


OVERWEEGT U UW VERZAMELING 
TE VERKOPEN? 

DE NEDERLANDSCHÉ 
POS TZEGELVEILING 

yid ^^^4^;? 

laat onze wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn 
duizenden inzenders gingen u reeds voor waaronder 

vele zeer gerenomeerde verzamelaars 
- nauwkeurige taxatie door onze experts met tientallen jaren ervaring 
- deskundige verkaveling van uw collectie voor een hoge opbrengst 
- internationale kontakten met verzamelaars in 46 landen wereldwijd 
- luxe veilingcatalogus met zeer veel foto's in full-colour en op internet 
- verzending van veiling catalogi naar duizenden cliënten in tientallen landen 
- voor belangrijke objecten presentaties in internationale vakbladen 

inzenden voor onze komende naj aars veiling is 
mogelijk elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur ten kantoi 

bezoek aan huis is eventueel ook mogelijk 

bel voor taxatie, adviezen en afspraken: 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 

Tel: 0294-433020 - fax: 0294-433055 
Internet: www.npv.nl - e-mail: info@npv.nl 

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


TOTAALOVERZICHT "EUROPROEFONTWERPEN^^ 
Series medals met ontwerpen van le t t/m 2 euro. Het doosje is incl. een 5 euro. 

Engeland 2002 

Oplage blister 20.000 
Oplage doosje 9 set 20.000 

blister 8 set 85,-
Doosje 9 set 125,-
Doosje 9 Zilver 295 
5 euro Piedfort 49,-

Denemarken 2002 
[ n N 5 h F P R ( H , L L L K 0 ^ 

DANJMARK 

Oplage blister 23.000 
Oplage doosje 9 set 

blister 8 set 69,-
Doosje 9 set 75,-
Doosje 9 Zilver 175,-
5 euro Piedfort 49,-

Zweden 2003 

1 
l ik V 

Oplage blister 24.000 
Oplage doosje 9 set 23.000 

blister 8 set 45 , -
Doosje 9 set 69,-
Doosje 9 Zilver 125,-
5 euro Piedfort 49,-

Andorra 2003 

Oplage blister 16.000 
Oplage doosje 9 set 14.000 

blister 8 set 45,-
Doosje 9 set 69,-
Doosje 9 Zilver 125,-
5 euro Piedfort 49,-

Zwitserland 2003 Schotland 2003 
sf ItWT 7 '^Eïï'^r ^ 

Polen 2004 Liechtenstein 2004 

Oplage blister 15,000 
Oplage doosje 9 set 8.000 

blister 8 set 45,-
blister 8 set Toblerone 
oplage ong. 1000 stuks 
75,-

Oplage blister 24.000 
Oplage doosje 9 set 16.000 

blister 8 set 39,-
Doosje 9 set 59,-
Doosje 9 Zilver 125,-
5 euro Piedfort 49,-

Oplage blister 20.000 
Oplage doosje 9 set 20.000 

blister 8 set 29,-
Doosje 9 set 35,-
Doosje 9 Zilver 125,-
5 euro Piedfort 49,-

Oplage blister 10.000!! 
Oplage doosje 9 set 5.000 

blister 8 set 39,-
Doosje 9 set 49,-

N I E U W 

Polen 2004 Gibraltar 2004 Tbrkije 2004 Type doosje 9 set 

TLfRKrVE 
K \ MHlJlïntlt 

Oplage blister 18.000 
Oplage doosje 9 set 12.500 

blister 8 set 29,-
Doosje 9 set 35,-
Doosje 9 Zilver 125,-
5 euro Piedfort 49,-

Oplage blister 10.000!! 
Oplage doosje 9 set 5.000 

Oplage blister 27.500 

blister 8 set 
Doosje 9 set 

39,-
49,-

blister 8 set 29,-

Yraag onze totaallijst aan met alle BU sets 
en losse series van alle eurolanden! Voor grote aantallen altijd even 

informeren' 
Te bestellen bi j : Mun t - en Postzegelhandel Collect-Vision B V - Postbus 7080 - 3286 Z H Klaaswaal 

Tel. 0186 -572732 - Fax 0186-571890 - E-mai l : mai l@col lec t -v is ion.nl . 

mailto:mail@collect-vision.nl


STICHTING COMITÉ 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

AMSTERDAM 

organiseert op 

zaterdag 6 en 
zondag 7 november 2004 

in liet HuygensCollege, 
2^ Constantijn Huygensstraat 31 in 

Amsterdam 

"AMSTERDAM 2004" 

een Categorie 2 en Categorie 3 
tentoonstelling met 1kader en 

jeugdinzendingen 
inclusief de nieuwe "inzending op 

voordrukalbumbladen" / 
"catalogusinzending" 

Openingstijden: 
zaterdag 6 november 

van 10.00 tot 17.00 uur en 
zondag 7 november 

van 10.00 tot 16.00 uur 

Toegang en catalogus gratis. 
Er zijn 6 handelaren aanwezig, 

er wordt een tombola gehouden en er 
is een stuivershoek aanwezig. 

Ook de jaarlijkse enveloppe Dag van 
de Postzegel is hier te koop. 

Op zondag is het PARKEREN GRATIS 

Wij roepen Inzenders hierbij op met 
hun collectie aan deze tentoonstelling 

deel te nemen. Neemt u hiervoor 
contact op met: 

de heer Jan van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 

telefoon 020  497 40 24 
of: 

mevrouw A.C. Hoogerhuisvan 
Schellen,Van Baerlestraat 14, 

1071 AW Amsterdam, 
tel/fax 020  673 43 23 

AANBIEDING NEDERLAND BH bestellingen boven € 100,nog 5% korting. 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

cat.nr. pn/s 

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 

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 
13,75 

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

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

cat.nr pnjs 

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 

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 

cat.nr pnis 

346349 
350355 
356373 
356a/d 
374378 
379391 
379a/d 
392396 
397401 
402403 

345,00 
24,50 

104,00 
79,00 

8,25 
7.10 
6,25 
2,65 
1,35 
4,95 

402b403bl75,00 
405421 1,45 
428442 
474489 
490494 
495499 
500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 

7,45 
110,00 

4,50 
3,00 
4,50 
1,50 
2,70 
4,00 

10,50 
210,00 
695,00 

9,00 
6,75 

12,10 
1,55 

37,50 
56,25 
6,60 

17,50 
22,00 

cat.nr. pnis 

573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465/634b 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
693694 
695699 
700701 
702706 

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 

pnis 

707711 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
784785 
786790 
791 

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 
O, 

5,00 
0,90 
9,50 
1,25 
1,65 
3,35 
1,80 
1,10 
0,95 
2,10 

etc m gratis prijslijst 

894898 
899 
901905 
906907 
909911 
912916 

*Gratis pnjSlljSt met aanbiedingen in postfrisse en gestempelde zegels, idc, etc van Nederland en Overzee 

I 0 £ COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!!!!! vmm.poslzegelhoes.nl 

POSTZEGELHANDEL 
HET POSTZEGELHOES »T^m, 
(Eig.Hans Mans) ^M]j}) 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelenmarict, Gentium) N ^ 
5911 HM Venio Winkel op maandag gesloten 

Tel: 077  351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro: 346 82 65 
Bank: 10 77 01 766 

Fax: 077  354 72 4 

FRANCO 
LEVERING 

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

Elk voor en najaar organ iseren wi j een ve i l ing 
met een kwa l i t e i t saanbod betere zegels en 
ser ies , goede verzamel ingen en comple te 
na la tenschappen . 

Voor deze ve i l i ngen vragen wi j door lopend goe 
m a t e r i a a l ! Ook con tan te aankoop. 

Als beëdigd make laa r  taxa teu r verzorgen wi j 
exper t i ses voor verzeker ing en success ie . 

Door overmak ing van € 1 0 , 0 0 (Postgiro 46 00 2 
ontvangt u onze goed verzorgde en r i jk 
geï l lus t reerde ca ta logus . 

Buitanhivsn 5 
NL S211 TP ' I KertoeanbQtch 

Til *31 (0/3) 612 20 33 
Fai *3t (073) C13 tt 39 
E mtll ■dnln#«>R<okvtfl m 

> kaldfod ■«■kilaar taiattvr 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

S u r f o o k e e n s n a a r o n z e I n t e r n e t s i t e : W W W . V A N L 0 K V E N . N L 

http://vmm.poslzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.n
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://WWW.vanl0KVEN.nl


Lagere maandlasten bij 
Roya[£ank of Scotland Persoonlijke Lening 

6,5% RENTE 
OP JAARBASIS 

Waarom zou u teveel betalen als u al uw leningen kunt onderbrengen in een lening 
bij Royal Bank of Scotland? Makkelijk, snel én u kunt het direct elefoniscli regelen. 

Veel voordelen met de Persoonlijke Lening van Royal Bank of Scotland: 
• Vaste lage rente van slechts 6,5%. 
• Vast maandbedrag. U weet dus de gehele looptijd precies waar u aan toe bent. 
• Aantoonbaar voordeliger lenen tot €50.000. 
• Ook voor het voordelig oversluiten van uw huidige lening. 
• Financiële bescherming bij ongeval, ziekte, werkloosheid of overlijden mogelijk. 
• Vrij in looptijden vanaf 24 maanden. 
• Vrij bestedingsdoel, geen 2* hypotheek. 
• Een aanbod van Comfort Financieringen Nederland BV, een 

dochteronderneming van de Royal Bank of Scotland 
(één van de grootste banken van de wereld). 

Persoonlijke lening van 60 maanden: 

Bei nu voor een voordeel-offerte: 

030-63 88 063 
www.rbsbank.nl 

Kredietlimiet: Maandbedrag: Rente per maand 
bij Royal Bank of 
Scotland: 

Effectieve jaarrente 
bij Royal Bank of 
Scotland:* 

IL 1 
y^£ The Royal Bank 
7IÄ of Scotland 

'De effectieve rente op jaarbasis, is een pnjsaanduiding voor de financienng Alle bedragen komen hienn tot 
uitdrukking Ook andere bedragen tot €50 000,- en looptijden vanaf 24 tot 72 maanden zijn mogelijk. 

Stuur mij een voordeel-offerte: 

Leenbedrag 

Voordeelbon 

©mailadres: _ 

- ^ -

Naam . m/v 

Geboorte datum._ 

Adres 

Gehuwd/Ongehuw/d: 

Koopwoning/huurwoning. 

Woonlasten € 

Postcode/plaats: _ 

Telefoonnummer 

Mobiel bereikbaar 

Netto inkomen aanvrager- € 

Netto inkomen partner: € 

Geboortedatum partner: 

. per maand 

. per maand 

Deze voordeelbon invullen en 
opsturen naar: 
Royal Bank of Scotland 
Antwoordnummer 6056 
3990 VB Houten 

Of faxen naar: 030-63 88 960 

Door een offerte aan te vragen verklaart u dat de vermelde gegevens juist en volledig zijn en dat u geen bezwaar heeft tegen de venA/erking van uw gegevens alsmede het gebruik J^ 
ervan voor marketingdoeietnden Uw gegevens worden stnkt vertrouwelijk tiehandeld en geheimtiouding is gegarandeerd Royal Bank of Scotland zal uw kredietwaardigheid toetsen to 
en na aanvraag registreren bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel o 

http://www.rbsbank.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

Europa-CEPT (postfris) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES 

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

(** zonder Liechtenstein) 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp 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 

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

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

4 5 0 -
110-

13 50 
14 50 

127 50 
6 5 -

2 6 -
7 0 -
7150 
6 6 -
7 0 -
41 50 
56 50 
5 9 -
8150 
7 3 -
7 5 - i 

126 50 
6 5 -

97 50 1 
125-
115-
115-
110- 1 
107 50 ! 
8 5 -
4 0 -
6 0 - 1 

105- i 
2 0 0 - i 
122 50 1 
155-
175-
172 50 
165- 1 
172 50 
165- i 
170-
195- ! 

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 
€ 1 7 -
€ 3 0 -
€ 1 7 -
€ 1 9 -
€ 1 0 -
€ 1 0 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

5 50 
5 -
2 50 
2 50 
7 50 
7 50 
5 50 
150 
5 50 
8 50 
7 -
150 
8 -

€ 4 0 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

8 -
8 50 
8 -
7 -
7 -
8 50 
8 -
8 
8 -

€ 1 2 -
€ 1 0 -
€ 
€ 
€ 

8 -
6 50 
8 -

€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
S Manno 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl 
Monaco 
Portugal 
(6 blokjes) 
IJsland 
Roemenie 

€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 9 50 
€ 9 50 
€ 12 50 
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 1 0 -
€ 7 -
€ 10 -
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 9 -
€ 2 50 
€ 9 -
€ 1 2 -
€ 8 -
€ 1 5 -
€ 3 -
€ 3 -
€ 3 50 
€ 4 -
€ 1 1 -
€ 2 0 -

€ 3 -
€ 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. 

Levenngsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfns 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 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 - 55 36 88 38 

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


TE KOOP GEVRAAGD. 
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 
FIT 
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 Kmd 1949 
Opruiming, 6c op 70c 
Zomerzegels 1950 
Kerken 
Leidse Universiteit 
Voor het Kind 1950 
Zomerzegels / Kastelen 1951 
Voor het Kind 1952 
Jan van Riebeeck 
Mijnwerker 

Voorwaarden' 

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

6,00 
60,00 
3,00 
2,50 
1,30 
0,70 
3,50 i 
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 f 
2,50 ! 
0,65 
1,40 
2,50 
7,00 1 

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

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

21,00 
35,00 
3,25 

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

' 583-587 
588-591 
592-595 
596-600 

; 601 
602-606 
607-611 
612-616 

i 617-636 
i 637-640 
; 641-645 
1 646 
1 647-648 
' 649-653 
' 654 

655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 

, 681-682 
1 683-687 
j 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.-
Kwaliteif Zegels postfns, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Aantallen boven 100 van de zelfde sene(s) in overleg 
Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 
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/^k GEVRAAGD: 
WW NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1996 \ 

^ ^ COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

Jaar: Cat.nr.: 
1941 379-401 
1942 402-403 
1943 404-422 
1944 423-442 
1945 443-448 
1946 449-459,469-473 
1947 490-499 
1948 500-512 
1949 513-517,538-548 
1950 549-567 
1951 568-577 
1952 578-600 
1953 601-616 
1954 641-654 
1955 655-670 
1956 671-687 
1957 688-706 
1958 707-719 
19597 20-735 
1960 736-751 
1961 752-763 
1962 764-783,792-794 
1963 784-791,795-810 
1964 811-820,827-835 
1965 836-853,855 
1966 856-857,859-863, 

868-874 
1967 876-898 ** 
1968 900-916 
1969 918-936,938 
1970 963-982 

Inkoop: 1 
€ 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 

** 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 in de winkel moge 
• Minimum levenng €100-
• Kwaliteit Zegels postfns, onbeschadigd en zonder plakker of pi 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten en pnjswijzigingen 

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

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

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

akkerresten 

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

Ä 
^^^p 

Inkoop: 
€ 5.00 
€ 5.50 
€ 4.50 
€ 6.75 
€ 2.50 
€ 4.00 
€ 3.50 
€ 3.00 
€ 3.00 
€ 4.00 
€ 3.50 
€ 3.50 
€ 3.50 
€ 4.00 
€ 4.75 
€ 4.00 

€ 6.00 

€ 5.00 
€ 4.00 
€ 4.75 
€ 5.75 

€ 6.25 

€ 9.00 

€ 9.00 

€ 8 50 

€ 10.25 

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 -55 36 88 38 
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TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

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: Inkt 

Legioenzegels 1942 ; 
ITEP Complete vellen 

l € 
yop: 

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 ] 
Rode Kruis 1978 1 
Voor het Kind 1978 1 
Voor het Kind 1979 1 
Voor het Kind 1980 1 
100 Jaar PTT Diensten 
1981 ] 
Voor het Kind 1981 ] 
Voor het Kind 1982 ] 

l € 
I € 
1 € 
l € 
l € 
l € 
l € 
l € 

€ 
l € 
l € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

l € 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

15,00 
1,25 
1,25 
2,00 
3,50 
3,75 
8,50 
4,50 
3,25 
4,25 
1,60 
1,10 
0,75 
0,35 
0,95 
0,55 
0,95 
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: Aan 

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 1 
Voor het Kind 1994 ] 
Zomerzegels 1995 
Natuur en Milieu 1995 
Voor het Kind 1995 1 
Johannes Vermeer 1996 
Natuur en Milieu 1996 1 
Zomerzegels 1996 1 
Strippostzegels 1996 ] 
Voor het Kind 1996 1 

tal: Inkoop: 

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

€ 1,00 
€ 1,20 
€ 1,20 

[ € 1,40 
€ 1,60 
€ 1,25 
€ 1,50 
€ 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 
• Monaco 

Postfris, vanaf 1940 

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

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 
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STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol met stock

boeken en/of voordrukalbum(s) en/of FDC album(s), kaar

ten, enveloppen, zakjes etc.etc. van BUITENLAND (op ver

zoek ook gevuld met Nederland en Overzeese Gebieden of 
gemengd met Buitenland), de cataloguswaarde bedraagt 
meestal meer dan 10 maal de verkoopprijs, goed voor vele 
dagen/avonden postzegelplezier 

De prijzen zijn allin, dus inclusief verpakking, porto en administratiekosten. 

Wij hebben 3 varianten te weten: 
Type Manager®, een goed gevulde doos Prijs € 50,00 
Type Director®, met nog meer materiaal Prijs € 100,00 
Type President®, hier zijn geen woorden 
voor, zoveel moois Prijs € 200,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, PARTIJEN JUNI 2004 
2347 USA Schaubek standaard voordrukalbum ( prima staat) met flinke collectie vanaf 1870
1974 tot ca 1965 vnl gebruikt daarna vnl ongebruikt mcl 3 blokken, een goed gevuld album voor 
een schappelijke pnjs nu € 110,00 
2393 INDONESIË 2 eminent luxe voordrukalbums mcl cassette met blanco klemstroken Een 
SUPERCOLLECTIE vanaf 19481987 op slechts 10 zegels na compleet mcl alle vellen port, dienst, 
irian barat en enkele Riau series alleen de 3 "dure series uit het begin zijn niet compleet en zijn 
deels gebruikt/postfris/ongebruikt de rest daarentegen is ALLEMAAL POSTFRIS ZONDER PLAKKER, 
ook zitten er veel zegels uit blok bij De totale cataFoauswaarde bedraagt 4 180 euro {was toch 
ooit ruim 9000 gulden") en wij bieden dit aan voor de onnavolgbare prijs van€ 525,00 " i i i i i 
2394 DEUTSCHES REICH stockboek met een hele mooie complete collectie gebruikte blokken 
vanaf no 4 t e m no 11 catw 471,00 Nu € 165,00 
2396 DDR 2 Schaubek standaard voordrukalbums ( ca 300 bladen) in goede staat, met een 
geheel complete SUPERCOLLECTIE vanaf 1949 tm de laatste zegel van 1990 Tot ca 1980 vnl 
gebruikt ( blokken ongebruikt en postfris) vanaf 1980 overwegend postfns, iets ongebruikt, 
Achter in het album zit ook nog iets heel interessants diverse ECHT gebruikte ZKO's ook een aan
tal betere' Totale catw van deze topper is ca € 5000, nu m de verkoop voor slechts € 595,00'<■ 
2418 NOORWEGEN DAVO standaard voordrukalbum, redelijk tot goede staat Met een hele 
mooie collectie ( vnl gebruikt) vanaf 1855 199S(oa no 1 " , 5,12 (ong) verder flink wat jaren 
30/40/50 o a Nordkap 1938, Norwex 1955 etc etc Tevens ftmk Dienst Een prima investering'' Nu 
€ 1 8 5 , 0 0 ' " 
2510 IERLAND oude Kabe voordrukbladen en 1 envelop Vn Gebruikt met oa 341, 41D, 49A, 51A, 
72B(ong) totale catw € 525,00 nu € 57,50 
2534 ZWITSERLAND DAVO voordrukalbum met PRIMA vnl gebruikte collectie 18541998 ( bladen 

lopen tm 1988) Een goed gevulde verzameling met veel complete series ZR HOGE CATW" Nü 
€ 195,00 
2587 NEDERLAND 4 albums en 1 envelop met SUPERCOLLECTIE FDC's vanaf E30 op een stuk of 
10 na compleet t e m E 426 ( Oktober 2000) tot no 75 vnl beschreven/stempel adres daarna alles 
onbeschreven Tevens enkele lOtallen FDC'van o a langlopende Beatrix series ( o a no 1581 die 
momenteel een zegelwaarde heeft van 15 euroH) ook nog een aantal betere automaatboekjes op 
FDC en naast de gebruikelijk a nummers ook nos 144a& 153a Dan verder een aantal 
Kinderbedankkaarten (jaren 60/70) "Grote" Kind FDC's en wat speciale stempels op brieven 
jaren 40/50 Totale cataloguswaarde ruim boven de 2000 euro Wij kunnen U dit aanbieden voor 
€335,00" 
2590 SURINAME Leuchturm DP band ( helder rood) met luxe voordrukbladen blanco klemstroken 
( nw prijs 200,00 prima staat) daarin een GEHEEL COMPLETE SUPERCOLLECTIE vanaf19451995 
mcl port en Luchtpost Ongebruikt en veel postfris ( alleen nos 229/243 zijn gebruikt) tot half 
jaren 60 vnl ongebruikt ( deels postfris) en daarna alles postfris zonder plakker Catw oud 
Suriname 1 010,00 en Rep Suriname 2 011,00 Dus totaat ruim 3000 euro, wij mogen U deze col
lectie aanbieden voor slechts 14% van de cataloguswaarde oftewel € 425,00(en dus het album 
GRATIS) 
2601 NEDANTILLENSiSURINAME Safe luxe voordrukalbum ( prima staat), met mooie postfrisse 
collecties Antillen 1971 1985 , oogt compleet mcl aut boekjes Suriname 1970197S Een mooi 
geheel voor een faire prijs € 120,00 
2603 D REICH Lindner Fatzlos Luxe voordrukalbum (red staat) met flinke collectie 19331945 
(on)gebruikt en ook wat postfris Tevens de bladen voor Gen Gouv 8i Bohmen& Mahren Een flink 
gevuld album met hoge catw Nu € 225,00 

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

iTÄMPl STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
^ i u l ^ Directie: Dirk N. Sluis 

^ | N | g Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
^srwoBiB«. Tel; overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: stampsdns@hetnet.nl  POSTBANK rek.nr. 528501 

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stampsdns.com 
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Let op ! Volgens hoofdnummers NVPH, dus inclusief 
blokken en eventuele boekjes, echter zonder: zegels uit 
langlopende frankeerseries, dubbele zegels, zegels ujt 

blokken of postzegelboekjes, automaatstroken, 
dienstzegeis, 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 Jaar 

392-401 
402-403 
404-422 
423-442 
443-448 
449-473 
490-499 
500-512 
513-548 
549-567 
568-677 
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 

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 

10021024 

10251042 

10431063 

10641083 

10841107 

11281150 

11511171 

11721190 

11911214 

12151236 

12601279 

12801299 

13001320 

13211344 

13451366 

13671395 

13961419 

14201439 

14401461 

14621487 

15151543 

15441580 

15951629 

16301663 

16641705 

17061746 

17461807 

18081875 

18761950 

19512033 

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 

'HOLLANDS GLORIE" Zoals door ons samengesteld Prijswijzigingen voorbehouden 

Camplaan 8 
2103 GW 

Heemstede 

Tel 0235477444 
Fax 0235291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 

www.Postzegemandel.com 
Komplete Jaargangen I n d o n e S J G 

Postfns (hoofdnunfimers volgens zonnebloem) 

Jaar Prijs Jaar 

Velletje 1720 B ! Fosforecerend papier 

Bijna onvindbaar! nu nog enkele 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) 

Prijs 

255,00 
245,00 
598,00 
42,00 
13,00 
28,00 
31,00 
21,00 
12,00 
6,00 
4,00 
4,00 
37,00 
24,00 
9,00 
7,00 
9,00 
25,00 
41,00 
53,00 
17,00 
101,00 
141,00 
80,00 
73,00 
134,00 
61,00 
109.00 

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) 
(942ff'6) 
(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) 

vellet|es (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 " 

HONGARIJE Gestemp. 87, 

POLEN Postfns 97, 

POLEN Gestemp 75, 

Rusland n.n 

50,( 

60,( 

38,( 

52,( 

49,( 

79,( 

58,( 

84,( 

30,( 

31,( 

n.n 

88,( 

53,1 

98,1 

115,1 
64,1 
22,1 
28,1 
34,1 

190,1 

87,1 

SOMS zin in een TRIOO-TJE 7 

2001 + 2002 I 2003 
ARUBA van 

€60 , 

ANTILLEN van 
€ 273,

SURINAME van 
€ 327,

INDONESIE van 
€ 168,

DUITSLAND van 
€ 324,

NU voor: € 57,5( 

N u voor: € 257,5( 

Nu' € 307,5( 

Nu voor: € 157,5( 

Nu voor: € 307,5( 

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


* * 

NEDERLAND POSTFRIS GEVRAAGD 
jaargangen  blokken  losse series 1941 1996 
Vraag naar onze inkoopiijsten (per post, fax, emait) of kijk op onze website: 

^™ www.europost.nl 
k EÜROPOST "DE DIEZE" EMHU: eun,post@euro„et.„I ^ ^ ^ ^ detailhandel 

en munten 

^ ^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 in fonummer : 0736841807 
^  ^ 5211 NL'sHertogenbosch fax. 0736147589 WWW.europOStnl 

B.G.G. 0653172 658 Openingstüden winkel: dinsdag t/m vriidaglO.00 17.45, zat. 10.00 17.00 uur 

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) 

NOG STEEDS TE KOOP GEVRAAGD! 
EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 1956 ^ ^ i ^ 1992 

Vraag naar onze uitgebreide inkoopiijsten of kijk op onze website: 

* * i www.europost.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" E.Mail:europost@euronet.nl ^ ^ X > 

""J^ "y^ Nieuwstraat 8 
■^^ ■^f' 5211 NL 'sHertogenbosch 

detailhandel 
en munten 

B.G.G. 0653172 658 

infonummer: 0736841807 
www.europost.nl 

Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdaglO.OO 17.45, zat. 10.00 17.00 uur 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 
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CIM f f HA«IO 0( 
LEOPARDI 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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

EXTRA KIJKDAG VEILING 130 
+ DIRECTE VERKOOP 

Zaterdag 26 juni in Hotel Holiday inn 
te Leiden van 11.00-16.00 uur. 

• Voor deze veiling ontvingen wij een "Mega Nalatenschap" met super 
Nederland en bijzonder Malta + div. andere landen/ motieven. 

• Al deze kavels, ook de collecties zijn in Leiden te bezichtigen, tevens alle "kleine 
kavels" collecties in omslagen en de enveloppen. 

• Tevens directe verkoop van ca. 80 mooie collecties/ partijen tegen bodem 
prijzen, uiteraard zonder veilingkosten. 

• Ook taxeren wij gratis uw collecties, dan wel nalatenschap, 
bovendien kunt u ook materiaal inleveren voor de volgende veiling. 

• Vraag de gratis lijst en -of de veiling catalogus of bel voor 
nadere inlichtingen. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN U V \ N 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 130 
3 juli 2004. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 2 juli van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 131 te houden op 18 september 2004. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



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

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

• Koopjes hele wereld, al vanaf 1 Euro. 
• dagelijks nieuw aangekochte partijen, dus dagelijks nieuw aanbod 

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

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

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

• talloze speciale aanbiedingen 
• lekker onbezorgd urenlang postzegelen 

Kortom, genoeg redenen om eens bij ons langs te komen 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
^^>^ ^<^^ TEL. 030-2443170 FAX 030-2892620 wm^ A 
» m ) mfo@filatelie.net M A 
^ ^ "^^W WWW.FILATELIE.NET ^^jy /jMUf\ 

Openingstijden woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 (donderdag tot 20.00) 
Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partljenlijsten aan. 

3̂̂ «̂ * * * * * * * « * • « « * * * * * • * * * * « * * * * * • • « * « « « * INFORMATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * «̂ >cr 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 04juli 

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

mailto:mfo@filatelie.net
http://WWW.FILATELIE.NET
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Uren, dagen of zelfs weken op zoek naar dat 

ene speciale collector's item? 

Of wil je juist iets u i t 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 

.Meinhard t 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Michel Noord- & Midden-Amerika 2 0 0 4 6 4 , 0 0 

M i c h e l E u r o p a n u v o l l e d i g in k l e u r ! 
catalogus Duitsland 2004/2005 in kleur (16 juli) 27,80 
West- & Midden-Europa 2004/2005 in kleur (16 juli) 49 80 
Zuid-Europa 2004/2005 in kleur (16 juli) 49,80 
Noord- & Noordwest-Europa 2005 in kleur (10 september) 49,80 
Oost-Europa 2005 inkleur (10 september) 49 80 

Sakura catalogus Japan 2005 in kleur 17,50 

Afinsa speciale cat. Portugal 2004 in kleur 34,90 

A a n b i e d i n g e n zolang de voorraad strekt 
Michel Duitsland 2003 9,90 Midden Oosten 1999 19,95 
Canbische Eilanden 2000 19,95 VST Australië pocket 2003 5,00 
Scott USA speciaal 2002 29,90 Hibernian Ierland 2002 9,90 
JPS VR China 2003 9 90 Bolaffi Italië 2004 9 90 

www.collectura.com 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10 00 -17 00 zaterdag 10 00 -14 00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer
kelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 19401 

COINSELLING-KIENHORS 
Van Echtenstraat 23 
7902 EK Hoogeveen 
Tel. 0528 - 273634 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

il: posttrein@planet,nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: kienhorst.bredaefreeler. 

INSULINDE 
V. Meerdervoort 255 

STUUR UW AANBOD 
evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

- 3450886 
-3654100 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 

X 0541-520302 
lil: i(ienhorst@planet.n 

lenhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.eBay.nl
http://www.collectura.com
http://WWW.KIENH0RST.COM


r^ ,.^ / . ^ Bê postzegels van ey en Alderney 
Een brits eiland met franse allure! 

Guernsey -bestaande uit vele eilanden- ligt in het Engelse Kanaal ten noordwesten van 
Frankrijk Hoewel het valt onder de Britse kroon, behoort het niet tot het Verenigd Koninkrijk. 
Zo wordt er betaald met Britse ponden, maar zijn bijvoorbeeld de staatnamen in het Frans. 
De totale oppervlakte is 78 km^ en de eilanden tellen ongeveer 65 000 inwoners. 

De Post van Guernsey, die tevens zorg draagt voor de postzegels 
Alderney, kiest de onderwerpen zorgvuldig uit Het zijn fraaie 
afbeeldingen van de lokale flora en fauna, plaatselijke tradities 
en gebruiken, de eigen geschiedenis en transportmiddelen 

De postzegels van Guernsey en Alderney staan garant voor een 
boeiende en kleurrijke collectie 
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Voor het bestellen van deze en andere postzegels of voor een abonnement op de postzegels van Cuersney en Alderney kunt u naar 

de vakhandel gaan Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de buurt kunt u contact opnemen met de agent van Cuersney en 

Alderney m de Benelux Filagent BV • Windbrugstraat 13 13 • 7511 HR Enschede • T (053) 43 42 532 • info@filagent.nl 

mailto:info@filagent.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 YVERT 

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 GENF 
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 

«rtlW/B'T'Z 

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,-
1 7 -
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,-

1,50 
2,00 
0,70 
1,10 
1,10 
0,10 
0,30 
0,10 
0,10 
0,30 
0,10 
0,30 
0,30 
0,70 
0,15 
0,50 
0,80 
0,50 
1,20 
0,50 
0,60 
0,60 
1,20 
0,60 
0,50 
2,10 
1,70 
0,80 
1,20 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
5,00 

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


Postaegelhandel K. DGM H€RTOG MIAMGh 

w ̂  oo ' 

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

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

'*>'C?'«'' 

W\nO' ie^\e 

• o o ' X>e\ RÂ  
A8Ce^^^^f° .50 

Nieuw In de N.V.P.H. 
catalogus 2004. 
Piaatfoulen! 
(biz. 331 t / m 359) . 
Een leuk venomet-
gebied o m nu m e e 
te beginnen! 
Hieronder enkele 
aanbiedingen uit 
onze voorraad. 

= ongebruikt 
XX = postfris 
O = ges tempeld 

Nr. 

2P 
55P1 
55P1 
78P 
89P1 
102P 
102P 
102P 
105P 
105P 
113P1 
137P 
137P 
137P 
166P 
201P 
207P 
208P 
208P 
220P 
223P 
247P 
278P 
278P 
300P 
300P 
303P 
303P 
303P1 
303P1 
311P 
311P 
313P 
316P2 
317P 
317P 
336P 
336P 
336P 
352P 
352P 
376P 
376P1 
376P1 
378P 
378P 
402P 
403P 
403P 
406P 
408P 
409P 
412P 
412P 
417P1 
418P 
4I9P 
422P 
424P 
456P 
472P 

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

Prijs 

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

€ 180,— 
€ 147,50 
€ 1 9 5 , -
€ 2 0 , -
€ 7 0 , ~ 
€ 6 0 , -
€ 1 0 0 , -

7 5 , ~ 
9 , ~ 

4 5 , -
19,— 
9 , -
8,50 

2 1 , -
€ 42,-

8 1 , -
3 5 , -

5,50 
3 5 , -
1 2 , -
4 0 , -
4 0 , -
5 0 , -
19,50 
3,50 

1 0 , -
€ 12,50 

6 3 , -
1 0 , -
3 0 , -
3 0 , ~ 
3 5 , -

9,50 
4,— 

€ 12,50 
O 
X 
O 
X 
XX blok 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX blok 
XX 

1 9 , -
3 0 , ~ 

5.50 
12,50 
8 , ~ 

3 0 . -
4 5 , -

5 , ~ 
9 , ~ 
4,50 

2 0 , -
22,50 

6,50 
3,50 
9 , -
1 , -
3 , ~ 

1 0 , -
7 , -

Nr. 

472P 
478P1 
495P 
497P 
497P2 
498P 
498P 
506P 
51 OP 
510P 
510P2 
510P2 
511P 
511P 
512P1 
514P1 
516P 
541P 
542P 
543P 
643P3 
565P 
576P 
609P 
618P 
621P 
621P 
653P 
658P1 
669P 
681P 
686WC 
709P 
720P 
727P1 
742P 
760P 
760P 
768P 
781P 
782P 
811P1 
811P2 
820P 
836P 
840P 
854P 
860P 
948P 
970P 
1077P 
1084P 
1088P 
1088P1 
1089P 
1130P 
1130P1 
1131P 
1134P 
1136P 
1143P 
1148P 
1150P 
1151P 
1166P 
1170P 
1172P 
1177P1 
1177P 
1188P 
1192P 
1192P1 
1203P 
1234P 
1285P 
1301P 
1303P 
1341P 
1360P 
1379P 
1381P1 
1387P 
1444P1 

Prijs 

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

o 
XX blok 
XX 
XX 
XX blok 
XX 
XX 
XX paar € 
XX € 
XX € 
XX blok € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX € 

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

3 , -
1 8 , -
3,50 

12,— 
12,— 
12,— 
4,50 

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

32,50 
1 9 , -
12,50 
3 7 , -
3 7 , -

7,50 
4,50 

3 0 , -
6 , -
9 , -

2 2 , -
3 0 , -
3 0 , -
1 2 , -
3 4 , -
12,— 
24,— 
9 , -

1 0 , -
3 3 , -
22,50 
22,50 
22,50 
45,— 
1 8 , -
2 , -
2,50 
2,— 

2 6 , -
5,50 

3 6 , -
15,— 
3,50 

1 5 , -
5 , -
2,50 

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

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

1 0 , -
1 , -
4,50 
1,— 
6,— 
3,50 
6 , -
4,50 
4,50 
3,50 
4,50 

45,— 
9 , ~ 
4,50 
7.— 

15,— 
5,— 

15,— 
9,— 

170,— 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES posttris 

Nr. Prijs € 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
3 M 6 
37 
38-44B 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 

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

89,— 
2 5 , -
25,— 

6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,50 

8 , - 1 
99,— 
69,— 
54,— 
69,— 
20,— 
10,— 
6,— 

39,— 
59,— 
99,— 
69,— 
18,— 
4,— ! 
5,— ! 
7,— 

11 ,— 
7,50 
8,— 

10,— ! 
1 1 , - 1 
3,75 
3,— ! 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,25! 
9,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

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

Prijs € 
met 

Telbiok 

4,— 
6,— 
4,— 
8,— 

44,— 
19,— 
6 , ~ 

2 0 , -
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 

3 5 , -
10,— 
1 9 , -

1 1 , -

75,-

18,—! 
14,—! 

3 9 , -
6,— 
7,— 
9,— 

18,— 
11,— 
13,50 
12,— 
15,— 
6,— 
6,— 
3 , -1 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

SURINAIME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
inclusiet blokjes -
vanaf 30%!! 

Jaar 
1975-76 nr.M8 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Prijs e 
45 , -
1 1 . -
9 , -
8,~ 

15,-
19,-
20 , -
20 , -
22 , -
40 , -
39 , -
35 , -
39 , -
34 , -
32 , -
40 , -
40 , -
60 , -
76 , -
80 , -
80 , -
86 , -
95 , -
70 , -
90 , -
9 1 , -
9 1 , -

Postzegelboekjes 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

port 1-6 

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

A a n b i e d i n g 
Sur iname b r u g p o r e n 
e n Tête-Bêches 
postfris vana f 3 0 % . 
V r a a g d e grat is 
prijslijst a a n ! ! 

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

Zie voor postfris 
N e d e r l a n d eerste 
d a g e n v e l o p p e n e n 
A r u b a onze 
adver ten t ie in 
Filatelie 2 0 0 4 nr. 2 
biz. 1 1 9 

De zaak is gesloten van 

5 t /m 28 juli 

NEPERIANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe 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 e Prijs e 
postfris g9St«mp«ld 

4 , -
3,— 

1 1 , -
5 , -

1 0 , -
1 0 , -
1 1 , -
2 0 , -
16,— 
2 3 , -
2 2 , -
1 8 , -
2 1 , -
1 9 , -
25,— 
2 5 , -
3 3 , -
3 1 , -
2 6 , -
3 5 , -
2 9 , -
4 2 , -
5 5 , -
76,— 
66,— 
6 3 , -
8 0 , -

1 0 4 , -
9 7 , -

3,50 
2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

1 0 , -
11,— 
16,— 
13,— 
19,— 
19,— 
14,— 
18,— 
16,— 
20,— 
22,— 
3 0 , -
29,— 
25,— 
3 2 , -
2 6 , -
3 8 , -
5 0 , -

POSTFRIS TÊTE-BËCHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556^58A 
573-575A 
576-579A 
591A 
654-655A 
791-793 A 
815-816A 
899-902A 
947-948A 
947-948B 
1071-I072A 
1238-1239A 
1245-1246A 

Prijs C 

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

10,— 
6,— 

12,50 
5,— 
5,— 

17,50 
20,— 
1 0 , -

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

Nr. € € 

El 
E2 
E3 
E6 
E8 
E9 
Eli 
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 

875,-
425,-
210,-
135,-
6 0 , -
67,50 
6 6 , -
6 , -

35 , -
4 0 , -
5 0 , -
25 , -
2 0 , -
27,50 
15, -
35 , -
10, -
22,50 
3 0 , -
15, -
25 , -
17,50 
7 , -
6 , -

10, -
10, -
1,50 

10, -
1,50 

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

10, -
0,75 
4,50 
2,50 
5,~ 
4 , -
0,75 
4,50 

5,75 
72,— 
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 naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiordstraot 4 
4132XGVianen 
Tel, 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35,- worden franco toegezon
den. Verzending gesctiiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42 69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen . 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor o p e n o p 
d o n d e r d a g 9 .00 - 1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0 - 1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

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

mailto:postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl
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Postzegelhandel H. Zondervan 
Mr PJ.Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
e-tnall pzvfries@xs4all.nl 
Bankrek. Friesland bank 29 80 57 948 

Partijenlijst juni 2004. Een greep uit onze aanbiedingen. 

Kaveinr. 
1 

Alk 

1& 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 
30 

32 
33 

34 

35 
36 

37 
38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 
45 

46 
47 
48 

49 

50 

51 

Stb 
map 

stb 

map 

map 

stb 

stb 

stb 

map 

map 

stb 

stb 

stb 

map 

stb 
stb 
stb 

stb 

stb 

stb 

map 
map 

Omschrllvlng 
Cambod)a xxx coli moderne sets/blokken (ca 330 verschillende) 
tot 2001 in zeer dik st boek met veel motief 
Aruba XXX coli tussen nr 1/3000 bijna cpl Schaars' 
Turkiie xxx coli w i betere oudere series en goede blokken 
Zeer veel materiaal Mooie koop' 
Motief Antarctica xxx coli sets/blokken w o veel leuk 
Zuid-Amerika 
Engelse Kolomen Omnibus Unesco xxx (1966) met 81 waarden 
cpl , w o Hongkong Cat w € 220 
Brazilië prachtige xxx coli vnl modern tussen 1970/1995, VK o 
blokken en veel motief Hoge cat vu 
Vaticaan xxx coli m 2 st boeken met vnl moderne sets/blokken 
en enkele postz boekjes en oudere sets Catw Yv ca 12 500 
Venezuela xxx coli modern w i vele sets in blokvorm 
combinaties Hoog nominaal Weinig aangeboden 
St Pierre et Miquelon xxx coli tussen 1958/1999 w i enkele 
betere sets en veel modern Cat w e 745 
Wallis et Fortuna xxx coll tussen 1958/1987 w i prachtig 
schelpenmotief Cat vu e 585 
Iran xxx coli vnl na 1960 met zeer veel moderne series en 
blokken Hoge cat waarde 
Nouvelle Caledonie xxx coli w i vele betere vogel en schelpen 
series Tevens moderner TA A F Catw e 1200 
Italië xxx coli met doubletten w i veel modern, div oudere 
sets/zegels en veel samenhangende Hoge cat w 
Terres Australes xxx coli w i div betere sets en modern 
materiaal tot 1987 o a velletje Pinguïns LP 71 Catw € 832 
Motief Voetbal xxx coli sets/blokken w i veel modern materiaal 
landen Overzee 
Roemenie gebr coli in dikst boek wo vooroorlogs materiaal 
Hongarije gebr coli in dik st boek 1963/4976, veel series 
Duitsland diversen In 2 dikke st boeken wo veel DDR met 
gebr materiaal 
Hongarije xxx/xx/gebr coli in 2 dikke st boeken wo beter oud 
materiaal met LP en blokken, o a LP 24/25 en blok 1 
Gat w Yv 25 000 
Hongarije vnl xxx/xx/gebr coli m 3 Yvert klembanden, 
1914/1917, met veel oud postfrisi Catw Yv31 OOOMooii 
China vnl gebr coli oud materiaal (ook xx) in 2 st boeken 
met beter oud materiaal Interessante koop' Tevens iets diversen 
Hongarije gebr/xxcoll op blanco bladen 1871/1940, wo 
interessant materiaal en iets klassiek Hoge cat waarde 
Aland xxx coll 1984/2001 bijna cpl Catw 375 
Aland xxx coll 1984/2001 vrw cp t ,w i vele zegels, extra in 
gutter pairs Cat w ruim € 400 
China prachhge xxx coli 1992/2002 vrw cpl , met vele blokken 
en honderden series Tevens iets voor 1992 Mooie koop' 
Brazilië xxx coli op hawidkaarten 1972/1983 Catw Yv2800 
Polynesie mooie xxx coli w i veel modern materiaal en diverse 
betere oudere sets 1962/2001 Catw €1660 
BRD XXX coll met veel modern na 1970 met toeslag 
SWA XXX coli modern + RSA xxx modern, w o blokken 
Joegoslavië vnl xxcoll op blanco bladen 1918/1962 (ook gebr 
of xxx), w o vele betere series en inter opdrukken Enorme 
cat waarde 
Rusland gebr coli met doubletten tussen 1955/1995 m 
superdik st boek Enorm veel materiaal 
MohefWWF xxx coli + max kaarten en FDC's 90er jaren 
Rusland xxx/xx/gebr coli inSchaubekwo blokken en ook 
ongetande reeksen 1945/1960 Leuke koopi 
USA modem xxx 90er jaren met veel zegels en blokken van 
15 ex Nominaal $132 50 
Unesco en UNO xxx coli w o Zuid Korea 
Diversen vnl xxx wo Spanje, Frankrijk en o a Hongkong 1949 
UPU xxx Tevens iets gebr/xx 
Diversen xxx w o Italië in blokken van 4 iets Engelse Kol etc 
Diversen xxx w o UNO en o a Ver Europa 1985 xxx, 
Scandinavië XXX enz Leuke koop' 
Portugal en Azoren/Madera xxx rond 1991 en o a Portugal 
nr 1041/1047 (5x) XXX 
Zweden xxx coli postzegelboekjes (ruim 90) en div xxx 
blokken 
Bulgarije xxx coli blokken 1988/1992 m spec album, wo 
veel ongetand en vrijwel cpl Cat w Mi € 518 
Diversen xxx w o USA, leuk Walt Disney motief, Falkland en 
andere Engelse Kol Mooie koopi 
Kanaaleilanden xxx coli w i alle 1e sets, Ie porten en o a 
Guernsey 17a/18a Hoge cat w 
Scandinavië gebruikt in 5 st boeken w o Noorwegen/Denemarken 
Rusland gebr/xx betere sets voor 1945 en st boek modern 
Russia gebr 1992/2000, Inter koop in 2 boeken 
Japan en China gebr/xx m 2 st boeken vnl ouder materiaal 
Rusland xxcoll 1948/1963wo blok 13 Catw €1500 
Oenemarken leuke partij Julmarken xxx/xx/gebr vanaf 1904/1971 
Zeer veel exemplaren ca 700 Tot 1950 
Diversen in 4 st boeken en oud albumpje, vnl gebruikt ouder 
materiaal 
Diversen m 4 kleine st boeken w o leuk Duitsland en o a Churchill, 
1966 van Hongkong XXX st b 
Faeroer XXX jaarsets 1975/1988 cpl met schaarse 1 e boekje alb 

stb 
env 

stb 
stb 
stb 

stb 
alb 

map 
stb 

stb 
stb 

stb 

map 

doos 

alb 

stb 

stb 
stb 

stb 
stb 
alb 

stb 

stb 

Prijs 

375-
190,-

400,-

90,-

60,-

165,-

375,-

120,-

145,-

145,-

200,-

290,-

270,-

190,-

140,-
60,-
50,-

st b 90,-

500,-

750,-

185,-

150,-
95,-

map 105,-

200,-
100,-

425,-
150,-

80,-

map 350,-

250,-
50,-

alb 215,-

100,-
50,-

160,-
55,-

100,-

60,-

80,-

125,-

200,-

200,-
175,-

160,-
65,-

300,-

400,-

45,-

180,-
70,-

MiOhlEL 
Ftortj ^KJ Mitlelamerfl^ 3004 

ZOJUIST VERSCHENEN: 
NIEUWE MICHEL NOORD-EN 
MIDDEN AMERIKA 2004 
OVERZEE deel 1 € 64,00 
Automaatzegels-Speciaal 2004, in kleur € 44,80 
Handboek Saargebied 2004, in kleur € 29,80 

16 juli zullen de volgende edities verschijnen: 
Duitsland catalogus 2004/05, in kleur 
West- en Midden Europa 2004/05, in kleur (Eur. 1) 
Zuid Europa 2004/05, in kleur (Eur. 2) 
Handboek Rolzegels Duitsland 2004 
Handboek Plaatfouten Beieren, in kleur 

€27,80 
€49,80 
€ 49,80 
€ 39,80 
€68,00 

Proefabonnement Michel-Rundschau, 
juli-dec. 2004 (6 nrs.) €19,00 

auf der heide 
www aufderheide nl e-mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030-6933011 postgiro nr 170C 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodev\/ijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Wij zoeken dringend 
te koop !l 

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 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl


argang 82  juni 2004  nr. 928 

ilatelie' (waarin opgenomen De 
iilateiist) wordt uitgegeven door de 
'chting Nederlandsch Maandblad 
lor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
:vat  buiten verantwoordelijkheid 
n de redactie  de officiële mede
lingen van de Nederlandse Bond 
n FilatelistenVerenigingen NBFV 
1 de NVPHinformatiepagina's. 
ilatelie' verschijnt omstreeks het 
idden van elke maand (niet in juli). 

oofdredacteur: 
ad Knikman AIJP 
lipper 2,1276 BP Huizen, 
ïlefoon: 0355254391 
slefax: 0355240926 
mail; philatelie@tip.nl 
'ebsite: www.filatelie.ws 

dvertentieverkoop: 
rouwer Media bv 
}stbus 270, 3830 AG Leusden 
anine de Troye 
elefoon: 0334335231 
slefax: 0334335255 

bonnementen en 
ezorgklachten: 
bonnementenland 
jstbus 20,1910 AA Uitgeest 
lefoon: 025131 39 39 

elefax: 02513104 05 
mail: aboservice@aboland.nl 
'^ebsite; www.aboland.nl 

dreswijzigingen: 
dreswijzigingen geeft u op aan de se
etaris van de vereniging waarvan u 
d bent. Individuele abonnees (jaar
jkse betaling aan de Stichting) zen
en hun adreswijziging aan de admi
istratie (zie 'Abonnementen'). 

loe word ik abonnee? ' 
r zijn twee abonnementsme±oden: 
een collectief abonnement; 
kunt lid worden van een vereniging 

ie bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'erenigingsadressen' elders in dit 
ummer). Het abonnementsgeld is 
an inbegrepen in de contributie die u 
in de vereniging betaalt, 
een individueel abonnement: 

oor een individueel abonnement 
unt u zich  met uitzondering van 
elgië  aanmelden bij Abonnemen
:nland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
n') voor € 22. (Nederland) of 
35.50 (buitenland). Een individueel 
3onnement kan per de eerste van een 
illekeurige maand ingaan; het loopt 
linimaal één jaar (elf nummers). 
oor het opzeggen van uw abonne
lent; zie 'Opzegging abonnement'. 

elgische abonnees 
Is u in België woont kost een abon
ement€ 23., te storten op rekening 
00035088233 t.n.v. Pennmgmees
r Maandblad Filatelie, Brussel; 
;rmeld duidelijk het adres waarnaar 
et blad moet worden gezonden! 

ipzegging abonnement : 
en individueel abonnement kan aan 
et eind van de lopende abonnements
eriode worden beëindigd. U doet dit 
oor uiterlijk vier weken vóór het af
)pen van uw abonnement een briefte 
;hrijven aan Abonnementenland in 
itgeest (adres; zie 'Abonnementen'). 

osse nummers : 
ummers van de lopende jaargang kun
en (mits voorradig) voor € 2.50 per 
ummer (inclusief porto) worden 
esteld via postgiro 8591403 van 
bonnemenland te Uitgeest; vermeld 
e gewenste editienummers. 

estuur: 
)orzitter: 
.C. van Balen Blanken AIJP 
Cretans: 
rs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
596 VK Den Haag 
nnin^meestet: 
P.G. van der Lienden 

revoorzitter: 
!r A. van der Flier AIJP 

opyright: 
2004 Maandblad Filatelie 

plage van dit nummer : 
6.500 exemplaren 

iSNnummer: 01663437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

..504/505 

506 
LISA, etc. 512 

,.508/509 

Automaatstroken 

Luchtpostnieuws 

.510/511 

Postwaardes tukken 

Track and Trace in België: aantekenstrookjes [slot] 

Verenigingsadressen 

Bon voor kleine annonces 

.512/513/514 

514/515 

516/517 
..518/519/520 

.521/522/523 

RF PARK LbXiMBCLRO 

Postzegelboekjes 

Zestig jaar geleden: het begin van het einde  DDay 

Informatiepagina's van de NVPH 

Bondspagina's 

Wij lazen voor u 

1.250 jaar geleden: de moord bij Dokkum 

Filatelistische evenementen 

Nederlandse stempels 

'Ik vind het een uitdaging om iets voor de filatehe te doen' 

523 

528/529 

•530/531/532/533 

■534/535 

.536/537 

•538/539 

..540/541 

■542/543 

Niet in elk nummer van Filatelie te 
vinden, dus grijp uw kans: Pieter 
Houdewind stelt u op de hoogte van 
recente uitgiften onder de noemer 
'automaatstroken'! 

