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KONINGIN JULIANAKONINGIN JULIANA
(1909-2004)(1909-2004)



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ONZE VOORJAARSVEILING VAN 26 T/M 29 MAART WAS WEDEROM EEN 

ENORM SUCCES MET HOGE OPBRENGSTEN 

HIERBIJ ENKELE OPBRENGSTEN: 

Nederland gebruikte collectie1852-1998 inzet: 
Nederland postfrisse collectie 1945-1998 
Nederland gebruikte voorraad 1852-1923 
Nederland collectie FDC's nr. 1 t/m 270 
Collectie speciale vluchten 
Collectie brieven Wereld oorlog il 
China lot met brieven 
Engeland S.G. 13b gebruikt catw. 3.250 
Engeland S.G. 137 gebruikt catw. 2.500 
Engeland S.G. OlOb gebruikt catw. 900 
Ierland S.G. 46 postfris catw. 900 
Engeland gespecialiseerde collectie 1840-1986 
Engeland gespecialiseerde collectie v.a. 1840 
Engelse koloniën collectie v.a. 1845 
British East Africa collectie 
Frankrijk ongebruikte collectie v.a. 1900 
Griekenland ongebruikte collectie 1861-1999 
Denemarken ongebruikt klassiek 
Spanje ongebruikte collectie 1860-1968 
U.S.A. gespecialiseerde klassieke collectie 
Wereldcollectie van A t/m Z 
Verenigd Europa 1956-1986 postfris 
Motief Olympische spelen 1898-1964 
Nederland nr. 1 postfris catw. 540 
Nederland nr. 2 postfris catw. 560 
Nederland nr. 12 ongebruikt catw. 2.800 
Nederland nr. 26 postfris catw. 675 
Nederland 30/33 postfris catw 765 
Nederland nr. 43 postfris catw. 2.500 
Nederland nr. 44 postfris catw. 2.750 
Nederland nr. 47 postfris catw. 3.000 
Nederland nr. 80 ongebruikt catw. 975 
Nederland brandkast 1/7 postfris 
Nederland nr. 1 in gebruikt brugpaar 
Kleinrondstempel Brantgum op nr. 35 

Collectie Nederlands Indie verdeeld over 366 kavels totale opbrengst 
Collectie en voorraad van wijlen Simon Rietveld totale opbrengst 
2^ deel van de collectie Mw Cougon-Franssen totale opbrengst 

Alle opbrengsten in euro's en inclusief veilingcommissie 

Voor onze najaarsveiling in oktober zijn wij nog op zoek naar mooie en goede 
collecties zoals u ziet is een hoge opbrengst voor uw collectie met uitgesloten, 
bel ons om een afspraak te maken. 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 

e-mail: info@npv.nl - Internet: www.npv.nl 
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2 
10 
119 
273 
325 
331 
337 
1045 
1046 
1066 
1139 
1386 
1387 
1416 
1436 
1478 
1514 
1584 
1610 
1629 
1661 
1729 
1749/50 
2001 
2009 
2040 
2074 
2084 
2122 
2124 
2133 
2198 
2843 
4110 
4365 

2.000 
1.000 
3.500 
750 

1.000 
2.500 
400 

1.250 
800 
300 
500 

5.000 
1.250 
3.500 
600 

2.000 
1.750 
2.250 
1.750 
2.750 
8.000 
2.500 
3.500 

opbrengst: 3.700 
2.200 
9.800 
1.500 
3.100 
6.350 
3.500 
3.250 
2.050 
985 
960 

15.600 
10.000 
10.800 
2.350 
4.050 
5.750 
5.300 
4.100 
7.900 
23.400 
4.400 
16.000 
1.980 
2.040 
1.740 
2.400 
670 

2.640 
2.640 
2.400 
670 

1.000 
8.750 
250 

81.500 
147 000 
251 000 

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


Ernst Happei 
De beste voetbaltrainer van Oostenrijk was Ernst Happei, 
maar ook buiten zijn vaderland was hij bekend. Hij trainde in 
Nederland ADO en Feyenoord (en het Nederlands elftall) en 
was actief bij Club Brugge, Hamburger SV, FC Tirol en uite
raard als bondscoach het Oostenrijkse elftal. 

Rolling Stones. 
Op 16 september 1965 zetten de Rolling Stones voor het eerst 
voet op Oostenrijkse bodem. Het publiek was opgetogen, de 
reactie van de media nogal terughoudend. Tegenwoordig zijn 
beide in dezelfde mate enthousiast. 

Joe ZawinuL 
Joe Zaniwul is de 
belangrijkste 
Oostenrijkse jazz
muzikant en voor 
velen bovendien de 
belangrijkste 
Europeaan uit de 
geschiedenis van 
de jazz. 

Word nu abonnee! 

„Oscar Peterson 
Bösendorfer". 
De in 1925 in Canada geboren Oscar Peterson geldt als de 
briljantste jazzpianist van onze tijd. Peterson maakte samen 
met de allergrootsten van de jazzwereld talloze platenopna-
men. Met zijn fenomenale techniek wist hij de invloeden van 
de vroegste jazz te laten versmelten tot een unieke stijl. De 
foto van Peterson op de zegel werd gemaakt door de 
Canadese fotograaf Edward Gajdel uit Toronto. 

Als u nu abonnee wordt van Österreichische Post AG ontvangt u als 
welkomstgeschenk alle emissies van het jaar 2003 tegen de uiterst lage 
prijs van EUR 30,- (in plaats van EUR 41,30). 
Knip dit witte gedeelte uit en stuur het met uw persoonlijke gegevens naar 
Österreichische Post AG, Sammler-Service, Steinheilgasse 1,1210 Wien 
(Oostenrijk). U kunt ook een e-mailbericht sturen met in de onderwerpre-
gel de code „F504"; het adres is sammler-service@post.at 

1̂  

Die Post bringt allen was. (̂§7 Post.at 

mailto:sammler-service@post.at
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15
12 50 
74

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

55
8
4 

48
24
150 
2 

17
12 50 
55
88
40

2 50 
40
20
40
20
9 

36
20
1 1 

1 
150 
3 50 
3 50 

25
2 75 
6 50 

22
77
35
3 
3 
3 
3 
2 
8 
3 

1 1 
28
12
44

7 50 
12
80
95
85

320
166
75
20
50

0 50 
150 
3 50 

495
290

9 
32
2 75 
4 25 
3 50 
5 70 
5 

16
10
22 50 
20

550
290

4 50 
98
75
150 
150 
5
3 50 
4 50 

145
60

140
1 
9 

2 2 
2 0 
85
88
3 00 
6 00 
2 75 

149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven €100,EURO 

9
5 60 
5 40 
3 60 

3 1 
6 80 
2 70 

12 50 
8
4 50 

84
13 50 
4 50 

22
13 50 
44
6 
120 
8

1150 
7 50 
2 75 
6 

20
15
13 50 
27
12
12
12
12 50 
2 25 

15
13
13
12
4 50 
2 25 
150 

12
11
7 25 
6 50 
6 50 
5 50 
4 50 
3 50 
3 60 
3 45 
2 40 
3 
1 
2 50 
3 
175 
2 25 
2 75 
3 50 
8 

18
18
3 40 

14
20
26
26
40
18
20
175 
150 
4 50 
120 
0 95 
5 50 

48
60
6 90 
0 90 
165 
2 
1 
1 45 

10 50 
7
2 
175 
150 
1 30 
150 
3 
4 
125 
2 50 

536 b 2 50 
537 8 
538/41 2 50 
543 los 1 50 
550/55 1 7 
556/60 28 
560 los 1 8 
563/67 8 50 
568/72 1 0 
573/77 6 75 
578/81 1 0 
583/87 7 90 
587 los 6 
591 los 1 40 
592/95 30 
596/00 5 50 
602/06 1 0 
606 los 7 50 
607/11 6 20 
612/16 8 60 
616 los 7 
631 los 1 50 
641/45 10 50 
645 los 7 
647/48 1 10 
649/53 5 50 
655/59 8 
661/65 5 
666/70 6 
671/75 1 4 
676/80 6 
682 los 1 
683/87 4 40 
688/92 5 50 
694 los 1 
695/99 4 
702/06 6 90 
707/11 6 75 
715/19 4 50 
722/26 6 80 
731/35 4 70 
736/37 1 75 
738/42 5 90 
747/51 6 60 
752/56 4 50 
759/63 2 75 
766/70 2 75 
774/76 5 50 
779/83 2 75 
786/90 3 60 
enz tot heden 
leverbaar 40 60% 
netto 
Gaarne uw 
nnancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 1 8 
875 2 
899 4 25 
917 6 
937 6 
983 1 1 
1001 8 
1024 6 50 
1042 7 75 
1063 3 50 
Roltandmg los 
7 79 50 
14 3 0 
15 7 50 
16 3 0 
17 1 7 
18 9 
28 1 8 
29 8 
29a 
30 1 5 
31 2 2 
46 5 4 
51 6 60 
51a 110
54 1 6 
55 2 7 
56 1 6 
66 7 
68 5 
69 6 50 
70 2 7 
Rolt senes 
1/18 225
19/31 7 0 

32 

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

134

48
78
33
14
14 
17
26 
22
20

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
2Bf 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b(0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+28+30 
Fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 

7 50 
10
19

175
65
20
16

36
22 50 
20
85
6 50 

77
27
45
90
12
14
60

200
4 50 
8

175 
0 75 
6 50 
125 

65
65

130
28
20
20
3 
8 
6 

7 50 

25
25
7 

100
20
7 


12 50 
12 50 
18
19

225

95
Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 

Internering 
1 gebr 
2(x) 

Plaatfout 
278 P 

33
88
42

220
44
48
7 

25
36
33

120

45

f35,
voorraad ooaave 
olaatfouten 
gratis op aanvraag 

Alle zegels zijn pracht ex netjes gestempeld tenzij z f r zeer fraai mooie zegels 
maar met 
Duurdere 

klem gebrek (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar 
soorten desgewenst met foto Gert van erkende keurmeester 

kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt post 
giro 271040 Porto extra 

J.H. 
ranco levenng vanaf € 150  Prijzen in 

Ackermann 
EURO 

ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

Postzegelhandel 
Zeist 

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

U wilt voor een redelijke prijs kopen '?'?'? 
U wilt met dat er allerlei kosten bijkomen '> 
U wilt 100% garantie op wat u koopt 7?? 

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

Of kijk en koop nu al op internet. 

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

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

www.postzegelhandelzeist.nl 

Schriftelijk Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 

3706bd Zeist 

Telefonisch j a 0306560277 (gelieve met op zondag) 

Per Email KI lnfo@postzegelhandelzeist nl 

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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 
Gibbons cat. Concise GrootBrittannië 2 0 0 4 3 7 , 9 0 

catalogus Kanaaleilanden & Isle of Man 2004 
catalogus Collect British Stamps 2004 in kleur 

28,40^ 
18 90 

Michel Noord Amerika g o o a iiun\) 6 4 , 0 0 

M i c h e l D u i t s l a n d s p e c i 
speciale catalogus Duitsland deel 1 tot 1945 editie 2004 39,80' 
speciale catalogus Duitsland deel 2 na 1945 editie 2004 44,80 
aanbieding Michel Duitsland 2003 in kleur 9,90 

SASCC spec. cat. ZuidAfrika 2 0 0 4 kleur 5 9 , 0 0 

Fischer speciale cat . Polen 2 0 0 4 in kleur 2 4 , 9 0 

Z o n n e b l o e m c a t a l o g i 2 ! 0 0 4 
catalogus Indonesië 2004 12,90 catalogus Sunname 2004 9 90 
CDROM Indonesië 2004 19,90 CDROM Sunname 19 90 

www.collectura.com 
Winl<elti|den dinsdag t/m vrijdag 10 00 17 00 zaterdag 10 00 14 00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email pwmeinhardt@collectura com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Banl< 80.70.90.077 
Orders plus € 3 50 verzendkosten bij vooruitbetaling anders wer 
kelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://www.collectura.com


U bent van harte welkom bij 
Van Dieten Postzegelveilingen 

Veilinglocatie: Klvl, Prinsessegracht 23 te 's-Gravenhage 
• 

Kijkdagen op 18,19, 21 en 22 mei 
(19 en 21 mei tot 21.30 uur) 

• 

Veiling 594 vindt plaats op 24, 25 en 26 mei 
Veiling 595 (luchtpost en rampstukken) op 27 mei 

• 

U vindt de bijzonderheden in het aprilnummer 

Veiling 596 vindt plaats op 13, 14 en 15 september 2004 
• 

Wederom een keur aan klassiek buitenland, uitzonderlijk 
Nederland 1852 en tevens de omvangrijke collectie 

IV. Guillaume 
(postfris Nederland vanaf 1852 In vellen, veldelen en blokken) 

• 

U kunt goed materiaal inzenden tot en met 12 juni a.s. 
Uw inzending is in beste handen bij 

,•»'**'* 

VAN DIETEN * 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

1 
• • 

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

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 
www.vandieten.com 

http://www.vandieten.com


*** SPECIAAL GEVRAAGD *** EXTRA HOGE PRIJZEN *** 
Jaar Gat. nr Omschrijving Inkoop 

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 Kinderzegels 1,50 
1947 490/94 Zomerzegels 3,00 
1948 500/03 Zomerzegels 3,00 
1948 506/07 Inhuldiging 1,75 
1948 508/12 Kinderzegels 2,50 
1949 513/17 Zomerzegels 7,00 
1949 538/41 Toeslag 5,50 
1949 544/48 Kinderzegels 8,00 
1950 550/55 Zomer 22,00 
1950 556/60 Kerken 36,00 
1951 568/72 Zomerzegels 14,00 
1952 592/95 I T E P 50,00 
1953 602/06 Zomerzeqels 9,00 
1953 607/11 Rode Kruis 6,00 
1953 612/16 Kinderzegels 7,50 
1954 641/45 Zomerzegels 12,00 
1954 649/53 Kinderzegels 8,00 
1955 655/59 Zomerzegels 9,25 
1956 681/82 Europa Gept 50,00 
1957 695/99 Rode Kruis 3,00 
1957 700/01 Europa Gept 7,00 

Jaar Gat. nr Omschrijving Inkoop 

1957 702/06 Kinderzegels 6,00 
1958 707/11 Zomerzeqels 7,00 
1958 713/14 Europa Gept 2,00 
1959 727/28 Europa Gept 4,50 
1960 738/42 Zomerzegels 7,00 
1960 747/51 Kinderzeqels 7,50 
1961 752/56 Zomer/voqels 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 Gept 1,00 
1964 827/28 Europa Gept 0,75 
1965 840/41 I T U 0,25 
1965 847/48 Europa Gept 0,50 
1966 868/69 Europa Gept 1,00 
1967 882/83 Europa Gept 1,00 
1967 884/85 Europa fosfor 1,25 
1967 886/88 Amphilex 4,00 
1968 906/07 Europa Gept 1,00 
1969 925/26 Europa Gept 1,00 
1970 971/72 Europa Gept 1,25 
1971 990/91 Europa Gept 1,25 
1972 1007/08 Europa Gept 1,25 
1972 1010/11 Vlag 0,50 
1972 1012/14 Olymp Spelen 0,60 
1973 1030/31 Europa Gept 1,50 

Jaar Gat. nr Omschrijving Inkoop 

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 ir A'dam 35c vel 0,15 
1976 1084 Staatsloteni 0,15 
1976 1085/88 Zomerzegels 0,90 
1976 1094/97 Gecombineerde 0,70 
1976 1103/06 Kinderzegels 0,50 
1978 1157/58 Europa Gept 0,50 
1978 1161/63 Gezondheid 0,50 
1979 1179/80 Europa Gept 0,90 
1980 1207/08 Europa Gept 0,70 
1981 1225/26 Europa Gept 0,70 
1982 1271/72 Europa Gept 0,90 
1983 1285/86 Europa Gept 0,70 
1984 1307/08 Europa Gept 0,90 
1985 1333/34 Europa Gept 0,90 
1986 1353/54 Europa Gept 0,90 
1987 1376/77 Europa Gept 0,90 
1988 1404/05 Europa Gept 1,00 
1989 1428/29 Europa Gept 1,00 
1990 1451/52 Europa Gept 1,00 
1991 1475/76 Europa Gept 1,20 
1992 1527/28 Europa Gept 1,50 

AANKOOP NEDERLAND POSTFRIS m. 
HOEVEEL EURO 

LEVERT UW VERZAMELING OP? 
Jaar* 

1940 t/m 1949 
1950 t/m 1959 
1960 Vm 1964 
1965 Vm 1976 
1977 t/m 1996 
Totaal 1940 t/m 1996 

*excl langlopende series en blokken 

Inkoop € 1 
370,00 
340,00 
45,00 
55,00 

105,00 
915,00 1 

BLOKKEN 1965-1996 
Gat.nr. 

854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 

Inkoop € 
15.00 

1.25 
1.25 
2.00 
3.50 
3.75 
8.50 
4.50 
3.25 
4.25 
1.60 
1.10 
0.75 
0.35 
0.95 
0,55 

Gat.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 

Gat.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 1 
2.00 

90,65 1 

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

Uitgebreidere prijslijsten 
www.europost.nl 

. ^ altijd actueel! "j^ 

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 levering per post altijd aangetekend Overzichtelijk aanlevenng 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 

•k if www.europost MniWiilllinilll 

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

in postzegels en munten 

* * 

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

tel. 073-6132157 in fonummcr : 073-6841807 
fax. 073-6147589 vuvw.europOSt.Ill 
Openingstijden ninkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 

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


JAARGANGEN 

CEPT 
(excl. blokken) 

Jaar 

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

Inkoop 

460,00 
115,00 

13,00 
14,00 

130,00 
65,00 
25,00 
70,00 
72,50 
65,00 
70,00 
42,50 
55,00 
60,00 
80,00 
72,50 
75,00 

125,00 
65,00 
97,50 

110,00 
100,00 

97,50 
62,50 
70,00 
70,00 
32,50 
42,50 
80,00 

130,00 
95,00 

115,00 
125,00 
135,00 
130,00 
117,50 
120,00 
135,00 
140,00 

1) Incl. Liechtenstein 
2) Exol. 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 
1958Belgiè 
1959 Zwitserland 

80,00 
3,00 
2,00 

1959Zwitserl. PnaO.OO 
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 Marino 
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 ** € 4225,
Leverimgsvoorwaarden 
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 senes 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 levering € 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 

BLOKKEN POSTFRIS 

19741992 

1 • EUROPA CEPT 1 1 

+ i 

«1 
\ % \ 

' ■ r ^ . . 
" *'' 100, 

*' w ' 

dtJ^MH 

!00 

m ; ^'•f ' 

1 i EUROPA CEPT i 1 

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 

Jaar 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 

• EUROPOST "DE DIEZE' 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 winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.45 uur, zat. 10.0017.00 uur 

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

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


400 

POSTFRIS 

5055 
81 
8283 
8486 
8789 
9094 
95 
96 
97 
102103 
104105 
106 
107109 
110113 
114120 
129 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
166168 
169176 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349 
350355 
356373 
356a/cl 
374378 
379391 
379a/d 
392396 
397401 
402403 
402b403b 
405421 
428442 
474489 
490494 
495499 
500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 

40,50 
62,50 
17,00 

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

145,00 
510,00 

4,75 
182,50 

14,60 
57,00 
59,50 

143,00 
66,00 

165,00 
14.50 
19,20 
68,00 
15,00 
13,00 

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

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

385,00 
59,00 
85,50 

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

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

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

345,00 
24,50 

104,00 
79,00 

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

175,00 
1,45 
7,45 

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

10,50 
210,00 
595,00 

9,00 
6,75 

12,10 
1,55 

37,50 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

cat.nr. pnis 

556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465/634b 
641645 
646 
647648 
549653 
654 
555659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
593694 
695699 
700701 
702706 
707711 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
784785 
786790 
791 
886888 
889893 
894898 
899 
901905 
906907 
909911 
912916 
917 

56,25 
6,60 

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

1,80 
13,75 
6,60 

58,50 
8,50 
0,50 

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

22,00 
9,25 

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

13,20 
1,20 
7,90 

11,00 
24,00 

8,50 
65,00 

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

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

11,00 
5,75 
1,25 
6,00 
2,70 
9,50 
4,60 
2,75 
9,50 
6,00 
0,30 
4,00 
0,95 
4,00 
2,00 
7,50 
1,10 
3,60 
0,80 
5,00 
0,90 
9,50 
1,25 
1,65 
3,35 
1,80 
1,10 
0,95 
2,10 
5,25 

cat.nr pnjs 

920924 
927929 
932936 
937 
965969 
975977 
978982 
983 
985989 
992995 
9961000 
1001 
10031006 
10121014 
10151019 
10201023 
1024 
10261029 
10321035 
10381041 
1042 
104310453 
10461049 
10521054 
1052 paar 
10591062 
1063 
1068

1079

1083 
10851088 
10981102 
1098a1102a 
11031106 
1107 

1071 
1082 

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

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

POSTZEGELBOEKJES 

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

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

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

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

26,35 
5,35 

13,20 
33,65 

8,25 
95,45 
67,70 
56,35 
67,70 
21,35 
10,50 
6,25 

38,65 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

RECLAME AANBIEDING 

06 
39140 
41143 

'163165 
•177198 

203207 
208211 
232235 
238239 
269 
287288 
300304 
310312 
332345 
671675 

4,25 
13,05 
17,30 

425,00 
475,00 

42,30 
20,00 
43,50 
52,00 
22,00 

9,50 
24,5 
9,00 

16,50 
21,60 

'beperkt voorradic 

NEDERLAND 
GESTEMPELD 

49 
212219 
248251 
274277 
283286 
346349 
347 
348 
349 
356373 

68,00 
22,25 
10,60 
5,85 
3,25 

42,50 
10,35 
19,00 
19,00 
86,00 

Roltanding 

8285 
8689 

11,50 
13,25 

Dienst 

cat.nr pnjs 

9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
H A F 
I I B F 
12A 
13A 
14A 
14B 

57,75 
95,45 
67,75 
19,10 
4,25 
4,85 
6,85 

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

12,40 
3,00 
3,00 

Onderstaande series 
GESTEMPELD 

Roltanding 

118 
1931 
32 
3356 
5770 
7173 
7477 
7881 
8285 
8689 
9093 
9497 
98101 

198,00 
63,00 

poa 
121,00 
45,00 
82,00 
31,50 
14,00 
13,25 
15,50 
24,50 
21,25 
19,50 

Luchtpost 

68 
1213 

7,00 
142,00 

Port 

27 
28 
3143 
42 
43 

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

Internering 

1 125,00 

Dienst 

915 
1619 
2024 
2526 
2740 
4143 
4458 

145,00 
31,00 
22,50 

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

Telegram 

24,00 
22,00 

7,50 
110,00 
20,00 
7,00 
poa 

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

230,00 

Postpakket 

2,70 
30,00 

Postbewijs 

260,00 

Staat de door U 
gewenste serie 
niet in deze adver 
tentie? De ruimte is 
helaas niet toerei

kend om alles op 
te nemen. 
GRATIS PRIJS

LIJST LIGT VOOR U 
KLAAR 

*Gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegelsNederland en Overzee. 

1 DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!!!!! www.postzegelhoes.nl 

Tel: 077  351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

3% korting bij vooruitbetaling. 
Giro: 346 82 65 Bank: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077  354 72 42 

Internet: www.postzegelhoes.nl 
Email: info@postzegelhoes.nl 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AN VMIET 
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 in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

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

PZH Van VLIET 
Molecatenioan 16 b, 7339 W\ UGCHELEN. 

Tel. 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties & agent

schappen uit de hele wereld ' 

I Ie Dag emissies Duitsland, Oostenrijk & 
Verenigde Naties 

I Speciale beursstempel & postwaardestuk J 

i Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeesters 

■ Thematische tentoonstelling THEMATIKA '04 f 
met workshop 

NBFV leden 5, Euro! 
Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

Deutsche Post J ^ 

Öffnungszeiten: 3./4. Juni 1018 Uhr 5. Juni 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Billion ■ Messeagentur • Postfach 108 254 • 40863 Ratingen 
Telefon + 4» (0) 2102/5 06 75 Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 ^.'■'a 

info@briefmarkenmesseessen.de ■ www.briefmarkenmesseessen' 

http://www.postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen'


Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Topprijs voor Uw Luxe collectie 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-2003 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 - 06-29227782 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdheden. 

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. 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

Houd grote uitverkoop 
profiteer hiervan: 

Heeft u soms nog manco's van de hieronder 
genoemde landen, pak dan je kans. 

Alles gaat weg voor 30% per yv Euro 

* D. rijk 
* Bund voor 30% Michel Euro 
* Indonesië zelf voor 20% Zonnebloem Euro 

alles postfris 
* België 
* Bund 
* Denemarken 
* Engeland 
* Frankrijk 
* Faroe r 
* Finland 
* Griekenland 
* Ierland 

* Liechtenstein 
* Luxemburg 
* Monaco 
* Nederland N.VP.H 
* Oostenrijk 
* IJsland 
* Zwitserland 

Bestel of stuur tijdig uw mancolijst in want sommige 
series zijn maar beperkt aanwezig. 
De uitverkoop duurt tot ± eind juni. 

Nederl. Nieuw Guinea UNTEA 16,50 

Bestelling schriftelijk of per fax i v m vele afwezigheid 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
Tel./Fax 030-2618720 

S.J.C, den Oudsten 01^2162775 
%^.%^.'^. u^^ii v^MViwiiWii Bank 62.51.98.573 

P04 tzcgeli 
Beter 

vet xtttn^^ 
Vi'i eBaji 

Kimuxm^zm^:^ 

t imhwtMüafms^'-i 

Uren, dagen of zelfs weken op zoek naar dat 

ene speciale collector's item? 

Of wil je juist iets uit je 

postzegelverzameling verkopen? 

Op eBay vind je vele collega-verzamelaars of 

liefhebbers die hun objecten aanbieden of 

ciaals. 

Inschrijven is gratis, bieden en kopen 

makkelijk en spannend. 

Kom snel naar www.eBay.nl 
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TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

EuropaCEPT (postfris) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES 

Com 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

iplete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp.Andorra) 
50 zegels 
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 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

450.

110.

13.50 
14.50 

127.50 
65.

26.

70. ^ 
71.50 
66. i 
70.

41.50 
56.50 
59. l 
81.50 ' 
73.

75.

126.50 
65.

97.50 
125.

115.
115.

110.

107.50 
85.

40.

60.

105. ; 
200.

122.50 i 
155. 1 
175.
172.50 
165. i 
172.50 i 
165.

170. 1 
195. s 

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

! 
1986 

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

€ 17.50 
€ 17.50 
€ 16.50 
€ 17.

€ 30.

€ 17.

€ 19.

€ 10.

€ 10.

€ 5.50 
€ 5.

€ 2.50 
€ 2.50 
€ 7.50 
€ 7.50 
€ 5.50 
€ 1.50 
€ 5.50 
€ 8.50 
€ 7.

€ 1.50 
€ 8.

€ 4 0 . 

€ 8.

€ 8.50 
€ 8.

€ 7.

€ 7.

€ 8.50 
€ 8.

€ 8. 
€ 8.

€ 12.

€ 10.

€ 8.

€ 6.50 
€ 8.

€ 12.50 
€ 9.50 

1987 Azoren € S.

Madeira € S.

Monaco € 12.50 
Portugal € S.

1988 Azoren € S.

Madeira € S.

Monaco € 12.50 
Portugal € 8.

1989 Azoren € 9.50 
Madeira € 9.50 
Monaco € 12.50 
Portugal € 11.

S Marino € 11.

1990 Azoren € 1 O.

Cyprus * € 7.

Madeira € 1 O.

Monaco € 1 I.

Portugal € 1 1 . 

1991 Azoren € 9.

Cyprus* € 2.50 
Madeira € 9.

Monaco € 12.

Portugal € 8.

1992 Albanië € 15.

Cyprus * € 3.

Faroer € 3.

Guemsey € 3.50 
Joegosl. € 4.

Monaco € 1 I .

Portugal € 20.

(6 blokjes) 
IJsland € 3.

Roemenië € 9.

■ Cyprus (Turkse Post) 

Zie elders, onze prijzen voor losse series. 

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

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

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

Tel: 0318  61 03 34 
Fax: 0318  65 11 75 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06  55 36 88 38 
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TE KOOP GEVRAAGD, 
NEDERLAND, SERIES, 
POSTFRIS 1940 t/m 1960 

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

Wilhelmina (Konijnenburg) 
„ (Hoge waarden) 

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

Voorwaarden: 

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

6,00 
60,00 

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

55,00 
2,35 
1,60 
2,50 
0,65 > 
1,40 
2,50 
7,00 . 

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

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

21,00 ; 
35,00 

3,25 
10,50 ] 
15,00 
6,50 
6,00 
0,50 j 

1 

583-587 
, 588-591 

592-595 
^ 596-600 

601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
641-645 
646 

' 647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
LP12-13 

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

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

4,00 
2,50 

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

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

11,00 
2,75 

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

€ 250,00 

Betaling : 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 
Minimum levering: € 100.-
Kwaliteit: Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Aantallen boven 100 van de zelfde serie(s) in overieg 
Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 
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GEVRAAGD: 
NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1996 

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 
19597 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1969 
1970 

Cat.nn: 
379-401 
402-403 
404-422 
423-442 
443-448 
449-459, 469-473 
490-499 
500-512 
513-517,538-548 
549-567 
568-577 
578-600 
601-616 
641-654 
655-670 
671-687 
688-706 
707-719 
20-735 
736-751 
752-763 
764-783, 792-794 
784-791,795-810 
811-820,827-835 
836-853, 855 
856-857, 859-863 
868-874 
876-898 ** 
900-916 
918-936,938 
963-982 

Inkoop: 
€ 5.25 

3.50 
0.95 
4.00 
0.55 
3.10 
4.20 
7.75 

€ 23.00 
€ 70.00 
€ 22.00 
€ 61.00 
€ 24.00 
€ 21.00 
€ 20.00 
€ 66.50 
€ 22.00 

13.00 
13.00 
18.00 
5.50 

10.50 
6.75 
2.25 
2.85 

€ 2.00 
€ 6.00 ** 
€ 3.00 
€ 5.00 
€ 5.25 

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

1988 

1989 
1990 
199! 
1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

** Jaargang 1967, of met 882-83 of met 884-85 
Voorwaarden 
• Betaling 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 

Na telefonische afspraak is contante betaling m de winkel mogelijk 
• Minimum levenng €100-
• Kwaliteit Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

Cat.nr.: Inkoop: 
0984-1000 € 5.00 
1002-1023 € 5.50 
1025-1041 € 4.50 
1043-1062 € 6.75 
1064-1082 € 2.50 
1084-1106 € 4.00 
1128-40,1142-49 € 3.50 
1151-63,1165-70 € 3.00 
1172-1189 € 3.00 
1191-1213 € 4.00 
1215-22, 1224-35 € 3.50 
1260-1278 € 3.50 
1280-92, 1294-98 € 3.50 
1300-04, 1306-12, 1314-19 € 4.00 
1321-27, 1329-43 € 4.75 
1345-51, 1353-65 € 4.00 
1367-74, 1376-83, 1385-89 
1391-95 € 6.00 
1396-1401, 1403-13, 1415-17 
1419 € 5.00 
1420-26, 1428-37, 1439 € 4.00 
1440-46, 1448-59, 1461 € 4.75 
1462-70, 1472-85, 1487 € 5.75 
1515-16, 1518-23, 1525-34, 
1536-40, 1542-43 € 6.25 
1544-55, 1557-59, 1561-77, 
1579-80 € 9.00 
1595-1603, 1605-10, 1612-22 
1624-26, 1628-29 € 9.00 
1630-41, 1643-51, 1653-60 
1662-63 € 8.50 
1664-66, 1668-70, 1672-75, 
1678-1700, 1702-05 € 10.25 
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TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

NVPH: 

402-03B 
592-595 

854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 
1214 
1223 

1236 
1279 

Blok: Aantal: Inkoop: \ 

Legioenzegels 1942 2 € 
ITEP Complete vellen 

90,00 ; 

van 25 4 €1062,50 : 
Voor het Kind 1965 
Vluchtelingen 1966 
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 1 
Rode Kruis 1978 1 
Voor het Kind 1978 1 
Voor het Kind 1979 1 
Voor het Kind 1980 1 
100 Jaar PI"1 Diensten 
1981 
Voor het Kind 1981 1 
Voor het Kind 1982 1 

€ 
1 € 
l € 

€ 
l € 
l € 

€ 
1 € 
l € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

15,00 : 
1,25 
1,25 
2,00 i 
3,50 i 
3,75 1 
8,50 : 
4,50 • 
3,25 l 
4,25 ' 
1,60 
1,10 
0,75 
0,35 
0,95 > 
0,55 
0,95 
0,95 
0,85 

0,50 
0,90 
0,90 .. 

NVPH: 

1299 
1313 
1320 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 
1517 
1541 
1556 
1578 
1604 
1623 
1627 
1642 
1652 
1661 
1667 
1671 
1676 
1677 
1701 

Blok: Aantal: Inkoop: 

Voor het Kind 1983 
Filacento 1984 
Voor het Kind 1984 
Voor het Kind 1985 
Voor het Kind 1986 
Voor het Kind 1987 
Filacept 1988 
Voor het Kind 1988 
Voor het Kind 1989 
Voor het Kind 1990 
Voor het Kind 1991 
Olympische Spelen 1992 
Voor het Kind 1992 
Natuur en Milieu 1994 
Voor het Kind 1993 
Natuur en Milieu 1994 
Fepapost '94 
Voor het Kind 1994 
Zomerzegels 1995 
Natuur en Milieu 1995 
Voor het Kind 1995 
Johannes Vermeer 1996 
Natuuren Milieu 1996 1 
Zomerzegels 1996 
Strippostzegels 1996 1 
Voorhet Kind 1996 1 

[ € 1,15 
€ 0,75 
€ 1,20 
€ 1,15 
€ 1,20 
€ 1,25 

1 € 1,00 
l € 1,20 
l € 1,20 

€ 1,40 
€ 1,60 
€ 1,25 
€ 1,50 

l € 0,80 
€ 1,90 
€ 0,70 
€ 1,10 
€ 1,95 
€ 2,40 
€ 0,80 
€ 1,90 
€ 1,15 
€ 0,80 
€ 2,00 
€ 0,75 
€ 2,00 

Amphilex 1967 
(886-888) 

Complete vellen 
€ 45,00 

Tevens kopen wij: 
België Nederland vanaf 1961: 
M o n a c o * ^̂ '̂ '̂ ^ series, postfris 
* postfris, vanaf 1940 Nede r l and vóór 1940: 

* postfris, 
* postfris, met plakker 
* mooi gebruikt 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
Losse series Europa CEPT 

Jaar 

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

Land 

Nederland 
Duitsland 

Inkoop 

48,00 
1,00 

Duitsland (met watermerk) 2,50 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
België 
Itahe 
Duitsland 
Nederland 
Saarland 
België 
Duitsland 
Luxemburg 
Nederland 
Zwitserland PTT 
Zwitserland 
Engeland 
Ierland 
San Marino 
Cyprus 
Monaco 
België 
Cyprus 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Cyprus 
Gnekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 
IJsland 
Andorra (Frans) 
Cyprus 
Gnekenland 
Ierland 
Monaco 
Nederland (normaal) 
Nederland (met fosfor) 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
België 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1,50 
80,00 

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

30,00 
2,00 
3,00 

45,00 
21,00 
60,00 

1,25 
1,00 

50,00 
2,00 
1,00 

12,50 
27,50 

2,00 
4,00 
1,00 
1,25 

15,00 
1,75 

24,00 
0,50 
1,00 
9,50 
1,50 
1,50 

26,00 
0,75 
1,00 
2,00 
1,00 

26,50 
1,25 
9,00 
2,50 
0,50 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

22,50 
1,00 

19,00 
1,00 
1,25 
1,00 
1,00 
1,75 1 

30,00 ; 
1,75 1 

Jaar 

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

Land 

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

Inkoop 

16,00 
1,00 
1,00 
1,50 
1,00 
1,00 
4,50 

45,00 
1,00 
2,50 

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

42,50 
1,50 

22,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
8,50 

26,50 
1,25 

25,00 
4,00 
1,50 
1,00 
7,50 
1,50 
2,00 

25,00 
4,00 

15,00 
1,50 
0,75 
1,50 
1,50 
1,00 
4,00 
1,50 

60 00 
3,00 

21,50 
2,00 
0,50 
1,50 
1,25 
3,50 
2,00 

70,00 
1,50 
1,00 
4,00 
0,75 
1,50 

70,00 
3,00 
1,00 
1,00 : 
1,00 

Jaar 

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

Land 

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

Inkoop 

1,00 
1,00 

70,00 
7,00 

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

10,00 
1,25 
1,50 
4,00 
9,50 

12,50 
0,90 
2,70 
0,90 
6,75 
0,45 
1,80 
4,95 
1,80 
1,35 
6,30 
0,70 
6,75 
0,90 
1,35 
0,70 
0,70 
2,25 
0,25 
1,80 
3,60 
4,00 
4,00 
4,50 
0,45 
2,70 
0,90 
2,70 
0,90 
0,70 
0,70 
2,45 
0,45 
1,80 
0,90 
0,90 
0,45 
0,90 
0,90 
1,80 
0,70 
0,90 
1,35 
0,90 
1,35 
0,45 
2,70 
1,80 
0,70 
0,45 
3,75 
0,90 



Jaar 

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

Land 

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

Inkoop 

3,15 
0,90 
1,35 
0,70 
1,80 
0,90 
0,70 
1,60 
2,25 
6,75 
5,70 
0,90 
0,70 
0,90 
1,35 
2,70 
0,90 
1,35 

40,00 
0,90 
6,75 
2,70 
9,00 

16,20 
6,75 
1,80 
0,90 
0,45 
1,35 
2,70 

25,00 
2,70 
0,90 
1,80 
1,35 
4,50 
8,10 
1,35 
4,50 
3,15 
0,90 
1,35 
0,45 
1,80 
2,70 

30,00 
0,90 
1,80 
1,35 
1,15 
1,80 
5,10 
4,50 
2,25 
7,20 
2,25 
0,90 
1,35 
0,45 
0,90 
2,25 

35,00 
1,35 
1,80 
1,35 
8,10 
0,90 
1,15 
1,80 
4,50 
0,70 
1,80 

25,00 
9,00 
7,20 
1,80 

Jaar 1 

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

^and Inkoop 

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

0,45 
0,90 

23,50 
15,75 
6,75 
0,90 
1,35 
0,90 

Cyprus (Tu Post, uit boekje) 0,45 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Griekenland 
Griekenland (uit boekje) 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Luxemburg 
Madeira 
Man 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Azoren ( wh) 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Gibraltar 
Gnekenland 
Griekenland (uit boekje) 
Cyprus 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Luxemburg 
Madeira 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
San Manno 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 

0,90 ' 
1,15 j 
1,80 
5,40 
0,70 
0,70 
4,50 
1,80 
4,50 , 
3,15 
0,90 
1,15 
0,70 
0,90 
0,90 

12,00 
16,20 
3,60 

11,25 
1,80 
2,25 
1,15 
0,90 
5,40 
2,70 
2,25 
2,25 
1,35 
3,60 
2,70 
1,80 
3,60 
4,50 
0,70 
0,45 
6,75 

10,00 
4,50 
2,25 
4,50 
1,35 
2,25 

Cyprus (Tu Post, uit boekje) 0,90 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Gnekenland 
Gnekenland (uit boekje) 
IJsland 
Itahe 
Luxemburg 
Madeira (uit blok 2644) 
Madeira 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 

1,15 
0,90 
1,80 
3,60 
1,35 
1,35 
1,35 
4,50 
3,60 
2,25 
4,50 
4,50 
0,70 
0,45 
4,50 

17,10 
22,50 

5,40 
0,90 
4,50 
1,35 
1,80 
1,35 
1,15 

Jaar 

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

Land Inkoop 

Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Gnekenland 
Gnekenland (uit boekje) 
IJsland 
Itahe 
Luxemburg 
Madeira 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Azoren 
België 
Bulganje 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Griekenland 
Gnekenland (uit boekje) 
IJsland 
Itahe 
Luxemburg 
Madeira 
Honganje 
Noorwegen 
Nederland 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Roemenie 
Tsjecho-Slowakije 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Franknjk 
Gibraltar 
Gnekenland 
Gnekenland (uit boekje) 
Cyprus 
IJsland 
Itahe 
Madeira 
Monaco 
Nederland 
Oostennjk 
Portugal 
Roemenie 
Spanje 
Turkije 

1,35 
5,00 
1,35 
1,35 
1,35 
6,30 
1,35 
4,50 
4,50 
0,70 
0,45 
4,50 
3,60 
4,50 
0,90 
4,50 
1,15 
0,25 
3,60 
1,35 
1,15 
1,80 
6,30 
1,35 
1,35 
9,00 
1,35 
4,50 
4,50 
1,80 
3,15 
0,70 
0,45 
0,90 
4,50 
0,45 
0,90 

15,75 
8,10 
1,35 
1,80 
1,15 
3,60 
1,35 
1,15 
1,35 
1,35 
2,70 
1,60 
1,60 
0,90 
3,60 
1,35 
1,80 
5,85 
0,90 
0,70 
1,80 

10,80 
1,15 
2,70 

Postzeeel- en Munthandel 
ii 

P 

o 

DUTCHSTAMP" 
Eigenaar: J Komrij 

Maandereind 61 
6711AB Ede 

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

e-mail: 
ostzegels @ dutchstamp. 

Website: 
www.dutchstamp.nl 

nl 

http://www.dutchstamp.nl


- W F I L A T E L I i : DE BOEIER A-
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

^ Nederland & OR -ju Indonesië 
Ju Rep- Suriname ^ Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
De nieuwe editie is in april verschenen. 

(relaties krijgen deze automatisch toegestuurd) 
U kunt ons taezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NEDERLAND POSTFRIS (nrs. NVPH) 

136-8 
139-40 
166-8 
199-02 
203-7 
212-9 
220-3 
224 
232-5 
238-9 
248-51 
256 
257-60 
267-8 
269 
274-7 
278 
279-81 
289-92 
296-9 
300-4 
305-9 
318-21 
323-4 
325-26 
327-31 
332-45 
350-55 
356-73 

185,00 
16,25 
14,50 
23,50 
49,00 

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

102,50 
52,50 
22,80 
78,00 
48,00 
72,50 
39,00 
31 50 
30,00 
28,00 
27,00 
10,50 
15,00 
28,00 
17,50 
23,00 

105,00 

356a-d 
374-8 
379-91 
379a-d 
392-6 
402-3 
402-03B 
428-42 
454-9 
460-68 
474-86 
487-9 
490-4 
495-9 
500-3 
504-5 
506-7 
508-12 
513-7 
538-41 
542-43 
544-48 
550-55 
556-60 
561-2 
563-7 
568-72 
573-7 
578-81 

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

177,00 
6,60 
2,10 
5,20 

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

11,50 
37,50 
54,75 

6,20 
17,50 
19,00 
18,00 
16,25 

583-7 
588-91 
602-6 
607-11 
612-6 
617-36 
465-634b 
637-40 
641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
681-2 
683-7 
688-92 
700-1 
702-6 
707-11 
715-9 
722-6 
727-8 
731-5 
738-42 
747-51 
752-6 
774-6 

12 50 
6,00 

15,00 
10,00 
13,00 
8,25 

11,50 
20,50 
18,00 
11,00 
13,00 
8,00 

12,20 
27 50 

9 00 
72,50 
8 00 

10 40 
10,75 
11,00 
11,50 
7,00 

10,00 
7,90 
6,00 

10,45 
10,00 
5,40 
6,90 

786-90 
854 
886-8 
917 
937 
941-58 
952-58b 
983 
1001 
1024 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1108-18 
1108-18a 
1237-52 
1238-51 a 
PB35 
PB36 
1488-01 
1489X 
PB45 
1556 
1604 
1652 
1667 
1683-6 
1739 

4,00 
20,00 

6,50 
5,40 
6,00 

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

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

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

NL VELLE 
886-88 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542-3 
1546-7 
1571-2 A 
1579-80 
1628-9 
1630 
1646 
1662-3 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693brief 
1693post 
1702-5 
1706 
1709 
1714 
1720A 
1720B 
1721 

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

14,00 
6,70 

29,75 
29,75 

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

59,50 
4,70 

JES VAN 5/10/20 postfris (nrs. NVPH) 
1727 
1733 
1735 
1740-5 
1747 
1748 
1756 
1763 
1766 
1773-7 
1779 
1788-07 
1826-35 
1836 
1837 
1842-51 
1856-75 
1878-87 
1894-03 
1904 
1907 
1908 
1909-18 
1919-20 
1931-50 
1957-66 

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

1967 
1974-83 
1108b 
1109b 
1110b 
1984 
1491b 
1492b 
1495b 
1499b 
1501b 
1988 
2014-33 
2034A 
2034B 
2035A 
2036 
2037 
ld TPG 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
ld TPG 
2043 

4,00 
5,50 
1,20 
1,75 
2,10 
3,50 
4,50 
5,10 
5,25 

11,35 
22,75 
21,00 

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

19,50 

2050 
2065-76 
2077-82 
2083 
2089-98 
2099-00 
2104-13 
2115-34 
2135B 
2136B 
2137 
2138 
2139 
2140 
ld Corr 
2141 
2142-51 
2152-61 
2162-63 
2164-69 
2172-81 
2182-91 

10,50 
6,40 
7,60 
4,70 
5,20 
4,20 
5,20 
7,60 
0,80 
0,40 
3,70 
4,70 
5,20 
3,90 
3,90 
4,95 
5,20 
5,20 
5,20 
7,60 
5 20 
5,20 

set van 12 prov. 
velletjes 110,00 

Bestellingen bi) voorkeur per bnef, fax of e-mail Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling Bij bestellingen tot € 120,- + € 2,- admin 
kosten, daarboven franco aangetekend Mm order svp € 20,-
Levering zolang de voorraad strekt Type-/zetfouten voorbehouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

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

EaoDEN N t r POS 

3. .m^^ .^T 
m CL I 

NCEiODÏS \ l f 
KD ^ Oin i* i ' 

Wat wij u bieden: 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
* Indien gewenst contante betaling. 
* Desgewenst bezoek aan huis! 

DÊ RUITER Bï¥i 

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


freestampcatalogue.com Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinket op internet f ^^nm f f 

Hoezo, er bestaat geen catalogus 
van mijn verzamelgebied? 

Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

freestampcatalogue.com 
A-

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R D E P O S I T I E V E F ILATELIST 

(verschi|nt seder t 1 9 3 8 ) 

Het en ige V laamse t i |dschr i f t , d a t m a a n d e l i j k s verschi |nt 

o p minstens 4 8 p a g i n a ' s , met vee l interessante studies en rubr ieken 

van v o o r a a n s t a a n d e f i latel isten uit b i nnen en bu i ten land 

J A A R A B O N N E M E N T 2 0 0 4 V O O R N E D E R L A N D ; SLECHTS € 1 5 , - ! 

B e d r a g te storten o p pos tg i r o N e d e r l a n d 5 9 6 5 - 4 5 2 

t n V K V B P, B - 8 0 0 0 B R U G G E O f v r a a g g e w o o n in fo rmat ie en 

een p roe fnummer W e r f p l e m 6 , B 8 0 0 0 BRUGGE 

PS O o k o n z e adver ten t ie ta r ieven z i |n uiterst gunst ig Profi teer e r van 

Inl K o r t r i | k s e s t r a a t 2 2 , B - 3 0 1 0 LEUVEN Tel en Fax 0 0 3 2 - 1 6 2 5 4 9 7 0 

KILOWAAR MET 2002/2003 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortenng + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 

met toeslag en hogere waarden 
grote variatie + hogere waarden 
veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Duitsland 
Noorwegen 
Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

10,00 
15,00 
9 00 

11 50 
8 00 
9 60 
6 00 
9 00 

10 50 

7 50 

2 5 0 gr 
24,50 
35,00 
21,50 
27,50 
18,50 
23,00 
13,50 
21 50 
25 00 

10,00 
18 00 
7 00 
7,00 

1 kg 
84,00 
130,00 
80,00 
102,00 
70,00 
86,00 
48 00 
82,00 
90,00 

36,50 
70,00 
25,00 
26,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4 50 porto Orders boven € 50 00 portovrij 

Levenng onder rembours + € 7 50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. K ings t raa t 5 5 - 6 2 4 5 GH EYSDEN - Tel . 0 4 3 - 4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

MPO MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 
21 & 22 mei 2004 

In "Het Veerhuis"Nieuwegein iir.4pLtfris 

Ned. Indië 
nr. 80f postfris 

Ned Indie 
nr. 1 postfris 

MPO 
Industrieweg 29 

3401 MA IJsselstein 
Tel +31(0)30-6063944 

Fax +31(0)30-6019895 
www.mpo.nl 

Nederland 
nr. 5 postfris 

Nederland 
nr. 6 postfris 

België OCB Frankrijk 
nr. 4 postfris Yv. nr. 2 ongebruikt 

Voor het ontvangen van de catalogus kunt u nr. 29 postfris 
€10r overmaken op 50.16.84.581 

tnv. MPO te IJsselstein 
OW. " Veilingcatalogus " 

Nederland 

Nederland 
nr. 48 postfris 

http://freestampcatalogue.com
http://Postbeeld.com
http://Postbeeld.com
http://freestampcatalogue.com
http://www.mpo.nl


POSTZEGELBOEKJES NEDERLAND 
€ 

Boekje 23b 1937'Kookt op gas' 350 
Boekje 43a 1940 ƒ 1,20 170 
Boekje 45 1 9 4 0 / 3 , 0 0 210 
2Mz Boekje met brede rand 15 
3y Telblok kwartslag gedraaid 205 
3y Versmjding, type D 575 
3a Paar met gekapt telblok 30 
3yW Serie van 5 aaneensluitend met alle kleurstrepen 40 
5n Snijlijn 45 
5n Boekje met stempel SPECIMEN 120 
6a Boekje met stempel SPECIMEN 100 
6eF Boekje met stempel ONGELDIG 27 
6fFq Vijfmaal 20c met kruis boven 20 
7bW Wit papier + telblok, zéér zeldzaam 480 
9b Boekje met telblok 225 
10a Paar met snijlijn van 12mm 20 
27a Boekje met misperforatie 775 
31H Boekje gedrukt op Helecon papier 18 
PI Prestige boekje nr 1 uit 2003 14 
P2 Prestige boekje nr 2 uit 2004 (Kon Familie) 12 

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

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

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

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

KIENHORST 
;l 18 

- . .^ , „ ; Groningen 
Tel, 050-3131312 
Fax 050-3131316 

nail: posttreineplanet.nl 

KIENHORST 
I Reigerstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: kienhorst.breda@freelern 
www.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 

■03654100 
Email: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541 520302 
Email: kienhorst@planet.nl 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Luk Vanduffel bvba 
35STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 29 MEI 

OM 13 UUR IN HET CORINTHIA HOTEL TE ANTWERPEN 

410 

'^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
IVIooi klassiek (nieuw & gestempeld)  Alle 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

goede 

'^^ Nederland  Duitsland  Luxemburg  Frankrijk 
Oostenrijk  Engeland  enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen  stocks en restanten. 

iezoek onze website ! 
http://www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede senes inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

 Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  B2000 Antwerpen (België) 

(3) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffel.be  Email: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

http://WWW.KIENH0RST.COM
http://posttreineplanet.nl
http://www.kienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


J^. 

ïi ï^^ostzegelhandel k. DGh HGRTOG MIAHeM 

ze9' 

ts^ Jf^ei oo ' 

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

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 
^Q^° 

R^̂  
,eOBCe^^^'^i,.50 

Nieuw in d e N.V.P.H, 
catalogus 2004. 
Plaatfouten! 
(biz. 331 t / m 359) . 
Een leulc verzamel

gebied om nu mee 
te beginnen! 
Hieronder enicele 
aanbiedingen uit 
onze voorraad. 

X = ongebru ik t 
XX = postfris 
O = gestempeld 

Nr. 
2P 
51P 
51P1 
55P1 
55P1 
78P 
89P1 
91P 
93P 
102P 
102P 
102P 
i05P 
105P 
113PI 
137P 
137P 
137P 
141P 
166P 
221P 
223P 
247P 
278P 
278P 
300P 
300P 
303P 
303P 
303P1 
311P 
311P 
313P 
316P1 
316P2 
317P 
336P 
336P 
336P 
352P 
352P 
352P 
375P1 
376P 
376P1 
376P1 
377P 
378P 
378P 
403P 
403P 
406P 
408P 
409P 
412P 
414P1 
417P1 
418P 
419P 
422P 
424P 

O 
XX blok 
X 
X 
XX 
O 
X 
O 
XX 
o 
X 
XX 

o 
X 

XX 
XX 
XX blok 
XX 
X 
O 
X 
O paar 
O 
XX 
X 
XX 
XX 
X 
© 
X 
o 
X 
XX 

o 

Prijs 

€ 1 5 , 

€ 1 4 0 , 

€ 12 ,~ 
12,— 
3 0 , 

3 0 , 

8 0 . 

6 , 

2 0 , 

3 3 , 

75,— 
€ 1 8 0 , 

€ 147,50 
€ 195,— 
€ 20,— 
€ 7 0 , 

€ 60,— 
€ 100,— 

3 6 , 

7 5 , 

2 4 , 

2 1 , 

42,— 
8 1 , 

3 5 , 

5,50 
3 5 , 

1 2 , 

4 0 , 

4 0 , 

19,50 
3,50 

1 0 , 

4,50 
€ 12,50 
€ 
€ 

XX € 
O paar € 
X € 

€ 
€ 
€ 

O 
XX blok 
XX 
X 
O 

6 3 , 

3 0 , 

3 0 , 

3 5 , 

9,50 
4,— 

2 5 , 

1 3 , 

€ 12,50 
€ 1 9 , 

3 0 , 

3 , 

5,50 
12,50 
3 0 , 

4 5 , 

5 , 

9 , 

4,50 
2 0 , 

1 3 , 

6,50 
3,50 
9 , 

1 , 

3 , 

Nr. 

472P 
472P 
478P1 
483P1 
495P 
497P 
497P1 
497P2 
498P 
498P 
506P 
507P2 
510P 
51 OP 
510P2 
510P2 
511P 
51IP 
512P1 
514P1 
516P 
565P 
576P 
609P 
618P 
621P 
621P 
658P1 
669P 
681P 
686WC 
709P 
720P 
727P1 
728P 
742P 
760P 
760P 
768P 
781P 
782P 
811P1 
811P2 
820P 
836P 
840P 
854P 
860P 
948P 
970P 
1077P 
1084P 
1088P 
1088P1 
1089P 
1130P 
1130P1 
1131P 
1134P 
n36P 
I143P 
1148P 
1150P 
1151P 
1166P 
1170P 
1172P 
1177P1 
1177P 
1188P 
1192P 
1192P1 
I203P 
1234P 
1285P 
1303P 
1341P 
1360P 
1379P 
1381P 
I38 IPI 
1387P 
1625P 

Prijs 

O 
XX 
XX 
XX 
o 
O 
XX 
o 
XX 
o 
O 
XX 
o 
O 
XX 
o 
O 
XX paar € 
XX € 
XX € 
XX blok € 
XX € 
XX € 
XX blok € 
XX € 
XX € 
XX € 
© b l o k € 
XX blok € 
XX € 
XX € 
XX blok € 
© € 
XX € 
© € 
XX blok € 
XX € 
XX € 
XX blok € 
XX € 
XX € 
XX paar € 
XX € 
XX € 
XX blok € 

€ 

7,— 
3 , 

1 8 , ~ 
60,— 

3,50 
1 2 , 

1 2 , 

12,— 
1 2 , 

4,50 
2 1 , 

13,— 
5,50 
4,— 
4,— 
5,50 
3,50 
7,— 
4,50 
7,— 

32,50 
7,50 
4,50 

3 0 , 

6,— 
9,— 

2 2 , 

3 0 , 

1 2 , 

3 4 , 

12,— 
24,— 
9,— 

10,— 
13,50 
3 3 , 

22,50 
22,50 
22,50 
45,— 
18,— 

2 , 

2,50 
2,— 

2 6 , 

5,50 
36,— 
15,— 
3,50 

15,— 
5 , ~ 
2,50 

11,25 
13,50 
3,50 
2,25 
2,25 
2,25 

15,— 
9,— 
3,50 
7,— 
2,50 

10,— 
1 ,— 
4,50 
1,— 
6 , 

3,50 
6,— 
4,50 
4,50 
3,50 
4,50 

45,— 
4,50 
7,— 

15,— 
5,— 

1 5 , 

1 5 , 

9 , 

14,— 

NEDERLAND AUTOMAAT 
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 
I IBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
3844B 
45 46 

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 

2 8 , 

6,50 
13,50 
32,50 

8 ,  1 
99,— 
69,— 
5 4 , 

6 9 , 

20,— 
10,— 
6,— 

39,— 
59,— 
9 9 , 

69,— 
18,— 
4 ,  1 
5 ,  1 
7,— 

11 ,— 
7,50 
8 , 

1 0 ,  1 
1 1 ,  1 
3,75 
3 ,  1 
2,50! 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
9,— 
2,25 
3,50 

Prijs € 
met 

Telblol( 

4 , 

6,

4 , 

8,

44,— 
19,— 
6,— 

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 

35,— 
1 0 , 

1 9 , 

1 1 , ~ 

47A47B 2,25 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 

4,
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

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

75,

18,—! 
14,—! 

39,— 
6 , 

7,— 
9,— 

18,

n,— 
13,50 
12,— 
15,— 
6 , 

6 , 

3 , 1 
pet boekie 

pet boekfe 

pee boekje 

per boek}e 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME posttris 
Complete jaargangen 
inclusief blokjes 

vanaf 30%!! 

Jaar 

197576 nr. 
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 

M 8 

Prijs € 
4 5 , 

1 1 , 

9,— 
8,— 

1 5 , 

1 9 , 

2 0 , 

2 0 , 

2 2 , 

40,— 
3 9 , 

3 5 , 

3 9 , 

3 4 , 

3 2 , 

4 0 , 

4 0 , 

6 0 , 

76,— 
8 0 , 

8 0 , 

8 6 , 

9 5 , 

7 0 , 

9 0 . 

9 1 , — 
9 1 , — 

Postzegelboekjes 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

port 16 

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

T i * T Y 
A a n b i e d i n g 
Sur iname b r u g p a r e n 
e n TêteBêclies 
postfris vanaf 30%. 
V r a a g d e gratis 
prijslijst o a n ü 

Bij a a n k o o p v a n 
€ 50,  Sur iname 
of meer, ontvang t 
i e d e r e n i e u w e klant 
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 en 
A r u b a onze 
adver ten t ie in 
Filatelie 2 0 0 4 nr. 2 
bIz. 119 

Alle eerste dag enveloppen 
zijn los verkrijgbaar t/m heden 

tegen zéér redelijke 
prijzen 

Vraag vrijblijvend informatie. 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer sclierpe prijzen!! 
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 
2003 

Prijs € Prijs € 
postfris gestempe ld 

4,— 
3 , 

11,— 
5,— 

10,— 
1 0 , ~ 
11,— 
2 0 , 

16,— 
23,— 
22,— 
18,— 
2 1 , 

19,— 
2 5 , 

25,— 
33,— 
3 1 , — 
26,— 
3 5 , 

29,— 
4 2 , 

55,— 
7 6 , 

66,— 
63,— 
8 0 , 

104,— 
8 7 , 

3,50 
2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

1 0 , 

11 ,— 
1 6 , 

1 3 , 

19,— 
1 9 , 

14,— 
1 8 , 

1 6 , 

2 0 , 

22 ,  

30,— 
2 9 , 

2 5 , 

32,— 
2 6 , 

3 8 , 

50,— 

POSTFRIS TETEBECHE! 
NED. ANTIUEN 

Nr. 