Moord 540 

Vervalsingen herkennen 

'Men, Microbes and Microbiologists' 

543 

•544/545 

•546/547/548 

Maximafilie 

Volop postzegelplezier in Rosmalen 

,.550 

..551 

•552/553 
Nieuwe uitgiften 
••,• :,• 554/555/556/557/558/559/560/561/562 
Thematisch panorama 
••,•. 563/564/565 
Kleme annonces 

566 

Bil de voorpagina 
Met een gigantische militaire operatie, die 
als DDay de annalen zou ingaan, begon op 
6 juni 1944 dan eindelijk de bevrijding van 
WestEuropa. DDay wordt in dit nummer 
van Filatelie filatelistisch herdacht: Jeffrey 
Groeneveld neemt u mee naar die dramati

sche dag, nu zestig jaar geleden. 

Advy^n t i e  inde jK^^^ 

Hij is verjaard, maar hij spreekt nog 
steeds tot de verbeelding: de moord bij 
Dokkum. Johan Jongma uit Haarlem 
wijdt er een artikel aan. 

Driemaal *M' 550 
Han T. Siem 
schreefeen 

schitterend boek 
met de titeliWen, 

IVlicrobes ond 
Microbiologists. 

Een recensie 
vindt u in dit 

nummer . 

Apeldoornse Postz.handel 511 
Auf der Heide 502 
Bredenhof / de Berm 567 
Collect Vision 487 
Comfort Card 48g 
Dagv.d. Postzegel A'dam 488 
Deventer pzh 506 
Dutchstamp 49049r492493 
Ebay Benelux 498 
Europost De Dieze 459 
Filagent Nederland 499 
Geiger 507 
Herscheit Ron pzh 507 
Hollands Glorie 494 
Karel den Hertog 501 
Kienhorst 498 
Leopardi 496 
Lodewijkpzh 502 
Lokvenpzv 488 

Meinhardt 498 
IVIichel 507 
Monaco 54g 
Nederlandsche Postz.veiling 486 
Nijmeegse pz+mh 502 
Nijs, W i m d e 495 
NVPH 568 
Philamunt 525 
Postbeeld 511 
Postzegelhoes, ' t 488 
Postzegel Partijen Centrale 526527 
Postzegel Partijen Handel 524 
Rietdijk 507 
Smits Philately 497 
Spijkernisse pzh 502 
Stamps DNS 494 
Vliet, Van 511 
Vergossen, Ruud 500 
Zondervan pzh 502 

il 
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'Ë^masM E 
EEN GEZOCHT 
'PONDJE' 

Het Engelse blad Stamp 
Magazine meldt dat een 
moderne Engelse zegel 
waarschijnlijk de  wat 
het blad noemt  rarity 
status krijgt. Het betreft 
een Engelse zegel van £i, 
die in het boekje A Perfect 
Coronation, zit. Het boekje 
verscheen vorig jaar. De 
bewuste zegel lijkt spre
kend op een zegel van i 
pond die in 2000 te koop 
was. Maar de zegel uit 
het boekje wijkt af van 
die eerdere zegel, want 
de nieuwste versie is op 
papier met een water
merk gedrukt; ook is de 
zegel van een fosforbalk 
voorzien. Catalogus
uitgever Stanley Gibbons 
heeft al laten weten dat 

de zegel een apart num
mer zal krijgen. 
Waarom is de zegel zo 
schaars? Allereerst om
dat er niet veel mensen 
zijn die de zegel uit zo'n 
schitterend boekje zullen 
willen scheuren. Maar 
belangrijker nog is het 
gegeven dat een flink 
deel van de oplage van 
het boekje is afgenomen 
door een uitgever die de 
zegels gebruikte om er 
een groot aantal van zijn 
boeken mee te verzen
den. En tot slot is er dan 
nog de omstandigheid 
dat maar üefst drie groe
pen verzamelaars belang
stelling voor de zegel zul
len hebben: gewone fila
telisten, verzamelaars 
van boekjes en mensen 
die velletjes en veldelen 
verzamelen. 

BLADPRIJZEN: 
DOE OOK MEE! 

Bladen van algemene en 
gespecialiseerde vereni
gingen kunnen ook dit 
jaar weer strijden om de 
Filatelie Verenyingsbladprij
zen: twee hoofdprijzen 
van €250. en twee spon
sorprijzen 'in natura'. 
Verenigingen die aan de 
wedstrijd willen deelne
men kunnen een wed
strijdformulier aanvra

gen bij de secretaris, drs. 
S.W.D. Veenstra, Roe
lofsstraat 31, 2596 VK 
Den Haag. Het formulier 
moet samen met drie 
complete sets bladen aan 
de secretaris worden te
ruggezonden. Het betreft 
bladen die in de periode 
tussen I juli 2003 en 30 
juni 2004 zijn versche
nen. Deelnameformulier 
en bijbehorende bladen 
moeten uiterlijk op 15 
juli 2004 zijn gepost. 

ORCADAS DEL SUD 
IS EEN EEUW OUD 

Wie heeft het oudste 
postkantoor in het Zuid
poolgebied? 'Filatelie' 
gokte op Australië of 
NieuwZeeland, maar het 
blijkt zowaar Argentinië 
te zijn. Het land is er niet 
weinig trots op dat het 
kantoortje Orcadas del Sud 
onlangs zijn honderdja
rig bestaan kon vieren. 

Het Argentijnse loket op 
Antarctica ging op 22 fe
bruari 1904 voor het eerst 
open, zodat het kantoor 
inmiddels ruim een eeuw 
oud is. 
Wat kun je in zo'n geval 
beter doen dan een post
zegel uit te geven? Dat 
deed de Argentijnse PTT 
dan ook. Er kwam een 
mooie zegel van 75 cent 
uit die de bevoorrading 
van het kantoor per heli

copter laat zien en ook 
een blokje met daarin 
twee zegels (eveneens 
van 75 cent) die histori
sche beelden tonen. 

BLOKJE GENEREERT 
NIEUW BLOKJE 
Of dat de bedoeling van 
het Franse postzegelblad 
Timbres was? Feit is dat 
het tijdschrift een emis
sie van Namibië  een 
soort 'breedbeeldblokje' 
 tot 'de mooiste postze
gel ter wereld' uitriep. 
Dat mag natuurlijk. Maar 
dat Namibië vervolgens 
zó blij was met die onder
scheiding dat het de ze
gel opnieuw uitgaf, nee, 
dat mag (gezien de enor
me vloed aan uitgiften 
die de verzamelaars te
genwoordig overspoelt) 
toch wel een beetje jam

mer genoemd worden. 
Toegegeven: het gaat om 
een van de oorspronkelij
ke emissie afwijkende 
uitgifte, want in de rand 
van het nieuwe blokje is 
een tekstje geperst dat 

van de gewonnen prijs 
gewag maakt (The most 
beautijiil stamp in the ujorlc 
2005). Maar de verzame
laar wordt door deze 
'herhalingsstunt' wel op 
kosten gejaagd. 

«■ M lUiv Ifertd Cv a hrti. rnict Sm 

OOSTENRIJKS MOOISTE: EEN BLOTE BORST, 
MAAR ZONDER ENIGE OPHEF 

'Wat Jupiter mag, mag 
het rund daarom nog 
niet'  zo luidt de verta
ling van het Latijnse Quod 
licetJoui, non licet bom. 
Anders gezegd: wat de 
kunstenaar Gustav Klimt 
mag, mag Janet Jackson 
(denk aan Nipple^ate) 
daarom nog niet. 
En dat is waarschijnlijk 
de reden dat een blote 
borst in een Amerikaans 
sportstadion verontwaar
diging wekt, terwijl een 
postzegel die hetzelfde 
ontblote lichaamsdeel 
toont op bijzondere 

mTïBf i | !CM"; rHf 

GUS'AV KtlMT 

waardering kan rekenen. 
Anders valt niet te verkla
ren waarom het Oosten
rijkse blokje met daarop 

Klimts doek Judith I tot d 
mooiste Oostenrijkse ze
gel van het jaar 2003 kon 
worden uitgeroepen. He 
blokje kreeg maar liefst 
zestig procent van alle 
uitgebrachte stemmen. 
De uitslag van de wed
strijd werd in het Oosten 
rijkse bondsblad Die Bnej 
marke bekend gemaakt. 
Dankzij datzelfde blad 
weten we nu ook welke 
emissie uit 2003 als de 
'meest overbodige' kan 
worden beschouwd: een 
zegel van 55 eurocent, 
gewijd aan het zoge
noemde ARAsysteem; d 
bewuste postzegel toont 
een vuilnisbak. 

BEUNGRIJK GENOEG OM TE HERDENKEN: 
VEERTIG JAAR ZELFKLEVENDE POSTZEGELS 

= Een bijzonder jubileum 
|]] was bijna onopgemerkt 
3 voorbijgegaan, namelijk 
5 het 40jarig bestaan van 
i de zelfklevende postze

gel. Het Afrikaanse Sierra 
CAJ Leone kan zich erop be
• V l roepen deze noviteit vier 

decennia geleden te heb
ben geïntroduceerd: in 
1964 bracht het een bij 
Walsall (GB) gedrukte ze

gel uit die niet alleen van 
zelfklevende gom was 
voorzien, maar ook nog 
eens in de vorm van het 
land bleek te zijn ge
stanst ('gesht'). 
De drukkerij  of mis
schien was het ook wel 
de 'filatelistische agent' 
van Sierra Leone, Inter
Gouernmental Philatelic Cor
poration (IGPC)  wist de 

posterijen van het het 
land er kennelijk van te 
overtuigen dat het hier 
om een gebeurtenis gaat 
die veertig jaar naar dato 
naar behoren dient te 
worden gevierd. 
En zo kwam op 29 maart 
een nieuwe versie van de 
oude zegel uit, in velle
tjes van tien zegels (met 
de nieuwe waardeaandui
ding LE i.ooo), die de 
Sierra Leoonse vlag om
ringen (zie hiernaast). 

th*,Hr«t «ver Mlf 
W l W l « stampa 

m mmm^. 



UN DE NOREN 
A-APERS? 

at de geschiedenis zich 
erhaalt, dat weten we. 
o wezen we enkele jaren 
eleden op de treffende 
elijkenis die er bestaat 
issen een Noorse en een 
'ederlandse verrassings-
missie. We werden op 
ie overeenkomst geat-
ïndeerd door Jan Prygo-
a, dezelfde die ons nu 
pmerkzaam maakt op 
en 'Noorse variant' van 
)ns' Amaliablokje van 
ecember jl. De Noren 
ebben ter gelegenheid 
an de geboorte van prin-
ss Ingrid Alexandra na-
lelijk ook een blokje uit
egeven. En we moeten 

zeggen: sprekend het 
blokje dat bij ons uit
kwam om de geboorte 
van ons 'eigen' prinsesje-
te herdenken. 
'Maar dat is ook niet zo 
vreemd', zegt Jan. 'De 
Noorse post laat tegen
woordig alle postzegels 
bij Enschedé in Haarlem 
drukken. Waarschijnlijk 
laat Enschedé zien wat er 
zoal mogelijk is'. 
Een plausibele verkla
ring, vinden wij. 

CHTPAAR VINDT 
OND IN DE POT 

1 Globe-Koener, het blad 
an de filatelistenvereni-
ing 'De Globe', was on-
ings een opmerkelijk 
ericht te vinden. Het 
omt van een Australi-
che website en het han-
elt over een Brits echt-
aar dat naar de rechter 
ep omdat hun hondje 
ewond raakte. De zaak 
'erd aangespannen te
en een Brits warenhuis, 
at het echtpaar een pak-
etje had gestuurd. Toen 
at pakketje door de brie
enbus gleed - erg groot 
an het niet zijn geweest 
bevond het hondje zich 
p de deurmat. Het dier 
aakte gewond. Het echt-
aar trachtte de schade te 
erhalen op hetwaren-
uis, maar de rechter gaf 
en geen gelijk: wie van 
ergelijke ongelukken 
erschoond wil blijven 
loet óf zijn hond uit de 
uurt van de brievenbus 
ouden, of de bus zoda-
ig aanpassen dat 'val-
:nde pakketten' geen 
chade kunnen veroorza-
en. Het echtpaar moet 
u de juridische kosten 
etalen; extra schade 
oor het stel: £2906.-. 

GUNSTIGE BERICHTEN 
UIT ENGELAND 

Goed nieuws uit Enge
land! En de boodschap
per van dat goede nieuws 
is Paul Eraser, chairman 
van de Raad van Bestuur 
van Stanley Gibbons, het 
Britse bedrijf dat verza
melaars kennen als post
zegelhandelaar, veiling
houder en catalogusuit
gever. Eraser maakte in 
april bekend dat Stanley 
Gibbons' omzet in post
zegels met twintig pro
cent is gestegen. De groei 
zorgde ervoor dat de net
towinst van het bedrijfin 
het afgelopen jaar ver
dubbelde. Eraser wijst er 
echter in één adem op dat 
ook andere verzamelob
jecten het goed doen; hij 
noemt handtekeningen 
en documenten. 'De 
meeste mensen vinden 
autogrammen heel inte
ressant,' aldus Eraser. 
'En dat is ook heel begrij
pelijk. Want als je een 
handtekening van - laten 
we zeggen - de schrijver 
Charles Dickens bezit, 
bezit je meteen ook een 
stuk papier dat Dickens 
zélf in handen heeft ge
had - en dat is bijzonder 
fascinerend!' 

IRGENTINIE: 
; L 0 K TERUGGEZET 

Iet verzelfstandigen van 
TT's is al jarenlang in de 
lode. Maar het omge-
eerde komt ook voor. 
oals in Argentinië, waar 
et staatshoofd besloot 
e posterijen weer gedu-
;nde minimaal een half 
lar onder overheidstoe-
icht te plaatsen. De fir-
la die was gecontrac-
erd om de Argentijnse 

post te vervoeren en te 
bezorgen deed z'n werk 
niet naar behoren - van
daar. Het bewuste be
drijf, Marci, sloot in 1997 
een overeenkomst met de 
Argentijnse regering, die 
inhield dat Marci een 
concessie kreeg voor een 
periode van 30 jaar. In 
2001 gingen de Argen
tijnse posterijen 'tech
nisch failliet'. Nu eens 
even kijken of de ambte
naren het beter kunnen... 

ONGEWENST BLOKJE 
SCHIET OMHOOG 

Het Duitse postzegelblad 
Michel Rundschau is boos 
op de Franse posterijen. 
La Poste heeft eind vorig 
jaar namelijk geheel on
verwacht, buiten het nor
male programma om, 
een blokje uitgegeven. 
Dat blokje - dat een 
schattig roodborstje laat 
zien - werd alleen op be
stelling geleverd en was 
niet opgenoment in het 
abonnement dat veel ver
zamelaars bij de Franse 
posterijen hebben lopen. 
Het blokje heeft een fran-
keerwaarde van 50 cent, 
maar werd - inclusief een 
vouwkaart - verkocht 

voor drie euro. De wijze 
van verschijnen en de re
latief hoge prijs doen de 
Michel-redactie verzuch
ten dat de ooit zo zuivere 
principes van de Franse 
post kennelijk niet zo 
veel meerwaard zijn. 
Ook de Franse verzame
laars zijn boos. Het blok
je wordt wel in de Michel-
catalogus opgenomen; 
het gaat tenslotte om een 
frankeergeldige emissie. 
De laatste notering die 
Michel op papier zette, 
was zes euro, maar dat is 
echt een lachertje. Want 
op het roodborstje (of, in 
hetErans, de rouge gorge) 
wordt verwoed jacht ge
maakt. De oplage is na
melijk bijzonder klein; 

men schat zo'n 50.000 
exemplaren. 
Wie begin mei een kijkje 
nam op de veilingsite 
u)U)U).ebaij.jT, kon zien dat 
er prijzen van rond de 70 
euro werden geboden! En 
dat is nog aan de lage 
kant, want de Monegas
kische handelaar Monaco 
Passions kocht de gehele 
achterpagina van het 
meinummer van het het 
Franse postzegelblad 
Timbres Magazine op om er 
een advertentie op te 
plaatsen: Urgent achat -
paiemant comptant ('met 
spoed te koop gezocht -
contante betaling'). De 
prijs die Monaco Passions 
er in mei voor wilde beta
len lag op tachtig euro! 

PROTEST TEGEN 
TAALVERVUILING 

In mei jl. kwam in Duits
land - net als in ruim vijf
tig andere landen (al dan 
niet lid van PostEurop) - de 
jaarlijkse Europazegel-
emissie uit. Deutsche Post 
hield zich netjes aan het 
vastgelegde thema ('va
kantie') maar werkte het 

wel 'internationaal' uit: 
door de term holidays in 
het ontwerp op te nemen. 
Over dit anglicisme is in 
Duitsland enige ergernis 
ontstaan. Het blad Deut
sche Sprachuielt, een uitga
ve van de Verein Jïir 
Sprachplege, kwam met 
een ernstig protest tegen 
de Engelse term. De 
voorzitter van de vereni
ging, Hans-Manfred Nie-
detzky, drongt er nog 
voor de uitgifte bij Deut
sche Post op aan, in plaats 
var\ het moord holidays het 
Duitse Ferien te gebrui
ken. Ook in Zwitserland, 
Oostenrijk en Liechten
stein hanteerde men dit 
Duitse woord als het om 
de Europazegels gaat. 

LEDEN RFC VERRAST 
MET EXPRESS-COVER 

De leden van de Ruimte
vaart Filatelie Club Neder
land (RFC) kregen enkele 
weken geleden een leuke 
verrassing. Via contacten 
die de RFC met de Euro
pese Ruimtevaart Organi
satie ESA/Estec heeft, werd 
een fdatelistisch cadeau
tje geregeld: een officiële 
cover die de lancering 
van de Mars Express op 2 
juni 2003 herdenkt. De 
covers, die in Bakonur 
(Kazakstan) werden ge
stempeld, kwamen via 
Toulouse in Noordwijk 
terecht. Informatie over 
de RFC: Lupine 30, 2211 
MJ Noordwijkerhout. 

WADDENZEGELS: 
DE ALLERMOOISTE 

We kunnen ontwerper 
Ingmar Birza van Birza 

Design uit Deventer feli
citeren. Tweemaal zelfs, 
want uit de uitslag van de 
verkiezing Mooiste postze
gel van Nederland blijkt dat 
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de blokjes, gewijd aan 
het Nederlandse wad de 
eerste èn de tweede 
plaats innemen. TPGPost 
schreef de verkiezing uit 
en de officiële uitslag 
ontlenen we aan het blad 
Collect, dat meedeelt dat 
het blokje Tien mooiste van 
Nederland brons wist te 
behalen. De nummer drie 
moet dus eigenlijk wor
den omgedoopt in 'Tien 
op twee na mooiste van 
Nederland'... 



1 JUNi: PERSOONLIJK 
EN STRALEND 

Op I juni jl. verscheen 
een nieuwe variant van de 
Persoonlijke Postzegel, een 
zegelvorm die iedereen in 
staat stelt zegels te be
stellen met tabjes die 
naar eigen ontwerp kun
nen worden ingevuld. 
Het thema van het nieu
we velletje is het EK voet
bal in Portugal; TPGPost 
spreekt van een 'stralend' 
velletje. Dat heeft onge
twijfeld te maken met de 
sterstatus van de afge
beelde 'voetbalheld', 
waarvan de naam bij het 
ter perse gaan van Filate
lie helaas nog niet be
kend was. Misschien is 
het onze drukker gelukt 
om nog wel de actuele af
beelding van het velletje 
op deze pagina te plaat
sen, zodat u zelf kunt 
zien om wie het gaat. 
Nieuw is de mogelijkheid 
om samen met deze per
soon op de postzegel af
gebeeld te worden. 
De Persoonlijke Postzegel is 
verkrijgbaar in velletjes 

= van tien zegels van €0.39. 

— Ontwerp 
= Op de postzegel kan een 

'echte ster' in de spotlights 
worden geplaatst en die 
ster kunt ü zijn. Durft u 
niet alleen, dan kunt zich 
ook samen met de door 
TPGPost geselecteerde 
voetbalberoemdheid la
ten afbeelden. U moet de 
zegels dan via het Inter
net bestellen (zie de site 
u)U)U).tpflpost.nl). 
Het ontwerp refereert 
aan het sportheldendom; 
de '39' is afgeleid van een 
rugnummer en eurocent is 
in de vorm van een hand
tekening geplaatst. 
Vorm en kleur zorgen 
voor een 'stralend effect'. 

Ontwerper 
Het postzegelvelletje is 
ontworpen door het Rot
terdamse bureau 75B 
(Robert Beckand, Pieter 
Vos en Rens Muis), dat 
onder meer opdrachten 
uitvoert van het jongeren-
en culturele circuit. 

Overige bijzonderheden 
De 'kant-en-klare' velle
tjes (met 'voetbalheld') 
zijn zolang de voorraad 
strekt verkrijgbaar bij de 
CollectClub in Groningen, 
via wuju).collectclub.nl en 
bij de bekende verkoop
punten. De velletjes kos

ten €3.90 per stuk. 
Persoonlijke Postzegels met 
een zelfgekozen afbeel
ding kunt u bestellen via 
u)u)U).tpflpost.nl of via een 
bestelformulier dat op 
het postkantoor verkrijg
baar is. Het eerste velletje 
kost €12.95, elkvolgenci 
velletje met dezelfde af
beelding €5.95. 
Ook is een versie te koop 
waarop u samen met de 
'voetbalheld' op de post
zegel afgebeeld wordt. 
De site U)U)U).tpflpost.nl 
helpt u om uw foto naast 
hem te monteren, zodat 
het lijkt alsof u samen 
met hem op de foto staat. 
Het eerste velletje kost 
€12.95, ieder volgend vel
letje met dezelfde afbeel
ding €5.95. De geldig
heid van de postzegels 
voor de frankering is on
bepaald. De 'kant-en-kla
re' zegels zijn bij Ensche
dé gedrukt, in een oplage 
van 300.000 velletjes. 

23 JUNI: BEDRIJFS-
POSTZEGELS 2004 

Na de introductie van de 
BednjfsPostzeflel (septem
ber 2003) komt er op 23 
juni een tweede variant 
op de markt, naar een 
ontwerp van Herman van 
Bostelen uit Utrecht. 
Dankzij het gebruik van 
de kleur oranje kunnen 
bedrijven met de nieuwe 
zegel inspelen op het the
ma 'Nederland en Oran
je'. Net als vorige keer is 
er ook nu weer een 'inge
vulde' versie voor verza
melaars beschikbaar, 

met een afbeelding van 
het Olympisch Stadion ir 
Amsterdam. Op 23 juni 
a.s. passeert de Olympi
sche fakkel onze hoofd
stad, als een van de halte 
plaatsen op zijn zijn reis 
om de wereld. 
BednjfsPostzeflels (waarde: 
€0.39) kunnen worden 
besteld op de website 
U)U)U).tpflpost.nl. Ze wor
den in vellen van vijftig 
zelfklevende exemplaren 
verkocht. De minimale 
bestelhoeveelheid is twe( 
vellen (prijs hiervoor: 
€57.-). Elk volgend vel 
kost €25.-. 

23 JUNI: GEZIN VAN 
WILLEM-ALEXANDER 

Op 23 juni verschijnt het 
velletje 'Prins Willem-
Alexander en zijn gezin', 
dat tien zegels van €0.39 
zal bevatten, in dezelfde 
opmaak als het velletje 

'Koningin Beatrix en 
haar gezin'. Dat we u no; 
geen afbeelding kunnen 
laten zien houdt verband 
met de wens van TPGPos 
om ook foto's van de 
doop van prinses Catha-
rina-Amalia op het velle
tje op te nemen. 

6 JULI: TWEE 
'VELUWE'-BLOKJES 

We kondigden 'm al aan 
in het meinummer van 
Filatelie: de extra emissie 
van 6 juli a.s., gewijd aan 

het them 'De Veluwe'. 
Het gaat om twee postze
gelvelletjes met daarin 
steeds vier verschillende 
zegels. In het ene velletje 
zitten zegels voor het 
binnenland (€0.39), het 

andere bevat zegels die 
geschikt zijn voor het 
frankeren van stukken 
binnen Europa (€o.6i). 
We kunnen u nu ook een 
afbeelding van de twee 
velletjes tonen. 

JOi 
WWW.POSTZEGELHANDEL'DEVENTER.NL 
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De website voor o.a. Nederland,Duitsland, Engeland enz. enz. 
SB^ Tevens veel Motief, Verzamelingen en Partijen. 

Alles wat u zoekt tegen bodemprijzen. 

http://w\AArt/.postzegelhandel-deventer.nl 

http://tpflpost.nl
http://collectclub.nl
http://tpflpost.nl
http://tpflpost.nl
http://tpflpost.nl
http://WWW.POSTZEGELHANDEL'DEVENTER.NL
http://w/AArt/.postzegelhandel-deventer.nl
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Postzegels verkopen? 
* Wilt u de hoogst mogelijke prijs? 
* Wilt u een gratis taxatie voordat u 

een beslissing neemt? 
* Wilt u een hoog renteloos voorschof? 
* Wilt u profiteren van onze 55-jarige 

ervaring en opgebouwde reputatie? 
" Wilt u een vlotte, correcte behandeling 

en discrete afhandeling? 
* Wilt u uw collectie presenteren aan een 

groot en internationaal koperspubliek? 
* Wilt u een deskundige verkaveling van 

uw met zorg opgebouwde verzameling? 
* Wilt u een opvalJe d en uitstekende 

presentatie in luxe uitgevoerde veiling
catalogus met fotobij lage? 

Dat kan Rietdijk voor u realiseren! 
Beit u daarom 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 en maak een afspraak 
met een van onze taxateurs. Zij staan u graag te woord. 

Rietdijk 
Rietdijk is ook al 24 jaar actief in het 
veilen van munten, papiergeld en pen
ningen. Ook iets voor u? Neemt u dan 
contact op met onze afdeling muntveilingen 070- 3647831 

Voor het laatste nieuws: www.rietdijk-veilingen.nl. 

J.K. Rietdijk BV 
Postzegel- en Muntveilingen 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 

Zegels: 070-3647957 
Munten: 070-3647831 
Fax: 070-3632893 

E-mail: infoCwrietdijk-veUingen. nl 
Internet: www.rietdiik-veilingen.nl London 

1 

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

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

Boekjes - Covers - Rolzegels - Automaatstroken -
Zeldzaamheden - Verzamelingen en meer! 

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

JAARSETS GEHELE WERELD 1945-2003 
Aangeboden door: 

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

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 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H R O N H E R S C H E I T Ĵ feBŜ  
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren. ( fS j l ) 
van betere zegels op Internet Tel. 0313-419041, Faxnr. 0313-413295 ^ ^ 
littp://pzhronh.niasoft.nl E-mail: pzhronh@bart.nl 

MICHEL 
Online Catalogue 
w w w . m i c h e l . d e 

Over a million 
price quotatioi 

Over 250000 illustrations 

c 
Voor meer informatie: 

Jeanine deïroye 

T 033-4335231 

) Brouwer Media F 033-4335255 
Behorend tot de Brouwer Groep E idtroye@brouwer.nl 
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http://www.rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdiik-veilingen.nl
http://WorldStamps.com
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.michel.de
mailto:idtroye@brouwer.nl
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(a)xs4aIl.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/dmktech.htm 
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In het vorige nummer van 
Filatelie bespraken we de 
eerste twee prestigeboek-
jes die door TPGPost 
werden uitgegeven. 
Inmiddels verscheen op 7 
mei 2004 in Rosmalen, 
tijdens de Nationale Post-
zegelshow aldaar, een 
derde prestigeboekje, 
met daarin in totaal 
twaalf Spyker-zegels (zes 
van elke versie). 
De zegels lijken in dit 
nieuwe prestigeboekje zo 
op het oog niet af te wij
ken van de zegels uit het 
tegelijkertijd verschenen-
je blok van tien. 
Toch zijn er verschillen, 
bijvoorbeeld als we de 
tanding opmeten. De ze
gels uit het blokje hebben 
26 tanden horizontaal en 
18 tanden verticaal, die 
uit het boekjes 24 tanden 
horizontaal en 16 tanden 
verticaal. 
Als we vervolgens naar 
het raster van de zwarte 
druk kijken, dan valt op 
dat de rasterhoek bij het 
blokje 45 graden is en 
slechts 15 graden bij de 
zegels uit het boekje. Als 
je er van uit zou gaan dat 
blokjes en boekjes bij de
zelfde drukkerij gedrukt 
zijn (net als bij de Ama-
lia-zegels, waarvan het 
blokje en het boekje bij 
Enschedé werden ver
vaardigd) dan is dat na
tuurlijk een vreemde 
zaak. De boekjes zijn dan 
ook niet - zoals het blokje 
- in Nederland gedrukt; 
ze werden onder supervi
sie van Walsall Security 
Printing bij de door hen 
onlangs opgekochte 
Franse postzegeldrukke
rij Cartor S.A. in La Loupe 
gedrukt. Dat wil zeggen: 
voorzover het de tekst- en 
illustratiepagina's be
treft. Walsall nam zelfde 
'zegelpagina's' voor zijn 
rekening. Wel werd in 
alle gevallen offsetdruk 
toegepast. 
Net als het prestigeboek
je 'Koninklijk Huis' is 
ook het Spyker-boekje 
overal op de postkanto
ren verkrijgbaar. Ze wor
den bij de kantoren afge
leverd in verpakkingen 
van vijf stuks, waarin een 
bonnetje is meegesealed 

dat de volgende tekst ver
meldt: Artikelnummer: 
240511/Artikel: Prestige
boekje Spyker/ Aantal: 5 
Stucks. 
Nederlandspecialisten 
zullen niet om de zegels 
uit de Spyker-prestige-
boekjes heen kunnen, 
dankzij de hiervoor ge
noemde grote verschillen 
met de blokjeszegels. 
Het aantal zegels dat 
TPGPost in zijn prestige-
boekjes stopt, loopt ove
rigens geleidelijk op: van 
acht stuks bij het boekje 
'Verzamelen', via elf bij 
het boekje 'Koninklijk 
Huis' tot twaalf bij het 
Spyker-boekje. Gesealede uerpakkin^ van mjfprcstî cboekjes op het thema 'Spyker', uoorzien uan een bonnetje met o.a. '5 stucks' (sic). 

HANGBLOKJES 
BEATRIX (VERVOLG) 

Nauwelijks was de TPG-
Post-versie gevonden van 
de Beatrixhangblokjes 
met zegels van €0.25 of 
er verschenen de hang-
blokjes met zegels van 
€1.- met de nieuwe por
tretcilinder W2. Deze 
nieuwe oplage kwam 
eind april aan de loket
ten. Begin mei van dit 
jaar werden uit Haarlem 
de hangblokjes van €3.-
metTPGPost-logo ge
meld. 
VandeTPGPost-hang-
blokjes met Beatrixzegels 
van €0.50 was echter op 
het moment dat dit num
mer van 'Filatelie' afsloot 
aan de loketten nog geen 
spoor te bekennen. Tiuee nieuiue boekjes met TPGPost-lo^o en de kajhekst 'Schrijuen agt meer' (met dank aan Jaap H. Auis en J.C. Erkens). 

iHBL.W 'Beatrk' (druk Walsall) met herstelde beeldenaar en met de tekst 'Beeldrecht Amsterdam'* (tekst 'Schrijven zegt meer' op voorzijde) 

Nr. Omschrijving Logo 
022a 01,06.2003-5x1.00 
022b ??.04.2OO4-5x1.00 

Hechtpunten en slitgegevens 
8-i,omm/B 
8 - o.8mm /B - 2.1mm - rechte buitenslit 

Barcode Artikelnummer Drukvormnummers 
+7414 223107 WiWiWiWi 
+7414 223107 WIWIW2WI 

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

iHBL.W 'Beatr«' (druk Walsall) met herstelde beeldenaar en met de tekst 'Beeldrecht Hoofddorp' (geen tekst 'Schrijven zegt meer' op voorzijde) 

Nr. 
028a 
02ga 
030a 

031a 
032a 
033a 

Omschrijving 
",02.2004-5x0,25 
",02 2004-5x0,50 
02,01,2002-5x3.00 

",03,2004-5x0,25 
".03,2004-5x0,50 
02,01,2002-5x3,00 

Logo 
PTTPost 
PTTPost 
PTTPost 

TPGPost 
TPGPost 
TPGpost 

Hechtpunten en slitgegevens 
8 - o.6mm/B - ronde buitenslit 
nog niet gemeld 
nog niet gemeld 

8 - o.8mm/B - 2.1mm - rechte buitenslit 
8 - o.8mm;B - 2.1mm - rechte buitenslit 
8 - o.8mm;B - 2.1mm - rechte buitenslit 

Barcode 
+7353 
+7384 
+7421 

+7353 
+7384 
+7421 

Artikelnummer 
223lOI 
223104 
223108 

223lOI 
223104 
223108 

Drukvormnummers 
WiWiWiWi 
WiWiWiWi 
WiWiWiWi 

WiWiWiWi 
WiWiWiWi 
WiWiWiWi 

http://www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/dmktech.htm


lEUWE OPLAGEN NEDERLANDSE 
OSTWAARDESTUKKEN 

'e gewijzigde verdeling 
in de drukorders voor 
federlandse postwaar-
en heeft onder meer tot 
evolg gehad dat het 
rukken van briefkaarten 
n adreswijzigingskaar-
:n aan Joh. Enschedé is 
jegevallen. 
Ie briefkaarten zijn in 
fFset gedrukt, in vellen 
an zesmaal zes kaarten, 
ij de adreswijzigingen 
aat het om vellen van 

viermaal vier kaarten. De 
zogenoemde A4-adres-
wijzigingskaarten wor
den niet meer met z'n 
vieren tegelijk (viermaal 
A6 ofwel A4) gedrukt 
(zoals dat bij Walsall in 
Engeland gebeurde), 
maar in Ag-drukvellen, 
dus met acht stuks tege
lijk. De achterzijden van 
deze kaarten zijn niet 
voorzien van rubrieken, 
zoals bij de gewone 

adreswijzigingskaarten, 
maar ze worden later 
naar behoefte van de 
klant van zwarte tekst 
voorzien; hiervoor wordt 
een laserprinter gebruikt. 
Het is nu dus uitkijken 
geblazen naar alles wat 
nieuw of anders lijkt dan 
voorheen. Als we reke
ning houden met de aan
wezigheid van een 
buffervoorraad bij TPG-
Post, zullen de kaarten 
toch wel uiterlijk in juli te 
voorschijn komen. 

lUMMIES OF 
CHTE ZEGELS? 

inds de invoering van 
eïntegreerde hangboek-

die kennelijk tot doel 
adden vijftig of honderd 
egels op een zo klein 
logelijk oppervlak sa-
len te persen, zitten er 
elemaal bovenaan zulke 
oekjes twee of vier ze-
els die los van de rest 
ijn gehouden. 
Iet was eigenlijk al met
en duidelijk dat dit pro-
lemen zou kunnen ge
en: kopers van de boek-
s zouden die zegels wel 

ens als 'voorbeelden' 
unnen beschouwen en 
iet als echte zegels, 
en terloopse 'inspectie' 
an de prullenbakken 
ert dat het de moeite 

3ont de restanten van 
ulke boekjes toch nog 
ens even goed te bekij-
en - de hier afgedrukte 
oorbeelden tonen dat in 
der geval aan. 

WAARSCHUWING VOOR VERVALSTE 
CERTIFICATEN BONDSKEURINGSDIENST 

Nog niet zo lang geleden 
zijn bij een buitenlandse 
veiling door een Neder
landse koper postzegels 
gekocht die voorzien wa
ren van vervalste certifi
caten van de Bondskeu
ringsdienst. Het betreft 
twee certificaten van de 
vervalste driegaats rol-
tandingzegels (enkel, on
gebruikt en een verticaal 
paar, gebruikt; NVPH-
nummer R32) en een cer
tificaatvan de postpak-
ket-verrekenzegels (on
gebruikt, NVPH-num-
mers i en 2). 
Het gaat om certificaten 
die gemaakt zijn van 
oude Bondscertificaten, 
ondertekend door Ant. 
van der Flier en alle ge
nummerd met 95 en ge
dateerd met het jaartal 
1995. De certificaten heb
ben afbeeldingen met 
grote zwarte vlakken en 
zijn niet gewaarmerkt 
met een blindpreeg, zo
als inmiddels al vele jaren 
het geval is. 

In 1995 was ondergete
kende hoofd van de 
Bondskeuringsdienst. Al 
gedurende een aantal ja
ren jaren werden toen 
nieuwe certificaten ge
bruikt, gedrukt op speci
aal karton en met een 
speciale ondergrond. De 
afbeeldingen op deze 
certificaten hebben een 
kleine zwarte rand, de 
certificaten zijn voorzien 
van een blindpreeg en 
zijn altijd ondertekend 
door de voorzitter en de 
secretaris van de Bonds
keuringsdienst. 
In een van de volgende 
afleveringen van de ru
briek 'Vervalsingen her
kennen' zal verder wor
den ingegaan op dit on
derwerp. We wilden ech
ter niet nalaten u te waar
schuwen voor het be
staan en het gebruik van 
de vervalste certificaten. 

H.W.vanderVlistAIEP 
Lid Association Internatio
nale des Experts en Philatelie 

ADRESDRAGER VAN 
MEI: BEWAAR ' M ! 

Zoals u in het meinum
mer hebt kunnen lezen, 
kunt u de adresdrager 
van dat nummer gebrui
ken om gratis in het bezit 
te komen van de (in Ros
malen met goud be
kroonde!) CD/ROM van 
Cees Janssen, Handboek 
Nederlandse Poststempels. 

Het is mogelijk de adres
drager van mei in te leve
ren op de Internotionale 
Bneuenbeurs in Kalmthout, 
België (4 en 5 september 
a.s.) of tijdens Postex 
2004 in Apeldoorn (15,16 
en 17 oktober a.s.). 
U kunt de CD/ROM trou
wens ook schriftelijk be
stellen: zie daarvoor 'Fi
latelie' van mei jl., pagi
na's 450 en 451. 

HET GEHEIM VAN HET VELLETJE 
HONDERDVIJFTIG JAAR KNMI ' 
^et gebeurt niet iedere 
lag datje de voorberei-
lingen van de uitgifte 
'an een postzegel van 
lichtbij kunt meemaken, 
k was in die gelukkige 
omstandigheid. Enkele 
veken voordat het post-
egelvelletje 'Honderd-
'ijftig jaar KNMI' zou 
vorden uitgegeven (de 
officiële emissiedatum 
vas 31 januari 2004) 
verd aan een select ge-
elschap het resultaat van 
ie grafische ontwerp-
ictiviteiten geopenbaard, 
/oor dit doel werd een 
bto van het uit te geven 
)ostzegelvelletje ge-
oond. 
)e complimenten waren 
liet van de lucht, totdat 
én van de aanwezigen 
iroog opmerkte: 'Er zit 
en fout in.' 
)e fout in het velletje was 

zo herkenbaar en in het 
oog springend, dat dis
cussie daarover uitgeslo
ten was. 
Voor de bij de presentatie 
aanwezige TPGPost-me-
dewerker was een en an
der in ieder geval vol
doende reden om de tele
foon te grijpen en met 
zijn achterban in Den 
Haag te overleggen. 
Of er al velletjes van deze 
versie van de emissie 
'Honderdvijftig jaar 
KNMI' gedrukt waren 
toen de fout werd ont
dekt, zal wel altijd een 
geheim blijven. Gelukkig 
is het 'foute velletje' wel 
op foto vereeuwigd. 
Ziet u de fout? Let eens 
op de middelste zegel 
rechts. De aanduiding 
'Nederland' ontbreekt... 

Dick Folkers 
Soest 

ArreratT VHalmin 
NIEUWE EMISSIES 
2E HALFJAAR 2004 
6 juli: 
De Veluive; twee velletjes: 
viermaal €0.39 en vier
maal €0.6l. 
I september: 
Weken uan de Kaart; velle
tje van drie verschillende 
postzegels van €0.39. 
24 september: 
Carel Fabntius; velletje van 
tien verschillende zegels, 
gewijd aan Fabritius; zes
maal €0.39 en viermaal 
€0.78 in één velletje. 
9 november: 
Kinderze^els 2004; velletje 
met zes verschillende ze
gels van €0.39+0.19. 
25 november: 
Decemberzeaeis; a. vel van 
20 (tien verschillende ze
gels) van €0.29; b. vel 
van 20 (tien verschillende 
versies) van €0.29+0.10.. 
Persoonlijke Dcccmberzeflels; 
tienmaal €0.29. 

Zie ook pagina 543. 
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SAMENSTELLING: IAN BORLUUT 

PROMOTIE VAN DE 
FILATELIE (DALI) 

De Daliblokken (liggen
de zegels) zijn gedrukt in 
vier panelen. De panelen 
I en 3 zijn links met een 
gat doorgeperforeerd; 
rechts loopt de tanding 
in de blokrand door. Bij 
de panelen 2 en 4 links is 
dat net andersom. Op de 
onderrand staat rechts de 
productbarcode: :m40i. 

ZEGEL 'EUROPESE 
VERKIEZINGEN' 

Oorspronkelijk zou de 
zegel 'Europese Verkie
zingen' een waarde van 
€0.20 krijgen, maar met 
de tariefverhoging van 3 
meijl. in het vooruitzicht 
werd dit gewijzigd in 
€0.22 ofwel de helft van 
het nonpriortarief voor 
normale zendingen. Ver
kiezingsdrukwerk kan te
gen dit 'halve tarief wor
den verzonden. Bij de 
verkiezingen van 2003 
werd  maar dan voor 
nonprior, nietgenorma
liseerde zendingen  de 
zegel van €0.35 'Specht' 
uitgegeven. 
De vellen (liggende ze
gels) werden in twee pa
nelen gedrukt; in de lin
ker en rechtervelrand is 
één extra perforatiegat 
aangebracht, terwijl de 
tanding boven en onder 
geheel doorloopt. Op de 
linkervelrand zien we de 
veltelnummers en de 
drukdatum 1g.in.04, op 
de rechtervelrand staat de 
productbarcode: +11418. 

ZEGELS VOOR DE NIEUWE 
TARIEVEN PER 3 MEI 2 0 0 4 

Het aantal Belgische 
postzegels dat in blaadjes 
(of blokken) van tien 
wordt uitgebracht wordt 
steeds groter. Of zegels 
in vellen worden uitgege
ven of in blokken lijkt 
vooral een kwestie van 
kosten te zijn (voor De 
Post bijvoorbeeld als het 
gaat om de zegel van 

€0.01, voor klanten als 
het de zegel van €4.00 
betreft). 
Bij de blokken van tien 
werden de vogelzegels 
van €0.41 van cilinders 
gedrukt die zes panelen 
omvatten en die geen 
drukdatums en dergelijke 
lieten zien. 
Bij de nieuwe waarden is 

er echter voor een smal
ler formaat gekozen: er 
zitten er tien (vijfmaal 
twee) op een cilinder, 
met als resultaat een net 
iets grotere breedte dan 
we aantreffen bij het vel 
met vijftig zegels van 
€0.01 'Nachtegaal' (ge
vonden drukdata: 
26.111.04 sn 31.in.04). De 
paneelnummers (voor 
elke kleur een cijfer) lo
pen van links naar rechts 

op de cilinder van i naar • 
en daaronder van 6 naar ic 
Drukdata vinden we uit
sluitend op de panelen i 
en 6. Bij de zegel van 
€0.44 is bijvoorbeeld de 
datum 15.111.04 aange
troffen en bij die van 
€0.55 24.111.04. 
De blokken van tien met 
het portret van koning 
Albert II zijn als het om 
de velopmaak gaat onver 
anderd; zes panelen. 

OLYMPISCHE 
SPELEN 

Op 12 juli a.s. verschijnt 
een blok met tien zegels 
van €0.50 met prioraan
duiding. Verder komen 
twee blokken met tien ze
gels van €o.6o uit en ook 
een blok met één zegel 
van €0.75, dit alles ter ge
legenheid van de Olympi
sche Spelen in Athene. 
De zegels zijn ontworpen 
door Els Vandevyvere. De 
gekozen onderwerpen 
zijn damesbasketbal, 
mountainbikes, polstok
hoogspringen en het 
overbrengen van de 
Olympische vlam. Ook de 
vier jaar geleden uitge
brachte zegels  toen ter 
gelegenheid van de 
Olympische Spelen in 
Sydney  werden door Els 
Vandevyvere ontworpen 
en ze tekende ook voor 
de Sportzegels van 14 
juni 2001. 
De priorzegels van €0.50 
zijn in rasterdiepdruk, op 
een van de twee in Me
chelen gebruikte Goebel
persen, gedrukt. Het ze

TOERISME 

De blokken met toeris
mezegels (staand for
maat) zijn waar het ras
terdiepdruk betreft (al

'T leen de velranden en de 
= prioraanduiding) in vier 
2 panelen vervaardigd. De 
= staaldiepdrukcilinders 
^ omvatten twaalf panelen: 
ÏÏ: de even nummers aan de 
1̂  kant van de rasterdiep
2 drukpanelen 2 en 4, de 
"■ oneven nummers aan de 

■ IA kantvanien3. Hetwas 
) IU niet nodig staaldiepdruk 

en rasterdiepdruk op el
kaar af te stemmen; bij 
een bepaald paneelnum
mer kunnen de register

balken van de rasterdiep
druk zowel links als 
rechts voorkomen. De 
velranden van de oneven 
panelen zijn aan de on
derzijde met één gat 
doorgeperforeerd; in de 
bovenzijde loopt de per
foratie geheel door. Bij 
de even panelen is dit net 
andersom. 
Bij de liggende zegel 
('Beauraing') hebben de 
oneven panelen links één 
gat; rechts loopt de per
foratie geheel door. Bij 
de even panelen is dit an
dersom. Rechts op de on
derranden staan product
barcodes: +11425,11432, 
1144g en 11456. 

gelformaat is 3 (zie tabel
letje) en de perforatie
maat ii'/2 (16 tanden ho
rizontaal, 23 tanden ver
ticaal). De korte zijde 
komt overeen met de ci
linderomtrekrichting. 
De priorblokken zijn in 
vier panelen gedrukt. Bij 
paneel i en 3 is de vel
rand onder met één gat 
doorgeperforeerd; de 
perforatie loopt in de bo
venvelrand geheel door. 
Bij de panelen 2 en 4 is 
dit net andersom. 
Ook de zegels van €0.60 
zegels zijn in rasterdiep
druk, op een van de beide 
Goebelpersen gedrukt 
(zegelformaat 3). De per
foratiemaat is ii'/i (23 
tanden horizontaal, 16 

tanden verticaal). De kor
te zijde correspondeert 
met de cilinderomtrek
richting. Hier loopt de 
tanding boven en onder 
door en is er links met 
één gat doorgeperforeerd 
(rechts geen gat). De vier 
panelen zijn twee aan 
twee, tét£béche op de 
drukbaan geplaatst. 
De zegel van €0.75 (ras
terdiepdruk) is ook van 
een van de twee Goebel
persen afkomstig; hij zit 
in z'n eentje in een blok 
(zegelformaat 4, zie ta
belletje). De perforatie
maat is ii'/j (22 tanden 
horizontaal, 28 tanden 
verticaal). De korte zijde 
komt overeen met de ci
linderomtrekrichting. Er 

zijn vermoedelijk drie
maal twee blokken op de 
drukcilinder geplaatst. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
200416a tot en met 
2004 i6d; de nummers 
worden gevolgd door Els 
Vandevyvere. 
Op de onderranden van 
de blokken van tien staai 
rechts de productbarco
des: +11571,' en +11588?. 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

1 48.00x27.66 mm 
2 38.32x27.66mm 
3 40.20x27.66 mm 
4 48.75x38.15 mm 

http://1g.in.04


SI OP ZEGELS 
RODE KRUIS' 

lp 12 juli 2004 verschijnt 
sn blok met tien zegels 
in €0.50+0.11 met pri

or-label. De zegels zijn 
ontworpen door Arne 
Reynaert. Het onderwerp 
van de zegels is de Dienst 
Sociale Interventie (DSI). 
Het Rode Kruis heeft een 

De waardin van 
de op deze pogi-
na's afgebesUi 
2ege\s kunnen 

ajÜJijken van de 
uiteindelijk uit-
gegeven zetjels, 
dit m uerband 
met een recente 
turiefuiijziaina 

apart hulpteam - de DSI -
dat bij calamiteiten licht
gewonde slachtoffers be
geleidt. Het ontwerp 
komt van Rein-Art, een 
team van ontwerpers be
staande uit Frederik 
Claessen en Arne Reynaert 
uit Leuven (Kessel-Lo). 
Ook de op 28 september 
2002 uitgegeven zegel 
'Rechten van het Kind' 
was afkomstig van Rein-
Art. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
een van de twee in Me-
chelen gebruikte Goebel-
persen. Het zegelformaat 
is 3, de perforatiemaat 
ii'/z (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal). 
De korte zijde komt over
een met de cilinderom-
trekrichting. 
De blokken zijn in vier 
panelen gedrukt, waarbij 
de velranden van de pa
nelen I en 3 links één gat 
hebben en rechts een 
doorlopende perforatie 
laten zien. Bij de panelen 
2 en 4 is dit andersom. 
De zegels zijn voorzien 
van het zegelnummer 
2004 17, gevolgd door de 
tekst Rem-Art. 
Op de onderrand staan 
rechts de productbarco
des +ii557> en +11564' 

EIGEN EERSTEDAGENVELOPPEN VAN 
'DE POST': MEER UNIFORMITEIT 

Sinds begin 2003 produ
ceert De Post zelfde Belgi
sche eerstedagenvelop-
pen. Dit na een periode 
waarin dit jarenlang was 
gedaan door de firma 
Campo-Rodon. 
Het resultaat van een en 
ander is dat er meer uni
formiteit is ontstaan, al 
was het alleen maar door 
de verkoopprijs van de 
converts: alle enveloppen 
kosten voortaan €3.-. 
Dit leidde tot enigszins 
absurde situaties: zo kos
ten de eerstedagenvelop-
pen met de op ig april 
2004 uitgegeven zegels 
van €0.01 en €4.00 beide 
drie euro! De sluitklep 
van de enveloppen is 
voorzien van het logo van 
De Post en er is ook een 

barcode aangebracht. De 
nummering van de bar
codes loopt enigszins ge
lijk op met de zegels: 

2003 Rode Kruis 
Jeugdfilatelie 
Tennisters 
2004 Kuifje 
Vogeltjes €0.35 
Vogeltjes €0.02 
Vogeltjes €0.52 
Vogeltjes €0.01 
Vogeltjes €0.40 
Vogeltjes €0.44 
Vogeltjes €0.55 
Vogeltjes €0.65 
Vogeltjes €0.75 
Vogeltjes €4.00 

+goig 
+9057 

+11227 
+i2og5 
+9965 

+10220 
+10237 
+12941 
+12958 
+12965 
+12972 
+i298g 
+iigq6 
+13108 

De zegel van €4.00 heeft 
hiermee ook de hoogste 
productbarcode-nummer 
tot dusver. 
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Michel komt eraan! 
Begin deze maand ver

scheen de nieuwe Auto

motenmarkenSpezmlKatfl

log van Michel, helaas te 
laat om er in deze afleve

ring van 'Automaatstro

ken' uitvoerig op in te 
kunnen gaan. In de cata

logus, die de gehele we

reld bestrijkt, zijn alle af

beeldingen in kleur afge

drukt. De catalogus kost 
€44.80. 
Nu de nieuwtjes op het 
gebied van automaatstro

ken van het afgelopen 
jaar, geordend per land. 

Aland 
Op 2 januari 2004 wer

den de posttarieven in 
Aland verhoogd. 
Op 10 mei jl. verscheen 
de nieuwe automaatstro

kenserie met het motief 
'bergveenbes' (Vacnnium 
uitisidaea) naar een ont

werp van Emelie Hage 
[ i ] . De filatelistische 
dienst biedt een serie aan 
met de volgende waar

den: €0.50, 0.55, 0.60 en 
0.75. 

Er is een handboek ver

schenen over de auto

maatstroken van Aland 
en Finland, van de hand 
van H. Heikkinen: in het 
Fins, met veel afljeeldin

gen en met een omvang 
van ongeveer 300 pagi

na 's . Het boek kost €32. 