556558A 
573575A 
576579A 
591A 
654^555A 
791793A 
815816A 
899902A 
947948A 
947948B 
10711072A 
12381239 A 
12451246A 

Prijs € 

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

10,— 
6,— 

12,50 
5 , 

5,— 
17,50 
2 0 , 

1 0 , 

EERSTE DAG 
ENVELOPPEN 
NEDERLAND 

■ ■ 

1 e kolom is voor beschreven 
exemplaren 
2e kolom is voor onbeschreven 
exemplaren 

Nr. 
El 
E2 
E3 
E6 
E8 
E9 
EU 
E12 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 
E25 
E26 
E27 
E29 
E31 
E32 
E33 
E34 
E35 
E36 
E37 
E38 
E39 
E40 
E41 
E42 
E43 
E44 
E45 
E46 
E47 
E48 
E49 
E50 
E51 
E52 
E53 
E54 

€ 
8 7 5 , 
4 2 5 , 

2 1 0 , 

1 3 5 , 

6 0 , 

67,50 
6 6 , 

6 , 
3 5 , 

4 0 , 

5 0 , 

2 5 , 

2 0 , 

27,50 
1 5 , 
3 5 , 

1 0 , 

22,50 
3 0 , 

1 5 , 

2 5 , 

17,50 
7 , 
6 , 

1 0 , 

1 0 , 

1,50 
1 0 , 

1.50 
1 0 , 

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 
7 2 , 

9 , 
18,75 

7 , 
4 9 , 

25,75 
1 0 , 

45,— 
4 5 , 

2,50 
17,50 
1 2 , 

2 0 , 

1 5 , 

3 , 
17,50 

Beste l l ingen z e n d e n n a a r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardslraat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347372908 of 0347320943 
Fox 0347371874 
Postbank 42.69.335 

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

Kantoor open op 
donderdag 9.00 12.30 
en van 13.3018.00. 
Op andere dogen regelmatig 
open, even bellen van tevoren. 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl Zetfouten voorbetiouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl


PostzegelveiUng 
Wiggers de Vries 
Heemraadschapslaan 100 

1181 VC Amstelveen 

bv 

G.J. Garritsen 

beëdigd taxateur 

telefoon 020-6249740 

fax 020 - 6249749 

Onze 182^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 11 en zaterdag 12 juni 2004. 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland betere zegels, afstempelingen 
met veel kleinrond, poststukken (gevangenenpost 2̂  Wereldoorlog en censuur), 

plaatfouten, automaatboekjes met versnijdingen e.a. variëteiten, 
Nederlands Indië afstempelingen met unieke stempels, censuurbrieven, 

goede collecties en engrosposten. 

Internationale antwoordcoupons van Italië, Joegoslavië en gebieden. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series 
(o.a. Zwitserland met dienst en Venezuela Mi. 721 - Bolivar negro -), 

landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 
brievenkavels, prentbriefkaarten (zeer mooi Amsterdam) en munten. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

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

en informatie over onze veilingvoorwaarden. 



"«»/e doven' 
pvtta dimensie doot 

«».«»«-«r^TS.«»-""»"" .".^ruVd"™"' 

070-3473849 

,delaienbnuln 



BELGIË  XXX 
yv 122 
yv 132/34 
yv 177 
yv 178 
yv 221/33 
yv290 
yv 293/98 
yv314 
yv 317/24 
yv 326/32 
yv 377/83 
yv 582 B 
yv 762/72 
yv 814/22 
yv 863/67 
yv 880/91 
yv 892/97 
yv 898/99 
yv 912/17 
yv 927/29 

BELGIË  XX 
ocb9b 
yv21 
yv25 
yv 47 
yv 64 
yv 81/93 
yv 84/91 
mi 89/99 
yv 150/58 
mi 235/43 
yv 266A/K 
yv400 

66,
63,
70,

100,
55,
80,
35,
40,

110,
70,

190,
36,
20,
20,
38,

100,
30,

110,
20,
28,

65,
350,

60,
55,
25,
10,
12,
50,
22,
60,

190,
44,

BELGIE  BLOK 
yv 2 
yv2 
yv 3 
yv 5 
yv 7 
yv 11/12 

XXX 
XX 
XXX 
XXX 
XXX 
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BESTELLINGEN: 02632100132  fax 3214110 

RZ.H. 'ELDORADO' 
Keizershof 17, 6834 DG Arnhem 

414 

uw postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mmmniM 
• Compleet overzicht Dave 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand op onze site 

een ander luxe landalbum 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

www, WORLDSTAMPS.COM 
Bezoek onze website voor een ongeloofli jk aanbod! 

MEER DAN 500.000 AANBIEDINGEN!! 

Uitgebreide voorraden Series  Losse Zegels  Velletjes 

Boekjes  Covers  Rolzegels  Automaatstroken 

Zeldzaamheden  Verzamelingen en meer! 

Meer dan 250 landenl 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 

FLEVOLACUS 
v e r z e n d a n l i q u a r i a ; 

Antiquarische en 
tweedehands boeken 

Algemene voorraad, met veel 
filatelie, ornithologie en Zuid Afrika, 

Ook regelmatig aanbod 
van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339 JG Almere (NL) 
Tel 06  51386306 

Email: wllholf@chelIo.nl 

Internet: www.flevoIacus.nl 
(betere boeken met afbeelding) 

Bezoek op afspraak 

http://WorldStamps.com
mailto:wllholf@chelIo.nl
http://www.flevoIacus.nl
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Filatelie' (waarin opgenomen De 
'hilatelist) wordt uitgegeven door de 
»tichting Nederlandsch Maandblad 
'oor Philatelie te Den Haag 'Filatelie' 
)evat  buiten verantwoordelijkheid y 1 ^ ̂ ^ ■■ • ^ 
'an de redactie  de officiële mede 1 J l V\ f j 1 1 f l 
lehngen van de Nederlandse Bond ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'an FilatelistenVerenigingen NBFV 
!n de NVPHinformatiepagina's. Uit de wercM van de filatelie 
Filatehe' verschijnt omstreeks het 416/417 
mdden van eike maand (met mjuh). VeVzIrneïgëbiedNederiand 
ioofdredacteur: ■■; • ; 418/419 
\ad Knikman Aijp Nieuw op het postkantoor 
clippers, 1276 BP Huizen 4^0 
Telefoon: 03552 54 391 'Vormgeving op formaat' in Museum voor Communicatie 
rdetax 0355240926 ' 421 
:niad philateUe@tip.nl Verzamelgebied België 
A'ebsite. www.filatelic.ws *̂  ° A.22IA.12 
advertentieverkoop: Dialecten zïjn het waard om gekoesterd te worden! 
5rouwer Media bv "• 424/425/426 
'ostbus 270, 3830 AG Leusden Maximafihc 
eanine deTroye 427 
Telefoon 03343 35 ̂ 31 PostwaardeStukken 
Telefax 0334335255 ^ ^ ^ Ä 428/429 
., ^ ^ ^ ^ B Informatiepagina's van de NVPH 
\bonnementen en J ^ ^ ^ ^ H .«(^.T 
\bonnementenland ^ Veremgmgsadressen 
^ostbus 20, igio AA Uitgeest 433/434/435 
lelefoon 0251313939 Bonvoorkleineannonces 
Telefax. 0251310405 4^5 
:maiI aboseryice@aboIand nl Aland tracteert Op een gratis postzegelboelcie 
kVebsite. www aboland.nl r î  JT t^ j 
adreswijzigingen: *' f rack andTrace in België: aantekenstrookjes [i] 
adreswijzigingen geeft u op aan de se {^j''\ 44^'443/444'445 
:retaris van de vereniging waarvan u Wij lazen VOOr U 
ld bent. Individuele abonnees {jaar 446/447 
ijkse betaling aan de Süchtmg) zen De driehonderd puntstempcls van Nederland 
ien hun adreswijziging aan deadmi 448/44O 
iistratie (zie 'Abonnementen'). j^j^jp j^^j^ duizenden nieuwe stempelverzamelaars opleveren 
Hoe word ik abonnee?' i""j"L"t '"1 '1 450'45^ 
r̂ z.jn twee abonnementsmethoden: Leodiphilex 2004: een mteressant programma 

f. een collectief abonnement 45^ 
J kunt hd worden van een vereniging Vorstin zonder kouwe drukte  Koningin Juliana {19092004) 
lie bij'Filatelie')s aangesloten (zie 452/453/454/455/456/457/458/459 
Verenigingsadressen' elders m dit Drieëneenhalf jaar vrije kost en inwoning 
rummer). Het abonnementsgeld is A6O/A6I 
ian inbegrepen m de contributie die u Pnst7Pf'ëihoëides' 
lan de veremgmg betaalt 1 OSIzegeiDOeKjes f, 1 f, 1 f, 
1. een individueel abonnement •.■ ;;■".••• v 402/403ƒ404 
/oor een individueel abonnement Filatelistisclie evenementen 
tuntu zich - met uitzondering van 466/467 
5elgie - aanmelden bij Abonnemen- Nederlandse Stempels 
enland in Uitgeest (zie'Abonnemen- 467 
en') voor €22.-(Nederland) of Niëuwë liitëiftën 
! 35.50 (buitenland). Een individueel ^ 468/469/470/471/472/473/474/475/476 
ibonnement kan per de eerste van een i htn t ^^^if yit/^iH-/^'f/-' 'H-/:>'^/^''f/D'*+/" 
villekeurige maand ingaan; het loopt Lucntpostnieuws 
mnimaal een jaar {elf nummers). ••• ;■••■• 477 
/oor het opzeggen van uw abonne Thematisch panorama 
Trent zie 'Opzegging abonnement'. 478/479/480 

Kleine annonces 
ielgische abonnees ^32 
\]s u in België woont kost een abon ^ 
iement€ 23., te storten op rekening n * " J • 
»0035088233 t.n.v Penningmees PlI uQ VOOrPagllia 
:er Maandblad Filatelie, Brussel, ^ l̂l̂ lllllll̂ l̂̂ ll̂ l̂ l̂llllllll̂ l̂l̂ llllll̂ l̂ lllllllllll̂ ^ 
'ermeld duidelijk het adres waarnaar 
iet blad moetworden gezondeni ^ e t Overlijden van p r i n s c s Jul iana zal o o k 
apzegging abonnement: bij N e d e r l a n d s e v e r z a m e l a a r s een s c h o k 
;en individueel abonnement kan aan t e w e e g h e b b e n gebrach t ; ze b e p a a l d e in d e 
ietemd van de lopendeabonnements ^^ i.,.,^.,.,« u.,.,^^«^«^;»,^ ;»«»^a...^ , r ^« ««« 
xnode worden beemdigd udoetd.t B ^ j a a r v a n h a a r r e g e r i n g i m m c r s voor een 
ioor uiterlijk vier weken voor het af belangr i jk deel OOK h e t ' g cz i ch t ' van d e 
open van uw abonnement een briefte vade r l andse DOStzegels. Jeffrey G r o e n e v e l d ^ V « ^ ^ II 
ichriiven aan Abonnementenland in ■ i. • T I ^ ^ ^ 
Jitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). b h k t in di t n u m m e r terUg Op h e t SOmS 

tumultueuze leven van de oude vorstin. 
.osse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang kun ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ien (mitï. voorradig) voor€ 2.50 per WÊKÊÊÊÊÊÊÊÊKÊtttÊtÊtÊÊIÊÊIÊÊÊÊIÊÊÊKÊÊKÊIÊÊIÊÊIIÊÊÊÊKÊÊÊÊKÊ 
uimmer (inclusief porto) worden 
)esreld via postgiro 8591403 van 
\bonnemenIand te Uitgeest; vermeld 
ie gewenste editienummers. 

Filatelie 
Dialecten 

Dat zie je niet vaak: dialecten op zegels. 
En daarom is thematisch redacteur 
Drewes Veenstra er als de kippen bij, nu 
de Belgische posterijen een zegel met de 
intrigerende tekst Lidje Todi uitgeven. 

Track & Trace M 

Er gebeurt op het gebied van 'moderne 
filatelie' van alles  maar houden we het 
wel bij? Gelukkig zijn er filatelisten die 
daar hun best voor doen... 

Driehonderd? 
Hoeveel 

verschillende 
punts tempels 

zijn er? 
Driehonderd, 

zegt Harrie 
Jans. En klopt 

dat? Jawel 
maar het 

kunnen er nog 
méér worden! 

iestuur: 
joomtter 

C. van Balen Blanken AIJP 
ecrctaris 
3rs. S W D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
1596 VK Den Haag 
yenningmeester 
HI.P.G. van der Lienden 

ïrevoorzitter: 
4rA van der Filer AIJP 
opyright: 

3 2004 Maandblad Filatelie 

oplage van dit nummer: 
[6.500 exemplaren 

SSNnummer: 01663437 

Ackermann 396 
ApeldoornsePostz.handel 401 
Boeier, De pzh 408 
Booklets Int 410 
Brabantse, Depz+mh 441 
Bredenhof/deBerm 481 
Bijl, v.d. pzh 482 
Davo 464 
Dieten, van 397 
Dutchstamp 402403404405 406407 
Ebay Benelux 401 
Eldorado, Postzh 414 
E.S.P.A 432 
Europost De Dieze 398399 
Flevolacus 414 
Geiger 414 
Godu, JeanPaul 432 
HerscheitRonpzh 432 

Hoes, Postz.v 461 
Hollands Glorie 41g 
Hulsbv 409 
Int. Stamp Fair, Essen 400 
Karel den Hertog 411 
Kienhorst 410 
Lodewijkpzh 400 
Mastrigtv. (safe) 441 
Meinhardt 396 
MPO'88 409 
Nederlandsche Postz.veiling 394 
Nijs, Wimde 420 
NVPH 413 
Oostenrijkse Post 395 
Oudsten den Trefpunt 401 
Philamunt 438 
Posten Aland 483 
Postbeeld 409 

Post Greenland 432 
Poststempel, Het 414 
Postzegel, De 409 
Postzegelhoes, 't 400 
Postzegel Partijen Centrale 439440 
Postzegel Partijen Handel 437 
Rietdijk 484 
Ruiter, De pzh 408 
Schoming, pzh 441 
Spijkernisse pzh 401 
VandufFel, Luk 410 
Vliet, Van 400 
Vergossen, Ruud 465 
Wiggers, De Vries 412 
Zeist, pzh 396 
Zutphense, pzh+mh 432 

4IS 

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

Groep uitgevers voor vak en wetenschap ^'"'^'^üTx'geversverboncl 
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%^as& E 
TRACYZEGEL GAAT 
NIET DOOR 

De United States Postal Ser
vice geeft het op: de plan
nen om dit jaar in de serie 
Legends ofHollyiuood een 
zegel te wijden aan de ac
teur Spencer Tracy zijn 
afgeblazen. 'De familie 
van wijlen Spencer Tracy 
stelt zulke onredelijke ei
sen, dat we wel móesten 
besluiten er van af te 
zien,' aldus een woord
voerder van de USPS. De 
posterijen zitten echter 
niet met de handen in het 
haar - filmsterren ge
noeg, immers? In plaats 

van de Tracyzegel komt 
er nu een zegel, gewijd 
aan de nog beroemdere 
acteur John Wayne. 

JOHN WAYNE :: 

^j-fj-rj-j-j-J-J-.rfr~i 

EFFICIENT(ER) 
PAPIERGEBRUIK 

Een tijdje geleden meld
den we in deze rubriek de 
papierverspilling die de 
tentoonstelling KuDipex 
veroorzaakte door hele 
vellen met postzegels zo
danig te versnijden dat er 
per veldeel maar één 
complete zegel overbleef. 
Wie voorgaande zin niet 
begrijpt moet Filatelie 
van februari 2004 er maar 
even bijpakken. 
Jaap Avis wijst ons er op 
dat het ook anders kan: 
'De Republiek Suriname 
gaf op 5 juni 1985 een se

rie postzegels uit met af
beeldingen van antieke 
en moderne treinen 
(NVPH-nrs455 toten 
met 466). Op 17 augustus 
1992 werden onder ande
re de zegels van 5 cent 
(NVPH-nrs455en456) 
opnieuw uitgegeven, nu 
met een opdruk in zwart: 
de waarde werd i cent 
(NVPH-nrs 740 en 741). 

Eind vorig jaar werden 
deze overdrukte zegels 
nog eens uitgegeven, nu 
voor de tweede maal 
overdrukt, namelijk met 
de waarde SF 3.500.' 
Inderdaad een opmerke
lijk staaltje van efficiënt 
papiergebruik. Dus oude 
voorraden? 'Overdruk
ken, die zegels - tot ze op 
zijn!', aldus Jaap. 

TWEE BLOKJES 
GAAN NAAR 2 0 0 4 

In deccember jl. versche
nen onverwachts twee 
bijzondere blokjes: 'Ko
ningin Beatrix en haar 
gezin' en 'Geboorte prin
ses Amalia'. Kennelijk 
had TPGPost er op gere
kend dat het prinsesje in 
januari 2004 ter wereld 
zou komen, want in de 
Jaarcollectie 2003 werd 
geen ruimte vrij gehou
den voor deze twee uit
giften. Dat roept natuur
lijk de vraag op of de 

416 

blokjes nu bij het jaar 
2003 horen danwei bij 
het emissiejaar 2004. In 
het TPG-blad Collect was 
het antwoord onlangs te 

vinden: bij 2004. Dat 
komt door een derde vel
letje, dat - als alles gaat 
zoals het moet - in de 
tweede helft van juni zal 
uitkomen en dat gewijd 
zal zijn aan het gezin van 
prinses Maxima en prins 
Willem-Alexander. Col
lect; 'Omdat het om een 
serie gaat en TPGPost 
deze ook als een comple
te serie wil aanbieden, 
zijn alledrie de postzegel
velletjes opgenomen in 
de Jaarcollectie Nederlandse 
Postzegels 2004.' 

VALS EN TOCH 
NIET GOEDKOOP 

Niet alles wat vals is, is 
oninteressant, zo bleek 
uit de catalogus van de 
320ste veiling van Hein
rich Kohier in Duitsland. 
Die voert namelijk de zo
genoemde Elbinger Post-
Jalschung ten tonele, een 
brief met aangegeven 
waarde met een echt 
paartje van 2 Groschen in 
het type GroJ5es Brustschild 
en - en dat maakt het stuk 
interessant - een vals 
paartje van vijf Groschen 
in het type Kleines Brust
schild. De vervalsing werd 
in 1985 ontdekt en sinds-

[nliegcnd Tlilr Jt^/^^C2^'. / . ,, 

dien zijn slechts enkele 
exemplaren opgedoken. 
Dat verklaart ook waar
om de geschatte op
brengst van de brief zo 

tti< ^^ / r Ä ; , - X ^ ^ ^ ^ 

hoog lag: op €40.000.-! 
Dat was kennelijk iets te 
pittig, want de envelop 
werd op de veiling van ja
nuari niet toegeslagen. 

OOSTENRIJKSE POST DRAAIDE 
IN 2 0 0 3 GOED 

Met een licht gestegen 
omzet en een winst die 
verviervoudigde kan de 
Oostenrijkse PTT tevre
den terugzien op het 
boekjaar 2003. Dankzij 
onze lezer Fritz Kaiser uit 
Hilversum - die de gun

stige resultaten aan ons 
doorgaf- kunnen we 
constateren dat het ma
nagement in Wenen alle 
reden had om een feest-
taartaan te snijden. 
Het beeld dat uit de on
langs gepresenteerde cij

fers naar voren komt is, 
waar het de post betreft, 
niet veel anders dan in 
andere Europese landen: 
de omzet van het postbe
drijf blijft weliswaar sta
biel, maar het aantal ver
voerde poststukken loopt 
langzaamaan terug, on
der andere door de op
komst van e-mail. 

ir— — ^ 

HOGE EER VOOR 
JEFFERY MATTHEWS 

Plezierig verbaasd was 
Jeffery Matthews (boven), 
toen hij begin dit jaar een 
brief kreeg van koningin 
Elizabeth II. Het bleek 
dat aan Matthews, grafi
cus en ontwerper van en
kele tientallen Engelse 
postzegels, een MBE was 
toegekend. Hij mag zich 
nu Member o/the British 
Empire noemen. 
De onderscheiding is ge

heel terecht toegekend, 
want de ontwerper heeft 
een aantal fraaie zegels 
met een speciaal - en niet 
zelden ook 'koninklijk' 
tintje geschapen. Maar 
niet al zijn werk werd ge
realiseerd: een ontwerp 
voor een nieuwe langlo
pende zegel met het por
tret van de Britse konin
gin uit 1982 (hieronder) 
haalde het jammer ge
noeg niet. 

HONDERDSTE EDITIE 
NET GEHAALD 

Op de redactieburelen 
van Filatelie werd al eni
ge tijd vergeefs uitgeke
ken naar Philately m 
Japon, het Japanse Bonds
blad. Het tijdschrift was 
altijd interessant, bevatte 
leuke berichtjes en gunde 
ons steevast een blik op 
de nieuwste emissies van 
Japan. Dat alle werk
woorden in de vorige zin 
in de verleden tijd staan, 
houdt verband met het 
droevige bericht dat we 
in de loop van maart 
ontvingen: dat het blad 
bezig is ter ziele te gaan. 
De editie van december 
(nummer 99) is niet 
verschenen en zou 
- zo waren de berichten -

worden gecombineerd 
met het nummer van de 
maand maart. Dat dub
belnummer zal meteen 
ook het allerlaatste num
mer van Philately in Japan 
zal zijn. Om de pil wat te 
vergulden krijgt dat laat
ste nummer een gecom
bineerd editienummer, 
g 9/10 o, zodat de redactie 
toch nog het honderdste 
haalt. Wel een treurig-
makend jubileum... 



)ORLOG EN VREDE 
N WAGENINGEN 

3e Globe' in Wagenin-
jen is er vroeg bij. Maar 
lat moet ook, wil je een 
;xpositie succesvol op
letten. Het gaat om een 
entoonstelling die op 15, 
6 en 17 april 2005 in Wa-
»eningen wordt gehou-
len. Thema: 'Oorlog en 
/rede'. Het gaat om een 
entoonstelling in de ca-
egorieén 2 en 3; er kan 
)ok in de i-kaderklasse 
vorden ingezonden, 
eugdcollecties zijn wel-
com. Meer informatie: P. 
leijbroek, Dolderstraat 
ig, 6707 JD Wageningen, 
elefoon 0317-421107, e-
nail p1eterr@xs4all.nl. 

PRIJSWINNAARS 
MAARTNUMMER 

J kon op pagina 385 van 
iet aprilnummer van 'Fi-
atelie' al lezen wat de 
uiste oplossing was van 
Ie puzzel die we in het 
jcandinaviënummer 
maart jl.) plaatsten: het 
jing om de kaart van het 
iland Market; het ge-

30UW waarnaar gevraagd 
verd was een vuurtoren. 
De twee hoofdprijzen 
jingen naar mevrouw 

.M. Scholte-Kuiper uit 
A'orkum Fr. (prijs ter be-
chikking gesteld door 
lene'Hiliesum Filatelie in 
loosendaal) en de heer 
-{. Kremer uit Danville 
JSA (prijs van de Neder-
andse Filatelisten Vereniging 
kandinauie). De vijf 
xemplaren van het boek-
e Filatelie van A tot Z die 
loor 'Filatelie' waren uit
geloofd gaan naar de he
en J. Broekhuijzen uit 
A'oerden, B. Ulken uit 
^uiderwoude, G.M. Col-
et uit Zutphen, A. Luij-
ndijk uit Nijmegen en A. 

'an Ginneken uit Dor-
Irecht. 
Ule prijswinnaars wor-
len uiteraard van harte 
gelukgewenst! 

Redactie Filatelie 

SUBTIELE 
WIJZIGING 

Waarom het zo nodig 
moet weten wij ook niet, 
maar Austria Post zal met 
ingang van i juni a.s. een 
wijziging doorvoeren in 
de manier waarop de 
frankeerwaarde van de 
Oostenrijkse zegels 
wordt aangegeven. Het 
euroteken, de komma en 
eventuele voorloopnullen 
zullen verdwijnen. Voort
aan is het dus niet meer 
€0.55, maar 55. Of 125 in 
plaats van €1.25. 

NIEUW TYPE 
BUS BEVALT NIET 

Die mooie nieuwe brie
venbussen die TPGPost 
geleidelijk door heel Ne
derland plaatst, worden 
niet door iedereen zo 
leuk gevonden. Dat 
meldde De Volkskrant een 
aantal weken geleden. 
NieuiDe brievenbus leidt tot 
onrust, zo luidde de kop. 
Het blijkt dat de bussen 
voor gehandicapten veel 
te hoog zijn gemonteerd. 
Bij de oude bussen wilde 
TPGPost de gehandicap
ten nog wel eens tege
moet komen door ze la
ger te plaatsen, maar dat 
gaat bij dit model niet. 
Een 'algemene handicap' 
is het ontbreken van het 
kijkglaasje met de tekst 
Lichting X IS geschied. Er 
schijnen mensen te zijn 
die na het posten van een 
brief een uurtje wachten 
om te zien of hun bood
schap nog wel diezelfde 
dag wordt gelicht... 

IIEUWE BALIEFRANKEERSTROKEN: 
;EN DRIETJE TE WEINIG 

n het artikel van Frans Hermse over de nieuwe Neder-
andse baliefrankeerstroken (Filatelie van april 2004, 
)agina's 322 en 323) is helaas een foutje geslopen. In 
ie weergave van de cijfercombinatie die in de achter-
;rond van de stroken is verwerkt is het cijfer drie weg-
;evallen. De door ons foutief vermelde code luidde: 

1043055213540278154331279144512 

;oals gezegd: dit is onjuist. De correcte combinatie is: 

10430552135402781543331279144512. 

'HENKE' LARSSON 
OP ZWEEDSE ZEGEL 

Op 26 maart verscheen in 
Zweden een serie voet
balzegels. Op een van de 
zegels uit die serie kun
nen we als Nederlanders 
een beetje trots zijn. 
De reeks viert het eeuw
feest van de Zweedse 
voetbalbond en Posten 
Suerige liet de ontwerper 
niet alleen terugkijken, 
maar zorgde er voor dat 
ook nog levende voetbal
lers (waaronder ook 
vrouwelijke) vereeuwigd 
werden. Een van die voet
ballers is de ook bij ons 
bekende Henrik 'Henke' 
Larsson, die van 1993 tot 
en met 1996 voor Feije-
noord speelde. Larsson 
maakte in zijn 'Neder
landse periode' zesen
twintig doelpunten; hij 
had daarvoor loi wed
strijden nodig. 

VERENIGINGSBLADEN KUNNEN WEER 
STRIJDEN OM DE FILATELIE BLADPRIJZENI 

Ook dit jaar wordt weer gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladpnjzen. Het gaat om twee hoofdprij
zen van 250 euro: een voor bladen van 'algemene' 
postzegelverenigingen en een voor publicaties van 
studiegroepen en gespecialiseerde verenigingen. 
Daarnaast zijn er nog twee extra prijzen 'in natura', 
ter beschikking gesteld door Uitgeverij Davo in 
Deventer en TPGPost in Den Haag; deze prijzen 
hebben een minimale waarde van elk 100 euro. 

Verenigingen die willen deelnemen aan de Filatelie 
Vercnigingsbladpnjzen van dit jaar kunnen een wed
strijdformulier aanvragen bij de secretaris van de 
wedstrijd, drs. S.W.D. Veenstra in Den Haag 
(adres: zie hieronder). Dit formulier moet uiterlijk 
15 juli 2004, samen met drie complete sets bladen, 
aan de secretaris worden teruggezonden. Bij deze 
bladensets gaat het om de nummers die in de pe
riode tussen I juli 2003 en 30 juni 2004 zijn ver
schenen. Het adres waar het formulier kan worden 
aangevraagd luidt als volgt: 

Jury van de Filatelie Verenigingsbladprijzen 
t.a.v. drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK 's-Gravenhage 

Verzoeken tot het toezenden van een deelnamefor-
mulier die na i juli 2004 bij de secretaris van de jury 
binnenkomen worden niet meer in behandeling 
genomen. Uw inzending (deelnameformulierplus 
de bijbehorende bladen) moet uiterlijk op 15 juli 
2004 ter post zijn bezorgd. 

We wensen u veel succes! Redactie Filatelie 

GEVAARLIJKE 'VILTSTIFTARTIEST ACTIEF: 
NEP-PLAATFOUTEN DUIKEN OP 

Verzamelaars van Neder
landse plaatfouten opge
let: er dreigt gevaar in het 
oosten van ons land. 
Dankzij de plaatfouten-
specialist Wim Mast we
ten we wat er aan de hand 
is. Namelijk dit: in de af
gelopen maanden heeft 
een handelaar uit Doetin-
chem een groot aantal 
zegels met vervalste 
plaatfouten verkocht. De 
handelaar komt geregeld 
naar beursjes en bijeen
komsten in Arnhem, 
Winterswijk, Doetin-
chem, Varsseveld en an
dere plaatsen in het Oos
ten van het land. Hij is 

wat dikbuikig en onge
veer 5 5 jaar oud. Het ver
haal dat hij ophangt is 
dat een mannetje de fou
ten voor hem uitzoekt. 
Hij heeft een grote sorte
ring van modern gestem
peld Nederlands materi
aal. Zijn prijzen zijn laag: 
10 tot 20 procent van de 
catalogusprijs voor de 
meest schaarse plaatfou
ten. Deze foutjes worden 
met viltstiften ingete
kend en soms wordt er 
zelfs Tipp-Ex gebruikt. 
Meestal wijkt de kleur 
wat af en is de fout te 
groot en te duidelijk uit
gevallen. 8chaarse zowel 

als veel voorkomende 
fouten worden vervalst. 
Er zijn zeker al drie ver
zamelaars van plaatfou
ten gedupeerd. 
De boodschap is dus dui
delijk: iedereen die goed
kope plaatfouten op een 
avond of beursje in het 
oosten van het land ge
kocht heeft wordt aange
raden om na te gaan of 
het wel om echte fouten 
gaat! En opletten blijft 
dus de boodschap... 

JULIANA'S VAKJE 
BLIJFT LEEG 

Frans Hermse uit Sittard 
stuurde ons bijgaande 
foto uit hetTPGPostblad 
Mail' Op het kantoor in 
Baarn zijn speciale vakjes 
gemaakt om er de post 
voor de bewoners van pa
leis Soestdijk in te sorte
ren. Het vakje voor prins 
Bernhard is volop in ge
bruik, dat voor Juliana 
blijft nu helaas leeg... 

mailto:p1eterr@xs4all.nl


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
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Het blijft rommelen met 
de blokjes met Beatrixze-
gels (type-Struycken). 
Het blad van de CollectClub 
maakte de verzamelaars 
onlangs op deze wijze at
tent op een nieuwe druk 
van de blokjes met zegels 
van €0.50 (metTPGPost-
logo in plaats van het het 
PTTPost-logo):'Het 
postzegelboekje met vijf 
zelfklevende postzegels 
van 0.50 van Koningin 
Beatrix verschijnt op
nieuw, maar dan met het 
logo van TPGPost in 
plaats van PTTPost. De 
postzegels zelf zijn onge
wijzigd. Het boekje is dus 
niet opgenomen in de 
jaarcollectie postzegel
boekjes. Wilt u dit post
zegelboekje ontvangen? 
Bij de Collect Club kunt u 
het voor €2.50 los bestel
len via bestelnummer 
223104N.' 

Een nogal verwarrende 
terminologie: TPGPost 
noemt de hangblokjes 
'postzegelboekjes'. Als de 
boven de vijf zegels aan
gebrachte 'ril' al ergens 
voor bedoeld is, dan toch 
zeker voor het losscheu-
ren van het bovenstuk en 
niet om er een boekje van 
te vouwen. Postzegel
boekjes geeft TPGPost al 
geruime tijd niet meer 
uit, tenzij men er de geïn
tegreerde hangboekjes 
van 50 of 100 mee bedoelt 
(door TPGPost ook wel 
mailers genoemd), maar 
die zitten zeker niet in de 
jaarcollectie! En de pre-
stigeboekjes zijn echt een 
geheel ander verhaal. 
De mededeling dat de 
postzegels zelf niet zijn 
gewijzigd is ronduit on
juist. Net als bij de eerder 
verschenen zegels van 
€0.39 en €1.00 metTPG-
Post-logo is de fout die er 
sinds de productie bij 
Walsall was ingeslopen 
(het wegvallen van twee 
punten in het portret) bij 
deze zegels hersteld. 
De hangblokjes €0.50 
zijn (het is medio april 
als we dit schrijven) nog 
niet bij de loketten gesig
naleerd. Wel waren ze in 
de stand van TPGPost op 
de NIPA-beurs (Antwerpen 
Expo, eind maart jl.) ver
krijgbaar. 

Niet aangekondigd, maar 
nu wèl aan de loketten te 
koop zijn de nieuwe 
hangblokjes (metTPG-
Post-logo) met Beatrixze-
gels van €0.25. Ik trof ze 
op I april 2004 op het 
postkantoor van Oegst-
geest Lange Voort aan. 
Vergeleken met de in de 
vorige rubriek besproken 
nieuwe versies van de ze
gel €0.39 is er wel iets 
veranderd, maar er zijn 
ook overeenkomsten. 
Voor wie het niet weet: de 
blokjes worden bij Wal
sall op een 8- of 9-kleu-
ren rasterdiepdrukpers 
(fabrikaat Chesnut) ge
drukt, waarna de druk-
baan weer wordt opge
rold om later verder te 
worden bewerkt: op een 
aparte machine, meteen 
speciale cilinder, wordt 
dan de slitperforatie aan
gebracht. De 'ril' en het 
hangoogje worden ge
heel doorgestanst (de 
slitperforatie reikt 
slechts tot het dragerpa
pier) en we zien dan ook 
vaak heel duidelijk dat de 
afstand tussen slittan-
ding en 'ril' varieert. De 
slittanding is altijd dub

bel opgebouwd, met een 
gedeelte aan de kant van 
het zegelbeeld en een ge
deelte aan de buitenzijde. 
Naar de buitenzijde toe 
was dat deel van de slit 
altijd een gebogen vorm; 
sinds begin 2004 (we 
meldden dat bij de zegel 
van €0.39 voor het eerst) 
zien we echter dat de slit 
aan de buitenzijde van de 
zegels erg recht en 
scherp gesneden is. 
Bij de hangoogjes met 
hechtpunten van circa 
0.6 en i.o mm waren de 
bijbehorende horizontale 
inkepingen van de ril 
steeds 2.0 mm. Sinds 
kort zien we echter 
hechtpunten van circa 
0.8 mm en ril-inkepingen 
van 2.1 mm. Het zijn mis
schien kleine verschillen, 
maar ze komen wel syste
matisch voor. 
De nieuwe blokjes van 
€0.25 en €0.50 metTPG-
Post-logo hebben alle 
een verbeterde portretci
linder 'Wi', alsmede de 
nieuwe stans met hecht
punten van 0.8 mm en 
ril-inkepingen van 
2.1 mm. Maar let wel: het 
is een geheel andere 
'Wi'-cilinder met de 
stand van de cilinder-
nummers zoals we die 

kennen van de boekjes 
met PTTPost-logo en niet 
naar rechts verschoven, 
zoals nodig was voor 
blokjes zonder het 'zelf-
klevend'-symbool! De 
Beatrix-hangblokjes (met 
verbeterd portret) vallen 
kennelijk uiteen in twee 
groepen: 

- €0.39, €0.55, €0.70 en 
€1.00; bij de zegel van 
€0.39 is 'Wi' vervangen 
door 'W2'. Deze cilinder 
zien we ook bij €0.57 en 
€0.72; 
-€0.25 en €0.50 

Waarom een aparte 
groep voor €0.25 en 
€0.50? Waarom niet ook 
meteen de nieuwe op
maak zonder het 'zelfkle-
vend'-symbool? En waar
om ook niet meteen de 
tekst Schrijnen zegt meer? 
Het voorlopige antwoord 
ligt besloten in zojuist 
gevonden materiaal van 
de zegel van €0.25. Er 
blijken sinds februari 
2004 hangblokjes van de 
zegel van €0.25 te be
staan waarbij het enige 
verschil zit in de verbe
terde portretcilinder. Alle 
overige kleurcilinders -
zowel die voor de voor-
als die voor de achterkant 

- zijn onveranderd. Ken
nelijk was de oude por
tretcilinder (dus die met 
ontbrekende twee stip
pen) aan vervanging toe. 
Maar op een zeker mo
ment moest toch het loge 
worden aangepast en 
daarmee kwamen er twee 
nieuwe cilinders van de 
voorzijde plus twee nieu
we cilinders van de ach
terzijde. De cilinders 
voor de zegels zelfwaren 
al up-to-dflte! 
De hangblokjes met de 
zegel van €0.25 met ver
beterd portret plus PTT
Post-logo hebben smalle 
hechtpunten (0.6 mm), 
maar de horizontale in
kepingen van de 
(scheur)-ril meten 
2.2 mm. 
Vreemd is ook dat de ves
tigingsplaats van de 
stichting Beeldrecht niet 
in 'Amsterdam' is veran
derd; dat gebeurde wel 
bij de zegels van €0.57, 
€0.72 en €i.oo! Maar het 
gebeurde weer niet bij de 
zegels van €0.55 en €o.7C 
uit 2003, terwijl Beeld
recht al in december 
2002 verhuisde van 
Hoofddorp naar Amster
dam! 
Kortom, het is een rom
meltje! 

iHBLW'Beatrix'(druk Walsall) met 'Beeldrecht Hoofddorp' 
en zonder de tekst 'Schrijven zegt meer' op de 

Nr. 
028a 
029a* 
030a 
031a 

Omschrijving 
.>.>.02.2004-5x0.25 
.'.'.02.2004- 5X0.50 
?.'.03.2004-5x0.25 
.'.'.03.2004-5x0.50 

Logo 
PTTPost 
PTTPost 
TPGPost 
TPGPost 

voorzijde 

Hechtpunten en slitgegevens 
8-o.6mm/B-

8-o.8mm/B -
8-o.8mm/B -

ronde buitenslit 

rechte buitenslit 
rechte buitenslit 

Barcode 
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+7384 
+7353 
+7384 

Artikelnummer 
223101 
223104 
223101 
223104 

Drukvormnummers 
WiWiWiWi 
WiWiWiWi 
WiWiWiWi 
WiWiWiWi 
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»GELS UIT PRESTIGEBOEKJE 'BEATRIX ETC: 
tIJP VOOR VERMELDING IN NVPHCATALOGUS 

Toen in oktober van het 
/orig jaar het eerste zoge
loemde 'prestigeboekje' 
[Verzamelen) verscheen, 
ichreef ik in deze rubriek 
iat er naar mijn mening 
sprake was van een wan
verhouding tussen de no
ninale waarde van de ze
jels en de prijs van het 
5oekje. 
3ie wanverhouding werd 
nijns inziens niet goed
gemaakt door de toege
voegde waarde van het 
)oekje (lees: de tekstuele 
Belichting en de 'druk
echnische hoogstandjes' 
iie erin te vinden waren). 

n maart jl. verscheen het 
weede prestigeboekje en 
)ok voor het derde boek
e werd in de pers druk 
geadverteerd (zie bijvoor
)eeld het aprilnummer 
'an Filatelie). Dat derde 
5oekje (thema Spyker 
'ars) verscheen tijdens de 
■Jationale Postzeaclshou; & 
tampKids 2004 in Ros
nalen, dus dat boekje is 
lu ook verkrijgbaar. 
\nders dan het geval was 
)ij het eerste prestige
boekje is boekje 2 ('Ko
lingin Beatrix en haar 

gezin') overal op de kan
toren te verkrijgen. Niet 
zo vreemd natuurlijk, ge
zien de grote populariteit 
van het koningshuis. 
Gespecialiseerde Neder
landverzamelaars kun
nen niet met een boog 
om dit boekje heenlopen, 
want er zijn zulke grote 
verschillen met de eerder 
uitgegeven zegels (afge
zien dan van de Amalia
zegel), dat ook de redac
tie van de NVPHcatalo
gus er niet aan zal ontko
men om op z'n minst een 
subnummer te gebruiken 
voor zegels die uit het 
prestigeboekje afkomstig 
zijn. 
De zegels in het boekje 
zijn namelijk in offset ge
drukt (bij Joh. Enschedé 
Security Printing in Haar
lem, op een Mitsubishi
pers), terwijl de oor
spronkelijke blokjes van 
tien zegels in rasterdiep
druk zijn vervaardigd (bij 
The House ofQuesta in En
geland, op een ATN
pers). 
Ik blijf overigens maar 
consequent The House of 
Questa schrijven omdat de 
nieuwe eigenaar. De La 

Rue, niet echt zorgvuldig 
met zijn nieuwe bezit 
omgaat: medio 2003 
ging het zes jaar eerder 
door De la Rue gekochte 
Harrison and Sons  toch 
een postzegeldrukker van 
wereldformaat  voor
goed dicht. In november 
2003 maakte De La Rue 
bekend dat het The House 
ofQuesta zal sluiten en dat 
de drukpersen naar een 
andere locatie zullen 
worden overgebracht. 
Met betrekking tot de 
prestigeboekjes koester 
ik nog steeds gemengde 
gevoelens, al moeten we 
wel vaststellen dat de nu 
geboden toegevoegde in
formatie over het konink
lijk huis èn de duidelijk 
betere druktechnische 
uitvoering ervoor zorgen 
dat de boekjes een must 
zijn voor de Nederland
verzamelaars. We zullen 
de aanwezigheid van elf 
zegels van 39 c. (een 
vooruitgang immers ten 
opzichte van de acht ze
gels die in het eerste 
boekje te vinden waren) 
maar als een 'geste van 
goede wil' van TPGPost 
beschouwen. 

r 
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Komplete Jaargangen NEDERLAND postfris Postzegel en Muntenhandel JAARGANGEN 2 0 0 3 
Let op ' Volgens hoofdnummers NVPH, dus inclusief 

blokken en eventuele boekjes, echter zonder zegels uit 
langlopende frankeersenes, dubbele zegels, zegels mt 

blokken of postzegelboekjes, automaatstroken, 
dienstzegels, kerstvellen en velletjes van 5 of 10 zegels 

(prijzen onder voorbehoud) 

Jaar 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

nrs Prijs 

392-401 
402 403 
404-422 
423-442 
443 448 
449-473 
490 499 
500-512 
513-548 
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 
784-810 
811 835 
836-855 
856-875 
876-899 
900-917 
918-938 
963-983 

984 1001 

15,50 
8,00 
3,00 

11,00 
2,00 

15,50 
10,50 
16,50 
50,00 

150,00 
48,50 

136,50 
51,50 
45,00 
45,00 

132,50 
50,50 
29,50 
31,50 
39,50 
13,00 
28,00 
18,50 

7,50 
35,00 
11,00 
24,00 
17,00 
22,50 
32,00 
25,00 

Jaar nrs 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

1002 1024 
1025 1042 
10431063 
1064 1083 
10841107 
11281150 
11511171 
1172 1190 
11911214 
12151236 
1260 1279 
12801299 
13001320 
13211344 
1345 1366 
13671395 
1396 1419 
14201439 
1440 1461 
14621487 
1515 1543 
15441580 
1595 1629 
16301663 
1664 1705 
17061745 
17461807 
1808 1875 
18761950 
1951 2033 
20342138 

Prijs 

23,50 
23,50 
23,50 
11,00 
13,50 
12,00 
10,00 
10,00 
11,50 
12,50 
10,50 
15,50 
19,00 
19,00 
19,00 
29,50 
25,00 
18,00 
21,00 
23,50 
35,50 
36,00 
38,50 
34,00 
41,00 
41,00 
49,00 
68,00 
65,00 
85,00 
66,00 

' H O L L A N D S G L O R I E ' Zoals door ons samengesteld Pntswtjzigingen voorbehouden 

Camplaan 8 
2103 GW 

Heemstede 

Tel 023-5477444 
Fax 023-5291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 

www.Postzegelhandel.com 

Komplete Jaargangen IndOneSJë 
Postfris (hoofdnummers volgens zonnebloem) 

Jaar Prijs 

Velletje 1720 B ! Fosforecerend papier 
Bijna onvindbaar! nu nog enkels stuks voor € 6 9 . — 

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 

(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) 

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 Prijs 

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 

(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) 

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 

Nederland (basis) 
velletjes (Davo) 
NEDERLAND- FDC 
NED.ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBAFDC 
SURINAME 
INDONESIË 
INDON. (incl Port) 
ALAND (Davo) 
BELGIË 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
GUERNSEY 
JERSEY 
ISLE OF MAN 
ALDERNEY 
ESTLAND 
LETLAND 
LITOUWEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 

64,00 
69,00 
88,00 
86,00 
20,00 
24,00 

141,00 
57,00 
107,00 
20,00 
94,00 
66,00 
124,00 
172,00 
70,00 
89,00 
95,00 
30,00 
22,00 
29,00 
28,00 
60,00 
66,00 

155,00 
55,00 

IJSLAND 
ITALIË 
KROATIË 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
OOSTENRIJK 
TJECHIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ZWEDEN 
ZWEDEN  pzb 
ZWITSERLAND 
UNONY 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER. EUROPA 
HONGARIJE " 

50,00 
60,00 
38,00 
52,00 
49,00 
79,00 
58,00 
84,00 
30,00 
31,00 
n.n.b. 
88,00 
53,00 
98,00 

115,00 
64,00 
22,00 
28,00 
34,00 

190,00 
87,00 

HONGARIJE Gestemp 87,00 
POLEN Postfris 
POLEN Gestemp 
Rusland 

97,00 
75,00 
n.n.b. 

SOMS zin in een TRIOOTJE ? 

2001 + 2002 + 2003 
ARUBA van 

€ 6 0 , 

ANTILLEN van 
€ 273,

SURINAME van 
€ 327,

INDONESIE van 
€ 168,

verzendkosten extra DUITSLAND van 
€ 3 2 4 . 

NU voor: € 57 ,50 

Nu voor: € 257 ,50 

Nu voor: € 307 ,50 

Nu voor: € 157,50 

Nu) € 307,50 

file:///nders
http://www.Postzegelhandel.com


TPGPost heeft een extra 
emissie ingelast in het 
programma voor 2004. 
Op 6 juli a.s. verschijnen 
twee niet eerder aange

kondigde postzegelvelle

tjes met daarin steeds 
vier verschillende zegel

waarden. In het ene velle

tje zitten zegels voor het 
binnenland (€0.39), het 
andere bevat zegels die 
geschikt zijn voor het 
frankeren van stukken 
binnen Europa (€0.61). 
Het thema van de beide 
velletjes is 'Veluwe'. 

TPGPost heeft meteen 
ook enkele wiiziaineen 

doorgevoerd in het pro

gramma voor het eerste 
halfjaar van 2004. Dit is 
nu de stand van zaken: 

Uitgekomen op 10 mei: 
velletje 'Op weg naar i 
Europa', velletje 'Spyker', 
prestigeboekje 'Spyker'. 
I juni: 
Persoonlijke postzegel 
(velletje, 10 x €0.39). 
23 juni: 
Bedrijfszegel (mailer met 
50 zelfklevers van €0.39). 
Velletje 'Prins Willem

Alexander en zijn gezin' 
(tien zegels van €0.39). 
6 juli: 
Velletie 'Veluwe'. 

Op 10 mei verscheen een 
blokje met tien verschil

ende zegels van €0.39. 
Aanleiding was de uit

breiding van de Europese 
Unie met tien landen: Cy

prus, Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Mal

ta, Polen, Slovenië, Slo

wakije en Tsjechië. 

Ontwerp 
Het ontwerp van de tien 
zegels in het velletje is 
'gelaagd': er is sprake 
van een opeenstapeling 
van verscliillende ele

menten uit de nationale 
identeitvan de toetreden

de landen. De ' lagen' be

staan uit de contouren 
van elk deelnemend land 
(waarin de afkorting 'EU' 
is uitgespaard) en de 
landsidentificatiesticker 
voor auto's. Daarover

heen is  enigszins ver

vaagd  de vlag van elk 
land aangebracht. Ook is 
van elk land een zegel af

gebeeld, waar mogelijk 
een zegel op het thema 
'Verenigd EuroDa'. 
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Ontwerpers 
De emissie werd ontwor

pen door Maureen Moo

ren en Daniël van der Vel

den uit Den Haag. Zij 
werken sinds 1998 samen 
als grafisch ontwerpers 
en tekstschrijvers. 

Verkrijgbaarheid 
De zegels ziin zolang de 

voorraad strekt bij de Col

lectClub in Gronmgen te 
koop (u)U)u;.collectclub.nl) 
en ook bij de gewone ver

kooppunten. 
Er zijn 630.000 velletjes 
gedrukt; dat gebeurde bij 
Joh. Enschedé Security 
Printers in Haarlem. 
Voorlopig zijn de zegels 
onbeperkt geldig. 
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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 engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 

http://collectclub.nl


MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 
VIERT 75-JARIG BESTAAN 

^Vormgeving op formaat': twaalf vormgevers, tien jaar werk 
ten van de tenioonsteilingen die op la mei wordt geopend 

in het jubilerende Museum von Communicatie - het 

museum bestaat driekwart eeuw - laat een selectie van 

ontwerpen voor postzegels uit de laatste tien jaar zien. 

pour nous autres charnels des
tijds met houten biljetletters, 
jan Bons heeft in het ontwerp 
van de postzegel ervoor ge
zorgd dat de tekst zo weinig 
mogelijk intervenieert met de 
afbeelding van Werkman. 

ten van de renioonsteiimgen die op la mei wordt geopend 

in het jubilerende Museum van Communicatie - het 

museum bestaat driekwart eeuw - laat een selectie van 

ontwerpen voor postzegels uit de laatste tien jaar zien. 

Conservator Harriet van der Veen vertelt meer over de 

inhoud van de tentoonstelling. 

Enkele zegels waarvan öe expositie 'Vormgeving op formaat' de ontwikkeling schetst 

De in 192g in het leven geroe-
)en stichting Het Nederland-
iche Postmuseum, die sinds 
999 onder de naam Museum 
'oor Communicatie door het le-
^en gaat, herbergt nog steeds 
Je oorspronkelijke, unieke col-
ectie ontwerpen, proeven en 
jitgegeven postzegels van Ne-
ierland. Dit jaar bestaat het 
museum dus 75 jaar. 
Dp 18 mei 2004 opent het Mu-
;eum voor Communicatie in 
Den Haag - op zijn 75ste ver-
aardag - de tentoonstelling 
/ormgeving op formaat. Deze 
deine tentoonstelling laat een 
'reep zien uit de collecties gra-
ische vormgeving van het Mu-
;eum voor Communicatie en 
iet Stedelijk Museum Amster-
Jam. De tentoonstelling is te 
:ien tot en met 26 september 
1004. 

n 2002 kreeg het Stedelijk Mu-
;eum Amsterdam in het kader 
'an twee tentoonstellingen. Jon 
^ons en j^jaar Kinderpostzegels, 
:en bruikleen van het Museum 
'oor Communicatie. Ook in 
!003 leende het Stedelijk Muse-
jm voor de tentoonstelling 
Valter Nikkeis een groot aantal 
'an zijn ontwerptekeningen 
'oor de door hem ontworpen 
)ostzegels. Voor het Stedelijk 
)etekende dit een fraaie aanvul-
ng in de tentoonstelling en 
oor het Museum voor Com-
nunicatie dat zijn materiaal 
an het publiek Kon worden ge-
oond. Vormgeving op formaat is 
iet resultaat van een samen
werking tussen het Stedelijk 
/luseum Amsterdam en het 
/luseum voor Communicatie, 
naar nu op uitgebreidere 
chaal. 

1 de tentoonstelling Vormge-
ing op formaat is recent werk 
i zien van twaalf vormgevers 
it de periode 1993-2003. De 
ntwerpers hebben met elkaar 
emeen dat ze in de afgelopen 
en jaar postzegels hebben ont-
rarpen waarop alleen tekst is 
ebruikt. 
)e unieke ontwerpschetsen van 
e twaalf geselecteerde tekst-
ostzegels uit de collectie post
paarden van het Museum voor 
ommunicatie worden ge
jond. Daarnaast is ander werk 
; zien van dezelfde twaalf ont
werpers uit de collectie grafi

sche vormgeving van het Stede
lijk Museum Amsterdam. 

Aan de ontwerpen voorde post
zegels is goed te zien hoe de 
ontwerper tot de uiteindelijke 
zegel komt. De expositie laat op 
bescheiden schaal zien hoe de 
ontwerper omgaat met het 
overbrengen van zijn bood
schap op een heel ander for
maat dan een postzegel en hoe 
er om gegaan wordt met andere 
opdrachten. Wat doet die ont
werper met een aflRche, of hoe 
ziet het door hem verzorgde 
boek eruit? De tentoonstelling 
Vormgeving op formaat laat een 
greep zien uit recente grafische 
ontwerpen en ontwerp-
materiaal van de postzegels. 

De postzegel Splitsing KPN uit 
1998, gemaakt door ontwerpbu
reau Beukers en Scholma, is 
een van de postzegels waarvan 
het ontwerpmateriaal wordt ge
toond. In 1998 werden de tele
communicatie en de logistieke 
en distributieafdeling van elkaar 

losgemaakt. Op de postzegel 
die naar aanleiding hiervan ver
scheen wordt het bedrag van 
160 cent door de perforatie ook 
in tweeën gesplitst. Na de split
sing van de twee zegels blijven 
twee zelfstandige zegels van 80 
cent over. 

Voor de postzegel / love stamps 
van Experimental Jetset uit 1999 
werd een bijzondere techniek 
gebruikt: het hologram. Als een 
hologram beweegt dan veran
dert het beeld. Nog nooit eerder 
werd in NederlancTeen holo
grampostzegel uitgegeven. De 
ontwerpers geven aan dat ze 
hebben gekozen voor het 'flip-
eflFect': bij een bepaalde lichtval 
vallen sommige hartjes weg, 
waarvoor het woord 'love' in de 
plaats verschijnt. 

De Werkmanpostzegel yan Jan 
Bons (1995) toont de omslag 
van een boekje dat gedrukt 
werd door de clandestiene uit
geverij De Blauwe Schuit. Werk
man drukte het gedicht Prière 

De postzegel die verscheen ter 
ere van de Dag van de postzegel 
van Ron van Roon in 1993 is 
mede gemaakt om de aandacht 
te vestigen op het bestaan van 
de Nederlandse Bond van Fila
telistenverenigingen. Ron van 
Roon geeft in een interview met 
het inmiddels niet meer be
staande verzamelaarsblad Pro
fil aan dat hij in zijn ontwerp 
heeft geprobeerd om de activi
teit van het verzamelen te ac
centueren. Hij heeft het be
schikbare oppervlak van de 
postzegel opgedeeld in acht 
kleine zegels. 

Over de Davos-postzegel en de 
Ingenieurspostzegel uit 1997 zegt 
ontwerper Reynoud Homan in 
Profil: 'In de Davos-postzegel 
refereert Adem aan het lichaam; 
het is een werkwoord en een 
zelfstandig naamwoord tegelijk. 
Het verloop in de achtergrond, 
van donker naar licht, geeft de 
bevrijding van astma weer door 
van hoog naar laag te gaan, het 
op adem komen in Davos. Het 
verloop bestaat uit een ritme 
van letters: Nederlands Astma 
Fonds. In de Ingenieurspostze
gel refereert Vernuft aan den-
i<en, scherpzinnigheid en inge-
nieuziteit. In de zegel is een el
liptisch verloop als een dyna
misch uitdijend element ge
bruikt. Het heeft associaties 
met verschijnselen als actie en 
reactie, waterkringen, golfbewe
gingen, hemellichamen. Het 
verloop bestaat uit een ritme 
van letters: Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs.' 

In de tentoonstelling is verder 
werk van de volgende ontwer
pers te zien: Irma Boom {5^0 

jaar Algemene Rekenkamer, 
1997), DEPT {jongerentrends, 
1997), Rutger Fuchs {Rouwpost
zegel, 2001) , ontwerpbureau 
Thonik (Verrassingspostzegels, 
1998) Walter Nikkeis (Bijplak-
postzegels, 2002-2003), Herman 
van Bostelen (Zakelijke postze
gels, 2002) en Studio Boot (Per
soonlijke postzegels, 2003). 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

KUIFJE EN DE MAAN 
(TINTIN ET LA LUNE) 

De Kuifjeblokken blijken 
geen paneelnummers te 
hebben. De twee onder
ste blokken (velopmaak: 
2X2) zijn op de ondervel-
rand zowel van een druk-
datum als van een veltel-
nummer voorzien; dit 
laatste nummer bestaat 
uit vijf cijfers, die worden 
voorafgegaan door een 
'E'. Dit geldt dus zowel 

voor de even als voor de 
oneven nummers. Hal
verwege de ondervelrand 
zien we een aantal pas-
kruizen. Tot dusver is de 
drukdatum -g.II.04 aan
getroffen. De blokken op 
de bovenhelft van de 
drukbaan zijn alleen 
voorzien van een stel pa-
kruizen halverwege de 
bovenvelrand. Alle vier 
blokken vermelden op de 
onderrand rechts de pro
ductbarcode: -«1395. 

DE BELGISCHE 
SUIKERINDUSTRIE 

De blokken, met liggen
de zegels, zijn gedrukt 
in vier panelen, waarbij 
de panelen i en 3 links 
met een gat zijn doorge-

perforeerd; rechts is een 
doorlopende tanding 
aangebracht. Bij de pane
len 2 en 4 is dit anders
om. Op de onderranden 
staan links de product
barcodes: +11364, + 
11371 en +11388. 

GROTE PRIJS BELGISCHE FILATELISTISCHE 
KUNST('AMBASSADEUR') 

Elk jaar worden in België 
verkiezingen gehouden 
voor de beste 'vertegen
woordiger' (Ambassadeur) 
van de Belgische postze
gels. Ook wordt bepaald 
wat de het best getekende 
zegel is. Op 3 april werd 
de uitslag over het jaar 
2003 bekend gemaakt. 
Voor de bepaling van de 
ambassadeur telde een 'na
tionaal referendum' (re
acties van lezers van het 
postblad Philanews) voor 
30 procent mee en de ju
ryuitslag voor 70 procent. 

De uitslag van het refe
rendum was: 
1. Blok 'Henry van der 
Velde' (ontwerp Frangois 
Schuiten) 
2. Kerstmis (montage 
MVTM) 
3. Blok 'Justine Henin' 
(montage MVTM) 

De jury sprak de volgende 
voorkeur uit: 

S I. Kerstmis (montage 
- MVTM) 

2. Blok 'Henry van der 
Velde' (ontwerp Frangois 
Schuiten) 
3. Blok 'Justine Henin' 
(montage MVTM). 

Na weging van de uitslag 
werd de winnaar van de 
Ambassadeur 2003 de ze
gel ter gelegenheid van 
Kerstmis. 

Bij het bepalen van de 
best getekende zegel van 
2003 gold alleen het jury-
oordeel: 
1. Blok 'Henry van der 
Velde' (ontwerp Frangois 
Schuiten) 
2. €0.35 'Specht' (ont
werp André Buzin) 
3. 'Luikse Floraliën' (ont
werp Dumont d'Annick). 

Op 15 mei aanstaande, 
tijdens Leodiphilex 2004 in 
Luik, worden de prijzen 
aan de winnaars overhan
digd. Dank gaat naar ju
rylid Paul de Cocker uit 
Zwijnaarde voor het ver
strekken van bovenstaan
de informatie. 

70STE VERJAARDAG 
KONING ALBERT il 

Op 7 juni 2004 verschijnt 
een blok met tien zegels 
(tweemaal vijf) van €0.50 
met prior-label en een 
blok met één zegel van 
(waarschijnlijk) €0.75 
(zie de vorige aflevering 
van deze rubriek). 
De zegels zijn ontworpen 
door het duo MVTM (My-
riam Voz en Thierry Mar
tin); het maakte gebruik 
van foto's van Dirk 
Braekman. 
De prior-zegels zijn in 
rasterdiepdruk uitge
voerd, op een van de bei
de in Mechelen gebruikte 
Goebel-persen. Hetze-
gelformaat is 3 (zie tabel

letje), de een perforatie
maat ii'li (23 tanden ho
rizontaal, 16 tanden verti
caal); de korte zijde is ge
lijk aan de cilinderom-
trekrichting. 
De prior-blokken zijn ge
drukt in vier panelen, 
waarbij de panelen i en 3 
links met 1 gat zijn door-
geperforeerd en rechts 
een doorlopende tanding 
hebben. Bij de panelen 2 
en 4 is dit andersom. 
De zegel van €o.75(?) is 
ook in rasterdiepdruk op 
een Goebelpers gedrukt; 
hij zit alleen in een blok. 
Het zegelformaat is for
maat 4 (zie tabel). 
De perforatie van de ze
gel is ii'li (22 tanden ho
rizontaal, 28 tanden ver

ticaal); de korte zijde is 
de omtrekrichting van de 
drukcilinder. Er is waar
schijnlijk met een velop
maak van driemaal twee 
blokken gewerkt. 
De zegels dragen de ze-
gelnummers 2004(i4a) 
en 2004(i4b), gevolgd 
door de aanduiding 
MVTM. Op de onderrand 
zien we rechts de pro
ductbarcodes: +115 5 7? er 
+11564.' 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

1 48 .00x27 .66 mm 
2 38 .32x27 .66 mm 
3 40 .20x27 .66 mm 
4 48.75 X 38.15 m m 

D^ zegelwaarden van i 
op deze pagina's ajgt 

beelde nieuuie mtgifie 
kloppen uoor een de 

met, dit fioudt verban 
met de recente tone 

unjzî gin̂ gen van t 
Belgische post. Rei 

KILOPOST: OPLETTEN 
IS DE BOODSCHAP 

In het licht van eerder ge
noemde automatisering 
op de Belgische postkan
toren (zie 'Loketautoma
tisering' op de rechterpa
gina) is het opmerkelijk 
dat het project met de van 
een track and trace-barco-
de voorziene Kilopost-
postzegels is afgeblazen. 
Nu er computers met 
scanners op de kantoren 

zijn, worden deze voor de 
Kilopost niet meer ge
bruikt. 
Op 17 november 2003 
werden de barcodezegels 
vervangen door gegom
de, getande zegels in 
blokken van 10. Maar 
sinds 23 februari 2004 
worden deze zegels op 
hun beurt weer vervan
gen door zelfklevende ze
gels in hangboekjes van 
vijf Ook nu weer gaat het 
om negen gewichtsklas

sen (0.5, i, 2, 3, 4, 5,10, 
20 en 30 kilo) en worden 
dezelfde kleuren als bij 
de vorige zegels gebruik 
Mocht u dit een interes
sant gebied vinden dan 
kunnen we u slechts aan 
raden om niet te lang te 
wachten met de aanscha 
van de zegels uit blokker 
van tien. Want een loop
tijd van circa drie maan
den voor een frankeerze-
gel is toch wel aan de 
korte kant! 

http://-g.II.04


lAARLIJKSE 
EUROPAZEGELS 

3p 7 juni 2004 verschij-
len twee blokken met 
:ien zegels (tweemaal 
îjf) van €0.55, ontwor

pen door Myriam Voz en 
rhierry Martin (MVTM). 
ir is gebruik gemaakt 
run foto's van de hand 
'an de twee winnaars van 
en prijsvraag, Vakantie-

ciekjes, georganiseerd 
loor de dagbladen Het 
MütsU Nieuius en La Der-
iière Heure en met als doel 
ie mooiste foto's op het 
hema Vakantie in Bel̂ ie te 
Dakken te krijgen. Freddy 
Deburghraeve en Muriel 
k'ekemans kwamen als 
vinnaars uit de bus; hun 
regels verbeelden 'De 
<Mst' en 'De Ardennen'. 
3r is in rasterdiepdruk 
gedrukt, waarbij gebruik 
verd gemaakt van een 

van de twee Goebel-per-
sen die in Mechelen in 
gebruik zijn. Het zegel
formaat is 3 (zie tabel) en 
de perforatiemaat is ii'/z 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal); de 
korte zijde komt overeen 
met de cilinderomtrek-
richting. 
De tanding van de blokjes 
loopt boven en onder 
door; ünks is met één gat 
doorgeperforeerd, rechts 
is geen extra gat aange
bracht. De vier panelen 
staan twee aan twee, téte-
béche op de drukbaan. 
De zegelnummers zijn 
2004(150) en 2004(i5b); 
de nummers worden ge
volgd door de aanduiding 
MVTM. 
Op de onderranden, 
rechts van de blokken 
van 10, staan de product
barcodes: -t-ii57i> en 
+11588'. 

.OKETAUTO-
HATISERING 

n 2002 begon De Post 
Tiet loketautomatisering. 
^eel kantoren werden 
corte tijd gesloten; het 
Dubliek werd gei'nfor-
neerd met folders 
vaaróm: We introduceren 
nnnenkort in het kantoor 
naam] nieutue in/ormatica-
n/rastructuur die een nieuiue 
dantgenchte luerkimjzc mo-
jclijkza! maken. 
3e kantoren werden aan
gesloten op een compu-
ersysteem dat niet alleen 
Ie loketverkoop bij-
loudt, maar het perso-
leel ook in staat stelt ze-
;els uit te printen die te 
'ergelijken vallen met de 
troken uit de Nederland-
e balieautomaten. Ook 
n Belgiè koos men voor 
én printersysteem; de 
ïarcode Blaster van Co^niti-
le Solutions. De printers 
aten op warmtegevoelig 
japier een zegelafdruk 
ichter die de naam van 
iet kantoor vermeldt 
tweemaal: soms Neder-
ands/Frans, soms ge-
voon dubbel) plus de 
'rankeerwaarde, de post-
ode van het kantoor, de 
latum ('dag, maand, 
aar, uur') en de lands-
anduidingen 
ielflique/Belaic. De Belgi-
che automaten maken 
;een gebruik van papier 
net een voorgedrukte 
indergrond. 
)e nieuwe stroken wer-
len begin juni 2002 voor 
iet eerst gemeld, uit Fos-
es-la-Ville. Op hetmo-
nent van schrijven (april 
004) waren al ruim 600 

kantoren van de automa
ten voorzien. Een klein 
groepje Belgische verza
melaars, met Jean-Pierre 
Claus uit Gent als actieve 
spil, volgt heel nauwge
zet de ontwikkelingen op 
dit gebied en publiceert 
een uitgebreide over
zichtslijst op het Inter
net. De nu volgende in
formatie is grotendeels 
afkomstig van de groep 

van Jean-Pierre Claus. 
Wie de stroken wil verza
melen, komt al spoedig 
voor een dilemma te 
staan: de kantorenlijst 
zal op een zeker moment 
geheel België beslaan - is 
dat nog te behappen? 
Echt problematisch 
wordt het als je alle on
derverdelingen wilt bij
houden. 
De stroken zijn 80 bij 

Illustraties van de uiebsite van Jean-Pierre Claus, van boven naar beneden de conji-
^uratie zoals die op de kantoren staat, tu;ee uoorbeeldstroken en de ueilyheidsslit 

30 mm groot en zitten op 
geel dragerpapier dat iets 
breder is (82 mm. Er 
kunnen tot dusver drie 
soorten papier worden 
onderscheiden: 
- glanzend papier: verge
lijkbaar met het van een 
siliconenlaag voorziene 
dragerpapier; met rechte 
hoeken; 
- ongecoot papier met afge
ronde hoeken; 
- ongecoat papier met afge
ronde hoeken + 'logo'. 

Bij de laatste categorie 
heeft De Post tweemaal -
links en rechts - een Post-
logo in de stroken laten 
'slitten'. Dat logo is met 
behulp van 22 losse lijn-
stukjes in het papier ge
kerfd, tot aan het drager
papier. Dit papier wordt 
ook wel aangeduid als 
'veiligheidspapier'. Het 
bewuste papier werd voor 
het eerst opgemerkt bij 
de ingebruikname van de 
loketstroken in kantoor 
Maldegem i, op 15 janu
ari 2004. 

De frankeerwaarde staat 
in een rechthoekig kader 
van 30 bij 8 mm. Als er 
teveel naar rechts is ge
print zal de rechterkader-
lijn ontbreken. Oor
spronkelijk verschenen 
er stroken met '=' vóór en 
een euroteken achter het 
portobedrag. Naar ver
luidt zijn in het 'lange 
weekeinde' van i, 2 en 3 
november 2002 alle toen 
in bedrijf zijnde machi
nes omgeschakeld naar 
de vorm met de euroaf
korting vóór het bedrag. 
Sinds de invoering van 

het prior-systeem (18 no
vember 2002) wordt 
linksboven op de stro
ken, als dat nodig is, ook 
de tekst Prior, uitge
spaard in een horizontale 
zwarte balk, afgedrukt. 
De configuratie op de 
kantoren is als volgt: een 
printer van het merk Blas
ter Advantage, type 
'BD422403-023' en een 
weegschaal (Mettier, type 
PM6) zijn verbonden met 
een PC, het toetsenbord 
en het beeldscherm van 
het postkantoor. 
In principe worden geen 
stroken gemaakt als er 
geen zending op de 
weegschaal ligt. Pas als 
de weegschaal is belast 
kan er een bedrukte 
strook worden geprodu
ceerd, die onmiddellijk 
los springt van het dra
gerpapier en dan dus op
geplakt moet worden. Bij 
een verzoek om de strook 
op het (naar voren ge
schoven) dragerpapier te 
plakken bleek dat de ma
chine IS voorzien van een 
knop waarmee eenjorm-
Jeed kan worden uitge
voerd: in dat geval wordt 
een extra blanco strook 
geproduceerd. Naast de 
machines lag vaak de vol
gende rol onbedrukte 
stroken (doorsnee ca. 15 
cm) al klaar. 
Voor de Barcode Blaster en 
de Blaster Aduanta^e wordt 
dus thermisch papier ge
bruikt; de stroken wor
den zwart als ze aan 
warmte worden blootge
steld; dat gebeurt bij
voorbeeld als ze met een 
strijkijzer zouden worden 
gladgestreken. 
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DIALECTEN ZIJN HET WAARD OM 
GEKOESTERD TE WORDEN! 

Uitingen van streektaal komen maar spaarzaam op zegels voor 
D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Op 1 mei wordt de Europese 
Unie uitgebreid door de toetre
ding van tien nieuwe lidstaten. 
Europa wordt alsmaar groter, al 
zien niet alle burgers van de 
deelnemende West-Europese 
landen dat als een voordeel. 
Veel mensen ervaren het op
gaan in een groot Europa als 
een verlies van onder andere de 
eigen cultuur. In zo'n situatie 
doet zich vaak het verschijnsel 
voor, dat voor bepaalde culture
le uitingen hernieuwde belang
stelling ontstaat. Of dit ook 
geldt voor dialecten en streekta
len is moeilijk te zeggen; wel 
kunnen we stellen dat deze cul
tuuruitingen meer gekoesterd 
worden. Misschien dat dat ver
klaart waarom België de serie 
die op 17 mei ter gelegenheid 
Leodiphilex 2004 wordt uitgege
ven, niet 'neutraal' uitgeeft, 
maar onder de titel L7aje todi. 
Een opmerkelijke uitgifte, want 
zegels met teksten in dialecten 
of streektalen zie je niet zo 
vaak. Toch is er filatelistisch ge-

Eén van de opmerkelijkste West-Europese uitgiften van dit 

jaar is nu al de Belgische emissie Lïdje todi. Uitingen van 

dialecten en streektalen op postzegels zijn namelijk 

tamelijk zeldzaam. Maar de filatelie heeft in dot opzicht 

toch het nodige te bieden, zoals blijkt uit onderstaand 

artikel van onze thematische medewerker D. Veenstra. 

zien veel mogelijk, zoals uit een 
kleine speurtocht - die bewust 
werd beperkt tot voorbeelden 
uit België, Nederland, Duits
land en Luxemburg - blijkt. 

BELGIË 

Luik: Ltdje todi 
Om direct maar een einde te 
maken aan de 'geheimzinnig
heid' rond de titel op de drie ze
gels van de emissie Ltdje todi: 
het is de Waalse uitdrukking 
voor'Luik altijd'. Luik [Liege] is 
de hoofdstad van de gelijknami

ge provincie in Wallonië. Tot 
halverwege de twintigste eeuw 
was de stad een centrum van 
de mijnbouw en staalindustrie, 
die Wallonië tot welvaart brach
ten. De teloorgang daarvan in 
de jaren vijftig en zestig heeft 
forse gevolgen gehad voor de 
stad en zijn omgeving. Het 
postzegelvelletje (€0.75! brengt 
dat aansprekend in beeld. Heel 
wat fleuriger is de afbeelding op 
een van de twee zegels van 
€0.44: Luik IS ook een stad van 
parken, tuinen en beelden. 
Luik is ook een stad die al tien

tallen jaren bijzonder geschikt 
is voor het houden van beur
zen, tentoonstellingen en con
gressen: zie bijvoorbeeld het 
machinestempel uit de jaren 
vijftig met de tekst Liège - centre 
europeen des grand congres, of 
het frankeerstempel van de ge
meente: Liège - Ville defoires et 
de congres. 
De hoofdstad en andere grote 
steden van een land worden in 
de filatelie meestal niet onder
bedeeld. In België is Brussel 
een goed voorbeeld. Maar ook 
Luik - stad van 200.000 inwo
ners - heeft geen reden om te 
klagen: een blik in de catalogus 
levert al een kleine twintig emis
sies op, waarbij ongetwijfeld 
ook nog zegels met aan Luik ge 
relateerde personen over het 
hoofd zijn gezien. Maar natuur
lijk niet die uit 1994, gewijd aan 
de bekende schrijver George Si
menon (1903-1989), die in Luik 
werd geboren. We zullen het 
niet doen, maar het is verleide
lijk hier een overzicht te geven 

De jrankeerujaarden van de hier afge
beelde Belcjische zegels met het inschrijf 
'Lidjetodr uierden onlanijs t]eu;ijzi3d, 
inde tekst van het artikel morden de 
juiste uiaarden vermeld 
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Het bekendste bouiüiuerk uan Luik is het Perron op de marktplaats (foto Noortje Krikhaar) 

van alle 'Luikse' emissies; ze 
vormen een prima basis voor 
een thematische verzameling 
over de stad. Eén uitzondering 
maken we, voor het bekendste 
bouwwerk van Luik: het Perron. 
Zoals de gemeente het zelf om
schrijft: 'Tegenover het stad
huis, op de marktplaats waar 
het volk zich verzamelde om 
haar leiders te verkiezen, daar 
staat op fiere wijze, het meest 
populaire Luikse monument: 
iet Perron.' Tweemaal werd het 
monument op een zegel afge
Deeid: in 1919 en in 1998 (serie 
'Europese Monumentendag'); 
Dok de medaille van de stad 
Luik toont het Perron. 

Mechelen 
Een leuke voorloper van de Ltdje 
W/'zegels is de slogan Meche

'en  Kei tof, die  zo blijkt uit een 
•nachinestempel en een fran
(eerstempel van de stad Me
:helen  in 1998 werd gelan
:eerd. 'Hartstikke gezellig' dus. 
Daarmee wil de stad tot uit
Jrukking brengen dat Mechelen 
;en stad is waar men zich thuis 
raelt en alles van zijn gading 
can vinden. En wie zal daar aan 
wijfelen? 

«EDERIAND 

riesland 
Dit is een bewuste 'valse start'. 
X/ant het stempel van de Friese 
gemeente Ferwerderadiel met 

de zelfljewuste en wervende 
tekst Ferwerderadiel, in Fn/ske 
gemeente! Kom mar ris op besite! 
('Ferwerderadiel, een Friese ge
meente! Kom maar eens op be
zoek!') past niet in dit artikel. In 

talrijke provincies bestaan dia
lecten en stadstalen, maar in 
Friesland ligt dat anders. In 
sommige Friese steden wordt 
weliswaar een stadsdialect ge
sproken, maar het Fries is een 
echte taal, die zelfs aan het Ne
derlands is gelijkgesteld. En dus 
moeten we bewust afzien van 
de behandeling van een serie 
leuke voorbeelden van Friese 
teksten in filatelistisch materi
aal... 

Groningen 
Voorbeelden van filatelistisch 
gebruik van dialecten zijn rede
lijk schaars; het zijn vrijwel uit
sluitend gemeenten die er oog 
voor hebben. Een welkome uit
zondering is het waterbedrijf 
van de gemeente Groningen, 
dat sinds een aantal jaren een 
frankeerstempel gebruikt met 
de tekst 'n i<roanig bedrief{'eer\ 
kranig bedrijf). De leuke 
woordspeling wordt onder
steund door een dominant af 
gebeelde kraan. 
Soms vind je in stempels woor
den die een rechtstreeks of af 
geleid verband hebben met een 
dialect. Zo zijn er voorbeelden 
van de gemeenten Uithuizen 
(FR 7335, Crunneger Weel< en 
WarflFum (PR 3034, Roakeldais 
ofwel 'op goed geluk'). In het 
laatste geval gaat het om de 
naam van het internationale 
dansfestival, dat ieder jaar in 
Warffum wordt gehouden. 

Gelderland 
De gemeente Croenio (o.a. FR 
20342) voert al jaren de slogan 
Zo vaste as grolle, die de on
neembaarheid van de veste 

Croenio in vroeger jaren aan
toont. De gemeente Huissen 
vermeldt in FR 20222 de kroani
gezwaone, de naam van het 
Huissens carnavalsgezelschap. 

Overijssel 
De gemeente Raalte maakte in 
diverse frankeerstempels (o.a. 
FR 6684) reclame voor de jaar
lijkse manifestatie 
Stöppelhaene, de naam van het 
Sallands oogstfeest. 

NoordBrabant 
Uit deze provincie twee voor
beelden van dialect in frankeer
stempels. De gemeente Berg
hem gebruikte de tekst En dè 
blijflzoé! ('en dat blijft zo!' l . We 
mogen aangenomen dat ae ge
meente de tekst gebruikte als 
protest tegen de dreigende op
heffing van haar zelfstandig
heid. Tevergeefs, want op 1 ja
nuari 1994 werd Berghem inge
lijfd bij de gemeente Oss. 
De gemeente Liempde prijst 
zich al jaren aan als een ge
meente die van alle markten 
thuis is: Liemt van alle mèrte 
thuis. 
In een stempel (FHR4085) van 
de gemeente Coirie is de naam 
Ballefruttersgat opgenomen, de 
naam die de hoofdplaats heeft 
tijdens het jaarlijkse carnaval. 

Flevoland 
Veel gemeenten gebruiken hun 
frankeerstempel om er iedereen 
prettige kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar mee te 
wensen. Heel bijzonder is het 
stempel van de gemeente Urk, 
omdat hier de 'ouderwetse' uit
drukking 'Veel heil en zegen in 
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het nieuv*/e jaar' wordt gebruikt, 
maar dan wel in het dialect: 
Veul eil in zeegen in 't neiejaor! 

DUITSIAND 

Het stempel van het Duitse 
Wangerooge is een 'oude be
kende' (zie de omslag van 'Fila
telie' van mei 2003); het werd 
gebruikt om het artikel over de 
trits waddeneilanden te illustre
ren. Het is een variant op de 
tekst van de gemeente Ferwer
deradiel: kumnr\ wal her  bekiek 
didatl ('kom hierheen  kijk hier 
rond!'). Stempels met teksten 
in het Platduits zijn vrii zeld
zaam. In het genoemde artikel 
werd ook melding gemaakt van 
een stempel van de Landkreis 
Oldenburg met de tekst Kiek 
mol rin. Snak di utl, dat wel on
geveer dezelfde betekenis zal 
hebben als het stempel van 
Wangerooge. 
Een nieuwe aanwinst is het 
stempel van het Altenplegeheim 
Rose uit Dörverden uit 1999. 
Een ouder echtpaar zit gezellig 
saampjes op de bank ter illus
tratie van de wervende tekst 
Hiersündwieto Hu's ('hier zijn 
we thuis'). 
Een heel ander voorbeeld komt 
uit St. Ingbert in Saarland, vlak 
bij Saarbrücken. St. Ingbert 
echt guddl ('St. Ingbert  echt 
goed!') zal zijn wortels wel in 
een streektaal hebben. 

LUXEMBURG 

In het Groothertogdom Luxem
burg wordt al vele jaren het Lët
zebuergs of Letzeburgisch ge
sproken, een Duits (Moezel
Frankisch) dialect. Dat gebeurt 
echter hoofdzakelijk op het plat
teland. De nationale spreuk Mir 
wölk bleiwe wat mir sin is zelfs 
op een Luxemburgse postzegel 
te vinden, die uit 1939 ('100 jaar 
onafhankelijkheid'). Het Letze
burgisch heeft sinds 1984 de sta
tus van officiële taal. Toch is er 
een verschil met het Fries: het 
Letzeburgisch wordt niet op 
school onderwezen en het Fries 
in Friesland wel. 
Dat het dialect niet alleen op 
oude zegels te vinden is, maar 
zelfs op een recente uitgifte, 
blijkt wel uit het velletje Biller 
aus dem Liewen zu Lëtzebuerg 
(2002, '150 jaar Luxemburgse 
postzegels'). Omdat het Frans 
de hoofdtaai van Luxemburg is. 
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VEENSTRA'S HONDERD 

Dit is het honderdste artikel 
dat onze vaste medewerker 
Drewes Veenstra voor 'Filate
lie' schreef; proficiat dus voor 
'onze man in Buitenpost'. 
Wilt u de titels van alle bijdra
gen die hij schreef zien? Ga 
dan naar www.filatehe.ws en 
kUk op 'Veenstra's honderd'! 

HJanqerooqe 
is ten 

Tlorbseebad. 

zijn vrijwel alle teksten op de 
Luxemburgse zegels in deze 
taal gesteld. Behalve de zegel 
uit 1939 is ook een Letzeburgi
sche tekst te vinden op de zegel 
van 20430 cent uit de serie 'Na
tionaal Fonds voor Oorlogs
slachtoffers uit 1945: Fir ons jon
gen zaldot a maquisard. Een 
'verplichte' zegel is die van 12 f 
uit 1989, die het 75ste sterfjaar 
van C.M. Spoo (18371914) her
denkt, de promotor van het Let
zeburgisch. 
Bij de machinestempels gaat de 
'hoofdprijs' (om het zo maar 
eens uit te drukken) naar het 

VeiligVerkeerstempel uit 1970, 
De Patt an Eiren, ma looss dech 

féiren ('alle eer aan de pils, maar 
laatje rijden'). Bij deze Luxem
burgse variant op de Neder
landse slogan Glaasje op  Laat 

je rijden wordt de pilsliefhebber 
op een kruiwagen naar huis ge
dragen... 
Ook een milieustempel uit 1976 
is van een 'passende' afbeel
ding voorzien. De combinatie 
van een doodshoofd in het wa
ter en de tekst Kén Dreck an 
d'Wdsser spreekt duidelijke taal. 
Zoals uit het stempel Spuer 
Energie blijkt, was oktober 1979 

in Luxemburg de 'energiebe
sparingsmaand'. 
In een stempel met de tekst 
Sport as Freed a Cesondheet 
CCSL is de rol van sporters toe
bedeeld aan twee dieren. The
matisch gezien (voor het thema 
'drugs') is ook het stempel Cutt 
liewen ouni drogen  Actioun 'Pe
nichePrevention' vum 18.10
15.11.gi interessant. De tekst die 
de verzekeringsmaatschappij 
Horizont in haarfrankeerstem
pel voert is interessant èn be
nartigenswaardig: Liewen wéi dit 
iech ët wënscht ('Teven zoals je 
wilt'). 
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VIJF ORANJE
VROUWEN 

Vreugde bij de geboorte 
van prinses Amalia (met 
voor de filatelisten de 
verrassend snelle ver
schijning van een ge
boortezegel [i]), leed bij 
het overlijden van prins 
Claus en prinses Juliana. 
Omdat rouwzegels in ons 
land kennelijk niet tot de 
vaste gebruiken behoren, 
kunnen we slechts de 
vreugdevolle zegels to
nen. 
Over die vreugde gespro
ken: er heerste een alge
mene euforie op 30 april 
igog, bij de geboorte van 
pnnses Juliana. Comple
te series briefkaarten ver
schenen er destijds; [2] 
toont een konmklijke 
baby in de wieg. De kaart 
is nu beplakt met de 
Amalia-geboortezegel. 
Net voor de uitgifte van 
die Amalia-zegel werd 
begonnen met een serie 
over Beatrix en de ko
ninklijke familie. Van de 
foto' s uit oude fotore
portages werden inder
tijd ook briefkaarten ge
maakt, die nu bij uitstek 
geschikt zijn voor de 
maximafilie. De leukste, 
uit 1938 [3] toont een la
chende Juliana die baby 
Beatrix omhoog houdt, 
maar daardoor Bernhard 
aan het gezicht onttrekt. 
Op de postzegel is dit an
dersom, met de prins vol 
m beeld. De kaart van de 
uitgeweken koninklijke 
familie [4,1943] komt uit 
Ottawa (Canada); let op 
de jurkjes van de schom
melende prinsesjes en de 
strik in het haar, die exact 
overeenkomen met de 
postzegel. 
Een iets oudere Beatrix 
zien we op [5], uit de be
kende prinsessenserie 
van 1946. Het stempel 
was toen nogSoestdijic; 
door het opheffen van dat 
postkantoor moet nu 
Baarn gebruikt worden. 
Een sportieve Beatrix is te 
zien op [6], toen zij in 
1952 op haar schimmel 
Athalanta meedeed aan 
een jeugdruiterwedstrijd. 
De Oranjevrouwen zijn 
iets geregelder afgebeeld 
op zegels dan de man
nen, met uitzondering 
van stamvader Willem 
van Oranje. De kaart van 

zijn schilderij [7] kent ie
dereen wel uit de ge
schiedenisboeken. De ze
gel IS ontwaard met een 
picturaal stempel [8]. Op 
[9] staan drie van de vier 
Oranjevrouwen die figu
reren op de zegel '100 
jaar Oranjevrouwen' 
(1990). Maximale over
eenstemming tussen 
kaart [10] met de konink
lijke stoet bij de inhuldi
ging van Wilhelmina in 
1898 en de moderne kro

ningszegel uit 1977 is be
reikt door het gebruik 
van het picturale stempel 
'Europese Vorstenhui
zen' uit iggS. Uit Surina
me komt [11], die nog 
een treflTend tijdsbeeld 
biedt, van de met een 
sluier getooide Wilhelmi
na. 
Afbeelding [12] toont het 
bijzondere stempel uit 
ig87, waarmee de jubi
leumzegel '50 jaar Huwe
lijk' ontwaardis [13]. 

Heel creatiefis kaart 
[14], met een portret van 
de oude Koningin met 
het stempel Baarn 
30/4/gg, op haar negen
tigste verjaardag en dus 
met een postzegel van 90 
cent. Op [15] tenslotte de 

' maximumkaart met de 
laatst verschenen postze
gel met prinses Juliana 
op de achtergrond. De 
foto werd genomen op 
het bal ter gelegenheid 
van het huwelijk van 

prins Maurits, oudste 
zoon van prinses Mar
griet; het was het laatste 
publieke optreden van 
prinses Juliana. 
Meer maximumkaarten 
van de koninklijke fami
lie ziet u op de website 
http://max1maJiI1e.z1p2ap.to 
(open het bulletin van fe
bruari 2004 en kijk op 
pagina 25). 
Volgende keer: voetbal, 
de Europese Kampioen
schappen en Portugal. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Een afbeelding van de en
velop die uitgegeven 
werd ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van het 
parlementsgebouw van 
Western Australia, gemeld 
in februari [i]. 

Canada 
Bij de postzegelemissie 
'Jaar van de Aap' werden 
in Canada ook twee voor
gefrankeerde prentbrief-
kaarten uitgebracht. Elk 
van de kaarten heeft in 
het zegelbeeld en als illu
stratie op de beeldzijde 
een scène uit 'De Reis 
naar het Westen', een 
i6e-eeuws Chinees ver
haal met als hoofdper
soon Koning Aap [2, 3]. 
Naast het zegelbeeld 
staat een port-betaald-
aanduiding op een rood-
blauwe achtergrond met 
de Maple leaf. De kaarten 
kosten $ 1.49 per stuk en 
kunnen vanuit Canada 

verstuurd worden naar 
alle bestemmingen ter 
wereld. 

Finland 
Het eerder gemelde Finse 
postwaardestuk dat uit
gegeven werd ter gele
genheid van de tentoon-
stellingAboEx 2004 is 
geen briefkaart, maar een 
vouwbrief Het thema is 
scouting. AboEx 2004 is 
van 23 tot en met 28 april 
2004 gehouden in Turku. 

Op 28 april zijn twee 
nieuwe vouwbrieven uit
gegeven met bloemen als 
thema. Na soortgelijke 
postwaardestukken uit 
2002 met het vergeet-
mij-nietje en het lelietje
der-dalen zijn nu het 
sneeuwklokje (zegel
beeld: lieveheersbeestje) 
en de sering (zegelbeeld: 
koolwitje) aan de beurt. 
De brieven zijn voorzien 
van een port-betaald-aan-
duiding in drie talen plus 
een gedrukt prioritij-label 

en kunnen over de hele 
wereld verzonden wor
den. Ze kosten €0.85 per 
stuk. 

Bij de postzegelemissie 
'Dieren van het bos' van 
28 april 2004 zijn vijf 
voorgefrankeerde maxi
mumkaarten uitgebracht 
met postzegels en stem
pels op de geïllustreerde 
voorzijde van de kaarten 
en een port-betaald-aan-
duiding op de adreszijde. 
De maximumkaarten zijn 
genummerd van 63 tot en 
met 68 en kosten €7.00 
per set. 

Hongarije 
Vorige maand meldde ik 
de Hongaarse standaard
briefkaart uit 2002, nu 
kan ik de kaart uit 2003 
laten zien [4]. De uitvoe
ring is gelijk gebleven, 
maar in plaats van het 
blauwgroene zegelbeeld 
'Oskü' van 30 forint is nu 
een paarse versie van 35 
forint gebruikt. Ook de 

barcode met het artikel
nummer is uiteraard an
ders. 

De teksten op de couran
te luchtpostenvelop 
(blauwe druk op wit pa
pier, jaartal 2001) zijn zo
wel in het Hongaars als 
in het Frans weergege
ven. Het zegelbeeld 
'Boeing 767' van 167 ft is 
al eerder gebruikt met 
andere waardeaanduidin-
gen. Maar aan deze versie 
van het zegelbeeld is een 
extra tekst toegevoegd: 
'Hongarije bestaat 1000 
jaar', in het Hongaars en 
het Engels [5]. Als begin
punt wordt daarbij de 
kroning van de eerste ka
tholieke Hongaarse ko
ning genomen, Stepha-
nus de Heilige. Zijn 
kroon, de Stephanus-
kroon, is nog steeds het 
nationale symbool van 
Hongarije. 

Man 
De publiciteitscampagne 

rond de film The Lord of 
the Rin^s heeft verschil
lende postadministraties 
niet onberoerd gelaten. 
Ook Isie of Man Post is in 
de ban van de Rin^ ge
raakt, want behalve de 
postzegels met dit thema 
werden op 17 december 
2003 ook acht briefkaar
ten uitgegeven. Elke 
kaart heeft als zegelbeeld 
één van de postzegels en 
op de beeldzijde van de 
kaart is diezelfde zegel 
afgedrukt met als achter
grond een grotere versie 
van de desbetreffende 
scène uit de film. De af
gebeelde figuren zijn 
Gimh, Gollum, Lê olas 
(tweemaal, [6]),Ara5orn 
(tweemaal), Frodo [7] en 
Gandalf. 

Nieuw-Zeeland 
Tot voor kort gebruikte 
New Zealand Post voor het 
verzenden van haar pers
berichten altijd envelop
pen met bijzondere post
zegels en stempels, maar 
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de laatste tijd zijn die ver
vangen door postwaarde-
stukken. 
In november ontving ik 
een voorgefrankeerde 
vensterenvelop voor ge
bruik naar het buitenland 
[8]. De envelop is ver
vaardigd van wit papier 
met een blauwe bedruk
king, met als opvallend
ste kenmerk een rand 
langs de bovenkant met 
de herhalende tekst 
'Worldwide'. Naast de 
port-betaald-aanduiding 
staat een sorteerkenmerk 
bestaande uit twee verti
cale strepen. Volgens de 
toelichting op de achter
zijde mag deze envelop 
gebruikt worden voor 
zendingen tot en met 200 
gram met een maximale 
dikte van 10 millimeter. 
Voor een persbericht in 
maart werd een vergelijk
bare envelop gebruikt, 
die eigenlijk bedoeld is 
voor binnenlands ge
bruik [9]. Teksten en 
port-betaald-aanduiding 
(met drie strepen) zijn 
uitgevoerd in rood en 
linksboven staat het logo 
van Neu; Zealand Post. 
Voor gebruik naar het 
buitenland is de envelop 
bijgefrankeerd door mid

del van een Postale Paid-
stempel in rode inkt, 
aangebracht in het Busi
ness Mail Centre in Wel
lington. 

Rusland 
De volgende postwaarde-
stukken kunnen gemeld 
worden; 

Envelop met bijzonder zegel
beeld, klemjormaat: 
- Acteur B. Babotschkin 
1904-1975; zegelbeeld 
portret en toneelscènes, 
illustratie scène uit de 
film Tschapajeu; (6 januari 
2004, [10]) 

Enveloppen metze^elbeeld 'A' 
(4 25 r),5rootJormaat (be
steldatum op achterzijde). 
- 175e geboortedag au
teur L. Tolstoi (20-06-03, 
[II]); 
- Acteur G.F. Milliar (03-
07-03); 
- Acteur M.I. Tzarew (07-
07-03); 
- Mineraloog E.S. Fedo-
row (18-07-03, [12]); 
- Elista, gebouw van de 
volksvergadering van 
Kalmukkie (25-07-03); 
- Onderzeebootcomman
dant I.A. Burraistrow 
(29-07-03,13]); 
- Gebouw van de Federa-

tieraad (17-09-03); 
- Gebouwvan de Doema 
(17-09-03). 

Spanje 
De voorgefrankeerde en
velop lijkt in veel (Euro
pese) landen de laatste ja
ren een comeback te ma
ken. Ook in Spanje wor
den er geregeld nieuwe 
versies van uitgebracht, 
die gewoon op het post
kantoor te koop zijn. In 
een reclamefolder uit 
2003 staan behalve de 
geïllustreerde envelop
pen (Don Quijote) ook de 
gewone voorgefrankeer
de enveloppen voor bin
nenlandse verzending af
gebeeld. Deze binnen
landenveloppen kunnen 
zonder toeslag trouwens 
ook verzonden worden 
naar Andorra en Gibral
tar. Ze dragen in het ze
gelbeeld het logo van de 
Spaanse posterijen plus 
de aanduiding Tarifa A en 
zijn in de volgende ver
sies verkrijgbaar: 
-Americano (110x225 mm) 
met en zonder venster, 
voor zendingen tot en 
met 20 gram, €0.33; 
- Cuadrado (120x176 mm) 
voor zendingen tot en 
met 20 gram, €0.33 [14]; 

- A5-formaat (190 bij 250 
mm) voor zendingen tot 
en met 100 gram, €0.67. 

Verenigde Naties 
(Wenen) 
Op 3 juni 2004 zullen 
drie nieuwe postwaarde-
stukken van de postad-
ministratie van de Ver
enigde Naties in Wenen 
verschijnen. 
Allereerst een voorge
frankeerde prentbrief-
kaart van €0.55 met een 
foto van het Internationa
le VN-centrum in Wenen, 
oplage 63.000 stuks [15]. 
Dan een voorgefrankeer
de envelop van eveneens 
€0.55 , met in hetzegel-
beeld de bekende blauwe 
VN-vlag en op de linker
voorzijde een luchtfoto 
van het Internationale 
VN-centrum [16]. Het 
derde item is een voorge
frankeerde envelop van 
€1.25 [17]. In het zegel
beeld is een vredesduif te 
zien, terwijl de foto op de 
linkerzijde een bloemen
tuin weergeeft met op de 
achtergrond weer het In
ternationale VN-cen
trum. De oplagen van de 
enveloppen is respectie
velijk 53.000 en 48.000 
stuks. 

Op de dag dat deze nieu
we postwaardestukken 
verschijnen, worden de 
opgewaardeerde brief
kaart en enveloppen van 
de vorige uitgifte uit de 
verkoop genomen. 

Zwitserland 
De Olympische Spelen in 
Athene waren de aanlei
ding voor de uitgifte van 
een briefkaart met als 
thema 'Schermen - een 
sport met een Olympi
sche traditie'. Schermen 
is namelijk een van de 
vier sporten die sinds de 
eerste moderne Spelen 
onafgebroken op het 
Olympische programma 
hebben gestaan. De kaart 
heeft een nominale waar
de van 100 rappen en ver
scheen op 6 mei 2004 
[18]. In het zegelbeeld 
zijn het gevest van een 
steekwapen en een mas
ker afgebeeld en op de 
beeldzijde staan foto's 
van schermers en afbeel
dingen van de drie wa
pens die in de scherm-
sport gebruikt worden: 
floret, degen en sabel. De 
kaart kost 1.40 f. en kan 
desgewenst voorzien 
worden van een eerste-
dagstempel. 
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N.V.RH, onder de loep 
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Deze oflevering 
/ | ^ Als we het aantal postzegelwinkels en veilinghuizen in ogenschouw 

nemen, is Den Haag al sinds jaar en dag een echte postzegelstad 
Een vijftal winkeliers stonden aan de basis van een gloednieuw 
initiatief; De Haagsche Postzegel Opendagen, waarvan de eerste 
editie onlangs werd gehouden. 
Maar ook in het Noorden worden er op grote schaal postzegels 
verzameld Dat blijkt als we een kijkje nemen in de winkel van 
NVPH lid Thomas Feddema, die in het Friese Drachten zijn stek 
heeft gevonden. 

'We zijn geen concurrenten maar collega's' 
In gesprek met Ruud Stibbe, initiatiefnemer 
Haagsclie Postzegel Opendagen Ruud Stibbe (I) van de Postzegelparti)encentrale in gesprek met enkele klanten 

Van 25 tot en met 27 maart werden voor het eerst de Haagsche 
Postzegel Opendagen gehouden Een viertal winkeliers deed mee 
aan het initiatief van Ruud Stibbe, directeur van de Postzegel-
parti|encentrale. De postzegelhandels Insulinde, Keiser & Zoon 
en Manuskowski, alsmede literatuurspecialist Meinhardt. 
Stibbe vertelt iets over de achtergronden- 'Uitgangspunt is dat 
postzegelhandelaren elkaar niet langer als concurrent moeten 
zien, maar als collega, leder heeft toch zijn eigen specialisme 
Bij de Postzegelpartijencentrale worden -de naam zegt het al- de 
postzegels voornamelijk in grotere eenheden aan de man gebracht. 
Als onze klanten hun aankoop willen inventariseren, dan is het 
mogelijk om bij Peter Meinhardt, hier een steenworp vandaan, 
een catalogus te kopen. Mochten ze hun bezit vervolgens verder 
willen uitbreiden, dan kunnen ze voor losse zegels weer bij de 
andere collega's terecht Het is in ons gezamenlijke belang, dat 
de verzamelaar weet wat er in onze stad op filatelistisch gebied 
allemaal te koop is ' 

"Postzegelhandelaren moeten elkaar 
niet langer als concurrent zien" 

Tijdens de eerste open dagen hebben alle deelnemende winkeliers 
gezorgd voor speciale aanbiedingen of een cadeautje. Bij ons 
kreeg men een tasje met onder andere een stockboek en een 
fosforlampje. Ik denk dat we een kleine honderd tasjes hebben 
uitgedeeld, waarvan veel aan nieuwe gezichten. De reacties van 
het publiek waren positief Een paar nieuwe klanten hadden het 
zelfs over de Haagse marathon en hebben het gepresteerd om 
alle vijf deelnemende zaken te bezoeken. Het is duidelijk dot deze 

open dagen een aantal verzamelaars net het benodigde zetje 
heeft gegeven om eens vrijblijvend een postzegelwinkel binnen te 
stappen Wat dot betreft kunnen we stellen, dat we in ons doel 
zijn geslaagd Binnenkort zullen we de resultaten van deze eerste 
editie met elkaar bespreken. Wat mij betreft komt er volgend jaar 
een vervolg van de Haagsche Postzegel Opendagen, maar don 
met een uitgebreider scala van activiteiten.' 

'Kwaliteit staat hier hoog op de ranglijst' 
In gesprek met Thomas Feddema, 
postzegelhandelaar 

Een winkelcentrum in het hoge noorden, Drachten om precies te 
zijn. In de Kerkstraat op nummer negen vinden we de ruime winkel 
van Thomas Feddema (43). Als we binnenkomen is de postzegel
handelaar druk in gesprek met -zo bli|kt even later- Robin en 
Jessy Hoeksma Onder het toeziend en goedkeurend oog van hun 
vader mogen deze jonge filatelisten wat zegels voor hun collectie 
uitzoeken Enkele zwarte kaartjes met voornamelijk Disneyzegels 
liggen inmiddels op de toonbank. De elfjarige Robin wil best 
vertellen hoe hij met de filatelie in aanraking is gekomen: 'Ik kreeg 
vorig jaar met Kerstmis een album van mijn oma en opa en ik 
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Robin en Jessy Hoeksma, jeugdige filatelisten 



wist eigenlijk niet wat ik daar mee moest doen. Postzegels 
verzamelen leek me een beetje saai, maar toen heeft mijn vader 
uitgelegd hoe het moest. En nu vind ik het echt leuk, al die mooie 
plaatjes ' Zus Jessy van tien knikt instemmend. Ook voor haar lag 
er een album onder de kerstboom, en daar zitten nu postzegels 
in. Vooral die met paarden erop hebben haar bijzondere interesse. 
Feddema vertelt dat hij heel wat kinderen onder zijn vaste klanten 
telt: 'Ik verkoop ook kleine partijtjes tot tien euro. Daar halen 
dan uit wat ze kunnen gebruiken, waarna ze de rest weer kunnen 
inruilen. Zo leren ze al snel om met een bepaald doel te verzamelen.' 

Langetermijnvisie 
Sinds hij de winkel zo'n twintig jaar geleden begon is er heel wat 
veranderd in de wereld van de filatelie. Toch is de wisselwerking 
met de klant nog steeds het belangrijkste. Feddema licht dat toe: 
'Je moet de tijd nemen voor een praatje en goed luisteren naar 
wat de mensen willen. Vervolgens dien je er natuurlijk voor te 
zorgen, dat ze ook krijgen wat ze willen. V^e hebben voor iedere 
klant een visie op de lange termijn. Iemand die toevallig een keer 

Thomas Feddema 'Dure zegels verkopen wij alleen met certificaat' 

binnenloopt is nog geen klant, daarvan kun je pas spreken als hij 
drie keer of vaker is geweest. Wij bouwen, nadat we elkaar goed 
hebben afgetast, graag een langdurige relatie met onze klanten 
op. Daarbij is het mede van groot belang om goede kwaliteit te 
leveren. Dure zegels verkopen wij alleen met certificaat.' 
'Wat wij zoal te bieden hebben? Een brede voorraad van 
Nederland inclusief de gebieden en West-Europa, ook het klassieke 
werk. Van de andere landen proberen we ook het nodige en in 
ieder geval iets in voorraad te hebben. Daarnaast hebben wij 
flink wat thematisch materiaal en natuurlijk een nieuwtjesbestand. 
We richten ons niet alleen op de verzamelaar, die zijn collectie 
wil aanvullen, maar verkopen ook veel collecties aan particulieren.' 
Tussen de bedrijven door gaat regelmatig de telefoon. Beurtelings 
in het Nederlands en dan weer in het Fries staat Feddema zijn 
klanten te woord: 'We hebben een breed relatienetwerk en een 
groot bereik. Onze klanten wonen niet alleen in de noordelijke 
provincies, maar ook in de kop van Noord-Holland en de 
Usselmeerpolders.' 

Toekomstmuziek 
De klanten komen en gaan en met behulp van vier parttimers 
wordt de organisatie in goed banen geleid. Vandaag is de beurt 
aan Pieter Sikkema. Hij studeert accountancy en spijkert met 
behulp van de postzegels zijn beurs een beetje bij. Ondanks zijn 
pas tweeëntwintig jaar werkt hij al een jaar of zeven bij 
Feddema: 'Ik vind het leuk om met postzegels bezig te zijn. 
Doordat ik zoveel leuk materiaal in handen krijg moet ik wel 
oppassen dot ik niet blasé word of gefrustreerd raak als ik naar 
mijn eigen collectie kijk.' 

Het team wordt vandaag gecompleteerd door de dertienjarige 
Martin Feddema, die vakantie heeft. Hij is druk in de weer met 
een partij Nederland en gaat daar zo te zien helemaal in op. 

"We hebben voor iedere klant 
een visie op de lange termijn" 

Desgevraagd vertelt hij, dat hij vast van plan is om later zijn 
vader in de zaak op te volgen. Maar eerst zal de brugklasser zijn 
school af moeten maken. Wat vindt vader Thomas ervan? 'Als hij 
het echt graag wil ben ik de laatste die hem tegen zal houden. 
De postzegelmarkt zal ook in de komende jaren in beweging 
blijven en veranderen. Dat is altijd al zo geweest. Maar als je 
weet waar je mee bezig bent heeft een postzegelwinkel ook over 
twintig of dertig jaar nog voldoende bestaansrecht. Daar ben ik 
van overtuigd. Daarom zie ik de toekomst, evenals die van mijn 
zoon, met groot vertrouwen tegemoet.' 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail info@nvph.nl 
Internet. V\r>V>V.nvph.nl 
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Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 

WWW.espa-veiling.nl 
Kijk op onze online veiling op internet, 

met veel gekeurde pracht- en luxe zegels/series 
van voornamelijk West-Europa. 

E-mail: info@espa-veiling.nl Tel. 055-3603413 Fax: 055-5763149 

ßelgie * Congo * Riuonda * Burundi * Katanga 
wi spcdol« aanbledingon van v«rs<hlllcnd« landen 

www.philagodu.be 
Jean-Poul Godu • ß.P.10 • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 infoOphilogodu.b© 

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

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

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratrs prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H RON H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren, 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041. Faxnr 0313-413295 
http://p7hronh.fila$oft.nl E-mail pzhronh(a;bart nl 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

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

Openingstijden: woensdag 13.30 u. - 18.00 u. 
donderdag 10.00 u. - 18.00 u. 
vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

POST Greenland • Royal wedding 
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Experience the beautiful Greenland stamps. 
See our special offer on www.postgreenland.gl/nl 

POST Greenland, Filatelia • PO. Box 121 • 3913 Tasiilaq, Greenland 
Phone: +299 98 11 55 • Fax +299 98 14 32 

POST 
GREENLAND 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
http://www.philagodu.be
http://p7hronh.fila$oft.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.postgreenland.gl/nl


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING MEVR. E. BRAAKENSIEK 
Email: e.braakensiek(a)worldonlme.nl  telefoon 0186571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C H Meijer, De Schoppe 
20,760g CB Almelo, ©0546
864988, • cortneijer 2(ff)pland nl 
Federatie I V Ptulatelica J M G 
van Mullekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132, 2542 TH 
Den Haag, ©0703663465 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ Ben
nekom 
Jcu^dFildtehe Nederland mw W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174631015, wuiilleke tnb 
<g)wxs nl 
Ned Ver Voor Thematische 
Filatelie J C van Duin, Berg
lusüaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©0104610573 

Aalsmeer: 
P V Aakmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Al
blasserdam, ©0786930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 
5, 7608 KT Almelo, ©0546
' 1525, ^b karsch@)hccnet nl 
Almere: 
VPVAAlmcre, mw EM Slokker 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©0365341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 

'P_m_udpocl@)hctnet nl 
Altena: 
NVPV, mw A SprangersBak
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183
403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, mw M van der 
Weijden, Grienden 67,3831 HP 
Leusden, ©0334945343, 

MudWcijden(5)mdis nl 
APC De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers
foort, ©0334724131 
Amstelveen: 
PVAmstelueen , S Zaal,W van 
Borsselenweg 74,1181PH Am
stelveen, ©0206470753 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Maya van So
merenlaan 50,1187 RB Amstel
reen, ©0206405039 
Hollandia, E F Nagel, Rijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294283962 
WDePhilatelist.DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
iam, ©0204922810 
\SV Shell Filatelie,! JM Snel, 
Jhell International Chemicals 
äV, Postbus 38000,1030 BN 
\msterdam, ©0206303913 
'VWAFilatelic, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
lam, ©0299654163 
V Statuut 80', mw A C 
Toogerhuisvan Schellen, Van 
Saerlestraat 14 bv, 1071AW 
\msterdam, ©0206734323, 
:evens faxnr 
'V Postaumaat, H L J van den 
?rink, Beethovenstraat 1862, 

1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, ^huandenbnnk^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'DeGlobe,A Maas,Klomp
straat 29,7311 CR 
Apeldoorn,©0555223655, 
i'"arendmaas@daxis nl 
Appingedam: 
PVAppmfledam, H Knijp, W 
vd Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen 
©0774731610 
Arnhem: 
NVPV,JE Huiskes,Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, Hj_huisl<cs 
@hetnet nl 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839, 
■ rtenhoedtoi@)chello nl 
Assen: 
WPV Assen, YPostuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL Norg, 
©0592612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn, A C Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©0355416496 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhocuedorp, 
Tvan Leeuwen, Jan Benningh
straat43,1181 SB Amstelveen, 
©0206415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe', P Broekema, 
Amersfoortsestraat 31, 3772 CE 
Barneveld, ©0612398602, 
MejjlobebarneDeld(2)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 Overmarsstraat6, 
6644 CG Ewijk, ©0487521618 
Beverwijk: 
KPC BeueruJijk, R v d Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk, R M Perk, 
Koekoeklaan 13,3722 AM Bilt
hoven, ©0302281610 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen , A J M Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilateIica,mw MJ 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 Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, i'cor meiier(3)hccnet nl 

Boskoop: 
NVPV, P C C de Konmg, Mo
zartlaan 55, 2742 BP Waddinx
veen, ©0182615136 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842 
Boxtel: 
WBV,JAC Schuller,Markt27, 
5281AV Boxtel, ©0411673775 
Breda 
PV Breda, BH Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277 
Brielle: 
PVPhilatclica Brielle Westvoorne, 
H G TM Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om 
streken, O Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035
6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsselg.Lekstreek,J Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©0104508474 
Castricum: 
PVCastricum,DC 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: 
IVPhilatelien, J T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen 
Delden: 
PC Delden, H Verschnüren, Lan
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©0743761719 
Delft: 
WP Deljt, I C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
•ihonsmuis@)jcDanmuisu)inkel 
specdlmq nl 

Delfzijl: 
PV De Fiuel', P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, Wip
pert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, i'injo 
@DeuenterPostzegelclub nl 
Diemen: 
PV'De Zegelaars', P A van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat27, 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'De Globe', JH Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, © 0314342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884 
DPV De Postjager', 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 Stichts Ouerku^artier, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw HA Klos 
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
310101, • haklos(a)dronten net 
Drunen: 
PV Philatron , A C G van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els
hout, ©0416373144 
Druten: 
FV De Globe', mw A M van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487514353 
DuivenAVestervoort: 
FV'De Globe', B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, W Utens, Molen
weg 19, 6049 GA Herten, 

©0475330788 
PhVGelre Gulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604 
Edam/Volendam: 
P V Euopost, L P C Smits, J M 
Osterlinghstr 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017 
Ede: 
FV De Globe', G Radstaat, Wil
terdmkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, 'g radstaat 
@)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,"n mol 
@wanadoo nl 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,! J Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514
561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814 
Enkhuizen: 
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: 
FVGoeree/Oi;erflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542 
Goes: 
FV De Beuelanden', J A Grim
minck, Vogelzangsweg42, 
4461 NH Goes, ©0113227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZR Goor, 
©0547273033, • henlo 
@)u)orldonhne nl 
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Gorinchem: 
PV Gonnchcm e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK 
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H I Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voorscho
ten, ©0715722702 
Philatdica Den Haag, J P Lokker, 
Tomatenstraat245, 2564 CR 
Den Haag, ©0703256494 
PC DcKrmä,W Hoogendijk, 
Weerselostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Te Wcrue.ofd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12,2253 
WT Voorschoten 
PV'Vrcdcstein', P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV sGrauenha^e e 0 , j Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 
IVPhilatclica,D Roosjen,Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PVCroningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatelica, H I Hoonmg, 
Halbertsmastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV Op Hoop van Zegek, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat79, 2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134 
HalfivegZwanenburg: 
PZVSPA,JC vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk cn Omstreken, W C 
WiUemse, Bosboom Tous
sainstr 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist', A C ) van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, i']vhgvb@wanaioo nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PVHeerenuccn,G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugooiaard e 0 , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JI Heerlen, ©045

5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670 

Hellevoetsluis: 
P V Hclleuoetsluis, JI Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Helle
voetsluis, ©0181322699 
Heimond: 
P V 'De Helm Heimond en Om
streken , T A J Leijten, Elkenwal 
15, 5706 LJ Heimond, ©0492
534793, J.p2udehelm@planct nl 
WPV Helmond, I Neggers,Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hei
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3,333iBK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
sHerto^enbosschc FV, P L M 
Teurlings, Havikskruidstraat3, 
5262DGVught, ©073
6567680, ^email 
(3)teurlinflsonlinc nl 
Heusden: 
PV Black Pennu , M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e 0 , M Th M Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, ChurchiU
straat 141,7451ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PCHooäeueen,H I Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV Hoo^ezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoom: 
NVPVaJd WcstFnesland, I L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e 0 , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
Postze^cluerenigm^ Huizen en Om
streken , J P de Ruyter, Konin
gin Julianastraat 30,1271 SM 
Huizen,®0355258i33 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica, J G Fidder, Galle
straat43,8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatunjk;Rijnsbur5,mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV tFakteurke.H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 

van Saksenstr ig, 1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, ■^Dcrsluis a 
(ffiworldonlme nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, RK J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265 
LWPV, W Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, ©0715891334 
Lekkerkerk: 
E 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 19 0023 00 uur), 
•ijpgudmccr39(5)hrtnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C Hooft
straat 7,7131 WE Lichtenvoor
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, Hiuissenbur^ g 
(5)hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw WE Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPVMaassluis(VPM),AC Ver
beek, Schuberdaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZuidLimbur5,B JM Braam
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797^ AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV'Wüterland, RJ Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme
rend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, '• u) storm(3)hi nl 
Mijdrecht: 
PC Df Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burg Van 
Trichdaan 116,3648 VK Wilms, 
©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: 

lVPhilatelica,JM G 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 
Landstichting, ©0243233454, 
> înJo@nupDnijmcflen nl 
FV'Nomopost, W J M Goos

sens, Vendelierstr 15, 6562 NA 
Groesbeek, ©0243974654, 
^u) j m 500ssens(a)chcllo nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat 3 5,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuerenyinfl Ommen en 
Omstreken, H Koningen, Tuin
fluiterstraat 10,7731 ZN Om
men, ©0529450830 
Oostburg: 
PV LandMnCad2and,J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, H Wegh,B 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649 
Oosterhout: 
OVVP,BWJ Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (Frl): 
Stellmijujeruer Fil Ver, P Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea
trixstr 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

P 

Papendrecht; 
Postzcijeluer Iris, D Schotting, 
Erasmusplein 13,3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilotclica,H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©029g
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wmenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

R 

Raalte: 
PVRaaltc, E Bakker, Mehsse21, 
8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV DeGlobe,WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , R P L Aerdts, Hoen
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©0774744551, racrdts 
@)hetnet nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe ,M F Bijl, Konings
land 71, 6991 DH RJieden, 
©0264951534 
Rhenen: 
FV 'De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W vd Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC Pei

ze, ©0505032608, S3u) ud ucide 
(ffihccnct nl 
Roermond: 
PV Roermond, Ing Th I van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ©0475495899 
Roosendaal: 
P21) Philatelica WestBrabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal,AJM Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica,? Pors, Clara 
Wichmannstraat i io, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Pres 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rjjssen 
©0548542669, E d flrunuiald 
@U)xs nl 
Rijswijk: 
WPV Rijsuiijk, D van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070
3931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenheim,BG Doorne
kamp. Kwekersweg gz, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV'WcstfTiesland,P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzcgel
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 
Slied recht: 
PV'Phileticü',J van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Eemland,J van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, RM Heiblom, 
Graafvoorde g, 3204 SG Spijke
nisse, ©0181643045 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, 
Ahornhage 10, g50i VE Stads 
kanaal, ©05g96i66g3, 
■̂ h apperlogihetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw Th Hof
Plat, Haulerweg 51,8471AJ 
Wolvega, ©0561615153 

T 

Terneuzen: 



FV Het Watermerk', A H de Rid
der, Lingestraat5,4535 EPTer
neuzen, ©0115697125 
PVZceuu)schVlaanderen,G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
PhilatelistctidubTiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilburg, W F M Tukker, 
Postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417, 
Mupttilburfl@planet nl 

U 

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

Vaals: 
PV Drielandenpunt', H 1 Brouns, 
Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV De Globe', H A W^eerdesteijn, 
Doetmchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272 
Veendam: 
FV Veendam e o , mw G R Bee
reboomLubben, Ben Ooster

diep 1140, 9641 JA Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe', C A Meurer, Vival
distraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Trimarket, E de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhouen,!! J Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV'DcGlobe'.JF Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venlo: 
PV PhilaVcnlo',M JM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV De Posthoorn', G Stijsiger, Pr 
Julianastraat 26,4132 CB Via
nen, ©0347372400 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co
lignyln 96,3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissingen: 
Vlissmflse FV, J Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissmgen, 
©0118466665 
Vlijmen: 
PV De Philatelist', M van Hul
ten, Mutsaersstraat7, 5262 JA 
Vught, ©0736567737 
VolkelUden: 
IVPhilatelica,E K Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110 
Voorschoten: 
NVPV, H A J Kouwenhoven, 
Arendserf 10,2251 MR Voor
schoten, ©0715616167 

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, ©0317424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kamminga, 
Spinozalaan i D1,2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV'Waubach', E P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatclica Weert e o , G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Wecsp e o , J J van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740 
Wieringen: 
PV De Snufelaar, J Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166 
Winschoten: 
IVPhilatelica,mw G R Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o , W Top, Schep
perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV De Globe', BJ Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960 

FV'DeKlomp', G J A Epping
broek, Koekoeksr 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
FVWoerden, G J van der Waal, 
Skutsje 47,3448 KW Woerden, 
©0348567157, 
•Jilatclie u)oerden(g)u;anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep', J J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483 
Wijchen: 
FV'DeGlobe,JHG Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F J van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0648138293 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,G Swets, Kon 
Emmas traat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl 
rondzendverkeer, 2=iflsu)ets 
(ffifreeler nl 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn', H Smit, 
Rozeboom5,1541RH Koog 
a/d Zaan 
Zeewolde: 
PVZccuJolde.I NoUet, Pluutha
ven 36,3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
ZcisterZcijel Zoekers 2000, wnd 

P Muller, Loolaan 17,3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe, mw E van Keste
renZwaan, IIsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV De Globe, 11 Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 Cl Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PVSchouu)enDuiueland,I C Steu
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout 33,2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
IVPhilatclica.H Nijland,De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV De Globe, R M Huttmga, 
v d Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PVRe^ioZujartsluise o , M 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228 
Zwijndrecht: 
WPVZu;ijndrcchte o , mw J C 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZu)olle,IW Havers, Den Uyl
straat 14,8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

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

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

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

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

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

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

mm 
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 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie één 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: 

a AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PCiPlaats: (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatelie'. 

m 
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ALAND: 20 JAAR POSTZEGELS 
Postadministratie tracteert op gratis postzegelboekje 

Het was een soort 'postzegel
koorts' die op de eilanden toe
sloeg: kennelijk sprak het idee 
van eigen postzegels, met de 
landsnaam Aland prominent in 
beeld, sterk tot de verbeelding 
van de bewoners. En dat is niet 
zo vreemd, want er was in feite 
sprake van de bekroning van 
een jarenlange strijd, een papie
ren gevecht dat terug ging tot 
de jaren '50 van de twintigste 
eeuw. Toen werd het idee om 
op de eilandengroep eigen 
postzegels uitte geven namelijk 
voor het eerst serieus geop
perd, maar zonder dat het con
crete resultaten opleverde. 
Een kwart eeuw later, in 1975, 
verschenen er voor het eerst ze
gels van een soortgelijke, auto
nome eilandengroep: de Faer-
öer. D\e gebeurtenis inspireer
de de Älanders kennelijk om 
nog maar eens een poging te 
doen eigen postzegels te krij
gen, maar ook ditmaal mislukte 
net. Het Finse ministerie van 
Transport zag er namelijk niets 

2004 is voor de Älandse posterijen een jubileumjaar. Want 

op 1 maart jl. was het precies twintig jaar geleden dat de 

eerste postzegels aan de loketten kwamen, een feit dat 

veel Älonders zich nog goed kunnen herinneren, want de 

belangstellenden stonden rijen dik voor de postkantoren. 