Australië 
Nadat van de Framaauto

maatstroken afscheid is 
genomen, zijn nog wel de 
speciale CPS, stroken 
met het motief 'kangoe

roes en koala's ' , versche

nen: 

30082003 Congress 2003 
20092003 St. Peters 2003 
12102003 Salisbury 2003 
15112003 Stampex 2003 
17122003 Aeropex 2003 

2004 Freightlink 2004 

België 
S Van de oorspronkelijk 
° zes Amielautomaten van 
_ het type SIMA1351B zijn 
= er drie weer in bedrijf 
"^ met automaatstroken en 
r kwitanties in euro's: 
t~

=: Datum Aut.nr. Plaats 
i807'02143004 7500 Tournai2 

51 ^ 26ii'02 143005 4000 Luik2 
I * 26o8'o3143001 930oAaIsti 

De serie omvat de waar

den €0.41, 0.49, 0.52, 
0.57, 0.59 en 0.84. 

Op 3 mei jl. werden de 
Belgische posttarieven 
gewijzigd: 

50 gr. Eco Prior 
België 0.44(0.41) 0.50(0.49) 
Europa 0.55(0.52) 0.60(0.59) 
Overzee 0.65(0.57) 0,80(0.84) 

(tussen haakjes oude tarief) 

De nieuwe automaatstro

kenserie bestaat nu uit de 
waarden €0.44, 0.50, 
0.55 en 0.60. 

Ter gelegenheid van de 
1 postzegeltentoonstelhng 
j Leodiphilex 2004 in Luik 
I zijn op 13 mei jl. speciale 

Amielstroken verschenen 
[2]. 

Costa Rica 
In 2003 verscheen voor 
de Epekaautomaatstro

ken nieuw voordrukpa

pier type 'boomkikker' 
[3]. In 2004 werd nieuw 
Epelsapapier type 'Isla 
del Coco', met een af

beelding van 'vissen', in 
gebruik genomen. De se

rie omvat de waarden 75, 
i io , 115 en 130 colon. 

Denemarken 
Op 26 maart 2004 ver

schenen nieuwe Frama

automaatstroken met af

beeldingen van Deense 
landschappen [4] naar 
een ontwerp van Vibeke 
Kaupert in de waarden 
04.25, 04.50 en 05.50 k. 

Duitsland 
Begin april 2003 zijn alle 
zestien Samkyun^ (PDL)

automaten in Duitsland 
buiten werking gesteld. 
Dit vanwege veelvuldige 
storingen en wegens het 
aflopen van de proefpe

riode van een jaar. De be

wuste automaatstroken

fabrikant, Prokent AG, is 
overgenomen doorWm

corNixdorf Technologies 
GmbH. In 2004 kunnen 
we automaatstroken van 
dit fabrikaat verwachten 
in België, China, Duits

land, GrootBrittannië en 
Hongkong. 

Finland 
Vanaf 31 oktober 2003 
zijn alle Finse Intermarke

tingautomaten van het 
type PAio weer voorzien 
van 'vuurvos'papier. Dit 
motief was eerder in ge

bruik van I november 
2002 tot 3 maart 2003. 
De 'vuurvos'stroken wa

ren verkrijgbaar in de 

waarden €0.45, 0.55, 
0.65 en 0.90, dus inclu

sief het kersttarief van 
€0.45. 
De zes automaten in het 
hoofdpostkantoor in 
Helsinki waren per abuis 
al op 30 oktober 2003 
omgeprogrammeerd ter

wijl er nog rendierpapier 
in zat, zodat ook op dit 
papier het kersttarief van 
€0.45 verkrijgbaar was. 
De Amielautomaat lever

de automaatstroken die 
op het oude rendierpa

pier waren gedrukt, in de 
waarden €0.65, 0.90, 
1.20 en 1.30. 

Frankrijk 
Op de Salon philatelique de 
pnntemps, roepnaam Nan

tes 2003, die vanaf 4 april 
2003 werd gehouden, 
was het trekken van de 
lage waarden van i c. en 
kwitanties op het specia

le voordrukpapier niet 
toegestaan. Deze beslis

sing werd genomen om

dat van de bestelde 
100.000 voordrukken er 
slechts 50.000 geleverd 
waren. Er waren geen 
kwitanties uit de LISA

automaat verkrijgbaar. 
Er werd ook een tarief

verhoging voor pakket

post doorgevoerd, waar

door er twee series zijn: 

1. €0.41 [5], 0.46, E0.41, 
Lcttreo.69, C3.40, 
J(iD3.40, JiiR4.6oen 
J+2N4.60; 
2. €0.41, 0.46, E0.41, Let

treo.69, C4.00, JtiD4.oo, 
JHR4.80 en Jt2N4.8o. 

De automaatstrokenserie 
bestaat sinds i juni 2003 

I uit de waarden €0.45, 
Eo.45, 0.50, Po.50, 
Lettreo.75, C4.00, 
J12D4.00 en Jt2N4.8o. 
Deze reeks was van 
kracht bij de volgende 
speciale automaatstro

kenuitgifte, die ter gele

genheid van het 76ste fi

latelistencongres in Mul

house op 6, 7 en 8 juni 
2003 op Pare Expo [6]. De 
automaatstrook toont het 
historische raadhuis van 
Mulhouse met links en 
rechts het stadswapen. 
Na afloop van de ten

toonstelling waren de au

tomaatstroken op dit 
speciale papier nog tot 30 
juni 2003 verkrijgbaar uit 
een LISA 2automaat die 
op het hoofdpostkantoor 
in Mulhouse staat (in de 
uitverkoop...). Hier wa

ren ook automaatstroken 
van I c. verkrijgbaar. De 
LISA 2automaten leveren 
geen kwitanties op het 
speciale automaatstro

kenpapier, maar op ge

woon wit thermopapier. 
Op 5 september 2003 vei 
schenen er onaangekon

digd speciale automaat

stroken ter gelegenheid 
van de Foire Europe'enne 
2005 in Straatsburg [7]; 
deze stroken werden 
nauwelijks opgemerkt. 
Tot 15 september 2003 
waren ze verkrijgbaar uit 
twee lERautomaten op 
het speciale postkantoor 
op het congresterrein. 

Op de automaatstroken 
uit de lERautomaten 
wordt de waarde vooraf

gegaan door drie sterren 
Die waarden waren in dit 
geval €0.45, Eo.45, 050. 
Po.50, Lettreo.75, C4.00, 
J42D4.00 enJt2N4.8o. 
Ook hier was er na aflooj 
(en dat dan tot eind okto

ber 2003) een soort uit

verkoop van de overge

bleven stroken uit twee 
LISA 2automaten in het 
hoofdpostkantoor van 
Straatsburg. 

Op 6 november 2003 ver

schenen speciale auto

maatstroken ter gelegen

heid van de 57ste Salon 
philatelique d'automne in 
Parijs [8]. Ze werden uit 
een LISAautomaat ver

kocht. Hier waren de 
waarden €0.45, Eo.45, 



• 50, Po.50, Lettreo.75, 
4.oo,J+2D4.ooen 
^2N4.8o. 

1 2004 zijn in Frankrijk 
rie speciale automaat-
trokenuitgiften te ver-
'achten: 

Clermont-Ferrand 
roorjaarsbeurs); 
Parijs (Salon du timbre) 
Parijs (Salon d'automne). 

Griekenland 
'er gelegenheid van de 
)lympische spelen in 
Lthene zijn speciale au-
omaatstroken te ver-
i'achten. 

iroot-Brittannië 
)e Britse PTT test op dit 
loment loketmachines 
n heeft belangstelling 
oor strokenautomaten 
an de Duitse firma Pro-
ent AG (die inmiddels is 
ivergenomen door Wm-
or-NixdorfTectinoloflies 
imbH). 

sraël 
)p 19 februari 2004 wer-
len in Israël de eerste van 
n totaal dertien Amiel-au-
omaten geplaatst: bij de 
ilatelistische dienst en 
)ij het postkantoor Neta-
lya. De automaten leve-
en stroken met een auto-
naatnummer en met de 
vaarden 1.30,1.40, 2.10, 
L.20, 2.30, 2.80, 2.90 en 
I..10 shekel. De dertien 
lutomaten zullen uitein

delijk bij de volgende 
postkantoren staan: 

Nr Kantoor Datum 
001 Pil. dienst ig-02-2004 
002 Nahariya 
003 Akko 
004 Carmel 
005 Tiberias 
006 Haifa 
007 Hadera 
008 Netanya 19-02-2004 
009 Tel Aviv 26-02-2004 
010 Jerusalem 23-02-2004 
oil Rehovot 
012 BeerSheva 
013 Eilat 

Liechtenstein 
Op 2 juni 2003 zijn in 
Liechtenstein nieuwe Fra-
ma-automaatstroken ver
schenen met het motief 
Die Post im Dorf. De twaalf 
verschillende stroken to
nen interessante gebou
wen en landschappen van 
een aantal plaatsen, met 
in coUagevorm een af
beelding van het plaatse
lijke postkantoor. Het 
ontwerp is van JVlarianne 
Siegl. De filatelistische 
dienst levert een serie van 
twaalf automaatstroken 
van 70 r. 

iVlalta 
Na de start van de Frama-
automaat nummer 04 bij 
de filatelistische dienst in 
La Valetta op g januari 
2002, zijn ook de andere 
automaten geplaatst: 

07 St. Lukes Hospital, Piëta 

08 Hilton hotel, St. Julian's 
09 Fil. dienst, La Valetta 
10 International airport, Luqa 

Op 13 augustus 2002 
werd het binnenlands ta
rief op Malta verhoogd 
van 6 naar 7 c. 

Marokko 
Naar verluidt zijn in Ma
rokko begin 2004 vier 
Amiel-automaten ge
plaatst; nadere informa
tie ontbreekt op dit mo
ment. 

Nieuw-Caledonië 
Op 12 maart 2002 werd 
de eerste Amiel-automaat 
geplaatst in Noumea 
(Nieuw-Caledonië). De 
lichtblauwe voordruk van 
een tropisch strand werd 
in zwart bedrukt met de 
waarde in de valuta CFP; 
de automaatstrook is niet 
voorzien van een lands-
naam. 
Op 15 oktober 2002 wer
den de daaropvolgende 
Amiel-automaten ge
plaatst; ze waren voor
zien van een paars inkt-
lint. En op 23 december 
2002 werd bij het hoofd
postkantoor Noumea een 
automaat in gebruik ge
nomen met een zwart 
inktlint en met valuta in 
francs. 
Tussen 4 februari en 20 
maart 2003 werden enke
le automaten met paars 
of zwart inktlint en valuta 
in francs geplaatst, nu 
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voorzien van de lands-
aanduiding NLLE CALE-
DONIE plus een auto-
maatnummer [9]. 

Noorwegen 
Met ingang van 2 januari 
2004 zijn de posttarieven 
in Noorwegen verhoogd. 
De nieuwe automaatstro-
kenserie omvat de waar
den 6.00, 7.50, 9.50 en 
10.50 k. (motief 'Uil ') . 

Polynesië 
Op 25 september 2003 
verscheen de eerste auto-
maatstrokenuitgifte in 
Frans-Polynesië [10]; ze 
werd verstrekt uit een 
lER-muntautomaat in het 
postkantoor van Mahina. 
Aanvankelijk (van 25 tot 
en met 30 september 
2003) bestond de serie 
uit de volgende waarden 
(plus eventuele bedruk
king); 55, 55Lettre, 85Pn-
oritaire, lóoEcomaritime, 
22oEcoae'rien, 26oMaritime 
en 30oAenen (alle waar
den in FCFP). 
Vanaf I oktober 2003 was 
dit 60, óoLettre, goPrion-
taire, löoEcomaritime, 
22oEcoae'nen, 28oManttme 
en 32oAenen (alle waar
den in FCFP). 

De daaropvolgende lER-
automaten werden ge
plaatst in de postkanto
ren Tarevao (10-11-2003) 
en Papeete RP (18-12-
2003). 

Portugal 
Ter gelegenheid van het 
Europees Kampioen
schap voetbal verschenen 
op 29 april 2003 nieuwe 
automaatstroken in Por
tugal. Het ontwerp (Aca-
cio Santos) toont een 
door een hart omgeven 
voetbal ('waar het hart 
vol van is') en de vermel
ding UEFA/Euro 2004. Dit 
motief wordt gebruikt in 
de vier automaattypen die 
in Portugal in gebruik 
zijn (Amiel, Crouzet, NewVi-
sion en SMD). Bij de stro
ken uit de Amiel-automaat 
zijn er verschillen: die uit 
de automaten op het 
postkantoor hebben een 
komma als decimaalte
ken, bij die van de filate
listische dienst is dat een 
punt. 
De automaatstrokenserie 
uit de Crouzet-automaat 
bestaat uit de waarden 
€0.30, 0.47, 0.55 en 0.70 
(Correio Azul: €0.43 en 
1.75). De afmetingen zijn 
80 bij 30 millimeter [ n ] . 
De waarden van de series 
uit de Amiel-, NeiuVision-
en SMD-automaten zijn 
€0.30, 0.46, 0.47, 0.55 en 

0.70 (Correio Azul: €0.43 
en 1.75); de afmetingen 
zijn hier 55 bij 30 milli
meter [12]. 
Na de tariefverhoging 
van 2004 bestaat de serie 
uit de waarden €0.30, 
0.48, 0.56, 0.72 (Crouzet) 
of €0.30, 0.45, 0.48, 0.56 
en 0.72 (Amiel, NeiuVision 
en SMD). Verder Correio 
Azul voor alle automaat
stroken in de waarden 
€0.45 en 1.75. 

Op 2 februari 2004 ver
scheen de nieuwe uitgifte 
ter gelegenheid van het 
voetbalkampioenschap, 
met een afbeelding van 
de mascotte van het EK 
[13]. 

Singapore 
Sinds 10 juni 2003 zijn in 
Singapore de nieuwe 
SAM-automaatstroken 
met afbeeldingen van 
toeristische attracties 
verschenen [14]. Het gaat 
om dertien waarden: 5, 
20, 22, 30, 35, 40, 50, 60, 
70, IOC, 200, 500 en 
1000 HK$; de restwaar
den zijn I, 2 en 10 c. 

Slowakije 
De enige Nafller-automaat 
die in Slowakije te vinden 
is leverde vanaf april 
2003 de waarden 7.00, 
9.00,10.00,11.00,12.00, 
13.00,14.00,16.00 en 
18.00 Sk. Op I januari 
2004 ging het tarief om
hoog. 

Spanje 
De v o l g e n d e n i e u w e Epel-
s a - s t r o k e n w e r d e n in 
2 0 0 3 en 2 0 0 4 in g e b r u i k 
g e n o m e n [ 1 5 , 1 6 , 1 7 ] : 

24-02 Motor MobyletteAU-HT 
met zijspan (1954) 

12-03 Motor Sanglas 3501 (1948) 
28-03 Motor Soriano Puma met 

zijspan (1947) 
01-07 Oldtimer Amilcar (1927) 
28-08 Schilderij El Verono (Zomer) 
14-11 Stilleven Bodê oti con tulipos 

Historische koets Faëton 
Exclusivo (1850) 

Schilderij El Otono (Herfst) 
Oldtimer Hispano Suiza 

(1910) 
Schilderij Bodê oti 
Schilderij Frutas (vruchten) =• 
Motor DKW met zijspan S 

(1938) -
Schilderij: Bodégon con ^ 

naranjas ^ 
Historische koets: Spider 3 

con capota (1705) ^ 
Schilderij Bodegon con =; 
formacia 

Oldtimer Berliet (1926) j C I ^ 
Oldtimer Donosti (1928) » l * 
Oldtimer PegasSpyder 

U955) 
Oldtimer: Rolls Royce 

(1947) 



Schilden] Vvas (druiven) 
Historische koets Milord 

(1900) 
Locomotoray Tender 
(igao1901) 

Locomotora (1887) 

De serie uit de Epelsalo
ketmachines bestond per 
I januari 2003 uit de 
waarden €0.21, 0.26 en 
0.51 met vier cijfers 
smal/breed en vijf cijfers 
smal/breed. De filatelisti
sche dienst leverde de 
waarden €0.26, 0.51 en 
0.76 (2003) en vanaf I ja
nuari 2004 €0.27, 0.52 en 
0.77. 
De Epelsamuntautomaat 
leverde alleen de uitvoe
ring '5cijferig, smal' in 
de waarden €0.26,0.51 
en 0.76, plus URGi.85, 
URG2.30enURG2.55. 

Taiwan 
Ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstelling 
Rocupex 2003 verscheen 
op 29 november 2003 een 
speciale automaatstro
kenuitgifte: Rocupex 2003 
Kaohsiun^ [18]. Het ging 
om twee uitvoeringen: 
 uitdeoudeNafller

automaat (5puntige 
ster) 

 uit de nieuwe Napier/ 
Baumannautomaat 

(8puntige ster). 
Er worden twee series 
aangeboden: 
1. 5,12, 25 en 32 NT; 
2. 9,13,15 en 17 NT. 

Vaticaan 
Op 18 maart 2004 zijn de 
tarieven in het Vaticaan 
verhoogd en nu omvat de 
automaatstrokenserie de 
volgende waarden: 
€0.45, 0.60, 0.62 en 0.80. 

Op 27 mei jl. verschenen 
nieuwe automaatstroken 
(type 'Wapens') in drie 
verschillende motieven. 

Verenigde Staten 
Sinds 2002 zijn in de Ver
enigde Staten zogenoem
de stamps.comautomaten 
geplaatst. De eerste 
strook was voorzien van 
een afbeelding van de 
Amerikaanse vlag; de 
tweede uitgifte stond in 
het teken van Loue en de 
derde (zomer 2003) heeft 
als thema 'de symbolen 
van democratie' (afbeel
ding: vrijheidsbeeld, vrij
heidsklok, de Ameri
kaanse adelaar, president 
George Washington en 
hetCapitool). [19] 

De Amerikaanse posterij
en, USMüil, heeft 2.500 

IBMautomaten besteld; 
ze worden sinds april en 
mei jl. geleverd. De eerste 
honderd proefautomaten 
zijn in april geplaatst. 

Zweden 
De laatste Kiüssendorfau
tomaat in Zweden is eind 
2003 buiten bedrijf ge
steld. Met behulp van be
stelnummer 977595 kan 
nog steeds de oude auto
maatstrokenserie (4.50, 
7.00 en 8.00 k.) worden 
besteld, terwijl sinds i ja
nuari 2003 de tarieven 
verhoogd zijn. Het bin

nenlandse tarief ging van 
5.00 naar 5.50 k., terwijl 
een Europese brief nu 
10 k. kost (was 8.00 k.). 

Zwitserland 
Op 2 juni 2003 verscheen 
de Zwitserse Framaauto
maatstrook met de con
touren van de Zwitserse 
landkaart op nieuw 
papier, zonder vezels die 
onder ultraviolet licht op
lichten. De serie omvat 
de waarden 70, 90,120 
en 130 r. 

Vanaf 10 tot 23 januari 

p NT$ 3 * 
ai» 

2004 werd in de auto
maat van 8630 Rüti een 
printeenheid uit een 
Liechtensteinse Frama
automaat gebruikt, waai 
door Zwitserse automaa 
stroken met decimaal 
punt ontstonden. 

In Zwitserland en Liech
tenstein werden de tarie
ven op I januari 2004 ver 
hoogd; daardoor zijn nu 
ook automaatstroken in 
waarden van 5 r. moge
lijk. De automaatstroken 
serie bestaat uit de waar
den 85,100,120 en 130 r 
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TWEEDE WERELDOORLOG BEMOELIJKTE 
HET VERZENOEH VAN LUCHTPOST 

511 

In mei 1940 vielen de Duitse 
troepen Nederland binnen en 
werd het postverkeer tijdelijk ge
staakt. Het verzenden van lucht
post van en naar Nederland was 
echter al enige tijd moeilijker ge
worden. De laatste 177 kilo 
luchtpost naar Indié werd op 8 
september 1939 per vliegtuig van 
Schiphol verzonden. Later ging 
de post voor NederlandsIndië 
per trein naar Napels en vandaar 
per KLM naar Indië. Op zaterdag 
8 juni 1940 vloog de KLM met de 
PHALW voor de laatste keer van 
Napels. Het nieuwe eindpunt 
voor luchtpostvervoer werd toen 
Lydda (Palestina), totdat de Ja
panners Indië binnenvielen. Dat 
betekende het einde van het 
luchtpostvervoer van en naar 
NederlandsIndië. 
Vlak voor het begin van de Twee
de Wereldoorlog begonnen Pan 
American Airways en Imperial Air
ways met vluchten over het noor
delijk deel van de Atlantische 
Oceaan. PAA maakte de eerste 
proefvlucht op 26 maart 1939 
vanuit de Verenigde Staten met 
de Yankee Clipper; men vloog via 
Horta op de Azoren en Lissabon 
naar Marseille en van daaruit 
verder naar Southampton. Op 20 
mei 1939 maakte de vliegboot 
zijn eerste commerciële vlucht 

over de Atlantische Oceaan. Im
perial Airways begon pas op 5 au
gustus 1939: toen werd de eerste 
vlucht uit Hythe (bij Southamp
ton) gemaakt, met de Short S5 o 
Empirevliegboot Caribou. Na i 
september 1939 vloog PAA naar 
het neutrale Portugal (er werd 
geland op de Taag bij Lissabon) 
en naar Foynes in Ierland. Impe
rial Airways voerde geen com
merciële vluchten meer uit van
wege de oorlog. 
Plesman wilde Portugal helpen 
met een vliegverbinding naar 
Angola en hij hoopte ook een 
vliegverbinding naar WestIndië 
te kunnen openen. Hiertoe zond 

hij op 27 december 1939 de DC
2 Edelualk (gezagvoerder: 
H.Brinkhuis) via Shoreham en 
Madrid naar Lissabon. Op 2 
april 1940 maakten Parmentier 
en Van Balkom de eerste vlucht 
op de luchtlijn AmsterdamOp
ortoLissabon met de DC3 
Xema. Op 5 april vlogen ze terug 
naar Nederland. Er werd ook 
aansluiting verkregen op de Clip
pervluchten vanuit Lissabon en 
zo kon de post uit Nederland 
nog steeds geheel per vliegtuig 
naar Amerika worden vervoerd 
tot 10 mei 1940, op welke datum 
er een eind kwam aan het lucht
postvervoer per KLM vanuit 
Nederland. 
Op 3 juli 1940 werd per PTT
Dienstorder meegedeeld dat het 

fl4^4 y..nL Ct;^,S. D„L Off '^uCfUMtvii* •TUlJ 

verzenden van luchtpost naar 
NederlandsIndié en een aantal 
andere landen weer was toege
staan. De post werd per trein 
naar Duitsland gebracht en dooi 
de Deutsche Reichspost verder be
handeld. Dit betekende wel dat 
er gecensureerd werd; was er 
geen bezwaar dan werd de post 
per vliegtuig naar Lissabon ge
bracht voor vervoer per Clipper. 
Dit kon zelfs gebeuren met een 
voormalig KLMvliegtuig met 
een voormalige KLMbeman
ning! Voor verzending naar 
Zuid en MiddenAmerika werd 
de post via Italië verzonden op 
de lijn RomeRio de Janeiro. 
Toen in december 1941 ook de 
Verenigde Staten met Duitsland 
in oorlog raakten, werd het ver
zenden van luchtpost weer 
moeilijker. 
Op de tentoonstelling die De Vlic 
gende Hollonder dit najaar op Pos
tex 2004 organiseert, wordteen 
verzameling getoond van lucht
poststukken die met Clipper
vluchten werden verzonden. 
Ook in andere verzamelingen op 
Postex zijn hiervan trouwens 
voorbeelden aanwezig. 

Literatuur: 
'NoordAtlantische luchtuerbindinflen' dooi 
H.E Aitink c s en 'Airmail operations 
during World War U' door Thomas H 
Boylcjr (beide boeken zijn in de Bondsbi
bliotheek in Baarn aanwezig]. 

http://URG2.30enURG2.55


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

LUFTHANSA 

In de afgelopen maanden 
hebben we aandacht 
besteed aan een aantal 
in 2003 gehouden 
Lufthansavluchten. We 
zijn nu toe aan het 
laatste gedeelte en we 
tnelden ook nog wat 
laatste nieuws. 

Een bijeenkomst van de 
Duitse Aerophilatelisten 
werd op 13 september 
herdacht met een mooie 
kaart die van Dresden 
werd doorgezonden per 
post naar New York. 
Het jubileum 'Honderd 
jaar gemotoriseerde 
vlucht' werd herdacht 
met een leuke kaart die 
van Hamburg naar New 
York kon worden gezon
den. Ook hier was de da
tum 13 september 2003. 
Lufthansa deed in het af
gelopen jaar nog wel 
meer dan jubilea vieren. 
Zo werden er Oostenrijk
se poststukken en post 
van de Verenigde Naties 
van Wenen naar New 
York gevlogen; hiervoor 
werd een toestel van het 
type A330-200 gebruikt. 
Met de B747-400 Cargo 
vliegen ze in Duitsland 
kennelijk ook graag. Op 
28 september was er een 
vlucht van Indianapolis 
naar Osaka [i]; aanlei
ding was de GrandPrix 
van Indianapolis. Vorig 
jaar ging deze vlucht nog 
via Amsterdam. 
Op 19 oktober 2003 was 
er in samenwerking met 
Cimber Air een vlucht met 
een toestel van het type 
ATR-42 van Kiel naar 
Frankfurt [2] en op de
zelfde dag een vlucht van 
Hannover naar Miami [3] 
We memoreerden al eer
der dat in 2003 het eeuw
feest van de eerste gemo
toriseerde vlucht werd 
gevierd. Op 24 oktober 
2003, tijdens de tentoon
stelling in Sindelfmgen, 
werden enveloppen ge
bruikt met de vluchtaan-
duiding München-Miami 
[4 en 5] Deze vlucht werd 
in samenwerking met 
rhomas Cook Airlines gere
aliseerd. Er zou volgens 
[iet stempel met een B 
767-300 zijn gevlogen, 
naar uit de opdruk blijkt 
iat het een A340 betrof 
De route Dubai-Munchen 
A'erd op 20 oktober 2003 
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gevlogen [6] eveneens 
met een toestel van het 
type A340 en eenzelfde 
toestel werd ingezet op 
26 oktober 2003, toen 
het traject München-Jo
hannesburg werd afge
legd. Voor de aansluiten
de vlucht naar Kaapstad 
werd echter een B747 in
gezet [7]. 
Er waren eind vorig jaar 
trouwens ook vluchten 
van Sindelfmgen naar 
Miami en ook van Han
nover naar Miami. 
In januari van dit jaar was 
er een grote postzegel

tentoonstelling in Hong
kong; ter ere daarvan 
werd een eerste vlucht 
georganiseerd, met post 
uit Bonn en Frankfurt 
aan boord. 
Op I februari was er een 
eerste vlucht met een 
A340-300 van München 
naar Canton (Guang
zhou). 
Ook eind maart waren er 
weer nieuwe eerste vluch
ten. Zo ging het op 28 
maart van München naar 
Tirana (toestel: CRJ700) 
en van München naar 
Krakau (CRJioo/200). Op 

dezelfde datum werd ook 
het traject Munchen-
Charlotte afgelegd 
(A340-300). 
De volgende dag waren er 
nogmaals nieuwe eerste 
vluchten: Keulen-Sharjah 
(MD-ii), München-New 
Delhi (B767-300, in sa
menwerking met Thomas 
Cook Airlines) en Mün
chen-Peking (A340-300). 
Op I mei van dit jaar werd 
de route Frankfurt-Sama-
ra-Ufa gevlogen (A319) 
en de dag daarop Frank-
furt-Rostov/Don. 
(CRJ700). 

DELTA AIRLINES 

In het Nieuwsblad uoor 
Transport werd gemeld 
dat Delta Airhnes sinds 2 
mei dagelijks van Am
sterdam naar Cincinnati 
in de Verenigde Staten 
vliegt. Hiervoor wordt 
een B767 gebruikt. Be
halve voor passagiers is 
er ook plaats voor tien — 
ton vracht. Jammer dat f 
we het bericht zo laat on- * 
der ogen kregen; het was 
nu veel te laat om nog te 
kunnen proberen post 
mee te geven. 
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MEDERLAND 
Nieuw en duur: 
de CoolCard 
Halverwege april 2004 
verscheen vrij onver
wacht een nieuw type 
postwaardestuk aan de 
loketten. In een speciale 
kartonnen standaard 
werden drie verschillen
de voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten aange
boden voor €2.95 per 
stuk. Ze waren ook te 
koop bij V&D. De kaarten 
worden CooICards ge
noemd en ze zijn onder
deel van een campagne 
om jongeren te stimule
ren meer wenskaarten te 
versturen. Die campagne 
is ontwikkeld doorTPG-
Post, in samenwerking 
met een bedrijf dat 'inter
actieve concepten' be
denkt. De campagne 
wordt ondersteund door 
middel van een website 
(u)U)UJ.2-cooI.nI) en een tv-
programma dat van 18 
april tot 8 juni elke zon
dagavond op Yorin te zien 
was. Jongeren kunnen 
van allerlei activiteiten 
aangeven of ze die coo! 
vinden of niet; van coole 
activiteiten worden ver
volgens briefkaarten ver
vaardigd die jongeren 
naar elkaar kunnen ver
sturen. Elke kaart is voor
zien van een lotnummer 
waarmee prijzen gewon
nen kunnen worden, zo
wel door de afzender als 
door de ontvanger. 

CooICards zijn dus een 
soort loten; dat verklaart 
waarom u er ruim 
tweeeneenhalve euro bo
ven de frankeerwaarde 
voor betaalt. Ze doen 
daarmee denken aan de 
'Eeuwgroetkaarten' uit 
iggg, die indertijd 3 gul
den kostten. 
Of de campagne een suc
ces IS geworden en of er 
na de eerste drie CooICards 
nog andere verschenen 
zijn, is op het moment 
dat ik deze rubriek schrijf 
(begin mei) nog niet be
kend. 
Van de eerste drie kaar
ten valt het volgende te 
vermelden. Aan de basis-
kaart van 105 mm hoog 
en 150 mm breed zit een 
afzendergedeelte van 40 
mm breed dat langs een 
perforatielijn afge
scheurd kan worden. Het 
zegelbeeld TPG Post in 
rood en blauw is nage
noeg gelijk aan het zegel
beeld van de gratis TPG-
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Post-envelop uit 2002; de 
gedrukte 'tanding' is iets 
fijner en het dwars ge
plaatste jaartal aan de zij
kant is nu 2004. Langs de 
onderkant en de rechter
zijkant van het zegel
beeld loopt een fosfor-
strook van 5 mm breed. 
De overige bedrukking 
van de adreszijde van de 
kaart is uitgevoerd in 
oranje en lichtblauw. De 
code (het lotnummer) op 
de adreszijde van de kaart 
en op het afzenderge
deelte is bedekt met een 
zilvergrijze kraslaag. Op 
het afzendergedeelte is 
het artikelnummer aan
gebracht, alsook een bar
code (in donkerblauw) 
ten behoeve van het scan
proces bij de kassa. 
De kaarten zijn aan de 
beeldzijde elk voorzien 
van een foto van een coole 
activiteit met een tekst, 
respectievelijk: 
- auto's op een racecircuit 
met de tekst Ik luil metjou 
njdenm de RENAULT CLIO 
CUP (artikelnummer 
245101); 
- twee mannen die cock
tails mixen en de tekst Ik 
lüil metjou een WORKSHOP 
COCKTAIL SHAKEN uolflen 
(artikelnummer 245102); 
- een man op een scooter 
met aanhangwagen en de 
tekst Ik Ulli samen met CAS
PAR BURGHI VOOR JOU 
KOKEN (artikelnummer 
245104). 

Uit de gebruikte artikel
nummers en uit het feit 
dat de loketstandaard 
vier vakken bevat, kan 
men afleiden dat er oor
spronkelijk vier kaarten 
gepland waren. Waarom 
kaart nummer drie, die 
betrekking zou hebben 
op het dance-evenement 
White Sensation, niet is uit
gebracht is onbekend. 
De kaarten zijn in de ver
koop gegaan op donder
dag 22 april 2004. Ik heb 
van die datum afstempe
lingen gezien uit Amster
dam en uit Nieuwegein. 
Op verschillende plaat
sen werden problemen 
met het scannen bij de 
kassa gemeld: vermoede
lijk is de code voor de 
kaarten pas in het centra-

Ititernet-inuulformulier 

Ie systeem ingebracht 
toen de kaarten al op de 
kantoren aanwezig wa
ren. 
Van elk van de CooICards 
bestaat ook een versie die 
via het Internet aange
vraagd kan worden en 
vervolgens per post bij de 
geadresseerde bezorgd 
wordt. Deze kaarten kos
ten ook €2.95 maar heb
ben op de plaats van het 
zegelbeeld een port-be-
taaldaanduiding. 

Stansfouten op eBay 
Bij het verpakken van 
briefkaarten en verhuis-
kaarten in setjes van tien 
gaat wel eens wat mis. De 
kaarten worden op een 
wat groter karton gelegd, 
waarna alles geseald 
wordt en het hanggat 
wordt aangebracht. 
Daarbij wordt door het 
plastic en het achter
grondkarton gestanst, 
maar kaarten die niet 
goed recht liggen kunnen 
daarbij beschadigd ra
ken. 
Op de internetveiling 
eBay werden onlangs 
door een Nederlandse 
verzamelaar twee van die 
verhuiskaarten aangebo
den. Bij de ene kaart is 
het hanggat midden door 
de kaart gestanst en bij 
de andere gedeeltelijk. 
De inzet voor dit kavel 
bedroeg €24,99. 
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NIEUWi UrTGIFTEN 

Oostenrijk 
Ter gelegenheid van het 
vijftiende OGB-Bundeskon-
gress verscheen op 14 ok
tober 2003 een geïllus
treerde envelop met een 
zegelbeeld van €0.55 [i]. 
Op de envelop en in het 
zegelbeeld staan ver
schillende jonge mensen 
afgebeeld met de slagzin 
Mensen vormen onze 
kracht'. De verkoopprijs 
van de envelop bedraagt 
70 eurocent. 

Rusland 
Er verschenen in Rusland 
geïllustreerde briefkaar
ten met bijzonder zegel
beeld (3.15 r.): 

acteur B.H. Liwanow 
(1904-1972); zegelbeeld 
portret, illustratie scène 
uit de film 'Minin en Pos-
harsky' [2]; 
- acteur W.W. Merkurjew 
(1904-1978); zegelbeeld 
portret, scène uit film 
Ware vrienden' [3]. 

Ook kwamen er envelop
pen klein formaat met 
bijzonder zegelbeeld 

(4.25 r.) uit: 
- arts G.A. Sacharin 
(1829-1898); zegelbeeld 
portret en kliniek, illus
tratie Sacharin met stu
denten aan het bed van 
een patient [4]; 
- natuurkundige en elek
trotechnicus E.X. Lenz 
(1804-1865). Zegelbeeld 
portret, schakeling en 
formule, illustratie boek 
'Fysische geografie' uit 
1851, instrument en zeil
schip [5]; 
- admiraal A.S. Schisch-
kow (1754-1841), presi
dentvan de Russische 
Academie en minister 
van Volksontwikkeling; 
zegelbeeld portret, illus
tratie bijeenkomst van de 
literatuurvereniging in 
St-Petersburg. 

Dan werden ook nog en
veloppen met een bijzon
der zegelbeeld 'A' uitge
bracht: 
- Internationale Vrou
wendag 8 maart; zegel
beeld witte bloemen, 
klein formaat envelop 
geïllustreerd met narcis
sen [6], grootformaat 
envelop met tulpen; 

- Dag van de Verdedigers 
van het Vaderland; groot 
formaat, illustraties vlag
gen en insignes; 
- Dag van de Overwin
ning 9 mei; klein for
maat; 
- Pasen; zegelbeeld kerk 
en bloemen, illustratie 
paaseieren; uitgebracht 
in klein en in groot for
maat [7]. 

Verder kunnen we nog de 
volgende enveloppen met 
standaardzegelbeeld 'A' 
melden: 
- postzegeltentoonstel
ling 'Naar de sterren'; 
klein formaat, illustratie 
kosmonaut; 
- honderdste geboorte
dag testpiloot W. Tsch-
kalow; groot formaat, il
lustratie portret, vlieg
tuig, vliegroute [8]; 
- Internationale Vrou
wendag 8 maart; groot 
formaat, illustratie bloe
men; 
- vlinder; klein formaat. 

Verenigde Staten 
Bij de postzegelemissie 
'Vriendschap' van 23 juni 
2004, die bestaat uit vier 

zegels met afbeeldingen 
van Disney-figuren, wor
den ook vier postwaarde-
stukken uitgebracht. Het 
gaat om postbladen die 
bestaan uit een lange 
strook papier die men 
moet vouwen en die met 
een gegomde sluitklep 
gesloten kan worden. De 
bladen hebben een ge
kleurde buitenkanten 
een lichter gekleurde, ge
linieerde binnenkant die 
voorzien is van illustra
ties [9,10]. De zegelbeel-
den zijn in afbeelding en 
waardeaanduiding (37 c.) 
exact gelijk aan de post
zegels. Afgebeeld zijn re
spectievelijk Mickey 
Mouse, Goofy & Donald 
Duck, Bambi & Stamper-
tje, Pinocchio & Japie 
Krekel en Simba & zijn 
vader. De postbladen 
worden verkocht per set 
van driemaal vier stuks 
voor $ 14.95. 

In de reeks Historie Preser-
vatwn verschijnt in juni 
een briefkaart ter gele
genheid van het 300-jarig 
bestaan van Harnton Hou
se in Bryn Mawr, Pennsyl

vania [11]. Dit monumen
tale gebouw van drie ver
diepingen is een mooi 
voorbeeld van de kolo
niale bouwstijl. De kaart 
heeft een frankeerwaarde 
van 23 c ; een ongebruikt 
exemplaar kost 25 c. en 
voor een eerstedagstem-
pel wordt tien cent extra 
gerekend. 

Een nieuw type postwaar-
destuk, voor het eerst 
verschenen in 2003, is de 
Prepaid Fiat Rote Enueiope, 
een groot formaat enve
lop voor de verzending 
van documenten [12]. Dit 
soort enveloppen be
stond al wel, maar tot nu 
toe moesten er postze
gels op geplakt worden. 
Het nieuwe exemplaar is 
voorgefrankeerd met het 
zegelbeeld Jeferson Memo
rial uit 2002 met een no
minale waarde van 
$ 3.85. De envelop wordt 
geleverd inclusief een 
zelfklevend adresetiket. 
Van de envelop bestaan al 
twee versies: bij de ene is 
het karton aan de bin
nenzijde wit gekleurd en 
bij de andere bruin. 
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TRACK AND TRACE IN BELGIË: 
AANTEKENSTROOKJES 

2. Recente ontwikkelingen 
DOOR REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEN EN LUC VAN TICHELEN, HEVERLEE (BELGIË) 

Definitieve aantel<enstrool<jes 
met driestrips 
Na de eerste 'definitieve' serie 
aantekenstrookjes  zie Filatelie 
van mei j l .  bracht De Post een 
volgende uit. Ditmaal waren de 
strookjes veel minder hoog (38 
in plaats van 66 millimeter) en 
w/as er slechts sprake van arie 
verwijderbare stripjes. De 
breedte bleef ongewijzigd: 77 
millimeter, de amand tussen 
de 'posthoorn' en de 'invulblok
jes' AR/RPwas 5 of i o millime
ter: 5 millimeter bij 201 PoD en 
10 millimeter bij 203 PoD. 
Ook hier kunnen de eerder ge
melde zwarte puntjes een be
langrijke rol spelen, zij het (ge
zien ae hiervoor genoemde af
standsverschillen) niet meer als 
onderscheid tussen strookjes 
afkomstig van formulier 201 
PoD (met aanhangend ont
vangstbewijs) en die van for
mulier 203 PoD (met ontvangst
bewijs op een aparte verzamel
lijst 208). We moeten letten op 
de eventuele plaats van de 
zwarte snijvierkantjes! Bij 201 
PoD zien we vierkantjes aan de 
rechterzijde, onder AR/RP en 
aan de onderzijde onder 010. 
Bij 20^ PoD staan de vierkantjes 
aan de rechterzijde, boven 
AR/RP en aan de onderzijde on
der 526. De gebruikte vernislaag 
is voortaan kleurloos (zie ook 
de gegevens in tabel 4). 

DIE rosT<5' ~ " 

! QNUEFERUNGSSCHEIN f. EINSCHRErSSENDUIIG ', 

In het meinummer van Filatelie maakten we een begin 

met de inventarisatie van een tot dusver onderbelicht  of 

liever: onbelicht  postaal fenomeen: de experimenten 

met nieuwe Belgische aantekenstrookjes. In de nu 

volgende oflevering ronden de auteurs hun 

onderzoekingen af. 

Ook van de compacte strookjes 
 nu met rechte hoeken aan de 
linkerkant  is gebruikt materi
aal gevonden en ook complete 
vellen van acht zijn aangetrof
fen (zie tabel 5). 

Derde definitieve serie 
Bij de derde definitieve serie is 
de barcode een stuk korter en 
zit de rode R op de bovenhelft 
van het formulier nu links. Bij 
nummer 9 is 21 van 214 kleiner; 
bij nummer 10 zijn de cijfers 
vanaf 21 even slank, maar veel 
groter. Bij nummer 9 zou er 
nog sprake kunnen zijn van het 
accentueren van datgene dat 
werkelijk essentieel is voor de 
'elektronische opvolging' (track 
and trace), maar bij nummer i o 
lijkt dit daarentegen geen rol te 
spelen (zie tabel 6). 

Tarieven 
In 1997 ging het aantekenrecht 

DIE POST^yiA POSTt » " 
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Voorbeelden uit de tweede serie defnitieve 
stroken, links een Duitstaligformulier type 
20TPOD, hierboven een  eveneens in de 
Duitse taal gesteld formulier type 203P0D 

IA POSTIJ ■ 

RECEPISSE DE DEPOT D'UN ENVOI RECOMMANDE | 

»" n*» D"' |. 
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in België  dat voor binnen en 
buitenland gelijk is  van 140 
naar 150 frank. Dat laatste be
drag werd als gevolg van de in
troductie van de euro omgezet 
in €3.72. Er waren speciaal voor 
dit doel postzegels van 150 
frank uitgegeven; 'duaal' werd 
dit 150 f./€3.72 en uiteindelijk 
na de invoering van de nieuwe 
munt  €3.72. Gecombineerd 
aantekenrecht en prioritybehan
deling leverden een tarief op 
van €4.21 (co.49f3.72). 
Op 3 mei van dit jaar ging het 
aantekenrecht omhoog naar 
€4.00. De waarden €3.72 en 
€4.21 zullen dus een betrekkelij
ke korte levensduur hebben ge
had. Het tarief voor'handteke
ning retour' bedroeg 25 frank, 
respectievelijk €0.62. 

Landelijl<e aantekenstrool<jes 
voor liet buitenland 
De 'ouderwetse' aantekeneti

ketten waren rechthoekig met 
een (paars) rood kader (afme
tingen: 36 bij 13 millimeter). In 
dat kader staat links een rode R 
en rechtsonder een nummer 
dat uit twee of drie cijfers be
staat. Zulke strookjes zijn ofwel 
'geperforeerd' ofwel gesneden. 
Sinds 1 november 1996 zien we 
dat voor stukken naar het bui
tenland stroken worden ge
bruikt die een rood, rechthoekig 

Voorbeelden uit de derde defnitieve serie, 
links een Franstatigformulier 20TPOD, hier
onder een fragment dat de 'kleine 21' toont. 

12621300026462211 

»262130002646221 
'mmmmmmmm 

I 
Onder de derde definitieve serie in de prak
tijk een echt gelopen aangetekende brief 

kader vertonen (72 bij 25 milli
meter^ waarin een rode, hori
zontale deelstreep is aange
bracht. Boven de streep staat 
links een R, rechts een in zwart 
gedrukte plaats of kantoor
naam met daaronder een alfa
numerieke code RRt2+5+1 cij

fers^BE'. Onder de streep is de 
barcode geplaatst. Kijken we 
naar de eerste drie cijfers dan 
lijken die te corresponderen 
met de alfabetische volgorde 
van de plaats of kantoorna
men. Zo zijn de getallen 026 tot 
en met 033 voor Antwerpen, is 
211 Dendermonde en verwijst 
7 & naar Voeren. 
Het barcodetype wijkt af van 
dat voor stukken naar het bin
nenland: 'Code 39' in plaats van 
EAN 128. Bij 'Code 39' zijn be
gin en eindcode als het om de 
dikte van de strepen en de tus
senruimten gaat identiek: 
100101101101 (een ' 1 ' stelt hier 

http://co.49-f3.72
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Voorbeelden van poststuk
ken met speciale zegels 
voor het aantekenrecht 
(i5of/€3 72J, respectieve 
lijk inclusief briefiarief 
(€3 72+0 49=^4 21) 

Ook hier lijkt de volgorde w/eer 
alfabetisch te zijn: 060 Avel-
gem, 205 Geraardsbergen, 367 
Hoboken, 440 Kortrijk, etc. De 
volgorde is echter niet helemaal 
perfect: ^44 Meise. 
De oranjerode stroken zijn niet 
zomaar los verkrijgbaar: net 
kantoorpersoneel zegt meestal 
dat ze ze niet mogen afgeven, 
maar soms lukte net toch om 
enkele uit een lange reeks los-
geknipte stroken te bemachti
gen. Een complete strook be
staat uit een bovendeel met een 
nummer plus een barcode 
(voor op de zending) en een on
derste deel zonder barcode 
maar met nummer (voor op het 
ontvangstbewijs). De stroken 
die we bemachtigden zaten op 

zwart voor en 'o' de witte ruim
te ertussen), dus twee dubbele 
strepen links en rechts, geflan
keerd door een enkele streep en 
voorafgegaan dooreen enkele 
streep met een dubbele wit-
ruimte erachter. Zoals we al eer
der zeiden: EAN 128 begint met 

Hier zien we 
de stort- en 

stopcode 
voor het type 

'Code 39', 
boven de 

Startcode, 
onder de 

stopcode. 

noioonoom en eindigt met 
nooomoion. 
De naam, het nummeren de 
barcode zijn met een inkjetprin
ter aangebracht. De barcode 
lijkt met een zwakgele vernis-
laag te zijn afgedekt. De rode 
drukgang is m offset uitge
voerd, de papierrichting is <-> 
(liggend). 
Er waren aanvankelijk twee 
soorten in gebruik waarbij de 
plaats- of kantoornaam was 
meegedrukt: 

Nr.Pfr. Gebr. Omschrijving 
1 O • barcode 58x10mm, 

'RR....BE'31mm 
lang; barcode begint 
onder de 'R'; matrix 
aanwezig 

2 O • barcode 53x10mm, 
'RR.. . .BE'28mm 
lang; barcode begint 
na de 'R'; matrix 
aanwezig 

fci-

5HS' 1 g. hUofio^d-
fjk 

*3SR*HS1993112* 

Aangetekend stuk naar het buitenland; de rechterstokken van de zwarte 'R'-en 'zakken door' 

Al in maart 1998 treffen weeën 
duidelijk aangepaste versie aan, 
waarbij de plaats- of kantoor
naam is verdwenen. De letter
combinatie RR is groter uitge
vallen en de kleur is veranderd 
in oranjerood. Met de inkjet
printer is nu boven de deel-
streep RR-i-9-1-1 cijfers+BE aange
bracht (41 millimeter lang) en 
onder de deelstreep staat de 
barcode (62 bij 10 millimeter). 
De combinatie RR heeft letters 
met rechterpoten die lager uit
komen dan de linkerpoot. Ook 
het cijfertype is heel anders. 
Ook nu lijken de eerste drie cij
fers weer in de pas te lopen met 
het alfabet: 015 is Anderlecht, 
o;};} Antwerpen, 815 Wilrijk, en
zovoort. 
In augustus 2000 komt er een 
nieuwe variant uit, waarbij het 
nummer boven de streep iets 
kleiner wordt (40 millimeter) en 
de poten van 'RR' weer zijn ge
lijkgetrokken. 

volgorde: Toioo88oy 9, 
101008808 2 en 10100880C) 6 
(laatste cijfer = controlegetal). 
Opmerkelijk was de lettercom
binatie RA (i.p.v. RR). De pa
pierrichting was bij alle soorten 
<-> (liggend). In Brecht legden 
we de nand op een strook van 
zes, met v.l.n.r. oplopende 
nummers: 121027655 tot en met 
121027704, ditmaal gewoon met 
de combinatie RR. 

Nr.Pfr. Gebr. Omschrijving 
3 • • 

4 • • 

5 • • 

barcode 62x10mm, 
'RR,...BE'41mm 
lang; poten 'RR' 
ongelijk; matrix 
aanwezig 
barcode 62x10mm, 
'RR....BE'40mm 
lang; poten 'RR' 
gelijk; matrix 
aanwezig 
barcode 62x10mm, 
'RA....BE'40mm 
lang; matrix aan
wezig 

l i l i l l ^ 

Stroken zonder plaatsnaam, compleet en 
samenhangend, in dit geval is de 'matrix' 
aanwezig 

Vanaf november 2003 treffen 
we dan oranjerode stroken aan, 
waarbij het omringende, over
tollige papier (de zogenoemde 
matrix) is verwijdero. De oranje
rode R is nu een stuk vetter uit
gevallen, de barcode zelf lijkt op 
net oog onveranderd. Kijken we 
wat nauwkeuriger dan zien we 
dat de met een inkjetprinter 
aangebrachte tekst iets anders 
is gerasterd. De £ van BE heeft 
bijvoorbeeld een dwarsstreep 
die niet meer uit twee rijtjes be
staat maar uit slechts één. Ver
der is het verticale uiteinde niet 
meer naar buiten toe uitgebo
gen: het eindigt recht. Het num
mer IS weer opgesplitst in een 
deel voor het 'kantoor' en een 
deel voor het volgnummer. Het 
postkantoor Essen heeft de 
stroken genummerd 
(RR 252 051Q8 9 BE tot en met 
RR 252 05202 o BE), waarbij het 
laatste cijfer duidelijk een check 
digit is. 

Nr.Pfr. Gebr. Omschrijving 

6 • • Dikkere 'R'; barcode 
62x10mm, 
'RR,...BE'40mm 
lang; poten 'RR' ge
lijk; matrix afwezig; 
anders gerasterde 
tekst; nummer in 
stukken opgesplitst 

J J RR 36600498 1 BE 

] ^ RR 366004981 BE 519 
Details van stroken voor aangektekende stukken naar het buienland, let op de zwarte 'R' en Naamloze R strook zonder matrix 
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De ontvangstbewijzen die bij 
deze strookjes behoren zijn 
aparte formulieren 201 PoD Int. 
(bovenj, die in de loop van de 
tijd in cliverse uitvoeringen zijn 
uitgebracht. Het verschil zit niet 
alleen in de opmaak (behalve 
de Nederlandstalige zullen er 
ook wel Franstalige bestaan), 
maar ook waar het de drukkers
opdracht betreft. 

Valeur declarée/Waarde
aan gifte 
Tegelijk met de invoering van 
de aantekenstrookjes voor het 
buitenland werden ook stroken 
voor zendingen met 'aangege
ven waarde' ingevoerd. De op
maak van de stroken lijkt sterk 
op die van de aantekenstroken. 
In plaats van de rode R en de in 
zwart geprinte combinatie RR 
treffen we Ven W a a n . De 
complete strook is verder drie
delig, in plaats van tweedelig. 
Ook hier is weer sprake van ver
schillende typen; in 1998 vervalt 
de plaats of kantoornaam: 

Nr.Pfr. Gebr. Omschrijving 
1 O O barcode 53x10mm, 

'W....BE'28mm 
lang; barcode begmt 
na'V'; matrix aan
wezig; met plaats/ 
kantoornaam 

2 • O barcode 62x10mm, 
'W....BE'41mm 
lang; matrix aan
wezig 

Peter N. Morgen beeldt in Bar

code in the Post Office nummer 1 
uit bovenstaande tabel in 
zwart/wit af (het betreft een fo
tokopie) en nummer 2 in kleur. 
Het is best mogelijk dat nog 
meer verschillende typen be
staan  zie de internationale 

^ aantekenstrookjes  maar om
= dat de optie Vo/eurc/ec/orée met 
° zo vaak werd gebruikt, kan het 
— nog wel even duren voor ze op
Z duiken. In Brasschaat/Coor
^ eind werd nog m 2004 een 
3 strook gevonden die 9 als volg
5 nummer had (zie hieronder)! 
^ Het barcodetype is gelijk aan 
"■ dat van de internationale aante

5^ f t kenstrookjes: 'Code 39' m 
* v plaats van EAN 128. 