'LUPPEN'(AHNO 1974) 
VIERT OOK EEN JUBILEUM 

Geen land zo klein of je vindt er 
wel een postzegelblad - ook op 
Aland: daar verschijnt al dertig 
jaar lang het blad Luppen van de 
ÄLLF, de postzegelvereniging ter 
plaatse. Luppen heeft dus ook een 

ku\ynOZo' \ i A \ u 0 . 5 0 | ALAXD l.io I 

ALAND 

. " ; ; I 

Alands eerste postzegels f: 

te maken heeft. Van die verant
woordelijkheid zijn de mede
werkers van Aland Posten in Ma-
riehamn (de hoofdstad van 
Aland) zich terdege bewust. 
Het heeft geresulteerd in een 
rustig emissiebeleid - nog geen 
tweehonderd zegels in twintig 
jaar tijd - met grafisch uitste
kend verzorgde zegels op the
ma's die met de eigen omge
ving, geschiedenis en cultuur te 
maken hebben. Het is een for
mule die werkt, want één op 
elke acht Älanders heeft een 
abonnement bij de fllatelisti-
sche dienst... 

jubileum te vieren. Belangstelling 
voor het lidmaatschap? Stuur een 
e-mailtje aan Mikael Erickson 
(m.enclaon.jrimarksaml(a)aland.net). 
U bent lid voor 20 euro per jaar, in
clusief vier nummers . 
van Luppen. JVlikael 
kan u ook alles 
vertellen over 
JVlarebalticumo5, 
de internationa
le postzegelten
toonstelling die 
volgend jaar op 
Aland wordt 
gehouden. 

MAR 

Grote drukte iti het Aland Museum op Alond, de belangstellenden hadden er lon^e wachttijden uoor over 

m. Vier jaar later werd het nóg 
eens geprobeerd - anders, slim
mer. Ditmaal richtte men zich 
namelijk met een verzoek tot de 
Finse ministervan Justitie en 
ditmaal wees men er nadrukke
lijk op dat postzegels een be
paalde symboolwerking heb
ben: wie eigen postzegels uit
geeft is kennelijk zelfstandig. En 
het werkte, want al ging het met 
nogal wat politiek gekrakeel ge
paard, op 5 februari 1982 teken
de de Finse president Koivisto 
dan toch een wet die het moge
lijk maakte om op Aland eigen 
postzegels uit te geven. 
Na twee jaar hard werken was 
het eindelijk zover: op 1 maart 
1984 werden de eerste postze
gels van Aland aan de loketten 
verkocht. Dat heeft Aland gewe
ten, want elke zichzelf respecte

rende eilandbewoner die een 
beetje mobiel was, spoedde 
zich naar een van de kantoren 
waar de zegels te koop waren. 
Verder stroomden ook de bui
tenlandse bestellingen binnen, 
want veel verzamelaars vinden 
het leuk om met een nieuw 
postzegelland te beginnen. 
In 1993 werd de postadminis
tratie van Aland zelfstandig, na
dat de honneurs in de voor
gaande eeuwen door respectie
velijk Zweden, Rusland en Fin
land waren waargenomen. Van
af dat moment mogen op Aland 
uitsluitend de eigen postzegels 
worden gebruikt. Dankzij die 
grote zelfstandigheid is de 'au
tonome provincie' Aland nu al 
gedurende ruim tien jaar zelf 
verantwoordelijk voor alles wat 
met de uitgifte van postzegels 

De Älandse postzegel viert zijn 
twintigste verjaardag! Om dat te 
vieren heeft de PTT van de eilan

dengroep een gratis postzegel
boekje laten bijsluiten. 

En dat is nog niet alles: als u 

gebruik maakt van de bij dit num
mer bijgesloten antwoordkaart 
en een abonnement neemt, krijgt 
u namelijk nóg een prachtig ca
deau: de complete jaarcollectie 
2000 van Aland! 
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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. 

l 

Bovenstraat 286a, 3 

Schouwburgplei 

Wijngaards 

Piet Heins. 

Rosmolenstraat 3 ^ 

Jan van Galenstraat 165= 

Mr P.J. Troelstraweg 

Amsterdamse Str.weg 4 

11 HM, Tel: 

826725, Rotterdam 

2508650, Hengelo 

12698, Venio 

len Haag 

)4201650, Sittard 

:06188712, Amsterdam 

2122096, Leeuwarden 

'0302443170, Utrecht 
stuur onderstaande bon ingevuld naar een winkel bij u in de buurt. 

INFORMATIEBON 

Interessegebieden; 

■̂w**5i«ï'' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^IRRPÜF ^ W I P P ^ ^^^^F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^WWBI^ ^ P I B B B ^ 
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In- en verkoop 
met toegevoegde waarde... 

Philamunt is zowel detail- als groothandelaar in postzegels, munten en bank
biljetten uit heden en verleden. U kunt er dus terecht voor het completeren van 
uw verzameling postzegels en (Eurojmunten uit diverse landen, maar ook voor 
certificaten van niet meer verhandelbare aandelen, obligaties en leningen. Ook 
zijn er catalogi te koop, literatuur, opbergbladen en -mappen, albums en veel 

meer. 
Dimitri Waltmans, eigenaar van Philamunt, en zijn team zijn specialisten in 
deze materie en kunnen u een indicatie geven van de in- en verkoopwaarde van 
elk specifiek product. 

PKilamunt Partijen Centrale 
Wereldwijd worden algemene en gespecialiseerde collecties en partijen post
zegels aangeboden. Philamunt koopt deze partijen op, op veilingen, beurzen en 
van particulieren. Deze worden verwerkt en vervolgens beschikbaar gesteld 
aan derden. Uiteraard kunt u zelf een partij aanbieden. En u kunt natuurlijk 
partijen kopen. Philamunt heeft altijd actuele lijsten van beschikbare partijen; 
deze zijn gratis aan te vragen. Het aantal is zelfs zo groot dat er een speciale 
partijencentrale voor is opgezet. Aan de hand van de lijsten kunt u per telefoon, 
fax of email bestellen. U mag uiteraard ook partijen komen bekijken. 

numismatiek munten en bankbiljetten 
bankbiljetten ^Ufl|fcsrrc£}els in- en vet koop tl 

viUNT 
l^umismatiek & 
Filatel ie 

BHË imm!3"^ 
Bij iedere aankoop 
ontvangt u een GRATO 
Postzegel-insteeKboeK. 

Maximaal één per klant 
zolang de vooriaad stiekt 

Philamunt 
Rosmolenstraat 34-36 
6i3iHZSittard 
Telefoon: 046 - 420 16 50 
Telefax: 046 - 420 16 51 
www.philamunt.nl 
info@philamunt.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 
van 12 -17.30 uur 
Zaterdag van 11 tot 17 uur 

Daarnaast zijn wij ook op 
afspraak te bezoeken! 

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


www.filatelie.net 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

ostzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel: 070-3625263 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel: 030-2443170 

http://www.filatelie.net
http://www.postzegelpartijencentrale.nl
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Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag, Tel: 070 3625263 Fax: 070 362541; 

Email: info@postzegeipartijencentrale.nl 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

evuld naar ons op =n vrijblijvend onze partijenlijst. 

INFORMATIEBI 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 

Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

f 
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mailto:info@postzegeipartijencentrale.nl
http://www.postzegelpartijencentrale.nl


Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 28 en 29 mei 2004 
haar 132® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

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

Vraag onze gratis catalogus aar) " 

PLAATS OOK EENS EEN 

KLEINE ANNONCE ZlEDfcADRiS
DRAGER VAN 

DITBIAB 

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

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij. ÊAyij 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Barneveld ^ ' 

(3&^'f^.'^'H4.'U''ti<>:zJ^ 

^■Pt&t fSdAyiJ^ 

l i l i l t u adverterenf 

Voor meer informatie 

Jeanme deTroye 

T 0334335231 

F 033 4335255 
E (dtroye® 

brouwer nl 

f Brouwer Media 

■ s a r "̂"̂ °̂  
tand,ng;a,°;^«'''99ende o l ï ' ^ 

Aï* 

NEDERMM°:994 200, 
. ^ « e l g f " 2002,2003 

^^^\ SST" 
Waden ^ 

33  ■ 

'̂ eOERLA, 

^ 0 0 3 ~ 
M 

Ned 

Wvvw 

^ffjes^an 
" 0 5 20 

'"•^ «̂ 0 2003 
P°«'^e9e,boekjes 

Ulti/ 
' vani 

3y>~ 

'9,35 \ 
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TRACK AND TRACE IN BELGIË: 
AANTEKENSTROOKJES 

1. Voorgeschiedenis en eerste exemplaren 
D O O R R E I N B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K ( N L ) , L E I D E N EN LUC V A N T I C H E L E N , H E V E R L E E ( B j 

Aangetekende zendingen in 
België waren ooit alle voorzien 
van een aantekenstrookje waar 
m een rood, rechthoekig kader 
slechts de naam van plaats/ 
kantoor plus volgnummer was 
aangebracht het zogenoemde 
model Mod "20]" 
In Nederland werd op i januari 
1997 begonnen met de - inmid
dels bekende - groene, landelij
ke automaatstrookjes die voor
zien zijn van een track and 
trace-barcode De strookjes wa
ren zowel voor binnenlandse 
als buitenlandse zendingen be
stemd 
Iets eerder, op 1 november 
1996, was m België een begin 
gemaakt met het gebruik van 
aparte aantekenstroken voor 
buitenlandse zendingen, inclu
sief een barcode en een indivi
dueel barcodenummer voor het 
track and trace-systeem, we ko
men hierop nog terug 
Bijna vier jaar later, op i / j u l i 
2000, begon men in Waver met 
een proef voor de sorteersecto-
ren 1300 tot en met 1390, hier
voor werd de projectnaam 201 
Barre-code gebruikt In navol
ging van Nederland en Duits
land werden nu ook in België 
barcodestickers geïntroduceerd 
die een grote 'multifunctionali
teit' te bieden hadden Zo werd 
het onder meer mogelijk de 
dienst 'Handtekening retour' 
(Aifis de Reception) te verlenen 
De barcodes die op deze afgif-
tebewijzen te vinden zijn, zijn 
veel complexer dan die van de 
Nederlandseen Duitse 
Het etiket bestond uit zeven 
verwijderbare, zelfklevende 
stripjes Tijdens de proefne
ming waren deze stripjes 
slechts relevant voor de in de 

-̂  proef betrokken sectoren Bui-
° ten de desbetreffende sectoren 
^ moest-net als het geval was bij 
ü de vroegere volgnummers - het 
* individuele nummer gewoon 
3 worden overgenomen 
5 In het septembernummer 2000 
i van het verenigingsblad Dr/e 

- ^ ^ S/eute/s Echo wordt hierover g 

Niet iedereen is zich ervan bewust dat zeldzame stukken 

'van alle tijden' zijn. Maar toch is het zo: je behoeft je 

niet te beperken tot klassiek materiaal om er achter te 

komen dat bepaalde stukken heel moeilijk verkrijgbaar 

zijn en dat dit ook voor modern en zelfs hypermodern 

materiaol geldt. De nu volgende bijdroge - die in twee 

afleveringen zal worden geplaatst - maakt duidelijk hoe 

belangrijk het is de vinger aan de pols te houden. 

i;eute;stcno wordt hierover ge-

4^ ^ schreven De afbeelding bij het 
" * bericht IS helaas erg slecht de 

tekst en de nummers zijn met 
leesbaar, maar globaal gezien 
lijkt wat er wordt afgebeeld op 
de later bekende stroken van 77 

bij 66 millimeter De hoofdre
dacteur van het blad, Rik De 
Baets, beschikte - zoals nader
hand bleek - ook zelf met meer 
over de afgebeelde stukken 
Inmiddels zijn enkele exempla
ren uit de proefperiode opgedo
ken, dat gebeurde zelfs dit jaar 
nog(l), uit de omgeving van 
Waver en uit Overijsel' 
Kenmerkend is de lay-out, de 
tekst en het gebruik van een 
zwart-rood vierkantje met de 
letters R£ (in plaats van de late
re rode vierkantjes met uitslui
tend de letter R), staat de £ mis
schien voor Experiment^ 
Uit een gedurende lange tijd al
gemeen op de postkantoren 
verkrijgbare folder wordt duide
lijke dat vanaf 28 mei 2001 het 
systeem voor het binnenland al
gemeen werd ingevoerd Voor 
het gebruik op stukken naar het 
buitenland bleven de eerder in
gevoerde aantekenstroken met 
barcode gewoon bestaan 
Nog minder bekend is het ge
bruik van speciale strookjes 
voor aangetekende zendingen 
met aangegeven waarde {Valeur 
declarée), ook hierop komen we 
nog terug 

Proof of Delivery (PoD) 
In de verzamelaarswereld is tot 
dusver geen aandacht besteed 
aan deze track and troce-versies 
van de Belgische aanteken-
strookjes De strookjes voor 
buitenlandse zendingen zijn 
buiten België wel bekend, die 
worden ook wel verzameld De 
strookjes voor binnenlandse 
zendingen daarentegen zijn in 
het buitenland geheel onbe
kend In België IS de situatie 
mm of meer omgekeerd de 

strookjes voor het buitenland 
kennen de Belgen vrijwel met, 
terwijl de strookjes voor het 
binnenland geheel worden ge
negeerd, wat uiteraard betreu
renswaardig mag worden ge
noemd 
Gelukkig IS het in een tijdbestek 
van nog geen anderhalfjaar ge
lukt om toch een redelijk beeld 
te krijgen van welke aanteken-
strookjes er gebruikt zijn Be
halve het raadplegen van een 
ruime selectie aan echt gelopen 
materiaal, bleek ook een inten
sieve rondgang langs de Bel
gisch postkantoren - waar de 
'postfrisse' strookjesformulie-
ren gratis meegenomen kon
den worden - onontbeerlijk voor 
deze inventarisatie 
Met aanvullende hulp van het 
Belgisch postbedrijf. De Post, 
werd het beeld nog wat duidelij
ker Het bleek dat er al vroeg 
begonnen is met bijsturen 
De voor zakelijke gebruikers 
verkrijgbare folder Proof of Deh-
ven/ - Gebruik voor het afdrukken 
van streepjescodes informeert m 
de eerste plaats de klant die zelf 
de streepjescode van De Post 
{PoD} wenst af te drukken 
Daarnaast wordt op een aantal 
detailpunten achtergrondinfor
matie verstrekt die - ook na de 
publicatie van het artikel over 
de /C//opost-postzegels (zie Fila
telie van juni 2003, pagina's 
482-485) met overbodig IS En
kele fragmenten uit de folder 
drukken we hieronder af 

Overzicht 
In het kader van de modernisering 
gaat De Post steeds uerder met het 
uerbeteren en updaten uan de dien
sten die ZIJ haar klanten aanbiedt 

Het veralgemeende gebruik uan 
streepjescodes uoor aangetekende 
zendingen (en RP uoor de adminis
traties) IS hieruan nog maar eens het 
hewip 

Zo u;ordt elke zending nu op unieke 
ujijzegeidenttjiceerd en kan een per
manente Jollou;-up plaatsvinden 
uoor elke zending, tijdens haar vol
ledige behandeling 

Voorpnue'-personcn u;erden speciaal 
nieuu)e documenten (201 PoD, 203 
en2o8)ontu)orpen Dezezijnge-
bruiksunendelijk en bieden de klan
ten nieuwe voordelen 

De Post heeft voor de streepjes
code bij de aangetekende zen
dingen in binnenlandse dienst 
gekozen voor de zogenoemde 
128 EANCHR-harcode Hienn 
staat 128 voor de 128 ASCII-te-
kens uit een specifieke tabel en 
geeft de C aan dat het puur om 
numerieke informatie gaat De 
afkorting HR staat voor human 
readable ofwel voor mensen
ogen leesbare tekst 
Het type van de barcode is ook 
te herkennen aan het streepjes
patroon Als we een zwarte 
streep door een ' i ' laten voor
stellen en de witte ruimte tus
sen de strepen door een 'o' dan 
begint EAN 128 met noiooii en 
eindigt de barcode op de strook 
met 11101071 Aan het begin van 
de barcode gaat het dus om 
een dubbele streep, een enkele 
witruimte, een enkele streep, 
een dubbele witruimte en een 
dubbele streep Aan het eind 
van de barcode zien we - ge
scheiden door enkelvoudige 
witruimtes - eerst een drievou
dige streep, daarna een enkele 
en tot slot een dubbele' 
Tot zover het 'schrift' van de 
barcode, de 'taal' (ofwel wat het 

Begin en eind van een EANi28 barcode 

voorstelt) is geheel andere 
koek De streepjescode voor de 



PoD 's (201, 203 en 208J is zo
als we ook al zagen bij ae Kilo
postpostzegels erg lang. 

de posities 1 tot en met 3 zijn 
om aan te geven dat er een 
EAN 13code volgt: 010; 
de posities 4 en 5 vermelden 
de landencode voor België: 54; 
de posities 6 tot en met no be
vatten een code voor De Post: 
U885; 
de posities 11 tot en met 15 ge
ven het soort product aan: 
00452; 
de positie 16 is bedoeld als 
controlegetal voorde posities 
4 tot en met 15; 
de posities 17 en 18 zijn om 
aan te geven dat er een volg
nummer komt: 21; 
de posities 19 tot en met 30 
zijn bestemd voor het unieke 
volgnummer. 

Door de klant geheel zelfver
vaardigde en afgedrukte streep
jescodes zijn we nog niet tegen
gekomen. De bedoeling is dat 
op de zending de vermelding 
Aangetekend voorkomt of even
tueel slechts een grote letter R, 
bij voorkeur bij de streepjesco
de. Aanbevolen w/ordt om de 
streepjescode juist boven de 
naam van de geadresseerde op 
de zending te plaatsen. 
Als technische eis aan de barco
de wordt onder meer een mini
mumhoogte van 6 millimeter 
gesteld. Zowel links als rechts 
van de barcode moet een helde
re zone of kantlijn aanwezig zijn 
om de scanner in staat te stel

len zich aan te passen aan de 
achtergrondkleur. Om een vol
doende brede rechtermarge te 
krijgen wordt soms een '>' aan
gebracht (een zogenoemde 
ïightmargin indicator). Om de 
barcode te beschermen  de 
zending wordt vaak aan weer en 
wind blootgesteld  beveelt men 
aan de barcode af te schermen 
met een doorzichtig vensters, 
een plastic film of een aange
paste vernislaag. 

PoD 201,203 en 208? 
We hebben te maken  in het 
geval van de door De Post al 
voorbereide aantekenstrookjes 
met vijf verschillende basisfor
mulieren: 

201 Int.: voor internationale 
zendingen 

201 voor individuele parti
culierezendingen bin
nenland 

203/208 voor grootverbruikers 
binnenland 

208 BC idem; een verbeterde 
versie van 208 

In de folders staan ook strook
jes en formulieren afgebeeld; 
we moeten er echter rekening 
mee houden dat de folders elek
tronisch zijn 'gecomponeerd'. 
Het verschil tussen 20;} PoD en 
201 PoD is duidelijk: bij 201 PoD 
moeten de gegevens van de ge
adresseerde en de afzender op 
elk formulier worden ingevuld. 
Maar zijn de stroken ook an
ders? Qua layout? Qua num
mering? Het antwoord zal gro

tendeels bevestigend luiden. 
Behalve een aankruisvakje AR is 
er ook een vakje RP. Waarvoor 
dient dit? Waarvan zijn dit de 
afkortingen? In de eerder aan
gehaalde folder voor zakelijke 
gebruikers was sprake van '(en 
RP voor de administraties)'. 
RP staat daarbij voor Recom
mandation Postale, een optie 
die voorbehouden is aan allerlei 
rijksinstellingen ('administra
ties'). Dat het strookje de optie 
van RP biedt zou het gebruik 
van het stempeltje RP op aan
getekende enveloppen overbo
dig moeten maken. De instellin
gen betalen tweederde van het 
normale aantekenrecht. De op 
dit moment gehanteerde Ne
derlandse benaming is Ambts
halve Aangetekend. Ook zien we 
op enveloppen van overheidsin
stellingen vaak de aanduiding 
UV ofwel Uitgestelde Vergoeding. 
De afkorting AR staat voor Avis 
de Reception. Enveloppen waar
bij de optie AR werd aangevinkt 
waren steeds voorzien van een 
kaart voor 'handtekening re
tour'. De resten van deze kaar
ten zijn goed te zien. 

Diverse versies gevonden 
Uit de in de folder afgebeelde 
formulieren en stroken zou 
kunnen worden afgeleid dat de 
verschillen in productbarcodes 
niet essentieel zijn en de prefix
nummers ook met. Maar als 
een nummer moet worden ge
bruikt om het track and trace
systeem te activeren, welk num
mer is dan van belang? Als al

leen het staartstuk gebruikt 
hoeft te worden zal dat dan 
toch uniek moeten zijn en mo
gen volgnummer noch prefix 
een rol spelen. 
Er zijn als het om de layout 
gaat al diverse versies gevon
den en ook is duidelijk dat er 
zowel Nederlandse, Franse, ge
combineerd Nederlands/Fran
se en gecombineerd Duits/ 
Franse teksten voorkomen. 
We kennen bij de productcode 
tot dusver zowel 4519 als 4526 
(het gaat dan dus om de volg
nummers 451 en 452). Het zou 
hier kunnen gaan om een on
derscheid tussen PoD 201 en 
PoD 203. De laatste tijd is code 
451g nergens meer te zien, uit
sluitend nog code 4526. 
Het uit veertien cijfers bestaan
de volgnummer begint met 211, 
212, 213 of 274; en daarna volgen 
drie nullen en nog eens acht cij
fers. Volgens de instructiefolder 
voor grootgebruikers staat op 
de posities 17 en 18 een aandui
ding dat er een volgnummer 
komt: 21. Het derde cijfer van de 
prefix geeft een taalversie aan, 
afhankelijk van het gebruik van 
productcode 00451 danwei 
00452. 

De definitieve 7strips hoge 
strookjes 
Daarna verschenen de eerste 
definitieve strookjes, die even
eens hoog waren met zeven 
verwijderbare stripjes, met de 
afmeting 77 bij 66 millimeter. 
Ze hadden productbarcode 
14519 ofH4526, prefix 211, 212, 

Links: aangeteken
de brief naar het 
buitenland met res
tant van 'Avis de 
Reception'/ormu
lier links op de enue
lop Hieronder: 
'Auis de Reccption'
Jormulier 

Aangeiekmde 
oyerheidsbrie

uen (zie artikel 
uoor uitleg). 
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^90 Récépjssé de depot d'un envoi recommandä 
^ ^ ATTENTION ' TRÈS IMPORTA^fr. 
Conservez ce feuillei, il sent nécessaire en cas de recherche ou reclamation. 
(Uiw tfcUiiaiMM u t pwsïUc pEodwH 6 mmi 1 cotnpcr du jouf da (UpOi en sctvkc nwAiciic) 
tndiquez sur voire envoi, vos noins et adresse pour évtter tout retard en cas de 
retour A I'expéditeur. 

A^illcz (JAacher ei colter cette vignette au recto de renvoi: 

I 010M13«95QO«91fl21100000l9S492 ^ 
«MSttJtHQUi'12l10UaMI«S4M ainiT£H»»<9ll 21 KKMüai«S4at 
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203 PoD 
^ # Envoi recommandé 

0105412B850CH526 21300000401207 

Links: uoorbeeld y^oM een 'postjris' 
PoD 205 ('RE')Jormulier (Franste

iifl). 

Vigneiie t coli« au rccio de ! cn\oi 

^ H 0105412885004526 21300000401207 

0i0M1!aeS0Q*6M2!30*XX)*)1ÄV DiJS^uatfiJNSAZlSOOOÖOJOtAlT 

01'35412885004536 21300000401207 

>]iM5412885ft045?G 21300000401207 

aios<t3aeäoi!«K2130000'M')t20? ciids*i:B35')n<s,'a2iaw»ö40120/ 

Unlquemenl destjoé «ux envois en service intérieur ! 

Links en hieronder; aangetekende brief uit Ouerij

se; een toelichting op dit poststuk is te uinden in 
tabei 1 (pagina hiernaast), achter het uermelde bij 
de tiüee asterisken (^^). 

Tuinbouwmac't/en en 
N.V. TRAPPENIERS 
Dttel 36 ■ 3090 Ovoriis« 

Tet (02)687 99 04 

I onwiMBmu» 212000000««« & 

%io. 33 
50^2 Znj^ ̂ x^^^f
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Hierboven en hieronder: tiuee voorbeelden van 'postfrisse' 
experimentele PoD 201 'RE'Jormulieren (Frantali^, respec

tievelijk Nederlandstalig). 

Hieronder: naast elkaar 'postfhsse' voorbeelden van 
Nederlandstatigejormulieren PoD 201 en PoD 203; 
let op de gele luaas van de vernislaag. 

^ 
Afgtftebewljs van een aangetekende zending 

OPGRLET' ZEER BFJJ^NGRUK 
Bewaar dit blaadje, het /ui nodig 7ijn hij ccn op/ueKtng of klachi 
IHca tLlKlu u. R u p ' l i j t gnhiKiiili: b UMWtcn ic n i c ivn >MUif i)( iloi^ van aTgilV m lunnrnhHKh« i lwirJ) 

Vbrmcld uw naam en adres op de rending om elke vertraging te \ermijdcn in 
geval van terugzending aan de afzender 

I H ^ Vcn«kenv«wJii^: BEF 
EUR) (ImbcUkf EUR) 

010541288SQO451S 21200000084491 

iilliiilllililllllii 
Oelieve dil vqna af te scheuren en te ktcve« op de vuonujde van de zending: 

I 01CS413S85(XM51» 21200000084491 Óf 
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213 of 214 en een volgnummer. 
De afstand tussen de 'post
loorn' en de aankruisblokjes 
AR/RP is 28 millimeter. 
Suiten de te verw/ijderen strook
es, in het gedeelte dat achter
blijft: bij het ontvangstbewijs, 
lien we in de rechteronderhoek 
sen rode 'driehoek' en de tekst 
Hier losmaken AUB, een 'drie
loek' en de tekst Détachez ici 
S.V.P. of in het geval van een 
tweetalige versie  alleen de 
driehoek'. 
let gedeelte rondom de met 
2en Inkjet aangebrachte barco
des en nummers is voorzien 
j/an een vernislaag die kleurloos 
is, maar soms ook heel lichtgeel 
tot zeer duidelijk geel. De 
strookjes zijn rondom voorzien 
i/an een 'slit', zodat ze van het 
dragerpapier kunnen worden 
afgehaald, maar ook de achter
zijde heeft een 'slit'. Op enkele 
Dunten aan de voorzijde zitten 
op de slit enkele kleine zwarte 
t/ierkantjes. 
Het strookjesgedeelte zit aan 
de onderkant van een ont
vangstbewijs dat aan de voor
kant eentalig is (Nederlands of 
Frans), respectievelijk vóór Ne
derlandstalig en achter Fransta
lig is, respectievelijk vóór Duits
talig en achter Franstalig is. 

Bij product 201 PoD (met pro
ductcode 451) zijn de prefixen 
als volgt: 
211 Frans 
212 Nederlands 
213 Duits/Frans 
214 Nederlands/Frans 

Bij product 203 PoD (met pro
ductcode 452) is de volgorde 
anders(!?): 
211 Duits/Frans 
212 Nederlands/Frans 
213 Frans 
214 Nederlands 

Aanvankelijk zien we twee re
gels op het ontvangstbewijs 
met de tekstelementen Port en 
BEF, respectievelijk Indicatief en 
Euro. Later is dat alleen Port en 
euro. In de tabellen geven we 
van de volgnummers alleen het 
bereik in miljoenen op. 
In de opstellingen gaan we uit 
van per type vier verschillende 
taalversies. Of dit ook het geval 
is geweest voor de proefperiode 
valt te betwijfelen; we zullen er 
maar vanuit gaan dat we voor 
verrassingen kunnen komen te 
staan. Het zal duidelijk zijn dat 
de Duitstalige versies veruit het 
moeilijkst te vinden zijn. 

Dankzij de zwarte puntjes, die 
op vaste plekken op de 'post
frisse' strook voorkomen, kun
nen we goed zien of we met 201 
PoD of met 203 PoD te maken 
hebben. 
De eerste serie aanteken
strookjes lijkt nog tot midden 
2003 ruim op de kantoren voor 
te komen. Daarna zijn de 

strookjes die we hierna zullen 
beschrijven duidelijk in de 
meerderheid. 
Alle tot dusver in dit artikel ge
noemde stroken (en ook de la
tere) zijn gedrukt in Lier, bij 
'Monti ' , zoals op vrijwel alle for
mulieren staat vermeld. De in
dividuele barcodenummers lo
pen netjes op als we een stapel
tje formulieren  uit de postkan
toren meegekregen  nader be
schouwen. Maar op enkele uit
zonderingen na wordt om de 
zes nummers de naam van de 
drukkerij eenmaal weggelaten. 
Op een aantal plaatsen op het 
formulier zijn de zwarte/rode 
snijlijnen en snijkruisen nog te 
zien. Systematisch onderzoek 
in een later stadium lijkt hier 
nog nodig. 
Behalve de strookjes die afkom
stig zijn uit de formulieren 201 
PoD en 20;} PoD komen sinds 
eind 2001 ook strookjes voor 
uit kwartovellen die aan grote 
klanten  veelal notariskantoren 
 worden verstrekt. Daarbij zit
ten er acht op het vel. De strook 
zelf is zeer smal; hij is voorzien 
van een rode R en posthoorn di
rect boven de 'invulblokjes' 
RP/AR. Deze vellen {208 BQ 
zouden eigenlijk de verzamel
lijsten 208 en ae op de brieven 
te plakken strookjes die van 203 
PoD afkomstig zijn moeten ver
vangen. De eerste versie  tot 
dusver hebben we uitsluitend 
een compleet, nog met gebruikt 
vel van acht aangetroffen 
heeft aan de linkerzijde een ron
de'slit '. 
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De plaats van de zwarte uierkontjcs is kenmerkend 
uoor het onderscheid tussen PoD 201 (boven) en 
PoD 205 (onder) Let ook op het ontbreken van de 
tekst'Monti Lier' 
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Links een compleet Jormulier 208 BC, hier
bouen een uoorbeeld van ambtelijk^ebruik 
uan deze strook met o a het'RP'stempel 
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R 0105412885004526 21200004444232 

0106412885004526 21200004444232 
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Hierbouen en links, verschillen op 
het̂ ebied uan de in het papier aan
gebrachte slit. de linkerzijde van het 
ueru;ijderbare etiket is rond (bo
ven), respectievelijk recht (links). 

Tabel i  De 'Waverproeven' 7strips hoge strookjes 

201 PoD 

Cat. 
ia 

Pfr. 
• 

Gebr. 
0 

Productnr. Prefix Volgnr. 
+4519 211 195... 

+4519 30432 

nog niet gevonden: O 
al aangetroffen: C 

Overige details 
gevonden in Incourt; Franse 
tekst; kleurloze vernislaag 
Nederlandse tekst gevonden 
op een envelop van de BCH 
(PostCheque en Girodienst)* 
envelop Overi|se 23.02.03'** 

203 PoD 

Cat. Pfr. Gebr. 
O 

Productnr. Prefk Volgnr. Overige details 
+4526 213 401212 Franse tekst 

*: Deze vensterenvelop bevatte een zending kascheques van de Postcheque en Girodienst 
van De Post met een los blaadje voor de adressering (met aanduiding 'Dit is geen cheque'). 
Boven het adres stond een barcode van hetzelfde type als op de strookjes en de letter 'R'. 
Frappant is het gebruikte nummer: 010541288500452621500200040650 met als prefix 215. 
Het opgeplakte strookje zou denkbaar in een latere fase van de verzending, b.v.. op een ver
deelkantoor, kunnen zijn aangebracht. 
**: Aan de hand van de adressering op de envelop is de afzender in februari 2004 door de au
teurs benaderd. Hij had nog twee postfi'isse exemplaren en wilde die afstaan! 

Tabel 2  Eerste definitieve serie 

201 PoD 

Cat. Pfr. 
3a • 
3b O 

3C • 
3d • 

20JP0D 

Cat. Pfr. 
4a 0 
4b 0 

4c 0 
4d 0 

*: in miljoenen 

Gebr. 
• 
• 
0 
• 

Gebr. 
0 
• 
0 
• 

Productnr. 
+4519 
+4519 

+4519 
+4519 

Productnr. 
+4526 
+4526 

+4526 
+4526 

Prefix 
211 
212 
212 
213 
214 

Prefix 
211 
212 
212 
213 
214 
214 

Volgnr.* 
24,67 
1,3.5 
3.7 
0095 
0772. 3.1 

Volgnr.* 

I 
3 

6 
1,45,8, 
2122 

Overige details 
F; kleurloze vernislaag 
NL; zeer zwak gele vernislaag 
NL; lichtgele vernislaag 
D/F; kleurloze vernislaag 
NL/F tekst; duidelijk gele 
vernislaag 

Overige details 

NL/F; kleurloze vernislaag 
NL/F; lichtgele vernislaag 

NL; gele vernislaag 
NL; kleurloze vernislaag 

Tabel 320S PoD BC 

Cat. Pfr. Gebr. 
5a 0 0 
5b 0 0 
5C 0 0 
5d • • 

*; in miljoenen 

Productnr. 
t4526 
+4526 
■f4526 
+4526 

Prefix Volgnr.* 
211 
212 

214 9 

Overige details 
D/F 
F/NL 
F 
NL 

4a% 



SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
NEDERLANDSTALIGE BLADEN: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

Een eeuw Portugese postzegels be
licht m 'Stamp Magazine' 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Portugal 
Ditmaal aandacht voor 
enkele nummers van het 
Britse tijdschrift Stamp 
Magazine van het afgelo
pen jaar. Het blad kwam 
m deze rubriek tot dusver 
nog niet voor het voet
licht en dat is niet te
recht, want het bevat in
teressante artikelen. 
Portugal wordt wel 'En-
gelands oudste bondge
noot' genoemd. Dat uit 
zich niet alleen in de Brit
se waardering voor Port
wijn, maar ook in de be
langstelling voor de post
zegels van dat land. In 
het julinummer 2003 van 
het blad vinden we een 
uitvoerig artikel over de 
eerste eeuw van de Portu
gese zegels, inclusief 
aandacht voor de konin
gin en de koningen die 
het land - tot het in 1910 
een republiek werd -
heeft gekend. 

Palmen en literatuur 
Een thematisch onder
werp vormen de palmbo
men, waarover een arti
kel in het augustusnum
mer van Stamp Magazine 
gaat. Wie goed kijkt kan 
ze op veel zegels aantref

fen; zelfs een Engels au
tomaatboekje is er mee 
getooid. 
Het februarinummer 
2004 van hetzelfde blad 
bevat een cultureel on
derwerp: wat kun je over 
Engelse literatuur op 
Britse postzegels vinden? 
Dat blijkt heel wat te zijn, 
te beginnen met een serie 
over Shakespeare uit 
1964. Daarna volgen nog 

Palmbomen op meer zegels te 
mnden dan u ujcllicht denkt.. 

Literatuurzegel met het portret 
van de dichter John Keats 

vele schrijvers en er zijn 
ook zegels die het werk 
van sommige auteurs uit
beelden; zo kunnen per
sonages uit de boeken 
van Jane Austin veelkleurig 
op postzegels worden 
aangetroffen. Ook het 
werk van Winston 
Churchill (die tijdens de 
Boerenoorlog oorlogs
correspondent was en 
later zijn bekroonde 
memoires schreef) wordt 
tot de literatuur gerekend. 

Boekjesjubileum 
De Franse en Britse post-
zegelbladen besteden veel 
aandacht aan postzegel
ontwerpers en dat is geen 
wonder: hun PTT's heb
ben vaak gedurende lange 
perioden vaste ontwer
pers aan het werk. In het 
maartnummer van Stamp 
Magazine wordt JefFery 
Matthews gevolgd, die in 
1965 zijn eerste ontwerp 
zag gehonoreerd en 
sindsdien vele bekende 
zegels ontwierp, zoals die 
voor de zestigste verjaar
dag van koningin 
Elizabeth II. Hij maakte 
ook zegels met heraldische 
motieven, kerstzegels en 
de dubbelportret-zegels 
ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van de 
Penny Black. 
In hetzelfde nummer 
wordt een kleine studie 
gewijd aan de honderdste 
verjaardag van de Britse 
postzegelboekjes. De 
eerste boekjes werden 
nog niet uit een automaat 
verkocht, maar er werd 
wel een toeslag van een 
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In Engeland morden al honderd jaar postzcgelboekjes uerkocht, aanlei
ding voor 'Stamp Magazine' om er een retrospectief aan te UJijden 

halve penny per boekje 
geheven. Nadien volgden 
de 'echte' automaatboek
jes, boekjes met reclame
teksten op het omslag 
en/of de binnenpagina's 
en wat wij tegenwoordig 
'hangboekjes' noemen. 
Het gebied is groot ge
noeg om er een omvang
rijke en gevarieerde col
lectie van te kunnen aan
leggen. 

Gevarieerde kwarteeuw 
De Deutsche Briefmar
ken-Revue brengt al een 
tijdje uitvoerige artikelen 
over de eerste series van 
de Duitse Reichspost. In 
het recente maartnum
mer worden de adelaar-
en cijferzegels uit de pe
riode 1875-1900 behan
deld. In het eerstge
noemde jaar werd een 
munthervorming door
gevoerd: Grosche, Thaler, 
Kreuzer en Gulden werden 
vervangen door Pfenmge 
die per honderd één Mark 

waard waren. Totdat de 
door de DER behandelde 
zegels in igoo werden 
vervangen door exempla
ren van het Germania-type 
verschenen er twintig ze
gels (zegt Yvert; Michel 
houdt het op 22). Dat 
lijkt misschien weinig, 
maar er kwamen heel 
veel kleur- en tandingva-
riaties voor en er werden 
in dezelfde periode ook 
diverse postwaardestuk-
ken uitgegeven. 

Natuurkundigen 
Het Duitse Briefmarken-
Spiegel van maart wijst 
op Duitse natuurkundi
gen die niet alleen op 
Duitse, maar ook op bui
tenlandse postzegels 
werden geëerd. Er is re
den om dat te doen, want 
Duitsland kan als het om 
natuurkunde gaat op niet 
minder dan vier Nobel
prijswinnaars bogen. 
Zelfs de Sovjetunie laat 
zich hier niet onbetuigd. 

Kartenbrief 
2tn 
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'Kartenbricf uit de periode 1875-1900, in het eerstgenoemdejaar stap
ten de Duitsers ouer op de - in honderd Pfenmge onderuerdeelde - Mark 

Zweedse postzegel uit 1968 met 
uan links naar rechts de Nobel-
prijsujinnaars Mecnikou), Ehrlich 
en Rutherford 

Zebra's zijn dieren die in 
onze streken alleen in 
dierentuinen te vinden 
zijn, maar in Portugal 
schijnen ze bijzonder 
populair te zijn, als we 
mogen afgaan op het 
blad Convengao Filatéli-
ca van december 2003. 
Het tijdschrift wijdt er al
thans een studie van niet 
minder dan acht pagina's 
aan - en dan staat ons 
ook nog een vervolg op 
dit mooi geïllustreerde 
verhaal te wachten! 

Bijna honderd uilen 
Het Franse Timbres 
(maart) meldt dat het ver
zamelen van postzegels 
waarop uilen figureren 
letterlijk een hoge vlucht 
heeft genomen. Het blad 
beeldt niet minder dan ( 
verschillende exemplaren 
af en er zullen er onge-
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Het symbool Dan de uJijsheid is op 
heel ueel postzegels a^ebeeld 

twijfeld nog wel een paar 
op een verborgen hoekje 
van wat minder courante 
zegels staan. België heeft 
er ook nog een op een 
briefkaart staan. Het aar
dige van uilen is dat ze je 
vaak met grote ogen aan
kijken; het geeft dit sym
bool van wijsheid iets 
heel menselijks. 
Hetzelfde blad documen
teert ook op uitvoerige 
wijze de post van de vier 
landen die in 1935 na
mens de Volkenbond de 



arde moesten handhaven 
:ijdens de volksstemming 
!n het Saargebied: Enge-
and, Zweden, Itahé en 
Nederland. Die landen 
gebruikten hun eigen, 
gewone' postzegels voor 
ie post van hun troepen, 
maar hadden wel speciale 
stempels. De 250 Neder
landse mariniers be
schikten slechts over een 
sigen, ovaal dienststem-
pel zonder datumvermel-
iing, dat de tekst Neder-
andsch Continent Saartroe-
jen bevatte. De vlootpre-
dikant had behalve de 
geestelijke verzorging 
Dok de postverzorging 
lis taak. 

HANS GABRIeLS 

flEDERLANDSTAUGE 
riJDSCHRIFTEN 

Gele hond 
Fouten worden overal ge
maakt - ook in 'Filatelie' -
sn dus treft een vereni
gingsblad ook wel eens 
dat lot. De Stokvispost 
(NVPV Deventer) over
kwam het, toen een pagi
na uit een artikel per on
geluk wegviel. Het pleit 
roor de redactie dat ze de 
i'ergissing in het april-
nummer grootmoedig 
rechtzet. En dat niet al
leen: het complete artikel 
wordt nu herplaatst. Te
recht overigens, want de 
bijdrage - Een merkwaardi
ge luedstrijd van Jacob 
Koops - verdient het. Zo 

Heilige deur uan de Sint Pieter. 
. teksten op blokje uerWaard . 

je met acht verschillende 
zegels aan. Elke zegel 
toont een linker- en een 
rechterpaneel van de 
deur. In Gabriel (thema 
'bijbel en christendom') 
neemt Harry Manie dit 
velletje nauwkeurig on
der de loep, met als re
sultaat dat alle Latijnse 
teksten op de zegels op 
een rijtje worden gezet en 
van een vertaling worden 
voorzien. 

Heel gepuzzel 
Op puzzels in vereni
gingsbladen zijn wij 
nooit zo heel gek - tenzij 
ze een filatelistisch tintje 
hebben. Aan dit laatste 
criterium voldoet de weg-
streeppuzzel in De Post
zegelmare (VPV Almere) 
volledig: de 'omschrijvin
gen' bestaan uitsluitend 
uit catalogusnummers. 
De fervente puzzelaar 
moet die nummers in de 

;en Duitse 'Flugpostkarte' die een stukje luchtpostgcschiedenis vastlegt, 
ie kaart is uoorzien uan drie luchtpostzegels uan 50 p/cnnig uit igiz 

cunnen we nu toch nog 
jngestoord lezen over 
en curieus experiment 

met post die per vliegtuig 
5f Zeppelin werd ver
boerd. Ook de fameuze 
}elber Hund komt natuur-
jk ter sprake. 

.atijn vertaald 
\an de vooravond van het 
leilig jaar 2000 werd de 
leilige deur van de Sint 
'leter in Rome ontsloten. 
3e postdienst van het Va-
icaan wijdde er een blok-

NVPH-catalogus opzoe
ken en daarna het thema 
van de bewuste zegels in 
de puzzel wegstrepen. 

Naakte Maya 
Zijn postzegelverzame
laars humorloze zeurpie
ten? Hoe komen we er 
bij! Novioposta (FV No-
viopost, Nijmegen) be
wijst het tegendeel. In 
nummer 2004/1 introdu
ceert de redactie van No-
viopost de centerfold, de 
prikkelende middenpagi-

Wie zei er dat uerenigmgsbladen mets spannends te bieden hebben> De 
redoctie van 'Nouioposta' heeft de 'centerfold'geïntroduceerd' 

na zoals die in bladen als 
Playboy, Hustler en derge
lijke kan worden aange
troffen. De keuze wordt 
beperkt tot postzegels, 
maar die kunnen ook 
erotisch zijn. De allereer
ste centerfold is de beken
de Spaanse zegel met de 
Maya Desnuda van Goya. 
Benieuwd wat er nog 
meer volgt! 

Stempelen, stempelen 
Het Belgische blad De 
Postzegel (maart) brengt 
een klein, maar illustra
tief artikel over de Belgi
sche zegels met voor-
afstempeling die onlangs 
definitief uit het assorti
ment van De Post zijn ver
dwenen. In tegenstelling 
tot de Belgische spoor
wegzegels is er voor deze 
zegels - waarvan er toch 
838 zijn uitgegeven! -
nooit veel aandacht ge
weest. (HG) 

nigingsmogelijkheden) 
van af. En gestempeld 
werd er; menig verzame
laar kijkt nu verdrietig 
naar zijn mooie zegels 
met het portret van Leo
pold II, die door dikke, 
zwarte stempels vrijwel 
onherkenbaar zijn ge
worden. (HG) 

Oorlogsbuit 
Er zijn talloze manieren 
om met het verzamelen 
van postzegels te begin
nen. Een heel opmerke
lijke treffen we aan in De 
Postzegelvriend (langdu
rig zieke en lichamelijk 
gehandicapte verzame
laars). Een lid bekent bij
na zestig jaar na dato dat 
zijn collectie is voortge
komen uit 'oorlogsbuit'. 
In een door de Russen 
vernielde woning in 
Frankfurt trof hij tussen 
het puin een map met 
postzegels aan. De map 

Belgische zegels waaruoor ten onrechte weinig belangstelling bestaat 
uoorajgestempelde exemplaren, in ditgeual uit 1966 

Verminkte koning 
Om bij België te blijven: 
Collector Revue (num
mer 15) bevat een artikel 
over de enkel- en dubbel-
ringsstempels van België 
die vanaf 1873 dienden 
ter ontwaarding van 
postwaarden. Voorheen 
werden daarvoor num-
merstempels gebruikt; de 
datumstempels werden 
naast de postzegels ge
plaatst, maar daar wilde 
de post (die ook toen al 
op zoek was naar bezui-

werd meegenomen en 
was bijna vergeten toen 
de bezitter ervan in 1950 
in een sanatorium terecht 
kwam; toen bewezen de 
postzegels goede dien
sten. 

Schotse Fransman 
Moet aan Macdonald, 
maarschalk van Frankrijk 
en hertog van Tarente, 
een Franse postzegel 
worden gewijd? Als het 
aan Egmond van Rijn ligt 
wèl. Een brief waarin hij 

de Franse PTT voorstelt 
tot zo'n emissie over te 
gaan is inmiddels ver
zonden en hij heeftal 
antwoord ook: van 
Frangoise Eslinger, direc
teur van de Service Nation
al des Timbres-postc et de la 
Philatelie. Hoe het ant
woord luidt weten we -
nog - niet, want daarvoor 
moeten we tot het vol
gende nummer van Ma
rianne (van de Frankrijk
verzamelaars) wachten. 
In de zojuist verschenen 
editie van het blad wordt 
echter al uitgebreid bij 
Macdonald stilgestaan; 
Egmond van Rijn wijdt 
zeven pagina's aan cle 
Fransman van Schotse 
afkomt. 

Toe aan een zegel Macdonald, 
hertog uan Tarente 

Klusje voor de EU 
Wat kost een standaard
briefbinnen Europa? Dat 
verschilt uiteraard per 
Europees land. In het fe
bruarinummer van On
der de loupe (NVPV Al
melo) wordt een over
zicht afgedrukt dat de 
vereniging aan de site van 
Deutsche Post ontleende. 
Frankrijk blijkt het voor
deligst (50 cent), Portu
gal het duurst (175 cent). 
Nederland zit met 59 
cent in de onderste helft 
van het overzicht. De re
dactie van het blad breekt 
een lans voor het gelijk
trekken van de tarieven 
via de Europese Unie... 
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Onder de loupe ouerzichtuan 
Europese tarieuen 



DE DRIEHONDERD 
PUNTSTEMPELS VAN NEDERLAND 

Uitdaging aan de lezer, ga op zoek naar onbekende stempels 
DOOR H . W . J . M . J A H S , Z A L T B O M M E L 

Aan de basis van dit artikel ligt 
een uitvoerige literatuurstudie: 
een aantal artikelen w/erd door
gelezen, catalogi werden bestu
deerd en er is zoekwerk verricht 
in mijn eigen  nog beperkte 
verzameling puntstempels. Wat 
die laatste collectie betreft: het 
gaat om stempels die ik in krap 
een halfjaar vergaard heb. 
Behalve de oorspronkelijke 259 
stempels is er nog een aantal 
algemeen bekende 'extra's'. In 
de Speciale Catalogus 1993 van 
de NVPH' is een lijst van punt
stempels opgenomen die de 
volgende zegels oplevert: 

 behalve de '6' met een punt 
onder het cijfer, is er later ook 
een '6' zonder punt geweest; 
 hetzelfde geldt voor de '9', 
hoewel deze variant alleen hier 
beschreven wordt en nergens 
anders in de literatuur. Op an
dere plaatsen in de literatuur 
gaat men steeds uit van punt
stempels zonder extra punt on
der de '9'; 
 nummer 21 is zowel in Delfs
haven als later ook in Emmen 
gebruikt. Hoogerdijk^ geeft een 
uitvoerige beschrijving van de 
verschillen tussen beide stem
pels; 

Sinds jaar en dag is bekend is dat er tussen 1869 en 1893 

puntstempels in gebruik zijn geweest met nummers die 

liepen van 1 tot en met 259. Hoezo dus, 'driehonderd 

puntstempels'? In het nu volgende artikel zal de auteur 

duidelijk maken hoe hij aon dat aantal komt. Zijn 

bijdrage is een poging om tot een compleet overzicht te 

komen van alle puntstempels die ooit in Nederland in 

gebruik zijn geweest. 

ook met cijfers in een duidelijk 
kleiner formaat. Ik kom hier 
later in dit artikel nog uitvoerig 
op terug; 
 behalve de oorspronkelijke 6.6 
voor Leerdam is later een stem
pel 66 zonder punt tussen de 
cijfers gebruikt; 
 van nummer 67 (Leeuwarden) 
wordt behalve het gewone 
stempel ook een variant ge
noemd die onder de naam '67 
zonder krul' door het leven 
gaat. 

m^K^ 

Delfihaven Emmen 

 nummer 25 is zowel in Dirks
land als later ook in 'sCraven
land gebruikt. Ook van deze 
stempels geeft Hoogerdijk^ een 
beschrijving, waarbij hij komt 
tot vier typen, waarvan de eer
ste drie aan Dirksland kunnen 
worden toegeschreven. Het is 
echter niet helemaal duidelijk of 
er één of twee verschillende 
stempels in die periode zijn ge
weest, die door slijtage tot drie 
typen zijn vervormd. Het stem
pel dat in 'sGravenland werd 
gebruikt, is een nieuw stempel 
geweest; 
 nummer 64 bestaat met het 
normale formaat cijfers en later 

 behalve nummer 9.9 (Sneek) 
worden in de NVPHcatalogus 
ook de varianten 99 en 99. ge
noemd. Later werd mij duidelijk 
dat er van Sneek nóg een va
riant bestaat; ook hierop kom ik 
nog terug. 
 het stempel 155 is gebruikt is 
drie militaire kampen: achter
eenvolgens de kampen bij De 
Bilt (1870), Wiesselerveld 
(1872) en Zeist (1892). 
Algemeen worden ze als drie 
verschillende stempels geteld. 
Het staat echter vast dat bij De 
Bilt en Wiesselerveld hetzelfde 
stempel is gebruikt en dat er 
voor Zeist een nieuw stempel 

werd gemaakt. 
 nummer 159 is gebruikt in 
twee militaire kampen: bij Rijen 
en Milligen. Het staat met ze
kerheid vast dat het hier om 
twee verschillende stempels 
gaat, zodat ook aan de hand 
van een stempel op een losse 
zegel kan worden vastgesteld in 
welk kamp de afstempeling 
heeft plaatsgevonden. Het 
waarom hiervan vindt u verder
op in dit artikel. 
Met de hierboven opgesomde 
'extra's'  twaalf in getal  komt 
het oorspronkelijke aantal 
stempels (259) dus op 271. 

Een belangwekkende sprong 
voorwaarts in het aantal punt
stempels wordt bereikt dankzij 
de ontdekkingen van Pekeiha
ring3. In een omvangrijk artikel 
in De Postzak verklaart hij het be
staan van twee typen puntstem
pels. Hij onderscheidt een type 
waarvan de punten bijna haaks 
(met een afwijking van gemid
deld 2.5°) ten opzichte van el
kaar staan (hierna het 'haakse 
type' genoemd) en een tweede 
type, waarbij de hoek waarin de 
punten staan een afwijking van 
gemiddeld 12.5° hebben (hierna 
het'scheve type' genoemd). De 
hierbij afgedrukte afbeeldingen 
uit de publicatie van Vellinga'' 
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^ 201, haaks tijpc 

♦ ♦ ♦ 
• ♦ • • 

• * • « 
• • ♦ 

21, scheef type 

maken dit duidelijk. 
In een aantal plaatsen werden 
beide typen na elkaar gebruikt. 
Er worden door Pekelharing zo
wel gevallen beschreven waarin 
met het 'haakse type' werd be
gonnen en daarna werd overge
stapt op het 'scheve type' als 
omgekeerd. Voor verdere de
tails verwijs ik graag naar zijn 
artikel. 

Van de volgende plaatsen heeft 
Pekelharing geconstateerd dat 
er eerst het 'scheve type' en 
daarna het 'haakse type' in ge
bruik werd genomen: 
 10 Bergen op Zoom 
 14 Boxmeer 
 16 Breda 
 33 Eindhoven 
 42 Gouda 
 44'sGravenhage 

 45 Groningen 
 47 Haarlemmermeer 
 68 Leiden 
 91 Rotterdam 
159 Kamp bij Milligen 
('scheef) en Kamp bij Rijen 
('haaks') 

In de volgende plaatsen werd 
volgens Pekelharing eerst het 
'haakse type' en later het 'sche
ve type' in gebruik genomen: 
 67 Leeuwarden (de variant 
zonder krul is van het 'haakse 
type') 



go Roermond 
107 Utrecht 
i i 6 Vlissingen 

Hiermee komt het aantal Ne
derlandse punststempel op 285 
(de tweede '159' werd al bij de 
standaardextra's' geteld). 

eerder is er dan nog een groep 
Duntstempels waarvan de cij
'ers in normaal formaat voorko
men (hoogte ongeveer drie mil
imeter) en ook nog met een 
duidelijk kleiner formaat (hoog
:e ongeveer 2.5 millimeter). 
Hiervan is nummer 64 het be
<endst; dit nummer is dan ook 
als enige opgenomen in de bij
age bij de NVPHcatalogus van 
1993. 
Daarnaast is uit de literatuur 
zie onder andere Korteweg') 
Dok een klein formaat van num
ner54 (Hellevoetsluis) bekend. 
Korteweg noemt in zijn artikel 
n De Philatelist (1928) ook num
ner 56 met klein cijfer. Zijn op
somming (54, 56, 64, e.a.) prik
<elde mij echter om mijn eigen 
ollectie eens na te lopen op de 

aanwezigheid van puntstem
3els met klein cijfer. Daarbij 
neb ik nog meer puntstempels 
net klein cijfer gevonden! Dit 
A/as het resultaat: 

24 (Deventer) 
44 ('sCravenhage) 
57 ('sHertogenbosch) 
91 (Rotterdam) 

i/an deze puntstempels laat ik 
lierbii afbeeldingen in normaal 
n in klein formaat zien. 

Door deze vondst wordt het 
aantal verschillende puntstem
sels op 291 gebracht. 

Tot slot bestaan er nog enige 
stempels die nog niet niervoor 
werden beschreven. Zo zijn er 
volgens Kortewegs in Amers
foort verschillende puntstem
pels met het nummer 4 in ge
bruik geweest. Behalve het ge
wone puntstempel met twee ex
tra punten, was er ook een va
riant zonder punten (die ook in 
1869 in gebruik werd genomen) 
en een variant waarbij alleen 
rechts van de 4 een punt te zien 
is. 

In een andere publicatie' maakt 
Korteweg melding van een 99. 
Hierbij staat de punt dus niet 
aan de voet van de cijfers, maar 
midden tussen de cijfers in. Als 
het om de gebruiksperiode van 
dit stempel gaat, geeft Korte
weg aan dat die tussen de pe
rioden ligt waarin 9 9 en 99. ge
bruikt werden. Het is daarmee 
de vierde variant van Sneek. 

* « • 

♦ ♦ ♦ • 
• • • 

gg met gecentreerie punt tussen (Je negens 

Verder kan ik nog melding ma
ken van enkele puntstempels 
met een duidelijk vervormd cij
fer, meteen cijfer waarvan de 
positie is verschoven of met 
een combinatie van deze twee 
afwijkingen. 
Zo is er behalve de normale 
nummer 82 (Nijmegen) ook 
een variant waarbij de '2' duide
lijk lager staat ten opzichte van 
de'8'. 

Verder is er behalve de gewone 
nummer 57 (waarbij de uitloper 
van de krul van de '5' normaal 
gesproken op gelijke hoogte uit
komt met de zijkant van het bo

venste deel van de '5') ook een 
variant waarbij de uitloper van 
de krul zichtbaar links naast de 
bovenzijkant van de '5' uitkomt. 
Van nummer 58 heb ik een 
exemplaar aangetroffen dat bei
de afA/ijkingen combineert: 
hierbij is de uitloper van de krul 
links van de zijkant van de '5' en 
ook staat de '8' duidelijk lager 
ten opzichte van de '5'. 

Tellen we alle hier genoemde 
varianten bij elkaar, dan komen 
we tot 297 verschillende stem
pels. Als we het aantal al ont
dekte stempels en de varianten 
daarop (zoals puntstempels 
met klein cijfer en de zojuist be
schreven vervormingen en ver
schuivingen) in aanmerking ne
men, dan is het alleszins rede
lijk te veronderstellen dat er mi
nimaal driehonderd verschillen
de Nederlandse puntstempels 
in gebruik zijn geweest. 
Het is een mooie uitdaging: u 
kunt op zoek gaan naar nieuwe 
 althans op dit moment nog 
onbekende  stempels! 

Ik wil dit artikel besluiten met 
een fllatelistische ontdekking 
die een deel van de lezers zeker 
zal aanspreken. In het Neder

landsch Maandblad voor Philatelie van 
mei 1955' is een lijst opgeno
men van alle op Jat moment 
bekende puntstempels op eer
ste emissie van Nederland. Die 
lijst bevatte 72 verschillende af 
stempeiingen op zegels en/of 
poststukken. 

Zo'n zelfde lijst werd ook in 
2001 gepubliceerd^. Het aantal 
bekende afstempelingen bleek 
te zijn gegroeid naar 117. 
En nu kan de lijst met nog eens 
een afstempeling worden uitge
breid: ook nummer 96 

(Schoonhoven) blijkt op een ze
gel uit de eerste emissie 
(NVPHnummer 2) te zijn ge
bruikt! Dit is de eerst bekende 
afstempeling van nummer 96 
op een zegelvan de eerste 
emissie. De zegel zelf is helaas 
van mindere kwaliteit, maar het 
stempel compenseert dit ruim
schoots. 
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Dankbetuiging 
Gert Radstaat en Nico van der Lee 
wil ik op deze plaats hartelijk dan
ken voor hun medewerking. Zon
der hun hulp zou dit artikel niet tot 
stand hebben kunnen komen. 

Noten: 
i: Introductie tot de Puntstempels van 
Nederland door ir. B. Kuyt; Speciale 
Catalogus Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, 1993; NVPH, Den 
Haag; pagina's 517 tot en met 557. 
2: De Puntstempels van Nederland en 
Nederlandslndie door D.C. Hooger
dijk; 1971; pagina 10. 
3; Nieuu) spel met oud spul, Jioekajtuij
kmgen bij de Nederlandse puntstempels, 
18691893 door A.J. Pekelharing; 
'De Postzak' (Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en Poststem
pelverzamelaars), juni 1986, num
mer 148, pagina's 149 toten met 
182. 
4: De Poststempels van Nederland 1676
1915 door O.M. Vellinga; Haarlem, 
1932, pagina 4 van het stempelover
zicht. 
5: De Puntstempels van Nederland door 
P.C. Korteweg; 'Jaarboekje 1940 der 
Rotterdamsche Philatelistische Ver
eeniging', pagina 40. 
6: 300jaar aanuJijzigm^en, postmerken 
& poststempels m Nederland (1570
1870) door P.C. Korteweg; Rietdijk, 
'sGravenhage, pagina 139. 
7: De fl/stempelin^en en enkele andere 
ujetensujaardig heden van de emissie 
1852 uan Nederland door A.M.A van 
der Willigen; Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, mei 
1955, pagina. 110. 
8: Ajstempelin^en op de eerste emissie 
postzegels uan Nederland 18521879 
door F.W.B, van Humalda van Ey
singa; Speciale Catalogus Neder ^ 
land en Overzeese Rijksdelen, 2001, ° 
NVPH, Den Haag, pagina's 680 tot "̂  
en met 682. ~ 

Verantwoording illustraties: Ï : 
Alle afbeeldingen van zegels ko ^ 
men uit eigen verzameling, met uit 2 
zondering van stempel 82 met laag ^ 
staande '2' (collectie van Nico van ■ j * 
der Lee). | | i | y 

De afbeeldingen van de getoonde 
puntstempels komen uit Vellinga 
(puntstempels 'haaks' en 'scheef) 
en Korteweg (puntstempel 99). 



HANDBOEK KAN DUIZENDEN NIEUWE 
POSTSTEMPELVERZAMELAARS OPLEVEREN 
CD/ROM van CeesJanssen zorp voor revolutie in Europese filatelie 

Zo voelde ik me toen ik het ver
zoek kreeg om het Handboek 
Nederlandse Poststempels te be
oordelen, als ervaren stempel-
verzamelaar maar zeker geen 
deskundige. En nog wel een 
handboek op CD/ROM, terwijl 
ik mezelf beschouw als tamelijk 
'digibiel' en niet veel geduld 
heb met mijn PC... Maar ik kan 
iedere PC-gebruiker geruststel
len: het is een zeer eenvoudig te 
'lezen' handboek, helemaal als 
je het gratis ter beschikking ge
stelde Acrobat Reader-program
ma installeert - ook heel simpel 
te doen, overigens. 
Het handboek mag, kortom, 
een Deltawerk m de filatelie 
worden genoemd; die foto op 
het hoesje en de CD/ROM 
staat er denk ik niet toevallig 
op! 

SPANHEND 
Filatelie kan spannend zijn, dat 
bewijst dit meesterwerk zonne
klaar. Eerst wordt de lezer ge
schetst hoe moeizaam het was 
om alle puzzelstukjes bijeen te 
krijgen. Daarna worden er ver
banden gelegd: de puzzelstuk
jes vallen op hun plaats. En dan 
ontvouwt zich aan de hand van 
de iedereen bekende nummer-
stempels een stempellandkaart, 
logisch en overzichtelijk. 
Op basis van de in de archieven 
aanwezige stempelboeken krijg 
je een compleet overzicht van 

D O O R M A A R T E N V A N T E E S E L I N G , H O O G S O E R E N 

Stel je voor, je bent opgegroeid in de bergen, eenzaam en 

zonder electriciteit. De enige muziek komt uit de natuur. 

Dan reis je, volwassen geworden, naar de grote stad en 

een vriendelijke meneer overhandigt je een stapel CD's 

met het mooiste van Bach, Beatles, Mozart en Ellington. 

Of je daar maar even een recensie over wilt schrijven... 

alle stempels, uitgegeven in de 
periode 1865-1902. Alle (fran-
co)takjestempels, puntstem-
pels, tweeletter- en kleinrond-
stempels zijn volledig opgeno
men! Je kunt duidelijk zien dat 
de maker, Cees Janssen, veel 

plezier heeft beleefd aan zijn 
negen jaar durende monniken
werk. 

INFORMATIEF 
Daarnaast geeftdit bijna twee-
duizend(!) pagina's tellende 

handboek op één simpel CD'tje 
ook een duidelijk inzicht in het 
ontstaan van proefstempels, 
maakwerk en andere interes
sante randverschijnselen. De 
ervaren verzamelaar wordt ook 
op z'n wenken bediend als hij 
meer wil weten over de tijdvolg
orde van stempeluitgifte. Maar 
het sterke aspect is naar mijn 
mening, dat ook de ongeduldi
ge of beginnende stempelverza-
meiaar snel een alfabetisch 
overzicht op z'n scherm kan 
krijgen, desgewenst voorzien 
van prijswaardermg! Ook een 
verademing is de kwaliteit van 
de afbeeldingen en dan bedoel 
ik de stempel/zegelkwaliteit. 
Meestal zie je in dit soort over
zichten de meest begeerlijke, fi
nancieel onbereikbare voorbeel
den afgedrukt. In het HNP ech
ter staan 'normale', bereikbare 
stempels afgebeeld. Dit Hand
boek Nederlandse Poststempels 
zal zonder twijfel leiden tot vele, 
vele nieuwe stempelverzame-
laars, mensen die plezier zullen 
beleven aan het speuren naar 
mooie en zeldzame stempelaf
drukken op zegel, op briefstukje 
of 'op stuk'. 

PRIJSWAARDERINGEN 
De kleinrondstempels zijn nu 
volledig in kaart gebracht en ge
waardeerd. Peter Rozema te
kent voor deze prijswaarderin-
gen. Gezien zijn enorme erva-
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Een greep uit de 
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ing op dit gebied zullen de prij
:en een goede weerspiegeling 
:ijn van de zeldzaamheid van 
ie stempels, gecombineerd 
net wat de stempelverzamelaar 
jereid is te betalen  als 'groot
ondaanhanger' kan ik geen 
)ordeel geven over de juistheid 
^an de noteringen. Er zijn tal 
lan nieuwe varianten gevonden 
in van een prijswaardering 
voorzien; kleinrond is nu 'af. 
Mieuw is ook het unieke num
nersysteem, dat de basis vormt 
/oor een eenduidig stempel
jchema voor de toekomst. 
Mieuw zijn ook de waarderin
gen voor het tamelijk onbeken
de, maar interessante Caout
;/ioMCstempel. Nieuw is boven
dien de mogelijkheid voor ver
:amelaars om op of aanmer
(ingen te maken en nieuwe 
/ondsten te melden: als u in het 
Tienu van de CD/ROM op de 
jutton Update/Info website klikt, 
jaat u automatisch naarde 
A/ebsite www.poststempel.com 
Ms u nog geen lid bent, kunt u 
:ich  uiteraard geheel gratis 
als zodanig aanmelden. 

JITBREIDINGEN OP KOMST 
Op basis van de nieuwe, digita
e techniek, de gigantische ken
l is en tomeloze inzet van Cees 
anssen is een monumentaal 
werk ontstaan, dat gerealiseerd 
<on worden dankzij de steun 
i/an het maandblad Filatelie, de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars (NVPV), 
Tiarktkenner Peter Rozema, de 
computerexperts van Escalona 
sn uitgever René Hillesum. Zij 
effenden het pad voor een fila
telistisch standaardwerk, dat 
straks via de grootrond en ty
penraderstempels doorloopt 
tot de huidige tijd en dat ook 
naar het verleden, dus naar de 
periode vóór 1865, zal worden 
uitgebreid. Het gaat daarmee 
om een werk dat  voor zover ik 
lA/eet  nergens in Europa be
staat. Als verzamelaar van klas

HOE KUNT U DE CD/ROM IN HANDEN KRIJGEN? 

Let op! Als u een bezoek brengt aan de Internationale Brieuenbeurs in Kalmt
hout (België), die op 4 en 5 september a.s. wordt gehouden, kunt u de 
CD/ROM op vertoon van de adresdrager van het meinummer van 'Filatelie' 
gratis ophalen in de stand van de NVPV. De enige voorwaarde is dat u de 
CD/ROM nog niet in uw bezit hebt (dit wordt gecontroleerd aan de hand 
van de eerder ingeleverde adresdragers). Ook op Postex 2004 in Apeldoorn 
(15,16 en 17 oktober) is de CD/ROM verkrijgbaar, eveneens tegen inleve
ring van de adresdrager van het meinummer en tegen dezelfde voorwaar
de. Voor alle duidelijkheid: de adresdrager van april is niet meer geldig! 

DE CD/ROM IS NU OOK SCHRIFTELIJK BESTELBAAR! 

Veel lezers van Filatelie hebben inde afgelopen weken met de redactie ge
beld om te vragen of de CD/ROM ook 'buiten tentoonstellingen om' ver
krijgbaar is. Dat is inderdaad het geval.U kunt daarvoor de adresdrager 
van het meinummer opsturen naar de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, Koningin Beatrixplantsoen 24, 3818 ZB te Amers
foort. U moet een aan u zelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde enve
lop (minimaal €0.78) meesturen. Het minimumformaat van deze envelop 
is 13 bij 13 cm. De CD/ROM wordt dan in die envelop, binnen twee weken, 
aan u toegezonden. Het is slechts mogelijk per abonnee één CD/ROM te 
bestellen (dit wordt aan de hand van de eerder ontvangen adresdragers ge
controleerd). Attentie: de adresdrager van april is niet meer geldig! 

GOED OM TE WETEN 

Enkele praktische zaken: 

 de pdf en jpg bestanden op de 
CD/ROM kunnen ook op de Mac 
worden gelezen, het hoofdmenu 
werkt echter niet; 

 de prijslijsten op de CD/ROM 
kunnen uitgeprint worden, maar 
de 1.940 overige pagina's niet; 
die zijn beveiligd; 

 bij voldoende belangstelling 
komt er te zijner tijd een ink to pa
perversie van de CD/ROM (versie 
op papier); u kunt zich aanmel
den op info@poststempel.com 

As u behalve het gratis exemplaar 
(zie kadertje hieronder) een extra 
CD/ROM wenst te ontvangen, kunt 
u deze bestellen voor €24. (incl. 
verzendkosten binnen Nederland) 
en wel bij René Hillesum Filatelie 
(email: hiIlcsum(a)jilatelist.com). 

siek België, Frankrijken Zwit
serland moet ik het doen met 
een overzichtje hier, een stem
pellijstje daar, enzovoort. 

WAT NU? 
De CD/ROM wordt u gratis 
door het maandblad Filatelie ter 
beschikking gesteld (zie het ka
derstukje voor nadere informa
tie). Grijp uw toetsenbord en ga 
grasduinen, in uw eigen tempo. 
Geniet van de fotoshow met 
liefst 4.700 afbeeldingen. Ont
dek misschien zelfs, zoals mij 
overkwam, nieuwe functies van 
uw PC. Maar ontdek vooral de 
extra dimensie in de filatelie: 
het stempel, de tijd waarin het 
gebruikt werd en de geografi
sche omgeving. 
Het zou prachtig zijn, als de 
stempeltypen van begin vorige 
eeuw hierna uitvoerig onder de 
loep werden genomen. Er is al 
veel werk door anderen verricht, 
maar er ligt ook nog een groot 
terrein braak; ik denk hierbij aan 
de typenraderstempels met de 
korte balk, waarover nog geen 
literatuur beschikbaar is, laat 
staan prijswaarderjngen. 

LEODIPHILEX 2004: EEN 
INTERESSANT PROGRAMMA 
In het vorige nummer hebben 
we al enige informatie over de 
Belgische nationale competitie
ve postzegeltentoonstelling van 
dit jaar, Leodiphilex2004, kun
nen verstrekken. Inmiddels is 
het programma bekend en ligt 

de indeling van de stands vast. 
Voor de goede orde: Leodiphilex 
2004 wordt van 13 tot en met 16 
mei a.s. gehouden in de Halles 
des Foires de Liège (voor een 
routebeschrijving: zie Filatelie 
van april jl.). 

Programma 13 mei: 
lo .oo u. Opening 

Opening fllatelistische 
loketten van De Post 
Voorverkoop zegels 
'Lidjetodi' 

10.30 u. Officiële presentatie 
'Lidjetodi'zegels 
(ontwerper Jacques 
Chartier is aanwezig) 

17.00 u. Sluiting hallen 

Programma 14 mei: 
10.00 u. Opening 

Opening fllatelistische 
loketten van De Post 
Voorverkoop zegels 
'Klimatologie' 
Lezing 'Luchtverbin
dingen met Noord
en ZuidAmerika' 

10.30 u. Officiële presentatie 
'Klimatologie'zegels 
(ontwerpster Clotilde 
Ölyf is aanwezig) 

n.oo u. Lezing 'Het internatio
nale ruimtestation' 

14.00 u. Lezing 'Is de zon een 
bondgenoot van de 
mens?' 

16.00 u. Aanvang veiling van 
David Delhaye (hal 4) 

17.00 u. Sluiting hallen (m.u.v. 
hal 4) 

Programma 15 mei: 
10.00 u. Opening 

Opening fllatelistische 
loketten van De Post 
Voorverkoop zegels 
'Blake& Mortimer' 
Meeting'Belgian 
Congo Study Circle' 

10.30 u. Officiële presentatie 
'Blake & Mortimer' 

n.BOu. Uitreikingsceremonie 
'Grote prijzen van de 

Fllatelistische Kunst' 
14.00 u. Aanvang veiling van 

David Delhaye (hal 4) 
15.00 u. Meeting'Belgian 

Study Circle' 
Lezingen: 'Airmail'; 
'International franking 
(medaillon stamps)'; 
'Railway cancellations' 

17.00 u. Sluiting hallen (m.u.v. 
hal 4) 

Programma i 6 mei: 
10.00 u. Opening 

Opening fllatelistische 
loketten van De Post 
Voorverkoop zegels 
'Belgische jazz' 
Colloquium 'Post
geschiedenis' ('Klasse 
postgeschieden is voor 
leken'; 'Nieuwe trends 
in de klasse post
geschiedenis' 
Vergadering discipline 
'Open Klasse' 

10.30 u. Officiële presentatie 
'Belgische jazz'zegels 
(ontwerper van de 
emissie is aanwezig) 

11.00 u. Jazzconcert 'Les 
haricots verts' 

12.00 u. Vergadering discipline 
'Traditionele filatelie' 
Meeting 'Studiekring 
Poortmanzegel' 

14.00 u. Jazzconcert 'Les 
haricots verts' 

15.00 u. Trekking tombola van 
de catalogus 
Uitreiking prijzen 
'Edmona Struyff en 
'Frans de Troyer' 

15.30 u. Bekendmaking uitslag 
competitieve expositie 

17.00 u. Sluiting hallen, einde 
van Leodiphilex 2004 
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VORSTIN ZONDER 
KOUWE DRUKTE 

Koningin Juliana (30 april IQOC)-2O maart 2004) 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

De ingetogen rouw bi) het over
lijden van prinses na haar 
dood weer/(o»i//ig;»i - Juliana 
{ajbeeldmgen i, 2 en 3) stond m 
schril contrast met de uitzinni
ge vreugde bij haar geboorte 
Lang was er uitgekeken naar dit 
kina, waarmee de dynastie 
voorlopig weer was gered Ko
ningin Wilhelmina en prins 
Hendrik waren al acht jaar ge
trouwd Na een aantal miskra
men werd de kans op een 
troonopvolger steeds kleiner 
Verschillende Duitse neven, net 
als Wilhelmma nazaten van ko
ning Willem I, maakten aan
spraak op de Nederlandse 
troon [afbeelding4) Sommigen 
verbleven zelfs regelmatig in 
Nederland voor het geval dat er 
een beroep op hen werd ge
daan Groot was dan ook de op
luchting toen op 30 april 1909 
het verlossende woord kwam 
dat er een prinsesje was gebo
ren 

Met de traditionele 51 saluut
schoten werd prinses Juliana 

Ruim een maand voor liaar vijfennegentigste verjaardag 

overleed koningin Juliana. De media herdachten haar 

liefdevol en typeerden haar als de menselijke vorstin, de 

koningin van het volk en een vijand van het protocol. 

4S2 

welkom geheten [afbeeldings) 

UITZONDERLIJK 
Foto's van de nieuwe Oranje
telg vonden gretig aftrek en ook 
al het nieuws dat over haar te 
melden viel, zoals het feit dat 
koningin Wilhelmina haar 
dochter zelfde borst gaf Wil-
helmina, die toch met als bij
zonder vooruitstrevend te boek 
staat, was hiermee een toon
beeld van progressiviteit in een 
tijd dat vorstelijke moeders lie
ver een voedster in dienst na 
men De koningin probeerde 
zoveel mogelijk tijd aan Juliana 
te besteden, wat erg lastig was 
vanwege haar werk [afbeelding 
6) DeKleine prinses moest 
snel gewend raken aan haar uit 

zonderlijke positie van troonop-
volgster Zodra het maar moge 
lijk was werd ze meegenomen 
het land m, zodat het volk haar 
zou leren kennen 

DIENBLADEN 
Hoewel de koningin en prins 
Hendrik wel probeerden om Ju
liana als elk ander kind op te la 
ten groeien, lukte dat met echt 
Op paleis Huis ten Bosch werd 
een schooltje ingericht, waar de 
prinses met nog drie andere 
kinderen onderwijs volgde [af
beelding 7) Maar zelfs daar 
bleef de koninklijke afstand be
staan Later zou ze toch nog 
pnve-onderwijs krijgen, vanwe
ge haar verplichtingen m het 
land moest ze te veel verstek 

Links 1 3 De drie 
typen permanente 
postzegels die tijdens 
de 52 jange regeerpe
riode van koningin 
Juliana uerschenen 
Op nadrukkelijk ucr-
zoek Dan de uorstin 
uierd ZIJ a_^ebeeld zon 
der pompa' dus geen 
kronen en andere ui
tingen van koninklijk 
uertoon 

laten gaan m het klasje Prins 
Hendrik besteedde veel tijd aan 
zijn dochter Samen trokken ze 
erop Uit en deden rare dingen, 
zoals met zilveren dienbladen 
van de duinen glijden Tot op 
hoge leeftijd zou Juliana met 
veel liefde en warmte over haar 
vader spreken Wilhelmma had 
minder tijd om zich met Juliana 
te bemoeien, maar de aandacht 
van koningin-moeder Emma, 
Juliana's grootmoeder maakte 
veel goed [afbeelding &) 

STUDEREN 
In 1927 werd Juliana achttien 
Een belangrijk moment vanaf 
nu mocht de prinses koningin 
worden als er iets met haar 
moeder zou gebeuren [afbeel
ding Q) Voorlopig had de prin
ses heel andere plannen Het 
was de koningin-moeder die ko 
ningin Wilhelmma ervan wist te 
overtuigen dat prinses Juliana 
moest gaan studeren m Leiden 
[afbeelding 10) Het was een ge
schenk uit de hemel voor lulia-

Links 4 Wilhelm uon Wied ztn 
van Wilhelmina s neuen die aan 
spraak konden maken op de Neder 
landse troon Hij uierd koning uan 
Albanië moar uerloor zijn kroon al 
uoordat deze postzegel ojiciecl uit-
gegeuen kon worden 

Onder 6 Een deel uan de opvoeding uan prinses 
Juliana kujam op de schouders uan speciale hof 
dames Portunj verzonden enuelop uan een uan 
honoraire ho/dames die daarmee warm belast 

H/T Kf \ S nederkind 
Boucn 7 Paleis Huis ten 
Bosch, ujaarJuliana al 
tijd gescheiden uan haar 
drie klasgenootjes naar 
toe reed omdat zoiets tot 
haar uerdnet uolgcns het 
protocol zo hoorde 

iNi»LMi 
8 Juliana had een bijzonder 
hechte band met haargroot 
moeder koningin Emma, wm 
sociale geuoel zij zou eruen 

Bouen 5 Eresaluutuoor een zojuist geboren 
prinses Tot de grondujetsunjziging uan 1982 
uierd onderscheid gemaakt in het aantal saluut 
schoten Nu mouwen gelijk zijn gesteld aan 
mannen krijgen nakomelingen uan beidege 
slachten 101 saluutschoten (uelletje uit prestige 
boekje 'Koningin Beatrix en hoar gezin') 

H K H J U L l A n A 
lot t VJ*^ r^ 

Rechts 9 Particulierbedruktebnefkaarttergelegenheid uan 
Juliana s ochttiende uerjaardag De prinses ujoonde op het 

paleis Kneuterdijk wanneer ze m Den Haag verbleef 



ia , die er de tijd van haar leven 
lad. In Katwijk werden twee Vil
a's gehuurd: een voor de prin
ses en drie medestudenten, een 
ändere voor leden van de hof-
louding [afieelding n ) . On
danks de beperkingen die ble
zen - ze kreeg een aangepast 
Drogramma en mocht maar 
drie jaar studeren - kon ze even 
Droeven wat het betekende bui
len de Gouden Kooi van het hof 
:e leven. Ze maakte vriendinnen 
/oor het leven, die haar altijd 
fu/o zouden blijven noemen, 
^rins Hendrik kreeg het compli-
nent dat Juliana zo intelligent 
A/as en zo leuk was met de 
meisjes, waarop hij antwoordde 
dat ze het eerste van haar moe
der had en het tweede van hem. 
fot Juliana's grote ongenoegen 
moest ze haar studietijd afsFui-
ten met een eredoctoraat. Haar 
srepromotor was de historicus 
iohan Huizinga {afbeelding 12). 

LIEFDADIGHEID 
De economische crisis hield in
middels ook Nederland in zijn 
greep. Juliana trok zich het lot 
i/an de werklozen en hun gezin
nen zeer aan. Er waren haast 
geen sociale voorzieningen en 
de armoede was groot. Op Ju
liana's initiatief werd het Natio
naal Crisis Comité opgericht, 
dat de noden van hen moest 
verlichten. Ze nam zelf het ere-
voorzitterschap op zich en stel
de haar paleis aan de Kneuter-
dijk ter beschikking. De prinses 
deed bewogen oproepen om 
het Comité te steunen. Helaas 
was het NCC met erg succesvol, 
want ondanks alle goede be-

doelingen vormde de geboden 
hulp slechts een druppel op de 
gloeiende plaat. Daar kwam 
nog bij dat velen het NCC za
gen als verlengstuk van de kapi
talistische uitbuiters die nu juist 
verantwoordelijk waren voor 
alle ellende. Bij Juliana groeide 
in deze periode het besef dat 
goede sociale wetgeving te ver
kiezen was boven liefdadigheid. 
In 1936, op het hoogtepunt van 
de economische crisis, werd het 
NCC opgeheven {afiieeldingen 
13,14 ems). 

DE IDEALE PRINS 
Twee jaar eerder waren prins 
Hendrik en koningin-moeder 
Emma overleden, twee mensen 
die Juliana zeer dierbaar waren. 
Het IS een vreemde speling van 
het lot dat Juliana zeventig jaar 
later, precies op de sterfdag van 
haar grootmoeder, zou overlij
den. Juliana was nog steeds on
gehuwd en koningin Wilhelmi
na maakte zich grote zorgen. Er 
werd naarstig gezocht naar een 
geschikte kandidaat, wat niet 
eenvoudig was. De ideale man 
moest protestant zijn en bij 
voorkeur afkomstig uit een ko
ninklijk of adellijk geslacht {af
beelding 16). Juliana toonde 
maar weinig belangstelling voor 
de naar voren gesenoven kandi
daten. In hof- en regeringskrin
gen was men de wanhoop al 
nabij, toen opeens als uit het 
mets prins Bernhard van Lippe-
Biesterfeld opdook. Er werd een 
ontmoeting gearrangeerd in 
Garmisch-Partchenkirchen 
waar de Olympische Winterspe
len werden genouden en bin-

JULIANA EN PRINSES ALICE 

Toen Juliana tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Canada ver
bleef was de graaf van Athlone 
daar toevallig gouverneur-gene
raal. De graaf was een broer van 
de Britse koningin Mary en ge
huwd met prinses Alice van Al
bany. Zij was een achternicht 
van prinses Juliana, die haar 
fluntie noemde. De band tussen 
de Athlones en de Oranjes was 
hecht. Koningin Emma was een 
zuster van Helena van Waldeck-
Pyrmont, de moeder van van 
prinses Alice. Emma correspon
deerde geregeld met haar nicht, 
zoals ook koningin Wilhelmina 
en Juliana deden. Cees Fasseur, 
de biograaf van Wilhelmina, 
maakte bij het schrijven van zijn 
biografie dankbaar gebruik van 
deze brieven. 
In 1926 werd Rupert, de oudste 
zoon van prinses Alice, in de 
Poolse pers genoemd als de toe
komstige echtgenoot van Julia
na. Hij stierfin 1928 aan de ge
volgen van een auto-ongeluk. 
Of er ooit serieuze huwelijks
plannen zijn geweest is niet be
kend, wel dat Alice zich achter 
de schermen actief bemoeide 
met de partnerkeuze van Julia
na. Ze zorgde ervoor dat de 
Zweedse prins Karel en Juliana 
door koningin Mary werden uit
genodigd voor het huwelijk van 
de Hertog van Kent en prinses 
Marina, opdat ze nader kennis 
met elkaar konden maken. 
Toen een verbintenis op niets 
leek uit te lopen, bood Alice aan 
te bemiddelen. Eerder ontried 
zij een kandidaat met de kwali
ficatie 'buitengewoon verlegen 

en stom'. 
In 1940 werd prinses Juliana 
door prinses Alice uitgenodigd 
om naar Canada te komen. Sa
men met haar kinderen logeer
de Juliana de eerste weken op 
Gouernment House, voordat ze ver
huisde naar een villa in een van 
de buitenwijken van Ottawa. In 
haar memoires schrijft prinses 
Alice dat Juliana 'werkelijk 
groots' was en geen moment 
klaagde. Minder vleiend was ze 
over Juliana's moeder. Konin
gin Wilhelmina wenste geen 
poespas bij haar bezoek aan Ca
nada. Smalend vertelt Alice dat 
Wilhelmina wel van haar veilig
heidsagent verlangde dat hij het 
verkeer ging regelen, omdat ze 
niet voor een stoplicht wilde 
wachten. Overigens stond Alice 
bij de Oranjes bekend als wis
pelturig en niet vies van een lek
kere roddel. 
De graaf van Athlone zorgde er
voor dat de kraamkamer in het 
ziekenhuis van Ottawa officieel 
Nederlands grondgebied werd 
verklaard bij de geboorte van 
prinses Margriet. Daarmee wer
den veel juridische problemen 
over de nationaliteit van het 
prinsesje voorkomen. Juliana 
zou de Athlones altijd dankbaar 
blijven voor hun steun tijdens 
de oorlog. Bij Oranje-hoogtijda
gen werden ze steevast uitgeno
digd en Juliana bezocht het paar 
regelmatig en trouw. De graaf 
stierfin 1957, prinses Alice in 
1981 op 97-jarige leeftijd. Julia
na's aanwezigheid bij de begra
fenis was niet alleen een plicht
pleging, maar een oprecht eer
betoon aan iemand die veel voor 
haar had betekend. 

Links. 10 GcillustTEerdc bncflfaart met een afbeelding van het 
Rapenburg m Leiden en aula van de uniuersiteit. 
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Links: 12.Juliana's 
erepomotor Huizmga 
ploatste de Nederlandse 
(jeschiedenis m een 
Europees verband, uiat 
de prinses bijzonder 
aansprak 

- < i 4 ó Lmks: 11. Enuclop uit Katuiijk, gefrankeerd om het 
aantekcnrecht te uoldoen. Van het basisport u)as de 
prinses urijjjesteld Hetgcbruik uan de kinderzegels 
met toeslag illustreert treffend hctsociolegeuoel uan 
de prinses, dat al uroeg ontujikkeld UJOs. 
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Links: 15 -15 Alle 
middelen ujerdcn in
gezet om het Natio
naal Crisis Comité' te 
ondersteunen Via de 
uitgifte uan speciale 
postzegels en brief
kaarten werd ge
tracht extra gelden 
binnen te halen 

if KKI.Ciir, ^t\ 

' KIKilUI i 

Bouen: 16 Toen zich geen geschikte 
huujelijkskandidaten meer aandienden 

uierd zel^ de katholieke prins Karel oucr-
u;ogen (proef uoor een door prins Karel 

a_^eu)e2en postzegel). 
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EINDE KONINKLIJK 
PORTVRIJDOM 

Het afschaffen van de reveren
ce, de knik die dames maakten 
wanneer zij de koningin be
groetten, onmiddellijk na Julia
na's aantreden als koningin, is 
overal in de media genoemd. 
Het einde van het koninklijk 
recht op portvrijdom kreeg geen 
aandacht, hoewel dat ook tij
dens Juliana's koningsschap 
een feit werd. 
Eind jaren zestig waren alle vor
men van portvrijdom allang vol
tooid verleden tijd, met uitzon
dering van die voor het Konink
lijk Huis. Regelmatig waren er 
pleidooien geweest om dit voor
recht op te heffen, maar nog 
steeds was de Postwet van 1954 
van kracht. Artikel 6.1 bepaalde: 
'Voor het vervoer van stukken is 
door Ons en de leden van Ons 
Huis geen vergoeding verschul
digd. Evenmin is zulks het geval 
voor de verzending van stukken, 
de dienst van Ons Huis be
treffende'. In de praktijk was er 
slechts sprake van een beperkte 
vorm van portvrijdom. Alleen 
binnenlandse poststukken wer
den portvrij verstuurd en dan 
nog alleen wat het portgedeelte 
betrof, de rechten zoals het aan
teken en expresserecht werden 
wel voldaan. Bovendien werd 
ook privé post gewoon gefran
keerd. 
Het kabinet De Jong voerde on
derhandelingen met de konin
gin om te komen tot een nieuwe 
financiële regeling voor het Ko
ninklijk Huis. De paleizen zou
den eigendom worden van de 

staat, in ruil waarvoor het onder
houd voor rekening van de over
heid zou komen. Bepaalde leden 
van het Koninklijk Huls zouden 
een uitkering krijgen, die gelijke 
tred zou houden met de stijging 
van lonen en prijzen. Het staats
hoofd mocht daarnaast bepaalde 
kosten, die gemaakt zouden wor
den vanwege haar functie, decla
reren. Op deze manier zou voor
komen worden dat de koningin 
voor het instandhouden van haar 
hofhouding moest interen op 
haar privévermogen. 
In het voorstel van het kabinet 
werd ook de afschaffing van het 
recht op portvrijdom genoemd. 
Voortaan konden de portokosten 
gedeclareerd worden bij het Mi
nisterie van Verkeer en Waters
taat. Het bedrag dat daarmee ge
moeid was bedroeg naar schat
ting g.ooo euro. Bij de commissie 
die het voorstel moest voorberei
den voor behandeling in de Twee
de Kamer heersten bezwaren te
gen dit deel van het voorstel. Men 
meende dat niet alleen het recht 
op portvrijdom voor het Konink
lijk Huis kwam te vervallen, maar 
ook voor de gewone burger die 
zich via een brief tot het staats

hoofd wendde. Het kabinet ant
woordde dat hier sprake was 
van een misverstand, aangezien 
burgers helemaal geen portvrij
dom genoten, maar dat volgens 
de wet de Koning en de leden 
van zijn Huis ook vrijgesteld 
zijn van de porten 'die [..] nor
maliter door hen in hun kwali
teit van geadresseerde zouden 
zijn verschuldigd'. Met andere 
woorden: omdat de koningin 
het recht op portvrijdom bezat, 
mocht iedereen haar portvrij 
een brief sturen. Volgens het 
kabinet waren alle briefschrij
vers gezamenlijk zo'n 1.400 
euro kwijt aan portokosten. 
De Tweede Kamer ging akkoord 
met de nieuwe flnanciële rege
ling, inclusief de afschaffing 
van het portvrijdom met ingang 
van I januari ig/ i . Tot i novem
ber van dat jaar gold een over
gangsregeling, waardoor onge
frankeerde stukken niet met 
port belast werden. In de loop 
van 1971 werden vier frankeer
machinestempels in gebruik ge
nomen: twee in Den Haag, een 
op Soestdijk en een in Apel
doorn. 
Bron 'Diamant op Soestdijk' (1906) 

DIENST 
VXM HBT 

KONINKLIJK HtriS 

soestdijk nederland 
cent 

= 0 3 0 

mm la 
Fmnkeermachmestempel van Soestdijk, gebruikt in decembfr 1971; de aanduiding 

'portvrij' herinnert nog aan een o^esloten stukje postgeschiedenis . 

nen de kortste keren was de 
zaak beklonken {aftieeldingy). 
Koningin Wilhelmina introdu
ceerde het verloofde paar via de 
radio. Prins Bernhard maakte 
meteen een goede indruk door 
enige woorden in het Neder
lands te zeggen, die fonetisch 
voor hem waren opgeschreven. 
De charmante prins, zonder 
hoed, maar met sportieve auto 
en het lef om de koningin in het 
openbaar een kus te geven, 
overrompelde met alleen Wil
helmina, maar ook de hele natie 
(afl}eeldingi8). En Juliana? Die 
straalde zoals alleen iemand die 
tot over haar oren verliefd is kar 
stralen. Bijna nergens was een 
wanklank te horen, slechts een 
enkeling protesteerde tegen het 
feit dat prins Bernhard een 
Duitser was. 

VOLKSLIEDPERIKELEN 
Dat de nationaliteit van Bern
hard gevoelig lag blijkt wel uit 
de pogingen waarmee het kabi
net de Duitse afkomst van de 
prins versluierde. Men bena
drukte steeds zijn verwant
schap met LippeDetmold, zo
dat vaak de vrolijke LippeDet
moldmars te horen was waar ei
genlijk volgens het protocol het 
Duitse volkslied gespeeld had 
moeten worden {afl}eelding ig). 
Dat leidde tot problemen toen 
tijdens een galavoorstelling aan 
de vooravond van het huwelijk 
dirigent Peter van Anrooy wei
gerde dat volkslied te dirigeren. 
Een plaatsvervanger, een sym
pathisant van de NSB, had er 
minder moeite mee en dirigeer
de zonder schroom het desbe
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17. De Olympische 
Winterspelen van 
ig^öuormden het de
cor waartegen pnnses 
Juliana en prins 
Bernhard elkaar buiten 
het oog uan de 
Nederlandse pers kon
den ontmoeten. 

« ^ a d g r s c h f i n a / ^ . 
Stadt ^ f ^ * ^ 

ig . De LippcDctmoldmars, 
schoonheid van het plaatsje b 
ujas een goede veruanger van 
gewenste Duitse volkslied. 

Links 18. Het 
prinselijk paar 
tijdens de 
uerlovingstijd op 
paleis Noordcinde. 

Rechts 20 Als eerbetoon aan haar 
grootmoeder trad Juliana in het huwe

lijk op de troumdag van koningin 
Emma en koning Willem lil 

Onder: 22. De AVRO 
kon het nieuws van de 
verloving als eerste via 

de radio melden. 

JkjTPrMi^ND] 

Links. 21. Speciaal gelukstelegram 
ujaarmee het bruidspaar kon worden 
gclukgeuienst Het u;erd uerstuurd in 
een Jeestelijke envelop. De telegram
men ujerden verzomeld en als een 
pakket aangeboden. Het prinselijk 
paar ontving 20'n vijfduizend van 
deze telegrammen. 

Links: 25. Mr.J.F. vonRoyen u;as voorzitte 
uan het comite"Nationaal Geschenk'. 

Linksonder: 24. Beatrix'geboorte brachtgrot 
/eestvreugde in het hele land, scholen en kant 
werden gesloten (velletje uit het prestigeboekji 
'Koningin Beatrix en haargezin'). 

Onder: 2 5. Ten tijde uan het regeringsjubilei 
van koningin Wilhelmina waren er internati 
naai gezien grote spanningen. 
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reffende volkslied. Verschillen
Je Duitse gasten deden vervol
gens wat ze gewoon waren te 
Joen en hieven hun rechterarm. 
3ij wijze van compensatie, en 
eigenlijk zonder enige protocol
aire reden, werd OOK het Britse 
ralklied God Save the King ge
peeld, dat door de meeste aan

wezigen uit volle borst werd 
neegezonden. 
Dp 7 januari 1937 traden Juliana 
n Bernhard in het huwelijk (af

oeeldingen 20 en 21). Ondanks 
Je bittere koude stonden de 
nensen in dikke rijen langs de 
oute en wie thuis bleef zat aan 
de radio gekluisterd. Oranje 
«ist zelfs de hevig met elkaar 
oncurrerende omroepen te 

/erenigen. Voor een keer brach
:en ze een rechtstreeks Natio
naal Programma met verslagge
/ers in Den Haag en de legend
arische AVROvoorzitter Willem 
/ogt als centrale presentator 
a]hee\ding22). Onder leiding 
/an de heer J.F. van Royen werd 
;r geld opgehaald voor een Na
tionaal Geschenk (afteelding 
23). Er werd zó gul gegeven dat 
l iet alleen paleis Soestdijk kon 
worden gerenoveerd, maar dat 
er ook geld was voor de bouw 
*/an een plezierjacht, de Piet 
Hein. 

KOORTS 
Na een huwelijksreis van enige 
maanden werd het paar door 
koningin Wilhelmina gesom
meerd terug te keren naar Ne
derland. Juliana en Bernhard 
namen hun intrek op paleis 
Soestdijk, waar ze zevenenzes
tig jaar liefen leed zouden de

Bouen: 26. De vrede was uei
lig,dacht men  maar het was 
slechts uitstel von oorlog 

Onder. 30. Roosevelt u)as 
trots op 2ijn Nederlandse af
komst en iverd een goede 
vriend van de Oranjes, net als 
zijn vrouu) Eleanor, die na de 
oorlog Soestdijk enkele malen 
bezocht (51., geheel onder). 

len. I n de zomer van 1937 
maakte de prinses zelf via de ra
dio bekend dat er sprake was 
van 'verheugende gezondheids
redenen'. Op 31 januari 1938 
werd een prinsesje geboren dat 
de namen Beatrix Wiiheimina 
Armgard kreeg [afbeelding 24). 
In datzelfde jaar vierde koningin 
Wilhelmina haar veertigjarig re
geringsjubileum (afl)eelding2s). 
Aanvankelijk had zij dat een 
mooi moment gevonden om af 
te treden. Alleen de smeekbe
den van haar dochter om dat 
toch vooral niet te doen, weer
hielden de koningin daar uitein
delijk van. De internationale si
tuatie was in de tussentijd zeer 
gespannen geworden. Rond het 
jubileum dreigde het volkomen 
uit de hand te lopen. In Mün
chen vonden onderhandelingen 
plaats die er toe leidden dat 
Duitsland het Sudetenland kon 
bezetten. De Britse minister
president Chamberlain had 
daarmee de vrede voor langere 
tijd weten te garanderen... 
dacht hij (q/beeW/ng26). Juliana 
lag in die dagen op beo met 
koorts. Ze luisterde naar de re
devoeringen van Hitler en 
merkte dat haar temperatuur 
behoorlijk opliep. 

OORLOG 
Ruim een jaar later werd het 
dan toch oorlog, daaraan kon 
ook een symbolische daad zo
als de naamgeving van de twee
de dochter van het prinselijk 
paar niets veranderen. Prinses 
Irene, wat vrede betekent in het 
Grieks, werd geboren op 5 au
gustus 1939 [ajheelding 2/). Een 

kleine maand later viel Duits
land Polen binnen en op 3 sep
tember verklaarden GrootBrit
tannië en Frankrijk de oorlog 
aan Duitsland. Nederland ont
sprong de dans niet. Op ^o mei 
1940 viel Duitsland zijn kleine 
buurlanden in het westen aan 
(apeelding28). Na enkele da
gen vertrok het prinselijk gezin 
naar Engeland en ook de konin
gin zou volgen. Het grootste 
deel van de bevolking reageerde 
onthutst en voelde zich in de 
steek gelaten, maar al snel werd 
duidelijk dat de juiste beslissing 
genomen was. 

VRIJHEDEN 
Koningin Wilhelmina vond En
geland niet veilig genoeg voor 
haar dochter en kleinkinderen. 
Daarom ging Juliana in op de 
uitnodiging om naar Canada te 
komen. Prins Bernhard bleef in 
Londen om zijn schoonmoeder 
te steunen in de strijd tegen de 
Duitsers. Zonder de koninklijke 
franje kon Juliana zich in het 
Canadese Ottawa even een ge
wone mevrouw wanen [ajheel
ding 2cj). Maar dan wel een 
hardwerkende vrouw, die zich 
ontpopte als ambassadeur voor 
het koninkrijk met maar weinig 
tijd voor de kinderen. Ze pro
beerde de neutrale Verenigde 
Staten voor de Nederlandse 
zaak te winnen. Ze bezocht de 
Amerikaanse president Roose
velt en diens vrouw Eleanor [af
beeldingen 20 en 37). De presi
dent had een zwak voor Juliana, 
maar kon geen toezeggingen 
doen, want de meeste Amerika
nen wilden buiten de oorlog 

Links: 27. Geïllustreerde briefkaart met een 
Joto van de prinsessen Beatrix en Irene, ge
maakt door de trotste vader prins Bernhard. 

Links: 28. Na 
een korte, maar 
hevige oorlog 
moest het Neder
landse leger capi
tuleren. 

blijven. Wel werd de basis ge
legd voor een hechte en oprech
te vriendschap. Roosevelt werd 
een van de peetvaders van prin
ses Margriet, die op 19 februari 
1943 was geboren. De president 
was zeer gecharmeerd van haar 
en verklaarde: 'Ik ben totaal ver
liefd geworden op mijn pete
kind' [afieeldingp). Het zegt 
veel dat Juliana een van de ere
gasten van de president was 
toen hij in 1941 werd herkozen. 
Nadat de Verenigde Staten 
dankzij de Japanse aanval op 
Peari Harbor toch bij de oorlog 
werden betrokken, noemde Ju
liana Roosevelt 'mijn vrijheids
strijder'. De invloed van Roos
evelt op Juliana werd in de re
cente kersttoespraak van konin
gin Beatrix nog eens benadrukt. 
De 'Vier Vrijheden' van de pre
sident vormden de leidraad 
voorjuliana's handelen. Altijd 
zou zij het recht op de vrijheid 
van meningsuiting, de vrijheid 
van godsdienst, oe vrijwaring 
van gebrek en de vrijwaring van 
vrees verdedigen en uitdragen 
[afbeelding23). Terecht lag daar
om de Four Freedoms Award t i j
dens haar uitvaart op de kist. 

MOOI 
Eenmaal terug in Nederland 
wijdde prinses Juliana haar tijd 
onder meer aan de organisatie 
Nederlands Volksherstel, die de 
opbouwvan Nederland wilde 
stimuleren [afbeelding34). OoV. 
nu moest zij constateren dat 
sommige vormen van liefdadig
heid weinig echte steun konden 
verlenen. In 1948 kwam dan het 
zo gevreesde moment: de abdi

Boven: 29. De prinses met Irene en Beatrix 
op de trappen van hun huis in Ottauia. 

Onder: 54. Een van de organisaties die het 
leed na de oorlog probeerden te venachten 

was het Nationaal Volksherstel. Politieke en 
religieuze tegenstellingen zorgden ervoor dat 

het ujerk voortijdig gestopt moest UJorden. 

Links: ^z.DekoninklijkeJamilie 
bij de doop van prinses Margriet. 
Behalve Roosevelt stond ook de 
Nederlandse koopvaardij peet voor 
dit prinsesje. 

^ 1 1 * % : 

* « * ^ ^ t > r : 

tiaaiiaakriecim .. O , 
oeesfglßhecfi^ ^■'\ 

TBHM ̂ uuä 

Links: 33. De vier vrijheden van president Roosevelt. 
Juliana ontving de 'Four Freedoms Auiard' als eerste 
nietAmerikaan; ze was er zeer gelukkig mee. 
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catie van koningin Wilhelmina. 
De oorlog had de gezondheid 
van de koningin zo verzwakt dat 
Juliana al twee keer als regentes 
had moeten optreden. Na vijftig 
jaar vond Wilhelmina het wel 
genoeg [apeelding^^). Vanaf 
het balkon van het paleis op de 
Dam maakte ze op 4 september 
aan een doodstille en bijzonder 
geëmotioneerde menigte be
kend dat ze haar troonsafstand 
had getekend. Vervolgens intro
duceerde ze de nieuwe konin
gin, om daarna terug te treden 
als prinses Wilhelmina. De in
huldiging van Juliana volgde 
twee dagen later (apeeldingen 
}6 en 37). De nieuwe koningin 
maakte duidelijk dat ze opzag 
tegen de vervulling van haar 
zware taak. Maar ze realiseerde 
zich ook dat er wel degelijk 
mooie kanten waren aan het ko
ningsschap en vroeg zich on
danks alle bedenkingen af: 'Wie 
ben ik dat ik dit doen mag.-'' 

ANDERS 
De eerste regeringsdaad van 
koningin Juliana was het verle
nen van de Militaire Willemsor
de aan haar moeder [ajbeeld'mg 
3S). Ze kreeg deze hoogste Ne
derlandse onderscheiding van
wege haar onverzettelijke hou
ding tijdens de oorlog. Maar 
hoezeer Juliana haar moeder 
ook bewonderde, als koningin 
wilde ze de dingen toch anders 
doen. Dat bleek bijvoorbeeld bij 
haar verzet tegen de doodstraf 
voor oorlogsmisdadigers. Dit 
bracht haar in conflict met haar 
ministers en stuitte op onbe
grip bij landgenoten die net de 
verschrikkingen van de oorlog 
achter de rug hadden. Ook als 
het om militaire zaken ging ver
schilde Juliana van haar moe
der. Waar Wilhelmina altijd gro
te belangstelling voor het leger 
had getoond en een groot voor
stander was van een sterke 
strijdmacht, was Juliana zeer 
pacifistisch aangelegd en had 
ze een hekel aan militair ver
toon. Dat leidde ook tot span
ningen binnen haar huwelijk, 
zeker toen prins Bernhard be
gon te vermoeden dat er krach
ten waren aan het hof die haar 
beïnvloedden. In 1947 was een 
vierde dochter, prinses Marijke, 
geboren (afljeeldingjg). Zij was 
bijna blind en de wanhopige ou
ders probeerden alles om dit te 
verhelpen. Prins Bernhard had 
de gebedsgenezeres Greet Hof-
mans aan het hof geïntrodu
ceerd, maar kon niet verkrop
pen dat de ideeën van Juliana 
en Hofmans erg met elkaar 
overeenkwamen. De prins vond 
de idealen van zijn vrouw ge
vaarlijk voor het land en nam 
zijn maatregelen. Via vrienden 
liet hij informatie aan de buiten
landse pers uitlekken over de 
vermeende invloed van Hof
mans op de koningin. Minister
president Drees greep in, be

noemde een commissie van 
wijze mannen en de koningin 
moest het onderspit delven om 
een scheiding en grote schade 
aan de monarchie te voorko
men {ajheeiding 40). Hofmans 
en juliana-getrouwen verlieten 
Soestdijk. In de kerstboodschap 
van 1956 kon de goede ver
staander tussen de regels door 
horen hoeveel verdriet de hele 
kwestie Juliana had gedaan; de 
rest van haar leven zou ze ero
ver zwijgen. 

MENSEN 
In een interview vertelde Juliana 
eens dat ze liever maatschappe
lijk werkster was geworden dan 
koningin. Het Nationaal Ce-
schenk bij haar inhuldiging 
werd dan ook de instelling van 
een fonds voor maatschappelijk 
werk, het KoninginJulianafonds, 
dat werd omgedoopt tot hetjw-
liana Welzijn^onds en nu is op
gegaan in het Oranjefonds (af
beeldingen 41, 42 en 4fj. Juliana 
moet zich gerealiseerd hebben 
dat ze als koningin een soort 
'super maatschappelijk werk
ster' was. De impact van haar 
bezoeken aan het door de wa
tersnood geteisterde Zeeland 
was enorm. Als er één beeld in 
het geheugen van de natie ge
grift staat, dan is het wel dat 
van de vorstin met haar kap
laarzen in het water [afbeelding 
44). Daar in Zeeland was ze de 
ware landsmoeder, die troostte, 
een luisterend oor bood en met 
haar volk meeleed. En telkens 
wanneer zich rampen voltrok
ken - de treinramp bij Harme
ien, de overstroming in Amster-

NEDERLAND 

In negentien-dne-ieven kwam de Jamboree naar Nederland (bouen); de koninl<!iji(c 
Jamlie was erbij. De padumdcnj (nu Scouting Nederland) was Iconinldijkgoed-

gekeurd en kan nog steeds op koninklijke belangstelling rekenen (onder). 

JULIANA EN DE 
PADVINDERIJ 

De prominente rol die Scouting 
Nederland speelde in de dagen 
na het overlijden van koningin 
Juliana was het logische gevolg 
van de nauwe band die er tussen 
het Koninklijk Huis en Scouting 
Nederland bestaat. Juliana's va
der was zeer gecharmeerd van 
de ideeën van Lord Baden-Po
well en nam het initiatief tot op
richting van de Nederlandse 
padvindersbeweging. Prins 
Hendrik vertoonde zich regel
matig in padvindersuniform te 
midden van jonge padvinders, 
wat sommige mensen ongepast 
vonden. In 193 6 werd prinses 
Juliana beschermvrouwe van 
het Nederlandse Padvindsters 
Gilde en vanaf 1947 oefende ze 
deze functie ook uit voor Neder
landse Gidsen Beweging. To
taal onaangekondigd kwamen 
Juliana en prins Bernhard naar 

de sluitingsceremonie van de 
Wereldjamboree, die in 1937 in 
Vogelenzang werd gehouden. 
Samen met de padvinders zaten 
ze urenlang op de grond aan het 
kampvuur, wat een onvergetelij
ke indruk maakte. 
In 1950 werd Juliana geïnstal
leerd tot padvindster en kreeg 
ze de naam Movavedo ('moeder 
van vele dochters'). Jarenlang 
was er op Paleis Soestdijk een 
scoutinggroep, waaraan ook de 
jonge prinsessen deelnamen. 
Na het overlijden van koningin 
Juliana vroeg de koninklijke fa
milie aan scouts om bij het pa
leis de bloemen in ontvangst te 
nemen en op het bordes te leg
gen. Toen de overledene van 
Soestdijk naar Den Haag werd 
overgebracht vormden scouts 
als laatste groet een erehaag. Bij 
Paleis Noordeinde schonken 
scouts een paar duizend liter 
warme chocolademelk toen het 
publiek afscheid kwam nemen. 

Links: 36. Prins Bcrnbard kijkt toe hoe zijn echtgenote 
haar mhuldigingsrcde uitspreekt. 

Onder: 3g. Beuestiging uan eengelukstelcgrom bij de 
geboorte van Marijke (die haar naam later ujijzigde m 
Christina). Speciaal uoor dezegeboorte uias het uerbod 

om gelukstelegrammen te ucrsturen euen opgeheven. 
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18^8 1948 
20 c 35. Hctgouden regeringsjubileum 

Dan Wilhelmina betekende tevens 
haar ojscheid als koningin. 

IL^^ft^ J ß , . ^ 

V O O R B U R G 

30. IV .80 

Bonen- ^-j. Koninginjuliana in 
de koningsmantel die nog uit de 
tijd uan haargrootuader Willem 
Il stamt. De vorstin droeg geen 
kroon, maar een 'eenvoudig' 
kapje met diamanten. 

38 Koningin Wilhelmina kreeg 
de Miliaire Willemsorde voor '^ 

bcujczen moed tijdens de oorlog, b j 
Juliana zou haar moeder zelfde «J 

versierselen opspelden, enige ,' 
uieken na de troonsujisseling. 

Asa Bare U&Jesteit Koningin 

Äilheloilna i o a s t d i j k . 

Oranje Comité "Ksoaemerduln" t e 

Beeasteae «easctat Qve Konioklijlfe 

Soogtield Tan har te Geluk met ae geboorte 

r en Ow v i e rde Klelolclnd. Hoge God o eo 

de Owen r e e l geluji en Toorspoed schenken 

*****naoens hot Comité 

A.J. Tan Zomeren, Toorz. Th. A. G. 

Bekker , Ant. Boozen , 

s ec r e t a r i a a t Barg. v.Lennojjs 
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JULIANA EN HET 
RODE KRUIS 

Na het overlijden van prins 
Hendrik, die ruim 25 jaar voor
zitter van het hoofdbestuur van 
het Nederlandse Rode Kruis 
was geweest, benoemde konin
gin Wilhelmina haar dochter in 
die functie. Op 13 december 
1934 werd zij officieel geïnstal
leerd en toegesproken als jonge 
vrouw in een gezelschap dat 
overwegend bestond uit oude 
mannen. Ze kreeg de voorzit
tershamer met de wens dat zij 
die met kracht en 'fijne tact, die 
het kenmerk is van de vrouw' 
zou hanteren. In de eerste bij
eenkomst na haar installatie 
zou zij al onmiddellijk laten 
zien dat zij over 'fijne tact' be
schikte. Toen zij merkte dat er 
niet gerookt werd, sprak ze de 
verlossende woorden; 'Een ding 
verbaast mij en dat is dat ik hier 
met zoveel heren zit en er wordt 
niet gerookt.' Vervolgens stak 
ze een sigaret op; dit tot verba
zing, maar ook tot genoegen 
van de mannen, die uit respect 
voor de aanwezige prinses niet 
hadden durven roken. Binnen 
de kortste keren stond de kamer 
blauwvanderook. 
Juliana was nauw betrokken bij 
het werk van het Rode Kruis en 
woonde tal van demonstraties 
en oefeningen bij. Onder haar 
voorzitterschap bood het be

stuur in 1935 aan een ambulance 
te sturen naar Ethiopië, dat in 
oorlog was met Italië. Mede 
dankzij een aanzienlijke gift van 
Juliana was dit mogelijk gewor
den. Toen de ambulance vertrok 
stelde de prinses het team voor 
aan haar moeder en ging mee 
naar Rotterdam om het persoon
lijk uitgeleide te doen. Met grote 
belangstelling en ontzetting volg
de de prinses de verrichtingen 
van het ambulanceteam, dat door 
de Italianen met bommen werd 
bestookt vanwege zijn 'bemoei
zucht'. Bij terugkeer bood Juliana 
het team een lunch aan op paleis 
HetLoo. 
Tijdens haar ballingschap was Ju
liana ook actief voor het Rode 
Kruis. Na haar aankomst in En
geland richtte ze het London Com
mittee of the Netherlands Red Cross So
ciety op. Het werd door het Rode-
Kruishoofdkwartier in Geneve er
kend, maar de Duitsers wilden er 
niets van weten. In Canada zette 
de prinses haar Rode Kruiswerk 
onverstoorbaar voort, nu voor de 
Canadese afdeling die door haar 
inspanningen nieuw elan kreeg. 
Juliana was een van de eerste 
bloeddonoren, wat veel Canade
zen over de streep haalde. In haar 
enthousiasme stelde ze prinses 
Alice voor om de gordijnen van 
Gouernment House te verknippen en 
er jurken van te maken. Die zou
den dan in de plaatselijke Rode-
Kruiswinkel verkocht moeten 

worden. Daar stond ze in het be
gin zelf achter de toonbank, maar 
dat trok te veel aandacht van 
mensen die alleen maar een echte 
prinses van dichtbij wilden zien. 
Toen Juliana na de bevrijding van 
Zuid-Nederland enige tijd in Bre
da verbleef was ze nauw betrok
ken bij de actie 'Zuid helpt 
Noord' voor het door de honger
winter geteisterde bezette deel 
van het land. Dankzij de inspan
ningen van de prinses waren aan
zienlijke voorraden verkregen. 
Talloze voedselpakketten kwa
men door deze actie bij uitgehon
gerde landgenoten terecht. 
Een laatste voorbeeld van Julia
na's betrokkenheid bij het Rode 
Kruis stamt uit 1953. Een rijdend 

postkantoor deed Paleis Soest-
dijk aan. Juliana kocht een groot 
aantal Rode Kruispostzegels 
met toeslag en prentbriefkaar-
ten. Aan de schrijftafel van het 
postkantoor schreef zij een 
kaart aan de voorzitter van het 
Rode Kruis met de tekst: 'Met 
de beste wensen voor deze, 
onze, actie'. 
Tussen alle militairen vormden 
de vrijwilligers van het Rode 
Kruis een bijzondere erehaag bij 
Juliana's laatste gang naar Delft 
als dank voor haar levenslange 
betrokkenheid bij het werk van 
het Rode Kruis. 

Bron 'Juliana en het Rode Kruis ig^-
19S0' (1980) 

Na Rode-Kruispostzeaels te hebben gekocht bij het autopostkantoor (dat Soestdijk 
aandeed) stuurt koninflm Juhana een kaart oan de uoorzitter uan het Rode Kruis 

Jam-Noord of de windhoos op 
\meland - aarzelde ze met. Ze 
(wam en het werd zeer gewaar-
Jeerd. 
Mtijd stond de medemens cen

traal, of het nu landgenoten wa
ren of niet. Toen het kabinet in 
de jaren '70 moest beslissen 
over de autovrije zondag, vroeg 
de koningin wat het zou beteke

nen voor al die mensen die juist 
op zondag gewend waren hun 
familie te bezoeken {aßeelding 
45). Ze dacht aan de eenzamen 
die misschien verstoken zou

den blijven van visite. 
Al begin jaren vijftig pleitte de 
koningin voor een ruimhartig 
vluchtelingenbeleid. Persoonlijk 
heette ze Hongaarse vluchtelin-

40 Willem Drces^cnoot het 
uertrouujen uan Juhana, zijn 
Joto stond in haar ujcrkkamcr 
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Bouen, rechts en hieronder 41 -43 
Het Koningin Julmna/onds uoor 

maatschappelijk uicrk ujerd m 1948 
m het icuen geroepen jammer genoeg 
IS de naam uan de koningin verloren 

Qegaaw uoor hetjonds, maar het 
u)erku)ordt onverminderd voortgezet 

en dat is bij een terugtredende ouer-
heid van steeds groter belang 
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Rechts 44 Onmiddellijk na het 
bekend uiorden var\ de u;aters-
nood haastte de koningin zich 
naor hetgetroJFen gebied Met 
tranen in de ogen luisterde ze 

naar de verhalen 

Onder 45 Premier Den UyluJist koningin Juhana ervan 
te overtuigen dat de autoloze zondag ondanks mogelijke 
sociale bezwaren toch ingevoerd moest u;orden De vorstin 
pokte de jicts om naar de kerk te gaan. 
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JULIANA EN DE OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN 
In de Tweede Wereldoorlog 
reisde prinses Juliana naar Su
riname en de Antillen om 
deze overzeese gebiedsdelen 
te bedanken voor hun bijdrage 
aan de oorlogsinpanning. Het 
w/as het eerste bezoek van een 
Oranje in meer dan honderd 
jaar. Nadat in 1954 het Statuut 
voor het Koninkrijk was be
krachtigd, keerde Juliana te
rug, nu als koningin en met 
prins Bernhard. Het koninklijk 
paar werd met open armen 
ontvangen en kreeg het ver
zoek jaarlijks terug te komen. 
Dat kon niet gerealiseerd wor
den; een volgend bezoek zou 
tien jaar op zich laten wach
ten.toen Suriname in 1975 on
afhankelijk werd, betekende 
dat niet het einde van hechte 
band die er tussen de bevol
king en Juliana bestond. Drie 
jaar na de onafhankelijkheid 
werd ze in Suriname inge
haald alsof er niets was veran
derd. De Antillen bezocht Ju
liana na haar troonsafstand 
nog een keer en ook hier was 
het weerzien spontaan en on
vergetelijk. 
Indonesië had al in 1949 de ei

gen soevereiniteit verworven. 
Juliana voelde geen enkele 
rancune tegen de Indonesiërs, 
die op eigen benen wilden 
staan. Haar kerstboodschap 
van 1948, middenin de tweede 
Politionele Actie, was niet al
leen gericht aan de Neder
landse soldaten overzee, maar 
ook aan hun tegenstanders. 
Politiek geharrewar maakte 
het onmogelijk voor de konin
gin om Indonesië te bezoe
ken, maar in 1971 was de lucht 
geklaard. Juliana werd met alle 
egards door president Suhar
to ontvangen en het Indonesi
sche volk reageerde uitgela
ten. Alle strubbelingen uit het 
verleden waren vergeten en 
vergeven. En ook toen Juliana 
en prins Bernhard in de jaren 
tachtig naar Indonesië gingen 
werden ze zeer hartelijk ont
vangen. 