Valeur declarée National 
In oktober 2003 werden ook for

mulieren met track and trace

barcodes m gebruik genomen 
die binnen België te gebruiken 
zijn. Deze formulieren, die zijn 
voorzien van een wijnrood ka
der, hebben twee verwijderbare 
stroken die elk voorzien zijn 
van een barcode en een af
scheurbaar afgiftebewijs. De 
stroken hebben een aparte for
muliercode: 202, respectievelijk 
204 (zie hiernaast). Misschien 
is het niet toevallig dat deze 
nummers in de reeks 201, 203 
en 208 passen? Alles is tweeta
lig: NederlandsFrans. 

V W 12000009 0 BE 

IIIIIIIIIIHIII 
V W 12000009 0 BE 

V W 12000009 0 BE 

Het barcodetype is weer gelijk 
aan dat voor landelijke aante
kenstrookjes: EAN 128. De bar
code begint net als bij de aante
kenstrookjes met 0105412885, 
gevolgd door de artikelcode 
01010J; daarna 21 en tot slot een 
10cijferig volgnummer plus twee 
checkdigits. Op de exemplaren 
die we tot dusver in handen kre
gen, zagen we de nummers tus
sen 00000225g;} en 000005}/6y. 
Wat opvalt is dat er geen aparte 
nummerreeksen zijn voor de di
verse talen: bij de aanteken
strookjes zagen we na 21 een 7, 
2,3 of 4. 

Tot besluit 
Net als bij de Kilopostpostze
gels is het ook hier weer verba
zingwekkend hoeveel De Post in 
zo korte tijd heeft geëxperimen
teerd en ook hoe slecht filatelis
ten dit onderwerp hebben opge
pikt. Want het gaat hier postaal 
gezien om volkomen verant
woorde producten, zonder eni
ge zweem van fllatelistische uit
buiting, juist bij dergelijk mate
riaal zou een duik in de moder
ne postgeschiedenis verfris
send moeten zijn, zeker voor 
diegenen die klagen over het 
uitgiftebeleid van De Post. 
We zijn ons bijzonder bewust 
van het feit dat we niet alles bo
ven water hebben kunnen krij
gen. Er blijven volop vragen 
over en er zullen ongetwijfeld 
nog nieuwe verrassingen ko
men. Dat we toch nu al een tot 
een publicatie zijn gekomen is 
echter harde noodzaak: het 
helpt om duidelijk te maken wat 
eraan materiaal kan worden 
aangetroffen dat de moeite van 
het verzamelen  en dus het be
waren  waard is. Dat deze tak 
van 'moderne filatelie' heel veel 
verzamel en onderzoekplezier 
kan verschaffen is wel duidelijk. 

204 Nat ■ PoD 

Tabel 4  Tweede definitieve serie 

201PoD 

Cat. Pft. 
6a 0 
6b • 
6c • 
6d • 

203 PoD 

Cat. Pft. 

7a • 
7b • 
7C • 
7d • 

Gebr. 
• 
• 
0 
• 

Gebr. 

0 
• 
0 
• 

Productnummer Volgnr. 
14519 211 
+4519 212 
+4519 213 
+4519 214 

Productnummer Volgnr. 

+4526 211 
14526 212 
+4526 213 
14526 214 

Aantallen* 
9,11 
1018 
0.188 
45; 78 

Aantallen* 

0.597 
910;13;17 
2224 
2228; 3131 

Overige details 
F 
NL 
D/F 
NL/F 

Overige details 

D/F 
NL/F tekst 
F 
NL 

Tabel; 

Gat. 
8a 
8b 
8c 
8d 

 Compacte strookjes (rechte hoeken 

Pfr. 
0 
• 
0 
• 

Gebr. 
0 
0 
• 
• 

Productnummer 
+4526 
+4526 
14526 
14526 

aan linkerzijde) 

Volgnr. 
211 
212 
213 
214 

Aantallen* 

4.5 
7.14 
1021 

Overige details 
D/F 
F/NL 
F 
NL 

Tabel 6  Derde definieve 

201 PoD 

Cat. 
9a 
qb 
9C 
9d 

Pft. 
0 
• 
• 
• 

203 PoD 

loa 
lob 
IOC 
lod 

0 
0 
0 
• 

Gebr. 
0 
0 
0 
• 

0 
• 
0 
• 

serie 

Producmumme 
44526 
+4526 
14526 
+4526 

44526 
+4526 
■14526 
14526 

Volgnr. 
211 
212 
213 
214 

211 
212 
213 
214 

Aantallen* 

1819 
26 
3439 

2021 

4041 

Overige details 
D/F 
NL/F 
F 
NL 

D/F 
NL/F 
F 
NL 

: in miljoenen exemplaren 
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Barneveld, ©0612398602, 
^ deglobebarneueld(3)u)anadoo nl 
Bergen op Zoom: 
PV Onderling Contact, mw 
J E M Beijer Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576 
FV Delta Oost, T van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV De Globe, mw H J M van de 
Louw, Burg Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©04875216x8 
Beverwijk: 
KPC Beuenuijk, R v d Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk, RM Perk, 
Koekoeklaan 13, 3722 AM Bilt
hoven, ©0302281610 
Ehtterswijck: 
PVDeMaasdorpen, A J M Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Bhtterswijck, ©0478531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica,raw MJ Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rjjn, ©0x72475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin
neweg 158,24XX XW Bodegra
ven, ©0172613475 
Bome: 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988,5=icor meijer@hccnet nl 

Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo
zardaan 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, 
5281 AV Boxtel, ©04it673775 
Breda 
PV Breda, B H Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277 
Brielle: 
PV Philatelica BnellcWestuoornc, 
H G T M Overbeek, Sluys
straat X4,3237 AT Vierpolders, 
©01814x5640 
Bruinisse: 
PV Brumisse, A B van der Wek
ken, Mast 70,8081 NE Elburg, 
©052568484X 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer 
beek, ©0313650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaor Bussum 8> Om
streken, O Louw, Brinklaan 152, 
X404 GX Bussum, ©035
6933x32 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel 8.Lekstreek, J Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©0104508474 
Castricum: 
PVCastricum,DC v d Woerd, 
Tureluur x2, X902 KM Castri
cum, ©0251658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , J Bakker, Sm
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, ® 052326005X 

D 

Oalfsen: 
IVPhilatelica.JTM Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 772X DX Dalf
sen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, Lan
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©074376x719 
Delft: 
WP Deijt, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71,2624 
CR Delft, ©0x5 2564838, 
whansmuis(5)jcuanmuisu)inkel 
speedlmq nl 

Delfzijl: 
PV De Fiuel, P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, Wip
pert2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©057322x315, sinjog) 
DeuenterPostzefleldub nl 
Diemen: 
PV De Zegelaars, P A van Die
men, Ouddiemerlaan73, ixii 
GV Diemen, ©02069953x4 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©03x342x220 
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, ©03x3476486 
Doetinchem: 
FV De Globe, JH Peters, G 
Grootestraat 36,7009 MJ Doe
tinchem, © 03x4342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 33x7 LG Dor
drecht, ©0786170884 
DPV DcPostjafler, J J Ouwer
kerk, Rozenhof 19,3311JT Dor
drecht, ©0786133975 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra
Meijers, Slinge 35,9204 KK 
Drachten, ©05x252x562 
Driebergen: 
FV Snchts Ouerkwamer, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw H A Klos
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
3x0101, whaklos®)dronten net 
Drunen: 
PV Philatron , A C G van Noort, 
Kerkstraat72a, 5154AREIS
hout, ©0416373144 
Druten: 
FV De Globe, mw A M van 
Beek, Hoefslagstraat 53,6651 
CR Druten, ©0487514353 
Duiven/Westervoort: 
FV De Globe', B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263XX8740 

Echt: 
Phil Ver Echt, W Utens, Molen
weg X9, 6049 GA Herten, 

©0475330788 
PhV GelreGulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6x14 BS Susteren, 
©0464492604 
Edam/Volendam: 
P V Euopost, L P C Smits, J M 
Osterlmghstr 34, X135 ED 
Edam, ©0299372017 
Ede: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 67x2 EC Ede, 
©03x8638634, ^g radstaot@ 
hccnet nl 
Emdhoven: 
EFV,HJ Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694CDSonenBreu
gel, ©0499 4764x4 
Eist: 
FV De Globe, wnd N Mol, Pla
tenmakerstraat85, 666x HL 
Eist, ©0481374116, Hn mol® 
wanadoo nl 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,JJ Bulten,Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514
561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld
akkers, 784X AH Sleen, ©0591
361814 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, mw A W D Zijl
stra. Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof X2, 
7548 BZ Enschede, ©053
428X22X 
Epe: 
NVPV, mw M L RemptRaebel, 
Burg Renkenlaan 4, 8x62 CW 
Epe, ©0578627090 

Geleen: 
WPV De Philatelist', W J M van 
Soest, Berloherhof X5, 6132 SN 
Sittard, ©04645x8576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvhet, 
©0x8761x542 
Goes: 
FV De Beuelanden', J A Grim
mmck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©OXX3227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42,747X ZR Goor, 
©0547273033, Mhcnla@)uJorl

donlme nl 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

521 



Gormchem: 
PV Gonnchem c o , IA van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gonnchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Bmee, 
Rossmistraat20, 2807 HK-
Gouda ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, Benve-
nutolaan 8, 2253 AH Voorscho
ten, ©071-5722702 
Philatdica Den Haag, J P Lokker, 
Tomatenstraat 245, 2564 CR 
Den Haag, ©070-3256494 
PC De Knnfl , W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Shell Tc Wcruc afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12,2253 
WT Voorschoten 
PV Vredestem , P W van de Nes, 
Rjetvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965 
PV s Grauenha^e e 0 , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-3473547 
Gronmgen: 
IVPliilatelica,D Roosjen, Me-
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GRJ, ©050-5344229 
PVGronm^en,!? 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) 
IVPIiilütehca,H J Hooning, 
Halbertsmastraat 48,2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980 
HPV Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
Ditzhuyzen-Albarda, Dorsers-
straat 79, 2151 CG Nieuw-Ven-
nep, ©0252-673134 
Haifweg-Zwanenburg: 
PZVSPA,JC vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV HarderiDijk en Omstreken, W C 
WiUemse, Bosboom Tous-
sainstr 5,3842 ZZ Harderwijk, 
©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, A C J van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
Boven Hardinxveld, ©0184-
618112, ^)vb-gvh@wanadoo nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PV Hcerenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 

S PHV Heerhugowaard e 0 , mw 
° L1 Folkers, Bloemaertlaan 11, 
_ 1701VH Heerhugowaard, 
^ ©072-5715665 
— Heerlen: 
1̂  PV Heerlen, mw C H Wolsing-
-^ Grens, Promenade 267,6411JJ 
" Heerlen, ©045-5717790 
< Heeze: 
— Filatelie Heeze, J van der Linden, 

— ^ ^ Adas 42, 5591 PK Heeze 
JPAA Den Helder: 
y l l FVDenHelder,LI Hordijk,Ro

zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der ©0223-613670 
Hellevoetsluis: 
P V HelleDoetslms, J J Koppe-

nol, Handlog 6, 3224 PG Helle
voetsluis, ©0181-322699 
Heimond: 
PV De Helm, Helmonden Om
streken , T AI Leijten, Elkenwal 
15,5706 LJ Heimond, ©0492-
534793, w p2Ddehelm(3)planct nl 
WPVHelmond,; Neggers,Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hei
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, 1 S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3, 3331BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, BE Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
S-Hertofjenbossche FV, R van Ach
terberg, Kloosterstraat 19 5301 
BM Zaltbommel, ©0418-
680790, t«ircncvanachtcrberä@ 
tiscali nl 
Heusden: 
PV Black Penni)', M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e 0 , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica, Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekschcuiaard, Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, Churchill-
straat 141, 7451ZE Holten, 
©0548-362398 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eueen, H J Ruiter, Satel-
hetenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19,9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPVaJd West-Friesland, 1 L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229-231458 
Philatelica Hoorn e 0 , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 
Huizen: 
Postzeflelverenifjin^ Huizen en Om 
streken , J P de Ruyter, Konin
gin Julianastraat 30,1271 SM 
Huizen,©035-5258133 

Kampen: 
lVPhilatelica,JG Fidder, Galle-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKativijk/Rijnsburg.mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©045 5415088 
Klimmen: 
PhV tFakteurke,H J Raes, 
Schalenboschweg37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797 

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

Leerdam: 
NVPV, A Versluis De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, -s-uersluis a@ 
ujorldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IV Philatelica, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071-
5762265 
LWPV, W Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, ©071-5891334 
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 56-80, 8242 CR 
Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe', J P G van der 
Meer, Hondsroos 6,3831 CG 
Leusden, ©033-4943379 
(werkdagen 19-23 uur), 
Kjpgudmeer39@hetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C Hooft-
straat7, 7131 WE Lichtenvoor
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu-
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545-272543, «luissenbur^ g 
@)hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
VVPVMaassluis(VPM),AC Ver
beek, Schubertlaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©010-5917871 
Maastricht: 
PVZuid Limburg, B J M Braam-
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 10-87,797' AK 
Havelte, ©0521-340070 
Monnickendam: 
PV Waterland , R J Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, '"'^ storm@)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit-
serlood-den Duik, Burg Van 
Trichdaan 116 3648 VK Wilms, 
©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578-613396 
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: 
IVPhilatelica,JM G vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 

©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150,8071 KP Nunspeet, ©0341-
254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So-
phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©024-3233454, 
Minfo(ä)nupunijmeflen nl 
FV 'Nouiopost, W J M Goos-
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NAGroesbeek, ©024-
3974654, - u; j m floossens 
(ffichello nl. 

O 

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

Papendrecht: 
Postzegeluer Iris, D Schotüng, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©078-6151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica,H Zwertbroek 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163,3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heeisum: 
FVDeGlobe,WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero', R P L Aerdts, Hoen-
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©077-4744551, «raerdts 
@)hetnct nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Konings-
land 71,6991DH Rheden, 
©026 4951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IV Philatelica, W vd Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Pei-
ze, ©050-5032608, Hu) vd velde 
(5)hccnet nl 

Roermond: 
PVRoermond,Ing Th J van 
Dort, Aldenhoven 38,6093 HC 
Heythuysen, ©0475-495899 
Roosendaal: 
Pzv Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PVRooscndaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica,P Pors, Clara 
Wichmannstraat iio, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
PC Rotterdam,! Vellekoop, Pres 
Steynstraat2i 2312 ZP Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica,E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181-212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijssen, 
©0548-542669, w d grunwald 
^wxs n\ 
Rijswijk: 
WPVRijsu)ijk,D van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rjjswijk, ©070-
3931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87,2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenheim,B G Doorne 
kamp, Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland , U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
©0224 298965 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzegel 
uerzamelaars, H Schep, Bene-
luxlaan 8,2871 HG Schoonho 
ven 
Schijndel: 
SWP, H A van Heel, Tibosch-
laan 28,5481MJ Schijndel, 
®073 5475744 
Sittard: 
FVSittard e o , O P D Bolech, 
Burg Schnjenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica , J van Schaik, Ada 
ma van Scheltemastraat 28, 
3362TB Sliedrecht, ©0184-
412338 
Soest: 
PV Eemland,J van der Vos, Ju-
lianalaan 18,3871VJ Hoevela
ken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,RM Heiblom, 
Graafvoorde g, 3204 SG Spijke 
nisse, ©0181-643045 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelico,H Apperio, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads
kanaal, ©0599-616693, 
• h apperlo(J)hctnet nl 
Steenwijk e . c : 
F V Ijssclham, mw Th Hof-
Plat, Haulerweg 51,8471AJ 
Wolvega, ©0561-615153 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP Ter-



Ineuzen, ©0115697125. 
IPVZecuuJschVlaiindercn; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatehstenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl, W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417, 
Mi)pttilburfj@planet nl. 

U 

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

V 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe', H.A. Weerdesteijn, 
Doetmchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Veendam: 
FV Veendam e 0 ; mw. G.R. Bee
reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140,9641 JA Veendam, 
©0598618974. 

IETS KOPEN OF VERK 
KLEINE ANNONCE IN 

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

s¥o) 1 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vival
distraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Frimarket'; E. de Blauw, 
't Melkhuis 40, 3902 GW 
Veenendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
PV 'PhilaVcnlo';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; G. Süjsiger, 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: 
Vhssinflse FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; M van Hul
ten, Mutsaersstraat 7,5262 JA 
Vught, ©0736567737. 
VolkelUden: 
IVPhilütehca; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10,2251 MR Voor
schoten, ©0715616167. 

OPEN? PLAATS EEN 
'FILATELIE'! 

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

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

w 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
5171 JN 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 DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
FilatelicaWecrtco; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp e 0 ; J.J van Rossum
v/d Kraats, Basaonweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snuf elaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWinsum e 0 ; W Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Wmsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe', B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543

521960 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping

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

broek, Koekoeksr. 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FVWoerdcn; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, 'ifilatelie 
u)ocrden@)u)anadoo nl. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; J.J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3,. 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. 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 of0648138293. 

II 

IJmuiden: 
PV IJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, w^su;ets 
{a)freelcr nl. 

Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Zeewolde: 
PVZeeujolde; J. NoUet, Pluut
haven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
Zcister Zegel Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17,3971 PK 

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 

Driebergen. 
Zetten: 
FV'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland; J.C. Steu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
PV Zoetermeer en OmstT ;W.M. 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H.Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e 0 ; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechtco ;mw.J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J W. Havers, Den Uyl
straat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

(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 

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

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer h 
om het verschuldigde bedrag af te schrijve 

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCiPlaats: (handtekening) 

□ AANGEBODEN Telefoon: 

Q GEVRAAGD Giro/banknum 

0 DIVERSEN 
Tpn namp vanr 

^ ■ 

mer: 

^H 

€5 
€7,50 
€10 

€12,50 

€15 

€i7>50 

ledia 
uvan 

•0 

<=> 

_, 
UJ 

1 
< 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende | « * 
bonnen worden door Brouwer Media in 3 i J 
behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 
'Filnrelie'. 

■ ^ ^ ■ ■ ^ 
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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. 

Bredenhot 
Bovenstraat 286a, '■826725, Rotterdam 

P.Z.H. Den Postkoets 
SchouwburgpTë 

Wijngaardstra 

iB50, Hengelo 

Het Postzegelhoes 
1698, Venio 

Piet Heinstra 

Rosmolenstraat 3436, 

Jan van Galenstraat 16, 

Postzegel Partijen Centrale 
)en Haag 

'hllamunj 

Mr P.J. Troeistrawei 
P.Z.H. Zoi 

.SmitsPh 
Amsterdamse Str.weg 

stuur ondeibioo 

0464201650, Sittard 

0206188712, Amsterdam 

Tel; 0582122096, Leeuwarden 

0302443170, Utrecht 
i winkel bij u in de buur 

( 

f» 



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 (Euro]munten 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 meer. 

Tkilamunt Tartijen 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 
partijcnccntrale voor is opgezet. Aan de hand van de lijsten kunt u per telefoon, 
fax of email bestellen. U mag uiteraard ook partijen komen bekijken. 

iiMISiltBjttiek & Filatelie 

viUNT 
Numismatiek & 
Filatelie 

Philamunt 
Rosmolenstraat 34-3^ 
di3iHZSittard 
Telefoon: 046̂  - 420 16 50 
Telefax: 046 - 420 1^51 
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! 

liAlIitMiiilïtelit 

filatelie öst zegels 

http://www.philamunt


www.filatelie.net 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

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

Smits 
Amsterdamsestraatweg 4( 

3551 CX Utrecht 
Tel: 030-2443170 

http://www.filatelie.net
http://www.postzegelpartijencentrale.nl


www.postzegelpartiJencentrale.nl 
Stuur onderstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 

■m-
INFORMATIEBON 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 

Telefoon: 
Email: 
Interessegebieden: 

Piet Heinstraat 112 2518 CM Den Haag Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 

http://www.postzegelpartiJencentrale.nl
mailto:info@postzegelpartijencentrale.nl
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

NEDERLAND 

Drie prestigeboekjes 
Na liet eerste prestige
boekje ('Verzamelen', 20 
oktober 2003) zijn in de 
eerste Jielftvan dit jaar 
maar liefst drie nieuwe 
exemplaren verschenen. 
De introductie van de 
prestigeboekjes vorig jaar 
was geen onverdeeld suc
ces. De wat kunstmatige 
schaarste, de povere uit
voering en de enorme 
toeslag op de frankeer
waarde leidden tot nogal 
wat kritiek. Is het nu be
ter? Ik zag alleen nog 
boekje p2 (m maart jl. 
verschenen). Koningin 
Beatrix en haargizm. Ik 
ben niet ondersteboven 
van het thema. Weinig 
fijngevoelig ook voor me
nigeen, met de overleden 
prins Claus op de voorzij
de. Dan lijkt me de toege
voegde waarde van het 
Spijkerboekje (10 mei) 
aanzienlijk groter. Het 
tweede Koninklijk Huis 
boekje (23 juni) lijkt me 
helemaal te veel van het 
goede! 
Nog steeds betaal je als 
koper veel te veel. De 
frankeerwaarde van de 
zegels was bij boekje i 
€3.12, de verkoopprijs 
€9.95. Boekje 2 heeft de
zelfde verkoopprijs. De 
inhoud bestaat uit elf ze
gels van 39 c , €4.29 dus. 

NIEUWE 
UITGIFTEN 

Azerbaidzjan 
Europa 
Zonder blikken of blozen 
kwam Azerbaidzjan in 
maart weer met een Euro
pazegelboekje. Men 
houdt zich keurig aan het 
vastgestelde thema: het 
boekje bevat viermaal 
twee zegels met fraaie 
vergezichten op Baku en 
op het Geygelmeer. Vier 
zegels van i.ooo en vier 
van 5.000 m. zorgen sa
men voor een nominale 
waarde van 24.000 m. 

;;; Cyprus 
3 Europa 
5 Dit jaar kwam Cyprus 
:; weer met een boekje met 

Europazegels. De dag van 
M ö uitgifte was i mei en het 
» ■ " door PostEurop aangedra

gen thema 'vakantie' 
werd keurig ingevuld met 
afbeeldingen aan en op 
het water. Het boekje 

bevat vier zegelparen van 
20 en 30 c. De boekjesze
gels zijn aan de boven en 
onderzijde ongeperforeerd. 
De oplage bedraagt 
26.000 boekjes [i]. 

Denemarken 
Koninklijk Huu;elijk 
Het huwelijk van de 
Deense kroonprins Fre
derik met de in Australië 
geboren Mary Donaldson 
was ongetwijfeld dé fees
telijke gebeurtenis van 
het jaar in Denemarken. 
Het leidde ook op postze
gelgebied tot diverse ui
tingen. Eén ervan is een 
op 14 mei verschenen 
postzegelboekje [2] met 
vijfmaal twee postzegels 
van 4.50 kr. 

Egypte 
Schatten uan Egypte 
In Egypte werden ooit 
postzegelboekjes uitge
geven: tussen 1923 en 
1954 verschenen er enige 
tientallen. Nu, na vijftig 
jaar, wordt de draad weer 
opgepakt. En hoe! Op 22 
januari verscheen een 
prestigeboekje [3] dat 
alle eer bewijst aan de ge
schiedenis, de cultuur en 
de natuur van het land. 
Zo bevat het boekje dertig 
postzegels met afbeel
dingen van kunstschat
ten, mooie stukjes natuur 
en beroemdheden uit het 
verleden. Enkele voor
beelden: de sfinx van Gi
zeh, een beeldje van Ach
naton, het oog van Ho
rus, de steen van Roset
te... maar ook moskeeën, 
een minaret... en de man
nen achter het Suezka
naal, de Fransman Ferdi
nand de Lesseps en de 
Kedhiue Ismail. Plus veel 
foto's en tekst. 
Door een uitsparing in 
het kaftje is het doden
masker van Toetancha
mon op de zegel van 
10 Ie. zichtbaar. Deze 
duurste zegel uit het 
boekje is met 22 karaat 
goud bedrukt Verder be
vat het boekje tweemaal 
5 Ie., negenmaal 2 Ie., ne
genmaal 125 p. en negen
maal 30 p. 

Estland 
Voorjaarsbloemen 
Net als vorig jaar mar
keerde de post van Est
land het begin van de len
te met de uitgifte van een 
boekje met postzegels 
waarop voorjaarsbloe

men afgebeeld staan. Het 
boekje bevat vier zegels 
van 4.40 kr. en verscheen 
op 17 maart in een oplage 
van 100.000 stuks. 

Faeröer 
KI&HBioojaarFIFA 
In hetzelfde jaar dat twee 
voetbalverenigingen uit 
de Faeróer (KI Klaksuik en 
HB To'rshaun) hun eeuw
feestvieren, maakt ook 
de wereldvoetbalbond 
FIFA de honderd jaar vol. 
De eerste voetbalclub op 
de eilanden werd overi
gens al in 1892 opgericht. 
De Faeröer verkregen het 
lidmaatschap van de FIFA 
(en de UEFA) pas in 1988. 
Er zijn maar vier niet
zelfstandige landen lid 
van de Europese bond: 
Schotland, Wales, 
NoordIerland en de Fa
eröer. 
Met de uitgifte van twee 
postzegels werd dit 
eeuwfeest gevierd. Mo
menten uit gedenkwaar
dige wedstrijden zijn 
erop vastgelegd: uit Fa
eröerDuitsland en uit de 
nationale topper KÏHB. 
De beide zegels zijn ook 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar [4]. Vier van 
elk zorgen voor een no
minale waarde van 46 kr. 

Frankrijk 
Nieuwe omslag 
Voor de twaalfde maal is 
het meest gebruikte 
Franse postzegelboekje 
(tienmaal Marianne van 14 
juli) voorzien van een 
nieuwe omslag. Het 
boekje verscheen op 15 
april [5]. Op de omslag 
wordt de aandacht geves
tigd op de bij de post ver
krijgbare Cornets de uoya
ges, waarvan het laatste 
deel verscheen op 26 
maart. 

Groenland 
Koninklijk Huiuelijk 
De trouwring van het 
Deense kroonprinselijke 
paar (zie ook Denemar
ken) is van Groenlandse 
herkomst, want het goud 
ervan is afkomstig uit de 
goudmijn van Nanorta
lik. De sportman kroon
prins Frederik en zijn 
schrandere Mary zijn ook 
in Groenland erg popu
lair. Het huwelijk op 14 
mei werd ook op Groen
land gevierd met een 
postzegelboekje: het be
vat zes zegels van 5.00 en 

zes van 5.50 kr. De prijs 
van het boekje is dus 
63.00 kr. 

GrootBrittannië 
Royal Horticultural Society 
Zes postzegels, een mi
niatuurvelletje en een 
prestigeboekje markeer
den op 25 mei de twee
honderdste verjaardag 
van het Britse tuinbouw
genootschap (RHS). De 
zes zegels beelden bloe
men af die erg geliefd 
zijn bij de Engelse tuin
liefhebbers. 
Het boekje met de wellui
dende naam The Glory of 
the Garden [6] bevat tallo
ze foto's van planten en 
tuinen en veel begelei
dende tekst  en vier ze
gelvelletjes: 
1. Machinzegels: vier
maal ie klas, tweemaal 
42 p., tweemaal 47 p., la
bel met logo van de RHS; 
2. RHSzegels: éénmaal 
2e klas, 'E', 42 p., 68 p.; 
3. Bloemenzegels van 
1997: viermaal ie klas; 
4. RHSzegels: tweemaal 
ie klas, tweemaal 47 p. 

Opgeteld komt dit alles 
uit op £7.23, de verkoop
prijs van het prestige
boekje. We kunnen nog 
melden dat het boekje in 
Nederland, bij Joh. En
schedé, gedrukt is. 

Wales 
Voorbeelden van het 
landschap van het Ver
enigd Koninkrijk zijn te 
vinden op een aantal se
ries postzegels: juli 2003 
Schotland, maart 2004 
NoordIerland en nu  op 
15 juni  Wales. Er hoort 
ook weer een boekje bij 
met viermaal ie klas gou
den Machinzegel en 
tweemaal ie klas Wales. 

Nieuwe kajtjes 
Eveneens op 15 juni ver
schijnen drie boekjes met 
permanente zegels in een 
ietwat gewijzigde be
drukking. De door Wal
sall vervaardigde boekjes 
hebben niet de tekst The 
Real Network. Het gaat om 
de boekjes met twaalf
maal 2e klas (21 p.), vier
maal Europazegel (53 p.) 
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doorwegen 
ocaal boekje Berden 
Ter gelegenheid van de 
:entoonstelling Bergen 04 
jaf het plaatselijke 
jostkantoor een speciaal 
jostzegelboekje uit. Voor 
ie inhoud ervan heeft 
nen wat oude voorraad
)oeken geplunderd: 
'iermaal 45 o. 'Hakon 
^al' Bergen (zegel uit 
:g6i!) en viermaal 
|..oo kr. 'Kabelspoor 
i^l0ibanen' Bergen 
1994). Zoals helaas ge
)ruikelijk bij de Noorse 
ocale boekjes ligt de ver
coopprijs aanzienlijk bo
'en de nominale waarde, 
/oor het goede doel, 
juUen we maar zeggen. 

?oIen 
Nieuwe taneuen 
Vanwege de nieuwe post
arieven heeft Polen on
angs een nieuw boekje 
net permanente zegels 
jitgegeven [7]. Het bevat 
njf postzegels van 1.25 z. 
Gdansk'. De zegel ver
scheen op 9 januari en 
:oont de fontein van Nep
:unus, met op de achter
grond een gedeelte van 
'iet historische stadhuis. 

Tegelijkertijd hebben 
twee bestaande boekjes 
een kleine uitbreiding 
ondergaan: hetlandhui
zenboekje van vijfmaal 
i.io z. kreeg er vijftien
maal 0.05 z. bij en het 
Torünboekje van vijfmaal 
1.20 z. vijfmaal 0.05 z. 

Rusland 
Kloosters 
Voor de tweede maal gaf 
Rusland een prestige
boekje uit met een zestal 
minivelletjes waarop 
kloosters van de Russi
sche orthodoxe kerk 
staan afgebeeld. Het ver
scheen op 16 maart en 
bevat slechts vijf zegels 
van 8 r. en verder een 
overdaad aan informatie 
over het ontstaan, de ge
schiedenis en de huidige 
situatie van de vijf kloos
ters. 

Slovenië 
Plaatjesboeken 
Waren het vorig jaar 
sprookjesfiguren, nu gaf 
Slovenië een boekje uit 
met bekende figuren uit 
plaatjesboeken voor kin
deren. Sloveense wel te 
verstaan [8]. Kekec, Peh
ta en Kosobrin zeggen 
ons niet zo veel. Het op 
23 maart verschenen 

boekje bevat negen Bze
gels (=44 c ) . De oplage 
is 30.000 boekjes. 

Slowakije 
Paasei 
Een groot paasei staat 
centraal op de tien zegels 
van 8 kr. in het paasboek
je van Slowakije. Het 
boekje verscheen op 10 
maart. De zegels zijn 
zelfklevend. 

Transdniestriê 
Europa 
Voor het vierde achter
eenvolgende jaar blijft 
ook het in Moldavië gele
gen Transdniestriê  geen 
lid van de Wereldpostu
nie overigens  de Euro
pese gedachte propage
ren door middel van een 
postzegelboekje. Een 
beetje merkwaardig, 
want het gebied heeft zelf 
nog steeds geen autono
me status. 
Het boekje bevat tien A
en tien Bzegels. 'Vakan
tie' is ook hier het thema. 

Verenigde Staten 
Prestigeboekje 
Nadat de Amerikaanse 
president Thomas 
Jefferson in 1803 het zo
genoemde Louisanater
ritorium van Frankrijk 

kocht, ondernamen Me
riwether Lewis en Wil
liam Clark hun later be
faamd geworden expedi
tie naar de westkust. Le
wis en Clark vertrokken 
vanuit het gebied van de 
rivier Missouri en legden 
in 28 maanden bijna 
13.000 kilometer af Het 
Corps o/Discouery, de twee 
pioniers met de dertig 
overgebleven mannen, 
vormde toen zo'n beetje 
de basis van het grondge
bied van het huidige 
Amerika. 
De postdienst herdenkt 
het tweede eeuwfeest van 
deze avontuurlijke tocht 
met een prestigeboekje: 
LeiDis & Clark, The Corps of 
Discovery, 18041806 [9]. 
Het boekje illustreert in 
woord en beeld de wa
penfeiten van deze groep. 
Het bevat ook twintig ze
gels van 37 cent met de 
portretten van Lewis en 
Clark. Het boekje kost 
$8.95. 

IJsland 
Geothermische energie 
IJsland maakt deel uit van 
de MiddenAtlantische 
Rug en is ontstaan als ge
volg van vulkanische acti
viteit. Door zijn ligging 
tussen twee tektonische 

schollen beschikt het 
land over veel warmwa
terbronnen (geisers, 
modderpoelen), zodat 
zo'n 85 procent van de 
bevolking z'n huis ermee 
kan verwarmen. 
Een op II maart versche
nen prestigeboekje ver
telt in tekst en beeld de 
achtergrond van deze 
goedkope energie. Het 
boekje kost 750 kr. en be
vat éénmaal de serie van 
50, 55, 60, 90 en 250 kr. 

Zwitserland 
Pro Patria 
Kleine historische ge
bouwen staan centraal op 
de Zwitserse Pro Patria
zegels van dit jaar. Op de 
vier zegels staan gebouw
tjes die onlangs gerestau
reerd zijn met financiële 
hulp van de stichting Pro 
Patria. Twee van de vier 
zegels zijn ook verkrijg
baar in een boekje: zes
maal 0.85+0.40 £ (bad
paviljoen, Gorgier) en 
viermaal 1.00+0.50 f 
(Seeburg aanlegplaats, 
Luzern) [10]. De prijs van 
het boekje komt, inclu
sief de ene franc die de 
productiekosten moeten 
bestrijden, op 14.50 f De 
uitgiftedatum van het 
boekje was 6 mei. 
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BEGIN VAN HET EINDE: 
'D-DAY' ZESTIG JAAR GELEDEN 

Zwaarbevochten succes van soldaten, piloten en mariniers 
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 

In het voorjaar van 1944 was 
een groot deel van Europa al 
vier jaar door de Duitsers bezet. 
Het Duitse rijk was niet meer 
zo oppermachtig als aan het 
begin van de oorlog, maar het 
was vastbesloten om zich niet 
zonder slag of stoot aan de ge
allieerden over te leveren. Adolf 
Hitler (aft>eelding 2) besefte dat 
hij een aanval uit het westen 
kon verwachten. Daarom had 
hij de kustverdediging van 
noord tot zuid laten versterken. 
Het was echter een onmogelij
ke opgave om over de hele linie 
de kust af te sluiten. Daarom 
had men ervoor gekozen om op 
een aantal strategische punten 
extra verdedigingswerken te 
bouwen. Hitlers probleem was 
natuurlijk dat hij niet precies 

Op 6 juni 1944 - de dag zou de annalen ingaan als 

Decision Day- begon dan eindelijk de bevrijding van 

West-Europa (afbeelding / ) . Reikhalzend had de 

bevolking van de landen die onder het Duitse juk zuchtten 

naar dat moment uitgezien. Toch zou het nog bijna een 

jaar duren voor de vijand definitief verslogen was. 

wist waar de geallieerden zou
den landen. Hitler vermoedde 
wel dat de stranden van Nor-
mandië een geschikte plaats 
voor een invasie zouden zijn, 
maar de meerderheid van zijn 
generaals vond dat zeer on
waarschijnlijk. Had Hitler zijn 
intuïtie gevolgd dan had de ge

schiedenis er vast en zeker an
ders uitgezien, maar voor één 
keer liet hij zich door zijn gene
raals overtuigen. Zij vonden 
een aanval bij het Nauw van Ca
lais veel waarschijnlijker en 
daar was m juni 1944 dus de 
hoofdmacht van de Duitse troe
pen gestationeerd. 

Rechts 1 Op 6juni 1^44 begon 
eindelijk de langverwachte 

bevrijding van West Europa 

'.SaiflMiMJWWW^f^'W-

Rechts 2 Adolf Hitler 
vermoedde wel dat de 

geallieerden in Norman-
die zouden landen 

MÊÊ^ 

MILITAIR GEBIED 
In het diepste geheim hadden 
de geallieerden de invasie voor
bereid. In de weken voor D-Day 
was Zuid-Engeland één groot 
militair gebied, waar het wemel
de van de activiteit. Waar moge^ 
lijk werden gewone burgers ge
weerd, zodatzij niets zouden 
zien van de munitiedepots, de 
kampementen en de voertuig
parken. Maar het moet toch 
overduidelijk zijn geweest dat 
er iets op handen was. Het ver
voer van enorme aantallen 
manschappen en materieel kon 
niet onopgemerkt gebeuren {af-
beelding^). In totaal hadden 
zich zo'n drie miljoen soldaten 
verzameld, waarvan 1.7 miljoen 
Amerikaanse en 1 miljoen uit 
het Britse Gemenebest. De sol-

Boven 3 Terwijl huisvrouwen de was 
ophangen, trekken enorme aantallen 

materieel voorbij 

Rechts 7 Admiraal 
Ramsey zei dat in 

het geval van D- j 
Day alle superlatie- -; 

ven op hun plaats 
waren het was de t 
grootste amfibie- ? 

operatie allertijden ^ 

Rechts 8 D-Day 
was het begin van 

het einde, generaal 
Bedel-Smith zou 

bijna eenjaar later in 
Wagemngen aanwezig zijn bij de 

capitulatie van de Duitsers m Nederland 



laten waren verdeeld over 39 
livisies: twintig Amerikaanse, 
eertien Britse, drie Canadese 
n een Franse. Verder waren er 
log Belgische, Noorse, Poolse, 
sjechische en Nederlands een-
leden. 

EIDING 
)e man die de centrale leiding 
iver Operatie Overlord had, was 
ie Amerikaanse generaal 
)wight D. Eisenhower (aflieel-
^ing4). Hij beschikte over grote 
irganisatorische vaardigheden 
n kon uitstekend met mensen 
imgaan. Dat laatste was geen 
iverbodige luxe. Onder zijn le-
:eraanvoerders bevonden zich 
nannen die niet bepaald ge-
nakkelijk in de omgang waren, 
oals de generaals Montgome-
y (afbeelding5) en Bradley laf-
eelaing 6), die verantwoorde-
jk waren voor de landmach-
eenheden. De marineoperaties 
i/erden geleid door admiraal 
amsay (afbeelding fj en gene
aal Leigh-Mallory was belast 
net het bevel over de luchtope-
aties. Luitenant-generaal Be-
lell-Smith was de chef van de 
enerale staf (afbeelding 8). 

IVERMACHT 
-let idee van de landing in Nor-
nandié was om zo snel moge-
jk een bruggenhoofd te vor-
nen op het vaste land. Als dat 
oor elkaar was, konden ver

sterkingen aangevoerd worden, 
die dan het binnenland moes
ten veroveren. De Duitse veld
maarschalk Rommel besefte 
dat de eerste uren van een inva
sie beslissend zouden zijn. Hij 
meende dat de stranden van 
cruciaal belang waren. Daar 
moest de aanval worden afge
slagen, zo met dan zouden de 
Duitsers het erg moeilijk krij
gen. Net als Hitler had hij voor
zien dat Normandië de piek 
voor de invasie zou worden. 
Ook naar hem werd niet geluis
terd. Wel was hij in staat om de 
stranden vol te laten leggen 
met mijnen en onderwater liet 
hij versperringen plaatsen, die 
een invasie met landingsvaar
tuigen moesten bemoeilijken. 
Om te voorkomen dat er zweef
vliegtuigen zouden landen, wer
den velden en grasland onder 
water gezet. Verder werden er 
bunkers gebouwd, voorzien van 
zwaar geschut. Rommel kon 
echter niet tegen de geallieerde 
overmacht op. De planning was 
dat op de dag van de invasie 
150.000 soldaten, 11.000 vlieg
tuigen en 7.000 schepen inge
zet zouden worden. 

HAVEN 
Al in 1943 hadden de geallieer
den geprobeerd om op het Eu
ropese vaste land te landen (af
beelding 9), onder leiding van 
Lord Mountbatten (afbeelding 

10). Op 19 augustus werd Diep
pe aangevallen, maar het werd 
een grote ramp, die duizenden 
doden, gewonden en vermisten 
opleverde. Toch was de hele 
operatie niet helemaal tever
geefs. Uit het fiasco werden les
sen getrokken waarmee men 
twee jaar later zijn voordeel 
deed. In 1944 zou men geen ha
ven meer aanvallen. In Enge
land werden twee kunstmatige 
havens geprefabriceerd, die als 
de toestand het toeliet voor de 
Franse kust gemonteerd kon
den worden. Uiteindelijk zou 
slechts een van deze twee in ge
bruik worden genomen. Tijdens 
een hevige storm werd de ande
re uiteengeslagen (afbeelding 
77). 

SLECHT WEER 
Bij het vaststellen van de datum 
voorde aanval werd rekening 
gehouden met drie voorwaar
den: er was half hoogti j nodig 
voor de schepen, men wilde 
een aanval bij het aanbreken 
van de dag en de luchtlandings
troepen gaven de voorkeur aan 
volle maan. Er zijn niet veel da
gen in een jaar die deze ideale 
omstandigheden bieden. Eisen
hower bepaalde dat de invasie 
op 5 juni moest beginnen. In
dien nodig kon er dan nog uit
geweken worden naar de 6de of 
de 7de. Helaas bleek toen de 
geplande datum naderde, dat 

het weer nogal onstuimig was. 
Eisenhower stelde de aanval 
een dag uit. Voor de vroege 
ochtend van 6 juni werd een tij
delijke windstille periode voor
speld, waarmee de opperbevel
hebber zijn voordeel wilde 
doen. Het slechte weer bleek 
achteraf een zegen voor de ge
allieerden. Generaal Rommel 
meende dat een landing onmo
gelijk was en vertrok op 5 juni 
voor familiebezoek naar Duits
land, terwijl de generale staf van 
het Duitse 7de leger naar Ren
nes ging om een vergadering bij 
te wonen. Zo misten de Duitse 
troepen in de eerste cruciale 
uren de noodzakelijke leiding. 

TEGENSTAND 
De stranden van Normandië 
tussen Cherbourg en Caen wa
ren in vijf zones verdeeld, die 
elk waren toegewezen aan een 
specifieke divisie. De Britten 
zouden landen op Sworden 
Cold Beach, de Amerikanen gin
gen naar Omaha en Utah Beach 
en de Canadezen waren verant
woordelijk voorJuno Beach (af
beelding 72). In de vroege ocn-
tend van de zesde juni was het 
dan zover: Decision-Dayl In zijn 
dagorder richtte Eisenhower 
zien tot zijn troepen: 'Ik heb het 
volste vertrouwen in uw moed, 
uw plichtsgevoel en uw militaire 
bekwaamheden. Wij zullen pas 
stoppen als wij volledig hebben 

.O^^tl99^. 

Bouen 4 Generaaf Eisenhower, de 
gevierde opperbevelhebber, die 

bekwaam de invasie leidde 

, Q pi ' ¥ I j I 6 Generaal Bradley, eigenzinnig, 
ï w C31C0S iSlanaS I maar op honden gedragen door , ISUOFMAN 

Boven 5. Generaal Montgomery zou later 
toegeven dat hij geen gemakkelijke 

ondergeschikte was geweest 

'~-#^-

A R M M M A M C H E S - POVTT MMMPTOM 

ARDOMMiCHESUSBAWS '^dMd. 

Boven, n Op yjuni werd de kunstmatige haven Port Winston naar Arramanches 
gebracht In de honderd dagen dat hij in gebruik was, werden 2,s miljoen man

schappen, SCO 000 voertuigen en 4 miljoen ton materieel ontscheept Enkele van 
de pontons liggen nu nog in zee Een museum houdt de geschiedenis levend 

Boven 9 Een overzicht van de geallieerde landing, een 
grootscheepse operatie die zorgvuldig was voorbereid 

Men had geleerd van de vele fouten bij de mislukte 
landing bij Dieppe 

»OUIfTMTTEN INDIA l 

Boven io Admiraal Mount
batten leidde de mislukte 

aanval op Dieppe 

Rechts 12 Een kaartje waarop 
de verdeling van de diverse 

stranden goed te zien is 

2ê\ 



gezegevierd.' Vanaf zee bescho
ten geallieerde oorlogsschepen 
de kust en het achterland, om 
zo de kustverdediging uit te 
schakelen en de toevoerwegen 
te vernielen, zodat Duitse ver
sterkingen vertraging opliepen 
(afl)eelaingen ij en 14). De Ame
rikanen bereiken de stranden 
om halfzeven en een uur later 
waren ook de Britten en Cana
dezen geland (ajbeeldingen 15, 
i6,17 en i8). De invasie was een 
volledige verrassing voor de 
Duitsers, die niet meteen inza
gen wat er aan de hand was. De 
geallieerde troepen konden 
zonder al te grote moeilijkhe
den aan landkomen. Grote uit
zondering was echter Omaha 
Beach, daar werden de Amerika
nen beschoten vanuit de bun
kers. De kanonnen waren tegen 
alle verwachtingen in nog niet 
uitgeschakeld. De Amerikanen 
hadden bovendien de pech dat 
juist hier de 352ste Duitse infan
teriedivisie aan het oefenen 
was: een divisie, bestaande uit 
zeer fanatieke mannen, die hun 
sporen aan het oostfront had
den verdiend. Veel jonge Ameri
kanen verloren het leven nog 
voor ze het strand bereikt had
den (afbeeldingen iq en 20). Ge-
neraaf Bradley overwoog na een 
aantal uren zelfs om zijn man
nen te laten terugtrekken. In 
een laatste wanhoopspoging 
deed hij nog een aanval op de 

Duitsers, die als door een won
der ook nog succes had. Na 
uren vechten was er een brug
genhoofd met een breedte van 
amper twee kilometer. 
OOK bij de luchtlandingstroe
pen verliep niet alles naar wens. 
Het was de bedoeling dat zij 
strategische punten - zoals 
bruggen - zouden innemen, om 
de geallieerde opmars te garan
deren (ajbeeldingen 21, 22 en 22). 
Diverse parachutisten ver
dwaalden in het onbekende, on
der water gezette gebied en 
werden gearresteerd. Anderen 
verdronken omdat ze verstrikt 
raakten in hun parachute of 
zonken simpelweg door de te 
zware bepakking. Op de eerste 
invasiedag sneuvelen 2.500 
geallieerde manschappen; dui
zend van hen kwamen om op 
Omaha Beach. Even grote aan
tallen werden als vermist opge
geven of bleken gewond te zijn 
geraakt. Ondanks alle tegensla
gen bleek dat toen Eisenhower 
aan het eind van de dag de ba
lans opmaakte, die toch nog in 
het voordeel van de geallieer
den was uitgevallen. Meer dan 
150.000 manschappen en 
20.000 voertuigen waren aan 
land gekomen. De vijf stranden 
waren stevig in handen en men 
was enkele kilometers landin
waarts opgerukt. Een Duitse te
genaanval was afgeslagen (af
beelding 24). 

Meer dan 750 000 manschappen en 20 000 voertuigen kwamen de eerste dag aan land 

OPMARS 
De Duitsers bleken echter niet 
bereid de strijd zo maar op te 
geven. In de dagen en weken 
die volgden moest elke vierkan
te meter op hen veroverd wor
den. Dat ging ten koste van veel 
slachtoffers, zowel militaire als 
burgerlijke. Normandië moest 
een hoge prijs betalen voor de 
bevrijding. Steden en dorpen 
werden vernield door beschie
tingen en burgers verloren huis 
en naard. Tergend langzaam 
wisten de geallieerden hun po
sitie te verstevigen. Ze werden 
daarbij geholpen door het Fran

se verzet, dat een belangrijke 
rol speelde (afbeelding 2s). Doo 
acties van het verzet duurde he 
weken voor Duitse versterkin
gen het gebied bereikten. Op ic 
juli, ruim een maand na de lan
ding, was er sprake van een be
langrijke geallieerde doorbraak. 
Op die dag kon de belangrijke 
doorgangsplaats Caen eindelijk 
worden ingenomen (afbeelding 
26). Het duurde nog ruim een 
maand voor de Slag om Nor
mandië ten einde was. Na hefti 
ge gevechten werden Duitse 
troepen bij Falaise omsingeld. 
Op 21 augustus 1944 gaven ze 

Boven en rechts 13 /14 De landingen werden 
voorafgegaan door zware beschietingen van 
de kuststrook. Niet alle verdedigingswerken 

konden echter worden uitgeschakeld 

Links 15 -i8 Onder 
moeilijke omstandig
heden gingen de sol
daten aan land De 
spanning was ondra-
gelijk en de zee on
stuimig Sommige 
landingsvaartuigen 
kapseisden, veel sol
daten werden zeeziek 

^ 22 De eerste overwinning van 
^ D'Day werd behaald in Bénouvilie, 

waar de brug wordt ingenomen en 
h^'i ondanks een tegenaanval behouden 
wwm ^f^^f D^ i>fug heet tegenwoordig 

'Pegasus Bridge', ter herinnering 
aan de luchtlandingstroepen die 
Pegasus als embleem hadden. 

Links 23 Parachu
tist John Steele bleef 
met zijn parachute 
aan de klokkentoren 
van Saint-Mère-
Eglise haken; hij 
moest door zijn 
strijdmakkers uit 
zijn benarde positie 
worden verlost 
Tegenwoordig her 
innert een pop aan 
de kerk aan deze 
hachelijke gebeur
tenis 

Hierboven 24 Aan het eind van de dag kon ondanks de zware ver
liezen worden vastgesteld dat de gestelde doelen waren bereikt 



ich over. Met een vertraging 
an bijna twee maanden Kon de 
ipmars naar Parijs beginnen 
afbeelding 2y). 

lEVOELIGE KLAP 
)e prijs die voor de bevrijding 
noest worden betaald was 
oog. Meer dan 90.000 geal-
eerde en Duitse soldaten 
neuvelden [afbeelding 28) en 
inder de burgers waren tussen 
e 15.000 en 20.000 doden te 
etreuren. 120.000 gebouwen 
net woningen werden ver-
i/oest, 270.000 waren bescha-
ligd geraakt. Desondanks wer-
len de geallieerden enthousiast 
igehaald en koesterde de 
waar beproefde bevolking 
;een wrok tegen haar bevrijders 
afbeelding 2C)). 

l\eX de gewonnen Slag om Nor-
nandièTiad Eisenhower de 
)uitsers een gevoelige klap toe-
ebracht, maar het Derde Rijk 
/as nog met verslagen. De weg 
laar Berlijn zou nog lang en 
noeilijkzijn. 
n zijn memoires beschreef Ei-
enhower de gebeurtenissen; 
iij eerde daarbij zijn dappere 
nanschappen: '...van alle facto-
en die aan onze overwinning 
lebben bijgedragen, blijft de 
lelangrijkste ontegenzeggelijk 
Ie kwaliteiten van de soldaten, 
natrozen en vliegers van onze 
erenigde naties.' 