Helaas zouden de betrekkin
gen met de vroegere kolonie 
behoorlijk verslechteren. Het 
bezoek van koningin Beatrix 
aan Indonesië in 1995 verliep 
rampzalig. Bij de dood van Ju
liana kwamen er vriendelijke 
woorden van de Antillen en uit 
Suriname, Djakarta bleef ake
lig stil. 

DIENST VAN HEr KONINKLIJK HUIS 
PACTICUUER SECREIAÜIS VAK 

H A R E KONINKLIJKE H O O G H E I D 
■ PRINSES JULIANA 

\ 

I)RIN5HJUL:/^?!A 

Aan de 

S o c i ë t e i t "DE GiZELLIOHEID" 

A l h i e r . (■''t o {. 
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Ook de koninklijke post ontliep de censuur niet, ook al uicrd deze porturij uerzonden 
enDcIop don ook uoonien van het on^etujijfcld bijzonder hartelijk bedoelde 

stempel 'Juliana m ons midden'. 

Onder: 4g. De Rijksmunt ueruaordiflde een speciaal zilveren tientje ter herinnering aan het re
flerinäsjubileum. Het uias een ujetti^ betaalmiddel, moor het verdujeen voor het^rootste deel 
als souvenir in de kast, voor velen een dierbare herinnerinfl aan een geliefde vorstin. 

gen welkom die in 1956 hun 
land hadden verlaten. Bijzonde
re acties voor vluchtelingen 
konden op haar steun rekenen. 
Zelf ooit vluchteling geweest 
wist ze als geen ander wat het 
betekende een veilige haven te 
kunnen aandoen (afbeeldingen 
46 en 47). 

GELIEFD 
Het buitenland kon zeer laat
dunkend doen over deze konin
gin, die net zo 'gewoon' wilde 
zijn als iedere Nederlander. 
Haar verjaardag werd gevierd 
met een knus en kneuterig dé
filé dat door het enthousiasme 
van de koningin meestal be
hoorlijk uitliep. De Nederlan
ders hielden van Juliana omdat 
ze een koningin zagen die, net 
als zijzelf, hielden van 'doe 
maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg'. Juliana fietste niet om 
populair te doen, maar omdat 
ze een Nederlander was  die 
doen dat nu eenmaal. De roeri
ge opstandige jaren zestig, 
waarin menig heilig huisje op 
de schop ging en het wettig ge
zag het zwaar te verduren 
kreeg, lieten Juliana onge
moeid. De dochters werden be
kritiseerd om hun partnerkeu
ze, prins Bernhard werd autori
tair gevonden en te militaris
tisch, maar aan Juliana kwam 
men niet. Zelfs het liedje Arme 
Ouwe van Gerard Cox, dat enor
me opschudding veroorzaakte, 
bleek bij nadere oeschouwing 
een ode aan een koningin die 
zo gewoon is en met haar bloe
metjesjurk zo op de moeder 
van de revolutionair lijkt. Links 

Nt*m4u^j^^ 

G S K A A R T 

RETOUR AFZENDER 

Nederland was weliswaar een 
groot voorstander van de repu
bliek, maar dan wel pas nä het 
koningsschap van Juliana. Haai 
zilveren regeringsjubileum in 
1973 werd groots gevierd, maar 
op een manier die haar typeer
de [afbeeldingen 48, 4Q en ^o). 
Een zeer bescheiden militaire 
hulde, geen groot galafeest, 
maareen speciale uitzending 
van Een van de Acht met de ko
ninklijke familie in het publiek 
en een bezoek aan Tilburg, dat 
de avond tevoren door loting 
was aangewezen om de konin
gin te ontvangen. Het was Julia 
na's populariteit die de monar
chie door moeilijke tijden hielp. 
De Lockheedcrisis wierp een 
smet op het blazoen van prins 
Bernhard, maar Juliana's posi
tie werd nooit ter discussie ge
steld (fl/beeW/Vig 51). 

VERRASSING 
Op 31 januari 1980 maakte ko
ningin Juliana bekend dat ze 
om gezondheidsredenen zou 
gaan aftreden (o/beeW/ng52). 
Ingewijden vertellen dat er toen 
al verschijnselen van verward
heid optraden. Doorgaan als 
koningin zou onverantwoord 
zijn geweest. De troonsafstand 
vond plaats op 30 april in Am
sterdam (afbeeldingS3). De mi
crofoons op het balkon van het 
Paleis op de Dam werkten niet, 
zodat het erg onrustig bleef 
toen Juliana de nieuwe koningir 
voorstelde. Het vergrootte de 
onrust, die er toch al was dank
zij krakers en sympathisanten. 
In de Nieuwe Kerk waren de si
renes van de ME te horen tij

Lmks: 46. In het Vluchtelin 
joar igöo konden speciale l 
ten naar Soestdijk ujorden g 
stuurd; Juliana retourneerd. 
kaarten met een boodschap, 
opbrengst van deze actie gin 
naar het vluchtelingenwerk 

NEDERLAND 40 CT W^^J 

Boven: 47. Als voormalig 
banneling voelde koningin 
Juliana uitstekend aan hoe 
belangrijk het is een 'veilige 
haven' te kunnen aandoen. 

NlTIlLENlälj 

SLiRINJAME 3 0 ( ^ . 

48. In het hele koninkrijk ujerd het zilveren regenngs
jubileum van de koningin herdacht. 

Rechts: 50. In het 
Museum voor het 

Ondermijs werd een 
speciale tentoonstel

ling ingencht van 
ontwapenende en 

ontroerende kinder
brievcn gericht aan 

dejubilerende 
koningin. 



lens de inhuldigingsplechtig
leid. Gespannen las koningin 
ieatrix haar toespraak; ze 
naakte onder meer bekend dat 
Ie verjaardag van haar moeder 
oninginnedag zou blijven 
afbeelding ^4). De camera's 
egistreerden hoe verrast en 
introerd Juliana was. Weinigen 
i/isten dat ze hier een van haar 
;eliefde hobby's uitvoerde: 
oneelspel. De 'verrassing' was 
lamelijk al veel eerder met haar 
loorgesproken en door het 
abinet goedgekeurd. 

JULIANA EN HAAR BUIEN 
BIJ het ophalen van de 
herinneringen aan Juliana 
werden voortdurend de 
aardige kanten van de 
koningin gememoreerd. 
Toch kon de vorstin ook 
buitengewoon nukkig zijn 
en dat niet alleen tegen 
opdringerige fotografen. 
Haar hekel aan protocol 
bracht mensen, die zich met 
alle goede bedoelingen aan 
het protocol probeerden te 
houden, soms in verlegen
heid. Doordat Juliana zich 
slecht aan de tijd kon houden, 
moesten soms programma
onderdelen geschrapt worden 
wegens gebrek aan tijd, wat 
tot grote teleurstelling leidde. 
Tijdens een verjaardagsfeest 
van prins Bernhard werd 
Juliana zo boos op veteranen 
die haar wilden fotograferen, 
dat ze als een wilde om zich 
heen begon te slaan. Van 
schrik vielen enkele mannen 

AFSCHEID 
Hoewel prinses Juliana het rus
tiger aandeed, ging ze zeker 
met op haar lauweren rusten. 
Ze zette zich in voor de gehan
dicapte medemens en vroeg 
aandacht voor de problemen 
van ouderen in de samenleving. 
Ze bezocht Indonesië voor de 
tweede keer en ging naar Israël, 
waar ze als koningin om politie
ke redenen nooit naartoe had 
kunnen gaan. Nog tweemaal 
stond ze in het middelpunt van 
de belangstelling, bij haar vijf
enzeventigste verjaardag en 
haar gouden bruiloft (apeelding 
S5). Toen was het genoeg. Bij 
het naderen van haar tachtigste 
verjaardag [ajbeelding ^6) gaf ze 
te kennen cadeaus met op prijs 
te stellen en in het jaar dat ze 
negentig werd kondigde Juliana 
aan dat ze zich uit het openbare 
leven zou terugtrekken [ajbeel
ding^j). Zolang het kon had ze 
zich in dienst gesteld van haar 
land, maar dat was nu fysiek en 
geestelijk onmogelijk gewor
den. Het Nederlandse volk zou 
de oude koningin echter met 
vergeten en toen ze in de vroe
ge morgen van 20 maart 2004 
stierf, bleek nog eens hoezeer 
het van Juliana had gehouden 
(afi)eeldings8). Met weemoed, 
respect en liefde werd afscheid 
genomen van koningin Juliana, 
een lieve mevrouw. 

Met dank aan Fons Simons, die 
mij enige poststukken ter illustra

tie aanbood en me hielp bij het 
vinden van bepaalde achter

grondinformatie. 
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NEDERLANOS KONINKU» BEtOIK AAN IRAN 
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Tiuec van de uelejilotchstische hennnennflen 
aan de talloze staatsbezoeken die de koningin en 
prins Bernhard ajlegden, in dit^eual ajkomstig 

uit Iran (boucn) en Luxemburg (rechts). 

JULIANA EN DE REST 
VAN DE WERELD 

Na het overlijden van koningin 
Juliana spraken sommige com
mentatoren over een Nederland 
dat tijdens haar regering pro
vinciaals zou hebben aange
daan en dat afgesloten zou zijn 
geweest van de buitenwereld. 
Hoe anders was de realiteit. Na 
de Tweede Wereldoorlog besef
te men dat de oude neutraliteit 
voltooid verleden tijd behoorde 
te zijn. Nederland werd lid van 
de NAVO en was enthousiast 
voorstander van een Verenigd 
Europa. Zeker koningin Juliana 
keek verder dan de eigen lands
grenzen. In 1948 was ze aanwe
zig bij het Europese congres dat 
in Den Haag gehouden werd en 

haar toespraken waren vaak ge
wijd aan Europese eenwording. 
Maar ook landen buiten de Eu
ropese grenzen konden op Ju
liana's belangstelling rekenen. 
'Één wereld of geen wereld' was 
haar motto. In totaal legde de 
koningin 28 staatsbezoeken af 
Ze reisde van oost naar west en 
toonde daarbij een interesse en 
energie die onbegrensd leek. 
Minister Luns, die negentien 
jaar de post op Buitenlandse Za
ken bekleedde, vertelde dat niet 
iedereen in haar omgeving haar 
tempo kon bijhouden. Tijdens 
een van die reizen, toen de ko
ningin weer eens van geen op
houden wist, zei de geplaagde 
bewindsman; 'Majesteit, u heeft 
meer aan een levende dan aan 
een dode minister'. 
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Links 51 Watdcpnns 
ook uerkeerd mocht heb
ben gedaan, Juliana 
bleef pal achter haar 
man stoon 

Rechts 52 Beuiustkoos 
Juliana haar 71ste uer

jaardag om ajte treden 
Eenjaar eerder abdiceren 
zou een ongeuicnst prece
dentgeschapen hebben 
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~ Links54. Geen dcfïle'meer op ko
ninginnedag, maar na het/eest in het 

I land ging de Jamilie nog uiel thee 
f drinken bij dcjange oudkoningin 
f Vorigjoargebeurdedatuoorhet 

laatst. 

I Linksonder; 55. Hetgouden huwe
lijksfeest werd gevierd met een defile' 

~ en ajgesloten door een onuergetelijk 
I interuieu), uiaarinjulmna steuig met 

deuuistopta/cisloeg. 

! Hiernaost 56.Juliana 80. in Baarn 
; wordt een Jilatelieloket in gebruik ge

nomen dat paleis Soestdijk toont. 

Rechts. 55. Inhuldiging 
uan koningin Beatrix, 

30 april igSo 

Onder. 58.Juliana's 
standaard, uoorzien van 

een zwarte wimpel 
wapperde voor het laatst 
aan de vlaggenmast uan 
paleis Noordemde. Zo'n 

45 000 mensen kwamen 
er a/scheid nemen uan 
koningin Juliana, nog 

eens 60 000 mensen 
stonden langs de route 

toen de lijkstoet zich van 
Den Haag naar Delft 

begaf (uellctjc uit 
prcstigeboekje 'Koningin 

Beatrix en haargezin'). 

Links. 57 Een van de laatste keren dat 
Juliana m het openbaar verscheen was 
op de zestigste verjaardag van konin
gin Beatrix. Op het galabal werd zege
Jotogrofeerd (links op de postzegel, 
achter Beatrix en Claus). 

15! 
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DRIEËNEENHALF JAAR 
VRIJE KOST EN INWONING 

Boek David Tett: betere en uitvoerigere studie komt er niet 
D O O R PETER S T O R M V A N L E E U W E N , ' S - G R AV E N H AG E 

De geschiedenis IS bekend op 7 
december! 941 vernietigde Ja
pan de Amerikaanse vloot in de 
Pacific Een dag later verklaarde 
Nederlands-Indie Japan de oor
log De Japanners begonnen 
een opmars die met meer te 
stuiten was Zij waren uit op de 
rijke Indische oliebronnen en 
paaiden de Indonesische bevol
king met de leuze 'Azie voor de 
Aziaten' Na een ongelijke strijd 
capituleerde het Koninklijk Ne-
derlandsch-lndische Leger op 9 
maart 1942 De militairen wer
den krijgsgevangen gemaakt en 
de Europese burgerbevolking 
werd geïnterneerd Mannen en 
vrouwen werden gescheiden, 
terwijl kinderen tot hun elfde bij 
hun moeder m de vrouwenkam-
pen werden ondergebracht 

Emotionele filatelie 
Wat weten wij filatelisten eigen
lijk over het drama dat deze 
mensen is overkomen' Of is er 
helemaal geen raakvlak tussen 
interneringsleed en filatelie' 
Toch wel, want er ziin stille ge
tuigen van de ellende, en deze 
bevinden zich m posthiston-
sche verzamelingen Hier is 
sprake van wat men 'emotione
le filatelie' zou kunnen noemen 
(met dank aan Jan Frijlmgvoor 
deze vondst) Het is de Engels
man David Tett die over deze 
tragedie een zeer lezenswaar
dig, lijvig boek heeft geschre
ven A Postal History of the Pri
soners of War and Civilian In
ternees in East Asia during the 
Second World War Het is het 
tweede deel van een trilogie en 
het gaat specifiek over Neder-
lands-lndie gedurende de jaren 
1942-1946 De ondertitel is Pa
radise Lost, alsof Tett het voor
oorlogse Indie gekend heeft 
Het eerste deel, The Changi 
Connection, verscheen in 2002 
en behandelt m bijna 400 pagi
na's Singapore en Malaya m de 
jaren 1942-1945, terwijl het der
de deel, dat aandacht zal schen
ken aan Burma, Thailand en 
Indo-Chma, in voorbereiding is 

A I A Niet over een nacht ijs 
Wat een project' Want ga er 
maar aanstaan om een goed 
lopend verhaal te schrijven, 
waarbij alle aspecten en het vele 
illustratiemateriaal een duidelij

ke plaats krijgen, heeft de au
teur drie voor hem vreemde ta 
len moeten overwinnen Neder
lands, Indonesisch (toentertijd 
nog simplistisch als Maleis aan
geduid) en Japans (zowel kanji 
als katakana) Daarin is Tett in 
ieder geval goed geslaagd, ui
teraard met behulp van ande
ren Toch zijn er kleine foutjes 
m geslopen, zoals het met kun
nen lezen (herkennen) van de 
typische Indische achternaam 
Rhemrev (//g 2-4-15, biz 96), 
maar dat doet natuurlijk geen 
afbreuk aan waar het om gaat 
Tett IS ook met over een nacht 
IJS gegaan, getuige de vele per
sonen en instanties (zoals het 
NIOD) die hem terzijde hebben 
gestaan (zie zijn dankwoord op 
bladzijde ix-x), als ook zijn in
drukwekkende lijst van bronnen 
(bladzijde 456-464) 

Beperkt bronnengebruik 
Opmerkelijk is dat het bronnen

materiaal voornamelijk van Brit
seoorsprong IS Wat IS daarvan 
voor de samenstelling van dit 
boek daadwerkelijk gebruikt' 
Ook valt het op dat geen Japan
se en Indonesische bronnen 
zijn aangeboord Zijn ze er echt 
met, zijn ze wellicht uiterst 
summier of moeilijk toeganke
li jk' Japanse bronnen zouden 
nieuw feitenmateriaal kunnen 
opleveren over de postale ge 
schiedems (toegestaan aantal 
te verzenden kaarten door wie 
en aan wie en m welke kampen, 
verzendwijze, bemoeienis van 
de postdienst of verzending via 
speciale veldpostdienst, over
komstduur, redenen van het 
opzettelijk langdurig achterhou
den van kampkaarten, censuur-
maatregelen, wie waren de 
censoren en waar bevonden zij 
zich, ontregelde postale verbin
dingen als gevolg van de vele en 
plotselinge verhuizingen van 
geïnterneerden, etcetera) Indo

nesische bronnen kunnen mis
schien wat meer zeggen over 
ronnusha's Wat waren de cor-
respondentiemogelijkheden 
voor deze Indonesische werk-
slaven, waarvan er twee miljoer 
(let wel 2 000 ooo') zijn omge 
komen' Speciale briefkaarten 
zijn bekend die door romusha's 
zijn geschreven (o a m de ge
veilde collectie Hiegentlich) 

Andere publicaties 
Zou een Nederlander dit boek 
hebben geschreven, dan had de 
auteur met buiten het stan
daardwerk op dit terrein ge
kund, namelijk De Japanse Inter 
nenngskampen voor Burgers ge
durende de Tweede Wereldoorlog 
van dr D van Velden (1963) Zi 
weet te melden hoe vaak bur
germannen en vrouwen kaarter 
mochten versturen Jacob 
Zwaan onthult m Nederlands-In 
die 1940-1946 Japans intermezzi 
9 maart 1942-1^ augustus ic)4S 
(z j ) dat vanaf 5 januari 1943 
krijgsgevangenen briefl<aarten 
mochten verzenden met voor
geschreven Indonesische tekst 
Daarbij gold als beperking dat 
vrouwen slechts aan mannen 
en mannen slechts aan vrou
wen mochten schrijven Ook 
het m Indische kringen zwaar 
bekritiseerde deel n van Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog wan dr L 
de Jong IS onmisbaar, m het bij 
zonder deel 11b (1985) Maar 
er IS geen Nederlander die deze 
tour de force heeft aangedurfd 
Gelukkig Staan in de literatuur
lijst wel de naar mijn mening 
beste boeken die ooit op dit ge
bied zijn verschenen, namelijk 
beide delen van de Geïllustreer
de Atlas van de Japanse Kampen 
in Nederlands-Indie TQ42-IQ4^ 
(2000-2002) door J van Duim 
et al 

Schat aan informatie 
Laat daar geen misverstand 
over bestaan David Tett scho
telt de lezer in bijna vierhon
derd bladzijden een schat aan 
informatie voor In veertien 
hoofdstukken komen aan bod 
het historische voorspel, bin
nenlandse en zeldzame buiten
landse post aan en vanuit kam 
pen voor burgergemterneerden 
en krijgsgevangenen, gesplitst 
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)mdot de postale verbindingen waren verbroken, werd deze veldpostbriefvan 
wa naar Sumatra aan de afzender teruggezonden. Het dagtekeningstempel ver
leidt de datum 20 februari 1942, vierentwintig dagen voor de val van Sumatra. 

ver Java, Sumatra en Celebes. 
)ok w/ordt aandacht besteed 
an soorten kampkaarten en 
ensuurkenmerken. Nuttig zijn 
Ie vertalingen van de Japanse 
arakters, zowel op de brief-
aarten als in de diverse cen-
uurstempels en chops van de 
apanse toezichthouders (blad-
ijden 315 tot en met 338). De 
atalogisering van de kamp-
aarten door Bulterman is veel 
itvoeriger (Indonesia. Postal 
tationery 1942-1949, 2002) en 
lat geeft Tett ook ruiterlijk toe. 
)p 15 augustus 1945 capituleer-
le Japan. Dat betekende geens-
ns de vrijheid voor de geïnter

neerden, wat vooral te maken 
had met de twee dagen later 
losgebarsten Indonesische vrij
heidsstrijd. In hoofdstuk 14, ro
mantisch getiteld Some Went 
Home, wordt een aantal aan de 
postale geschiedenis gerela
teerde aspecten beschreven uit 
de zeer chaotische periode tus
sen augustus 1945 en medio 
1946. Hoofdstuk 15 geeft aan
vullingen op deel I, The Changi 
Connection. Het boek telt ook 
elf appendices, hoofdzakelijk 
een opsomming van kaarten 
gestuurd naar of vanuit kam
pen, die de auteur onder ogen 
heeft gekregen. 

Onthullend relaas 
Op de keper beschouwd be
staat het leeuwendeel van het 
boek uit analyses van vele brief 
kaarten afkomstig van en/of ge
richt aan geïnterneerden. Minu
tieus wordt de tekst ontleed en 
vertaald. Enerzijds is het voor 
de lezer een onthullend relaas 
dat een blik geeft op wat zich 
achter de hekken van het kamp 
heeft afgespeeld, anderzijds 
lijkt het op ongegeneerd voy
eurisme. Ik moet hier direct aan 
toevoegen dat Tett met veel tact 
en empathie de soms zeer ont
hutsende teksten beschreven 
heeft (zie eens fig. 2-14-2^ op 
bladzijde 384). 
De grote vraag is natuurlijk: 
biedt dit boek nieuwe, nog niet 
in de literatuur beschreven fei
ten betreffende de postgeschie-
denis? Dat is naar mijn oordeel 
niet echt het geval. Bovendien 
blijf ik toch nieuwsgierig naar 
wat Aziatische bronnen hadden 
kunnen onthullen. Toegegeven: 
zeker deze postale geschiede
nis kan überhaupt niet uitput
tend en compleet geschreven 
worden. Maakt dat David Tetts 
boek overbodig? Zeer nadruk
kelijk niet! Immers, nooit eerder 
is over deze complexe periode 
een dergelijk omvangrijk mees
terwerk geschreven waarin zo 
veel aspecten worden gebun
deld. Het is ook in belangrijke 
mate een document humain. 
Voor wie het Engels beheerst is 

het vlot, leesbaar en zelfs span
nend geschreven. De veelheid 
aan informatie is in duidelijke 
hoofdstukken verdeeld. Daar
naast is het boek rijkelijk geïllu
streerd. De kwaliteit van de 
zwart-wit afbeeldingen valt 
soms tegen, maar dat heeft on
getwijfeld een budgettaire oor
zaak. We kunnen rustig uitslui
ten dat er ooit een nóg betere 
en uitvoerigere studie over dit 
onderwerp zal worden geschre
ven. Het boek opent de ogen en 
is daarom een absolute aanra
der voor iedereen die een alge
meen belang stelt in deze 
(post)geschiedenis en het 
hoort zonder meer thuis op de 
boekenplank van de verzame
laar van de Japanse bezetting 
van Nederlands-Indië. Vele 
uren boeiende leesstof zijn ver
zekerd en daarom voor David 
Tett een oprecht chapeau. 

A Postal Historij of the Prisoners o/War 
and Cwüwn Internees in East Asm during 
the Second World War, Volume 2, Dutch 
East Indies 1942-1946 door David Tett. 
Formaat 20.9 x 27.4 cm, 469 genum
merde bladzijden met in het midden 
acht kleurenpagina's, gebonden in 
harde kaft met losse omslag. Uitgege
ven door BFA Publishing, PO Box 34, 
Wheathampstead, Herts. AL4 SJY, 
Groot-Brittanmë, 2003. ISBN o-
9544996-0-3. Te bestellen bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070-3652227; 
ook verkrijgbaar bij de vereniging Dai 
Nippon, p/a Vinkenbaan 3,1851 TB 
Heiloo. Prijs ca. €65.-. 
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POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Abchazië 
Europa 2004 
De Status van de postze
gels van Abkhasia (Abcha
zië), een autonoom ge
bied in de repubhelc Ge
orgië, is nog steeds twij
felachtig. Dat weerhoudt 
de post van dit gebied er -
net als vorig jaar - niet 
van met een Europaze-
gelboekje op de markt te 
komen. Het boekje bevat 
twee velletjes van elk tien 
zegels van 10 en 20. Het 
vakantiethema wordt in
gevuld met kanovaren. 

Bosnië & Hercegowina 
(Cro) 
Europa 
Net als vorig jaar geeft 
Bosnië & Hercegowina 
dit jaar ook een boekje 
met Europazegels uit. 
Het verscheen op 26 april 
en bevat zes zegels op het 
thema 'toerisme'. 

Canada 
Toeristische attractie 
Op 2 april vervolgde Ca
nada de serie toeristische 
attracties met een boekje 
waarin zich zes zegels 
bevinden met een afbeel
ding van St. Joseph's Orato
ry, waar de enorme basi
liek met zijn dom boven 
het groen van Mount Roy
al in Montreal uitrijst. De 
naam geeft al aan dat het 
oorspronkelijk (in 1904) 
een bescheiden kapel 
was. Het werd een veel
bezocht rustpunt in de 
grote stad, zodat uitbrei
ding noodzakelijk bleek. 
Uiteindelijk werd het de 
grote basiliek (hoogte: 
124 meter) van nu. De 
vele kleine ruimten en 
zijkapelletjes geven nog 
steeds alle mogelijkhe
den voor rust en devotie. 
Het is het tweede boekje 
dit jaar met een toeristi
sche attractie. Al eerder 
verscheen een boekje 
'Carnaval in Quebec'. Er 
volgen er meer dit jaar; 
zie hieronder. Al deze 
boekjes bevatten zes zelf
klevende zegels van 4g c. 
[I] 

^ Home Hardujare 
^ Het is nog niet duidelijk 
^ ofde op ig april jl. ver-

schenen zegel van 4g 
I M cent'Home Hardware'in 
" " • een boekje verkrijgbaar 

was. In de informatie van 
Canada Post gaat het nu 
eens over Prestige Pack en 
dan weer over Prestige 

Booklet. Binnenkort zal 
het duidelijk zijn. 
Home Hardujare is een 
soort coöperatie van be
drijven die zich bezig
houden met de verkoop 
van ijzerwaren en ander 
bouwgereedschap. Cana
da beschouwt zich als 
een land van bouwers 
voor wie de plaatselijke 
ijzerwinkel de hoeksteen 
van de samenleving is. 
Home Hardware werd op
gericht in 1964 en omvat 
nu bijna duizend bedrij
ven. 
Het boekje (of pakje) be
vat in elk geval een velle
tje van tien zelfklevende 
zegels. 

Uniuersiteit van Sherbrooke 
Op 4 mei werd de reeks 
Canadese universiteits
boekjes voortgezet met 
de in Quebec gelegen 
Universiteit van Sher
brooke, de eerste Frans
talige in dit land. Het 
boekje bevat acht zegels 
van 4g c. 

Kinderziekenhuis Montreal 
Het eeuwfeest van het 
Kinderziekenhuis in 
Montreal levert ook een 
postzegelboekje op: het 
verscheen op 6 mei en 
bevat eveneens acht ze
gels van 4g c. [2] 

Universiteit Prince Edu;ard 
Island 
Op 8 mei kwam er weer 
een universiteitsboekje 
uit, alweer met acht ze
gels van 4g c. Het tweede 
eeuwfeest van de Univer
siteit van Prince Edward 
Island geeft er alle aanlei
ding toe. 

Voxels 
Een boekje met zes zelf
klevende zegels met vo-
gelplaatjes naar de schil
derijen van John James 
Audubon verschijnt op 14 
mei. Audubon trok vanaf 
1820 door Canada en de 
Verenigde Staten en 
schilderde er inheemse 
vogels in hun natuurlijke 
omgeving. Vervolgens 
vervaardigde hij er gravu
res van, die afgedrukt 
werden op grote vellen 
papier. Deze werden tot 
slot met de hand inge
kleurd. Het zijn gewilde 
verzamelobjecten. 
De zegels in het boekje 
kosten 80 c , het tarief 
voor post naar de Ver
enigde Staten. 

Jazzfestiual Montreal 
Het derde boekje 'toeris
tische attracties' staat in 
het teken van het interna
tionaal jazzfestival van 
Montreal. Het festival be
staat vijfentwintig jaar. In 
2003 trok het maar liefst 
1,8 miljoen fans. Het gaat 
opnieuw om een boekje 
van zesmaal 4g c. 

ZiDemmarathon 
Het houdt niet op! Op 18 
juni volgt nog een Cana
dees boekje in de serie 
toeristische attracties. De 
zegel geeft een impressie 
van de befaamde jaarlijk
se zwemmarathon waar
bij het Lac St-Jean over
gestoken wordt. Met zijn 
oppervlakte van duizend 
vierkante kilometer is dit 
geen gewoon meer, maar 
een soort binnenzee, 
wild en onvoorspelbaar 
als de wind serieus 
wordt. Ieder jaar trotse
ren zo'n vijfentwintig 
dapperen deze uitdaging. 
Het is dit jaar de vijftigste 
oversteek sinds ig55. 
Het boekje [3] bevat zes 
zegels van 49 c. 

Canadese Jauna 
Op I april verschenen de 
jachtvergunningzegels 
waarvan de opbrengst ge
bruikt wordt voor het be
schermen van bedreigde 
dierensoorten. De zegels 
zijn in boekjes verkrijg
baar. 

Duitsland 
'Rosengruss'- boekjes 
De Duitse post wil de ver
koop van loketartikelen 
enigszins gaan stroomlij
nen en met wat grotere 
eenheden gaan werken. 
Dit heeft ertoe geleid dat 
sommige bestaande pro
ducten een nieuwe ver
pakking kregen. Voor het 
in februari 2003 versche
nen boekje met zelfkle
vende rozenzegels (Mi-
chel-boekje 51, [4]) heeft 
dat enkele varianten tot 
gevolg. Die hebben overi
gens alleen met de om
slag te maken. 
Het oorspronkelijke 
boekje had als productie-
nummer 1523 08415 en 
(onder de barcode) 
4021777 028857. 
Vervolgens verscheen (in 
december?) een in folie 
verpakt boekje met een 
los kartonnetje; produc-
tienummer 1620 03772 
en (onder de barcode) 

4 021777 03iig2. 
In januari kwam een 
nieuwe uitvoering met 
een bestelnummer: 
008415. De nummers op 
de achterzijde zijn gelijk 
aan die van variant 2. 
Er zijn wel nog andere 
verschillen, ook in de 
sets van 50 boekjes. In 
Duitsland worden ze met 
de volgende nummers 
aangeduid: 51a, 5iab en 
51b. 

Groot-Brittannië 
Jubileum 
Waar dit jaar in Neder
land een bescheiden vie
ring van het jubileum 
'Veertig jaar moderne 
postzegelboekjes' plaats
vindt, fêteert Groot-Brit-
tanniè de honderdste ver
jaardag van het oude 
boekje [5] - iets dat wij 
overigens twee jaar gele
den zo'n beetje vergeten 
zijn! 

Nieuwe permanente zegels 
Als gevolg van het verho
gen van enkele Engelse 
posttarieven per i april, 

verschenen op die datun 
ook enkele nieuwe Ma-
chin-zegels. Eén ervan, 
de zegel van 43 p., is ook 
per vier in een boekje ver 
krijgbaar. De zegel is be
doeld voor postkaarten 
die per luchtpost worder 
verzonden. 
Omdat tweede klas post 
en post voor Europa 
(waarvoor de 'E'-zegel 
bestaat) verhoogd wor
den naar 21 en 40 p., 
worden bestaande boek
jes met zegels zonder 
waardeaanduiding op i 
april wel iets duurder. 

Oceaanreuzen 
Ter gelegenheid van de 
ingebruikname van de 
Queen Mary 2 verscheen 
op 13 april een serie post 
zegels met afbeeldingen 
van grote oceaansche-
pen. Eén van de zegels, 
die met de Queen Mary 2, 
is ook in een boekje ver
krijgbaar. Dat boekje be
vat tweemaal deze eerste 
klaszegel, alsmede vier 
gewone eerste-klasze-
gels; het kost £1.68. 

C A N A D 



oyal Horticultural Society 
let Engelse tuinbouwge-
ootschap Royal Horticul-
iral Society bestaat dit 
lar tweehonderd jaar. 
>p 25 mei verschijnt er 
en door Joh. Enschedé 
ervaardigd prestige-
oekje van £7.23. Ik kom 
aar in het juninummer 
p terug. 

erland 
hackleton 
)p 19 maart herdacht de 
srse post de prestaties 
an Ernest Shackleton op 
ijn expeditie naar de 
uidpool (1914-1917). 
hackleton was Ier van 
eboorte. Hij verwierf 
ooral bekendheid met 
et leiden van een expe-
itie die het Zuidpoolge-
ied zou moeten door-
ruisen. Het schip, de 
ndurance raakte echter 
ast in het ijs en zonk la-
er. Shackleton slaagde 
r na maanden in zijn be-
lanning naar Elephant 
sland te brengen. Ver-
olgens roeide hij zelf 
aet vijf anderen 1.200 ki-
ometer naar het eiland 
;uid-Georgië en bracht 
Iter ook de overigen in 
eiligheid. 
)at vond de Ierse post 
vel vier postzegels en 

een prestigeboekje waard 
[6]. De inhoud van het 
boekje bestaat uit vier 
paar zegels van 48 c. en 
eenzelfde aantal van 65 c. 
De verkoopprijs is €9.50. 

India 
JVIerkujaardige boekjes 
In India verschijnen maar 
sporadisch postzegel
boekjes en vaak zijn ze 
dan lang niet overal ver
krijgbaar. 
Dat is ook het geval bij 
drie vorig jaar verschenen 
exemplaren. 
Het betreft twee boekjes 
met op de omslag afbeel
dingen van de Darjeelin^ 
Himalayan Railway. Vol
gens de tekst op de kaft 
moeten we deze spoor
verbinding als een wereld
erfdeel koesteren. Er 
zouden - volgens een In
diase handelaar - slechts 
tweehonderd boekjespa
ren vervaardigd zijn. Het 
logo van de Indiase post 
staat op de voorzijde, ter
wijl de achterzijde ver
meldt dat het de post van 
de regio Noord-Bengalen 
& Sikkim betreft. 
Begin oktober verscheen 
een boekje ter gelegen
heid van de tentoonstel
ling Gujpex 2003. De om
slag is gewijd aan de man 

van het millennium: Ma
hatma Gandhi. De eer
dergenoemde bron 
noemt hierbij een oplage 
van 1.400 stuks. 
Merkwaardig is dat alle 
boekjes dezelfde neutrale 
zegel als inhoud hebben: 
de 5 r. met een afbeel
ding van een luipaardkat 
(verschenen op 20 juli 
2000). 

Jersey 
Orchideeën 
In 1984 gaf Jersey voor 
het eerst een serie post
zegels uit met afbeeldin
gen van orchideeën. Dit 
jaar verschijnt de vijfde 
serie. En voor het eerst is 
er ook een postzegel
boekje bij - een prestige
boekje nog wel. 
Grote faam geniet de Eric 
Youn̂  Orchid Foundotion, 
gevestigd in Trinity. Deze 
stichting verricht baan
brekend werk bij kweek 
en onderzoek. Het is ook 
een toeristische trek
pleister van formaat. 
De serie van zes zegels en 
het grootformaatboekje 
verschijnen op 25 mei. 
Het boekje bevat drie vel
letjes met zegels en een 
miniatuurvelletje. Daar
naast vertelt het boekje in 
woord en beeld de ge-

Marken-Set „Rosengruß" 
VeritauhpreK S.50 e 

Twenty-four 
ld. Stamps. 

Price: 2s,0id. 

schiedenis van de stich
ting en laat het veel voor
beelden zien van op Jer
sey gekweekte orchi-
deeënsoorten. 
Het boekje is overigens 
niet goedkoop: het kost 
£10.73 [?]• 

Korea-Noord 
Vier nieuwe boekjes 
In Noord-Korea versche
nen vier nieuwe boekjes: 

30 januari: eerste beman
de ruimtevlucht in China, 
394 w. 
30 januari: idem, met 
logo tentoonstelling 
Hongkong, 394 w. 
20 maart; denksporten, 
330 w. 
20 mei: Koreaanse fos
sielen, 360 w. 

Nagorno Karabach 
Europa 
Het in Azerbaidzjan gele
gen autonome gebied 
Nagorno Karabach kwam 
in maart voor het derde 
achtereenvolgende jaar 
meteen Europaboekje. 
Het bevat tien zegels van 
200 en tien zegels van 
250 m. met afbeeldingen 
van gebergten. 

Nieuw-Zeeland 
Natuurschoon 
De Nieuw-Zeelandse per
manente serie 'land
schappen' is op 22 maart 
met een zegel van 45 cent 
uitgebreid. Op de zegel is 
een bekende toeristische 
attractie te zien: de zee
zijde van het stadje Kai-
koura, dè plek om walvis
sen waar te nemen. Er is 
eveneens een boekje met 
tien postzegels verkrijg
baar. 

Oude landbouwmachines 
De landbouw heeft altijd 
grote veranderingen on
dergaan bij de toepassing 
van nieuwe technolo
gieën. Dat begon al met 
de uitvinding van het 
wiel. De geavanceerde 
machines van vandaag le
veren geen landbouwpro
ducten meer, maar com
merciële koopwaar. 
Nieuw-Zeeland heeft een 
rijke landbouwtraditie. 
Het is dus niet vreemd 
dat er op 5 april een serie 
postzegels is verschenen 
met voorbeelden van his
torische landbouwma
chines: een Kmnard Hai-
nes-tractor uit 1904 
(45 c ) ; een Fordson F Trac
tor met ploeg (90 c ) ; een 
Burrell-stoomtractor 
($ 1.35); een dorsmachi
ne ($ 1.50) en een Duncan-
zaaimachine ($ 2.00). 
Een boekje met mini-vel

letjes vertelt meer over de 
zegels, de machines en 
het verhaal van hun intro
ductie in Nieuw-Zeeland. 
De prijs van het boekje is 
$i9-95-

Noorwegen 
Europa 
De Noorse Europazegels 
verschenen op 26 maart 
uitsluitend in boekjes: 
achtmaal 6.00, achtmaal 
7.50 en achtmaal 9.50 k. 
Afgebeeld worden de Os-
lo^ord, de Lofoten en een 
afdaling van de Stygge-
gletsjer. 

Locole boekjes Sandejjord 
Opnieuw gaf de postze
gelvereniging van San
defjord in samenwerking 
met de locale post vier 
boekjes uit op het thema 
'walvisvaart'. Dit jaar is 
het motief Grytuiken, om
dat het nu precies hon
derd jaar geleden is dat er 
in het Antarctisch gebied 
met walvisvangst begon
nen werd. Grytuiken is het 
landstation op het eiland 
Zuid-Georgië. 
De motieven op de boek
jes zijn: skispringen bij 
Grytuiken ca 1913; de 
meest zuidelijk gelegen 
Lutheraanse kerk; walvis 
op het vildek ca 1930 en 
de walvisvaarder Fortuna 
(1904). 
Voor het eerst dragen de 
boekjes het logo van de 
Noorse post. Helaas be
draagt de prijs ook dit 
jaar weer meer dan het 
dubbele van de nominale 
waarde. 

Rusland 
YuriA. Ga^arin 
De zeventigste geboorte
dag van ruimtevaarder 
Yuri Gagarin (1934-1968) 
was voor de Russische 
post aanleiding tot de 
uitgifte van een speciale 
postzegel. Zijn vlucht om 
de aarde op 12 april 1961 
duurde één uur en 48 mi
nuten en was de eerste 
ruimtevlucht. 
De zegel van 3.00 R is 
ook in een boekje ver
krijgbaar [8]. 

Spanje 
Romaanse kunst in Arâ o'n 
Voorbeelden van Rom
aanse kunst uit de iide 
en 12de eeuw zijn te vin
den op de zegels in een 
Spaans boekje dat op 16 
januari van dit jaar ver
scheen [9]. Het boekje 
geeft voorbeelden van 
smeedkunst, een manu
script, architectuur, 
beeldhouwkunst, schil
derkunst, numismatiek 
en houtsnijkunst en bevat 

il 



acht zelfklevende 'A'-ze-
gels (frankeerwaarde op 
dit moment 26 c , voor de 
frankering van een kaart 
binnenland). 

IJsland 
Oude auto's 
In 1904 werd er voor het 
eerst een auto naar IJs
land verscheept. Geregel
de invoer kwam er pas 
met de eerste Ford, mo
del T, vanaf1913. In 1920 
waren er al 170 auto's op 
het eiland en iniggo 
stonden er in totaal 1.434 
wagens geregistreerd. 
Op 15 april verschenen 
twee postzegelboekjes 
[10]. Het ene bevat vier 
zegels van 60 k. (Ford 
Fairlane Victoria, 1956 en 
Pobeta, 1954) en het ande
re vier van 85 k. (Cheurolet 
Bel Air, 1955 en 
Volkswagen, 1952). 

Zuid-Afrika 
Een o/twee boekjes' 
Eind maart ontving ik 
Setempe, het postzegel
blad van de Zuid-Afri-
kaanse post. Wel een 
beetje laat, want het be
trof het nummer van no
vember/december 2003! 
Zonder enige toelichting 
over de exacte inhoud 

wordt erin melding ge
maakt van een boekje 
'Helden in de strijd' (prijs 
R60, datum 13 septem
ber) en 'Zij vochten voor 
de vrijheid' (verkrijgbaar 
vanaf 24 september) met 

mini-velletjes en kaarten 
van Walter Sisulu, Oliver 
Tambo, Robert Sobykwe, 
Chris Hani en Steve Biko. 
Wellicht betreft het één 
en hetzelfde boekje. 

Zweden 
De archipel van Stockholm 
De Zweedse zomerzegels 
van dit jaar, te verschij
nen op 13 mei, bevatten 
foto's van de eilanden in 
en rond Stockholm. In 

totaal gaat het om maar 
liefst 30.000 eilanden, 
waarvan er honderd be
woond zijn. De vier ze
gels (met de aanduiding 
breu) zijn per tien in een 
boekje verkrijgbaar [11]. 
Het boekje kost 55 k. 

Zwitserland 
Corbusierfauteuil ueruan^en 
Op 31 maart heeft de 
Zwitserse post de ver
koop van de zegel van 
100 r. uit de serie 'Zwit
sers design' meteen af
beeldingvan de befaam
de fauteuil van Le Corbu-
sier moeten beëindigen. 
De post zou namelijk, zo 
bleek na uitgifte, voor he 
gebruik van de afbeel
ding forse rechten moe
ten gaan betalen. Een 
buitenlandse stichting 
zag wel brood in zo'n 
vordering. 
Een inderhaast ontwor
pen, vervangende zegel 
van 100 r.-zegel beeldt d( 
Landistoel (ontworpen ir 
1939) van Hans Coray af 
Uitgiftedatum van de 
nieuwe zegel is eveneens 
31 maart. Net als de an
dere drie zegels is ook 
deze zegel verkrijgbaar ii 
boekjes met tien zelfkle
vers [12]. 

^ ^fi. 

464 

DAVO 
SUPPLEMENTEN 
2003 
Alle supplementen 2003 
zijn nu bij uw handelaar 
verkrijgbaar. 
Bezoek ook onze website: www.davo.nl 
Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel.: 0570-502700, e-mail- info@davo.nl 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
Postfrisse blokken 

NEDERLAND 

MICHEL NVPH 

3 854 
4 858 
5 875 
6 899 
7 917 
8 937 
9 983 

10 1001 
11 1024 
12 1042 
13 1063 
14 1083 
15 1107 
16 1141 
17 1150 
18 1164 
19 1171 
20 1190 
21 1214 
22 1223 
23 1236 
24 1279 
25 1299 
26 1313 
27 1320 
28 1344 
29 1366 
30 1390 
31 1414 
32 1418 
33 1438 
34 1460 
35 1486 
36 1517 
37 1541 
38 1556 
39 1578 

PRICE 

15,25 
1,20 
1,20 
2,-
3,40 
3,70 
8,50 
4,40 
3,10 
4,-
1,50 
1,-
0,70 
0,30 
0,90 
0,50 
0,90 
0,90 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
1,10 
0,70 
1,10 
1,10 
1,10 
1,20 
1,-
1,10 
1,10 
1,30 
1,50 
1,10 
1,40 
0,70 
1,80 

UNO NEW YORK 
MICHEL WERT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

BERLIN 
MICHEL 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

PRICE 

56,-
0,80 
0,20 
0,20 
0,30 
0,20 
0,30 
0,60 
1,20 
0,80 
0,60 

PRICE 

0,50 
0,30 
0,90 
0,20 
0,20 
0,20 
0,90 

OSTERREICH 

MICHEL 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

PRICE 

1,-
0,35 
1,10 
0,95 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,55 
0,30 
3,50 

LIECHTENSTEIN 
MICHEL YVERT 

4 7 
5 8 
6 9 
7 10 
8 11 
9 12 

10 13 
11 14 
12 15 
13 16 
14 17 
15 18 

UNO GENE 

MICHEL YVERT 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

UNO WIEN 
MICHEL YVERT 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

MONACO 
MICHEL YVERT 

5 7 
6 8 
9 11 

13 15 
14 16 
18 20 
20 22 
21 23 
22 24 
24 26 

PRICE 

12,-
39,-
2,40 
0,90 
1,-
0,90 
0,60 
1,-
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 

PRICE 

0,40 
0,30 
0,30 
1,10 
0,50 

PRICE 

0,40 
0,60 
1,10 
0,40 
0,60 

PRICE 

6,-
2,80 
1,80 
1,80 
3,50 
3,30 
3 , -
1,10 
3,10 
3,30 

25 
27 
29 
30 
31 
33 
34 
36 
37A 
38 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

27 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

SCHWEIZ 
MICHEL 

6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 

2,80 
1,90 
2,80 
2,20 
2,70 
2,40 
3,70 
4,30 
2,70 
5,40 
3,60 
5,30 
3,60 
3,90 
2,50 
3,50 
4,90 
3,60 
4,30 
3,60 
3,90 
4,70 
3,40 
3,90 
4,40 
3,20 
4,30 
3,40 
4,60 
3,30 
5,-
4,80 
3,70 

PRICE 

30,-
25,-
30,-
30,-
17,-
44^-
23,-
28 -

3^60 
9,30 
1,20 
1,50 
0,30 
0,90 
1,10 
1,20 
1,70 
1,30 

SAN MARINO 
MICHEL 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

PRICE 

2,30 
1,-
2,70 
1,60 

14,-
2,80 
2,80 
3 , -
2,20 

VATICAN 

MICHEL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ITALIA 
1 
2 
3 tot 8 

BELGIË 
MICHEL 

17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

PRICE 

68,-
10,-
0,30 
0,30 
1,30 
0,70 
0,70 
0,50 
0,90 
0,90 

1,20 
1,20 
8,20 

PRICE 

4,20 
45,-
43, -
43, -
19,-
92,-
40,-
18,-

1,60 
2,20 
0,70 
1,20 
1,20 
0,50 
0,60 
0,40 
0,40 
0,30 
0,50 
0,30 
0,50 
1,-
0,80 
1,60 
0,80 
0,90 
1,30 
0,50 
0,80 
0,60 
1,40 
0,60 
0,60 
2,10 
1,70 
0,80 
1,30 
3 , -
3 , -
3 , -
3 , -
3 , -

11,-

ISRAEL 

YVERT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 tot 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

PRICE 

21 , -
0,20 
4,40 
0,90 
0,70 
0,20 
0,40 
1,40 
1,10 
0,40 
0,50 
0,20 
0,30 
0,40 
0,40 
0,20 
0,30 
0,50 
0,40 
0,40 
1,30 
0,50 
0,60 
1,70 
1,10 
1,80 
0,60 
0,70 
0,90 
0,90 
1,10 
1,80 
1,20 
0,70 
0,20 
0,70 
0,60 
1,20 
1,40 
1,-
0,80 
1,10 
1,10 
0,70 
0,90 
0,40 
0,40 

LUXEMBURG 
MICHEL YVERT 

5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 

PRICE 

6,50 
4,30 

27,50 
0,80 
0,50 
1,50 
0,60 
1,-
0,70 
0,90 
1,50 
2,-

Blokken dienen 100% postfris te zijn en zonder vouwen. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

mailto:r.vergossen@hetnet.nl


IL/mUSIISCHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2004 (verschijnt 12 augustus 
2004) moeten uiterlijk op i 
juli 2004 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 15 en 16 mei: 
Horst. Maasdorpenjilex II, ten
toonstelling in categorie 3, 
georganiseerd door de FV 'De 
Maasdorpen'. Thema: 'Filate
lie en entomologie' . De Riet, 
Weitersweide 22. O.a. collec
tie vlinders van de heer H. 
Grens, Horst. Openingstij
den: onbekend. Inlichtingen: 
Lottumseweg 36, 5971 BW 
Grubbenvorst, e-mail 
ascotcfflhome.nl 
• 22 tot en met 30 mei: 
Valencia (Spanje). Espana 
2004, internationale postze
geltentoonstelling onder het 
patronaat van de FIP met o.a. 
eenkadercoUecties. Ciudad 
de las Artes las Ciencias (City 
of Arts and Science). Inlichtin
gen: H. Buitenkamp, Van Be-
resteijnstraat23a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598-
636165. 
• 3 , 4 en 5 juni: 
Essen. 15. InternationaleBnef-
marken-Messe en Thematika 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). 
• 4 en 5 september: 
Kalmthout (België). Interna-
nonale Briepenbeurs. Erasmus 

^ Atheneum. Gratis CD/ROM 
<= op vertoon van de adresdra-
° ger van het meinummer van 
_ Filatelie (Handboek Nederlandse 
"^ Poststempels). Openingstijden: 
^ op zaterdag 4/9 van II tot 17 
^ uur en op zondag 5/9 van 10 
1̂  tot 17 uur. Informatie: 
2 injocabrieuenbeurs.com. 
^ • 15, i6 en 17 oktober: 

Apeldoorn. Postex 2004, na-
u n n ' ' " " ä ^ ' postzegelevenement 
I W V met tentoonstelling (catego

rieën 2 en 3, eenkader, jeugd 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Viering ju
bilea 'Fiscale Filatelie', 'Al 
Barid' (islamitische wereld), 

'Skandinavië' en 'Nederland
se Academie voor Filatelie'. 
Gratis catalogus. Gratis 
C D ; R 0 M Handboek Nederland
se Poststempels (op vertoon van 
de adresdrager van Filatelie 
van mei 2004), af te halen bij 
stand NVPV of Filatelie. Ope
ningstijden: op vrijdag 15/10 
en zaterdag 16/10 van 10 tot 
17 uur en op zondag 17/10 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
L.L. Louwerse, Koningin Wil
helminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182-
395103. Zie ook uJUJiu,nupu.nl. 
• 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 
033-2858424, e-mail luuan-
derhelm@ncrunet.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'. 
Openingsti|den: op 16 okto
ber van 10 tot 18 uur en op 17 
oktober van 10 tot 16 uur. In
zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mül
ler, MüUenborner Strasse 62, 
D-54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/9544-0, fax 
06591/954499 of per e-mail 
prter(3)mueller-muellenborn,de 
• 29 ,30 en 31 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2004, tentoonstelling (ca
tegorieën 2 en 3 plus eenka-
derinzendingen), georgani
seerd door de Stichting Co
mité Dag van de Postzegel 
Rotterdam. Ahoy', Rotter
dam-Zuid. Verloting, stuiver
tafels, speciale envelop 'Dag 
van de Postzegel', handel 
aanwezig. Inlichtingen: A. 
Ritmeester, telefoon 015-
2141701 of e-mail a.ritmees-
ter@planet.nl. 
• 20 en 21 november: 
Wijk bij Duurstede. Open Da
gen van de lo-jarige filatelis-
tenvereniging 'Wijk bij Duur
stede' en jeugdpostzegelclub 
'De Postduif. Ewouten Eli
sabeth Gasthuis, Gansfort
straat. Informatie: telefoon 
0343-373979 op P^r e-mail: 
ejuanderuegte@tele2.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-
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 0598-615534, 
e-mailj.lagcman@hetnct.nl 
• I5 , i6en i7apr i l : 
Wageningen. Wagenpost 
2005, tentoonstelling met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas-
se, georganiseerd door filate
listenvereniging 'De Globe' 
afdeling Wageningen. Motto: 
Oorlog en Vrede. Aanleiding: 
het 40-jarig bestaan van de 
afdeling en 60 jaar Bevrij
ding. Sporthal De Bongerd, 
Wageningen. Ca. 270 kaders; 
handelaren en jeugdactivitei-
ten. Inlichtingen; P.Rei-
jbroek, Dolderstraat29, 6706 
JD Wageningen, telefoon 
0317-421107, e-mail 
p1etcrr@xs4all.nl. 
• 10 toten met 15 mei: 
Brno (Slowakije). Brno 2005, 
internationale FEPA-tentoon-
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 0598-636165. 

RUILOAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 mei: 
Bilthoven. Filatclistische Con
tactgroep Oost Europa, 't Vogel
nest bij Zuiderkapel, Boslaan 
1,10-16. Telefoon 0346 -
572593 (na 19 uur). 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
6217973. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 8,10-14. Telefoon 
0297-289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 0348-452311. 
• 16 mei: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,10-17. Telefoon 045-
5415088. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
15.00. Telefoon 0413-
367786. 
• 20 mei: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat54,19-
22. Telefoon 0167-565538. 
• 21 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade40,19-21.45. Tele
foon 071-5896925. 
• 22 mei: 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te

lefoon 036-5304354. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 10-
16. Telefoon 071-3614198. 
• 23 mei: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6901936. 
• 24 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272, 20-22. Telefoon 024-
3974654-
• 29 mei: 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talma-
straat 9,10-17. Telefoon 
0184-618112. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Nieuw-Vennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-
16. Telefoon 023-5613929. 
Rozenburg (ZH). Advents-
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,10-16. Telefoon 
0181-214224. 
Woerden. Al Band, jïlatelisti-
schc contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15. Telefoon 0348-
481070. 
• 30 mei: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
10-13. Telefoon 0475-
481275. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
• 31 mei: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
• 5 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nieuwegein. Nederlandse Ver
eniging uoor Thematische Filate
lie, 'tVeerhuis, Nijenmonde 
4,10-16. Telefoon 0317-
415716. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 10-15. Tele
foon 023-5643024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a, 10-15. Te
lefoon 030-2886832. 
• 6 juni: 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
6217973. 
Nieuwegein. ' tVeerhuis, Nij
enmonde 4,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
• 12 juni: 
Amersfoort. NFVSkandmauie. 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,10-16. Tele
foon 020-6329018. 
Arnhem. Salvatorkerk, Salva-
torplein 274,10-16. Telefoon 
026-3230947. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad

huis, Koningshoek, 12-16. 
Telefoon 010-5917871. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858. 
• 13 juni: 
Boxtel. Vmbo College, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefooi 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
•17 juni: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, ic 
22. Telefoon 0167-565538. 
• 19 juni: 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
6217973. 
Hilversum. De Koepel, Kapii 
telweg 399a, 12.30-16.30. Te 
lefoon 036-5304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 0348-452311. 
• 20 juni: 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
• 21 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Brui'neweg 
272, 20-22. Telefoon 024-
3974654-
• 26 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit 
telweg 399a, 12.30-16.30. Te 
lefoon 036-5304354. 
• 27 juni: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
10-13. Telefoon 0475-
481275. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 
• 4 en 5 juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, telefoon 013-5800434, 
fax013-5800435, e-mail 
inJo@pzu-hoes.nl, website 
unuiu.pzu-hoes.nl. 
• 6 juni: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedcnis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, faxoi65-527i94, 
e-mail mb@Jilatclist.com, 
website uimui.jilatclist.com. 
• 6 juni: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, te 
lefoon 0165-527130, fax 
0165-527194, e-mail 
mb@jïlatelist.com, website 
ujuiuj.jilatelist.com. 
• 6 juni: 
Roosendaal. Internationaal 
met Goud bekroonde collectie 'Mo 
linology', collectie Wim Bosmar 
en losse postzegels uit nalaten
schappen. René Hillesum, 
Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, 
e-mail mb@jilatelist.com, 
website uJU)u;.Jïlatelist.com. 
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lEUWE 
«liSSIES 

ederland 

uni: 
rsoonlijke Postzegels. Postze-
Ivelletje met tien identieke, 
gomde postzegels van 
1.39 voor consumenten. 
juni: 

dnjfsPostzegcl 2004. Vijftig 
^gels van €0.39 (mailer). 
Tietje 'Gezin prins Willem-
exander' (10 x€0.39). 
juli: 
luujcpostzeflels. Blokje met 
er verschillende postzegels 
n €0.39 en blokje met vier 
rschillende postzegels van 

b.6i. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82,2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
070-3307500 (infolijn: 070-

' 3307575> fsx: 070-3608926) 
j Internet: www.muscom.nl 
I Openingstijden: maandag 
i t/m vrijdag van 10-17 ""''> ^3-
j terdag, zondag en feestdagen 

12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 

j Toegangsprijzen: volwasse
nen €6.-; 65-plussers €4.50; 
4- t/m 12 -jarigen €3.-; Rabo/ 
NS- kaarthouders 50% kor
ting. Kinderen t/m 3 jaar, 
Museumjaarkaart of Cultu
reel Jongerenpaspoort: gra
tis. Groepen groter dan tien 

personen: €5.- per persoon. 

Exposities 
Vormgeving opjormaat, ten
toonstelling over het werk 
van twaalf vormgevers van 
Nederlandse postzegels 
(1994-2004). Van 18 mei tot 
en met 26 september 2004. 

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 ma
ken van de bibliotheek, op af
spraak met mevrouw Spiek-
man: 070-3307500. 

BONDS-
BIBLiOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elkewoens-

< dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). 
Via de site van de NBFV 
{www.nbjv.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheek-zegel 
bereikt u de informatie die 
betrekking heeft op de prach
tige collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. 
U vindt er een overzicht van 
de lopende tijdschriftenabon

nementen, ziet welke boeken 
er nieuw aangeschaft zijn en 
kunt er nagaan op welke wij
ze deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van de (ou
dere) tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen kunt 
u de medewerkers van de 
Bondsbibliotheek op de ge
wone wijze e-mailen, via 
bibliotheek(a)n bjv.org. 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

1 ^ 
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MEDEI 
SIEIWI 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

E-MAIL: KEES.VERHULST@WANADOO.NL 

I het vorige nummer van 
latelie heeft u een uitge-
•eid artikel kunnen lezen 
'er de Nationale Postzegcl-
oui & StampKids 2004 in 
osmalen en de viering van 
ïtjubileum '50 jaar Jeugd-
latelie' in Nederland. Deze 
aand kan ik u de afbeel-
ngen tonen van de drie 
rschillende poststempels 
e van 7 tot en met g mei in 
2t Autotron zijn gebruikt. 

osmalen 
1 Rosmalen zijn zoals ge-
gd drie verschillende 
empels gebruikt. De stem-
els zijn ontworpen door 
irza Design uit Deventer, 
et stempel van de Nationale 
jstzegelshoiü & Stamp-
Ids 2004 laat een combina-
e van de thema's auto's en 
rookjes zien. Een mooi 
)orbeeld hiervan is devlie-
;nde Ford Anglia uit de 
arry Potterfllms. 

,oS«ege/ 

7-8-9 mei 2004 

et tweede stempel, met de 
kst Stampkids, laat een 
vart/wit geblokte finish-
ag zien en het laatste stem-
:l, dat werd gebruikt ter ge-
genheid van het jubileum 
o jaar Jeugdfilatelie in Ne
etland' heeft als thema 
rookjes. De ontwerper heeft 
;bruik gemaakt van het 
)rookje van de Bremer 
admuzikanten. Dit thema 

7-8-9 mei 

Stamp Kids 
O S M A L E 

50 jaar JFN 

is grafisch gezien mooi weer 
te geven en het staat voor 
'samen sterk', 'samen een 
groter geheel vormen' (net 
als de grootste sprookjes-
postzegelverzamehng die 
men in Rosmalen wilde aan
leggen uit vele verzamelin
gen van kinderen, om in het 
Guiness Book ojRecords te ko
men). Het speciale lettertype 
dat in het stempel te zien is, 
wordt door Jeugd Filatelie 
Nederland in het eigen logo 
gebruikt. Opvallend is dat er 
als datum mei 2004 in het 
stempel vermeld staat en 
niet de volledige datum. 

Reacties van lezers 
Ik wil u weer hartelijk dan
ken voor de reacties die ik 
heb mogen ontvangen. Deze 
maand wil ik er weer aan
dachtaan besteden. Vanaf 
heden kunt u overigens ge
bruik maken van een nieuw 
postbusnummer (zie de ru-
briekkop). 

Penuernietigmgen 
Van veel lezers ontvang ik 
geregeld opmerkingen over 
de zogenaamde penvernieti-
ging die TPGPost toepast. 
Van nevrouw Mylanus-Van 
Slochteren uit Beets ontving 
in 2002 een poststuk datge-

BRIEFKAART CARTE POSTALE | 

afiend*r expédiUur 

Militaire Post Oiganïsatie 
NAPO500 
: M P C 5 7 A 

^ 5 0 9 VP Utrecht 
Contactgroep P^s/^.c 1^0 /Z 

Nederlandse Militaire Post 
vw»w.«iil{loo3l-hffllorie.nl 
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i!i;!'mimii,i),t.,;^^H,i,ii„^i,ii„i,limr 

Briefkaart met 'bijdruk', ajkomstig van de Militaire Post Organisatie m Utrecht. 

^ o 

Ingezonden door Margot Leemker uit Den Haag enuelop met onjuist ingestel 'Weken uan de kaart'-mochinestempel 

frankeerd was met twee pro
vinciezegels en gestempeld 
was met de stempelvlag We
ken van de Kaart. In haar brief 
aan mij gaf ze aan dat ze 
hierdoor weliswaar geen we
ken van de kaart was, maar 
dat ze er toch niet zo blij 
mee was. Beide zegels waren 
immers afgestempeld? 
Ook van andere lezers heb ik 
dergelijke reacties ontvan
gen. Helaas is er niet zoveel 
aan te doen. Het hangt af 
van de postbesteller en van 
zijn eventuele liefde voor de 
filatelie. Als die liefde niet 
aanwezig is, zal hij of zij 
wellicht minder zorgvuldig 
te werk gaan bij het ongeldig 
maken van een postzegel. 
Niet-afgestempelde postze
gels behoren eigenlijk on

geldig te worden gemaakt 
met het stempel TPGPost 
TPGPost TPGPost of met een 
pennenstreek, aldus TPG. 
Het doel is natuurlijk dat 
voorkomen wordt dat onaf-
gesterapelde zegels nog 
eens worden gebruikt. 

Kaart met opdruk 
Van de Militaire Post Orga
nisatie te Utrecht ontving ik 
een zeer fraaie briefkaart 
met een speciale opdruk. 
Deze opdruk is met behulp 
van een computer en een 
printer aangebracht op een 
normale briefkaart. De 
briefkaart is gestempeld met 
het zogenoemde rolstempel 
van het Centraal Veldpost
kantoor. 
Dit stempel werd op i febru

ari 1988 voor het eerst ge
bruikt. 

Verkeerd ingestelde stempels 
Van Margot Leemker uit Den 
Haag ontving ik een envelop 
met een afbeelding van de 
stempelvlag Weken uan de 
Kaart. Ditmaal gaat het om 
een voorafstempeling, ver
oorzaakt door het onjuist in
stellen van het dagtekening
stempel 's-Gravenhage. Het 
stempel toont de datum 
/.Il.gg-g, terwijl de postze
gel pas in 2002 werd uitge
geven. Ook dit komt vaker 
voor. 

Nieuw postbusnummer 
De samensteller van deze ru
briek heeft een nieuwe post
bus (zie de rubriekkop). 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldmij 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bi| de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
io5'o4. Europa 2004, va
kantie. 
€0.75. Zeilboot voor anker bij 
rotsen. 

w»»5Pr»rr»»»»*»»w»w*r 

io5'o4. Automaatzegel, 
bessen. 
€0.50, 0.55, 0.60, 0.75. Vac
ciniuin vitisidaea (rode bos
bes of vossebes). 

ANDORRAFRANS 
223'o4. Kinderen uit de we
reld. 
€0.50. Jongetje en meisje. 

:Z ANDORRA SPAANS 
i83'o4. Nationaal artistiek 

411 "^^°''*' €0.52. Schilderij van slagers
winkel door Joaquim Mir 
(18731940). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
232'o4. Steden: Stolac, 

Gradacac, Fojnica. 
2., 4., 5. (M). Resp. berg
dorp Stolac, ommuurd ge
bouw en minaret in Grad
acac, kerk in Fojnica. 

Bosna i ^ercegovina 

3i3'o4 Flora, cactussen en 
orchideeën. 
1.50,1.50, 2., 2.50 (M); geu
rende zegels. Resp. Cattleya 
intermedia, Aloe barbaden
sis, Brassavola David Sander, 
Carnegiea gigantea. 

3i3'04. Honderd jaar 
FIFA*. 
2. (M). Beeldmerk gelegen
heid en wereldbol als voetbal. 

264'o4. Europa 2004, va
kantie. 
I., 1.50 (M). Wekker, resp. 
op ski's, aan strand met pal
men. 

i55'o4. Fauna, bijen. 
Velletje; tweemaal 2. (M). 
Apis mellifica resp. op rode 
bloem, bij gele bloem. 

DUITSLAND 
74'04. Honderdvijftig jaar 

gloeilampen, uitvinder Hein
rich Göbel (18181893). 
€2.20. Gloeilamp uit 1854 en 
uit 2004. 

150 Jahre 
elektrische 
Glühlampe 

74'04. Bedreigde diersoor
ten. 
€0.55. Ooievaar (Ciconia ci
conia) in vlucht. 

74'o4. Werelderfgoed 
Unesco*, Bauhausplaatsen in 
Weimar en Dessau (Bauhaus: 
hogeschool voor architectuur 
en toegepaste kunsten te 
Weimar, in 1919 opgericht 
doorWalterGropius, 1883
1969, in 1925 verhuisd naar 
Dessau). 
€0.55. Meesterhuizen in Des
sau. 

74'04. Honderdste geboor
tedag Kurt Georg Kiesinger 
(19041988). 
€0.55. Portret politicus. 

ESTLAND 
i73'04. Voorjaarsbloemen 
in het bos. 
Viermaal 4.40 kr. in velletje 
of boekje. Viola riviniana, 
Anemone nemorosa, Hepati
ca nobilis, TroUius europa
eus. 

253'04. Frankeerzegel. 
5.50 kr. Drie leeuwen. 
64'04. Vogel van het jaar: 
Ciconia ciconia. 
4.40 kr. Ooievaar met jongen. 

FAERÖER 
263'o4. 'Beschrijving tocht 
met schip Maria rond Fa
eröereilanden in zomer 
1854', boek van S. Rathbone 
en E.H. Greig. 
Velletje metachtmaal 6.50 kr. 
Illustraties uit boek: rots, 
schip in golven, huisjes, vier
maal rotsen, schip en roei
bootjes. 

WMIk

6.50 ■'"' 
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FINLAND 
263'o4. Zwaluw. 
I. Klass. 

a63'04. Orchidee. 
I. Klass. 
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FRANKRIJK 
74'o4. Honderd jaar 'Enten
te Cordiale' (hartelijke ver
standhouding tussen Frank
rijk en GrootBrittanniè), ge
zamenlijke uitgifte met 
GrootBrittannie: Britse en 
Franse kunst 2.0'" eeuw. 
€0.50, 0.75. Resp. 'Coccinel
le' (lieveheersbeestje) van So
nia Delaunay (18851979), 
'Lace I (trial proof 1968)' 
door sir Terry Frost (1915
2003). 

84'o4. Veiligheid op de weg 
(zie ook Verenigde Naties). 

€0.50. Mens van routekaart 
met veiligheidsgordel. 

ig4'o4. Honderdste sterf
dag JeanLéon Géróme 
(18241904), schilder. 
€1.11. Schilderij 'Hanenge
vecht'. 

1 11€ Jean Leon Geiöme 1824 1« 

264'o4. Dieren op de boer 
derij. 
€0.45, 0.50, 0.50, 0.75. Resi 
konijn, kip met kuikens, ko( 
ezel; velletje met de vier ze
gels in doorlopend beeld, oj 
rand haan, gans, lammetje, 
eend, duif en varken. 

264'o4. Bordeaux (Giron
de). 
€0.50. Stenen boogbrugen 
moderne tram. 

35'o4. Uitbreiding Europe 
se Unie. 
€0.50. Kaart Europa met 
vlaggen aangesloten landen 
io5'o4. Slag bij Dien Biên 
Phu, IndoChinese Oorlog 
(19451954). 
€0.50. Soldaten, vliegtuig, 
parachutisten. 



EORGIË 
8i'04. Datum melding 
'379, Europa 2004. 

IBRALTAR 
54'o4. Driehonderd jaar 
rits Gibraltar, 
egel van 8 p. en velletje met 
;htmaal 30 p., £ 1.20. Resp. 
apenschild; achtersteven 
;ilschip met vlag Britse 
roon, roeisloep en zeilsche
en voor anker, drie mannen 
iet geweer en speer, wapen
;hild en pruik, politiepeten 
lefooncel, brievenbus en 
eeldmerk post, mannen in 
)ga en stropdassen universi
it Cambridge, menigte met 
aggen en rots Gibraltar, 

üff!^ 
RIEKENLAND 
43'o4. Olympische Spe
n, olympische sporten. 

0.05, o.io, 0.20,0.47,2.00 
n 5.00. Beeldmerk spelen en 
'sp. zwemster, handen in
'rijven met magnesiumpoe
er, kanoer, estafettestokje, 
tmische gymnastiek, man 
an ringen. 

5'o4. Olympische Spelen, 
lympischevlam. 
elletje met twee zegels 
vaarde onbekend). Beeld
lerk spelen en resp. vrouw 
iet vlam, huizen en vrouw 
iet vlam; op rand olympi
;hevlam. 

j^(ïWs(»^tiOtj*' ■PW 

UäÜS 
■5'o4. Olympische vrede, 
elletje met twee zegels 
vaarde onbekend). Ontwer
en met olympische ringen 
1 duiven. 

•5'o4. Europa 2004, vakan

'aarden onbekend. Resp. 
ilboot, ballon. 

GROOTBRITTANNIË 
i34'o4. Oceaanschepen. 
I", E, 42, 47, 57, 68 p. Resp. 
RMS Queen Mary 2 (2004), 
SS Canberra (1961), RMS 
Queen Mary (1936), RMS 
Mauretanië (1907), SS City of 
New York (1888), PS Great 
Western {1838). 

^5'5''°4 Tweehonderd jaar 
'Royal Horticultural Society'. 
2"'',i«, E, 42,47, 68 p. Bloe
men, resp. Dianthusall
woodii. Dahlia 'Garden Prin
cess', Clematis 'Arabella', 
Miltonia 'French Lake', Lili
um 'Yellow Pixie', Delphini
um 'Clifford Sky'. 

HONGARIJE 
42'04. Nostalgisch smal
spoor, II(I:i34'oi). 
120,150 Ft. Resp. dieselloc 
AEV P2, stoomloc 'Rezet'. 

42'o4. Geboortejaren. 
40, 44, 80 Ft. Resp. Balint 
Balassi (15541594, dichter), 
József Bajza (18041858, 
dichter en criticus), 
Janos Andras Segner 
(17041777, hoogleraar wis, 
natuur en sterrenkunde). 
ig2'o4. Festivals en carnaval. 
Velletje met viermaal 60 Ft. 
'Busojaras': gemaskerde op
tocht (maskers, ratel, bel en 
houtvuur), bloemenfestival 
(bloemen), wijnfestival (drui
ven, kaars, glas wijn, vaten), 
festivals (trompet, oorkonde, 
trommel). 

ig2'o4. Toeslagzegels 'voor 
de jeugd', Hongaarse hon
den. 
Velletje met driemaal 100 en 
100450 Ft. Resp. schaaps
hond, Hongaarse windhond, 
mudi, vizsla (Hongaarse 
staande hond). 

MAGYARORSZAG ^ 

262'o4. Ministersconferen
tie over kennismaatschappij 
in Boedapest. 
40 Ft. Letter e, op achter
grond getallen i en o van bi
naire stelsel. 
53'04. Op weg naar Europe
se Unie, III. 
100 Ft. Klok met Europese 
sterren, wijzers op 11.48 uur. 
53'o4. Tiende wereldkam
pioenschap indooratietiek in 
Boedapest. 
120 Ft. Beeldmerk, hardlopers, 
hoogspringer en publiek. 

mi^lFWPfwrpwrviw^ 
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i83'o4. Werelderfgoed 
Hongarije, II. 
150,170 Ft. Resp. abdij van 
Pannonhalma en gedeelte in
terieur kerk, panorama Hor
tobagy met dieren (kudde 
paarden, witvleugelstern 
(Chlidonias leucopterus), 
grijskleurig rundvee). 

\1AC;̂  \RORSZAG 

i83'o4. Serie toerisme, 
kuuroordhotels II. 
120,150 Ft. Resp. hotel Bük 
in Bükfiirdö en waterbron 
binnen, AquaSol hotel in 
Hajduszoboszlo en beeld van 
Pal Patzay (1959). 
i83'o4. Pasen. 
48 Ft. Paashaas en ei. 

1H Ü 
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IERLAND 
i93'o4. Poolexpeditie Er
nest Shackleton (19141917). 
Tweemaal €0.48, tweemaal 
€0.65; velletje met tweemaal 
€1.. Doorlopende afbeeldin
gen, expeditieleden met resp. 
honden en schip 'Endurance' 
in ijs, tenten; zelfde afbeel
dingen als €0.65, op rand 
schip en kaart. Ook postze
gelboekje. 

3i3'04. Honderd jaar 
FIFA*. 
€0.60. Nationale vlaggen alle 
winnaars wereldcup, voetbal, 
wereldbol en beeldmerk. 

ITALIË 
gj'og. Twintigste olympi
sche winterspelen, Turijn 
2006. 
€0.23, 0.45, 0.62,0.65. 
Beeldmerk spelen en resp. 
kerk 'Santo Maria Assunta' in 
Pragelato, parochiekerk 'San 
Pietro Apostolo' in Bardo
necchia, gebouw 'Antonellia
na' in Turijn, stenen fontein 
uit 1781 in Sauze d'Oulx. 

i83'04. Zevenhonderdste 
geboortedag Francesco 
Petrarca (13041374). 
€0.45. Portret dichter. 

i93'o4. Frankeerzegel 'pri
ority mail'. 
€0.80,1.50. Letter 'P', aan
hangsel met 'priority mail'. 
2o3'o4. Frankeerzegel, se
rie 'de vrouw in de kunst'. 
€0.65. Detail fresco'Sint lo
ris en prinses van Trebison
da' door Antonio Pisanello 
(13951455). 
34'04. Serie 'Italiaans artis

tiek en cultureel erfgoed', 
dropmuseum 'Giorgio Ama
relli'. 
€0.45. Museumgebouw, vijzel 
met stamper, beker zoethout. 
j  , /vvwuw\n 

ITALIA € 0,45 ] 

JERSEY 
255'o4. Orchideeën, V. 
32,33,40, 54, 62,70 p.; blok 
£ 2.. Resp. Cymbidium 
iowianum, Phragmipedium 
besseae, Peristeria elata, 
Cymbidium trayanum, Pa
phiopedilum Victoria Village, 
Paphiopedilum hirsutissi
mum; Phragmipedium Jason 
Fischer. 

66'04. Geallieerde landing 
in Normandië zestig jaar ge
leden. 
Blok £2.. Normandische 
kust en vlaggen van Verenig
de Staten GrootBrittannië en 
Canada; op rand insignes van 
belangrijkste betrokken een
heden en organisaties. 

KROATIË 
223'o4. Purperreiger. 
Viermaal 5. kn. (samenhan
gend). Vier verschillende af
beeldingen Ardea purpurea 
en pandabeeldmerk WWF*. 
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LETLAND 
203'o4. Literatuur, gebroe
ders Kaudzites. 
0.40 Lvl. Portretten Reinis 
(18391920) en Matiss (1848
1926) en handtekeningen. 

lil 
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LITOUWEN 
2o3'o4. Universiteit Vilnius 
vierhonderdvijfentwintig jaar. 
I. Lt. Universiteitsgebouw 
en twee portretjes. 

MAN 
64'o4. Dday zestig jaar ge
leden. 
23,23,27,27,47,47,68, 
68 p. (per waarde samenhan
gend); velletje met viermaal 
50 p. Resp. tweemaal solda
ten en tanks bij kust, twee
maal landingsvaartuig voor 
kust, tweemaal oorlogssche
pen, tweemaal vliegtuigen; 
beeldmerk 'imperial war mu
seum' en resp. Churchill, 
driemaal scènes met militai
ren (op rand: oorlogsmuse
um in Londen, North en Dux
ford, 'Cabinet War Rooms', 
HMS Belfast). 

MONACO 
24'o4. Twintigste 'Kunst in 
de lente'. 
€1.. Masker, harp, cello, kla
vier, dirigeerhand, ballet en 
toneel. 

' MONACO 1,00€ 

7 PRI^TEMPS DBS.IJJS 

54'o4. Honderd jaar kathe
draalschool voor koren. 
€0.45. Kathedraal, man en 
wapenschild. 

* * " * *  " — 
54'o4. Zevenendertigste inter
nationaal bloemenconcours. 
€0.58. Winnend boeket 2003. 
g4'04. Internationale hon
dententoonstelling. 
€0.90. Cavaher king Charles 
spaniel. 
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i44'o4. Vijfenzeventig jaar 
Grand Prix van Monaco. 
€1.20. Portretten Antony 
Noghes en Louis II, lijst deel
nemers eerste Grand Prix, 
raceauto Williams. 

<nvi«f««*i«*«*«^n««<«««««i 

MONACO ■'K 1,20€ i 

NOORWEGEN 
263'04. Honderdvijftigste 
geboortedag Otto Sverdrup 
(18541930), Noors poolon
derzoeker, gezamenlijke uit
gifte met Groenland en Cana
da. 
6., 9.50 kr. Resp. portret 
Sverdrup, poolschip 'Fram'; 
velletje met beide zegels. 

263'04. Europa 2004, va
kantie. 
6., 7.50, 9.50 kr. Resp. fiet
ser in bergen, kanoer tussen 
rotsen, rij skiërs in sneeuw
landschap. 

^, 1 
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OEKRAÏNE 
i93'o4. Oekraïne vijftig jaar 
hd Unesco*. 
45 k. Symbolisch ontwerp. 

263'o4. Vlinders. 
Velletje met 45, 75, 80 k., 
2.60, 3.50 Hr. Resp. Endro
misversicolora, Smerinthes 
ocellatus, Catocala fraxini, 
Apatura ilia, Papilio macha
on. 
24'o4. Honderdste geboor
tedag Serhii Lyfar (1904
1986). 
45 k. Portret en handteke
ning. 

i45^ 
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2304'o4. Europa 2004, 
vakantie. 
Velletje met 0.45, 0.75, 2.61, 
3.52 Hr. Resp. kasteel 'zwa

luwnest', Karpatisch land
schap, kasteel in Khotyn, ho
lenklooster Petsjerska Lavra 
in Kiev; op de rand bloemen 
en 'Welkom in Oekraïne'. 

: « ^ : 
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OOSTENRIJK 
303'04. Kardinaal Franz 
König (19052004). 
€1.. Portret. 

234'o4. Huwelijk prinses 
Elisabeth (Sisi) en keizer 
Franz Joseph honderdvijftig 
jaar geleden. 
Velletje met €1.25,1.50,1.75. 
Resp. paar in park Laxenburg 
tijdens huwelijksreis, aan
komst prinses Elisabeth von 
Witteisbach in Nussdorf op 
2241854, keizerin Ehsabeth 
en keizer Franz Joseph. 

284'o4. Dag van katholie
ken in MiddenEuropa. 
Velletje met €0.55 en vijfmaal 
€1.25 (plaatsing zegels in 
vorm kruis). Resp. beeld
merk gelegenheid, paus 
Johannes Paulus II, (uitpel
grimskerk in Mariazeil:) 
Madonna en Kind, 'Moeder 
Gods op pilaar Heilige 
Maagd' (1520), altaarstuk 
'Maagd Maria' (1350/60) ge
schonken door koning 
Lodewijk van Hongarije, 
crucifix van Johann Bernhard 
Fischer von Erlach. 

75'04. Dag van postzegel 
2004. 

€2.6511.30. Postzakken wor
den in vliegtuig (OefFag CII) 
geladen. 

^"'""•"•' 
85'o4. Serie 'volksgebrui
ken en kostbaarheden', vat 
glijden. 
€0.55. Leeg wijnvat in Koster
neuberg: mensen klimmen 
naar boven en glijden aan de 
andere kant naar beneden. 

245'o4. Joe Zawinul (1932). 
€0.55. Portret jazzmusicus. 

PORTUGAL 
i93'04. Vierhonderdste ge
boortedag koning D. Joao IV 
(16041656). 
€0.45,1. (samenhangend). 
Panorama stad en Joao, resp. 
portret, staand in wapenuit
rusting. 

223'04. Oceanarium in Lis
sabon. 
€0.30, 0.45, 0.56, 0.72,1., 
2.; blok €1.50. Beeldmerk en 
resp. Phyllopteryx taeniola
tus, Spheniscus magellani
cus, Hypsypops rubicundus, 
Enhydra lutris, Carcharias 
taurus, Fratercula arctica; ge
bouw en Eudyptes chrysolop
hus. 

0,30 

ROEMENIË 
iQ2'o4. Valentijnsdag. 
21.000 L. Twee verliefde ge
zichten. 

202'o4. Drieëntwintigste 
UPU*congres in Boekarest. 
Tweemaal 31.000 L. Beeld
merk UPU, beeldmerk con
gres. 

53'o4. Pasen. 
4.000 L. Paasei en paashaas 
met brieven. 

RUSLAND 
i63'04. Kloosters RussiscJ 
orthodoxe Kerk. 
Vijfmaal 8. r. Klooster en 
heilige, resp. St. Panteleimo 
in monnikenrepubliek Atho; 
(11''' eeuw), Petsjerska Lavra 
in Kiev (1051), Polotsk (1128' 
Gorney bij Jeruzalem {1886), 
Pukhtitsky in Esüand (1891). 

i54'o4. Kronsjtadt (Kroon 
stad) driehonderd jaar. 
4. r. Standbeeld, kerk, zeil
schip en anker. 

■ ■ « * ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ « « ■ « 

KPOHlUTAATy 
300 

SAN MARINO 
i64'o4. Twintigste congrei 
Europese Bonsai Associatie. 
€0.45, 0.60. Beeldmerk gele 
genheid en resp. 'Kokurya 
(Pinus thumbergii), mondia 
Ie winnaar 2000 (Pinus 
mugo). 

; SAN MARINO 0,60 



)4'04 Vijftig jaar vriend

happelijke betrekkingen 
iet China. 
lletje met driemaal €o.8o. 

fbeeldingen van China en 
in Marino, resp. TianAn

enpaleis (1400) en rege

ngsgebouw, Chinese muur 
1 Monte Titano, pagode 
empel van de Hemel en to

n; op rand schildering 'Ode 
m de Vrede' (1955) van on

;r anderen Qi Baishi. 

i62 'o4. Fauna en flora. 
16., 24., 26.20, 28.70 Ndin. 
(€0.25, 0.35,0.40,0.50). 
Resp. Ramonda serbica, Ra

monda nathaliae, Heodes 
virgaureae, Lysandra bellar

gus. 
272'04. olympische Spe

len. 
32., 56. Ndin. (€0.50, 0.80). 
Beeldmerk nationaal olym

pisch comité en resp. hardlo

pers, worstelaars. 

)4'o4. Honderd jaar 
IFA*. 
2.80. Beeldmerk en vlag San 
larino. 

ERVIË EN MONTENEGRO 
ii '04. Dagblad 'Politika' 
onderdjaar. 
weemaal 16. Ndin. (€0.25). 
eeldmerk gelegenheid en 
sp. gebouw, oude typema

line. 
■ ■ ■ ■ • ■ • ■ ■ ■ V I 
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oi'o4. Beschermde dier

jorten. 
i., 16., 26.20, 28.70 Ndin. 
LO.20, 0.25, 0.40, 0.50). 
andabeeldmerk WWF* en 
sp. Parnassius apollo, Ro

ilia alpina, Aeshna viridis, 
aga pedo (apollovlinder, al

enboktor, groene glazen

laker, spitskopsprinkhaan). 

J2g70 **"*''" ^ j 
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j 2 'o4. Eerste Servische op

and tweehonderd jaar gele

en. 
weemaal 16.Ndin. (€0.25). 
!an in galauniform en wa

enschilden, wereldbol en 
nderen. 
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i23 '04. Strijd tegen ter

rorisme. 
16. Ndin. (€0.25). Hand 
haalt doek van wereldbol. 
15304. Pasen. 
16., 28.70 Ndin. (€0.25, 
0.50). Schilderijen met religi

euze paasafbeeldingen. 

SLOVENIË 
243'o4. Karakters uit pren

tenboeken voor kinderen. 
Driemaal 'B' (44 Sit.). Uit 
boek van Josip Vandot (1884

1944), resp. herdersjongen 
Kekec, Petita, Kosobrin. 

1 
1 n 

^ovenija KJ 

243'o4. Europees kam

pioenschap turnen voor man

nen. 
'D ' (107 Sit.). Driehoekige ze

gel: man aan ringen. 

243'o4. Fossielen. 
'D' . Vis uitoligoceen. 

UllÄ W 

243'o4. Toerisme, stad Bied 
duizend jaar. 
218 Sit. Kerkje op eiland in 
Meer van Bied en deel docu

ment. 

24'04. Slovenië lid NAVO*. 
'D' . Beeldmerk NAVO. 
i5 '04. Slovenië in Europese 
Unie. 
95 Sit. Kaart Europa, Europe

se sterren, vlaggen tien nieu

we lidstaten. 

SLOWAKIJE 
i64 'o4. Serie 'schoonheid 
van ons land', trouwkleding. 
15., 28. Sk. Resp. man, 
vrouw in traditionele trouw

kleding. 

SLOVENSKO 

Sk 

SPANJE 
92'o4. Wereldkampioen

schap roeien op meer van Ba

nyoles. 
€0.77. Bovenaanzicht acht. 
io2 'o4. Promotiecampagne 
'briefwisseling tussen scho

lieren'. 
Viermaal €0.27. Tekeningen 
uit strip 'Trazo yTiza' van 
Miguelanxo Prado (1958): 
vrouw bij zee, zeilboot, 
vrouw, vuurtoren; twaalf aan

hangsels met maanden jaar 
en resp. meeuw, zeilboot, 
vrouw, open raam, jongen en 
rots met vuurtoren, meisje en 
rots met vuurtoren, vrouw, 
meisje bij vuurtoren, huis 
met open deur, meeuwen, 
zeilboot, vrouw. 
83'o4. Klooster van heilige 
Maria van Carracedo in pro

vincie Leon. 
Blok €1.90. Detail klooster, 
op rand klooster en beeld

merken. 

i83 '04. Zesendertigste 
Olympiade van Ajedrez in 
Calvia, Mallorca. 
€0.77. Beeldmerk schaak

kampioenschap en mascotte. 
3i3 'o4. Nationaal erfgoed, 
klokken. 
Velletje met €0.27, 0.52, 
0.77,1.90. Resp. Caliope 
(muze epische poëzie) met 
klok (19'''' eeuw), klok in stijl 
LodewijkXVI met Amor (iS'''' 
eeuw, Ridel), vrouw (konin

gin Maria Luisa) met kind en 
klok (ig'*'̂  eeuw, J.A. Lepin), 
Venus groet Cupido en klok 
(i8'i 'eeuw,].B.A. Furet). 

24'o4. II Maart door Euro

pees Parlement uitgeroepen 
tot 'Europese dag terreur

slachtoffers'. 
€0.27. Zwart hnt. 
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3 ESPANA 

TSJECHIË 
i44'04. Wereldkampioen

schap ijshockey 2004. 
12. Kc. Spelscène. 

TURKIJE 
20i i  '03. Landbouwbank 
honderdveertig jaar. 
600.000 TL. Mithat Pasa 
(18221884), oprichter bank, 
bankgebouwen in Ankara en 
boeren aan het werk. 
i2 i2 'o3. Woonhuizen van 
KemalAtatürk(i88i i93i) . 
600.000,700.000, 800.000, 
1.000.000 Tl. Resp. villa in 
Trabzon (1903), museumvilla 
in Adapazan (1915), huis in 
Saloniki (1870), museumvilla 
in Ankara (1876). 
23i2 'o3. Driehonderdste 
geboortedag Ibrahim Hakki 
Erzurumlu (17031772). 
600.000150.000 TL. Afbeel

ding mysticus, globe en 
boek. 

VATICAAN 
i83'04. Bezoeken paus aan 
Polen (19792002), gezamen

lijke uitgifte met Polen. 
Velletjes met viermaal €0.45, 
0.62. Portretten paus en aan

hangsels met teksten en wa

penschilden Polen en paus. 

i83 '04. Vijfhonderdste ge

boortedag paus Pius V (1504

1572, in 1712 heilig ver

klaard). 
€0.04, 2.. Resp. detail, gro

ter deel altaarstuk door Gra

zio Cossoli (1597) waarop 
Onze Lieve Vrouwe van de 
Rozenkrans, Dominicus en 
Catharinavan Siena, kardi

naal Bonelli en paus Pius V. 

CITTA'DELVATICANp 

i83 '04. Reizen van paus Jo

hannes Paulus IL 
€0.60, 0.62, 0.80,1.40. Por

tret paus en kleuren vlag van 
resp. Spanje, Kroatië, Bosnië

Herzegovina, Slowakije. 

IJSLAND 
i54 'o4. Oude auto's . 
60., 60., 85., 85. kr. in 
boekjes. Resp. Pobeta (1954), 
Ford Fairlane Victoria (1956), 
Volkswagen (19520, Chevro

let Bel Air (1955). 

ig5 '04. Europa 2004, va

kantie. 
60., 85. kr. Resp. fietsers, 
jeeps in ijslandschap. 

i95 '04. IJslands haring

avontuur (mede door nieuwe 
vistechnieken honderd jaar 
geleden werd onafhankelijk

heid IJsland mogelijk). 
65. kr. Iemand haalt haring 
uit ton. 

i95 '04. Honderd jaar 
'Hringurinn', liefdadigheids

organisatie verzorging en on

derwijs zieke kinderen. 
100. kr. Kindje en beer, 
beeldmerk organisatie. 

lOQ: lOO i'n: Island 
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ZWEDEN 
26-3-'o4. Werelderfgoed, V, 
Falun (oudste en belangri|k-
ste mijn van Zweden). 
Viermaal brev inrikes (in 
boekje van zes). Dagbouw-
groeve met Creutzgebouw 
die schacht overkapt, Hus-
bergs spil (mijngebouw) met 
'Svedens gaarde' (woning, 
lo""' eeuw) en koperwaag, 
'Aufarten' (entree bezoekers
centrum, vroeger overdek
king hoofdschacht), 'Styrare-
gatan' in Elsborg (mijnwer-
kersbuurt). 

26-3-'04. Zweedse voetbal
bond honderd jaar. 
Zesmaal brev inrikes (in 
boekje). Voetbalscènes met 
resp. Nils Liedholm, Hanna 
Ljungberg, Fredrik Ljung-
berg, Henrik Larsson, Vikto
ria Svensson, Thomas Ravelli. 

ZWITSEREAND 
6-5-'o4. Zeppehn NT. 
i8o c. Zeppelin NT, gebouwd 
sinds 1997 door Zeppelin 
Luftschifftechnik in Fried
richshafen. 

6-5-'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
100 c. Ligbed met parasol op 
grasveld. 

6-5-'o4. Olympische Spelen 
2004 in Athene. 
100 c , dienstzegel 100 c. (al
leen voor post Internationaal 
Olympisch Comité). Olympi
sche ringen en marathonlo
per en resp. leeg stadion met 
'42,1' (km), stadion 1896 met 
'40' (km). 

472 
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6-5-'o4. Humor. 
85 c. Deurbel voor Zwitser
land. 

6-5-'04. Muis 'Diddl' en 
vrienden (tekeningen van 
Thomas Goletz). 
85,100 c. Resp. Diddl met 
teddybeer Pimboli, Diddl als 
bloemenbezorger. 

6-5-'o4. Pro Patria, kleine 
Zwitserse gebouwen. 
85-1-40, 85-h40,100+50, 
100-1-50 c. Resp. badpaviljoen 
in Gorgier (Neuchatel), 
graanschuur in Oberramsern 
(Solothurn), scheepshalte 
Seeburgin Luzern, ossuari-
um in Gentilino (Ticino). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i7-g-'o3. Romeinse mozaïe
ken. 
5.-, 10.-, 24.- Dh. Resp. ploe
gende boer (Cherchell, rond 
300), Odysseus en sirenen 
(Cherchell, 4* eeuw), jacht 
(Chief, 4''' eeuw). 
18-10-03. Algerijns Olym
pisch Comité veertig jaar. 
5.- Dh. PortretMohand Ma-
ouche (1925-1971), eerste 
voorzitter en beeldmerk co
mité. 
i4-ii-'03. Mondiale dag pre
ventie suikerziekte. 
5.- Dh. Hart, hand als duif, 
voet, druppel. 
3-3-'o4. Olympische Speien 
in Athene. 
5.-, IC- Dh. Olympische rin
gen, gebouw met zuilen en 
resp. hordeloper, olympische 
vlam. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
8-i2-'03. Orchideeën. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.50; blok $ 5.-. Resp. Psy-
chopsis papilio, Amesiella 
philippinensis, Maclellanra, 
Phalaenopsis; Daeliocatrieya, 
Hygrochilus parishii, Den-
drobium crystalhnum, Disa 
hybrid; Cattleya deckerei. 
i6-2-'04. Arthur, het aardvar
ken en vrienden. 
Twee vel met viermaal $ 2.-; 
vel met tienmaal $ 1.50. Ar
thur en vrienden. 

ARGENTINIË 
27-3-'o4. Upaep* America: 
natuurbehoud, inheems bos 
Argentinië. 
Tweemaal 75 c. (samenhan
gend). Tucuman-Bolivia 
jungle, bos met brandgat 
(achteruitgang en ontbossing 
bosgebieden). 

27-3-'04. Werelderfgoed, 
Quebrada de Humahuaca (op 
lijst Unesco* sinds juli 2003). 
Tweemaal 75 c. (samenhan
gend). Panoramabeeld Rio 
Grandevallei en resp. lama 
met shirt en bloemen en rot
stekening en deur landhuis, 
kerk in Purmamarca en ge
kostumeerde groep tijdens 
carnaval. 

BAHREIN 
2i-3-'o4. Moederdag 2004. 
100, 200 Fils. Portretje ko
ning Hamad Bin Isa Al-Khali-
fa en resp. moeder met baby, 
moeder en kind met boek. 

BARBADOS 
i8-3-'04. Herdruk frankeer-
zegel. 
10 c. Oogsten suikerriet. 

BERMUDA 
i5-5-'04. Gemaakt in Bermu

da, II (I: i5-5-'03). 
35, 70, 80 c , $ 1.25. Resp. 
stoel, bord waarop huis en 
kan, schaal en vis, schilderij 
met blaadjes. 

BHUTAN 
i7-i2-'o3. WWF*, fazanten. 
Velletje met 2,5,8,15 nu. 
Pandabeeldmerk WWF* en 
resp. Lophura leucomelana, 
Tragopan blythii, Tragopan 
satyra, Lophophorus impeya-
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30-i-'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
Velletje met viermaal 10 nu. 
Verschillende afbeeldingen 
Trachypithecus geei; op rand 
beeldmerk postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004. 

CANADA 
2-4-'o4. Toeristische be
zienswaardigheden, St.-Jo
seph Oratorium. 
49 c. (in boekje). Basiliek in 
Montreal (in 1904 als kapel 
gebouwd, later uitgebreid). 

ig-4-'o4. Veertig jaar 'Home 
Hardware' (keten doe-het-
zelfzaken). 
49 c. (in velletje van tien met 
middenveld). Kaart Canada 
met locaties Home Hardwa
re, gedeelte man, esdoorn-
blad, beeldmerk; op midden
veld vrachtwagen. 

4-5-'04. Drie jaar Sherbrooke 
universiteit. 
49 c. (in boekje). Hoofdge

bouw en wapenschild. 
6-5-'o4. Honderd jaar kinde 
ziekenhuis Montreal. 
49 c. (in boekje). Drie beren 
met stethoscoop, respirator 
en inftius, op achtergrond 
ziekenhuispersoneel. 

49 
Canada tss: 

8-5-'o4. Universiteit Prince 
Edward Island tweehonderd 
jaar. 
49 c. (in boekje). Hoofdge
bouw en wapenschild. 
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i4-5-'04. Vogels geschilderd 
door John James Audubon 
{i785-i85i),II(I:2i-2-'03). 
Viermaal 49 c. in vel van zes
tien zegels; 80 c. in postze
gelboekje. Resp. Regulus ca
lendula, Loxia leucoptera, 
Bombycilla garrulus. Parus 
hudsonicus; Melospiza lin-
colnii. 

28-5-'o4. Sir Samuel Cunard 
en sir Hugh Allan, pioniers 
transatlantische post. 
Tweemaal 49 c. in velletje 
met zestien zegels. Portret, 
zeilschip, afstempeling en 
brieven, resp. Cunard en 'Bri 
tannia', Allan en 'North Ame 
rican'. 

i-6-'o4. Toeristische beziens 
waardigheden, Internationa: 
jazzfestival in Montreal. 
49 c. (in boekje). Podium me 
optreden en luisterende me
nigte. 
6-6-'o4. Geallieerde landing 
in Normandie zestig jaar ge
leden. 
49 c. Canadese soldaten gaai 
aan land bij Juno Beach. 



-6-'o4. Toeristische be-
nswaardigheden, vijftigste 
'emmarathon 'Traversée 
ternationale du Lac St.-
m' (32 l<m). 
c (in boeicje). Kade met 
1̂ mensen. 

C A N A D A 

'-6-'o4. Vierhonderd jaar 
ids eerste Franse vestiging 
Acadie, St.-Croix Island; 
zamenlijke uitgifte met 
anl<rijl<. 
c. Portret Pierre Dugua, 
er van Mons, op achter-
ond deel zeilschip (leidde 
peditie van vijf schepen). 

IINA (Republiek, Taiwan) 
-4-'04. Vlinders. 
r$ 5.-, 5.-, 17.-, 20.-. Resp. 
rantica sita niphonica, 
loaspes benjaminii formo-
nus, Junonia almana, Arti-
eyx horiella. 
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iINA VOLKSREPUBLIEK 
i-'o4. Frankeerzegels, mi-
ubescherming. 
) f, 4.50 y. Resp. voorko
en en beheersen woestijn-
rming, bescherming biodi-
rsiteit. 
i-'o4. Chinees nieuwjaar, 
ir van de aap**, 
f Aap. 
i-'04. Houtsneden nieuw-

jr van Taohuawu. 
riemaal 80 f, 2.-y. Resp. 
ouw met snaarinstrument, 
ylin brengt zoon', 'Liu Hal 
leelt met gouden pad', 'tien 
hoonheden voetballen'. 
2-'o4. Honderdste 
boortedag Deng Yingchao 
904-1992). 
veemaal 80 f. Portretten 
onier Chinese vrouwen
weging. 
3-'o4. China Singapore 
izhou mdustriegebied tien 
ir. 
f. Gebouwen en beeld. 

2-4-'o4. Uitdrukkingen. 
Viermaal 80 f Illustraties bij 
'proberen Handan te leren lo
pen' (het maakt mensen bela
chelijk die anderen blinde
lings nadoen), 'heer Ye's lief
de voor draken' (geeft vals 
enthousiasme aan), 'een 
plaats in de Yu-band inne
men' (bespot mensen zonder 
echt talent), 'als snip en 
schelpdier slaags raken' 
(twee vechten en de derde 
loopt ermee heen). 

m ̂
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COSTARICA 
23-3-'o4. Upaep*, flora. 
75.75.90.130 Cs. 

EGYPTE 
22-i-'04. Ontdek de schatten 
van Egypte. 
Dertig zegels (twaalf in relief) 
in boekje. Afbeeldingen van 
meesterwerken uit oude Egyp
te, islam. Koptische kunst en 
toeristische plaatsen. 

EL SALVADOR 
i7-2-'o4. Panama honderd 
jaar onafhankelijk, honderd 
jaar diplomatieke betrekkin
gen tussen Panama en El Sal
vador. 
10.-, 25.-C.($ 1.14,2.86). 
Resp. nationale vlaggen, 
schip in Panamakanaal. 
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GAMBIA 
2003. Diamanten. 
Vel met zesmaal 20.- D.; blok 
75.- D. Resp. ruwe, gele, 
roze, blauwe, witte, groene; 
champagne diamanten. 
i6-2-'o4. Arthur, het aardvar
ken en vrienden. 
Vel met zesmaal 200.- D.; 
twee vel met viermaal 30.- D. 
Arthur en zijn vrienden. 
2004. Schilderijen van Xu 
Beihong (1859-1953). 
Vel met zesmaal 10.- D.; 
tweemaal blok 25.- D. Resp. 
vier kletskousen, aalschol
vers, onder banyanboom, ci-
trusboom, dubbel geluk, kip 
in bamboetuin; vogel in ka
pokboom, twee dennen. 

GRENADA 
8-i2-'03. Vijfentwintigste 

sterfdag Norman Rockwell 
(1894-1978), Amerikaans il
lustrator. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Omslagen van tijd
schriften door Rockwell. 
29-i-'o4. Arthur, het aardvar
ken en vrienden. 
Twee vel met viermaal $ 2.-; 
vel met zesmaal $ 1.50. Ar
thur en zijn vrienden. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTNIQUE 
2g-i-'o4. Arthur, het aardvar
ken en vrienden. 
Twee vel met viermaal $ 2.-; 
vel met zesmaal $ 1.65. Ar
thur en zijn vrienden. 

GUYANA 
i-i2-'03. Bloemen. 
$ 20.-, 30.-, 30.-, 35.-; vel met 
viermaal $ 150.-; blok $ 400.-. 
Resp. Begonia sedeni, Lupi-
nus perennis, dahlia, Esche-
cholzia californica; Agu-
apanthus africunus. Hyacinth 
cultivars, Protea linearis, 
Hippestrum aulicum; Crocus 
sativus. 
i8-i2-'o3. Vijfendertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Brazilië. 
$ 20.-. Handdruk en vlaggen. 

HONGKONG 
7-4-'o4. Kinderzegels, spelle
tjes. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. 
'schaar, papier, steen', twee 
jongens spelen go, bellen 
blazen, hinkelspel. 

IRAN 
i7-i2-'03. Frankeerzegel, 
vlinder. 
250 Ris. Utethsia pulchella. 
6-i-'o4. Frankeerzegel, vlin
der. 
2.000 Ris. Papilio demolus. 

ISRAËL 
2o-4-'o4. Herdenkingsdag 
2004. 
NIS. 1.30. Tuin vermisten tij
dens acties op militaire be
graafplaats Herzl in Jeruza
lem. 

3-5-'o4. Ottomaanse klok
kentorens in Israël (honderd 
klokkentorens werden in 
Turkse rijk gebouwd ter ere 
25-jarige regeerperiode sul
tan Abdul Hamid II (1842-
1918)). 
Vijfmaal NIS. 1.30. Torens in 
Safed, Acre, Haifa, Jeruza
lem, Jaffa. 
3-5-'o4. Vijftig jaar UEFA*. 

NIS. 6.20. Stadion metvoet
bal, op aanhangsel vlaggen. 

3-5-'04. Honderd jaar FIFA*. 
NIS. 2.10. Foto eerste inter
nationale wedstrijd Israël in 
1948 (tegen Verenigde Sta
ten, 1:3) met Shmuel Ben-
Dror en voetbal; vel met 
twaalf zegels en vier aan
hangsels waarop kwart voet
bal. 

JAMAICA 
30-i-'o4. Nieuwe datum mel
ding 2/175, tweehonderd 
jaar. 

JORDANIË 
2-7-'03. Archeologisch mu
seum in Salt. 
150, 200 fils. Tweemaal ver
schillend museumgebouw. 
2-7-'o3. Dynastie van de Has-
jemieten. 
Vijfmaal 200 fils. Portretten 
van resp. Sharif Hoessein bin 
Ah (1853-1931, emir van Mek
ka), koning Abdullah I (1882-
1951), koningTala (1909-
1972), koning Hoessein 
(1935-1999), koningAbdul-
lahll(i962). 
7-8-'03. Bomen. 
80,100, 200 fils. Resp. Cu-
pressus sempervirens, Pista-
cia atlantica, Quercus aegi-
lops. 
7-8-'03. Wilde planten. 
50,100.150, 200 fils. Resp. 
Cistanche tubulosa, Ophio-
glossum polyphyllum. Narcis
sus tazetta, Gynandriris sisy-
rinchium. 

KOREA NOORD 
26-i2-'03. Honderdtiende 
geboortedag Mao Zedong 
(1893-1976). 
Twee velletjes met 20.- en 
driemaal 30.- w. Verschillen
de schilderijen uit leven Mao; 
op rand honderdtien zegels 
van verschillende landen met 
Mao. 
i-i-'o4. Nieuwjaar. 
3.- w. Vlag, soldaat, werk
man, geleerde en boer. 
i-i-'o4. Apen. 
3.-, 60.-, 70.-, 100; blok 155.-
w. Resp. Cebus apella, Papio 
doguera, Cercopithecus ae-
thiops, Saguinus oedipus; 
Macaca mulatta. 
20-3-'o4. Vuurtorens. 
Velletje met 3.-, 12.-, 100.-, 
195 w. Vuurtoren in resp. 
Sokgundo, Yubundo, Jang-
dokdo, Amryongda. Ook 
boekje. 

KOREA ZUID 
22-3-'o4. Twaalfde mondiale 
waterdag. 
190 w. Druppel water in hart. 
25-3-'o4. Koreaanse Meteo
rologische Dienst honderd 
jaar. 
190 w. Meteorologische in
strumenten en zon, regen, 
paraplu. 

i-4-'04. Begin hogesnel
heidstrein. 
190 w. Trein verlaat station. 

2i-4-'o4. Toekomst weten
schap. 
Tweemaal 190 w. Tekeningen, 
resp. heelal met ruimtevaar
tuigen, boom met verschillen
de vruchten en bloemen. 

LAOS 
5-2-'o4. Groene boeddha. 
4500 k. Gebouw. 
20-2-'o4. Vogels. 
2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 
4.000,4.500, 5.000, 5.500 k. 
Verschillende vogels. 

LIBERIA 
i-7-'03. Beroemde acteurs 
geschilderd door Toyohara 
Kunichika (1835-1900). 
$ 20.-, 25.-, 35.-, 50.-; vel met 
viermaal $45.-; blok$ 120.-. 
Resp. Sawamura Tanosuke II 
als Aiko Saburo, Kawarazaki 
Gonjuro I als Soga Goro To-
kimune, Otani Tomoeman 
als Gosho Goromaru, Bando 
Hikosaburo V als Nitta Shiro 
Tadatsune; Onoe Kikugoro 
V, Nakamura Shikan als 
priester Mongaku Shonin; 
Onoe Kikugoro als Abe Yasu-
na. 

LIBIË 
2-4-'oi. Internationale han
delsbeurs in Tripoli. 
Velletje met zesmaal 300 Dh. 
Driemaal zadel, stijgbeugel, 
tweemaal detail hoofdstel. 
26-6-'oi. Ontginnen woe
stijn. 
Driemaal 250 DH. (doorlo
pend beeld). Boer met hak, 
rivier en boeren, oase en ka
meel. 
i-5-'o2. Toerisme. 
Velletje met zesfienmaal 
200 Dh. Straat, palmenbos, 
gewelf, plaats, witte muur, 
poort, huizendaken, ingang, 
daken en torens, witte toren, 
binnentuin, bronnen, ruïne 
en palmen, vesting, lemen 
muur, voorkant huis. 
i-7-'o2. Internationale dag 
douane. 
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200,400 Dh. Tweemaal wa
penschild en wereldbol. 
i-g-'02. Drieëndertigste dag 
septemberrevolutie. 
Vel met zestienmaal loo Dh.; 
blok 300 Dh. Resp. president 
Moe'ammar al Kaddafi 
(1942), vliegtuigen, nomaden 
schenken thee, nomaden bij 
handwerk, bouwarbeider, 
scheikundige, haven, patient 
krijgt bloedtransfusie, indus
triegebied, beeldscherm, 
man bij kraan, onderzoeker 
met microscoop en reageer
buis, televisiestudio met 
nieuwslezer, maaidorser, 
danser met speren, dans
groep; Kaddafi en topografi
sche kaart Afrika. Ook boek
je-
i-ii-'02. Vijftig jaar 'Univer
sele verklaring van de rechten 
van de mens'. 
250, 500 Dh. Tweemaal jubi
leumbeeldmerk. 

MADAGASCAR 
4-i2-'o3. Fauna. 
2.500,15.000 F. Zelfde af
beelding: Lemur indri indri. 
4-i2-'o3. Architectuur. 
4.000,4.500, 5.500,10.000 
F. Resp. eerste katholieke 
kerk in Sainte Marie, huis in 
Falafa, huis op hoogvlakte, 
kerkhof piraten in Sainte Ma
rie. 

4-i2-'03. Commissie voor de 
Indische Oceaan (COI*) 
twintig jaar. 
6.000 F. Beeldmerk COI* met 
vlaggen lidlanden. 
4-i2-'o3. Bloemen. 
100, 500, 600, i.ooo, 1.500, 
7.500 F. Resp. Xyloolaena 
perrieri, Megistostegium mi-
crophyllum, Tambourissa, 
Leptolaena diospyroidea, 
Ochna greveanum, Schizola-
ena tampoketsana. 

JVIALDIVEN 
2004. Vogels. 
0.15, 0.20, 0.25,1.-; vel met 
zesmaal 7.- Rf; blok (waarde 
onbekend). Resp. Fregata 
minor. Arenaria interpres, 
Upupa epops, Bubulcus ibis; 
Phaethon aethereus, Sula 
sula. Sterna hirundo. Sterna 
caspia, Numenius arquata, 
Pluvialis squatarola; Ardea 

:z cinerea. 

I J l MAROKKO 
24-2-'o4. Zevenhonderdste 
geboortedag Ibn Battoeta 
(1304-1368). 
6.50 Dh. Schip en portret 
wereldreiziger. 
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i8-3-'o4. Bab Agnaou, Mar-
rakech. 
6.50 Dh. Stadspoort Marrak-
ech, 12'"'̂  eeuw. 

ROYAUME DU MAROC 

MARSHALLEILANDEN 
i5'3' '°4' Antieke auto's, V. 
Achtmaal 37 c. Wolseley-Sid-
deley (1906), Mors (1901), 
Hutton (1908), Metallurgique 
(1907), Benz (1902), Cudell 
(1900), Peugeot (1906), Mer
cedes. 

MONGOLIË 
2003. Scouting en natuur. 
100, 200, 300,400,450; vel 
met 50, 300, 350,400,450T. 
Resp. Salpingotus, Uncia un-
cia, Haleaetus albicilla, Pan-
don haliatus, Panciawus col-
chicus; vlinder, uil, walvis, 
orchidee, zeeschildpad. 
2003. Kinderen en sport. 
Vel met 100,150, 200, 250, 
300, 350,400, 450, 500T. 
Resp. paarden, voetbal, paar
den, golf, paarden, hockey, 
paarden, voetbal, paarden. 

MOZAMBIQUE 
28-2-'03. Koningen van 
Egypte. 
Zesmaal 15.000; viermaal 
20.000; blok iio.ooo mt. 
Resp. Toetanchamon, Senus-
ret III, Seti II, Smenkhare, 
Djedefre, Seri I; Tuthmosis, 
Amenophis IV, Merenptah, 
Amenhotep II; Toetancha-

28-9-'o3. Paus lohannes Pau-
lus II. 
Driemaal blok 88.000 mt. 
Paus, tweemaal met Maria 
met Kind. 
30-9-'o3. lohn). Audubon 
(1785-1851), vogels. 
Viermaal 33.000; 110.000 mt. 
Portretje Audubon en resp. 
Quiscalus quiscula, Loxia 
leucoptera, Ixoreus naevius, 
Aix sponsa; portret. 

30-9-'03. Luchtvaart. 
Zesmaal 17.000; 88.000 mt. 
Resp. driemaal Concorde, 
Neil Armstrong, lohn Glenn, 
Michael Collins; lohn Glenn. 
30-9-'03. Louis Pasteur 
(1822-1895). 
Viermaal 25.000 mt. Vier
maal Pasteur met andere 
hond. 
30-9-'03. Nelson Mandela 
(1918) en mineralen. 
20.000, blok iio.ooo mt. 
Mandela en resp. proustiet, 
heulandiet. 
30-9-'o3. Schaken. 
Zesmaal 17.000; 88.000 mt. 
Schaakstukken en resp. Ema
nuel Lasker, Max Euwe, Raul 
Capablanca, Boris Spassky, 
Robert Fischer, Tigran Petro-
syan; Garry Kasparov. 
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30-g-'o3. Bekende personen. 
Viermaal 20.000; no.000 mt. 
Resp. Mao Zedong, Martin 
Luther King, paus Johannes 
Paulus II, Che Guevara; moe
der Teresa. 
30-9-'03. Internationale or
ganisaties. 
Viermaal 25.000 mt. Twee
maal Meivin Jones met beeld
merk Lions, tweemaal Paul 
Harris met beeldmerk Rota
ry-
30-g-'03. Regeringsleiders. 
Viermaal 25.000 mt. Portret
ten van Charles de Gaulle, 
Konrad Adenauer, John F. 
Kennedy, Winston Churchill. 
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30-9-'o3. Haroun Tazieff 
(1914-1998), geoloog met mi
neralen en fossielen. 
Viermaal 25.000 mt. Tazieff 
met resp. adamiet, vanadi-
niet, Scipionyx, Beipiaos-
aurus. 
30-9-'03. Bekende personen. 
Blokken 88.000, 88.000, 
IIO.OOO mt. Resp. Victor 
Hugo, John F. Kennedy, Vas-
co da Gama. 
30-9-'o3. Autosport. 
Viermaal 20.000 mt. Juan 
Manuel Fangio (1911-1995, 
coureur), Ferrari, McLaren, 
Ayrton Senna (1960-1994, 
coureur). 
30-9-'03. Bekende personen. 
Viermaal 22.000 mt. Mahat

ma Gandhi, paus Johannes 
Paulus II, moeder Teresa, Da
lai Lama. 
30-9-'03. Luchtvaart. 
Viermaal 22.000 mt. Concor
de, tweemaal Charles Lind
bergh en vliegtuig, Antoine 
de Saint-Exupéry. 
30-9-'o3. Vijfentwintigste 
sterfdag Elvis Presley (1935-
1977)-
Zesmaal 15.000, blok 
iio.ooo mt. Foto's Presley. 
30-9-'o3. Bekende mensen 
filmindustrie. 
Viermaal 25.000 mt. Portret
ten van Walt Disney, Alfred 
Hitchcock, Frank Sinatra, 
Charhe Chaplin. 
30-g-'o3. Componisten. 
Viermaal 5.000; blok 
88.000 mt. Wolfgang 
Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Franz Liszt, 
Antonio Vivaldi; Mozart. 
30-g-'o3. Medische wereld. 
Viermaal 33.000, blok 
IIO.OOO mt. Raoul Follerau, 
Henri Dunant, Claude 
Bernard, Albert Schweitzer; 
Dunant. 

30-9-'o3. Artsen. 
Viermaal 33.000; blok 
88.000 mt. Tweemaal 
Charles Darwin met resp. 
Byronosaurus en Irratator, 
tweemaal Alexander Fleming 
met paddestoel, resp. 
Boletus edulis, Tricholoma 
terreum; Fleming en logo 
Rotary. 
30-g-'o3. Ontdekkingsreizigers. 
Viermaal 22.000; blok 
IIO.OOO mt. Resp. Vasco da 
Gama, Ferdinand Magellan, 
Christopher Columbus, 
Amerigo Vespucci; Paul Emi
le Victor. 

30-9-'03. Spoorwegen. 
Viermaal 25.000; tweemaal 
blok IIO.OOO mt. Resp. Ro
bert Stephenson (1803-1859), 
driemaal locomotief; twee
maal portret Stephenson op 
rand locomotieven. 

30-9-'o3. Nobelprijswin
naars. 
Zesmaal 15.000; zesmaal 

17.000 mt. Resp. Albert Ca
mus, Thomas Nast, Ernest 
Hemmingway, Albert Ein
stein, Theodore Roosevelt, 
Henri Dunant; Linus Paulin 
Albert Schweitzer, Hideki Y 
kawa, Winston Churchill, 
Dalai Lama, Albert Einstein 
30-9-'o3. Prinses Diana en 
paus Johannes Paulus II. 
Viermaal 20.000 mt. Portrel 
ten. 
30-9-'o3.Vijfde sterfdag pri 
ses Diana. 
Zesmaal 15.000; blok 88. 
mt. Portretten. 
30-9-'o3. Veertigste sterfda 
Marilyn Monroe. 
Zesmaal 15.000; zesmaal 
17.000; tweemaal blok 
IIO.OOO mt. Portretten. 
30-9-'o3. Koninginnen Egy 
te. 
Viermaal 20.000; blok 
IIO.OOO mt. Resp. driemaal 
Nefertiti, Cleopatra VII; Nef 
ertiti. 

30-9-'o3. Wereldjamboree 
scouting 2003. 
Twaalfmaal 17.000; blok 
88.000 mt. Beeldmerk scou 
ting en resp. Baden Powell 
(1857-1941), vijfmaal vlinde 
(Morpho aega, Prepona me
ander, Charaxes bernardus, 
Hypolimnas salmacis, 
Morpho rheteno), driemaal 
paddestoel, driemaal 
orchidee; Baden Powell. 