»WIGHT DAVID 
EISENHOWER 

De algehele leiding over Operatie 
Ouerlord was in handen van de 
Amerikaanse generaal DuJiflht 
Dauid Eisenhower (14 oktober 
1890). Zijn levensloop was het 
schoolvoorbeeld van The Ameri
can Dream. Ike, zoals hij ge
noemd werd, groeide op in een 
arm gezin, waar hard moest 
worden gewerkt om de eindjes 
aan elkaar te knopen. In 1911 
werd hij toegelaten tot West 
Point, de befaamde militaire 
academie. Hij voltooide zijn op
leiding als een van de besten 
van zijn klas. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog had hij de leiding 
over een tankopleidingscen-
trum. Na de oorlog werd hij be
vorderd tot majoor en bouwde 
hij gestaag aan zijn militaire 
carrière. Als de beste van zijn 
klas van 275 man, studeerde hij 
in 1926 af aan de Hogere Krijgs-
school van het Amerikaanse le
ger. Daarna zette hij zijn studie 
voortaan het Amerikaanse Oor
logscollege. Na een aantal staf
functies te hebben vervuld in 
Washington, diende hij enige 
tijd als militair adviseur van ge
neraal MacArthur op de Filippij
nen. In 1942 werd Eisenhower 
naar Europa gestuurd, om op te 
treden als bevelhebber van het 
Europese Operatie gebied 
(ETO). Na succesvolle campag

nes in Tunesië, Sicilië en Italië 
kreeg hij de zware, maar eervol
le taak om de invasie in Nor-
mandie te leiden. Aanvankelijk 
had men daarvoor generaal 
Marshall op het oog, maar pre
sident Roosevelt vond dat hij als 
Chef van de Staf van het Ameri
kaanse leger onmisbaar was. Ei
senhower zou al zijn tact en in
zicht nodig hebben om Operatie 
Ouerlord tot een goed einde te 
brengen, maar toen de overwin
ning een feit was, werd hij te-

Twee zegels die eer betonen 
aan Dwight 'Ike' Eisenhower, 
de Amerikaanse generaal die 

de touwtjes van Operatie 
Overlord in handen had 

recht een van de populairste 
oorloghelden. Na de oorlog was 
Eisenhower onder meer opper
bevelhebber van de NAVO-
strijdkrachten in Europa en van 
1952 tot i960 was hij president 
van de Verenigde Staten van 
Amerika. Over zijn president
schap werd lange tijd niet 
bijzonder positief gedacht, 
maar de laatste jaren oordelen 
historici veel gunstiger over 
hem. Eisenhower stierf op 28 
maart 1969. 

GUYANA 
21 Parachutisten worden 

achterde vijandehjke 
Unies gedropt om 

strategische punten 
veilig te stellen 

Hierboven 19 /20 Amerikaanse soldaten proberen aan land te komen terwijl ze beschoten worden 
De aangebrachte versperringen bemoeilijken de voortgang 

Links 25 Dankzij 
het Franse verzet 
werd de aanvoer 
van Duitse 
versterkingen 
bemoeilijkt 

iieronder 27 Ondanks het bevel van Hitler om Parijs te vernietigen, kon generaal De Caulfe 
1 augustus ig44 triomfantelijk terugkeren m een redelijk ongeschonden hoofdstad 

Rechts 28 Overal in Normandie herinneren de oorlogsgraven aan de duizenden jonge 
mannen die het hoogste offergaven voorde bevrijding van West Europa 

RNEFWIDE G«! l l f BMZfwmE 19*4 

Boven 26 Caen was een van 
de vele Normandische steden 

die zwaar te Inden hadden 
onder de tnvasie 

i ^ l 2 i i Ü ^ HOMMAGE AUX i-iBtKATEUKS 

Rechts 29 Uitzinnige « 
Fransen haalden ae £ 
bevrijders met luid ' ^ i A POSTS 

gejuich in 
430 
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r^:\, Dezeonevering 
De filatelie biedt onbeperkte mogelijkheden om te specialiseren 
Het verzamelen van een bepaald land of thema komt het meeste 
voor. Ook zijn er verzamelaars, die zich verdiepen in afwijkingen, 
die tijdens het vervaardigingsproces zijn ontstaan, zoals plaatfouten. 
Onder de loep sprak met Jan van Wilgenburg, voor de postzegels 
van Nederland en O R een autoriteit op dit gebied. 
In de reeks van NVPH-detaillisten, die wij nader aan u willen voor
stellen, belandden wij deze keer in Drenthe. In de gezellig drukke 
winkel van Ewoud en Trijnie Hof in Emmen bleek, dat de filatelie 
ook in deze provincie springlevend is. 

'Ik ontdek nog wekelijks nieuwe 
plaatfouten' 
In gesprek met Jan van Wilgenburg, 
plaatfoutenspecialist 

Op zesjarige leeftijd begon hij met het verzamelen van postzegels 
en stopte alles wat hij te pakken kreeg in zijn albums. Door een 
vreemde postzegel kwam hier verandering in. Van Wilgenburg 
weet het nog precies: 'Ik kocht een 50 centje Hangend Haar en 
die zag er anders uit, dan de exemplaren die ik daarna onder 
ogen kreeg. De zegel bleek helaas vals te zijn, maar mijn interesse 
voor afwijkingen was voorgoed gewekt. Ik kocht bundels van een
voudig verkrijgbaar materiaal en ging die beter bekijken Ik maakte 
uitvergrotingen en omcirkelde de afwijkingen Ik kwam in contact 
met meerdere verzamelaars, die fouten verzamelden en we 
wisselden onze kennis uit. Zo'n dertig jaar geleden ontmoette ik 
Dr. Benders, die vijfentwintig jaar lang hoofdredacteur van het 
maandblad Filatelie was geweest. Deze man wist heel veel van 
Nederlandse plaatfouten en zette mij aan tot het inventariseren 
van alle beschikbare informatie. Zo kopieerde ik onder andere 
alle stukjes uit de maandbladen vanaf 1922 en deed ik onderzoek 
in de schatkamers van het Postmuseum. Met alle gegevens, die ik 

ÉHBV W ÊÊÊÊÊÊ. 
I k vind dat dit soort fouten met hel btóH'ë 

of bebrilde oog te zien moeten zi jn" 

had verzameld, ging ik terug naar Benders en die vond het een 
goed idee om er een boekwerkje van samen te stellen.' 
Zo ontstond in 1980 de eerste editie van de 'Van Wilgenburg' 
plaatfoutencatalogus. Wat is nu de definitie van een plaatfout, 
die nogal eens wordt verward met een druktoevalligheid? Van 
Wilgenburg glimlacht: 'Daar zijn de plaatfoutenverzamelaars het 

nog steeds niet over eens. Ik kan hooguit zeggen wat de definitie is, 
waar ik altijd mee heb gewerkt. Een plaatfout is een repeterende 
fout, die in elk vel van de oplage of een deeloplage voorkomt Ik 
vind dat dit soort fouten met het blote of bebrilde oog te zien moeten 
zijn, anders is het einde zoek. Bovendien vind ik het heel erg 
belangrijk, dat elke plaatfout in de archieven van het Museum 

Jan van Wilgenburg toont zijn laatste aanwinst 

voor Communicatie, aan de hand van de daar aanwezige complete 
vellen en de plaatnummers, te controleren moet zijn. Alle plaat
fouten, die in mijn catalogus zijn opgenomen, hebben deze controle 
ondergaan ' 
Door de plaatfoutencatalogus, die hij in het begin samen met de 
Utrechtse postzegelhandelaar Jelle Riet uitbracht, namen de contacten 
met andere enthousiastelingen alleen maar toe Er werd zo een 
bijna onuitputtelijke bron van informatie aangeboord, die weer 
leidde tot herziene en uitgebreidere edities Tien jaar geleden stond 
Van Wilgenburg aan de basis van de Plaatfoutenclub, die inmiddels 
driehonderd leden heeft. Ook de bereidwilligheid van de handel 
om aandacht aan plaatfouten te besteden nam toe: 'Vroeger was 
je bij negen van de tien winkeliers aan het verkeerde adres, als het 
om plaatfouten ging, tegenwoordig is het precies andersom.' 
Na tien edities van de 'Van Wilgenburg' kwam de auteur tot een 
samenwerking met de NVPH In 2004 is de plaatfoutencatalogus 
geïntegreerd in de Speciale Catalogus, die door onze vereniging 
wordt uitgegeven. In september dus alweer voor de tweede maal. 
Van Wilgenburg vindt het een eer, dat zijn catalogus in de 
Speciale Catalogus is opgenomen en ziet de hoge oplage van dit 
boekwerk als een groot bijkomend voordeel Het grote aantal 
reacties van verzamelaars zal zijn kennis weer vergroten, waardoor 
hij nog jarenlang kan werken aan het uitbreiden en documenteren 
van het plaatfoutenbestand. 
ledere dag is hij met de catalogus en natuurlijk zijn eigen collectie 
in de weer. Als bewijs hiervan koopt hij tijdens het gesprek een 
plaatfout van type Veth op het internet, die gebruikt nog in zijn 
collectie ontbrak De meest zeldzame plaatfout van Nederland, de 
nummer 1221 p i ongebruikt, heeft Van Wilgenburg nog niet op 
de kop kunnen tikken. 'Er moet wat te wensen overblijven,' lacht hij. 
'Bovendien zijn er nog zoveel andere leuke dingen.' 
In de editie van 2005 worden in ieder geval weer tientallen nieuwe 
plaatfouten gelanceerd. Door de toenemende belangstelling onder 



verzamelaars zullen een aantal noteringen worden verhoogd. 
Bovendien worden er voor het eerst ruim honderd plaatfouten 
van de Overzeese Gebiedsdelen opgenomen. 

'Ik heb altijd al iets met postzegels willen 
doen' 
In gesprek met Ewoud Hof, postzegelhandeiaar 

Emmen. Een groot en modern winkelcentrum, waar de straten 
naar beroemde schilders zijn vernoemd. In de Matissepassage 
vinden we de ruime winkel van Ewoud en Trijnie Hof, die hier 
beurtelings de honneurs waarnemen. In 1982 zette Ewoud Hof 
zijn handtekening onder het overnamecontract van de voorraad 
en het klantenbestand van de indertijd bekende postzegelhandelaar 
Zuidema, die zich wilde beperken tot zijn zaak in Groningen. Hof 
had een supermarkt in Emmen en wilde daar ook een afdeling 
postzegels in beginnen. Hij geeft toe, dat hij er gedurende de eerste 
jaren weleens spijt van heeft gehad' 'Wij wisten niet zo heel veel 
van postzegels, dat was in het begin best wel moeilijk. Daarnaast 
kregen we al snel te maken met sterk dalende prijzen en leden we 
verlies op de aangekochte voorraad Bovendien bleek de combinatie 
postzegelhandel en supermarkt niet ideaal te zijn. Een kruidenier 
is een jachtig mens, want de klanten willen allemaal zo snel mogelijk 
geholpen worden. In een postzegelwinkel moet je juist de tijd 

'De belangstelling voor benodigdheden 
is onverminderd goed" 

nemen voor een klant, want die is op dat moment met zijn hobby 
bezig. Dat constant omschakelen was onmogelijk en toen ik de 
kans kreeg om de supermarkt van de hand te doen, heb ik die 
aangegrepen Vanaf dat moment is het steeds beter gegaan.' 
In 1985 werd het echtpaar Hof lid van de NVPH. Tijdens het gesprek 
is de winkel volgestroomd met klanten, waaronder Willem van 
der Zwaan. Hij verzamelt al ruim twintig jaar Nederland, en wel 
zeer uitgebreid. Daarnaast bouwt hij een collectie voor zijn twee 
kinderen op. 'Het gaat mij om de aardigheid, niet om de waarde. 

Ik denk dat ik ongeveer vijftig euro per maand aan deze hobby 
uitgeef. Ik voel me in deze winkel prima thuis en besef heel goed 
dat het embleem van de NVPH voor de nodige garanties zorgt.' 
De postzegelhandel is dynamisch en constant aan veranderingen 
onderhevig. Ewoud Hof geeft zijn impressie: 'Het aantal klanten 
voor nieuwtjes is de afgelopen jaren wat minder geworden, maar 

'Verkoop van collecties en partijtjes is gestegen ' 

dit wordt opgevangen door de gestegen verkoop van collecties en 
partijtjes. De belangstelling voor benodigdheden is onverminderd 
goed ' 
Internet speelt bij de bedrijfsvoering nog geen rol. Hof: 'Ik ben 
van plan nog enkele jaren door te gaan Het zou prachtig zijn als 
ik iemand kan vinden, die de zaak van mij zou willen overnemen. 
Het zal niet eenvoudig zijn. Maar ik ben er van overtuigd, dat de 
juiste persoon er met de juiste inzet heel wat van kan maken en 
weer tientallen jaren vooruit kan.' 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Een gezellig drukke postzegelwinkel. 

Telefoon 070-347 38 49 

E-mail info@nvph.nl 
Internet VnVW.nvph.nl 
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Internationaal postzegelblad op stapel gezet 

MULTILATERALE GEMEENSCHAP 
VERGADERDE MET DE POST 
Op I, 2 en 3 april werd in Wenen de jaarlijkse vergadering van de Multilaterale Ge
meinschaß gehouden. Dit jaar had de bijeenkomst een bijzonder karakter, omdat 
ook vertegenwoordigers van de filatelistische diensten van de posterijen van Oos
tenrijk, Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein en Nederland waren uitgenodigd. 

De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
ging werd op de vergade
ring in Wenen vertegen
woordigd door voorzitter 
Ties Koek en Paul Daver-
schot, die tevens optra
den als voorzitter, res
pectievelijk secretaris 
van de vergadering. TPG 
Post werd vertegenwoor
digd door Peter Sorber 
van de afdeling Consu
mentenmarkt. 
Tot de belangrijkste ge
sprekspunten behoorden 
de onderlinge samen
werking tussen de bon
den en de post en de mo
gelijke verbetering van 
de ondersteuning door 
de post aan de activitei
ten van de bonden. Daar
bij bleek onder meer dat 
in Oostenrijk en Duits
land de Bonden ruime fi
nanciële steun ontvan
gen door de uitgifte van 
toeslagzegels. De op
brengst daarvan komt 
ten goede aan allerlei fi
latelistische activiteiten. 
In Nederland geeft TPG-
Post financiële steun aan 
tentoonstellingen in het 
kader van de Gezamenlij
ke Stuurgroep Evene
menten (GSE). Ook 
wordt in de andere lan
den al samengewerkt bij 
de uitgifte van tijdschrif
ten. Tijdens de vergade
ring besloten de verte
genwoordigers van de 
post tot het uitgeven van 
een gemeenschappelijke 
multilaterale postzegel
krant, waarin allerlei fi

latelistische artikelen en 
de nieuwe uitgiften van 
de verschillende landen 
zullen worden gepubli
ceerd. De eerste uitgave 
is gepland voor dit na
jaar. Verder werd beslo
ten dat de filatelistische 
diensten elkaar zullen 
vertegenwoordigen op • 
grote internationale ten
toonstellingen overal ter 
wereld. Op de komende 
multilaterale expositie 
Parkstad Fila in Kerkrade 
(20, 21 en 22 mei 2005) 
zullen alle filatelistische 
diensten aanwezig zijn. 
De wens van de bonden 
voor een gemeenschap
pelijke postzegeluitgifte 
ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling kon he
laas niet worden gereali
seerd, omdat de emissie
programma's voor 2005 
in alle landen al zijn vast
gesteld. Wel werd beslo
ten tot uitgifte van een 
multilaterale postzegel 

met een gemeenschappe
lijk thema, zoals de Euro
pazegel, en een gelijktij
dige uitgiftedatum in 
2006 of 2007. Verder zal 
er een gemeenschappelij
ke uitgifte komen van 
tien zegels die de jeugd 
aanspreken. Elk van de 
vijf landen zal daartoe 
twee zegels bijdragen. 
De bonden drongen er bij 
de posterijen op aan, hun 
archieven veilig te stellen 
voor filatelistisch onder
zoek in de toekomst. Elk 
land heeft echter zijn ei
gen wetten en het aan
houden van archieven is 
kostbaar. Toch zal een 
notitie worden opge
steld, waarin wordt aan
bevolen de postarchieven 
niet af te stoten. Dit do
cument zal worden on
dertekend door alle mul
tilaterale bonden en de fi
latelistische diensten van 
de post. 
Naar de tentoonstelling 

Parkstad Fila 2005 bleken 
alle aanwezigen met gro
te belangstelling uit te 
kijken; ze waren dan ook 
bijzonder geïnteresseerd 
in de voortgang van de 
voorbereidingen. Enige 
jaren geleden werd beslo 
ten om voor deze drie
jaarlijkse multilaterale 
tentoonstellingen een
zelfde herinneringsme
daille te slaan, met dien 
verstande dat telkens één 
zijde een representatief 
beeld zal tonen van het 
land waar de tentoonstel
ling plaats vindt. De eer
ste keer dat deze medailli 
werd geslagen was voor 
de LIBA 02 in Liechten
stein, waarbij op één zij
de van de medaille het 
kasteel van Vaduz is afge 
beeld. Voor Parkstad Fila 
zal de Bond een afbeel
ding met een Nederlands 
thema ontwerpen. 
Omdat het vanaf i april 
ook in Oostenrijk moge
lijk werd om persoonlijk 
postzegels te laten druk
ken, werd aan alle deel
nemers aan de vergade
ring een postzegel met 
eigen beeltenis in de be
perkte oplage van hon
derd stuks aangeboden. 
Zowel de vertegenwoor
digers van de bonden als 
die van de posterijen ble
ken zeer enthousiast ovei 
het verloop van de verga
dering en de genomen 
besluiten. De vertegen
woordigers van de post 
besloten elk halfjaar on-
derhng bijeen te komen 
voor het uitwisselen van 
kennis en ervaringen. 
Ook is het de bedoeling 
dat op bonden en post el
kaar op de volgende ver
gadering van de Multilate
rale Gemeinschajt in Kerk
rade, voorafgaande aan 
Parkstad Fila, weer zullen 
ontmoeten. 

Paul Daverscho 
Secretaris Multilateral 

Gemeenscha] 
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Drie zeldzame postzegels met daarop uieer andere, relatief bekendere postzegels: van links naar rechts Ties Koek, Paul Dauerschot en Peter Sorber. 
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lONDSBIBUOTHEEKMEDEWERKER 
I.L. HARTMANN OVERLEDEN 

)p 5 april jl. is de heer 
i.L, Hartmann overleden, 
ien groot verdriet voor 
ijn echtgenote, kinderen 
n kleinkinderen. 
)e bezoekers van de 
londsbibliotheek wisten 
lat het vooral het laatste 
aar niet goed met hem 
;ing. Strijdbaar mens als 
lij was, wist de heer 
iartmann het tot eind 
orig jaar op te brengen 
)m wekelijks zijn plaats 
n de bieb in te nemen. Hij 
enoot daar ook van-

met hart en ziel verza
melde hij postzegels. Zo
als de dichter Guido Ge
zeik zei: 'mij spreekt de 
blomme een tale', zo wist 
elke postzegel en elk 
stempel de heer Hart
mann te boeien en aan 
het denken te zetten. Met 
zijn grote parate kennis 
van de geschiedenis van 
Nederland en daarbuiten 
en zijn fenomenaal ge
heugen was de heer Hart
mann een steunpilaar 
voor de Bondsbiblio

theek. Bij voorkomende 
vragen wist hij vaak di
rect het antwoord al of 
gaf in ieder geval de rich
ting aan waar het ant
woord gezocht zou kun
nen worden. En met zijn 
vasthoudende instelling 
om dóór te blijven zoe
ken wist hij vaak anderen 
te helpen: 'geef nooit op' 
was in veel opzichten zijn 
motto. Problemen van 
anderen interesseerden 
hem en hij dacht graag 
met hen mee. 
In 198g kwam de heer 
Hartmann voor het eerst 
in de Bondsbibliotheek -

DcheerH.L, Hartmann 

op zoek naar informatie 
over zijn verzamelgebied 
Israël. Enkele jaren daar-

TUSSEN HARINGVLIET EN GREVELINGEN' IN SOMMELSDIJK: 
HET ALLEEN KIJKEN, MAAR OOK RUIKEN EN VOELEN 

)e postzegelshow Tussen 
iarin^uliet en Greuelingen, 
lie op donderdag 8, vrij-
lag g en zaterdag 10 april 
loor de filatelistenver-
miging Goeree-Overflak-
ce werd georganiseerd, 
'erliep uitermate succes-
'ol. Vanaf de opening 
loor de burgemeester 
'an de gemeente Middel-
larnis, mevrouw G. de 
/ries-Hommes, tot aan 
Ie sluiting van de exposi-
ie, vonden tussen de vijf-
;n zeshonderd bezoekers 

de weg naar 'De Staver' in 
Sommelsdijk om daar de 
250 kaders met verzame
lingen te bewonderen. 
Voor de lokale bezoekers 
(die talrijk aanwezig wa
ren, dankzij de ruime 
aandacht in de regionale 
pers) was het een verras
sing om te zien wat de in
zenders allemaal met 
postzegels en ander pos
taal materiaal wisten te 
doen. Behalve de twee
honderd kaders van de 
wedstrijdklassen waren 

er propaganda-inzendin-
gen te bewonderen van 
de leden van het comité 
en van de jury. Bij de Spe
cial Effects van juryvoorzit
ter Koelewijn kon men 
zelf ruiken en voelen dat 
er tegenwoordig heel 
aparte postzegels worden 
geproduceerd. 
Ook de gevorderde filate
listen werden niet teleur
gesteld. De jury kreeg ze
ventien gloednieuwe in
zendingen te verwerken 
en deelde vele hoge be

oordelingen uit. Jury, in
zenders en bezoekers wa
ren unaniem positief over 
de ruime, lichte locatie 
waar het tentoonstel-
lingscomité over kon be
schikken. Er was ook nog 
volop ruimte voor diverse 
handelaren, waar menig 
bezoeker zijn voorraad 
zegels, munten of an
sichtkaarten kon aanvul
len. Het bestuur van de 
filatelistenvereniging 
Goeree-Overflakkee kijkt 
met grote voldoening te
rug op een bijzonder ge
slaagd evenement! 
S. Bangma 

na begon hij te assisteren 
op de zaterdagochtend 
en (toen nog) de woens
dagavond. Op de eerste 
dag na de beëindiging 
van zijn werkzame leven 
werd hij ingelijfd bij het 
team van de Bondsbiblio
theek. Onafgebroken was 
hij sindsdien wekelijks te 
vinden in het welbekende 
souterrain. De komst van 
de computer enkele jaren 
geleden vond hij een uit
daging en hij werkte daar 
met plezier aan mee. 
De heer Hartmann hield 
er van dat eenmaal vast
gestelde regels gehand
haafd bleven en hij, met 
zijn financiële achter
grond, zorgde er voor dat 
de financiën bewaakt ble
ven. 
Op 6 mei I9g8 ontving de 
heer Hartmann, samen 
met zijn vriend de heer 
L.A.P. van Mansfeld, de 
Bondsherinneringsme-
daille in zilver. Onlangs 
heeft het Bondsbestuur 
hem nog eens met een 
bos bloemen bedankt 
voor zijn jarenlange, 
trouwe hulp als vrijwilli
ger in de Bondsbiblio
theek. Veel bezoekers van 
de bieb zullen Henk Hart
mann en zijn hulpvaar
digheid daar missen. 

SPELREGELS: DE REDACTIE VAN FILATELIE MAAKT EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. 
IN UW BRIEF KUNT U SLECHTS ÉÉN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. 
DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKORTEN; ZE DOET DAT ZO ZORGVULDIG MOGELIJK 

ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN VOOR PLAATSING IN AANMERKING. 
PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE HET MET DE SCHRIJVER EENS IS. 

MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

VETERANEN WAREN 
«IET SCHULDIG! 
l̂aar aanleiding van de 

)ijdrage Juliano en haar 
mien ('Filatelie' 2004/05, 
)agina 459) wil ik u het 
'olgende meedelen. 
k was destijds op de ver-
aardag van prins Bern-
lard aanwezig. De auteur 
;chrijft dat veteranen een 
bto wilden maken en dat 
jrinses Juliana daar boos 
)ver werd. Dat is echter 
ibsoluut nietwaar. Afge-
iproken was dat niemand 
;en foto- of videocamera 
5ij zich zou hebben. Het 
'olgende speelde zich af. 
'rinses Juliana kwam 
laar onze groep, de Bond 
lan Nederlandse JVlilitaire 
oorlogsslachtoffers 
BNIVIO), toe - dat doet ze 
iltijd bij deze gelegenhe-
len - en ik raakte met 
laar in gesprek. Omdat 
k voor tachtig procent 
gehoorgestoord ben - een 
;evolg van de oorlog -
naak ik gebruik van een 
ipeciaal microfoontje. 

Wijlen konm^m Juliana had een hekel aanjotograjen - en dat liet ze ujeten ook' 

dat ik ook in dit geval in 
de aanslag hield. 'Ik wil 
niet dat u een opname 
maakt,' zei de prinses. 
'Maar majesteit,' zei ik, 
'Dat is mijn gehoorappa
raat.' 'Oh,' zie Juhana. 
En: 'Ik heb er ook een -
en een goeie hoor, kijk 
maar.' 'Ja, dat wil ik wel 
geloven,' was mijn reac
tie - waarop we allebei 
moesten lachen. 
Op dat moment stond 
een verslaggever van een 
krant bovenop een tafel 

om een foto te maken. 
Prinses Juliana verbood 
hem dat, maar hij ging 
gewoon door, waarop de 
prinses boos werd; ze 
sommeerde hem het park 
te verlaten. Ze liep op 
hem toe en botste tegen 
een collega van mij, die -
omdat hij één been heeft 
en op krukken loopt -
omviel. In zijn val nam 
hij een andere collega 
mee, zodat ze allebei op 
de grond kwamen te lig
gen. Van die valpartij 

maakte de tv opnamen, 
die 's avonds werden uit
gezonden, wat erg on
smakelijk was. 
Het waren dus niet de ve
teranen die schuldig wa
ren aan het incident, 
maar de fotograaf en la
ter de televisie. 

W. WILBRINK, RUURiO 

SCHADELIJKE 
UITGIFTEN 
In Filatelie 2004/04 viel 
mijn oog op de brief van 
de heer Wortelboer uit 
Hoogezand, die zich over 
'regels' omtrent schade
lijke uitgiften beklaagt. U 
plaatste geen commen
taar, dus doe ik het maar: 
I. Het staat iedereen 
(nog) vrij te verzamelen 
wat en zoals hij wil; geen 
vereniging of bond zal 
zich daarmee bemoeien, 
behalve als het gaat om 
door hen geleverde dien
sten of voorzieningen, 
zoals tentoonstellingen. 
Je kunt hiervan al dan 
niet gebruik maken - dat 

staat los van het lidmaat
schap; 
2. De 'oude regels' voor 
schadelijke uitgiften zijn 
buiten gebruik geraakt; 
met nieuwe zal wel het
zelfde gebeuren. Zie de 
illegale uitgiften; 
3. Particulieren schrijven 
steeds minder, maar er 
komen wel steeds meer 
'post'zegels. Er is op dit 
punt helemaal geen 'be
leid', alleen de kansen 
om de kas te spekken 
worden verzilverd; 
4. Al dat 'bijwerk' is in
derdaad weinig functio- ^ 
neel (sommige soorten ° 
zijn dan ook al verdwe- _ 
nen), maar juistdathoef ^ 
je niet aan te schaffen. ^ 
Ooit kocht ik Oostenrijk- ^ 
se eerstedagenveloppen ^ 
omwille van de mooie af- ^ 
stempelingen, maar -^— 
sinds de commercie heeft M T 
toegeslagen is ook daar • • ' 
vrijwel niets meer de 
moeite waard. Afsluiten 
dus. 

W J. lANSSE, BERGAMBACHT 
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BUITENLANDSE 
BUDEN 

Timbro-maniakken 
Het Belgische blad Col
lector Revue (huisorgaan 
van het Antwerpse vei
linghuis Van Looy & Van 
Looy) van maart/april 
brengt weer aardige we
tenswaardigheden over 
ons filatelisten. Al da
teert de eerste zegelver
zameling al uit 1774, 
toen een ontvanger van 
zegelrechten in Ierland 
begon met het in een al
bum bijeenbrengen van 
fiscale zegels, het begrip 
'filatelie' bestaat pas 
honderdveertig jaar. 
De Franse verzamelaar 
Georges Herpin had de 
term bedacht, omdat 
niet-verzamelaars vaak 
spottend spraken over 
timbromanie en dat vond 
hij van de gekke. Wel was 
het woord timbrolo^ie in 
gebruik (het is nog te vin
den in de titel van een van 
de grote Franse tijd
schriften), maar 'zegel-
kunde' was een te be
perkte omschrijving van 
de liefhebberij. 
De Gibbons-catalogus is 
de oudste nog altijd uit
gegeven catalogus, een 
uitgave van de in 1856 
opgerichte postzegelhan-
del Stanley Gibbons. 

vinden zijn in periodie
ken van studiegroepen 
die Nederland tot onder
werp hebben. Zo heeft 
het Duitse blad Neder
land onder de loep in het 
nummer van april een 
uitvoerig geïllustreerde 
studie van Peter Heek 
over de verzending van 
post per autobus en tram. 
Vooral buiten de grote 
steden werden deze dien
sten gebruikt om kranten 
(maar ook persberichten 
en redactioneel materiaal 
waar haast bij was) be
zorgd te krijgen. 
Over vrijwel hetzelfde on
derwerp - maar dan uit
sluitend over de zoge
noemde persbrieven be
stemd voor de redacties -
staat een artikel van Mike 
Griffith in The Nether
lands Philatelist (GB) van 
maart jl. Het bevat afbeel
dingen van persbrieven 
aan de Leeuwarder Courant. 

Daimler & Benz 
Het thema 'verkeer op 
postzegels' krijgt veel 
aandacht in diverse bla
den (zie bijvoorbeeld de 
rubriek 'Thematisch 
panorama' elders in dit 
nummer). Het feit dat in 
maart van dit jaar de ge
boortedagvan Gotüieb 
Daimler voor de 170ste 
keer kan worden her-

stedagenveloppen bij zijn 
verzameling betrekt kan 
vele albums vullen, zo 
waarschuwt het blad in 
zijn aprilnummer. 

Treinen en regiozegels 
Voor treinen en locomo
tieven is Engeland, het 
land waar de spoortrein 
het eerst reed, natuurlijk 
een interessant gebied. 
Stamp Magazine van 
april heeft er een kort ar
tikel over. 

In datzelfde nummer vin
den we ook een beschou
wing over de Britse regio
nale postzegels, in het 
bijzonder die van Noord-
lerland. Kleine variaties 
in de op de zegels afge
beelde landswapens kun
nen opwindend zijn en 
vooral de mooie Machin-
zegels blijven boeien. 

Vormgeving uit het tijdperk van 
Elizabeth II. . uitbundig 

Ook interessant is een 
bijdrage over het omslag
punt in de ontwerpen van 
de Britse gelegenheidsze-
gels, dat zo rond de kro
ning van koningin Eliza
beth II ligt. In vergelij
king met de conservatie 
zegels die tot dat mo
ment werden uitgegeven, 
waren de erop volgende 
zegels bijna revolutionair 
te noemen, of in ieder ge
val uitbundig (wat trou
wens ook voor het aantal 
uitgegeven zegels geldt). 

Gustaaf Adolf 
Nog even terug naar de 
BriefmarkenSpiegel van 
april. Daarin staat een 
boeiende posthistorische 
studie over de invloed van 
de dertigjarige oorlog, 
die van 1618 tot 1648 de 
Duitse landen verscheur
de. Begonnen als een 
godsdienstoorlog, was er 
ook een politieke strijd 
waarbij vooral het pro
testantse Zweden van 
koning Gustaaf Adolf en 
zijn kanselier Oxenstier-

'»rvneó^ 

Jean-Baptistc Moens. oudste 
gevestigde handelaar.. 

= De oudste gevestigde 
° handelaar was evenwel 
_ lean-Baptiste Moens, die 
= 1852 in Brussel begon 
j ^ met de verkoop van 
^ vreemde postzegels in 
^ zijn boekwinkel. Hij 
^ kreeg in zijn vaderland in 

1973 zijn eigen postze-

538 ^''-
Per bus of tram 
Het is telkens weer ver
heugend te zien wat voor 
uitstekende artikelen te 

Voilurè fabnquee par Amedée Bollee 1885 

Bouen: oude outomobielen in de BriefmarkenSpiegel; onder: 'regionols' belicht in Stamp Magazine. 

dacht en dat tien jaar na 
Daimler Carl Benz werd 
geboren is de Briefmar
kenSpiegel niet ontgaan. 
Over de gehele wereld 
worden postzegels met 
afbeeldingen van heel 
oude of iets recentere au
tomobielen uitgegeven. 
Wie dan ook nog eens 
speciale stempels en eer-

na er op uit was de mach 
in het noorden van Duits 
land te veroveren. Dat 
had uiteraard ook grote 
invloed op het postver-
keer. 

^ \-'! -, K U j L 
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Konmg Gustaaf Adolf op een 
Zmecde postzegel 

Vrouwenzegels 
'Een belangrijk middel 
om het denken over de 
emancipatie van vrouwer 
te bevorderen' - zo kwali
ficeert de Duitse post de 
nog steeds in omloop 
zijnde serie frankeerze-
gels met afbeeldingen 
van Duitse vrouwen die 
een belangrijke rol in de 
Duitse geschiedenis heb
ben gespeeld. Het zijn 
opmerkelijk mooi uitge
voerde zegels met een 
thema dat volgens de 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung van 26 maart jl. 
uniek in de wereld is. Eer 
bijzondere plaats nemen 
de zegels van Berlijn in 
deze serie in; die zegels 
zijn inmiddels uiteraard 
ingetrokken. 

Koning van Trinidad 
Amusant is een klein arti 
kei in Norsk Filatelistisk 
Tidssknjt(NFT),het 
Noorse bondsblad (num
mer 3, 2004). Het gaat 
over een vrolijke oplich
ter die zichzelf in het 
laatste decennium van de 
negentiende eeuw tot 
vorst van Trinidad uit
riep. Hij ging daarbij zo
ver dat hij ook een serie 
postzegels in Wenen liet 
drukken. Gemakshalve 
gebruikte hij daarvoor 
het ontwerp van een serie 
frankeerzegels met af
beeldingen van land
schappen die door 
Noord-Borneo in 1892 
waren uitgegeven. Al 
even gemakshalve liet hij 
alleen de tekst State o/ 
North Borneo vervangen 
door Pnncipalite' de Trini
dad. De Britten zullen we 
verbaasd zijn geweest, 
want al sinds 1802 was 



Trinidad een Britse Icolo-
nie, een situatie die nog 
tot 1962 duurde, toen liet 
gebied onafhankelijlc 
werd. 

Hondenbaan 
De eerste Iiond die een 
luchtreis maakte, is afge
beeld in het maart/april-
nummer van het Ameri
kaanse postzegeUlitera-
tuur)blad The Collectors 
Club Philatelist. In de se
rie artikelen van de hand 
van de bekende expert 
Ernst M. Cohn over de 
Parijse ballonpost uit de 
jaren 1870-1871 noemt hij 
ook de vlucht van de 
Général Faidherbe van 13 
januari 1871. Die vervoer
de namelijk een piloot, 
een passagier, wat post
duiven en vijf forse hon
den. De post uit het bele
gerde Parijs was namelijk 

schillende zegels. Frank
rijk (met Andorra) had er 
'slechts' 161 en helemaal 
onderaan de lijst van zes
entwintig landen staat 
België, met het relatief 
bescheiden aantal van 
l O I . HANS GABRIELS 

NEDEiLANDSTMIGE 
TUDSCHgiFTEH 

Barstensvol 
Het meinummer van het 
Bulletin van de Vereni
ging voor Kinderpostze
gels en Maximafilie staat 
weer barstensvol interes
sante bijdragen. De 
Olympische Spelen, prin
ses/koningin Juliana, de 
Zomerpostzegels van 
2004, koninklijke huizen, 
Zwitserse bedankkaarten 
- ziedaar een greep uit de 
inhoud. Jammer dat zo'n 

koningin Elizabeth II, 
scheepspoststukken en 
een recept om roestvlek
ken te verwijderen. 

Drie jaar te laat 
De postzegelkring La-
tijns-Amerika geeft een 
blad uit onder de titel 
Corre(i)o Latino Ameri
cano, dat onder meer op
valt door de mooie kleu
renillustraties die het be
vat. Het meinummer van 
het blad staat geheel in 
het teken van Alberto 
Santos-Dumont (1873-
1932), de man die - zo 
meldt de auteur, 'dacht 
dat hij als eerste met een 
vliegtuig gevlogen had'. 
De Wrights waren hem 
voor - bijna drie jaar zelfs 
- maar daarvan was San
tos-Dumont niet op de 
hoogte, zo leren we uit 
het tragische (en soms 

I schrijver van een artikel 
; in Oost Europa Filatelie 

over 'de man die de aarde 
liet draaien'(waarmee 
Nicolaus Copernicus 
wordt bedoeld). Hij is 

, daarmee een van de velen 
; die meewerkten aan het 
j bijzonder geslaagde mei-
j nummer van het blad. 
• Ander bijdragen gaan 
, over West-Hongarije, een 
I kaartje uit Bolków, de 

OKSA-emissie van 1919 
] en het postvervoer tussen 
I Rusland en Perzié. 

Verbijstering 
'Is dit het Europa van de 

I vijfentwintig?' vraagt 
1 Marcel Van der Muilen, 
J voorzitter van de KVPP-
' Studiekring Antwerpen 
j zich in het aprilnummer 

van zijn vereniging enigs
zins verbijsterd af Zijn 

' vraag wordt ingegeven 

Een ongmele maar niet 20 succesvolle postueruoermethode per hond Santos-Dumont kiest het luchtruim, bijna driejaar te laat 

jardig op gang gekomen, 
maar de retourpost ver
liep erg moeizaam.Over 
de poging honden te ge
bruiken om post Parijs 
binnen te krijgen is maar 
A'einig bekend. Het 
ichijnt één keer te zijn 
jelukt. 

3p de weg terug? 
De Berner Briefmarken-
ieitung van april weet op 
sasis van gegevens die 
Vlichel uit München ver-
samelde te melden dat 
iet aantal nieuwe uitgif-
:en in 2002 was terugge-
open: het waren er 
:i.3i9. In het 'recordjaar' 
>ooo bedroeg het aantal 
verschillende postzegels 
log 15.959. Dezegels 
'an 2003 worden door 
vlichel op dit moment 
log geteld. 
/an de landen die in 2002 
lieuwe zegels uitbrach-
en staat Nederland sa-
nen met de Antillen op 
ie vijftiende plaats (151 
;egels). Guinea voert de 
ijst aan (428 zegels), de 
herenigde Staten staan op 
Ie vierde plaats 264 ver-

mooi blad het met 
zwart/wit-illustraties 
moet doen. Maar daar is 
iets aan te doen: op de 
site maximafihe.zipzap.to 
kan een digitale ftill-
colourversie worden ge-
download! 

Mini-watersnood 
Ook de Studiegroep Bri
tannia brengt een blad 
uit waarin de leden een 
hele tijd mee zoet zullen 
zijn. In het meinummer 
troffen we de foto's aan 
die bij een eerder gepu
bliceerd verslag behoren. 
Het gaat om de kleine 
ramp die een Machin-ver-
zamelaar trof toen zijn 
cv-ketel werd vervangen. 
Waterschade, en niet zo 
weinig ook. Het zijn 
trieste plaatjes. Verder 
aandacht voor de waarde 
van de verzameling van 

tragi-komische) verhaal, 
dat 28(!) pagina's beslaat 
en geen moment verveelt. 

Achtpuntigen 
'Verandering van kaft 
doet lezen', schrijft de 
voorzitter van de afdeling 
Alphen aan den Rijn van 
de NVPV in het vereni
gingsblad Alphapost. 
Het omslag van het me
dedelingblad IS inder
daad niet langer amber
kleurig, maar hemels
blauw. De inhoud is ge
lukkig van onveranderd 
goede kwaliteit; ditmaal 
bevat het blad onder an
dere bijdragen die over 
veldpost, briefpost in de 
Tweede Wereldoorlog en 
'achtpuntigen' gaan. Wat 
dat laatste onderwerp be
treft: het gaat over de 
achtpuntige ster die het 
wapen van Alphen aan 
den Rijn siert. Er zijn 
meer gemeenten die op 
zo'n ster kunnen bogen, 
zoals uit filatelistisch 
materiaal blijkt. 

Copernicus: draaier? 
Tijmen den Besten is de 

door de wetenschap dat 
het per post verzenden 
van het blad van de stu
diekring van - laten we 

zeggen - Oostende naar 
Vielsalm (een afstand van 
bijna 300 kilometer) 
€0.26 kost. Een mooie 
prijs voor een mooie af
stand - maar dat is bin
nen België. Het verhaal 
wordt heel anders als 
datzelfde blad van Turn
hout naar Breda 40 kilo
meter) moet worden ge
transporteerd: dan vangt 
De Post €1.26. Wij begrij
pen Marcels onbegrip. 

Topnummer 
Om het jubileumnummer 
van Het Noorderlicht 
(kwartaalblad van de NFV 
'Skandinavië') kunnen 
we niet heen, al was het 
maar door de omvang en 
de uitvoering ervan. De 
namen van op de kop af 
28 medewerkers staan op 
het omslag en het is dui
delijk dat dat team zijn 
uiterste best heeft gedaan 
om het zilveren jubileum 
van de vereniging op 
waardige wijze te vieren. 
Hoofdredacteur Ton 
Steenbakkers schrijft in 
een ten geleide dat het de 
bedoeling was dat het ju
bileumnummer de ver
eniging op treffende wij
ze zou portretteren en in 
die opzet zijn de leden 
uitstekend geslaagd. Alle 
bijdragen hier vermelden 
is onmogelijk - hun aan
tal correspondeert met 
het aantal medewerkers -
maar laten we volstaan 
met de constatering dat 
de vereniging ook in de 
komende jaren met trots 
op dit bewaarnummer zal 
kunnen blijven terug
kijken. 

jNoorderli': 

ASM%^. 
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'Hrt Noorderlicht' jubileumnummer is een topnummer... 
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Links maximum 
kaart met Bomfatius 
zegel (1954) Hierbo 
ven twee gelegen 
heidsstempels van 
Dokkum 

Zn J44 liet Bomfatius zijn leerling Sturmius het 
klooster Fulda stichten waaruit zich later de 
stad ontwikkelde Links op deze zegel uit 1944 
IS links de dom (begin i8ae eeuw met het 
praalgraf van Bontfatius) te zien De dom staat 
ook op ae Fulda zegel uit 7994 (rechts) de ne 
gende eeuwse St Michaelskirche (rechts op de 
zegel) maakte ooit deel uit van de abdij 

OuHche Bundespost ■ 

Rechts de West Duitse ^ 
postzegel van ^9^4 ge \ 

wijd aan de Apostel der !> 
Duitsers 

Een met een zwaard 
doorstoken mijter is ook 

het embleem van het 
bisdom Fulda (onder) 

BJSTU,V. ^Y* 
fjiiiiiMpr'riri h 

mm' I. \j) 
Po. i.ti 1111 W JW)Oï Fuida 

Zegel hieronder in Erfurt (nu de hoofdstad van Thüringen) vestigde Bomfatius in ^41 een bisschops 
zetel Daar op een heuveltop stoat sinds de izde eeuw de Mariendom die later gezelschap kreeg 
van de Sevenkirche (rechts op de zegel uit 1992J De dom staat ook op een dit jaar verschenen Duit 
se bijplakzegel (geheel onder) Rechtsonder ook Mainz is een Bomfotiusstad De prediker kreeg hier 
in J4y zijn vaste bisschopszetel De dom dateert van ruim twee eeuwen na zijn dood 

Tw^'^WW^^WWW" 

1250 JAAR GELEDEN: 
DE MOORD BIJ DOKKUM 

Deutsche Post herdenkt markant jubileum, TPCPost niet 
DOOR JOHAN JONGMA, HAARLEM 

Si 

'In 754 werd Bomfatius bij Dok
kum vermoord Wat deed hij m 
ons land' ' Dat was een van de 
vijftien vragen van het 'proef
werk vaderlandse geschiede
nis', dat vorig voorjaar aan zo'n 
zevenhonderd willekeurig aan
gesproken marktgangers overal 
in het land werd voorgelegd 
Zoals uit de uitslag m het Histo
risch Nieuwsblad van mei 2003 
blijkt, nep de vraag nogal wat 
vertwijfelde wedervragen op 
'Had hij iets te maken met de 
V O C , 'Was hij een stadhou
der'', 'Zat hij bij de geuzen'' 
Andere geënquêteerden meen
den stellig te weten 'Bomfatius 
was een afgevaardigde van de 
Romeinen die ruzie kwam zoe

Dat Bonifatlus in 754 bij Dokkum werd vermoord, dat 

weten de meeste Nederlanders wel. Maar waarom? En wat 

deed hij eigenlijk in Friesland? Kijk, dan wordt het 

moeilijker. Johan Jongma zet de feiten nog eens op een 

rijtje  misschien niet voor u, maar voor die talloze andere 

vaderlanders die de details niet kennen... 

ken', 'H IJ kwam vechten tegen 
de Batavieren' en 'Hij was een 
predikant van Calvijn' 
Toegewijde filatelisten weten 
natuurlijk wel beter Zij zouden 
vast aanmerkelijk hoger ge
scoord hebben dan de armzali

ge 4 die de gemiddelde Neder
lander haalde in het onderzoek 
naar de minimaal wenselijk ge
achte historische kennis Ge
zien dat ondermaatse eindcijfer 
valt het eigenlijk nog mee dat 
bijna de helft van de deelne

mers aan het (steek) proefwerk 
wel het goede antwoord op de 
vraag over Bomfatius wist te gê  
ven nij kwam naar het land der 
Friezen om het christelijk geloo 
te verbreiden 

Dit jaar IS het dus 1250 jaar ge
leden dat Bomfatius door roof
of wraakzuchtige heidense Frie
zen werd vermoord De herden 
king ervan is intussen al m volk 
gang  met alleen in Dokkum, 
maar ook in het ZuidEngelse 
Crediton, waar hij rond 674 ge
boren werd, en in tal van plaat
sen m Duitsland, waar de be
nedictijnse geloofsverkondiger 
kerken, kloosters en bisdom
men stichtte Zijn oorspronke 



Links Arnstadt, ten zuiden van Erfurt, is de oudste op schrifi vermelde 
plaats van Thüringen en kan dit jaar met zekerheid zijn ijoo-jang be
staan vieren Aan Willibrordus, de eerste Utrechtse bisschop en 'Apos
tel der Friezen', werd hier bij akte anno yo4 een stuk grond geschon
ken voor de bouw van een kerkje Beschermheilige van de stad is ech
ter Sint Bonifatius, die rond ^24 in deze streek missioneerde 
Onder twee samenhangende Friese stadspostzegels (1^85) met een 
voorstelling van de moord op Bonifatius en een ojbeelding van het {in 
Fulda bewaarde) boek waarmee hij zich verweerd zou hebben 

^ ; Wlni-tté 
P S t ê d s p o s t Fryslän Stêdspost Frysiän -̂  

Bisdom Groningen 

i 1250 jaar 
i Bonifatius 

Links ook de ontwerper van het herdenkingslogo van het 
bisdom Groningen heeft zich kennelijk laten inspireren door 
het Bonifatiusbeeld in Dokkum 

Hieronder de Nijmeegse hoogleraar pater Titus Brandsma, 
de vurige bevorderaar van de Bonifatiuspelgnmage naar 
Dokkum, kreeg tot nu toe niet een portret óp maar naast 
een postzegel (Gelderland zegels 2002) 

Titus Brandsma 
JDE ROGGE AKKER Ut Hl^ 
f U iWE. KOSnU« DE El VAI^ 

Ä DEEl VAN t i E l H E i 

tOONT WAARM 

WWiHillNIIIIMIiyi mipr-

Hterboven Regiopost Noord-Oost-Fnesiand m Kollum gaf al twee-
maai een Bontfatiuszegel utt Lmh zien we de vongjaar verschenen 
'lakzegel', het logo van de DokkumerjubtieumorgamsaUe, waarvan 
het ontwerp ts gebaseerd op het standbeeld van Bonifatius Op de 
zegel rechts f7995) '^ een afbeelding van de Bonifatiuskapel te zien, 
op de voorgrond de 'waadplek' rond de bron. 

Rechts op 6 meijl 
verscheen deze Duitse 
postzegel, gewijd aan 

Bonifatius Voor het 
zegelbeeld is gebruik 

gemaakt van een 
doek van hofschilder 

Johann Andreas 
Herrlein (yz-^-ycj^) 
Het schilderij bevindt 

zich nu in Sannerz 

ijke Angelsaksische naam 
^ynfritn of Winfrid werd in 71 g 
Joor paus Gregorius II veran-
Jerd in Bonifatius ('hij die het 
;oede doet'). Als missionerend 
sisschop (re)organiseerde en 
jniflceerde hij sinds 722 de 
cerk, in het bijzonder in Bei-
ren, Hessen en Thüringen, 

vaarna hij in 747 een vaste bis-
;chopszetel kreeg m Mainz. 
Hoogbejaard ondernam Bonifa-
ius in 753 nog een (derde) mis-
iiereis naar Friesland, waar hij 
;n 52 metgezellen op 5 juni 754 
Ie marteldood vonden. 

r zijn weinig middeleeuwse 
leiligen die tot op de dag van 
'andaag nog zo tot de verbeel-
ling spreken en in zovele land-
treken geëerd worden als Sint 
ionifatius. Over zijn leven en 
nissiewerk is dan ook een ont-
;aglijke hoeveelheid literatuur 
oorhanden, die voor een groot 
leel gebaseerd is op brieven en 
ireken van Bonifatius zelf en op 
en al spoedig na zijn dood te 
loek gestelde biografie. In de 
3op der eeuwen hebben ijveri-
;e hagiografen overigens aller-
;i vrome details aan het op 
ich al legendarische leven en 
terven van de 'Apostel der Ger-
nanen' toegevoegd en vele 
racht- en wonderdadigheden 
an hem toegeschreven. Vooral 

in Hessen zou hij eigenhandig 
menige Donar- of Wodanseik 
hebben geveld en menige al 
dan niet heilzame bron nebben 
doen ontspringen. Trouwens, 
ook in Dokkum is er zo'n bron -
volgens een legende uit de 
grond gestampt door het paard 
van Bonifatius of door de staf 
van de aartsbisschop zelf De 
opvatting dat Bonifatius zich 
met zijn evangelieboek tegen 
de zwaardhouwen van zijn aan
vallers verweerd heeft, berust 
op een niet al te betrouwbaar 
'ooggetuigenverslag', opgete
kend vijftig jaar na de moord. In 
Fulda, waar de heilige begraven 
ligt, wordt een inderdaad diep 
ingekerfd boek uit die tijd be
waard; dat is echter geen bijbel-
deel, maareen kloosterboeK 
met o.m. teksten van kerkva
ders. Niettemin wordt Bonifati
us in voorstellingen van de 
Dokkumer moordpartij vrijwel 
steeds met een al dan niet op
geheven boek afgebeeld en zijn 
de hem symboliserende altaar-
beelden steevast voorzien van 
een met een zwaard of dolk 
doorstoken foliant. 

Zo overvloedig de literatuur 
over Bonifatius' werk en histori
sche betekenis voor een kerke
lijke eenwording van West-Eu
ropa IS, zo schamel blijkt de 

oogst te zijn aan hem erende 
ofiRciële postzegel uitgiften. Bij 
de vorige grote herdenking, in 
1954, bracTit zowel de West-
Duitse als de Nederlandse post 
een Bonifatiuszegel uit. Ditmaal 
blijft het, voorzover nu bekend 
is, uitsluitend bij een Duitse 
emissie. Misschien vond TPG 
Post het wat te veel van het goe
de of heilige om nogmaals een 
zegel aan Bonifatius te wijden. 
Er is echter nog wel ander filate-
listisch materiaal bij het Dokku
mer moordjubileum te betrek
ken, zodat het leven van en de 
gedachtenis aan de beroemde 
prediker toch gevarieerd kun
nen worden geïllustreerd. 

Het bisdom Groningen, waar
van Bonifatius de patroonheili
ge is, brengt in zijn eigen her
denkingsactiviteiten tevens een 
eerbetoon aan een andere ge-
loofsverdedigeren martelaar, 
de in 1985 zalig verklaarde Frie
se karmeliet pater dr. Titus 
Brandsma (1881-1942). Dat is 
niet zo verwonderlijk, want deze 
Nijmeegse filosofieprofessor 
was de grote promotor van de 
herleving van de Bonifatiusde-
votie in katholiek Nederland en 
de inrichting van het bede
vaartsoord Dokkum. Vooral op 
zijn initiatief kwamen in de ja
ren dertig het processiepark en 

de Bonifatiuskapel tot stand. 