MYANMAR 
ii-2-'o4. Frankeerzegels, fl( 
ra. 
Tweemaal 30 k. Mango, 
zwarte orchidee en be
sneeuwde berg 

NEDERLANDSE ANTILLE^ 
i7-g-'o3. Persoonlijk te ma
ken zegels. 
Velletjes met zesmaal 95, ze 
maal 145 c. met aanhangsel: 
voor persoonlijke afbeeldinj 
Tekeningen (beide waarden 
gelijk) van pakje, drumstel, 
palm, hobbelpaard, klokkei 
bloem. 
20-2-'o4. Landhuizen. 
10,25,35,65,95,145,275, 
350 c. Resp. 'Belvedère' 
(1864-1865) was ambtswo
ning Gouverneur de Rouvill 
nu van Monumentenzorg, 
koopmanswoning (187g) aa 
Hoogstraat 27, landhuis 
'Brievengat' uit 18'''̂  eeuw, 
huis (1881) aan Scharloowej 
102, neoclassistisch pand a£ 
Hoogstraat 21-125'" Otro-
banda, Villa Maria (1887-
1888) in Van den Brandhof-
straat 6, koopmanswoning 
aan Werfstraat 6, landhuis 
'Ronde Klip' op plantage uu 



■PAL 
i2'03. Bloemen, IV. 

;rmaal lo. R. Nelumbo 
cifera, Neopicrorhiza 
rophulariifolia, Nyctanthos 
jortristis, Rheum nobile. 

i2'o3. Bezoek Nepal, toe
me. 
, 5., 30. R. Resp. beeldje 
inesh (god met olifanten
p) uitKathmandu, stuw
m Kali Gandaki 'A', beeld 
eddha Swayambhunathin 
ithmandu. 

IWIS 
04. Arthur, het aardvarken 
vrienden. 
1 met viermaal $ 2.; vel 
et zes zegels. Arthur en zijn 
enden vieren Valentijnsdag 
lezen. 

[CARAGUA 
 i i 'o3. Honderd jaar 'La 
11e' in Nicaragua. 

5., 6.50, 7.50, 9., 10.; 
Dk 12. Cd. Resp. gebouw, 
tavio de Jesus, Bodran Ma
, Agustin Hervé, Vauthier 
Jesus, pater iMariano Du

in; pater met kinderen. 
i i'03.Insecten. 

vee velletjes: zesmaal 6.50; 
smaal 8. Cd. Resp. Fulgo
leternaria, Acraephia pers
cillata, Copidocephala gut
a, Pterodictya reticularis, 
rictus quinquepartitus, 
lontoptera carrenoi; Golo
pizarro, Phaneus pyrois, 
jsiotis aurigans, Polyphylla 
ncurrens, Dynastes hercu
i, Phaneus demon. 

«CARAOUA 
>RRC06 2W}3 ^ C$ 0.00 

SBsT 
Phaneus pyrois 

 i i 'o3. Moderne kunsmij
rheid. 
, 5 .  , 6.50, 7.50, 8., 9., 
. Cd. Resp. marmeren 
lofd, lemen poppen, vogels 
vis van drijfhout, hoeden 
n sisal, polychroom 
rdewerk, leren zadel voor 
ard, kathedraal Leon van 
i. 
i i  '03. Postvervoer over 

;ren en rivieren. 
•, 5., 6.50,7.50 Cd. 
jomljoten, resp. Victoria, 
na, Hollenbeck, Managua. 

m« 
~ ^ ^ 

C$6 50 

^■ililliH 
1"? 

^^^ 
Wag^jg^eNBeCK 

4i2'o3. Upaep* America: 
inheemse flora en fauna. 
10., 10. Cd. Corytphane cri
status, Guaiacura sanctum. 
9i2'o3. Honderdvijftig jaar 
haven van San Juan del Sur. 
10.Cd. Baai. 
i i  i2 '03. Antieke toyota's. 
Zesmaal 7.50 Cd. Modellen, 
resp. AA (1936), AB Phaeton 
(1936), SA (1947), BJ(i95i), 
Crown RSD (1955), FJ28VA 
(1958)

NIEUWCALEDONIË 
i22'o4. Valentijnsdag. 
100 F. (hartvormig te maken, 
in velletje van tien) .Postbode 
als engeltje en harten. 

NIEUWZEELAND 
223'o4. Frankeerzegels, 
mooie plekjes. 
$ 0.45,1.35. Resp. staart wal
vis in Kaiicoura, Goede Her
derkerk bij Lake Tekapo. 

. New Zealand 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrf 

54'04. Frankeerzegels, 
mooie plekjes. 
$ 0.90. Rangitoto Island. 

m 
New Zealand 

^^^*^^*0r****4 

54'o4. Antieke landbouw
machines. 
$ 0.45, 0.90,1.35,1.50, 2.. 
Resp. tractor 'Kinnard Hal
nes' , 'Fordson F' tractor met 
ploeg, 'Burreir stoomtrek
ker, dorsmachine, zaaima
chine 'Duncan'. 

NIGERIA 
7i2'o3. Bijeenkomst rege
ringshoofden Common
wealth (CHOGM*) in Abuja. 
20, 50 N. Beeldmerk gelegen
heid en resp. nationale vlag, 
contouren kaart Nigeria. 

OEZBEKISTAN 
28ii'o3. Negenhonderdste 
geboortedag Abdukholik Gij
duvoniy, wetenschapper. 
125. (S). Mausoleum in Gij
duvon. 

BUXOROtBDUIOLJOCIJDlJVONIY XON&0011) 

2003 
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PERU 
28ii'o3. Unesco*: planning 
van scholen vijftig jaar. 
1.20 S. Beeldmerk Unesco en 
spelende kinderen. 
ii2'o3. Upaep* America, 
inheemsen fauna en flora. 
Tweemaal 2. S (samenhan
gend). Vogels. 

i2i2'03. Honderd jaar di
plomatieke betrekkingen met 
Panama. 
4. S. Oude kaart met sche
pen en nationale vlaggen. 
i7i2'o3. Honderd jaar 
luchtvaart. 
4.80 S. Portretten gebroeders 
Wright en dubbeldekker. 

POLYNESIË 
83'o4. Vrouwen in Polyne
siè. 
90 F. Vrouw in stoel. 

SAUDI ARABIË 
24i2'o3. Bedevaart naar 
Mekka. 
IR . Bedevaartgangers komen 
aan per bus en vliegtuig. 
i9i'04. Vliegtuigmaat
schappij Saudi Arabie. 
Viermaal i R. (samenhan
gend). Verschillende vliegtui
gen en beeldmerk met palm. 
i9i'o4. Stad Tabuk. 
I, 2 R. Zelfde afbeelding: ge
bouwen en roos. 

SENEGAL 
i67'03. Zeedieren. 
290, 370, 380, 400 F. Resp. 
Cymbium cymbium, haring, 
meerval, Chelonia mydas. 

i67 'o3. Beelden. 
200,300, 380,440 F. Resp. 
'Ie cailcédrat mort' , 'tête d'un 
sorcier', 'Ie laard', 'Ie thio
vry'. 
i67'o3. Traditionele kle
ding. 
250, 360, 390, 500 F. Resp. 
' legouhee lebon', 'la badia
ranke', 'Ie grand boubou', 'Ie 
bowede'. 

i7 i2 '03 . Leopold Sedar 
Senghor, president en dich
ter. 
200, 300, i.ooo F. Portret, 
resp. met vlag, in toga, in 
gala. 
i4i'04. Zesentwintigste ral
ly ParijsDakar. 
390, 500 F. Resp. motorrij
ders, auto en motorrijder. 

SIERRE LEONE 
i5i'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
Velletje met viermaal 1200; 
blok 2500 Le. Apen in knip
werk. 
29i'o4. British Council (in
ternationale organisatie van 
GrootBrittannië voor onder
wijs en culturele betrekkin
gen) werkt zestig jaar met 
Sierre Leone. 
500, i.ooo, 2.000, 3.000 Le. 
Vogel met bes. 
42'o4. Eerste zelfl<levende 
postzegel veertig jaar. 
Velletje met tienmaal 
1000 Le. Zelfldevende zegels 
met afbeelding zegel uit 1964 
waarop leeuw van Sierre 
Leone (Yvert 243249). 
2004. Schilderijen van Chiao 
Pingchen (16891726). 
Velletje met viermaal 2.000; 
blok 5.000 Le. 

SRI LANKA 
3ii2'o3. Daham Pahana. 
4.50 Rs. Tempel. 
6i'o4. Fassiya Tharika. 
18. Rs. Gebouw. 
30i 'o4. Honderd jaar Cha
vakachcheri Hindoe College. 
4.50 Rs. Beeldmerk. 

30i'04. 'Royal Thomian 
Cricket Match'. 
4.50 Rs. Spelscène en wapen
schilden. 

4 Cf) 9®oo> SI«Aw»> 

ST. HELENA 
i93'04. Belangrijke mensen 
medische wereld. 
10, 25, 30, 50 p. Resp. Chris
tiaan Barnard (19222001), 
Marie Curie (18671934), 
Louis Pasteur (18221895), sir 
Alexander Fleming (1881

1955)

ĉmp 
ST. PIERRE ET MIQUELON 
ii3'04. Baai bij Rodrigue. 
€0.75. Tekening bootje en 
huizen bij water. 
253'04. Dolfijnen. 
€0.50,1.08. Resp. Lagenor
hynchus acutus (witsnuitdol
fijn), Phocoena phocoena 
(bruinvis). 

ST. VINCENT 
5ii'03. Orchideeën. 
40, 90 c , $ I., 3.; vel met ^ 
viermaal $2. ; blok $5 .  . = 
Resp. Laelia lobata, Milto ° 
niopsis phalaenopsis, Phala _ 
enopsis violacea, Trichoplia ^ 
fragrans; Masdevallia uniflo ^ 
ra, Laelia flava, Barkeria lind ^ 
leyana, Laelia tenebrosa; ^ 
Cattleya lawrenceana. < 

SWAZILAND 
93'04. HIV*/Aids*. 
0.85, i . io, 2.45, 3.35 E. Resp. 
zorg in observatiehuis, zorg 
en vrijwillig advies en test
centrum, man bezig met 
snelle test op HIV, preventie 
HlVinfectie en controle (ook 

475 



scheermes, schaar, injectie

naald, brander). 

TANZANIA 
Zonder datum. Toerisme, 
noordelijk circuit. 
300, 350,400, 500, 600, 
800 Sh. Resp. leeuw, Kili
manjaro (5895 m), zebra, oli
fant, luipaard, rinoceros. 

476 
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TSJAAD 
ii2'o3. Vriendschap tussen 
Tsjaad en Taiwan. 
50,100,150, 300 F. Resp. 
rijst, rood kruis en handen 
met medische instrumenten, 
brug, handdruk en contouren 
landen in kleuren nationale 
vlag. 

TUNESIË 
24i'o4. Tunesia 2004, voet
balkampioenschap Afrikaan
se landen. 
250, 600 m. (rond te maken). 
Resp. kaart Afrika met voet
ballers en cup, 'Afrika' met 
cup en voetbal. 

23'o4. Ksar Helal Congres 
zeventig jaar geleden. 
250 m. 

TURKMENISTAN 
Februari '04. Frankeerzegel 
architectuur. 
'B'. Gebouw en vlaggen. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i7'o3. Vleesetende dieren. 
Twaalfmaal 50 fils. Panthera 
pardus nimr, Vulpes cana. 
Caracal caracal, jachtlui
paard. Felis silvestris gordo
ni. Hyaena hyaena, jakhals, 
Ichneumia albicauda, Vulpes 
rueppelli. Felis margarita, 
Genetta genetta, Cams lupus 
arans. 

68'03. Sjeik Zayed bin Sul
tan al Nahyan zevenendertig 
jaar president Verenigde Ara
bische Emiraten. 
50,175 fils. Portreten resp. 
kameel, wolkenkrabbers. 

7g'03. FIFA*, wereldkam
pioenschap jeugd. 
375 fils. Beeldmerk met voet
ballen. 
i^g'o^. Jaarvergadering Raad 
van Bestuur IMF* in Dubai. 
50,175, 275, 375, 500 fils. 
Beeldmerk gelegenheid en 
resp. torengebouwen, vogel, 
dak moskee, zeilboot, beeld
merk. 

i  i o  ' o j . Vredesboodschap. 
50, 225, 275, 325 fils. Duif en 
resp. gebouw, deur, zuil, 
bootje. 
i7 n '03 . Valken. 
50,125, 275, 375 fils. Resp. 
Falco peregrinus, 'gyr pereg
rine', Falco rusticulus, Falco 
cherrug. 
29i2'o3. Saeed bin Ateej al 
Hamh (18751919), dichter. 
125,175 fils. Tweemaal hand
schrift. 

«J.MIJI <H_^I ,iiljUyi 
United Arab Emirates 
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VERENIGDE NATIES 
74'o4. Veiligheid op de weg 
(Frankrijk en Italiè geven ze
gels zelfde onderwerp uit). 
US$ 0.37, o.70; Zw.Fr. 0.85, 
I.; €0.55, 0.75. Resp. kaart 
en auto vol verkeerstekens 
(respecteer verkeersborden), 
hand van routekaart en auto 
(beleefdheid op de weg); 
voetganger van routekaart op 
hand, mens van routekaart 
metveihgheidsgordel; fles
sen van routekaart en auto, 
lange rechte weg 
(snelheid=gevaar). 

36'o4. Japanse vredesklok 
vijftig jaar (in 1954 door Ja
pan aan Verenigde Naties ge
schonken). 
US$ 0.80, Zw.Fr. 1.30, €2.10. 
Japanse vredesklok. 

ügiiftx^ 
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VIETNAM 
i  io  'o j . Aziatische olifant. 
800, IOC, 2.000, 8.000 d. Ver
schillende afbeeldingen met 
olifanten. 
ii2'o3. Werelderfgoed 
Unesco*, 'My Son Sanctuary'. 
800,1.000, 3.000, 8.000 d. 
Verschillende afbeeldingen 
ruines. 

ii2'03. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandeaap**. 
800, 8.000 d. Apen, resp. in 
fruitboom, met bananen. 
ii'o4. Fehcitaties. 
800, 2.000 d. Resp. bloemen, 
duif en harten uit envelop. 
i2'o4. Purperslakken. 
800, 3.000 d. Resp. Murex 
trocheh, Murex haustellum. 

WALLIS EN FUTUNA 
i23'04. Badminton. 
55 F. Racket, shuttle en con
touren eiland. 

3i3'o4. Kava, drank ge
maakt van gedroogde wortels 
betelpeper (Piper methysd
cum). 
205 F. Mannen rond kava
schaal. 

W.MH.ISciJlTlNA 

WESTSAMOA 
263'04. Tropische bloe
men. 
70, 80, 90 s., $ 4.. Resp. He
iiconia caribaea, Heliconia 
psittacorum. Hibiscus rosa, 
Plumeria rubra. 

ZIMBABWE 
i72'04. Milieubeheer Afri

ka. 
$ 500, 3.000,4.200, 5.400. 
Beeldmerken van resp. Mi
lieubeheer Afrika (opgericht 
iggo), Sondela (plaats met 
educatiecentrum milieube
heer). Water (campagne voor 
schoon water), Bomen (cam
pagne om bomen te planten). 

$500 Zimbabw^ 

ZUIDGEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH

EILANDEN 
264'o4. Fregatten en krui
sers Koninklijke Marine. 
10, 25, 45, 50, 70 p., £ 1 .  . 
Resp. HMS Ajax, HMS 
Amazon, HMS Dartmouth, 
HMS Penelope, HMS St. 
Austell Bay, HMS Plymouth. 

^^w^m^^««^ra^i«««*«v«^p^m 
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*: Gebruikte afkortingen: 

Aids Acquired Immune 
Deficiency Syn
drome 

CHOGM Commonwealth 
Heads Of Gover
nment Meeting 

COI Commission de 
l'Océan Indien 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Association 

HIV Humane Immuno
deficiency Virus 

IMF Internationaal 
Monetair Fonds 

NAVO NoordAtlanrische 
Verdragsorgani
sade 

UEFA Union of European 

Football Associa
tions 

Unesco United Nadons 
Educadonal Sciei 
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 1 
Americas yEspafi 
y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Post; 
Universelle/Univt 
sal Postal Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo 
diak): i2'03 to t2 i  i  'o4J : 
van de ram (geit of schaap) 
22i'o4 tot 82'05 Jaar var 
de aap. 

Las Brigadas Internacionales 
is het zesde deel uit de reeks 
Biblioteca de Historm Posta Edijil 
(BHP) van Francisco Aracil. 
Zoals de dtel al vermeldt gaat 
het boek over de Internationale 
Bntjades, die in de Spaanse 
Burgeroorlog (19361939) 
zijn ingezet. Het 125 pagina's 
tellende boek is rijk geïllus
treerd en toont diverse brie
ven, stempels, aanteken
strookjes, vignetten, affiches 
etc. uit deze periode. 
Uiteraard zijn de censuur
stroken en stempels niet ver
geten. Daarnaast heeft de 
schrijver relevante overzich
ten in het boek opgenomen. 
De verzamelaar van de 
Spaanse Burgeroorlog kan 
dit in het Spaans geschreven 
boek niet missen! (FvB) 

'Las Britjadas Internacionales' door 
Francisco Arocil, 128 pp ,geill (kl), 
Jormaat 17x24 cm Uittjeijeven door 
Bibliotheca de Historm Postal Edijïl, 
Madrid/Barcelona Verkrijgbaar bij 
P W Memhardt, Piet Heinstraat 56, 
2518 CH Den Hoog, telefoon 070
3652227, email pu)meinhardt@col
lecturo.com Prijs, €25 

In El Correo Aéreo en la 
Guerra Civil Espaiïola (zone 
Nacional), het zevende deel 
uit de Spaanstalige reeks 
Biblioteca de Historm Posta Edijil 
(BHP) beschrijft Felix Gómez
Guillamón de luchtpost van 
de Nationalisten (Franco) tij
dens de Spaanse Burger
oorlog (19361939). Behalve 
de beschrijving van de diverse 
luchtpostetiketten en stem
pels, worden ook de lucht
postverbindingen in over
zichten vermeld. Tevens be
steedt de schrijver aandacht 
aan de verbindingen naar 

UVS BKIGiUJ.VS 
INTKRN \( ION M.B 

(Spaans) Marokko, de 
Balearen en de Canarische ( 
landen. Ook hier geldt dat 
voor de verzamelaar van de 
Spaanse Burgeroorlog dit 
boek (in het Spaans) onmis 
baar is. (FvB) 

'El Correo Aéro en la Guerra Ciml 
Espanola' door Felix GómezGuillanu 
224pp,5eill (kl ),Jormaati7X24c 
\J\XQtQzvm door Bibliotheca de Histoi 
Postal Edijil, Madrid/Barcelona 
Verknjgboar bij P W Memhardt, Pu 
Heinstraatjö, 2518 CH Den Haa,g, 
lefoon 0703652227, emai! puimei 
hardttcDcollecturü com Pnjs €34 50 

In een heel lange reeks (ver 
deeld in diverse tijdvakken) 
heeft Alvaro MartinézPinn 
een boek geschreven onder 
de titel Manuel de las emisi 
nes de los sellos de Espafia, 
anos 1931 a 1939. Het be
schrijft (grotendeels) de ze
gels van de Nationalisten 
(Franco). De illustraties in ( 
boek zijn voor een groot de 
in kleur gedrukt. Alle moge 
lijke ontwerpen, proeven, v 
riëteiten, plaatfouten etc. 
zijn in het boek opgenomei 
en worden uitvoerig beseht 
ven. Ook presenteert de 
schrijver diverse tabellen, z 
als die met tarieven. 
Illustraties van zegels op 
briefen opdrukken op zegt 
zijn niet vergeten. (FvB) 

'Manual de los Emisiones de los Sell 
de Espana (Parte UI  Anos 1931 a 
1939)' door Aluaro MartinezPinna 
408 pp ((jebonden),3eill (kleur),Je 
maat 21x27 5 cm Uitgê euen door 
Edijtl, Madrid/Barcelona Verknjijb 
bij P W Memhardt, Piet Hemstraa 
36, 2518 CH Den Haai), telefoon 0; 
3652227, email pujmeinhardt(a)c( 
lectura com Prijs. €75 . 

Drie boeken ujaaruan gespecialiseerde Spanjeuerzamelaars  met name die uan \ 
uer2amclflebied 'Spaanse Burgeroorlog' zullen smullen. 

mailto:meinhardt@collecturo.com
mailto:meinhardt@collecturo.com
file:///J/XQtQzvm
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LM 
e eerste KLMvlucht 
aar Riga stond gepland 
3or 28 maart jl., maar is 
itgesteld tot 30 mei a.s. 
oen deze editie van Fila
:lie naar de drukker 
ing, lagen de envelop
en voor heen en terug
uchtal op Schiphol 
laar. Ze waren op dat 
loment al gefrankeerd 
n voorzien van het spe
iale stempel dat door 
PGPost voor deze eerste 
ucht ter beschikking is 
esteld. 

UFTHANSA 
ien 'oudje' dat we nu 
as kunnen melden: op i 
mi 2000 was er een bij
ondere vlucht van Han
over naar Rome [i]. 

lp 24 mei 2003 was er 
en eerste vlucht van de 
ufthansa in combinatie 
iet de SAS van Frankfurt 
aar Stavanger [2]. 

r werd op 9 juni 2003 
sn toestel van het type 
319 ingezet voor de eer
te vlucht van Düsseldorf 
aar Chicago [3]. Let 
'el, ook al vermeldt het 
3de stempel og.07.2005, 
e werkelijke datum was 
)ch echt 9 juni 2003! 

'og meer stempelfout
:s: bij de vlucht van 
lunchen naar Montreal 
'erd een stempel ge
ruikt met de datum 
j.06.2003, terwijl er 
)ch echt op 13 juni werd 
evlogen [4]. Bij de re
)urvlucht ging het ook 
lis: daar werd als datum 
3.05.2003 vermeld... Er 
erd overigens gevlogen 
iet een toestel van het 
■pe A340. 

p de luchthaven van 
lunchen wordt het nog 
:eeds drukker; het ge
)lg was dat er een nieu
e terminal werd ge
ouwd, nummer 2 dus. 
at feit werd herdacht 
iet een Nachtpostfluij van 
lunchen naar Hannover 
p 29 juni 2003. 

en B747 Cargo vloog 
p 8 juli 2003 recht
:reeks van München 
aar Denver [5]. Een toe
el van hetzelfde type 
oog dertien dagen later 
in Frankfurt naar Tasj
;nt en Pjongjang [6). 

LEUK, BOEIEND EN LEERZAAM: HET 
VERZAMELEN VAN LUCHTPOSTSTUKKEN 

In 1934 schreven diverse 
vooraanstaande verza
melaars artikelen in het 
postzegelblad De Philate
list. Daarbij ging men ui
teraard ook in op het 
verzamelen van post
stukken en dus ook 
luchtpoststukken. 
Er waren overigens des
tijds in Nederland nog 
maar weinig verzame
laars van luchtpoststuk
ken (zo'n honderd) en 
dat dan ondanks het feit 
dat de eerste post door 
de lucht al tijdens de 
FransDuitse oorlog in 
Nederland arriveerde. In 
1920 begon het geregel
de luchtpostvervoervan 
en naar Nederland door 
de KLM. De eerste vlucht 
naar NederlandsIndië 
was in 1924 een feit. 
Grote sprongen voor
waarts waren de proef
vluchten die in 1928 
werden gehouden en de 
extra snelle vluchten in 
het begin van de jaren 

dertig van de vorige 
eeuw. Wie van de wat 
oudere lezers herinnert 
zich niet de namen van 
de Postjager en de Peli
kaan, om nog maar te 
zwijgen van de Uiuer. 
De speciale belangstel
ling voor de luchtvaart 
bij het publiek groeide 
(vliegtuigen blijven nu 
eenmaal boeien) en veel 
verzamelaars van uit
sluitend postzegels lie
ten zich erdoor inspire

om ook luchtpoststuk
ken te gaan verzamelen. 
Waarschijnlijk speelde 
ook een rol dat men ook 
in 1934 al klaagde over 
de stortvloed aan post
zegeluitgiften. 'Boven
dien geeft het verzame
len van luchtpost nog 
het voordeel, dat het een 
gecombineerd verzame
len van postzegels en 
stempels is, omdat in de 
meeste gevallen op één 
stuk zowel bijzondere 
afstempelingen als spe
ciale luchtpostzegels 
voorkomen,' zo schreef 
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J. Dellenbag in zijn arti
kel. 'Uit dit laatste volgt 
dat een luchtpostverza
melaar bij de beoorde
ling van een stuk in het 
algemeen op twee din
gen letten moet, name
lijk op de frankering en 
op de speciale of gewo
nen afstempeling die op 
het stuk voorkomen.' De 
auteur eindigde zijn bij
drage met erop te wijzen 
hoe aantrekkelijk deze 
manier van verzamelen 
is en hij waarschuwde er 
ook voor, niet 'alles' te 
willen verzamelen, maar 
een beperkt gebied te 
nemen. Een leuk en ge
varieerd voorbeeld is 
'luchtpost naar Neder
land, voorzien van een 
luchtpostetiket' of'cor
respondentie naar Ne
derland, voorzien van 
een frankering met 
luchtpostzegels'. Want 
er zijn nog steeds veel 
landen die aparte lucht
postzegels in hun emis
sieprogramma opne

men, 
enpo.nl 
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ROYAL MAIL: OUD EN 
NIEUW OP DE OCEANEN 

Op 13 april vertok de 
nieuwe Queen Mary 2 van 
Southampton, voor haar 
eerste transatlantische 
reis naar New York. Dat 
was voor Royal Mail aan
leiding om diezelfde dag 
een serie zegels uit te ge
ven die luxe lijnschepen 
uit de periode van 1838 
tot 2004 laat zien. Niet 
alleen passen de zegels 
goed in de langlopende 
transportreeks (eerder 
werd al een serie 'Loco
motieven' uitgegeven), 
maar ze demonstreren 
ook dat - zoals Royal Mail 
meedeelt - het oude ada
gium Britannia rules the 
waves nog steeds van 
kracht is. Royal Mail heeft 
overigens niet de pri
meur: op 15 december 
2003 kwam de Franse 
PTT al met een zegel die 
de nieuwe aanwinst van 
de Cunard Line toont. Het 
Franse exemplaar is niet 
zo geslaagd: je krijgt niet 
echt een goed beeld van 
de omvang van dit drij
vende wonder. Dan spre
ken de Engelse zegels 
meer tot de verbeelding! 
Maar de Engels serie 
heeft nog een ander plus
punt. Van de zes schepen 
is er een nog niet eerder 
op een zegel afgebeeld: 
de City of New York. 

Op de First Class-zegel 
zien we - bijna vanzelf
sprekend, zouden we 
zeggen -de Queen Mary 2, 
het schip waarop zóveel 
superlatieven van toepas
sing zijn, dat er aan het 

schip best een apart 
hoofdstuk in het Guinness 
Book ojWorld Records zou 
kunnen worden gewijd. 
Zo kan de scheepsfluit 
zelfs op een afstand van 
tien zeemijlen nog wor
den gehoord. 

Op de E Class-zegel is het 
stoomschip Canberra af
gebeeld, het voer in de ja
ren zestig van de vorige 
eeuw tussen Engeland en 
Australië. Toen er snelle
re manieren van lange-af-
standstransport kwa
men, werd de Canberra in
gezet als cruiseschip. Tij
dens de Falklandoorlog, 
in 1982, deed het dienst 
als troepenschip. Daarna 
werden er weer cruises 
mee gemaakt, tot sep
tember 1997. 

De op de zegel van 42 p. 
afgebeelde legendarische 
voorganger van de Queen 
Mary 2, de Queen Mary, 
maakte haar eerste reis in 
mei 1936. Dankzij haar 
grote snelheid mocht ze 
al snel de 'Blauwe Wim
pel' voeren, een onder
scheiding voor het schip 
dat de snelste transatlan
tische overtocht maakt. 
In de Tweede Wereldoor
log vervoerde het schip 
meer dan 750.000 mili
tairen over de gehele we
reld. Tegenwoordig is de 
Queen Mary in gebruik als 
drijvend hotel annex mu
seum; het schip ligt in de 
haven van Long Beach 
(Californië). 
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Majestueus is ook de 
Mauretania, het schip dat 
we op de zegel van 47 p. 
zien; ze is vrijwel gelijk 
aan haar zusterschip, de 
Lusitania. Het mooie 
schip, gebouwd in 1906, 
was houder van diverse 
transatlantische snel-
heidsrecords. De Maure
tania wist de Eerste We
reldoorlog te overleven, 
hoewel het dienst deed 
als troepenschip, hospi-
taalschip en alweer troe
penschip. In 1934 werd 
de laatste reis gemaakt, 
van New York naar Sout
hampton. 

De City of New York (57 p.) 
maakte haar eerste reis in 
augustus 1888. Ze vero
verde de 'Blauwe Wim
pel' in 1892 dankzij de 
eerste transatlantische 
overtocht binnen zes da
gen. Destijds was dit het 
langste schip dat er op de 
oceaan te vinden was. 

De zegel van 68 p. toont 
het passagiersschip Great 
Western, het eerste schip 
voor de Atlantische vaart. 
Er zit werkelijk een we
reld van verschil tussen 
dit schip uit 1838 en de 
Queen Mary 2! Had de 
Great Western plaats voor 148 
passagiers, de Queen Mary 
2 kan 2.620 mensen ber
gen. Die moeten dan wel 
over een behoorlijke 
bankrekening beschik
ken. Toch was de Great 
Western voor haar tijd een 
succesvol schip, dat de 
Atlantische Oceaan 45 
keer overstak, om vervol
gens 'af te zakken' tot 
transportschip in de 
Krimoorlog(i855). 

MIJNBOUW ALS 
WERELDMONUMENT 

Meestal behoren series, 
gewijd aan het werelderf
goed niet tot de themati
sche hoogtepunten. Dat 
er uitzonderingen zijn 
bewezen we al in Filatelie 
van mei 2003, toen de 
derde aflevering van de 
Zweedse reeks 'Wereld
monumenten' werd be
licht. 
Ook de vijfde aflevering 
(26 maart), met Falun als 
onderwerp, mag er we
zen. In Falun lag ooit de 
oudste en belangrijkste 
mijn van Zweden. Het 
historische industriege
bied in de omgeving van 
de Store Kopparber̂ et en 
Falun (provincie Dalarna) 
staat sinds 2001 op de 
Unesco-lijstvan het we
relderfgoed. Een groot 
aantal gebouwen en 
landschappen van cul
tuurhistorisch belang is 
bewaard gebleven: in de 
oude mijnstreek, in het 
stedelijk gebied en ook in 
het woongebied van de 
mijnmagnaten. Vermoe
delijk werd er al in de tijd 
van de Vikingen koper 
gewonnen uit de Koppar-
ber̂ et. Van hieruit werd 
het koper naar bestem
mingen in geheel Europa 
vervoerd om er als dakbe
dekking van kathedralen 
en paleizen te dienen. De 
bloeitijd van de mijn lag 
in de zeventiende eeuw; 
in de streek waren des
tijds ruim 130 koper-
smeltovens in gebruik. In 
de omgeving ervan lieten 
mijnmagnaten hun mag
nifieke herenboerderijen 
neerzetten. Rond de mijn 
breidde Falun zich uit; het 
plaatsje kreeg omstreeks 
1640 stadsrechten. Aan 
de mijnbouw kwam te
gen het eind van de twin
tigste eeuw een eind. 

Op de zegel hierboven is 
de Grote Stoten te zien, 
een enorme dagbouw-
groeve die zijn huidige 

vorm kreeg na een insto 
ting in 1687. Verder 
wordt het typisch ossen 
bloedrode Creutz-ge-
bouw getoond, de bovei 
bouw (overkapping) var 
de enige schacht uit ouc 
tijden. De rode verf were 
van ijzervitrioolhouden( 
erts uit de mijn gemaaki 

De ook al 'Falun-rode' 
Husber̂ s Spil (een mijng( 
bouw) en de Suedens Gaa 
de (in de zestiende eeuw 
gebouwd als woning voi 
een mijnmagnaat) zien 
we op de zegel hierbo
ven. In de koperwaag 
(het gele gebouw) werd 
het koper gewogen. 

En dit is de Anjarten, de 
entree van de bezoekers 
mijn. Oorspronkelijk 
vormde dit gebouw de 
overkapping van de 
hoofdschacht die werd 
gebruikt voor het perso 
nentransport naar de 
mijn; nu dalen de 
bezoekers er met een li£ 
55 meter in af om een 
rondleiding door de ou( 
mijngang te maken. Bo 
ven de poort zijn symbo 
len van ertssoorten en 
mineralen aangebracht, 

De hieronder afgedrukt 
zegel biedt ons een blik 
op Styrare^atan in Els-
borg, een mijnwerkers-
buurt die omstreeks 16̂  
ontstond. De eenvoudif 



)uten woningen werden 
lar Duits voorbeeld ge
luwd, met de gevels 
lar de straat gericht, 
ïze serie is uitstekend 
ischikt voor de verza-
elaars van het thema 
ijnbouw. 

UZIKALE 
)MMERCIE 

jrige maand maakte ik 
elding van de samen-
srking tussen de Oos-
nrijkse PTT en de Wie-
r Philharmoniker. Her-
rt Judmaier, die in zijn 
briek Notizen aus Wien 
de DBZ melding maak-
van deze opmerkelijke 
menwerking, verstrek-
me daarover nadere in-
rmatie. Vijfjaar lang 
eft de Oostenrijkse 
rr een postzegel uit, 
wijd aan het traditione-
Nieuwjaarsconcert. Als 
genprestatie mag de 
D van dit concert ook 
orden verkocht door de 
ostenrijkse postkanto-
n. We weten dat veel 
jstadministraties nogal 
i-aperig zijn - dus nu 
aar afwachten hoe snel 
t nogal kunstminnen-
TPGPost een vergelijk-

lar contract afsluit met 
sijvoorbeeld - het Rijks-
useum... 

OSTALGIE ROND 
BOERDERIJ 

;el mensen hebben 
aar weinig weet van het 
jerenleven. De agrari-
he bedrijven - want 
larvan spreken we te-
mwoordig alleen nog 
aar - zitten de laatste ja-
n nogal eens in zwaar 
eer. Dat komt niet al
en door de vele Europe-
regels, maar vooral 

)k door het optreden 
n ernstige dierziekten, 
)als varkenspest, MKZ 
1 vogelpest. Alleen ou-
re generaties weten 
)g hoe er vroeger op het 
atteland werd geboerd. 
;lf heb ik als kind jaren-
ng op een boerderij op 
t Groninger Hogeland 
jekend om z'n grote 
)erderijen - gespeeld en 
larom riep de uit vijf ze
is bestaande serie His-

ric Farm Equipment 
lieuw-Zeeland, 5 april 
) nostalgische herinne-
igen bij me op. 
onderd jaar geleden 
erd de eerste tractor in 
ieuw-Zeeland in ge-
uik genomen: een 
'aalfpaardenkrachten 
erke Kmnard Haines 

Flour City (zegel van 45 c.) 
die werd geïmporteerd 
door de firma Booth 
Macdonald & Co. uit 
Christchurch. De trekker 
haalde een snelheid van 
bijna vijf mijl per uur. 
De Fordson F-tractor 
(90 c.) was de eerste door 
Henry Ford in massapro
ductie vervaardigde trac
tor en daardoor ook de 
eerste trekker die de boe
ren voor een aanvaardba
re prijs konden aanschaf
fen. De komst van de 
tractor speelde een 
hoofdrol bij de overscha
keling van paarden naar 
tractoren. 
Tegelijk met het stoom-
tijdperk deden trekkers 
als de Burrell hun intrede 
(zegel van $ 1.35). 
De zegel van $ 1.50 toont 
een dorsmachine. Ik her
inner me de komst van 
deze machine nog goed; 
het was op de boerderij 
een hele belevenis. In 
Nieuw-Zeeland waren 
dorsmachines gedurende 
meer dan een eeuw in ge
bruik. Pas in het midden 
van de jaren veertig van 
de vorige eeuw nam het 
gebruik af, toen de com
bines hun intrede deden. 
De zegel van $ 2.00 toont 
een boer met zijn hond 
bij een zaaimachine van 
het merk P. & D. Duncan. 
Het bedrijf, datini866 
werd gesticht, kan bogen 
op een lange geschiede
nis. De afgebeelde zaai
machine werd in 1844 
geïntroduceerd en wordt 
ook vandaag de dag nog 
steeds volgens het oor
spronkelijke ontwerp ge
maakt. 
De Nieuw-Zeelandse se
rie is een leuke aanvul
ling voor het thema 'Op 
en rond de boerderij', 
waarvoor bij veel landen 
toepasselijk 'oud' en 
'nieuw' materiaal kan 
worden gevonden. 

De serie vult ook de Fran
se serie 'Boerderijdieren' 
(24 april jl.) goed aan. De 

vier dieren zijn samen 
ondergebracht op een 
velletje dat een nostal
gisch beeld van een boer
derij geeft. Wellicht zijn 
zulke boerderijen op het 
Franse platteland nog te 
vinden, maar bij ons wor
den ze beslist erg 
schaars. Maar misschien 
heeft de ontwerper ge
woon geprobeerd zoveel 
mogelijk af te beelden, 
met een enigszins onwer
kelijk beeld als resultaat. 
Overigens was ik echt 
'een beetje boos' toen ik 
zag dat het konijn wel 
een zegel (van €0.45) 
waard werd geacht en het 
varken -mijn huidige ver-
zamelthema - niet. Dat 
klopt gewoon niet. Maar 
goed, thematische verza
melaars houden aan het 
Franse blokje toch wel 
een paar leuke zegels 
over. 
Op de liggende zegel van 
€0.50 zien we een kip 
met vier kuikens; uit de 
toelichting begrijp ik dat 
dit een gallische Bresse is. 
Op de staande zegel van 
€0.50 is de kop van een 
koe van het - zeer oude -
Nantaise-ras afgebeeld. 
Ossen werden vroeger in 
de haven van Nantes ge
bruikt. In 1977 werd een 
bewaarkudde opgezet in 
het Pare Naturel de Brière. 
Ook de ezel (€0.75) be
hoort tot een heel oud en 
nu ook uiterst zeldzaam 

ras, de Poitou. Geen won
der dus dat zo'n ezel 
7.600 euro kost! 

WWF-SERIE SERVIE-
MONTENEGRO 

Servië & Montenegro gaf 
op 30 januari een WWF-
serie uit die zeer de moei
te waard is; zie de afbeel
ding hieronder. 
Op de zegel van 12 d. is 
de Apollovlinder (Parnas-
sius apollo) te zien, een 
vlinder die zich vooral 
metvetkruid (Sedum) en 
huislook (Semperuicum) 
voedt. Juist zijn schoon
heid vormt zijn ernstigste 
bedreiging; vlinderverza-
melaars maken jacht op 
hem. 

De alpenboktor (Rosalia 
alpma, 16 d.) wordt ook 
door verzamelaars ge
zocht; maar ook de ont
bossing in bergachtige 
streken vormt een bedrei
ging voor de kever. 
De groene glazenmaker 
(Aeshna viridis, 26.20 d.) 
is slechts eenmaal eerder 
afgebeeld, als ik op een 
catalogus uit 1991 mag 
afgaan. 
De grote sprinkhanenvre-
ter (Saga pedo, 28.70 d.) is 
wellicht nog nooit op een 
zegel afgebeeld. 

FINSE 
KWALITEIT 

In 'Thematisch panora
ma' van december 2003 
liet ik een roofdierenserie 
van Aland voor de 
schoonheidsprijs in aan
merking komen. Deze 
maand gaat de prijs naar 
een ander Scandinavisch 
land: Finland. Op 28 
april verscheen het Finse 
velletje 'Dieren uit het 
bos'. Het toont weliswaar 
bekende dieren (die dan 
ook op veel postzegels te 
vinden zijn), maar ze zijn 
uitstekend 'verwerkt'. 

Net als bij Aland zijn af
beelding, achtergrond en 
belettering in perfecte 
harmonie met elkaar. De 
dieren zijn bijzonder ge
detailleerd en in hun na
tuurlijke omgeving afge-
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beeld. U moet het hier 
doen met een waarschijn
lijk wat onflatteuze re
productie, want de 'Finse 
kwaliteit'  die van de bo
venste plank is  komt 
uitsluitend op 'echte' ze
gels goed tot zijn recht. 
Dit zijn de dieren die u op 
de zegels van €0.65 aan
treft: 
 een eekhoorn (Scirius 
vulgaris); 
 een haas (Lepus timidus) 
met haar jong; 
 een levendbarende ha
gedis (Lacerta uivipara); 
 een raaf (Coruus corax); 
 twee wezels (JVlustela er
minea) en 
 een vos (Vulpes uulpes). 
Hoewel ik eerstedagenve
loppen doorgaans niet 
meld, wijs ik toch op het 
interssante eerstedag
stempel dat Finland Post 
voor deze serie heeft la
ten ontwerpen, met daar
in de pootafdrukken van 
de zes afgebeelde dieren. 
U moet wel zelf zien te 
ontdekken welke afdruk 
bij welk dier hoort... 

ENERGIEBRONNEN 

Ik denk wel eens dat het 
milieu als thema niet die 
aandachtvan themati

sche verzamelaars krijgt, 
die het verdient. Het is 
een heel breed thema, 
maar je kunt je heel goed 
specialiseren in deelon
derwerpen. Neem 'ener
giebronnen': twee emis
sies van Australië en IJs
land vormen een leuke 
aanvulling op dat thema. 
Australië gaf op 16 maart 
vier zegels uit met als on
derwerp 'duurzame ener
gie' (Renewable Energy). 
Het zijn geen 'premiè
res', maar de zegels zijn 
thematisch gezien wel 
aantrekkelijk; ze vermel
den rechtsboven het doel 
van de uitgifte. De Aus
tralische regering heeft 
bij de Renewable Energy 
Electricity Act 2000 be
paald, dat elektriciteits
distributiebedrijven en 
grootverbruikers elektri
citeit uit duurzame bron
nen moeten betrekken. 
Dit aandeel aan zoge
noemde groene stroom 
bedraagt momenteel ne
gen procent van de totale 
energieproductie. Als de 
productiekosten lager 
worden, zal dat aandeel 
zeker nog stijgen. 
De Solarzegel staat in het 
teken van zonneenergie; 
we zien Solar Systems 
CS500schotel. Tien van 
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zulke schotels vormen 
een zonneenergiesys
teem dat een afgelegen 
Aboriginalsvestiging in 
middenAustralie van 
stroom voorziet. De 
schotels draaien met de 
zon mee. 
Het beeld van de wind
turbines op de Windze
gel zou prima op een Ne
derlandse zegel passen. 
Australië heeft momen
teel zestien windparken; 
eenzelfde aantal staat in 
de planning. 
Waterkrachtcentrales 
zijn vrij duur en de bijbe
horende dammen vor
men een forse aanslag op 
de omgeving. De Hydro
zegel toont de uitlaat van 
water uit een dam van de 
waterkrachtcentrale in de 
Snowy Mountains, de 
grootste en meest effi
ciënte leverancier van wa
terkrachtelectriciteit. 
De aanduiding Biomass op 
de vierde zegel doet den
ken aan biogas, maar 
hier wordt duidelijk bio
massa bedoeld, namelijk 
bagasse. Volgens de dikke 
Van Dale gaat het om 'het 
vezelachtige afval dat 
overblijft als de suiker 
aan het suikerriet ontrok
ken is'; ook het woord 
ampas wordt wel ge
bruikt. De zegel brengt 
de productie van energie 
met behulp van bagasse in 
beeld. Op de voorgrond 
zien we een suikerriet
veld, op achtergrond een 
suikermolen. 

Bij IJsland past een serie 
over geothermische ener
gie. De serie van vijf ze
gels (11 maart) brengt de 
benutting van aardwarm
te als energiebron in 
beeld. Meer dan 85 pro
cent van de IJslandse be
volking profiteert voor de 
verwarming van de wo
ningen van deze vorm 
van energie. Jammer ge
noeg heeft de IJslandse 
post verzuimd om in de 
begeleidende brochure 
informatie over de af
beeldingen te vermelden. 
Duidelijk is wel dat op de 
zegel van 250 k. wordt 
vermeld dat IJsland in de 
werkingssfeer van de 
MidAtlantische Rug ligt, 
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met zijn gordel van geo
logisch actieve spleten en 
vulkanen. IJsland ligt ver
der ook op het kruispunt 
van de Amerikaanse en 
Europese tektonische 
platen; allemaal nogal 
specialistisch dus. 

Voor hetzelfde thema is 
ook een aantal frankeer
stempels beschikbaar. 
De selectie van de vier die 
u hierboven ziet toont dat 
ze voor allerlei vormen 
van duurzame energie te 
vinden zijn. 

PADDESTOELEN 
IN LUXEMBURG 

Luxemburg gaf op 16 
maart een serie van zes 
zelfklevende postzegels 
met afbeeldingen van 
paddestoelen uit (twee 
series in een boekje). Dit 
is de tweede paddestoe
lenserie van Luxemburg; 
de eerste (vier zegels) 
stamt uit iggi. 
Aardig aan cie nieuwe se
rie is dat de nu gepresen
teerde paddestoelen vol
gens de Stanley Gibbons
catalogus Fungi on stamps 
(tweede druk, 1997) niet 
eerder of heel weinig op 
zegels zijn afgebeeld. 

Op de drie zegels van 
€0.10 zien we: 
 de trechtercantharel of 
Cantharellus tubaeformis 
(eenmaal eerder afge
beeld; Noorwegen, 
1987); 
 de gele koraalzwam of 
Ramaria Jlaua/aurea c.q. 

Clauana aurca (eerder af
gebeeld door Spaans 
Andorra, 1996; Roe
menië, 1958); 
 de blauwe stropharia o 
Stropliana cyanea (nietee 
der afgebeeld). 

De drie zegels van €0.50 
tonen: 
 de zwarte kluifzwam o 
Helvelia lacunosa (niet eer 
der afgebeeld); 
 de inktviszwam of An
thurus archeri of Clathrus 
archeri (niet eerder afge
beeld); 
 de grote molenaar of 
Clitopilus prunulus (eerdei 
afgebeeld door San Man 
no, 1967). 

DE DENEN DEDEN 
HET DRIEMAAL 

In februari opende ik 
deze rubriek met Een ted( 
thema: 'de kus'. Twee 
Deense zegels werden b 
die bijdrage afgebeeld. 
Van hetMaximasyn
droom heb ik geen last, 
maar het was toch wel ee 
beetje dom dat ik de zegel 
met twee kussende jon
geren uit de serie 'Jeugd 
cultuur' die Denemarkei 
in 2001 uitgaf, over het 
hoofd zag. Bij deze maa 
ik dat dus goed; 

t 8 



BRED EN H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
email Bredenhof@cs.com 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesk>ten. Bestelling op gtro/bankoverschtijving is vokJoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzend«»ten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,-geen verzendkosten. Pr^swijzigingen voorbehouden. 

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN VAN EEN GROTE LANDELIJKE 
INZAMELING NEDERLAND MISSIE KILO WAAR, 

DEZE WORDT VERKOCHT ZOALS BINNEN GEKOMEN, 
BAAL VAN 5kg NU 45,00 
BAAL VAN 9kg NU 72,00 

NU OOK EEN GROTE VOORRAAD PLAATFOUTEN VAN NEDERLAND 

DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË GROOTFORMAAT EN MISSIE 

IERLAND GROOTFORMAAT^ 
JAPAN GROOTFORMAAT EN MISSIE, 

CANADA GROOTFORMAAT 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
250gr. AUSTRALIË GROOT NU 12,50 

Ikg MISSIE DUITSLAND NU 18,50 
250gr. DENEMARKEN GROOT NU 14,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOFNL 

'KU^ tN KtK :>iui^ N U K M A A L lOx 

4/8 16 BLZ WIT 

4/16 32 BLZ WIT 

4/24 48 BLZ WIT 

4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

24,50 13,75 13,00 12,80 11,90 

fVrrTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
S 4 / 8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
5 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
5 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
5 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
iU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM 

KILO 

250 GRAM 

KILO 

3ALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
) KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

> KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

) KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 150,00 NU 135,00 

STROKEN ZWART OF Rl ANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

NU 

17,00 

S8,5ÏÏ 

18,25 

63,50 

LAND OMSCHRUVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 13,50 32,50 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 16,00 39,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,00 23,50 43,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 7,50 17,50 32,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 57,95 v 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 11,00 26,50 50,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2003 15,00 36,50 72,00 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 32,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,35 27,00 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 14,00 33,50 -
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 41,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,00 28,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,00 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 8,00 19,00 38,00 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 12,50 31,00 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 11,50 27,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21.00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,50 27,50 53,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://WWW.BREDENHOFNL
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AANGEBODEN 
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)planet.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 
Reich N.L. ö CH. Fr. Eet. V.a. 
35% J. Römkens, 
tel.: 045-546 2 8 9 4 

Gratis prijslijst o.a. 
Nederland + Engeland. K. 
Buisman, Liendenhof 217, 
i i o S H N A ' d a m 
020-6905029. 

Diverse partijen e.d., grote 
stok W-Europa/Nog. Centro 
Filatelico, Woerden, 
0348-423885, 
www.centrofilatelico.nl 

Int'I Bulletin Neth Philately. 
News opmion articles, 4x16 
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. 

Gratis prijslijsten postfi-isse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, i ioo DA 
A'dam Z.O. Tel/fax: 
020-6974978 en www.wien.nl 

Provincievelletjes: alle 13 
voor € 99 , - . Per stuk vanaf 
€ 7,25. Duitsland 2002: post-
fris € 72,50, gestempeld: 
€ 57,50. Duitsland 2003 
postfi-is € 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 

5312S82 Verseveld 
€ Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. Tel.: 
0316-343537. Euromunten: 
12 landen UNC € 95 , - . Van 
de 12 landen de i, 2 en 5 cent 
€ 9,- . Finl. cpl € 9,50 de 
1,2,5 et. € 2 , - . Finland Triple 
set BU 1999 € 2001 € 89 , - . 
Ook euromunten per land. E-
mailadres: 
van.verseveld{3)wxs.nl 

Kijk voor een groot aanbod 
op: www.hollandstamps.nl 
Wim Groeneweg 
070-3855202. 

Ned. kinderbedank. (ook 
gevr) maxikt pfris va 30%, 
aut bj, comb. FDC va 20%. 
Lamantrip tel.: 0499-474163. 

Nederland postfris v.a. 30°/o. 
Nederland gebruikt v.a. 30%. 
Tevens abonnementen België 
e.a.. T. van Wijck, 
tel.: 0115-622474, 
e-mail: theowijk(a)zonnet.nl 

600 Versch. Europa €5 , - in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Holmond. 

Rusland-Frankrijk-Ierland 
op mancolijst - 25%. De 
Bruijn, v.d. duin van 
Maasdamlaan 42, 
2242 TK Wassenaar. 

100 Versch. postz. D.Reich 
1900-1925 € 4,50 mv. 
L. Klaverkamp te Buren 
505744635, 
tel.: 0344-572385. 

Postzegelmapjes Nederland 
nr. I t/m 129 € 300,-, 
G.P. Cremers. 
Telf: 026-3810518 

Ver.Naties pfr. Stuur uw 
mancolijst voor prijsopgave, 
veelal 25% cat. wrd. P. van 
pelt, Ind.tuin 33, 3078 VE 
Rotterdam, ook Nieuwtjes 
leverbaar, pvpelt@zonnet.nl 

Volgens cat-NVPh: 110 x 
1251a, 280 X 1252,15 X 1501 
en 130 X 1582. Tezamen 
€ iio,-. Van Bruggen, 
tel.: 0314-323874. 
Alles gestempeld. 

Vuurtorencat. 2002 Ed.8. 
Keith Hall (zie Fil. 2004/04) 
€ 20,- + verz.k. 
Tel. 0416362105. 

Prijslijsten. Uitgebreide 
prijslijsten van geheel West
en Oost-Europa, incl. Staten 
en Geb. Egypte, Cuba, Mexi
co, Chili, Argentinië, Colom
bia, Nicaragua, Honduras, 
Panama, Bolivia, Japan, USA. 
G.L. van Toor, Lingedijk 77 
A, 4247 EG Kedichem. 
0183-567203, 
e-mail: gtoort(a)chello.nl 

Col. Ned. compleet 
1852/1960 zie maartnr. 

€ 5000,- uitsl. schriftelijk. 
J. Veldhuis, Esdoornlaan 38, 
3881 ES Putten. 

Poststukken landen + motie
ven a € 2 , - , 500 hele wereld 
(zuiver) e 65 , - . Breebart, 
Tel.: 0344-615697. 

De Postzegelkrant op 
Internet, www. postzegelen.nl 
De op één na goedkoopste. 
Maandelijks veiling. 
Prijsvergelijkingen. Veel 
informatie. Elke dag een 
aanbieding met superkor
ting. Verkoop onder garan
tie. Prov. velletjes € 95 , - . 
C. de Vos, 0118-603292. 

Verzamelingen Europa, 
Australië, Nw Zeeland. 
Diversen. R.H. Ots. 
010-4814003. 

Buitenkans: in één koop: ie 
dag: Eng. okt. 66 t/m 2-3-92; 
MAN ie eig. uitg. t/m 3-2-93; 
Jersey ie eig. uitg. t/m 26-1-
93 + vele fraaie extra's cat. 
waarde >3000 - prijs 600 - A. 
List. tel.: 010-4743702. 

Te koop: Indonesië gestem
peld cpl, fdc Indonesië cpl. 
tot 2004. J. Blommaert 
0224-214491. 

Partij frankeermachinestem
pels op envelop en strook. 
Wieldraaijer, 
tel.: 06-538090614. 

Foutdruk: nr. 637V (paar) 
€ 1700; nr. 938 & 938f & 
938fa (strip) € 2700; alles 
postfris met eert.; E. Boers: 
ed7boers(ä)hetnet.nl; 
070-3855135. 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels: 50 grams IJsland -
€ 25,-.; 150 grams Finland -
€ 20 , - ; 120 grams Noorwe
gen, Denemarken of Zweden 
- € 10,- in een brief of op 
gironummer 1624853. 
Franco thuis. Correspond in 
English. Want-list service. 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrköping, Zweden.Email:-
lennart.runfors(3)swipnet.se 

Frankeermachinestempels in 
2 ladenkasten op nummer. 
H. Nootenboom, 
tel.: 0181-661110. 

Voor 100 st. grf Singapore, 
Hongkong, Maleisië, 
Engelse kol. 125 st. Europa 
ret. R. Schoenmakers, 
Humcovenderveld 67, 6231 
HX Meerssen. 

Maandblad Filatelie juli 1993 
t/m december 2003 € 15,-. 
A. v.d. Heuvel, 0413-364841. 

Mint Cept-Europa. Mush
rooms, animals, transports, 
olympiads, paintings (50%-
65%) Michel. Ing. Baran, 
700462-Iasi-6, 

Vascauteanustr. 18, 
Romania. E-mail: necoba-
ran(g)yahoo.com 

Ned. pf 203-207 € 4 3 , - , 208-
211 € 21 , - , 212-219 * iio>~i 
573-577 « 1 4 - . 5 8 3 - 5 8 7 
€ 11,-602-606 € 13,-, 612-
616 € II,-. Gratis prijslijst 
Ned. & OG. F. Kruitbosch, 
Molenweg 20a, 
7431 BK Diepenveen. 
Tel.: 0570-592018. 

GEVRAAGD 

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 firmaper
foraties, alle landen koop of 
ruil. W.J. Manssen, 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk, 0341-417980 

Plaat-/etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Stuur mij uw persoonlijke of 
zakelijke postzegel, ik stuur 
de mijne. F. de Graaf 
Columbusstraat 179, 
2561 AG Den Haag. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 
koop. M. Breedt Bruijn. tel.: 
033-4946980/0614679827. 

Thema Carnaval: postzegels, 
frankeerstempels met tekst, 
ie dag enveloppen: kaarten 

met stempel enz. enz. 
J.F. Koeslag, de Bongerd 4 
3863 ZV Nijkerk. 
Tel. 0332463955. 
e-mail: koeslagi@planet.n 

Ned. kinderbedankkaart n 
'99 voor 1960. fdc Ei-20, 
Autbj 6 en 9 nrs, 
P.F. Lamantrip, 
tel.: 0499-474163. 

Frankeerstempels met 
"Europese verkiezingen" 
2004. H. Webers, EIsloo 
046-4372897. 

België "dag v.d. postzegel' 
uitgifte i96i:3F -i964:3F 
-I970:3F -i985:i2F -1987: 
13F -i988:i3Fr -i989:i3F 
-i9go:i4F -i99i:i4F -1993 
15F - igg4;i6F -i9g5:i6F. 
Aanb.: P. de Lange, 
0575492152. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en ve 
zorging van abonnementei 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
a.bouwense(3)wolmail.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor 
allen met interesse voor 
postzegels van Frankrijk & 
voorm. Franse koloniën. 
Eigen blad, veiling, rondze 
dingen, 8 bijeenkomsten p 
in Utrecht. Contr. € 19,-
Info: Frits Bakker, 
tel/fax: 0546-827552, 
E-mail: CFVMarianne(g)cs.co 

Filitalia, contactgroep Italii 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendinge 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel.: 070-3460328. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Postzegels 
W. van der Bijl 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

http://www.pennyblack.nl
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.harriebaken.com
http://marktplaats.nl
http://www.wien.nl
http://www.hollandstamps.nl
mailto:pvpelt@zonnet.nl
http://postzegelen.nl


POSTEN 

twintig jaar Älandse 
postzegels 
Neem nu een abonnement! 

bestelbon: 
o Jd gT'ddg'l)^ abonneer me met ingang van het jaar 2003 op de Älandse 

jaarsets (prijs: ca. 18 euro per jaar). Ik wil van elk jaar set(s) ontvangen. 

' J Jd gTddg'lk abonneer me op de Älandse modelautos (prijs ca 13 euro per stuk, 
beperkte oplage). Ik wil van elk modelauto exempla(a)r(en) ontvangen. 

v^ Jd grddg'Wf. wil graag kosteloos op de hoogte worden gehouden van 
alles wat met Älandse postzegels te maken heeft. 

Naam 

Adres 

Postcode en Plaats 

JL Priority 

IBRS/CCRI 
Code 22100/300 

POSTEN 
FILATELISERVICEN 

GEEN POSTZEGEL PLAKKEN 
REPONSE PAYEE FINIANDE 
CODE 22100/300 

Datum en handtekening 

Geboortedatum 

/\X-22103AAARIEHAMN 
ALAND, Finland 

O M O V 



Rietdijk 1̂  
VL JÊ%^ Ti^^"iO ^L^F LONDON 

Onze Grote Voorjaarsveiling no. 382 was een groot succes! 
Ruim 250 inzenders vertrouwden ons hun dierbare bezittingen 

toe, wat resulteerde in een fantastisch resultaat. 

► Wilt U ook inzenden? 4 
Voor onze Grote Najaars veiling zoeken wij wederom materiaal. Ook u kunt 
profiteren van de expertise en het uitgebreide internationale klantenbestand van 
Rietdijk. Wij nodigen u van harte uit ons een bezoek te brengen om uw collectie te 
laten taxeren en kunnen u dan alles vertellen over de mogelijkheden die Rietdijk u 
te bieden heeft. 

Wederom hebben wij voor u in het najaar een uitstekende gelegenheid uw collectie 
of voorraad (deels) te verkopen door deze in een internationale etalage te plaatsen. 
Inzendingen kunnen dagelijks (van maandag tot en met vrijdag) worden 
aangebracht. Voor importante collecties is huisbezoek mogelijk! Inzendingen voor 
de 383e veiling kunnen tot medio september worden aangebracht! 

Rietdijk een begrip in de Nederlandse Filatelie: 
* Ruim 85 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobijlage ook 

op het internet (www, rietdijk-veilingen, nl, nu al 6 jaar); 
* Extra publiciteit bij speciaal collecties; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

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

PostzegelveOing: 070-3647957 
Fax.: 070-3632893 
Muntveiling: 070-3647831 
Bankrekening: 47.35.68.705 
Girorekening: 420875 
Website: www.rietdiik-veilingen.nl 
E-mail: info(fl),rietdiik-veilingen.nl 

http://www.rietdiik-veilingen.nl