Titus Brandsma heeft nog veel 
méér voor zijn tieitelän bete
kend. Hij ijverde voor het hoger 
onderwijs in de Friese taal en 
letterkunde en was mede-op
richter van onder meer de Frys-
/ce AiiademY en de landschaps-
beheer-organisatie tt Fryske 
Cea. OokTandelijk stond hij in 
hoog aanzien, dankzij talrijke 
publicaties, lezingen en preken. 
Als aartsbisschoppelijk advi
seur voor de katholieke pers 
keerde hij zich tegen de nazi- en 
NSB-propaganda, om welk fel 
verzet hij in 1942 werd opge
pakt. Hij kwam in juli van dat 
jaar om m het concentratie
kamp Dachau. 

In Bolsward kreeg pater Titus 
vorig jaar zijn museum, in Nij
megen heeft hij zijn gedachte-
niskerk en in Dokkum zal op 12 
juni in het processiepark, nabij 
het kalkstenen standbeeld van 
Bonifatius, een bronzen beeld 
van hem worden onthuld, wel
licht door koningin Beatrix. 
Meer dan levensgroot staan ze 
dan verenigd en vereeuwigd in 
beider bedevaartsoord: de heili
ge Apostel der Duitsers die in 
Friesland werd vermoord en de 
Friese zalige die op Duitse bo
dem werd omgebracht. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2004 (verschijnt begin medio 
augustus 2004) moeten ui
terlijk 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. De re
dactie aanvaardt geen aan
sprakelijkheid voor eventu
ele fouten in de evenements-
gegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel vor
men van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde beur
zen wordt aangeboden. Wij 
adviseren u daarom met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver
wijderde evenementen - eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 4 en 5 september: 
Kalmthout (België). Interna
tionale Bneuenbeurs. Erasmus 
Atheneum. Gratis CD/ROiVl 
op vertoon van de adresdra
ger van het meinummer van 
Filatelie (Handboek Nederlandse 
Poststempels). Openingstijden: 
op zaterdag 4/9 van 11 tot 17 
uur en op zondag 5/9 van 10 
tot 17 uur. Informatie: 
info@bnevenbeurs.com. 
• 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2004, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Viering ju
bilea 'Fiscale Filatelie', 'Al 
Barid' (islamitische wereld), 
'Skandinavie' en 'Nederland
se Academie voor Filatelie'. 
Gratis catalogus. Gratis 
C D ; R 0 M (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 www 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 ujuan-
der1ielm(3)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'. 
Openingstijden: op 16 okto
ber van i o t o t i 8 u u r e n o p i 7 
oktober van 10 tot 16 uur. In
zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mül
ler, Müllenborner Strasse 62, 
D-54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/9544-0, fax 
06591/954499 of per e-mail 
peter@mueller-muellenborn.dc 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Limphilex XXXVI, lus-
trumtentoonstelling (55-jarig 
bestaan) met deelname in de 
klassen 2 en 3 plus eenkader-
klasse, open klasse en jeugd-
klasse. Motto: Uit de oude 
schoenendoos...P>SG Philips uan 
Horne, Werthastraat 1. Ca. 300 
kaders, handelaren- enjeugdarti-
uiteiten. Inlichtingen: G. Hend-
rikx, Irenelaan 27, 6006 HB 
Weert, telefoon 0495-533862, e-
mail g.p.hendrikx@zonnet.nl 
• 29, 30 en 31 oktober: 
Rotterdam. Dag uan de Postze
gel 2004, tentoonsteUing (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(j)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 per e-mail: 
ejuanderuegte(3)tele2.nl. 
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• 15,16 en 17 april: 
Wageningen. Wagenpost 
2005, tentoonstelling met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas-
se, georganiseerd door filate-
listenvereniging 'De Globe' 
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, Dolderstraat 29, 6706 
JD Wageningen, telefoon 
0317-421107, e-mail 
p1eterr@xs4all.nl. 

• 10 tot en 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. 

, RUILDAGENEN 
I HANDELSBEURZEN 
I 

• 12 juni: 
i Arnhem. Salvatorkerk, Salva-

torplein 274,10-16. Telefoon 
026-3230947. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
6217973. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(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. Telefoon 
077-35I7700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 17 juni: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19-

' 22. Telefoon 0167-565538. 
• 19 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
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 
I 12,14-17. Telefoon 045-
i 5415088. 

Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
• 21 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 

, Slotemaker de Bruïneweg 
I 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-
• 3 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 10-17. Telefoon 
036-5304354. 
Putten (Gld). ' t Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,10-17. 
Telefoon 033-2452484. 
• 4 juli: 
's-Hertogenbosch. De Helft-

I heuvel, Helftheuvelpassage 
i 115,10-13. Telefoon 073-

6217973. 
• 10 juli: 
Amersfoort. NFVSkandinauie. 
Socièteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,10-16. Tele
foon 020-6329018. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 10-17. Telefoon 
036-5304354. 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62,10-16. Telefoon 
071-4016500. 
• II juli: 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
•18 juli: 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
•25 juli: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
10-13. Telefoon 0475-
481275. 
•3 i juh: 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talma-
straat 9,10-17. Telefoon 
0184-618112. 
• 15 augustus: 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 28 augustus: 
Zwolle, lubal. Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 29 augustus: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
10-13. Telefoon 0475-
481275. 
• 4 september: 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-25 6163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Ealijelaan 2a, 10-15. Te
lefoon 030-2886832. 
• 5 september: 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
6217973. 
• II september: 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 12-16. 
Telefoon 010-5917871. 
Tolbert. Dorpshuis, Boons-
traplantsoen 2,10-16. Tele
foon 0594-515223. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10-
16. Telefoon 0167-565538. 
• 12 september: 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.30-12.30. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 

•18 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Bilthoven. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa, 't Vogel
nest bij Zuiderkapel, Boslaan 
1,10-16. Telefoon 0346 -
572593 (na 19 uur). 
Capelle a/d Ilssel. De Tref-
terp. Marsdiep i, 10-17. Tele
foon 010-4508474. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
6217973. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 0348-452311. 
• 16 september: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19-
22. Telefoon 0167-565538. 
• 19 september: 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp. Marsdiep i, 10-17. Tele
foon 010-4508474. 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
• 25 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 26 september: 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58,9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
10-13. Telefoon 0475-
481275. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 
• I en 2 oktober: 
Malmö (Zweden). Herfstuei-
ling. Postiljonen, P.O.B. 4118 
S-20312 Malmö (Zweden), 
website luuitu.posftljonen.com. 
• 19 en 20 november: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, telefoon 013-5800434, 
fax 013-5800435, e-mail 
inJo@pzu-hoes.nl, website 
i«U)u).pzu-hoes.nl. 
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• II en 12 maart: 
Malmö (Zweden). Lenteuei-
ling. Postiljonen AB, P.O. Bo) 
4118, S-20312 Malmö (Zwe-
cien), luiuiu.postiljonen.com. 
• 28 mei: 
Malmö (Zweden). Nordia-uei-
ling. Postiljonen AB, P.O. Bo] 
4118, S-20312 Malmö (Zwe
den), website luunu.postiljo-
ncn.com. 
• 30 september/i oktober: 
Malmö (Zweden). Herfstuei-
ling. Postiljonen AB, P.O. Bo: 
4118, S-20312 Malmo (Zwe
den), unuui.postiljonen.com. 

mailto:info@bnevenbeurs.com
http://nupu.nl
mailto:peter@mueller-muellenborn.dc
mailto:g.p.hendrikx@zonnet.nl
mailto:p1eterr@xs4all.nl
mailto:inJo@pzu-hoes.nl
http://ncn.com
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rPGPost maakte onlangs het 
missieprogramma voor het 
weede halfjaar van 2004 be
tend. Tot aan het eind van dit 
aar zijn de volgende uitgiften 
jepland: 

13 juni: 
iedrijfszeaels. Maller van vijftig 
leze fde, zelfklevende post
legels van €0.39 voor zakelij
ce klanten. 
) juli: 
)e Vcluiue; velletje van vier ver
ichillende postzegels van 
[0.39 (gegomd). 
)e VcluuiE (priority); velletje 
'an vier verschillende postze
;els van €0.6i (gegomd). 
september: 

Velcen van de Kflort; velletje van 
irie verschillende postzegels 
'an €0.39 (gegomd). 
14 september: 
;arel Fabritius; velletje van tien 
'erschillende postzegels, ge
vijd aan de schilder Carel Fa
jritius; zesmaal €0.39 en 
'iermaal €0.78 (gegomd) in 
;én velletje. 
1 november: 
Cinderpostzcflels 2004 (thema: 
Lekker gezond'); velletje met 
:es verschillende postzegels 
'an €0.39+0.19 (gegomd). 

Filatelie O] 
www.filj 

25 november: 
Deccmberzcflck; velletje van 
twintig postzegels (tien ver
schillende versies) van €0.29 
(zelfklevend). 
Decembtrzegels; velletje van 
twintig postzegels (tien ver
schillende versies) van 
€o.29+€o.io (zelfklevend). 
Persoonlijke Decemberzegels; vel
letje van tien zegels van €0.29 
(gegomd). 1 

1 
MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE | 

1 
Zeestraat 8082 ' 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 j 
Fax: 0703608926 1 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.
65plussers €4.50 
4 t/m 12 jarigen €3.
Rabo/NS kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso
nen €5.p.p. 

3 Internet: 
itelie.ws 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post en post
waarden. Zodra hier verande
ring in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070
3307500. 

BOiOSiiBUOfilfliC 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (wuiui.nbjü.ni) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nb_fv.org). 

LINN'S STAMP NEWS ONTHULT: VIERVOUDIGE 
POSTZEGELEMISSIE BLEEK TE INGEWIKKELD 
Het Amerikaanse postze

gelblad Linn's Stamp News 
onthulde in april dat in 
1983 vier verschillende 
Amerikaanse zegels van 

, 20 cent werden gedrukt... 
I op één en en hetzelfde 
' drukvel. Het betrof, zo 
I meldt het blad, drie ze

gels die respectievelijk 
waren gewijd aan de Fe

deral Deposit Insurance Cor

poration, de Credit Card 
I Union Act en het Natio

naal Archief, plus een ze

gel op het thema Soil and 
Water Conservation. 
De zegels werden zoals 
gezegd in één keer ge

drukt  wat op zich al bij

zonder is  en verschenen 
bovendien op verschil

lende tijdstippen. 
Het ging om een proef 
die (afgezien van een 
aantal dienstzegels en 
twee luchtpostzegels die 
op dezelfde wijze werden 
geproduceerd) snel werd 
beëindigd; er doken te 

wamnmnnn 

iL., 

■■■■■■■■Ml 
Michael Damd Broum ondanks olie 
problemen trots op zijn schepping 

veel problemen op. Zo 
bleek het moeilijk de ze

gels apart van elkaar te 
houden en leverde het ge

lijktijdig drukken opslag

problemen op (de oplage 
van de zegels was 107 
miljoen stuks per emis

sie!). Op de foto zien we 
de ontwerper van de ze

gels, Michael David 
Brown, die zijn geestes

kinderen nog 'ongeschei

den' in handen houdt, 
(foto: Linn's Stamp NeiDS). 

VOLGENDE EDITIE: 
IN AUGUSTUS 

Dit n u m m e r van 'Filate

lie' is het laatste dat 
voor de zomervakant ie 
verschijnt. 
Het eerstvolgende n u m 

mer van 'Filatelie' gaat 
omst reeks 10 augus tus 
op de post . De meeste 
lezers zullen die editie 
op II augus tus in huis 
hebben . De redactie van 
'Filatelie' wens t u een 
plezierige vakantie! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

EMAIL: KEES.VERHULST@WANADOO.NL 

ïerstevluchtstempel 
3eze maand kan ik u de af
jeelding tonen van het bij
:ondere eerstevluchtstempel 
lat zal worden gebruikt ter 
;elegenheid van de eerste 
CLMvlucht naar Tbilisi op 

1« v l u c h t KLM 

15 juni 2004 
5 junia.s. 
Mdpost 
Tijdens de open dagen van 
ie Koninklijke Marine zal de 
Veldpost aanwezig zijn met 
•en tijdelijk ingericht veld
jostpostkantoor. U kunt 
laar poststukken ter stem
jeling aanbieden. Die wor
len dan voorzien van een 
normaal' dagtekeningstem
)el Veldpost. Het stempel 
leeft het nummer 48. 
)e vlootdagen worden dit 
aar van 9 tot en met 11 juli in 
)en Helder gehouden. 
)p 18 en 19 juni zijn de open 

Ontwerper Bastiaan Rijkers sy neert zijn creatie m de stand ran TPGPost 

dagen van de Koninklijke 
Luchtmacht op de vliegbasis 
Volkei. Normaal gesproken 
wordt ook daar een tijdelijk 
veldpostkantoor ingericht. 

maar op dit moment zijn mij 
daar geen gegevens over be
kend. Vorigjaar, tijdens de 
open dagen van de Lucht
macht op vliegbasis Twente, 

Velletje uit een Spykerprestigeboekje met een speciool en een normaal stempel 

was er geen veldpostkantoor 
aanwezig. 

Rosmalen 
Ik kom nog een keer terug 
op de Nationale Postzegclshou) 
& Stampkids 2004 in Rosma
len, waar  en dat was voor 
de derde keer in de geschie
denis van de Nederlandse 
postzegel  nieuwe emissies 
in voorverkoop verkrijgbaar 
waren. De eerste keer ge
beurde dat met de Limburg
zegel van 1989 en de tweede 

keer betrofhet de zegel'Ver — 
zamelen', die in 2003 werd = 
uitgegeven. "• 
Op 7 mei waren de postze S 
gels 'Spyker' en 'Uitbreiding j ^ 
Europese Unie' voor het •< 
eerst te koop. De zegels kon — 
den worden ontwaard met 
het dagtekeningstempel K J ^ 
Rosmalen nummer 2 of met w"w 
de stempels van de beurs. De 
ontwerper van de zegels 
'Spyker', Bastiaan Rijkers, 
signeerde enige tijd bij de 
stand van TPGPost. 

http://www.filj
http://www.muscom.nl
mailto:bibliotheek@nb_fv.org
mailto:KEES.VERHULST@WANADOO.NL


1K VIND HET EEN UITDAGING OM 
IETS VOOR DE FILATELIE TE DOEN' 

Gesprek metjelle Komrijj postzegelhandelaar en penningmeester NVPH 
TEKST EN FOTO'S: PAUL VAN BEEK, WADDINXVEEN 

Niet Olies wat een mens m zi|n leven doet Denoett gem op 

te leveren - je kunt immers ook heel veel werk 'voor de 

goede zaak' verrichten. Jelle Komrij doet beide: hij heeft 

een goed lopend bedrijf, moor hij steekt ook tijd in 

bestuurswerk dat hij pro deo voor de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelhandelaren verricht. 

Jelle Komrij ' het handelen in postzegels is een avontuurlijk beroep 

Ede op een frisse en winderige 
maandagmiddag, die naar het 
voorjaar doet verlangen. Plaats 
van handeling is een modern 
ogend winkelcentrum in de 
buurt van het station. De post
zegelzaak van Jelle Komrij is 
snel gevonden. Hoewel de win
kel al jarenlang op maandag is 
gesloten, staat er in de loop van 
ons gesprek toch een zestal 
klanten voor de deur. Dat moet 
iets zeggen over de klandizie tij
dens de dagen dat de winkel 
wel geopend is. Na een korte 
blik van verstandhouding met 
de interviewer besluit de direc
teur van Dutchstamp om deze 
mensen niet onverrichter zake 
naar huis te laten gaan. Er blijft 
tijd genoeg over om te praten 
en een beeld te krijgen van de 
positie die de filatelie in het le
ven van de 44-jarige Komrij in
neemt. Al snel bliJKt dat het hier 
om een intense relatie gaat, die 
zich niet tot de openingstijden 
van de winkel beperkt. Het kan 
bijna niet anders of de filatelie 
eiste al vroeg in zijn leven de 
eerste aandacht op... 

ren die binnen de actieradius 
van mijn brommertje lagen, 
ging ik vaak op pad. 's Woens
dags nam ik wel eens een dagje 
vrij van school om in Amster
dam in het postzegelkoflRehuis 
op de Singel inkopen te doen.' 

INTERNATIONAAL 
'Een paar jaar later was ik zover 
dat ik geregeld internationale 
beurzen bezocht, maar ook het 
postzegelcentrum in Londen en 
de postzegelmarkt in Parijs. 
Toen ik op mijn eenentwintig
ste klaar was met mijn oplei
ding werkte ik een tijdje bij een 
importeur van badkamers en 
keukens. Maar ik merkte al snel 

dat mijn hart toch bij de filatelie 
lag. In 1981 besloot ik om een 
eigen postzegelwinkel te begin
nen. Ik had inmiddels een aar
dige voorraad opgebouwd en 
voegde mijn collectie hier aan 
toe. Ik huurde een pand in Ede 
en nam plaats achter de toon

bank. Nou, daar heb ik in het 
begin best moeite mee gehad. 
Na het vrije bestaan, dat ik vele 
jaren had gekend, voelde ik me 
behoorlijk opgesloten. Maar hel 
contact met de klanten maakte 
veel goed. Het adviseren, bege
leiden en actief zoeken naar 
materiaal vind ik heel erg leuk. 
Zo heb ik een klant die zeer in
tensief het motief dieren verza
melt. Hij is al heel ver gevor
derd met zijn collectie. Toch 
heb ik een mancolijst van hem 
die honderd A4'tjes telt. Daarop 
staan allemaal heel speciale ze
gels, vaak ongetand of met een 
ander watermerk. Ondanks het 
volume van die lijst valt het 
langzamerhand echt niet mee 
om nog wat voor hem te vin
den, maar als het lukt, dan geeft 
me dat zelf ook een goed ge
voel.' 
'Het handelen in postzegels is 
een avontuurlijk beroep, er gaat 
van alles door je handen. Wat 
de zeldzaamste postzegel is die 
ik ooit heb verkocht? Dat durf ik 
zomaar niet te zeggen. Ik denk 
wel dat de negen cent type-Veth 
zonder waarde-inschrift 
(NVPH-nummer iSiAf, PvB) de 
meest aansprekende zegel is 
die ik tot nu toe van eigenaar 
heb doen veranderen.' 
De activiteiten van Komrij blij
ven allang niet meer alleen tot 
de winkel beperkt. Behalve de 
verkoop vanachter de toonbank 
is er het postorderbedrijf Daar
naast worden er geregeld over
names gedaan, waardoor het 
klantenbestand verder kan 
groeien. Dutchstamp is ook ac
tief met het adverteren van ge
richte inkooplijsten voor be
paalde landen en thema's. 

DRUK, DRUK, DRUK 
Hoewel Komrii's activiteiten 
veel tijd in beslag nemen kon 
hij het toch niet over zijn hart 
verkrijgen om een functie in het 
bestuur van de NVPH, waar
voor men hem had benaderd, 
te weigeren. 
jelle Komrij: 'Het is een beetje 
dubbel. Enerzijds heb ik best de 
ambitie om een stuk erkenning 
te krijgen binnen de wereld van 
de filatelie, anderzijds blijf ik lie
ver op de achtergrond. Maar 
het belangrijkste is, dat ik het 
een uitdaging vind om niet al
leen in postzegels te handelen, 
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MAANLANDING 
'Inderdaad, ik denk dat ik tien 
jaar was. Ik kom niet uit een fa
milie van filatelisten, maar mijn 
ouders hebben mij wel altijd ge
stimuleerd om deze hobby te 
beoefenen. Een van mijn tantes 
bezorgde me bij wijze van door
lopend verjaardagscadeautje 
alle nieuwe eerstedagenvelop-
pen van Nederland zodra deze 
uitkwamen. In 1970 bezocht ik 
voor het eerst een postzegel-
winkel, die van Henk Seriier in 
Apeldoorn. Wat ik precies voor 
die gulden kocht weet ik niet 
meer, maar wel wat ik extra van 
hem kreeg; Een envelop van de 
maanlanding. Ik vond het 
prachtig!' 
'Toen ik een jaar of vijftien was 
ontdekte ik ook de commerciële 
mogelijkheden die mijn hobby 
boden. Ik zat toen op de mid
delbare detailhandelsschool. 
Mijn vader had een eigen be
drijf een supermarkt. Ik hielp 
hem wel eens in de zaak, maar 
na een tijdje werd de aantrek
kingskracht van de filatelie te 
groot en benutte ik bijna al mijn 
vrije tijd om in postzegels te 
handelen. Vooral op zaterdag 
en zondag, als er beurzen wa-



maar ook voor de filatelie In het 
algemeen iets te betekenen.' 
Na het terugtreden van Bram 
Hagemans werd Komrij pen
ningmeester van de vereniging. 
Hij vertelt wat over het beleid: 
'Het doel van de NVPH is niet 
primair om haar reserves verder 
te laten groeien, maar om met 
het rendement op het vermo
gen de filatelie te promoten. In 
brede zin: dus niet alleen ten 
behoeve van de leden - voorna
melijk winkeliers - maar ook 
TOor de verzamelaar.' 
De grootste uitdaging voor het 
bestuur van de NVPH sinds zijn 
aantreden, het creëren van de 
opkoopregeling van naoorlogse 
Nederlandse postzegels, is vo
rig jaar succesvol afgerond. Na 
langdurige onderhandelingen 
met het Spaanse A/ïrao, inmid
dels één van de grootste bedrij-
\/en ter wereld op postzegelge
bied, werden er afspraken ge
maakt die een zeer positieve in-
^ l̂oed hadden op de prijzen van 
TOoral de moderne Nederland
se postzegels, waarvan er veel 
te veel op de markt waren. 
Komrij: 'Sinds de opkooprege
ling van start is gegaan kunnen 
onze leden weer reële prijzen 
krijgen en dus ook bieden voor 
dit materiaal. Er ligt nu een bo
dem in de markt. De verzame
laars kunnen hun doubletten 
kwijt en kopen weer andere 
postzegels. Ze krijgen weer ver
trouwen in de postzegelmarkt. 
De opkoopregeling heeft abso
luut een heilzame werking.' 

BELEGGING 
'Wat er met al die door Afinsa 
opgekochte postzegels ge
beurt? Die worden gebruikt 
voor beleggingsprogramma's 
bestemd voor de Spaanse con
sument. Afinsa is er al in 1979 
mee begonnen. Spanjaarden 
zijn niet zoals wij gewend om al 
hun geld bij een bankte bewa
ren. Ze hebben vaak een diep
gewortelde angst dat ze hun te
goeden niet kunnen opnemen 
op het moment dat ze het no
dig hebben. In het verleden is 
dat namelijk meer dan eens ge
beurd; vergelijk het met de situ
atie in Argentinië nog niet zo 
lang geleden. Bedrijven zoals 
Afinsa bieden deze mensen een 
alternatief: een beleggingspro
gramma met een van te voren 
afgesproken looptijd. Wie voor 
zo'n programma belangstelling 
leeft doet bij dit soort instellin
gen eenmalige of periodieke 
stortingen. Over deze stortin
gen ontvangen ze zekerheid in 
3e vorm van postzegels en een 
aarlijks uit te keren rentever
goeding, die boven de normale 
spaarrente ligt. Na afloop van 
iet contract nebben de inves
teerders de keuze uit drie mo
gelijkheden: Ze verkopen de 
Dostzegels tegen de dan gel
dende prijzen, ze ontvangen dit 
jedrag in een aantal termijnen 

De activiteiten van Dutchstamp beperken zich niet tot de mnkeloctiviteiten in Ede (boven), Jelle Komrij heefi ook nogandere ijzers in het vuur 

terug - een soort lijfrente dus -
of ze zetten de constructie voor 
een nieuwe termijn voort. Zo
lang de prijzen langzaam stij
gen functioneert dit systeem 
perfect. Voor de prijzen van de 
postzegels van Verenigd Euro
pa werkt het inmiddels al vijfen
twintig jaar. Hiermee wil ik na-
tuurliJK niet zeggen dat dit een 
ideale vorm van beleggen is, 
maar zolang veel Spanjaarden 
van deze methode zijn gechar
meerd, kan ook de opkooprege
ling van Nederlandse zegels 
blijven bestaan. De voordelen 
voor de postzegelmarkt zijn in 
ieder geval evident'. 

TOEKOMST 
Wat is de toekomstverwachting 
voor het postzegelbedrijf van 
Komrij? De eige
naar daarover: 
'Als je de postze
gelmarkt als een 
taart voorstelt, 
dan geloof ik niet 
dat die de ko
mende decennia 
veel groter wordt. 
Ik verwacht er wel 
wat meer vrucht-
jes op. Zoals ik al 
zei is het vertrou
wen in de markt 
toegenomen. 
Daarnaast is de 
rentevergoeding 
op spaargelden 
zó laag, dat de 
bereidneid om 
postzegels te ko
pen is toegeno
men. Verder zie 
ik een categorie 
vrijgezelle men

sen, of beter gezegd mensen 
zonder kinderen, die zowel 
geïnteresseerd zijn als wat te 
besteden hebben. Zodra er kin
deren komen is die aandacht 
verdwenen en droogt ook het 
budget op. Vele jaren later kan 
dan de draad van de hobby na
tuurlijk weer worden opgepakt.' 
'Persoonlijk ben ik er van over
tuigd dat de filatelie altijd zal 
blijven bestaan. Hoewel ik be
roepshalve een groot aantal 
uren per dag met de filatelie be
zig ben vina ik het heerlijk rust
gevend om 's avonds op mijn 
gemak iets uit te zoeken, het 
tiefst klassiek materiaal. Vooral 
stempeltjes hebben mijn bij
zondere aandacht. Ik vind het 
leuk om die te bewaren om 
daar later nog eens wat mee te 

gaan doen. Je kunt ongemerkt 
veel van de filatelie leren, eigen
lijk ligt dat met anders dan vroe
ger, je verzamelt een land, ver
diept je in de portretten die op 
de postzegels staan en leert zo 
staatshoofden en andere be
langrijke mensen kennen. Je 
onthoudt wanneer de Olympi
sche Spelen in een bepaald land 
werden gehouden. Je kijkt eens 
naar de schilderijen uit een be
paalde periode en de namen die 
daarbij horen.' 
Komrij: 'Deze en andere aspec
ten van de filatelie zullen mij al
tijd blijven boeien. En gelukkig 
zijn er nog heel veel mensen, 
die daar hetzelfde over denken. 
Vandaar dat ik alle vertrouwen 
heb in de toekomst van de fila
telie.' 

Het NVPH-bestuur heeft Jelle Komrij (tweede van rechts)als penningmeester in zijn midden, de overige heren zijn 
(van links naar rechts) Ronald Bouscher, Hans van den Eijnae, Clemens Kienhorst en Martijn Bulterman 
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SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT© 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 38  DE VERVALSINGEN VAN RAOUL E.P. MAIER 
[3. MAIER EN ZiJN 'NEDERLANDSE PERIODE'] 

Door omstandigheden 
buiten mijn schuld  ik 
moest even pas op de 
plaats maken in verband 
met de omvangrijke bij
drage, gewijd aan het 
overlijden van koningin 
Juliana  heeft u in het 
meinummer de rubriek 
'Vervalsingen herkennen' 
moeten missen. 
Gelukkig kunnen we nu 
de draad weer oppakken 
en ons buigen over de 
enorme hoeveelheid ver
valsingen die afkomstig 
zijn van Raoul E.P. Maier. 
We zullen het ditmaal 
over de 'Nederlandse pe
riode' van Maier hebben. 
Deze periode is veel om
vangrijker dan de eerder 
behandelde Indische: hij 
loopt namelijk van 1934 
tot aan Malers proces in 
1963. 
In de bijna dertig jaar die 
deze periode bestrijkt 
heeft Maier veel meer dan 
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voorheen de kans gehad 
zich 'in te werken' in de 
Nederlandse archieven. 
Omdat hij blijk gaf over 
veel kennis te beschikken 
en bovendien steeds 
schermde met het gege
ven dat hij bezig was met 
het schrijven van een 
boek over de stempels 
van NederlandsIndië en 
Nederland, kreeg hij toe
gang tot vele archieven 
met daarin vooral oude, 
voorfilatelistische post
stukken. Zo heeft hij in 
Amsterdam meerdere ar
chieven mogen inzien, 
zoals het Gemeentear
chief. 
Naar pas later bleek heeft 
hij een aantal van deze ar
chieven ook 'ontdaan' 
van poststukken of de 
omslagen van deze post
stukken. De namen van 
een aantal van deze ar
chieven zal ik later in 
deze serie noemen. 

Voorbeelden van het 
(na) maken van stempels 
Maier had op een zeker 
moment de beschikking 
over een behoorlijk aan
tal poststukken, soms 
met mooie, soms met 
slecht afgeslagen stem
pels. Hij maakte van dat 
bezit kennelijk geen ge
heim, want verzamelaars 
kwamen hem vragen of 
hij hen niet aan poststuk
ken met een bepaald 
stempel kon helpen. 
Omdat hij niet altijd over 
mooie voorbeelden van 
Nederlandse voorfilate
listische stempelafdruk
ken beschikte, begon hij 
slecht afgeslagen stem
pels bij te tekenen. Som
mige gebruikte hij dan 
als voorbeeld (in eerste 
instantie voor zijn zoge
naamde boek) en later 
voor zijn vervalsingen. 
Veel van deze poststuk
ken met bijgetekende 
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tempels vonden hun 
veg naar verzamelaars, 
liet alleen in Nederland, 
naar ook daarbuiten. Zo 
vas hij onder andere lid 

van de vereniging SAVO 
(Internationaler Verein der 
Sammler Vorphilatehstischer 
Briefe und Postdokumente) 
in Wenen, waar hij veel 

poststukken inleverde 
voor de verenigingsvei
lingen. In een volgend ar
tikel kom ik hierop terug. 
Maier beschikte niet al-

)p de Imkerpogina: ajbeelding A - Door Maier in celluloid gekraste 
oorbeelden uan stempels, gebruikt uoor het maken uan uerualsingen 

Iierbouen. ajbeelding B - Verschillende op zuiart karton geplakte uoor-
eelden uan stempels die Maier als model gebruikte uoor het namaken 
an stempelajdrukken (archief Maier, map C, nummer i, Museum uoor 
lommunicotie m Den Haag). 

tijd over voldoende van 
poststempels voorzien 
materiaal; daarom ging 
hij op een bepaald mo
ment zelf stempels op 
poststukken of omslagen 
zonder afstempeling(en) 

tekenen. Om duidelijke 
voorbeelden voor deze na 
te tekenen stempels te 
hebben, kraste hij de 
stempels in celluloid (aj
beelding A). Na de gekras
te delen te hebben gevuld 
met 'zwartsel', drukte hij 
de stempels af op het pa
pier van oude poststuk
ken, waarna hij het stem
pel compleet bijwerkte, 
tot het gewenste resultaat 
was bereikt. 
Tijdens de huiszoeking 
bij Maier werd behalve 
veel ander materiaal ook 
een aantal zwarte bladen 
gevonden met daarop ge
plakte voorbeelden van 
stempels die bijna alle 
waren nagetekend. 
Slechts twee stempels op 
deze bladen bleken origi
neel te zijn (zie de ajbeel-
dingenAenB). 

Modelbladen 
Als we kijken naar ojbeel-
ding B dan is alleen het 
départementstempel 118 
ZAANDAM origineel en 
niet bijgetekend. De an
dere afgebeelde stempels 
zijn of compleet gete
kend of grotendeels bij
gewerkt. Het HP-stempel 
(de afkorting staat voor 

Hamburger Post) en de vijf 
ATP stempels (Amster
damse Texelse Post) zijn 
compleet nagetekend. Er 
zijn ook duidelijke ver
schillen te herkennen in 
deze laatste vijf stempels. 
Geen van de zeven 3-stui-
verstempels (R, voor 
brieven uit de route van 
Rotterdam) zijn origi
neel; alle stempels zijn 
door Maier nagetekend. 
Bij geen van de eerste vier 
stempels zijn de cijfers 3 
gelijk. Zowel in het wa
penschild en als in de 
posthoorn (met winding) 
zijn verschillen te her
kennen. En wat voor deze 
eerste vier 3-stuiverstem-
pels geldt, is ook van toe
passingvoor de onderste 
drie stempels. Het is ge
woon griezelig zoveel 
verschillen als zijn er in 
deze stempels. Ook in 
originele stempels zijn 
verschillen herkenbaar, 
maar altijd is de basis
tekening gelijk. Dat is 
niet het geval bij deze af
beeldingen. 
Wat ajbeelding C betreft: 
alleen het STUY:-stempel 
(Zeeuws beurtvaartstem-
pel Middelburg-Rotter
dam v.v. etc.) is origi-

Links ajbeelding 76-
sjobloona/drukio3 

Links- ajbeelding 77 -
sjabloonajdruk 104 

Hieronder: ajbeelding 78 -
sjabloona/drukio5 

N 
; 

Links ajbeelding /g -
sjabloonafdruki05 
gecombineerd 

Rechts- ajbeelding 81 -
sjabloona/drukioS 

^ / 

Links ajbeelding 80 -
sjabloon nummer 106 en 107 

Rechts, ajbeelding 82 -
sjabloono/drijkio7 

-mfPTPTFTwrfTT-

Rechts ajbeelding 84-
sjabloonajdrukio8 / l - ST. 

Links: ajbeelding 83 - sjabloon 
nummmer 108 (bouen) en 107A (onder) 

Rechts ajbeelding 85 
- sjabloonajdruk 107a 
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Afbeelding C  Verschillende op zujart karton geplakte uoorbeelden uan stempels, als model gebruikt uoor het na

maken uan stempelafdrukken (archiefMaier, map C, nummer 2, Museum uoor Communicatie m Den Haag). 

neel, alle andere stem

pels zijn nagetekend. 
Van de vijf 3stuiverstem

pels (H betekent; voor 
brieven uit 'S Hage, dus 
'sGravenhage) linkson

der is alleen het rechter

stempel (op enkele kleine 
onderdelen na) origineel. 
De andere vier zijn com

pleet nagetekend. 

Alle andere stempels op 
dit blad zijn nagetekend. 
Bij sommige is zelfs een 
'verschoven beeld* ge

creëerd, om ze op origi

nele afdrukken te laten 
lijken. Maler vertelde niet 
voor niets tijdens het pro

De samensteller van deze rubriek kan  dit in verband 
met gezondheidsproblemen  de komende tijd helaas 
geen dialezingen over het onderwerp 'Vervalsingen her
kennen' verzorgen. Zodra dit weer mogelijk is zullen 
wij dat in Filatelie meedelen. Redactie Filotelie 
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ces dat hij een perfectio

nist wilde zijn. 
De vraag is natuurlijk: 
waarom heeft Maler deze 
stempels nagetekend op 
oud papier? Het ant

woord is even simpel als 
duidelijk. Door gebruik 
te maken van het oude 
papier kon hij de kleur 
van het nagetekende 
stempel vergelijken met 
eventuele echte stempel

afdrukken. Ook het aan

brengen van stempels 
over geschreven teksten 
was belangrijk voor hem. 
Daarmee kon hij onder

zoeken of de inkt op de

zelfde wijze reageerde op 
geschreven tekst als het 
geval was bij veel origine

le stempelafdrukken. 
Maler heeft zeer veel 
geëxperimenteerd met 
stempelinkten en schrijf

inkten. Verscheidene 
voorbeelden hiervan zijn 
in het archief te vinden. 
Uit alles blij kt dat het 
hem niet louter ging om 
oude stempels bij te teke

nen, te retoucheren of 
mooier te maken, maar 
om het vervalsen, respec

tievelijk namaken van 
stempels, zodat deze op 
originele stempels zou

den lijken en de stukken 
door hem verkocht zou

den kunnen worden! 
Misschien kunt u zich 
voorstellen dat het on

derzoeken en beschrijven 
van deze naar filatelisti

sche begrippen gerekend 
onvoorstelbare 'mishan

delingen' niet altijd pret

tig was. Maar als je een

maal aan zo'n taak bent 
begonnen, moetje ook 
proberen het af te maken 
In een volgend artikel wil 
ik u iets laten zien van de 
(afgedrukte) tekenvoor

beelden voor het boek da 
Maier wilde maken. 

In verband met de onge
regelde publicatie van de 
reeks beschrijvingen van 
zogenoemde Maierverval
singen vermelden we hier 
de eerdere afleveringen. 
In 'Filatelie' van februari 
jl. (2004/02, pagina's 162, 
163 en 164) werd de bij
drage 'Een enveloppe, in
houdende een hoeveel
heid transparant papier, 
celluloide, etc.' gepubli
ceerd. 
In 'Filatelie' van april jl. 
(2004/04, pagina's 374, 
375 en 376) was de afleve
ring 'De vervalsingen van 
Raoul P. Maier' te vinden. 

Afbeelding gi 
sjabloon nummer 
111 (bouen) en 112 (onder) 

'è^fCr} i'i 
Hicrbouen: afbeelding gz 

sjabloona/druk 111 

Rechtsbouen: afbeelding g3 
sjabloona/druk 112 

Rechts: a/bedding g4 
sjflbloona/drukii2 

gecombineerd 



Ontdek de postzegels van • • • 

Monaco -het vorstendom aan de Middellandse Zee- heeft een oppervlakte van maar 2 km^. Toch neemt 
deze door Vorst Rainier III geregeerde kleine monarchie een vooraanstaande plaats in. De hoofdstad 

Montecarlo heeft zich tot een wereldstad ontwikkeld en faam verworven als belastingparadijs. 
Ook binnen de filatelie speelt Monaco een belangrijke rol. Zo is er de jaarlijks terugkerende uitgifte ter 
gelegenheid van het bloemenconcours, maar ook worden sportieve evenementen gevierd zoals de Grand 

Prix. Daarnaast tonen de postzegels de lokale fauna en diverse bouwwerken m de stad. 

Monaco... een bijzonder verzamelgebied' 

MONACO 

Voor het adres van een postzegelwinke! bij u in de hinirt kunt u contact opnemen met de agern van Monaco in de Benelu> 
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'MEN, MICROBES AND 
MICROBIOLOGISTS' 

Medische onderwerpen krijgen boeiende filatelistisciie vertaling 

m 

De titel klinkt - dankzij de toege
paste alliteratie - als een klok: 
Men, Microbes and Medical Mi
crobiologists. En wat meer is: 
het boek van die titel mag er 
wezen ook. De eerste gedachte 
die zich opdringt als je deze 
kloeke publicatie in handen 
krijgt is zelfs: hoe vind je voor 
zo'n kostbaar boek een uitge
ver? Want gezien de uitvoering -
die ronduit schitterend ge
noemd mag worden - en de 
doelgroep - die waarschijnlijk 
bescheiden van omvang is - ligt 
het voor de hand het zojuist 
verschenen magnum opus van 
Han T. Siem als een 'uitgevers
risico' te beschouwen. 
Maar misschien zien we dat he
lemaal verkeerd en is juist het 
feit dat er op z'n minst twee 
doelgroepen kunnen worden 
gedefinieerd - 'medici' (om het 
zo maar eens samen te vatten) 
aan de ene kant, 'filatelisten' 
aan de andere - een garantie dat 
het boek de verwachtingen van 
uitgever en auteur volledig weet 
waar te maken. 

Men, Microbes and Medical Mi
crobiologists schetst, zoals de 
ondertitel aangeeft, a concise 
pictorial history of medical micro
biology and infectious diseases, 
de beeldgescniedenis dus van 
de medische microbiologie en 
besmettelijke ziekten. Uit het 
voorgaande kan worden afge
leid dat Engels de voertaal van 
het boek is. Altijd een handicap 
voor lezers op de Nederlandse 
markt, want ondanks het feit 
dat veel van onze landgenoten 
hoog opgeven van hun talen
kennis, is de praktijk toch vaak 
ontnuchterend; wie daaraan 
twijfelt moet maar eens luiste
ren naar een willekeurige politi
cus die zich in een vreemde taal 
probeert te uiten. Gelukkig is 
het taalgebruik van Siem uiterst 
helder, al valt er natuurlijk niet 
aan enig jargon te ontkomen. 
Maar wie de oprechte wil heeft 
om zich te verdiepen in het on
derwerp zal weinig problemen 
hebben met de beknopte en 
duidelijk geformuleerde tekst
blokken die de illustraties bege
leiden. Voor we het over dat illu
stratiemateriaal hebben eerst 
iets over de indeling van het 
boek. Die is overzicntelijk en 
duidelijk: er is een tweedeling 
gemaakt in Microbes, Microbio
logists and Medicine en Men, Mi
crobes and Epidemics. Het eerste 
hoofdonderdeel biedt de be

knopte geschiedenis van de 
medische microbiologie, het 
tweede gaat in op besmettelijke 
ziekten en epidemieën door de 
eeuwen heen. We leren in Part I 
iets over de rol van de micro
scoop, over de wijze waarop be
smettingen verlopen en over de 
diverse theorieën die in de loop 
de jaren werden ontwikkeld (en 
soms te vuur en te zwaard wer
den bestreden). Louis Pasteur 
en Robert Koch komen uiter
aard ter sprake en er wordt kort 
ingegaan op bacteriologie, se
rumtherapie en inentingen. 
Ook de rol van een goede hygië
ne en het gebruik van antibioti
ca komen aan bod, 
net als nog een aan
tal andere, verwante 
onderwerpen. Het 
klinkt zo op papier 
gezet misschien 
nogal 'medisch', 
maar we schreven al 
eerder dat Siems 
taalgebruik echt niet 
onnodig ingewik
keld is gehouden. 
Wat Part II betreft, 
daarin passeren een 
groot aantal be
smettelijke ziekten 
en de epidemieën 
die ze vaak veroor
zaakten (en soms 
nog veroorzaken) 
de revue: pokken, 
pest, cholera, gele 
koorts, tyfus, tuber

culose, mala
ria, lepra, syfi
lis, polio, aids 
en tropische 
ziekten - om 
het hele nogal 
lugubere sce
nario maar 
even te noe
men. Van 
deze ziekten 
wordt de be
knopte ge
schiedenis ge
schetst, de 
wijze waarop 
er werd en 
wordt behan
deld en vaak 
ook hoe de si
tuatie tegen
woordig is. 
Is het voor
gaande eigen
lijk al reden 
genoeg om -
als er belang
stelling be

staat voor het gekozen onder
werp - zich in het boek te verdie
pen, filatelisten zullen dat zeker 
willen doen. Want hoe onwaar
schijnlijk dat ook moge lijken, 
Siem is er in geslaagd om bij 
alle onderwerpen en deelonder
werpen die hij behandelt, rele
vant filatelistisch materiaal af te 
beelden. En wat voor materiaal! 
Van het allergewoonste tot het 
allerbijzonderste, zouden we 
willen zeggen. En wat het boek 
werkelijk tot een succes maakt 
is de wijze waarop dat materiaal 
is gefotografeerd en gereprodu
ceerd: altijd duidelijk, nooit te 
klein en in prachtige kleuren. 

Dankzij de gekozen formule, 
waarbij beeld en tekst even be
langrijk worden gevonden, is 
een uniek boek tot stand geko
men, een publicatie waarvan je 
eigenlijk niet met zekerheid 
kunt zeggen of het nu een me
disch boek met filatelistisch illu 
stratiemateriaal is, of een filate
listisch boek waarin ook medi
sche informatie wordt verstrekt 
Het verrassende is dat het boek 
daarmee niet in de categorie 
'geen vlees, geen vis' valt. Inte
gendeel, beide elementen (me-
disch/filatelistisch) versterken 
elkaar. 
Men, Microbes and Medical Mi
crobiologists is geen publicatie 
die je, zoals een spannend 
boek, in één adem uitleest. 
Maar dat moet ook niet: elke 
hoofdstuk verdient het om rus
tig gelezen te worden, waarna 
het filatelistisch materiaal net 
zo rustig kan worden bekeken. 
We mogen de ouders van Han 
Siem en zijn echtgenote dank
baar zijn, zo blijkt uit de op
dracht die hij in het boek liet op 
nemen: In memory of my pa
rents, who gave me my first 
stamp album - For my wife, who 
still has to cope with the conse
quences. (AK) 

Men, Microbes and Medical Microbiolo
gists - A concise Pictorial History of Medi
cal Microbiology ond Injectious Diseases 
door dr. H.T. Siem, Clearwater, Flori
da (Verenigde Staten); 328 pp., geill. 
(geheel in kleur), formaat 23x30 cm. 
Uitgegeven door Erasmus Publishing 
b.v., Glashaven 14A, 3011XH Rotter
dam. Verkrijgbaar bij René Hillesum 
Filatelie, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, hillesum(3)filatclist.com. 
Prijs€85.- (excl. verzendingj. 
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n 1974, het jaar van de 
^njerrevolutie in Portu
;al, leed Nederland een 
Is traumatisch ervaren 
oetbalnederlaag tegen 
)uitsland, in de finale. 
Caart [i], met de postze
;el uit 1974, is ook geen 
;oed voorbeeld voor 
naximafihsten, door de 
tempeling van de Filate
istische Dienst. Die 
lechte tijden zijn nu ach
er de rug, want onge
wijfeld zit iedereen 
traks bij de buis voor 
en spannende EK in 
'ortugal, waarvoor 'onze 
angens' zich dankzij een 
linkklare overwinning 
ip de Schotten alsnog 
nsten te kwalificeren. 
Jatuurlijk gaan dan onze 

herinneringen terug naar 
het geslaagde EK dat wij 
samen met Belgen in 
2000 organiseerden. Pos
taal leverde het een twee
linguitgifte met België 
op. Tussen de vele be
schikbare maximum
kaarten springt er een 
aantal uit. Zoals [2], met 
het winnende elftal 
vanigSS, dat van Rijkaard 
en Van Basten. Leuk is 
[3], met de voetbal in de 
kaart en het speciale 
stempel voor deze twee
linguitgifte. IVlet kaart [4] 
werd al vooruitgelopen 
op het spelschema: zie 
het stempel van de NIPA
beurs in Antwerpen van 
maart 2000. De Belgen 
lieten zich ook niet onbe
tuigd met dezelfde post
zegel naar de voetbalstrip 
op kaart [5], maar dan 

niet met onze oranjekleu
ren, maar met het rood 
van de Rode Duivels. Ge
lukkig zagen we destijds 
geen taferelen zoals op 
kaart [6]. 
In 1996 verscheen in Ne
derland nog een zegel op 
het thema voetbal, die 
met de benen van een 
fantasiespeler in het 
oranje en de twee beken
de torens van het Wem
bley Stadion, waar de fi
nale gespeeld werd. 
Kaart [7] toont dit sta
dion met de Nederlandse 
zegel. De eerste Portuge
se postzegel met het the
ma voetbal verscheen in 
1952; die liet het stadion 
van Braga zien: [8]. Op 
de veilingsite eBay zijn de 
nieuwste maximumkaar
ten al te koop, maar met 
een veel te hoge inzet

prijs, dus daar niet ko
pen. Er komen er later 
genoeg uit Portugal, 
want Portugal heeft rela
tief gezien de meeste 
maximafilisten in Euro
pa. Voor schitterende 
Portugese maximum
kaarten kunt u de website 
van de Portugese vereni
ging bezoeken (www.ca
leida.ptifilateha/pmmax/pm 
.html; klik op de laatste 
optie). U kunt dan genie
ten van een omvangrijk 
overzicht van maximum
kaarten van bekende the
ma's, zoals vogels, ge
bouwen, militaria, bloe
men en klederdrachten. 
Genieten doen we nu al. 
met de Portugese maxi
mumkaarten [9] (een van 
de oude poorten van Bra
ga) en [10] (gezicht op de 
stad Porto met een tradi

tioneel bootje over de 
Douro). Het stukje Portu
gal van [11] komt gere
geld naar ons toe op de 
grote Sailevenementen. 
Het is het opleidings
schip Saures, dat ook op 
een Nederlandse zegel 
verscheen, in het jaar 
2000; zie [12]. 
Tot slot nieuws over de 
15e Dag van Maximafilie 
in Luxemburg, om pre
cies te zijn in Echternach 
op 17eni8juli, inde 
vroegere abdij (Lyce'e üas
sique). Het Nederlandse 
initiatief om ook eenka
derinzendingen toe te 
staan heeft men overge
nomen. Info: Pierre Kau
then, 8. rue Mungenast, 
L6466 Echternach. 

Volgende keer: weer sportief 
met de Olympische Spelen 
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BIJNA VIJFDUIZEND BEZOEKERS HADDEN 
VOLOP POSTZEGELPRET IN ROSMALEN 
Activiteiten in voorhal en grote hal van het Autotron druk bezocht 

D O O R CEES J A N S S E N , Z O E T E R M E E R 

in nei Auioiron in Kosmoien DI| snenogenooscn Kiopre 

van 7 tot en met 9 mei het hart van filatelististh 

Nederland. Er was lang uitgekeken naar het evenement 

dat onder de naam Nationale Postzegelshow & StampKids 

2004 werd georgoniseerd  en het wachten werd beloond. 

Deze jonge zangertjes hieven bij de opening een ßlatelistisch lied aan (foto Kees Verhulst) 

Bijna vijfduizend bezoekers 
passeerden op 7, 8 en 9 mei j l . 
de ingang van het Autotron m 
Rosmalen, om daar, in een 
enorme hal, alle mogelijke acti
viteiten te zien of mee te ma
ken. Het vijftigjarig bestaan van 
JeugdFilatelie Nederland (JFN) 
was aangegrepen om een natio
nale postzegeltentoonstelling, 
zow/el voor gevorderde volwas
sen verzamelaars als voor de 
jeugd, te organiseren. De Ge
meenschappelijke Stuurgroep 
Evenementen (CSE), waarin de 
Nederlandse Bond van Filatelis
tenVerenigingen (NBFV), de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) 
en TPGPost samenwerken, te
kende voor de organisatie van 
het evenement in Rosmalen. De 
praktische uitvoering werd 
overgelaten aan een Stuur
groep, waarin behalve vertegen
woordigers van JFN ook repre
sentanten van NVPH en NBFV 
hun plaats hadden. Helaas 
werd de Stuurgroep getroffen 
door het plotselinge overlijden 
van Pieter van de Loo, precies 
een jaar vóór de opening, maar 
zijn plaats werd ingenomen 
door Ben Mol, iemand die zijn 
sporen op het gebied van het 
organiseren ook allang heeft 
verdiend. 

Jeugd en andere activiteiten 
In de voorhal en de grote hal 
van het Autron konden de be
zoekers, jong en oud, kennis 
maken met heel veel beziens

waardigheden en activiteiten. 
Zoals een opstelling die was 
neergezet door de European 
Space Agency (ESA), een stand 
van het Anton Pieck Museum 

opgesteld (foto Jeffrey Croeneveld) 

uit Hattem en een vitrine met 
postale herinneringen aan Ros
malen, die was ingericht door 
de Heemkundige Kring van 
Rosmalen. De bekende ontwer
per van de Belgische 'vogeltjes'
zegels, André Buzin, was in le
vende lijve aanwezig om te sig
neren. De jeugdige bezoekers 
konden meedoen aan maar 
liefst 31 verschillende activitei
ten waarmee punten te verdie
nen waren. Niet minder dan 52 
jeugdclubs hebben het Autot
ron bezocht. 

Postzegelpresentatie 
Bij de ingang van het Autotron 
had het in Zeewolde gevestigde 
bedrijf Spyker Cars de raceauto 
geplaatst die ook is afgebeeld 
op een van de postzegels uit 
het velletje dat op vrijdag 7 mei 
door TPGPost in voorverkoop 
werd genomen. Het was de 
Spvker C8 Double 12R, dezelfde 
bolide die in 2003 de 24uurs
race van Le Mans wist uit te rij
den. Als nummerbord werd op 
het blokje toepasselijk getoond: 

JFN 50. TPGPost had een infor
matie en verkoopstand die 
druk werd bezocht. Minder 
druk hadden het de Belgische 
Post die een onopvallende 
stand had, iets verderop. Zowel 
in de Nederlandse als de Belgi
sche stand kon de verzamelaar 
terecht voor afdrukken van de 
bijzondere poststempels. 

De tentoonstelling 
Het aantal inzendingen in de 
volwassenenklassen bedroeg 
114, bij de jeugd lag het deelne
meraantal op 220. Een prachtig 
resultaat, want het is lang gele
den dat zoveel jeugdige deelne
mers hun werk liet zien. 
In de Literatuurklasse was spra
ke van een noviteit: de introduc 
tie van de CD/ROM. Het bleek 
meteen een succes (zie het 
aparte kadertje). 
In dezelfde klasse deed het 
Handboek Plaat el etsingnum
mers van de Studiegroep Vel
randbijzonderheden, het even
eens uitstekend: het behaalde 
goud. 
Het juryrapport vermeldde, dat 
het peil van het tentoongesteld( 
bijzonder hoog was, getuige de 
toegekende bekroningen: vijf
maal Groot goud, 23 maal 
Goud. En ook de eenkaderin
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CD/ROM WERD MET 
GOUD BEKROOND 
In Rosmalen werd ook het 
Handboek Nederlandse Poststem
pels van Cees Janssen, een 
CD/ROM die een overzicht 
geeft van de stempels die van 
1865 tot ongeveer igoo door 
de PTT in gebruik werden ge
nomen, door de jury beoor
deeld. Een met een uitstekend 
resultaat, want er werd Goud 
toegekend aan het schij^e. 
De CD/ROM, die vooral de Ne
derlandse kleinrondstempels 
behandelt, beslaat bijna twee
duizend pagina's tekst en af
beeldingen. Lezers van Filate
lie kunnen gratis in het bezit 
komen van de CD/ROM. In het 
meinummer 2004 van Filatelie 
is uitvoerige informatie te vin
den die duidelijk maakt, hoe 
dat in zijn werk gaat. Red. 

endingen deden het goed met 
lertien bekroningen in dia
na nt. 
)e jeugdige inzenders konden 
needoen met verzamelingen in 
Ie speciale klassen 'Sprookjes' 
n 'Auto's', de thema's van dit 
venement. 
n de Erehof waren drie prachti-
;e verzamelingen te zien. De 
erzameling van Pieter van de 
,00, 'Nederlandse briefkaarten 
jdens de regering van Koning 
(/illem II (1870-1890)'werd 
oor de laatste keer in deze sa-
lenstelling getoond. Dankzij 
e medewerking van mevrouw 
'an de Loo kon deze verzame-
ng nog door alle belangstellen
en worden bekeken. Dan was 
r de verzameling 'Lokale en in-
ernationale aspecten van de 
Jederlandse postgeschiedenis 
Dt 1815'van de voorzitter van 

Een vandefilatelistische hoogtepunten in Rosmalen de presentatie van de Spyker-veWetjes en 
-boekjes; rechts TPC's Heleen Kodde, links ontwerper Bastiaon Rijkers (foto: Kees Verhulst) 

de jury, de heer L.M. Coofers. 
De heer W.E.J. van den Bold 
toonde zijn wereldberoemde 
collectie 'Mag ik mij even voor
stellen? Mijn naam is auto', een 
verzameling die uitstekend pas
te in de entourage van de oude 
auto's die te zien waren op de 
galerij van het Autotron. 

25-koppige jury 
De jury die voor de niet gemak
kelijke taak stond om alle inzen
ding op hun juiste waarde te 
schatten, bestond uit vijfen
twintig personen onder voorzit
terschap van de heer L.M. 
Coofers. 
Er werd intensief samengewerkt 
tussen de jeugdjuryleden die 
StampKids voor hun rekening 
namen en de juryleden voor de 
Nationale Tentoonstelling. 
Door een misverstand bij de ka
dernummering was de opstel
ling van de inzendingen wat on
rustig: vrijwel alle inzendingen 
waren niet als een 'complete rij' 
te zien. Maar uiteindelijk had 
die omstandigheid geen in
vloed op het jurywerk. 

Inzenders 
Ondanks de chaotische opstel
ling van de kaders waren de 
meeste inzenders tevreden over 
de door hen behaalde bekronin
gen. Uiteraard waren hier en 

et was bij van tijd tot tijd heel druk in het Autotron (foto-Jeffrey Groeneveld) 

daar ook wel teleurgestelde ge
zichten te zien, maar aan de 
hand van de juryrapporten en 
de adviezen tijdens de juryge-
sprekken kan men de inzending 
weer verbeteren. De hoogst 
mogelijke bekroning, Groot 
goud, ging naar een themati
sche inzending, 'Maskers in het 
heelal' van de neer A.A. Scheer 
uit Den Haag en naar een in
zending postwaardestukken 
van de neer J. Veraart uit 
Roosendaal. Daarna volgden 
nog drie thematische inzendin
gen met Groot goud en drie 
posthistorische inzendingen 
met Goud. De hoogste bekro
ning voor een traditionele ver
zameling ging naar de inzen
ding van de heer H. Buiten
kamp uit Veendam, eveneens 
met Goud. 

De catalogus 
De organisatie had een geheel 
in kleur uitgevoerde catalogus 
laten vervaardigen die bijzonder 
veel lof kreeg. In deze catalogus 
waren behalve de onmisbare 
hoofdstukken, zoals een lijst 
van deelnemers aan de ten
toonstelling en een lijst met 
handelaren, ook enkele lezens
waardige artikelen opgenomen. 
Zoals een artikel over 'Molens' 
van Olga Husson uit Breda. 
Haar inzending 'Wentelende 
wieken, ratelende raderen' 
werd, evenals de verrassende 
inzending 'Griezelig hè' van Pa
trick Peschke uit Voorburg, be
kroond met een Verguld zilve
ren medaille. 
Daarnaast bood de catalogus 
ook bijdragen over de geschie
denis van JFN, een artikel over 
'De Auto' van de heer W.E.J. 
van den Bold, over Andre Buzin 
en over de bekende illustrator 
Anton Pieck, die indertijd aan 
de wieg stond van het Autotron. 
Opvallend was een artikel sa
mengesteld door de Heemkun-
de Kring van Rosmalen, waarin 
een stukje geschiedenis over 
het postkantoor van Rosmalen 
werd belicht - een idee dat na
volging verdient! 

BELANGRIJKSTE BEKRONINGEN 
NATIONALE POSTZEGELSHOW 

Groot goud: A.A. Scheer, Den Haag 
('Maskers van het heelal', 91 pun
ten); J. Veraart, Roosendaal ('Postbe-
wijsformulieren 1884-1955, voltooid 
verleden tijd', 91); J. Berghaus, Hil-
den/Duitsland ('Über den Zusam
menhang von Seemacht und See-
handel', 90); A.H.J.M. Brüll, Zierik-
zee ('Karneval endarvt', 90); E.M.A. 
Limmen Stegemeijer, Santpoort 
('Lichtende wakers aan de kust', 90). 
Goud: H.T. Hospers, Hoogeveen 
('Een proef met gummistempels in 
1925', 89 punten); R.L.P.G. van 
Unen, Born ('La Poste Maritime 
Fran^aise 1852-1877', 89); P. van Al
teren, Apeldoorn ('De puntstempels 
van Nederland 1869-1893', 88); 
M.H.A.H. Jochems, Lent ('Elephan-
telogy', 88); A.). van de Linden, Hil-
varenbeek ('Nederland type Veth & 
Lebeau tarieven en frankeringen', 
88); P. Struik, Purmerend ('Mutter 
Erde... nichts als Dynamik', 88); 
P.H.H. Willems, Linne ('Kamppost 
van en naar Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog', 88); H. Bui
tenkamp, Veendam ('Slevenija "Veri-
garji" 1919-1920, de kronen- en vina-
ruitgifte', 87); Z. van Duijn, Katwijk 
aan Zee ('Europe, a commity in pro
cess', 87); N.F. Helling, Vinkeveen 
('De motorfiets, nostalgie en ge
bruik', 87); Cees Janssen, Zoeter-
meer ('Handboek Nederlandse Post
stempels', 87); G. Matthijssen, Pa-
terswolde ('Oostenrijks-Hongaarse 
veld- en militaire post op de West-
Balkan', 86); P.J.A. van Nies, Venlo 
('Het gezinsleven van de vogels', 
86); E.S. Petrusma, Oostkapelle ('De 
Middelburgse Posterij tot 1811', 86); 
R.L.P.G. van Unen, Born ('De 
Scheepspost naar/via Nederland 
1700-1900', 86); G.R. Beereboom, 
Veendam ('Tarieven in de emissie Ju
liana en projil, 85); V.T.J.M. Coenen, 
Willemstad ('Crna Gora-Monteneg-
ro 1874-1916', 85); J. Dehé, Zuid-
Oost Beemster ('Ten Noorden van 
het IJ', 85); L. Jonker, Zwolle ('Am
sterdam Olympics 1928', 85); R. On-
stwedder, Stadskanaal ('Cijferzegels 
1876-1894 in "druk"-werktarief, 
85); P.A. Stobbelaar, Valkenswaard 
('Uitdeschoolgeplakt', 85); W.F.M. 
Tukker, Tilburg ('Australia On Servi
ce', 85); Studiegroep Velrandbijzon-
derheden, Hoogeveen ('Handboek 
Plaat- & Etsingnummers', 85). 

Eenkaderklasse (hoogste bekronin
gen, maximaal 40 punten haalbaar) 

G.J. Engelberts, Bussum ('Verscho
ven grenzen', 38 punten); S.M.M. 
Rastello, Venlo ('Het Engelse Ko
ninklijke Huis Plantagenet en zijn 
relatie met Frankrijk', 37); C.M.G. 
Bakker-Dijcks, IJmuiden ('Speel
goed en spel, niet aan leeftijd gebon
den', 36); H. Gijsbertsen-Vogel, 
Bennekom ('Sint Joris, een levende 
legende', 36); G.C. Bakker-Bakker, 
IJmuiden ('Plant-aardigheden', 35); 
J. Hintzen, Vlissingen ('De Ramp, de 
watersnood van 1953', 35); J.H.W. 
Kaijser, Vlissingen ('Hallo, met...', 
35); M. Mijwaart, Aalsmeer ('Elzas, 
Duits of Frans', 35); J.L. van Strien-
Veurqes, Delft ('Het Ierse christen
dom in het eerste millennium', 35). 

Categorie i Jeugd 
Verguld zilver: Olga Husson, Breda 
('Wentelende wieken, ratelende ra
deren', 81 punten); Patrick Peschke, 
Voorburg ('Griezelig hè',8i). 
Groot zilver: Corné van Zandwijk, 
Waddinxveen ('De geschiedenis van 
het Huis Oranje-Nassau', 78 pun
ten). 

Categorie 2 Jeugd: 
Verguld zilver: Han Wuyts, West
malle/België ('Menselijke luchtca-
priolen', 74 punten); Mieke Goris, 
Oud Turnhout/België ('Kinderen 
worden groot', 72). 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeeldmg melding 
3/352 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 
ALDERNEY 
i25'o4. FIFA* honderd jaar. 
26, 32, 36,40,45, 65 p. (rond 
te maken). Beeldmerk 100 
jaar FIFA en voetbalscènes, 
vijfmaal informeel spel, een
maal wedstrijd. 

ANDORRA FRANS 
ig4'04. Hotel Valira. 
€1.11. 

AZERBEIDZJAN 
i63'04. Europa 2004, va
kantie. 
i.ooo, 3.000 m. Resp. Gey
gelmeer, Bakoe bij avond; 
ook boekje. 

■̂  253'04. Honderdvijftigste 
— geboortedag iMollaCuma. 
= 500 m. Portret zanger en 
^ dichter, bergen en snaarins
— trument. 

u. ; Azarfaaycanpottu 2004J 

i54'04. Athene 2004. 
Viermaal 500 m. (samenhan
gend). Beeldmerken spelen 
2004, Nationaal Olympisch 
Comité Azerbeidzjan en resp. 
polsstokhoogspringer, wor
stelaars, hardloper, oude 
Griekse vaas met hardlopers. 

I p j 500 M f"J»Ä' ' '** | | l 
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i54'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
Viermaal 500 m. (samenhan
gend, doorlopend beeld). 
Beeldmerken 100 jaar FIFA, 
voetbalbond Azerbeidzjan en 
resp. wereldbeker, driemaal 
voetbalscène. 

CYPRUS 
i5'04. Verenigd Europa. 
30 c. Kaart Europa, Europese 
sterren en vlaggen nieuwe 
lidstaten. 

KVnPOr KISRISCYF , „ . 

i5'04. Vijfde sterfdag Yian
nos Kranidiotis (19471999). 
20 c. Portret politicus, twaalf 
sterren en vlag Cyprus. 

i5'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
20, 30 c. Resp. openlucht
theater en zee met schip, bus
te en zee met baders; ook 
boekje. 

DENEMARKEN 
i45'04. Koninklijk huwelijk 
(gezamenlijke uitgifte met 
Groenland en Faeroër). 
Tweemaal 4.50 kr. (ook velle
tje met wapenschild Dene
marken en boekje met deze 

twee zegels). Tweemaal 
(spiegelbeeld) portretten 
kroonprins Frederik (1968) 
en Mary Donaldson {1972). 

i45'o4. Paleis Frederiks
borg driehonderd jaar (ge
bouwd als zomerverblijf ko
ninklijke familie). 
4.25, 4.50, 6.50 kr. Resp. 
kijkje door open deuren, blik 
door poort, gehele paleis; 
ook velletje met de drie ze
gels, op rand smkje tuin. 

96'o4. Zeventigste verjaar
dag prins Henrik. 
4.50 kr. Portret echtgenoot 
koningin. 

rvmnHnm'wm^n'wwm 

96'o4. Europa 2004. 
6., 9. kr. Resp. fietsers 
langs korenveld, zeilboot. 
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MMMm 
DUITSLAND 
65'o4. Honderdste geboor
tedag Reinhard Schwarz
Schilling (19041985). 
€0.55. Portret componist en 
detail partituur. 

65'o4. Slot Ludwigsburg 
driehonderd jaar. 
€1.44. Blik op slot met tuin in 
BadenWürttemberg. 

1 300 Ith't S!h Ui 
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65'o4. Uitbreiding Europe
se Unie. 
€0.55. Tien pionnen in kleu
ren vlaggen nieuwe lidstaten. 

^e ̂ (.ng der CLi'opa scKen ü i oti 

65'04. Twaalfhonderdvijf
tigste sterfdag Bonifatius, ca. 
674 (Wessex, Engeland)754 
(Dokkum). 
€0.55. Schilderij met de heili

ge

65'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
€0.45. Zonnebril, sinaasap
pel, bal, zonnebloem, zonne
hoed, ijs, kompas. 

= ERIEN riOLIP» 

ESTLAND 
i5'o4. Uitbreiding Europe
se Unie. 
6.50 kr. Kaart Europa met 
Europese sterren en vlaggen 
nieuwe lidstaten. 
45'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
6.50 kr. Persoon in trapeze 
zeilboot. 

FAERÖER 
i45'o4. Koninklijk huwelijk 
(gezamenlijke uitgifte met 
Denemarken en Groenland). 
Velletje met 5., 6.50 kr. 
Tweemaal (spiegelbeeld) 
portretten kroonprins Frede

rik (1968) en Mary Donalds
on (1972); op tussenveld wa
penschild Faeroër. 
245'04. Europa 2004, va
kantie. 
6.50,8. kr. Westkant Hestui 
met kloof en klif en op voor
grond zeilschip 'Noorder
licht', Stora Dimun met toe
risten op strand en zeilschip 
'Noorderlicht' voor anker. 

^OYAR 

245'04. FIFA* honderd 
jaar. 
5., 6.50 kr. Beeldmerken en 
voetbalscènes, resp. Faeröer
Duitsland in 2003, twee loka 
Ie elftallen. 

FINLAND 
284'o4. Europa 2004, va
kantie. 
Tweemaal €0.65 (samenhan
gend). Mensen rond Sint
Jansvuur bij meer, familie 
roeiend op meer. 
284'04. Honderdvijftigste 
geboortedag Albert Edelfelt 
(18541905), schilder. 
I klass (€0.65). Schilderij 
Jardin du Luxembourg. 
284'o4. Serie 'bessen', 
aardbei. 
€0.65. Fragaria vesca. 
284'04. Bosdieren. 
Velletje met zesmaal €0.65. 
Sciurus vulgaris, Corvus co
rax, Lepus timidus, Mustela 
erminea, Lacerta vivipara, 
Vulpesvulpes (eekhoorn, 
raaf, haas, hermelijn, hage
dis, vos). 

FRANKRIJK 
io5'o4. Europa 2004, vakantie 
€0.50. Zeilboten en roeibote 
in baai. 

 «.^^te
^f t*A«***«*A**^f t*A 



75'o4 Geheim agent Black 
n professor Mortimer, strip
erhaal van Edgar P. Jacobs 
19041989); gezamenlijke 
litgifte met België. 
0.50. Omslag stripboek'Het 
'ele teken'. 

L45'o4. Honderd jaar 
:iFA*. 
0.50. Twee voetballen met 
vereldkaart. 

mkim 

FIFA 
0,50€, 

3ROENLAND 
[45'o4. Koninklijk huwelijk 
gezamenlijke uitgifte met 
Denemarken en Faeroèr). 
;., 5.50 kr. (ook velletje met 
vapenschild Groenland en 
joekje met deze twee zegels), 
rweemaal (spiegelbeeld) 
portretten kroonprins Frede
•ik (1968) en Mary Donalds
)n (1972). 
[45'o4. Eetbare planten. 

5.50,17.kr. Resp. Ange
ica archangelica, Thymus 
jraecox, Empetrum her
naphroditum (grote engel
vortel, kruiptijm, alpenkraai
leide). 

KALAAlin NüNAAI ^ M 
GH0NIAND « * *^ 
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[45'04. Toeslagzegel, Maat
schappij voor Groenlandse 
dnderen (voor kinderen met 
problemen). 
;.h0.50 kr. Groep kinderen 
net dieren en bal; ook velletje 
net viermaal de zegel. 

; Kalaallit Nunaat Grönland 

5,00 + 0,50 

5ROOTBRITTANNIË 
[4'04. Frankeerzegels, Ma
:hin. 
7, 35. 39.40.43 P Portret 
Elizabeth II. 
[i5'04. Frankeerzegels voor 

Engeland, Schotland, Wales 
en NoordIerland. 
Viermaal 40 p. Resp. eik, dis
tel, narcis, kant. 
i56'o4. Landschappen in 
Wales. 
2"'', i«, 40,43,47, 68 p. (i"en 
40 met 'Europa'; vakantie). In 
Wales, resp. brug met trein in 
Barmouth, rivierdal Hyddgen 
in Cambrian Mountains, ber
gen Brecon Beacons, berg 
met vlakke top: Penpych, ri
vier Dee met dorpje Rhewl, 
kust met strand 'Marloes 
Sands'. 

GUERNSEY 
i25'04. Herinneringen 
Tweede Wereldoorlog, 1944. 
26, 32, 36,40 p., £1.50. 
Resp. spitfire, schip en sloe
pen op zee, landing bij Nor
mandische kust, soldaten in 
zee. Rode Kruisschip Vega 
brengt hulpgoederen in bezet 
Guernsey. 

i25'04. Europa 2004, va
kantie. 
26, 32, 36,40,45, 65 p. (op 
32, 36 p. 'Europa'). Foto's 
van Guernsey over resp. zand 
en strand, uitzichten en wan
delpaden, haven met vuurto
ren en schepen, glazen wijn 
en gerechten, kerken en mo
numenten, fauna en flora. 

GUERNSEY 

ITALIË 
74'o4. Serie 'hoge waarden'. 
€2.35. Profiel 'donna turrita' 
en wapenschild republiek. 
74'o4. Veiligheid op de weg 
(zie ook melding 5/476, Ver
enigde Naties). 
€0.60, 0.62. Resp. weg vol 
verkeersborden gezien van 
achter stuur, kaart Italiè met 
verkeersborden onder veilig
heidsriem. 

Priority Mall 

io4'o4. Serie 'toerisme'. 
Driemaal €0.45. Kasteel in 
Vignola, detail voormalig 
pauselijk paleis in Viterbo, ei
land Marettimo met kasteel 
van Egadische Eilanden. 

i74'04. Honderdste ge
boortedag Giuseppe Terragni 
(19041943). 
€0.85. Gebouw 'Casa del Fas
cio di Como' van architect 
Terragni. 

I T A t o " ■" "€0 ,85 

2i4'o4. Steden Rome en 
Bangkok. 
Velletje met tweemaal €0.65. 
Wat Sakhet in Bangkok ge
bouwd tijdens regeerperiode 
Ramal (17821809), Colosse
um in Rome gebouwd onder 
keizer Vespasianus vanaf 
72 n.C. 

i74'04. Op weg naar we
reldkampioenschap ijshoc
key 2006. 
0.30 Lvl. Supporters met 
vlag. 

|f=' „ 
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234'o4. SintJoris zeven
tienhonderd jaar aartsmarte
laar. 
€2.80. Detail fresco 'Ont
hoofdingvan SintJoris' van 
Altichiero da Zevio (ca. 1330 
ca. 1390). 

i5'04. Uitbreiding Europe
se Unie. 
Tweemaal 0.30 Lvl. Europese 
sterren, kaart Europa met Eu
ropese sterren en vlaggen 
nieuwe lidstaten. 

LIECHTENSTEIN 
i6'o4. Olympische Spelen 
in Athene. 
0.85 F. Handen bij olympi
sche vlam. 

W W W B « « « ! * ! 
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JERSEY 
256'o4. Jersey, een bijzon
der deel van de kroon (acht
honderd jaar geleden 1204 
bleef Jersey, na verlies van 
Normandië aan Frankrijk, bij 
Engeland). 
32, 32; 33, 33; 40,40 p. Per 
waarde samenhangend: kas
teel Mont Orgueil en vorst, 
resp. in 13''' eeuw. Jan zonder 
Land (11671216); in 17''= 
eeuw, Karel II (16301685); 
2iste eeuw, Elizabeth II 
(1926). 

■ 
LETLAND 
34'04. Beschermde planten. 
0.15, 0.30 Lvl. Resp. Gentia
na cruciata, Onobrychis are
naria. 

i6'o4. Frankeerzegels, 
Liechtenstein van bovenaf ge
zien. 
0.15,0.85,1., 6. F. Luchtfo
to's van resp. dorpje Bendern 
met kerk, in vierkant ge
bouwde nederzetting Gross
Steg, Heuberge van Tuas op 
uitloper berg Lawenatobel 
(1434 m), rotsheuvel Guten
berg in Balzers. 

i6'o4. Orchideeën, II. 
0.85,1., 1.20 F. Resp. 
Ophrys apifera, Orchis us
tulata, Epipactis purpurata. 

I Ä J[.00 

: HiRSIl'K'I'i M 
;ni'niiiN,siMN 

LITOUWEN 
io4'o4. Europa 2004, va
kantie. 
Tweemaal 1.70 Lt. Strand met 
parasol, zeiljacht op zee. 

1111«I ï^r^rf^^^vw 
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15 Lt 
LIETUVA 

i5'04. Uitbreiding Europe
se Unie. 
Tweemaal 1.70 Lt. Kaart Eu
ropa met Europese sterren en 
vlaggen nieuwe lidstaten, 
contouren met vlag en wa
penschild van Litouwen. 

i5'04. Honderd jaar gele
den ging Litouwen weer te
rug van Russisch schrift naar 
Latijnse alfabet. 
1.30 Lt. Eerste uitgifte krant 
'Ausra' en 'Ausra'kalender. 

I.IETUVA i 
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i55'04. FIFA* honderd jaar. 
3. Lt. Voetbal en beeldmerk 
gelegenheid. 

LUXEIMBURG 
95'04. Europa 2004, vakan
tie. 
€0.50, 0.60. Resp. waterval 
met stenen brug en wande
laars in Müllerthal, strand 
langs de Sure en kasteel 
Bourscheid. 

X 3 ' * 

95'o4. Olympische Spelen 
en Europees jaar Opvoeding 
door sport. 
€0.50, 0.60. Kindertekenin
gen, resp. olympische ringen 
en opening spelen met vlag 
en vlam, beeldmerk gelegen
heid en basketbalscène (zie 
pagina 556). 

393 
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95'o4. Europese verkiezin
gen 2004. 
€0.50. Gestileerde figuurtjes. 

EURGfPAWALEN 
o EUBOPAESCMT PARLAMEHT fyf\n/ 

AR STËHH AN EUROPA i C U U f t f 

,tUM ',50€ %. 

95'o4. Europese School vijf
tigjaar, 
€0.70. Schoolgebouw en ont
werp met vierkanten. 

§5 ̂< î 

0,70€ LUXEMBOURG 

MAN 
35'o4. Tweehonderd jaar 
'Royal Horticultural Society', 
bloemenverzameling Alan 
Titchmarsh. 
25, 28, 37, 40, 68, 85 p. Resp. 
Ranunculus ficaria, Silene 
dioica, Succisa pratensis, 
Campanula rotundifolia, 
Anemone nemorosa, Dactu
lorhiza fuchsii. 

265'o4. Honderdste ge
boortedag George Formby 
(19041961) en film 'No Li
mit'. 
25,28,40,43, 50,74 p. Scè
nes uit film 'No Limit' (1935) 
opgenomen op Man en resp. 
teksten 'No Limit', 'George', 
'Speed Demon', Florence', 
'Shuttleworth', 'Formby'. 

':■'■) 
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MONACO 
264'04. Internationale 
school Monaco tien jaar. 
€0.50. Wapenschild school 
en kindergezichten met cij
fers en letters. 

35'04. Olympische Spelen 
in Athene. 
Tweemaal €0.45 (samenhan
gend). Lopers en olympische 
ringen met resp. antiek, he
dendaags stadion; overhelde 
zegels: 2004. 

35'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
Tweemaal €0.50. Affiches uit 
1948 en 1950 (begin Monaco 
als badplaats) met twee da
mes op grote bol, grenspaal 
Monaco en kust. 

35'04. Vijftig jaar 'orde van 
Grimaldi'. 
€0.90. Ordetekerr. 

MOHACO 

NOORWEGEN 
2ii'04. Herdruk frankeer
zegels koning Harold V. 
10., 20. kr. Portret koning. 
i74'04. Prinses Ingrid 
Alexandra (24i'o4). 
Blok 6. kr. Dochtervan 
kroonprins Haakon en prin
ses MetteMarit. 

OEKRAÏNE 
i44'o4. Ruimteonderzoek 
Oekraïne, ontwerpbureau 
'Pivdenne'. 
45 k. Beeldmerk, raket en we
reldbol. 

204'o4. Europees kam
pioenschap gewichtheffen in 
Kiev. 
65 k. Gewichtheffer. 

POLEN 
3i3'o4. Fauna en flora in 
zoetwater. 
Viermaal 1.25 Zl. (samenhan
gend, doorlopend beeld). Be
ver, kikker, berk en moeras
planten; ijsvogel, kreeft met 
dode voorn, brede waterpest, 
gele waterspin; vlugzalm, 
eendagsvlieg, zwanenmos
sel, rivierslang, kokerjuffer; 
snoek valt alver aan, voorn, 
hoornslak, Dydiscus margi
nalis, fiiut. 

f/ 'M 
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i5'04. Naar een verenigd 
Europa. 
2.10 Zl. Kaart Europa, vlag
gen nieuwe lidstaten; aan
hangsel met wapenschild Po
len. 

:!ru,. *i w m i 
55'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
2.10 Zl. Rugzak met huisjes, 
bos, meer en tent. 

PORTUGAL 
64'04. Deelnemende lan
den Europees kampioen
schap voetbal 2004. 
Velletje met zes tienmaal 
€0.30. Voetballende mascotte 
en nationale vlag deelnemen
de landen (Bulgarije, Dene
marken, Duitsland, Enge
land, Frankrijk, Griekenland, 
Italië, Kroatië, Letiand, Ne
derland, Portugal, Rusland, 
Spanje, Tsjechië, Zweden, 
Zwitserland). 

Resp. Loxia curvirostra, Orio
lus oriolus. Parus cristatus, 
Hirundo daurica, Galerida 
theklae (kruisbek, wielewaal, 
kuifmees, roodstuitzwaluw, 
theklaleeuwerik). 

ROEMENIË 
ii3'o4. Moderne treinen, 
23"« congres UPU* in Boeka
rest. 
4.000, 6.000,10.000,16.000, 
47.000, 56.000; blok 
77.000 L. Beeldmerk congres 
en resp. Bullet uit Japan, TGV 
 Frankrijk, KTX  ZuidKo
rea, AVE  Spanje, ICE 
Duitsland, Eurostar  Europa; 
'Blauwe pijl' uit Roemenië. 

i54'04. Portugese vogels. 
€0.30, 0.45,0.56,0.58,0.72. 

243'o4. Roemenie lid 
NAVO*. 
4.000 L. NAVOmonument 
met vlaggen voor hoofdkwar
tier in Brussel. 

253'04. Roemeens Olym
pisch Comité (ROC) negentig 
jaar. 
Velletje met driemaal 
16.000+5.000 L. Portret Pier
re baron de Coubertin (1863
1937), afbeelding Griekse 
postzegel uit 1896 (Yvert 109) 
met stadion en Acropolis, 
portret prins George Valentin 
Bibescu (18801941, mede
oprichter en later voorzitter 
ROC); op rand beeldmerk ge
legenheid en zetel ROC. 
3i3'o4. Mode 20"= eeuw. 
5.000, 5.000; 21.000, 21.000; 
31.000, 31.000 L. (per waarde 
samenhangend met doorlo
pend gebouw in Boekarest). 
Vrouw in kleding uit resp. 
19411950,19511960 (opera
gebouw); 19811990,1991
2000 (parlementsgebouw); 
19611970,19711980 (circus
gebouw). 

RUSLAND 
2i4'o4. Tekens dierenriem. 
Twaalfmaal 5. r. Ram, stier, 
tweelingen, kreeft, leeuw, 

maagd, weegschaal, schor
pioen, boogschutter, steen
bok, waterman, vissen. 

274'o4. Tweehonderdvijf
enzeventigste geboortedag 
keizerin Catharina II, de Gro 
te (17291796). 
6., 7., 8., 9. r. Resp. Ca
tharina bij natuurkundeproe 
metM.V. Lomonosov (1711
1765), Catharina geeft geld 
om onderwijs en liefdadig
heid te ondersteunen, wetge
vende macht in Kremlin, Ca
tharina in Inkerman paleis O] 
de Krim. 

SAN MARINO 
2i5'o4. Olympische Spelen 
Viermaal €0.90 (samenhan
gend). Oude Griekenland op 
achtergrond: vroegere spelen 
tot heden. 
2i5'o4. Serie 'autoindus
trie', Volkswagen (dertig jaar 
'golf, vij ftig jaar Volks wa
genItalië). 
Velletje met viermaal €1.50. 
Tweemaal VW golf tweemaa 
getal 50 en VW kevers. 
2i5'04. Europa 2004, va
kantie. 
€0.45,0.80. Tekeningen van 
Ro Marcenaro (1937), trans
portmiddelen, resp.'auto
schipvliegtuig', 'bootcamper 
treinbus'. 

SLOWAKIJE 
234'o4. Europa 2004, va
kantie. 
20. Sk. Kasteel, duif vlinder 
en bloemen. 

SPANJE 
i4'o4. Serie 'honderdjarige 
kranten', Diario de Burgos 
(1891)
€0.27. Gebouw en bronzen 
beeldje aankondiger nieuwe 
krant. 
54'04. Feest van geschilder 
de eieren. 
€0.27. Karton eieren en hand 
met penseel. 
74'o4. Serie 'kleding', 
'manton de manila' (stola vai 
zijde met oosterse afbeeldin
gen). 
Velletje met €0.27, 0.52, 
0.77,1.90. Resp. schelp op 
stof, handen op stof gladioo 
en stof stof op stoel. 
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;54'o4. Honderdvijftig jaar 
Jepartement civiele zaken. 
0.52. Santo Domingo de la 
;alzada, patroonheilige ci
'lele ingenieurs, op achter
grond brug en vestingstad. 
!74'04. Honderdjarig be
taan 'Cable Inglés' in Alme
ia. 
0.52. Treinbrug waarop me

aalertsen uit treinwagons in 
ichepen werden gelost. 

rSJECHIË 
[5'o4. Toetreding Tsjechië 
:ot Europese Unie. 
3. Kc. Europese sterren 
Aiaartussen contouren kaart 
Tsjechië en tekst 'Tsjechië 
;en lid van de Europese 
Unie'. 
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i5'o4. Uitbreiding Europe
se Unie. 
9. Kc. Kaart Europa, Europe
se sterren en vlaggen nieuwe 
lidstaten. 
55'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
9. Kc. Mensen op een zo
merdag bij de rivier (illustra
tie uit kinderboek 'Spectacu
laire uitzichten' door 
F. Nepil, geïllustreerd door 
Miloslav Jagr, 19271997). 
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55'o4. Tsjechische muziek, 
opera's. 
6.50, 8., IC Kc. Portreten 
operafiguren van resp. Bed
rich Smetana (18241884) 
met uit 'Dalibor' Dalibor en 
Milada, Antonin Dvorak 
(18411904) met uit 'Jakobin' 
Bohus en Julie en burggraaf 
Filip, Leos Janacek (1854
1928) met uit 'Jeji Pastorkyna' 
Jenufa en Steva. 
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WITRUSLAND 
3i3'o4. Vogel van het jaar, 
huiszwaluw. 
870 r. Delichon urbica, 
beeldmerken Birdlife Inter
national en vogelbescher
ming Witrusland. 
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i64'04. Wereldkampioen
schap ijshockey voor de jeugd 
(onder 18 jaar) in Minsk. 
320 r. Ijshockeyer. 
54'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
320, 870 r. Resp. zoeken naar 
paddestoelen, visser. 
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ZWEDEN 
i35'04. Zomerzegels, eilan
dengroep Stockholm. 
Viermaal 5.50 kr. (in boekje). 
Huisje en zeilboot tussen ste
nen pieren, roeiboot en huis
jes met steigers, stoomboot, 
zeilboot en vuurtoren. 

i35'04. Noorderlicht. 
Tweemaal 5.50 kr. Vissers
bootje in de avond, vuurtoren 
'Svenska Högarna' bij zons
ondergang. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 
ioi2'o2. Vijfenvijfügjaar 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. 
4 Af Weegschaal, op beide 
kanten mensen, beeldmerk 
Verenigde Naties. 

ARGENTINIË 
i74'o4. Argentijnse land
schappen, III. 
Achtmaal 75 c. Rode pepers 
drogend in zon in Molenos 
(Salta), man met ezel in pro
vinciaal park Pampa del Indio 
(Chaco), dam 'Dique Frontal 
Rio Hondo' (Santiago del Es
tero), bruggen in Santa Fe de 
la Vera Cruz (Santa Fe), hui
zen en surfers San Roque
meer (Cordoba), palmen in 
nationaal park 'El Palmar' 
(Entre Rios), 'Potrero de los 
Funes' (San Luis), vulkaan 
Tronador bedekt met sneeuw 
(Rio Negro). 

BOTSWANA 
2g4'o4. Hedendaagse 
kunst. 
55 t., 1.45, 2.75, 3.30 p. Resp. 
'Mensen met kinderen en vo
gels' Cg'ose Ntcox'o, 'Boom 
met bessen' Nxaedom 
Qhomatca, 'Boom met gom' 
Nxaedom Qhomatca, 'Slang' 
Qgoma Ncokg'o. 

22ii'03. Koran. 
9 Af Lucht en rij boeken. 
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i74'04. Krant 'La voz del in
terior' honderd jaar. 
75 c. Krantenpagina vroeger 
en krant heden. 

BRAZILIË 
i92'04. Lapakwartier. 
R$ 0.75. Gitaristen dansend 
paar voor stenen bogen. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
8i2'o3. Vogels. 
Twee vel met viermaal $ 2.50; 
blok $ 5.. Resp. Ara severa, 
Pionus menstruus, Melopsit
tacus undulatus, Aratinga 
solstitialis; Ara ararauna. Ara 
chloroptera, Trichoglossus 
haematodus, Cacatua sul
phurea; Geronticus calvus. 

i62'o4. Schilderijen van 
Ren Xiong (18201857). 
Velletjes: viermaal $ 1.50; 
zesmaal $ 1.50; tweemaal 
$ 2.50. Tienmaal details uit 
'The Ten Myriads'; tweemaal 
vogel, op rand zelfportret. 

83'o4. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(18941978). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Werk van de Ame
rikaanse illustrator. 

ARUBA 
3i3'o4. Watervogels. 
70, 75, 80, 90 c. Resp. Sterna 
sandvicensis, Pelecanus occi
dentalis, Fregata magnifi
cens, Larus atricilla (grote 
stern, bruine pelikaan, Ame
rikaanse fregatvogel, lach
meeuw). 

202'o4. Rode ibis. 
R$ 0.74. Eudocimus ruber. 

BAHAMAS 
274'o4. Driehonderdste ge
boortedag John Wesley 
(17031791), grondlegger 
methodisme. 
15, 25, 50, 65,70,80 c. Resp. 
kerk aan haven Cupid's Cay, 
kerk in Grants Town, kerk 
aan Marsch Harbour, Ebe
neezerkerk, Trinitykerk, por
tret John Wesley door Anto
nius Roberts. 
255'o4. Tweehonderd jaar 
'Royal Horticultural Society', 
orchideeën. 
15,65,70,80 c. Bloemen. 

BAHREIN 
44'o4. Grand Prix 2004 For
mule I in Bahrein. 
Velletje met 100,150, 200, 
250,500 fils. Portretje ko
ning en lijntekeningen vier
maal racewagen, toren. 

223'o4. Mercosur*, drink
water. 
R$ 1.20. Symbolische figuur 
met druppel water. 

BRUNEI 
232'o4. Twintigste nationa
le dag. 
Viermaal 20 s. (samenhan
gend). Portretje sultan en 
resp. spreker bij microfoons 
en beeldmerk Verenigde Na
ties, man in uniform bij mi
crofoons, twee mannen bij 
parade, beeldmerk gelegen
heid met vlag Brunei; velletje 
met de vier zegels, op rand 
stad en parade. 
273'o4. Nationale filatelis
tische vereniging. 
Driemaal 35 s. (samenhan
gend). Portretje sultan en 
resp. postzegel 1895 met 
loep, loep en pincet met post
zegels, zegels en afstempe
lingen. 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
ii5'04. 'Yichen', Taiwanees 
volkstoneel. 
NT$ 5., 5., II., 25Resp. 
'Acht generaals', 'Sung 
Chiangveldslag', 'drum 
dans', steltlopen. 

COLOMBIA 
io3'o4. Meer van Guatavita, 
legendarisch goudland. 
Velletje met zesmaal 
2.800 p.; velletje met 1.700, 
2.000 P. Resp. zesmaal meer 
van Guatavita: gravure van 
Teodoro de Bry (1595), aqua
rel M.Maria Paz (1855), aqua
rel Gonzola Ariza (1984), gra
vure A. Humboldt Thibault 
(1813), foto Fernando Urbina 
Rangel (1983), gravure Eusta
cio Barreto (1883); over de 
twee zegels: gouden voorwer
pen uit goudmuseum. 
i93'04. Erfgoed, locomotie
ven. 
Tweemaal i.ioo, tweemaal 
1.300 P. Locomotieven: twee
maal schilderij Ferrando Acu
na (2002 en 1988), tweemaal 
aquarel Gustavo Arias de 
GreifF(i988,1988). 
i64'04. Serie 'departemen
ten', Tolima. 
Velletje met twaalfmaal 
2.000 P. Afbeeldingen uit 
departement. 

COSTARICA 
iii'oj. Verplichte toeslag
zegel, kerst (ten gunste van 
stad van de kinderen). 
23 Cs. In vier kleuren: kinde
ren kijken naar kerststerren. 

CUBA 
iig'oj. Vlinders en bloe
men. 
5,15,65, 75 c.; blok i.P. 
Resp. Dione juno en Garde
nia jasmionides, Apatura ilia 
en Chrysanthemus sinence, 
Inachis io en Hibiscus rosasi
nensis, Marpesia iole en Al
thaea rosea; Danus plexippus 
en Zantedeschia aethiopica. 
27g'o3. Ecotoerisme. 
10,15, 65,75 c. Vogel en 
plaats, resp. Aratina eops en 
Baracoa, Xiphiopicus percus
sus en Valle de los Ingeniös, 
Tiaris canora en Sierra Maes
tra, Priotelus temnurus en 
Granma. 

DOMINICA 
8i2'03. Orchideeën. 
25, 55 c , $ 1.50,4.; vel met 

^ zesmaal $ 1.90; blok $5.. 
= Resp. Epidendrum pseudopi
°~' dendrum, Aspasia nodosa, 
— Cochleanthes discolor, Bras
= savola nodosa; Laelia anceps, 
^ orchidee, Cattleya velutina, 
3 Cattleya warneri, Oncidium 
1̂  splendidum, Psychlis atro
2 purpurea; Maxillaria cucula
:z ta. 

83'o4. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Velletje met viermaal $ i.; 
blok $ 5.. Resp. Portret Ma
nuel Palleres, Vrouw met vaas 
bloemen. Vrouw met waaier. 
Portret Clovis Sagot; Steenfa
briek in Torosa. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
2003. Medicinale planten. 
Viermaal 5. P. (samenhan
gend). Hymenaea courbaril, 
Spondias momobin, Genipa 
Americana, Guazuma ulmi
fonia. 

EGYPTE 
242'o4. Vijftig jaar compu
terbedrijf IBM"̂  in Egypte. 
30 P. Beeldmerk gelegenheid 
met Egyptische vlag. 
Februari '04. Dag van advo
caten, Orde van advocaten 
opgericht in 1912. 
Velletje met vijfentwintig
maal 30 P. Tweemaal beeld
merk orde, drieëntwintig 
portretten van presidenten 
orde. 
ii3'04. Rotary club in Cairo 
vijfenzeventig jaar. 
30 P. Beeldmerken Rotary en 
gelegenheid. 
i63'o4. Vierde conferentie 
nationale raad voor de vrouw, 
Egyptische dag van de vrouw. 
30,125 P. Beeldmerk raad. 
203'o4. Vijfenzeventig jaar 
afdeling drugsbestrijding mi
nisterie Binnenlandse Zaken. 
30; blok 125 P. Beeldmerk af
deling drugsbestrijding en 
papaverplant. 
Mei '04. Vijfenzeventig jaar 
Egyptische Filatelistische 
Vereniging. 
30, blok 125 P. Resp. beeld
merk, beeldmerk en loep bo
ven detail zegel. 

ETHIOPIË 
3ii2'o3. Terrassenbouw in 
Konso. 
40, 60 c , I., 2. B. Resp. ge
wassen, twee mannen met 
zeisen en graanvelden, terras 
en ploeg, mensen werken op 
terras en gewas. 

FIJI 
272'o4. Langste kever. 
Blok $ 5.. Landkaart, dag
boek, vulpen, kompas en ke
ver (Xixuthrus heros). 
74'04. WWF*, tonijn. 
58, 83 c , $ 1.07, 3.. Panda
beeldmerk WWF* en resp. 
tonijn, Thunnus alalunga, 
Thunnus albacares, Thunnus 
obesus. 

FILIPIJNEN 
234'o3. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Mexico. 
5., 22. P.: blok22. P. Resp. 
Mariabeeld uit Guadalupe in 
Mexico, Christusfiguur 
'Zwarte Nazarener' in Mani
la; processie voor pelgrims
kerk Quiapo in Manila. 

i3"5"'°3' Honderdste sterf
dag Apolinario Mabini (1864
1903), held Filipijnse op
stand. 
6. P. Schilderij: Mabini 
wordt door revolutionaire 
soldaten gedragen. 

i35'03. Honderdste sterf
dag Luciano San Miguel 
(18751903). 
6. P. Portret rebellenleider. 
i65'o3. Orchideeën. 
6., 9., 17., 21. P. Verschil
lende orchideeën. 
i95'03. Overdruk. 
I. P. op 5. P. Zegel presi
dent. 
2i5'03. Filipijnse vereni
ging geneeskunde honderd 
jaar. 
6. P. Dokter behandelt pa
tiënt, vlag en beeldmerk gele
genheid. 
225'o3. Vijftig jaar boeren
leenbank. 
6. P. Arbeider met bundel 
rijst, bankgebouw en beeld
merk. 
46'o3. Overdruk. 
6. P. op 5. P. Zegel presi
dent. 
i66'o3. Bergen. 
Viermaal 6. P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
6. P. Resp. Makiling in Lagu
na, Kanlaon in Negros Occi
dental, Kitanglad in Bukid
non, MatingOy in Kalinga; 
Iraya in Batanes, Hibokhi
bok op Camiguineiland, 
Apo in Davao, St. Thomas in 
Benguet. 
ig6'03. Wortels nationale 
held Jose P. Rizal (18611896) 
in Fujian, China. 
6., 17. P. Resp. Rizal monu
ment en park in Fujian, foto 
Rizal en pagode in Fujian. 
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306'o3. Eerste Filipijns
Spaanse vriendschapsdag. 
6., 22. P. Resp. 'Demoisel
les d'Avignon' van Picasso, 
'Flashback' van Jose T. Joya. 

'5'7"'°3 Honderd jaar kamer 
van koophandel. 
6. P. Schilderij van Cesar 
Amorsolo: vroege Filipino's 
handelend met vreemde 
kooplieden. 
88'o3. Frankeerzegels, or
chideeën. 
6., 10., 17., 21., 22. P. 
Verschillende orchideeën. 
i28'03. Mijnbouwbedrijf 
Benquet honderd jaar. 
6. P. Mijnwerkers bij mijn 
Antamok en beeldmerk. 
Sg'oj. OnzeLieveVrouw
Caysasay vierhonderd jaar. 
6. P. Standbeeld. 
i59'03. Vijfenzeventigjaar 
nationale pedagogische aca
demie. 
6. P. Standbeeld, school en 
beeldmerken. 
4io'o3. Parochiekerk St. 
Antonius vijftig jaar. 
6. P. Kerk. 
24io'o3. Verenigde Naties: 
internationaal zoetwater. 
Blok 6. P. Buhimeer in Ca
marines Sur. 
28io'03. Kerst. 
6., 17., 21., 22. P. Resp. 
gezin, versiering en gezich
ten, gezin aan tafel, grote 
auto. 
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iii'oj. Nationale maand 
verzamelen postzegels, car
toonisten. 
6., 17., 21., 22.; blok 22.
P. Resp. Kenkoy, Ikabod, Sa
kay N'Moy, Kalabog en Bo
syo; Hugo de straatventer. 
iiii'oj. Overdrukken. 
17. P. over 4., 8. P, 22. P. 
over 16., 16. P. (zegels hon
derd jaar onafhankelijkheid 
1998). 
i4ii'03. Honderdvijftig jaar 
Filipijnse postzegels, I. 
Blok 22. P. Eerste vier zegels 
(Yvert I, 2, 3,4); op rand zes 
zegels 100 jaar Filipijnse 
postzegels Yvert 417, 418,419 
en luchtvaart 47,48,49. 
ii2'o3. Fotoclub vijfenze
ventigjaar. 
6. P. Persoon loopt op strand 
bij zonsondergang. 
ii2'03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
6., 17. P. Resp. kapucijner
aap, orangoetan; velletje met 
beide zegels en twee aan
hangsels mannetje 'aap' met 
vuurwerk en 'gelukkig 
nieuwjaar'. 

5i2'o3. Cactussen en vet
planten. 
Viermaal 6. P.; velleqe met 
viermaal 6. P. Verschillende 
cactussen en vetplanten. 
i5i2'o3. Honderdvijftig jaa 
Filipijnse postzegels, II. 
Blok 22. P. Eerste vier zegels 
(Yvert I, 2, 3,4); op rand 
zoogdieren en vier zegels 
'vijfentwintig jaar filatelisti
sche dienst' (Yvert895, 896, 
897, 898). 
i5i'04. Honderdvijftig jaar 
Filipijnse postzegels, III. 
Blok 22. P. Eerste vier zegels 
(Yvert 1,2,3,4); op rand blok 
1995: president Fidel Ramos 
tekent proclamatie 494. 
22i'o4. Honderd jaar tech
nische hogeschool. 
6. P. Gebouw, monument er 
beeldmerk. 
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22i'o4. Komst zusters van 
St. Paul uit Chartres honderd 
jaar geleden. 
6.P.BeeldVicGulane. 
22i'o4. Grepalife (Great Pa
cific Life Assurance Corp.) 
vijftig jaar. 
6. P. Filipijnse vlag, gebouw 
en beeldmerk Grepalife. 
30i'04. Honderdvijftig jaar 
Filipijnse postzegels, IV en V. 
Tweemaal blok 22. P. Eerste 
vier zegels (Yvert i, 2, 3,4); 
op rand resp. zegels 1999 25 
jaar IPPS (International Phi
lippine Philatelic Society) en 
2000 vijftig jaar APO Philate
lic Society, zegels en velletje 
uit 1997. 
i2'04. Honderdvijfiigjaar 
Filipijnse postzegels, VI. 
Viermaal 6. P.; velletje met 
viermaal 6. P.; blok22 P. 
Resp. zegel op zegel Yvert i, 
2,3,4; Yvert I, 2, 3,4 (op 
rand 10 c. onuitgegeven en 
'corros' foute zegel (Yvert 2a, 
3a); eerste vier zegels, op 
rand twee blokken van 306
'01: vijftig jaar FilipijnsChi
nese postzegelvereniging. 
Ook velletje met tweemaal de 
vier zegels (geperforeerd en 
ongeperforeerd). 
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;AMBIA 
52'o4. Honderd jaar 
IFA*. 
fegenmaal lo. D.; velletje 
iet viermaal 25. D.; blok 
5. D. Verschillende FIFA
ofeeën. 
72'o4. Driehonderd jaar 
t.Petersburg, schatten uit 
lermitage. 
elletje met viermaal 30. D.; 
lok 75. D. Resp. 'Portret 
an een heer' van Domenico 
lapriolo, 'Sybil' van Dosso 
)ossi, 'Vrouw met tulband' 
an AnneLouis Girodet
'rioson, ?; 'Man en vrouw' 
an Lorenzo Lotto. 

72'o4. Concorde. 
)rie vel met driemaal 25. D. 
)riemaal Concorde 213 F
ITSD met EifFeltoren en 
'ranse vlag; driemaal Con
orde 216 GBOAF met Vrij
leidsbeeld en Amerikaanse 
lag; Concorde 216 GBOAF 
net Operagebouw en Austra
ischevlag. 

5HANA 
2'o4. Aziatische filmster
en. 
)rie vel met zesmaal 
;.ooo Cs. Zesmaal afbeeldin
;en met Ray Lui uit Hong
;ong; zesmaal verschillende 
ifbeeldingen Jiang Wen uit 
:;hina; zesmaal film en pop
iter Richie Jen. 
3'04. Hogbetsoto festival, 
i.ooo, 4.000,4.500, 5.000, 
i.ooo Cs.; velletje met negen
naai 3.000 Cs. Resp. uittocht 
litNotsie, Misegodans, 
neisjes en vrouwen, pleng
ifFer, koning; Togbe Adelad
;a Awomefia, symbolen van 
ijkdom, uittocht uit Notsie, 
coninklijke stoet, koninklijke 
"amilie in Durbar, dans, 
'rouw met firuitmand op 
loofd, oogst, vrouwen. 
;83'o4. Vijfentwintigste 
iterfdag Norman Rockwell 
18941978). 
belletje met viermaal 
'.000 Cs.; blok20.000 Cs. 
Verk van de Amerikaanse il
ustrator: viermaal scouts van 
'erschillende groepen; scout 
'oert jonge honden. 

RENADA 
;6i'o4. Opening Wesertun
lel tussen Kleinensiel en De
iesdorf in Duitsland. 
51ok $ 6.. Zeilschip, op rand 
ie tunnel. 
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i62'o4. Concorde. 
Drie vel met driemaal $ 3.. 
Driemaal eerste vlucht in 
1969 met Franse vlag en Con
corde OOI FWTSS; driemaal 
dienst tussen Londen en 
Singapore 1977 met Concor
de 210 GBOAD en vlaggen 
GrootBrittannië en Singapo
re; driemaal laatste vlucht 
tussen Parijs en Washington 
met Concorde 203 FBVFAen 
Capitool in Washington. 
2004. Pablo Picasso (1881

1973)
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Claude te
kent, detail Claude en Paloma 
spelen. Paloma driejaar, Pa
loma met sinaasappel; Palo
ma in het blauw. 
2004. Schilderijen van Pu 
Hsinyu (18961963). 
Vel met zesmaal $ 1.50, velle
tje met tweemaal $ 3.. Op 
rand velletje en blok beeld
merk postzegeltentoonstel
ling Hongkong 2004. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
2004. Schilderijen van Zhao 
Mengfii (12541322). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $6.. 

2004. Vijfentwintigste sterf
dag Norman Rockwell (1894
1978). 
Velletie met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Werk van de Ame
rikaanse illustrator. 

GUYANA 
i62'04. Honderd jaar 
FIFA'*. 
Negenmaal $ 80.. Kampioe
nen: Uruguay (1930), Italië 
(1934), Italië (1938), Uruguay 
(1950), Duitsland (1954), 
Brazilië (1958), Brazilië 
(1962), Engeland (1966), Bra
zilië (1970). 
i62'o4. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Velletje met viermaal $ 150.; 
blok $ 400.. Resp. vrouw 
met gele hoed, zittende 
vrouw C1962), hoofd vrouw, 
profiel; zittende vrouw 
(1971)
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i62'04. Rembrandt (1606
1669). 
$ 35., 60., 100., 200.; vel 
met viermaal $ 150.; blok 
$400.. 

2004. Schilderijen van Tang 
Yin(i470i524). 
Velletje met viermaal $ 150.; 
blok $ 400.. 

HAÏTI 
74'03. Revolutie Haiti twee
honderd jaar geleden. 
1,2,3, 5' 6> 10 g. Achter
grondkleur verschillend: 
Toussaint Louverture (1743
1803), voormalig slaaf en lei
der opstand, te paard. 

HONDURAS 
loio'oj. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus, be
zoek aan Honduras twintig 
jaar geleden. 
Velletje met 13.65,14.55, 
15.45,16.65 L. Paus resp. ze
gent, op vliegveld, met staf, 
met rozenkrans. 
24io'o3. OIRSA (Organisa
ción International Regional 
de Sanidad Agricola) vijftig 
jaar (regionaal samenwer
kingsverband waarin contro
le op import dierlijk en plant
aardig materiaal is geregeld). 
2.60,10., 10.65,14'. ^o. L. 
Resp. eieren en worst, oog en 
maïskorrels, beeldmerken 
kaart Honduras, mand 
groenten, maïs en vis. 
25ii'03. Samenwerking Ja
pan en Honduras. 
Velletje met 3., 3., 4.30, 
4.30,4.30,10.10., 20. L. 
Verschillende afbeeldingen 
Juan Ramon Molinabrug 
over Choluteka in Tegucigal
pa. 
4i2'03. Revalidatiecentrum 
Teleton. 
1.40, 2.60, 7.30,10. L. Resp. 
Beeldmerk en resp. nationale 
vlag, sterren nationale vlag 
en hand, deel vlag en hand, 
kaart Honduras met plaatsen 
revalidatiecentra. 

HONGKONG 
65'04. Landschap China, 
III, Chen Clan Academie in 
Guangzhou. 
$ 10.. Deuren academie, op 
rand gebouw en details hout
snijwerk dak van oorspron
kelijk huis familie Chen, nu 
museum volkskunst. 

^7'5''°4 Honderd jaar trams 
Hongkong. 
$1.40, 2.40, 3., 5., blok 5.. 
Resp. tram 1904, dubbel

dekstram met open boven
verdieping 1912, dubbeldeks
tram met canvas overkapping 
1913, dichte dubbeldekker uit 
1925; dubbeldekker in 1970 
(op rand kaartjes). Ookvelle
tje met de vier zegels. 
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INDONESIË 
5i'o4. Frankeerzegels, 
bloemen. 
Velletje met dertigmaal 1.500 Rp. 
22'o4. Indonesische sagen, 
VII. 
Vel met twintigmaal 1.500 
Rp.; blok 6.000 Rp. Resp. 
verschillende scènes sagen; 

292'04. Museum. 
Viermaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Zeilend schip en 
maritiem museum in Jakarta, 
skelet dier en geologisch mu
seum in Bandoeng, artefact 
en Sri Baduga in Bandoeng, 
vroege telefoon en museum 
telecommunicatie in Jakarta. 
54'o4. Algemene verkiezin
gen. 
Tweemaal 1.500 Rp. Mensen, 
stembiljet gaat in stembus. 

IVOORKUST 
22i2'03. Samen tegen 
aids*. 
i8oh20 (driehoekig), 
400420 F. (rond te maken). 
Resp. mensen duwen met 
paal 'figuurtje aids' weg, in
jectienaald en pillen en ha
mer met'figuurtje'. 
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JAMAICA 
April 2004. Caribisch vogel
festival. 
Tienmaal $ 10. Beeldmerk 
Birdlife en tienmaal Jamai
caanse vogel. 

KAZACHSTAN 
282'04. Honderdste ge
boortedag Abylkhen Kasteev 
(19041973). 
115.1. Zelfportret schilder. 
^3"3"'°4 Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap*"*̂ . 
35.1. Aap en tekens dieren
riem. 

KIRIBATI 
294'04. Birdlife, kustvogels 
Kiribati. 
25,40, 50, 60, 75 c , $ 2.50; 
velletje met vijfmaal $ i.
(doorlopend beeld). Beeld
merk Birdlife en resp. Pluvia
lis fiilva, Numenius phaeo
pus, Tringa incana, Calidris 
alba, Limosa lapponica. Are
naria interpres; vijfmaal ver
schillende afbeelding Nu
menius tahitiensis. 

LIBANON 
5i2'o3. Zestig jaar onafhan
kelijkheid. 
L£ 1250,1250,1750,1750; 
blok 6.000. In ontwerp natio
nale vlag foto's onaflianke
lijkheidsfeest 1924. 

LIBERIA 
ii6'04. Teddyberen uit Chi
na, thematische postzegel
tentoonstelling. 
Vel met viermaal $ 30.. Beer, 
resp. etend, beoefent tal chi, 
met waaier, met Chinese 
mandoline; op rand beeld
merk, beer op fiets en Chine
se muur. 

MALDIVEN 
253'04. Driehonderd jaar 
Sint Petersburg, schatten uit 
de Hermitage. 
I., 3., 7., 12. Rf.; velletje 
met viermaal 10. Rf.; twee
maal blok 25. Rf. Resp. 
'Zelfportret' Anthonie van 
Dyck(i599i64i), 'Zelfpor
tret' (1656) Michael Sweerts 
(16241664), detail 'Anna 
Dalkeith, gravin van Morton' 
Anthonie van Dyck, detail 
'Lady Anna Kirk' Anthonie 
van Dyck; 'Portret prins 
Alexander Kurakin' (1797) 
LouisElisabeth VigéeLe
brun (17551842), 'Portret 
vrouw wachtend op Infanta 
Isabella' Peter Paul Rubens 
Ü5771640), 'Portretvrouw 
in het blauw' Thomas Gains
borough (17271788), 'Acteur 
Pierre Jeliolte in rol Apollo' 
Louis Tocque (16961772); 
'De gestolen kus' (1788) Jean
Honoré Fragonard (1732
1806), 'Scène uit Cornelle's 
tragedie 'Le Comte d'Essex' 
(1734) Nicolas Laueret (1690
1743)

MALEISIË 
ig3'04. Conferentie minis
ters van Toerisme Common
wealth. 
30, 50 s., I. RM. Wereldkaart 
en beeldmerk conferentie 
met resp. golfbal, toeristi
sche plaatjes, zee (afbeel
ding: zie pagina 560). 

559 
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2.50, 6.50 Dh. Resp. Linaria 
gharbensis, Nigella damasce-

i8-4-'o4. Zestiende militaire 
wereldkampioenschap rui-
tersport. 
6.50 Dh. Ruiter en beeld
merk. 

MARSHALLEILANDEN 
i5-4-'04. Wenszegels. 
Achtmaal 37 c. Bedankt, ge
feliciteerd, fijne verjaardag, 
beste wensen, beterschap, 
hou van je pap, hou van je 
mam, bloemen. 

MAYOTTE 
io-3-'o4. Kaart van Mayotte. 
€0.01,0.02,0.50. Driemaal 
kaart. 

=, 5-4-'o4. Vlinders. 
"~ Viermaal €0.50. Junoniarha-
~ dama, Papilio demodocus, 
= Acraea ranavalona, Danaus 
^ chrysippus. 

5-4-'04. Baai van Sada. 
€0.90. 

MEXICO 
26-6-'o3. Internationale dag 
tegen illegale drugs. 
8.50 P. Handen en wereldbol. 
2i-7-'o3. Eregalerij Mexi
caans baseball dertig jaar. 
6.- P. Baseball en slaghout. 
24-7-'o3. Honderdste ge
boortedag Xavier Villaurrutia 
(1903-1951). 
6.- P. Portret dichter en to
neelschrijver. 
i6-8-'03. Honderdvijftig jaar 
diergeneeskundeonderwijs in 
Mexico. 
6.- P. Paarden en artsen bij 
operatie dieren. 
29-8-'03. Nationale pedago
gische universiteit vijfentwin
tig jaar. 
6.- P. Universiteitsgebouw. 
i8-9-'03. Frederico Silva mu
seum voor moderne kunst in 
Mexico-stad. 
6.- P. Beeld Tlaloc (god van 
de regen) in San Luis Potosi. 
26-9-'o3. Nationale week or
gaan- en weefseldonatie. 
6.-P. Gezin. 
9-io-'o3. Mondiale dag van 
de post. 
8.50 P. Envelop en vogel. 
i6-io-'o3. Vijftig jaar vrou-
wenstemrecht. 
6.- P. Vrouwen en hand bo
ven stembus. 
23-io-'o3. Zestig jaar Minis
terie van gezondheid. 
6.- P. Gebouw. 
27-io-'o3. Juarez Theater in 
Mexico-stad honderd jaar. 
6.- P. Theaterzaal. 
4-ii-'03. Vierhonderdvijftig 
jaar geleden eerste juridische 
leerstoel op Amerikaans vas
teland. 
8.50 P. Weegschaal en docu
ment. 
i8-ii-'o3. Stroomvoorzie
ning honderd jaar. 
6.- P. Arbeider bij hoogspan
ningsmast. 
3-i2-'o3. Kerst, kinderteke
ningen. 
6.-, 8.50 P. Kerstscènes. 
5-i2-'03. Rechten van het 
icind. 
6.- P. Lachend kind. 
ii-i2-'03. Internationaal jaar 
drinkwater. 
8.50 P. Waterdruppel uit 
hartvormige wereldbol en 
bladeren. 
i5-i2-'03. Hoger technisch 
onderwijs vijfentwintig jaar. 
6.- P. Studenten. 

MICRONESIË 
8-3-'04. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (1881-1973). 
Velletie met viermaal 80 c ; 
blok $ 2.-. Resp. 'Marie-The-
rese leunend op elleboog', 
'Portret Jaime Sabartes', 'Por
tret Emile Marguerite Wal
ter', 'Buste vrouw leunend op 
elleboog'; 'Zittende baadster 
(Olga)'. 
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MOZAMBIQUE 
i-ii-'03. De wereld van de zee. 
Velletje met zesmaal 5.000; 
drieëntwintig velletjes met 
zesmaal 17.000; velletje met 
zesmaal 20.000, velletje met 
zesmaal 33.000 mt.; vijfen
twintig blokken iio.ooo mt. 
Resp. elfmaal zes zegels met 
oude zeilschepen; 

walvissen; watervliegtuigen; 
zeevogels; zeeslakken; pool-
beren; zeepaardjes; marlij-
nen; pinguïns; vissen; dolfij
nen; Phyllidia elegans, Phyl-
lidia coelestis, Hypselodoris 
bullocki, Glossodoris hiku-
erensis, Glossodoris verven-
tus, Chromodoris leopardus; 
vijfmaal zes zegels met 
kreeftachtigen; tropische vis
sen; kwallen; pinguïns; zee
honden; Chicoreaus virgi-
neus, Tonna galea, Murex 
erythrostomus, Strombus gi-
gas, Murex brassica, Rapana 
rapiformis; driemaal zes ze
gels met tropische vissen; 
walvissen; koraalriffen; Kal-
lyraenia cribrosa, UIva lactu-
ca, Chondrus crispus, Gigar-
tina disticha, Palmaria pal-
mata, Filogranella elatensis; 
viermaal zes zegels met alba
trossen; zeevogels; onder
zeeërs; vuurtorens; albatros, 
zeevogel, zeilschip, koraalrif, 
Filograndia elatensis, walvis, 
dolfijn, koraalvis, zeehond, 
vis, zeepaardje, kreeflachti-
ge, albatros, zeepaardje, 
Chromodoris leopardus, 
kwal, Tonna galea. Turbo 
marmoratus, pinguïn, pin
guïn, walvis, poolbeer, zeil
schip, Christopher Colum
bus, onderzeeër. 

MYANMAR 
5-5-'04. FIFA* honderd jaar. 
2 k. Beeldmerk gelegenheid, 
bekers, voetbal. 

NEVIS 
22-2-'o4. Vijftig jaar scouting 
voor meisjes. 
30,90 c , $ 1.20,5.-. Resp. 
beeldmerken insignes, 
Gwendolyn Douglas-Jones en 
Bridget Hunkins (vroeger en 
nu bestuurslid). Lady Baden-
Powell, groep scouts. 

NIEUW-CALEDONIÊ 
i6-5-'04. Aquarium van 
Nieuw-Caledonië, roggen. 
Driemaal 100 F. 
i7'5''°4- HetCaledonisch 
spoor. 
155 F. Locomotief. 

NIEUW-ZEELAND 
5-5-'o4. Draagbare kunst. 
$ 0.45,0.90,1.35,1.50,2.-. 
Resp. 'draak-vis' van Susan 
Holmes (1996), 'afdaling Per
sephone' van Stuart Johnson 
(2002), 'meridiaan' van Ro
wan McLennan (2002), 
'Taunga Ika' van Louise 
Neilson (2001), 'Cailleach Na 
Mara' (zeeheks) van Jan Kerr 
(2001). 

PALAU 
i6-2-'04. Levenscyclus zee-
schildpad. 
Vel met zesmaal 60 c.; blok 
$ 2.-. Schildpadden, resp. pa
rend, leggen eieren op kust, 
broedend, jongen gaan naar 
zee, groeien op in zee, keren 
terug om eieren te leggen; 
zwemmende schildpad. 

i6-2-'o4. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(1894-1978). 
Velletje met viermaal 80 c ; 
blok $2.-. Werk van de Ame
rikaanse illustrator. 

PAPOE-NIEUW-GUINEA 
20-i-'04. Overdruk kustplaat
sen (24-7-'03). 
Tweemaal 701. over 651. 
Huizen in resp. Gabagaba, 
Wanigela. 

30-i-'o4. Vis. 
70,70 t., I.-, 2.70,4.60, 
20.- K. Op tabs beeldmerk 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong 2004, resp. Glos-
solepis wananiensis, Mo-
gurnda lineata, Hephaestus 
transmontanus, Luqanus 
goldiei, Melanotaenia her-
bertaxelrodi, Glossamia 
wichmanni. 
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ig-5-'o4. Bloemen. 
0.70,1.-, 2.-, 2.65, 2.70, 
4.60 K.; velletje met zesmaal 
2.- K.; blok7.- K. Resp. Phalae 
nopsis amabilis, Phaius tan-
kervilleae, Bulbophyllum ma 
cranthum, Dendrobium rho-
dostictum, Diplocaulobium 
ridleyanum, Spathoglottis pa 
puana; Dendrobium cruttwel 
lii, Dendrobium coeloglos-
sum, Dendrobium alaticauU-
num, Dendrobium obtusise-
palum, Dendorbium johnso-
niae, Dendrobium insigne; 
Dendrobium biggibum. 

PITCAIRNEILANDEN 
28-4-'04. Landschappen. 
50 c , $ I.-, 1.50, 2.50. Resp. 
anker en rotskust, bloem en 
berg, schelpen en zee met 
rotsen, vogel en rots in zee. 

POLYNESIÉ 
23-4-'04. Monumenten en 
landschappen. 
500 F. Gerestaureerde histo
rische plaats met voorouder
lijke gebruiken 'marae Ara-
hurahu' in Paea. 

23-4-'o4. Economische ont
wikkeling. 
500 F. Vliegtuigstaarten, pa
rels en palmenbosje. 
i4-5-'04. Geurend hout. 
90 F. Vanille. 



lATAR 
;4'04. Internationaal jaar 
in het gezin 19942004. 
50 R. Beeldmerken gele

enheid en Verenigde Naties. 

ALOMONSEILANDEN 
■S'oj. Honderd jaar lucht
aart. 
el met zesmaal $ 4.; blok 
15.. Resp. Boeing 747, 
oeing 707, Lockheed 649, 
oeing 247D, Fokker F.VII, 
ebroeders Orville en Wilbur 
f̂ right; Concorde. 
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lERRE LEONE 
62'o4. Concorde. 
)rie vel met driemaal 
000 Le. Drieraaal Concorde 

;AXDN loi, op rand land
chap Kenia met giraffen; 
rieraaal Concorde 206 G
lOAA, op rand Rio de Janei
0; drieraaal Concorde G
LXDN, op rand Egyptisch 
radschap met piraraides. 
42'o4. St.Petersburg drie
onderd jaar, schatten uit de 
lermitage. 
'elletje raet zesmaal 
.400 Le.; vel met viermaal 
.000 Le; tweemaal blok 
000 Le. Resp. 'Geboorte 

shannes de Doper' door 
icopo Tintoretto (1518
594), 'Boetvaardige Maria 
lagdalena' van Titiaan (ca. 
4901576), 'Dood van St.Pe
ronilla' door Siraone Pigno
i (16111698), 'MariaHe
lelvaart' van Bartolomé Es
;banMurillo(i6i8i682), 
hieilige Hiëronymus hoort 
rompet' van José de Ribera 
[5911652), 'St.Joris en de 
raak' van Tintoretto; schil
erijen van Elisabeth Louise 
'igée.. Beeldmerk FIFA en 
esp. voetbalveld, voetbal, 
hirt, wereldkaart Lebrun 

(17551842): 'Gravin A.S. 
Stroganov en zoon', 'Graaf 
G.I. Chernyshev met mas
ker', zelfportret. Baron G.A. 
Stroganov; 'Bezoek aan 
priester' door JeanBaptiste 
Grenze (17251805), 'Aposte
len Petrus en Paulus'. 

242'o4. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(18941978). 
Velletje met viermaal 2.000 
Le; blok 5.000 Le. Werk van 
de Amerikaanse illustrator. 

SINGAPORE 
2i5'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
30,60 c , $ I., 2.. Beeld
raerk gelegenheid en resp. 
voetbalveld, shirt, voetbal, 
wereldkaart. 
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236'o4. Wereldkampioen
schap filatelie 2004 in Singa
pore. 
Vijftien velletjes van 201102, 
2i5'o3 en 2i4'o4 met 
overdruk beeldraerk WSC 
2004 eWorld Stamp Cham
pionship) op rand. 
77'o4. Festivals: Deepavali, 
Hari Raya Puasa, kerst, Chi
nees nieuwjaar. 
Viermaal 'local', viermaal 
50 c. (met gom en zelfkle
vend). Resp. olielampjes, 
kaars, doos met kerstmanne
tje en beestje, bloera en potje, 
vrouw met olielampje, jon
gen met sterretje, zingende 
meisjes, vrouw. 

AHQM'Om 

288'o4. Wereldkampioen
schap filatelie 2004 in Singa
pore. 
Velletje met zesmaal $ 2.
(zonder perforatie en geper
foreerd). Zegels van 2011
'02, 2i5'o3 en 2i4'o4, op 
rand beker en beeldmerk 
WCS 2004. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
84'o4. Boerderij Olivier. 
€0.90. 

ST. VINCENT 
i62'04. Concorde. 
Velletje met driemaal $ 3.. 
Concorde in vlucht raet op 
twee zegels delen routekaart. 
2004. Schilderijen van Ma 
Yuan (11601235). 
Vel raet viermaal $ 2.; blok 
$5.. 

SWAZILAND 
i46'04. Juiste partners. 
0.85, i.io, 2.45,3.35 E. Resp. 
koning raet vlag en 
contouren Afrika, portretje 
koning en beeldraerk raet 
contouren Afrika, portretje 
koning en beeldje omarmen
de mensen met bol, portretje 
koning raet raan en vrouw bij 
raicrofoon. 

SYRIÉ 
3g'03. Vijftig jaar interna
tionale jaarmarkt in Damas
cus. 
£32; blok £50. Resp. Jubi
leumbeeldraerk en industrie
gebouwen en vlaggetjes; hal
ve bollen en beeldraerken in
ternationale jaarbeursfedera
tie en internationale jaar
raarkt. 
27g'o3. Internationale dag 
toerisme. 
£ 32. Souk (markt) AlHarai
dieh in Daraascus. 
i4io'o3. Mondiale dag van 
de post. 
£ 10. Wereldbol met vlaggen 
en strepen luchtpostbrief. 

VANUATU 
284'o4. Zeesterren. 
35, 60, go, 250 vt. (in vorm 
zeester). Resp. Protoeaster 
nodulosus, Fromia monilis, 
Linckia laevigata, Echinaster 
callosus. 

VENEZUELA 
io5'o2. Honderdzestig jaar 
maritieme wegwijzers in Ve
nezuela. 
Velletje met 3., 3., 4.50, 
4.50,4.50, 4.50, 5., 5., 5., 
5. Bs. Vuurtorens en bakens 
(2164/387). 
2gio'o2. Symbolische inte
gratie Guacaipuro. 
Velletje met 2., zesmaal 3., 
3.50, 4., 5. Bs. Resp. broers 
Tiaora en Caycape, indiaan 
ontvlucht brandende hut, 
met speer, met speer en 
paard, worsteling en dood in
diaan, dood Juan Rodriguez 
Suarez, indiaan gedood door 
Suarez, Urquia, Baruta, stam
hoofd. 
igg'03. Alfabetiseringspro
ject 'Mision Robinson, Yo si 
puedo'. 
Velletje met viermaal 3., 
tweemaal 4., viermaal 5. Bs. 
Kind en mensen, boeken. 
7ii'03. Vier jaar Fondafa 
(Fonda de Desarrollo Agro
pecurio, Pesquero, Forestaly 
Afines). 
Velletje met zesraaal 3., 
tweemaal 4., tweemaal 
5. Bs. Beeldmerk en resp. 
vee, boer met ploeg, rij trac
toren, man bij gewas, aren, 
visbootje, maïs, tractor, 
vruchten, bonen. 

i6i2'o3. Achtentwintig jaar 
Fondur (Fondo Nacional de 
Desarrollo Urbano). 
Velletje met zesmaal 3., 
tweemaal 4., tweemaal 
5. Bs. Resp. 'La Virginia', 
'Altos de Uslar', 'Los Cocali
tos', 'La Rosaleda', 'El Win
che', 'Las Lomas', 'Cumbres 
Andinas', 'Solidaridad Var
gas', beeldmerk, fabriek. 
i8i2'o3. Twaalf jaar Fontur 
(Fundacion Fondo Nacional 
de Transporte Urbano). 
Velleqe met driemaal 3., 
driemaal 4., viermaal 5. Bs. 
Resp. vierbaansweg, weg in 
bergen, weg bij avond, man 
op weg, weg, jongeren, werk
zaamheden aan schip, stuur
huis, bestelbusjes, fiets. 
23i2'03. Twaalf jaar Cona
tel (Comision Nacional de 
Telecomunicaciones). 
Velletje raetvierraaal 3., 
steeds tweemaal 4., 5., 
6. Bs. Beeldmerk, Indiaanse 
kinderen en landschappen. 

io3'o4. Tweeënveertig jaar 
Fundacoraun (Fundacion 
para el desarrollo de la Co
munidad y Fomento Munici
pal). 
Velletje met driemaal 3., 
driemaal 4., viermaal 5. Bs. 

Huizen, kerken en spelende 
kinderen in resp. Miranda, 
Trujillo, Merida, Falcon, Var
gas, Nueva Esparta, Barinas, 
Caracas, Caracas, Lara. 
243'o4. Gezondheidspro
ject 'Mision Barrio Adentro'. 
Velletje met tweemaal 300, 
viermaal 500, tweemaal 750, 
1500,1700 Bs. Mensen, 
sport, huizen. 

VERENIGDE STATEN 
i24'04. Henri Mancini 
(19241994). 
37 c. Dirigent, pink panter en ti
tels filra en televisieprojecten. 

45'04. Amerikaanse chore
ografen. 
Vierraaal 37 c. George Balan
chine (19041983), Martha 
Grahara (18941991), Agnes 
de Mille (19051993), Alvin 
Alley (19311989). 

i55'o4. Tweehonderd jaar 
geleden vertrok expeditie Le
wis en Clark (18041806). 
Tweeraaal 37 c. (in boekje); 
37 c. In kaders zoals Araeri
kaanse zegels 19221926, 
resp. portretten Meriwether 
Lewis (1774 1809), William 
Clark (17701838); Lewis en 
Clark in landschap met verre
kijker. 

i85'o4. Honderdste ge
boortedag Isarau Noguchi 
(igo4ig88), beeldhouwer. 
Vijfmaal 37 c. Vijf beeld
houwwerken. 
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WALLIS EN FUTUNA 
224'o4. Flora. 
15. 25, 35.40 F
i25'o4. Eerste vlucht boven 
Wallis. 
300, 380 F. Resp. escorte
vaartuig 'Savorgnan de Braz
za', contouren kaart en wa
tervliegtuig. 

ZIMBABWE 
64'o4. Medailles van Zim
babwe. 
$ 1.500, 9.000,13.000, 
16.500. Resp. onafhankelijk
heidsmedaille, bronzen 
kruis, zilveren kruis, gouden 
kruis. 

ZUIDAFRIKA 
229'o3. Herdruk frankeer
zegels vissen, vogels 
5,10,30, 50C.,2., 3., 5., 
10., 20. R. Resp. Paracan
thurus hepatus, Acanthurus 
lineatus, Pomacanthus impe
rator, Cephalopholis minia
ta, Coracias caudata. Halcyon 

senegalensis, Merops bulloc
koides, Treron calca, Tauraco 
porphyreolophus. 
24g'o3. Helden van de strijd. 
Tweemaal blok 11.70 R, Por
tretten van resp. Waker Max 
Ulyate Sisulu (19122003, lei
der African National Con
gress), Robert Mangaliso So
bukwe (19241978, leider Pan 
African Congress). Ook boek
je met blokken Walter Sisulu, 
Oliver Tambo (295'o3, mel
ding 10/786), Robert Sobuk
we, Chris Hani (274'o3, 
melding 78/597), Steve Biko 
(9io'o2, melding 2/168). 

lög'oj. Poging wereldkam
pioenschap voetbal 2010 in 
ZuidAfrika te houden. 
'B4 domestic large', 'interna
tional airmail rate small let
ter'. Beeldmerk en man met 
gezicht in ZuidAfrikaanse 
kleuren met resp. voetballen
de jongens, kaart Afrika. 

CM^««»9I^' 

2g9'03. Competitie om het 
fortuin (verkoopbevordering 
postproducten).. 

'Standard postage'. Rad van 
fortuin en auto's (prijzen). 
9io'o3. Mondiale dag van 
de post, wereldcongres we
genbouw. 
Velletje met zes zegels. 
Shongweni dam in KwaZulu
Natal, zendmast Kimberly in 
NoordKaap, gebouw wetge
vende macht NoordKaap, 
brug in Limpopo, luchtfoto 
verkeerskruising Durban 
Westville in KwaZuluNatal, 
Manelabrug in Johannes
burg. 

i6io'o3. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen met India. 
Blok 3.35 R. Replica pot ge
vonden in Masorini (Kruger 
Nationaal Park), op rand Um
geni rivier in KwaZuluNatal. 

23io'o3. Honderdvijftig 
jaar driehoekige zegel Kaap 
de Goede Hoop. 
'Standard postage'. Zelfde 
ontwerp als zegel 1853 Kaap 
de Goede Hoop (Yvert 2) in 
keerdruk. 

3ii'o3. Kerst. 
Vijfmaal 'standard postage' 
(samenhangend); 3.80 R. 
Resp. Jozef met Maria op 
ezel, engelen, drie wijzen, 
Maria met Kind, vredesduif; 
ster. 
9i2'o3. Honderd jaar be
mande luchtvaart. 
Tienmaal 'standard postage'. 
Paterson No. 2 dubbeldek
ker, Vickers Vimy, De Havil
land DH9, Westland Wapiti, 
Junkers JU52, Sikorsky S55, 
Denel Rooivalk, Boeing 
7078, SUNSAT satelliet. 
Mark Shuttleworth in de 
ruimte. 

9i2'03. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen met Thai

land (gezamenlijke uitgifte) 
Tweemaal 3.35 R. Loxodont 
africana (Mafunyama), Thas 
olifant. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Aids Acquired Immuni 
Deficiency Syn
drome 

FIFA Federation Inter
nationale de Foot 
ball Association 

IBM International Bus 
ness Machines 
Corporation 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economisch' 
Markt voor Zuid
Amerika 

NAVO NoordAtlantisch 
Verdragsorgani
satie 

UPU Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 22I'04tOt82'05 
Jaar van de aap. 

BOEKENPLANK 
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Verzamelaars van het 
thema schilderkunst ken

nen dr. H. Meinel van de 
Arheitsgemeinschafi Kunst

geschichte e.Vwel; hij is de 
deskundige auteur van 
zeer uitgebreide catalogi 
in de reeks Die Klsine Gale

rie, die zegels met het 
werk van onder anderen 
Rubens, Picasso en Vincent 
uan Goflli bevatten. 
Als Heft 4 verscheen in 
1999 het deel Impressio

nismus (Frankreich); 
daarop is nu het supple

ment van 2003 versche

nen, waarin met name de 
schilders Monet en Tou

louseLautrec een volle

dige herbewerking heb

ben ondergaan. 
Het supplement is 156 
bladzijden dik en is zoals 
gebruikelijk in zwartwit 
en op het formaat A5 uit

gevoerd. Het kost circa 

€14. (exclusief porto). 

Eind vorig jaar verscheen 
ook de tweede druk van 
Hejt 1, getiteld Vincent 
van Gogh. 
Dit indrukwekkende 
handboek omvat 230 
bladzijden en toont 399 
afbeeldingen. Na acht 
jaar kunnen de verzame

laars dus weer over een 
actuele catalogus be

schikken. De prijs is 
€19.90 (exclusief porto). 
U kunt het deel van uw 
keuze bestellen bij P.W. 
Meinhardt, Piet Hein

straat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070

3652227. 
Tot slot het goede nieuws 
dat  ter gelegenheid van 
zijn 400ste geboortejaar 

in 2006 de catalogus 
Rembrandt zal verschij

nen. D VEENSTRA 

Hoe handig de 'nieuwe 
media' kunnen zijn heb

ben we nog onlangs kun

nen zien, bij het uitko

men van de CD/ROM 
Handboek Nederlandse Post

stempels van Cees Janssen. 
Maar niet alleen bij ge

heel nieuwe publicaties 
kunnen CD/ROM's uit

komst bieden: ook als 
een bepaald boek of een 
gezochte catalogus niet 
langer verkrijgbaar is, 
kan het medium goede 
'diensten bewijzen. Een 
treffend voorbeeld is de 
Großer Ganzsachenka

talog (j^hanixtanZypcm) 
van Dr. Siegfried Ascher. 
We hebben het dan over 
een publicatie van bijna 
tachtig jaar oud, die de 
tand des tijds kennelijk 
goed heeft doorstaan. De 
CD/ROM die van deze 
oude catalogus is ge

maakt, herbergt een Acro

bat Readerbestand van 
ruim 1.400 pagina's. In 
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feite gaat het om een 
elektronische facsimile

uitgave. Door de relatief 
grote omvang van het te 
openen bestand kan het 
op wat oudere PC's enige 
tijd duren voordat alle in

formatie in het geheugen 
geladen is. Daarna is het 
betrekkelijk eenvoudig 

om door de pagina's te 
bladeren en  waar nodij 
 in te zoomen op de ver

melde (en in veel gevalle 
geheel of gedeeltelijk af

gebeelde) postwaarde

stukken. De zoekfunctie 
van de Readerprogram

matuur maakt het moge

lijk om op trefwoorden t 
zoeken. Door de flinke 
bestandsgrootte kan dit 
in sommige gevalen ook 
enige tijd in beslag ne

men. De kwaliteitvan de 
gebruikte scans is overi

gens uitstekend. Geluk

kig is het mogelijk  zij 
het nadrukkelijk 'voor ei 
gen gebruik'  een printj 
te maken van de gezocht 
pagina's. 
'GroĴ er Gonzsüchenkatalo^g (Afghani 
stanZijpcrn) op CD/ROM door Dr. 
Sie^ied Ascher (inciusicfReader 5,0 
Verkrijgbaar bij P W Meinhardt, Pi 
Hemstraat 36, 2518 CH Den Haag, 
tel 0703652227,Jox 070365188; 
o/piümetnhardt@coliectura,com 
Pnjs €39.90 (excl uerzendin^J, 

Filatelie op het Internet: www.filatelie.ws 
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fERKEERSVEILIGHEID: VROEGER 
IN NU MET ELKAAR VERGELEKEN 

/lijn hoofdverzameling 
'eili^ Verkeer heeft als een 
oort ondertitel de vol
lende tekst: 

)age\ijks doden en gewonden 

chade en overlast uoor 
mens en natuur 

ien economisch verlies van 
miljarden guldens per jaar 

)it verschijnsel heet 
verkeersonveiligheid. 

ien inleiding met dezelf-
le strekking lezen we in 
ascination, het blad van 
ie UNPA, de postadmini-
tratie van de Verenigde 
^Iaties. Aanleiding is de 
erie Veilig Verkeer, waar-
'an de uitgiftedatum - 7 
ipril - bewust is gekozen: 
lat is namelijk Wereldge-
;ondheidsdag. De VN 
:onstateerde vorig jaar 
lat de verkeersveiligheid 
:e weinig aandacht krijgt 
n koppelde daarom de 
:hema's 'Veilig Verkeer' 
n 'Wereldgezondheids-
lag' aan elkaar, 
ontwerper Michel Gran
der maakte er moderne 
egels van en voegde een 
)pvallend element toe; 
ooral verzamelaars van 
iet thema 'Cartografie' 
uilen er blij mee zijn. Op 

lUe zegels maakte hij een 
uim gebruik van kaart-
nateriaal. Dat de serie 

zes zegels telt zal toeval
lig zijn, maar het deed 
me wel denken aan de ac
tie Zwarte Zes, die Veilig 
Verkeer Nederland (de 
voorganger van het hui
dige 3VO) in de jaren zes
tig voerde. Die zes waren 
destijds: i. Geen afstand 
houden. 2. Slippen. 3. 
Onveilig inhalen 4. On
juist invoegen. 5. Te 
langzaam rijden. 6. Stop
pen op de autoweg. Toch 
denk ik de zes zegels uit 
de UNPA-serie het beter 
doen dan deze Zwarte Zes. 
De thema's zijn alge
mener en zullen een 
breed publiek aanspre
ken. Het is verleidelijk 
om op deze plaats, naast 
de besproken zegels, ook 
allerlei materiaal uit mijn 
uitgebreide collectie te 
laten zien, maar dan zijn 
tien pagina's zelfbij lan
ge na niet voldoende. Ik 
beperk me en laat bij ie
dere UNPA-zegel slechts 
één andere zegel of stem
pel zien. We kunnen 
daardoor meteen de 
vormgeving van 'vroeger' 
met die van 'nu' vergelij
ken. Nieuwe zegels mo
gen er dan vaak moder
ner uitzien, dat betekent 
nog niet dat alles wat 
tientallen jaren geleden 
werd uitgegeven nu zo
veel slechter is. 
Op de UNPA-zegel van 
$ 0.37 zien we een auto 

De 'Zwarte Zes'- ..uerkefrsuciliflheidsartie van ruim veertig jaar güeden... 

die is opgebouwd uit ver
keersborden, waarmee 
gezegd wil zijn dat we de 
deze tekens moeten res
pecteren, zowel voor 
onze eigen veiligheid als 
voor die van anderen. En 
die 'anderen' zijn niet 
uitsluitend automobilis
ten! Ook motorrijders, 
fietsers, voetgangers en 
andere weggebruikers 
vallen er onder. Een 
Frans machinestempel 
uit 1969 houdt ons voor: 
Ces signaux souvent la vie... 
Respectez-les! ('Deze tekens 
redden levens - respec
teer ze!'). 
Normen en waarden, het 
is tegenwoordig een hot 
item, ook in het verkeer. 
'Bumperkleven' en rechts 
inhalen zijn slechts twee 
van de vele dagelijkse ver-
keersergernissen. De ze
gel van $ 0.70 heeft als 
thema 'Hoffelijkheid op 
de weg'. De tekst in het 
stempel van de Polizeiprä
sident in Bonn uit i960 is 
directer van toon: Seid nett 
zueinander- auch im 
StraJ5enverkchr ('Wees hof
felijk tegenover elkaar -
ook in het wegverkeer'). 
De zegel van 0.85 f 
vraagt aandacht voor een 

kwetsbare groep in het 
verkeer: de voetgangers -
en vice versa. Want auto
mobilisten moeten de ze
bra's behoedzaam nade
ren, maar voetgangers 
behoren de weg niet plot
seling over te steken. Een 
Hongaarse zegel uit 1964 
laat de positie van de 
voetganger duidelijk zien 
en geeft ook een duidelijk 
advies: voordat u zich op 
de weg begeeft, moet u 
om zich heen kijken. 
Het dragen van veilig-
heidsgordels vormt het 
thema van de zegel van 
i.oo f. Op deze zegel is 
het gebruik van kaartma
teriaal het duidelijkst. 
Een Zwitsers machine
stempel uit 1971 brengt 
een korte, maar krachtige 
boodschap: Gurten tragen 
('gordels om'). 
De 'muur' van fiessen op 
dezegel van €0.55 is 
overduidelijk: alcohol en 
verkeer gaan niet samen! 
Maar dat wisten we al 
dankzij een Franse zegel 
uit 1981, met de tekst Boi-
re OU conduire ('drinken of 
rijden'). 
De zegel van €0.75 is 
naar mijn gevoel het 
minst geslaagd. De in de 

lucht hangende wolkjes 
in de kleuren rood, geel 
en groen doen eerder 
denken aan het stoppen 
voor verkeerslichten dan 
aan de gevaren van een te 
hoge snelheid. Toch is 
dat het thema van deze 
zegel. We zijn dan wel 
meteen terecht bij een 
(althans in Nederland) 
favoriet gespreksonder
werp: snelheidsboetes en 
dan vooral die, die we
gens kleine overschrij
dingen worden uitge
deeld. Dat neemt echter 
niet weg dat een te hoge 
snelheid degelijk fataal 
kan zijn. Het televisie
programma Blik op de weg 
van 16 april jl. was daar
aan bijvoorbeeld gewijd. 
Producent en presentator 
Leo de Haas begon zijn 
inleiding met de opmer
king dat het eerste dode
lijke verkeersongeval al 
in 1896 in Londen plaats
had, toen de maximum
snelheid voor voertuigen 
was verhoogd van vijf 
naar twintig kilometer... 
Het frankeerstempel dat 
Veilig Verkeer Nederland in 
de jaren zestig gebruikte 
om voor de gevaren van 
een te hoge snelheid te 
waarschuwen, is niet al
leen grappig maar ook 
duidelijk: Houd uu; snel
heid in toom! 

De verminderde aandacht 
voor verkeersveiligheid 
die door de Verenigde 
Naties werd geconsta
teerd zien we ook terug 
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in de filatelie. Het is veel
betekenend dat maar 
twee landen de uitgifte 
van de UNPA ondersteu

De Franse zegel is een 
'kopie' van de VNzegel 
van i.oo f. 
Italië deed het met de uit
gifte van twee zegels 
daarmee nog iets beter. 

Op de Italiaanse zegel 
van €o.6o heeft een auto
mobilist zicht op een met 
verkeersborden geplavei
de weg en die van €0.62 
is een leuke variant op de 
veiligheidsgordelpost
zegel van de UNPA en 
Frankrijk. 

De laatstgenoemde zegel 
kreeg een uit verkeers
borden opgebouwde 
landkaart van Italië als 
ondergrond. 

Ook als is verkeersonvei
ligheid een groot maat
schappelijk probleem 

= (neem alleen maar het 
° feit dat het aantal ver
 keersdoden weer stijgt!), 
= er bestaat op dit moment 
'2 toch maar relatief weinig 
3 thematische belangstel
5 ling voor het thema. 
^ Zelf verzamel ik het the

— ^ ma Veilig Verkeer al sinds 
CIA 1970 en ik kan u verzeke
• " " ren: het is een uiterst 

boeiende bezigheid. Dus 
wat let u? Voor een beetje 
'concurrentie' ben ik echt 
niet bang... 

AANDACHT 
VOOR AIDS 

Niet voor niets krijgt Aids 
vooral in Afrika ruime fi
latelistische aandacht. 
WereldAidsdag (i de
cember) levert meestal 
een aardig aantal nieuwe 
emissies op  veelal met 
het bekende Aidssym
bool  en thematisch ge
zien doen de uitgiften 
van de Afrikaanse landen 
het dan vaak het best. Ge
lukkig maar, want juist in 
Afrika is het noodzakelijk 
zegels uit te geven die 
duidelijke voorlichting 
kunnen verstrekken. 
Het belang van de Afri
kaanse bevolking raakt 
hier ook het belang van 
de thematische verzame
laars: burgers moeten zo 
goed mogelijk worden 
voorgelicht, verzame
laars willen graag zoveel 
mogelijk verschillende • 
aspecten van hun thema 
belichten. 
Maar er is ook sprake van 
'voortschrijdende voor
lichting'. Aanvankelijk 
was het karakter van de 
voorlichting vrij alge
meen en vooral gericht 
op de beïnvloeding van 
gedrag ('Vrij veilig'), 
maar de laatste jaren ver
schijnen steeds meer ze
gels die voorbeelden ge
ven van een brede aanpak 
van het HIV en Aidspro
bleem. Alle emissies be
handelen gaat niet, van
daar dat ik me beperk tot 
zegels uit drie Afrikaanse 
landen. 
Op I december 2002 gaf 
Botswana een serie van 
vier zegels uit. De zegel 
van 55 t. (Tebelopele) pro
pageert het uit eigen be
weging advies vragen en 
het zich op HIV laten tes
ten. Vanzelfsprekend? 
Voor ons misschien, 
maar in veel Afrikaanse 
landen is dat niet zo: het 
ontkennen van Aids is 
daar nog alom aanwezig. 
Make a new start today (Be
gin vandaag opnieuw) is 
de tekst op de tweede ze
gel. 
Heel triest is het pro
bleem van de HlVover
drachtvan moeders op 
het nog ongeboren kind. 
De zegel van 1.10 P. 
schenkt hier aandacht 
aan. 
De zegel van 2.75 P. 
(Men, Sex & Aids) bena
drukt de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
voor gezondheid binnen 
een relatie. 
Omdat veel kinderen hun 
ouders aan Aids verlie
zen, groeit het aantal we

BOTSWANA 

AIDS Campaign 2002/1 
Official First Day Cover 
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zen. Er zijn organisaties 
die helpen bij het opvoe
den en grootbrengen van 
zulke kinderen en de ze
gel van 3.30 (Masiela Trust 
Fund) wijst op zo'n instel
ling. 

Nigeria greep World Aids 
Day (3 mei 2003) aan om 
twee zegels uit te geven 
die model kunnen staan 
voor de visuele voorlich
ting aan burgers. De ze
gel van N 20 legt het ac
cent op de verzorging van 
Aidsslachtoffers (Caring 
for Aids Victim) en die van 
N 50 brengt de Aidsvoor
lichting (Counseling on 
Aids) in beeld. Jammer 
dat het beeldmateriaal 
dat ik ontving, kwalitatief 
gezien niet geschikt is 
voor reproductie in deze 
rubriek. 

Wat ik eerder het 'voort
schrijdend karakter van 
de voorlichting' noemde, 
komt vooral tot uitdruk
king in de uit vier zegels 
bestaande serie die Swa
ziland op 9 maart jl. uit
gaf De zegels brengen de 
vooruitgang van de be
handeling van de epide
mie in beeld. Bij Commu
nity Home Based Care (ze
gel van 85 c.) gaat het om 
het probleem van zieken
huizen die het grote aan
bod Aidspatiënten niet 
meer aan kunnen. Die 
zieken kunnen in Swazi
land terugvallen op aller
lei vormen van locale 
zorg, gericht op hulp bij 
het thuis behandelen van 
de patiënten. Er worden 
ook medische hulpmid

delen, zoals handschoe
nen, verstrekt. Op de ze
gel brengt een hulpver
leenster (ze draagt het 
Aidssymbool links op 
haar jas) een en ander in 
de praktijk. 
Knoui your HlVstatus 
('Weet of u met HIV be
smet bent') is het thema 
van de zegel van E i.io, 
die de aandacht vestigt 
op een Care and Voluntary 
Counseling & Testing Centre 
(VCT). Zulke centra kun
nen met HIV besmette 
personen tijdig opspo
ren. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de centra 
ook behulpzaam zijn bij 
het bevorderen van ver
antwoord seksueel ge
drag, zodat HlVover
dracht wordt voorkomen. 
De tekst Testing blood 
samples ('Het testen van 
bloedmonsters', zegel 
van E 2.45) verwijst naar 
de snelle HlVtest, die op 
de zegel door een mede
werker van een VCT 
wordt uitgevoerd. 
Op de zegel van E 3.35 
wordt de aandacht ge
vraagd voor een ernstig 
probleem: Unstenlized in
struments can transmit 
HIV/AIDSGet all treat
mentsjrom trained health 
personnel ('Nietgesterili
seerde instrumenten 
kunnen HIV/AIDS over
brengen  Alle behande
lingen moeten worden 
gedaan door opgeleid 
medisch personeel'). De 
sterilisatieketel op de 
voorgrond spreekt boek
delen. 

Dankzij zijn geheel ande

re invalshoek is ook de 
Li/c Ballzegel (Oosten
rijk, 29 maart) een inte
ressante aanwinst voor 
het thema Aids. Het be
treft een spectaculair lief 
dadigheidsbal dat sinds 
1993 jaarlijks wordt ge
houden. Dat is wel een 
postzegel waard! Maar d 
Oostenrijkse PTT laat he 
er niet bij: per verkochte 
zegel wordt het goede 
doel met 10 eurocent on
dersteund. 

WATERVOGELS 
OP ARUBA 

Aruba gaf op 31 maart 
een serie van vier zegels 
met afbeeldingen van wa 
tervogels uit. De ontwer
per heeft het accent ge
legd op de koppen van d( 
vogels, maar  en dat is 
een pluspunt  de dieren 
zijn ook in volle vlucht 
afgebeeld. Drie van de 
vier vogels zijn al vaak Of 
zegels geportretteerd, 
maar de geelsnavelstern 
(Sterna sanduicensis, zegel 
van 70 c.) is wellicht vooi 
het eerst op een zegel te 
zien. Kenmerkend is ui
teraard de gele snavel, 
alsmede de zwarte kop 
met achterwaartse kuif 
De vogel broedt vrijwel 
uitsluitend op Aruba en 
de twee andere Antillen; 
hij is op Aruba wettelijk 
beschermd. 
Er is echter iets bijzon
ders aan de hand met 
deze stern en dat komt 
door de tegenstrijdige in 
formatie die de Arubaan
se postadministratie ver
strekt. Algemeen wordt 
Sterna sanduicensis vertaalc 
met grote stern, een vo
gel met een zwarte snave 
met gele punt. Dat staat 
ook in de folder die de 
uitgifte begeleidt. Maar 
in de apart bijgevoegde 
Nederlandse vertaling 
wordt nadrukkelijk de 
term geelsnavelstern ge
bruikt. De naam is in de 
checklist van Michael Wal
ters niet te vinden en de 
bekende vogelwebsite 
van Kjell Scharning ver
meldt de naam ook niet. 
Er is vast wel een lezer 
van Filatelie die de oplos
sing van dit raadsel kan 
verschaffen. 
Op de zegel van 75 c. fi
gureert de bruine peli
kaan (Pelicanus occidenta
lis), een vogel die vooral 
op Aruba veel voorkomt. 
De pelikaan vangt zijn 
voedsel door hoog in de 
lucht te vliegen en dan 
loodrecht het water in te 
duiken om vissen met 
zijn keelzak op te schep
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en. De jonge vogels zijn 
chtbruin met een witte 
nderkant en een grijs
ruine kop, oudere ve
els zijn grijsbruin met 
en witgele kop. Ze 
roeden soms op de rif
ilandjes van Aruba. 
)p de zegel van 80 c. ko
nen we een vrouwtje van 
!e Amerikaanse fregatvo
;el {Vregata mamfums) te
;en. De vogel vangt Vis
en en inktvissen uit het 
rater met zijn lange ge
logen snavel, maar kan 
elf niet zwemmen. De 
ogels overnachten met 
londerden tegelijk op 
en aantal plaatsen op 
iet eiland, maar ze broe
ien in naburige landen 
an de kust. 
)e lachmeeuw (Larus atri
illa) is de enige 'echte' 
leeuw die op Aruba en 
Ie Nederlandse Antillen 
e vinden is. Vooral in de 
omermaanden is hij in 
;roten getale aanwezig. 
Ve zien deze vogel, die 
ijn naam uiteraard 
lankt aan het geluid dat 
lij maakt, vereeuwigd op 
Ie zegel van go c. De 
neeuw broedt op Bonai
e en sinds enkele jaren 
lok op de rifeilandjes van 
Lruba. 

maakvoUer vormgege
en dan de Arubaanse se
ie is de Kroatische reeks 
an vier zegels die afbeel
lingen van de purperrei
;er (Ardea purpurea) toont 
emissiedatum: 22 
naart). Ik vind zulke 
breedteportretten' heel 
harmant; ze tonen in een 
onsequent uitgevoerde 
ormgeving verschillende 

druk, 2000) erbij pakken, 
dan wordt duidelijk dat 
Hongarije met deze uit
gifte een aantrekkelijke 
serie aan het gevarieerde 
assortiment hondenze
gels toevoegt. Alweer, 
zouden we zeggen: want 
de uitgebreide series van 
1956,1967 en 1972 mo
gen er ook zijn. 
Nu de Domfilcatalogus 
toch ter sprake komt: de 
titels in deze reeks mo
gen dan met een ware 
sneltreinvaart op de the
matische markt worden 
gezet, ze zijn thematisch 
gezien onder de maat. 
Ook in het geval van de 
nieuwe Hongaarse serie 
was ik aangewezen op de 
Michelcatalogus (Band 
4, OstEuropaKatalo^) om 
enige achtergrondgege
vens bij elkaar te krijgen. 
De eerste zegel uit de srie 
toont een zwarte schaap
herdershond (pull), een 

heid. Heel geschikt dus 
voor de jacht op hazen, 
herten en zelfs wolven. 
De bruine haas op de ze
gel onderstreept het 
jachtkarakter van de 
hond. 
De mudi op de derde ze
gel (ik beschik helaas 
niet over een vertaling 
van deze naam) is een 
herdershond; hij heeft 
een wat rustiger karakter 
dan pull en pumi) en hij 
moet zijn werk goed te 
doen eerst getraind wor
den. De hond is ook als 
waakhond geschikt. Op 
deze zegel vormen drie 
schapen het extra ele
ment. 
De jachthond met een 
opvliegende fazant op de 
vierde zegel is de Hon
gaarse uiszia, wat Michel 
vertaalt met 'kortharige 
Hongaarse staande 
hond'. Het ras werd in 
1982 erkend. Het gaat om 

facetten van een dier. Het 
WWFlogo (rechts boven 
het logo van HP) valt wel
iswaar nauwelijks op, 
maar het gaat toch echt 
om een World Wildlife 
Fundemissie. 
Voor de Kroaten is de 
purperreiger een trekvo
gel, die eind maart arri
veert en die in augustus 
of september (soms zelfs 
iets later) weer vertrekt. 
In Nederland zijn de pro
vincies Friesland en 
Utrecht favoriete verblijf
plaatsen. De reigersoort 
is in de meeste Europese 
landen wettelijk be
schermd. 

HONGAARSE 
HONDENRASSEN 

Hongarije gaf op 19 fe
bruari een strip van vier 
zegels uit die samen een 
velletje vormen; afge
beeld zijn populaire Hon
gaarse hondenrassen. 
Het velletje moet dienen 
om de jeugdfilatelie in 
Hongarije te promoten, 
maar erg duidelijk is dat 
niet. Wel duidelijk is de 
toeslag van 50 f op de 
vierde zegel, die voor de 
jeugdfilatelie is bestemd. 
Als we de hondencatalo
gus van Domjil (eerste 

energieke, moedige 
hond, die het woord 
'angst' nauwelijks kent. 
Hij is gemakkelijk te trai
nen en heeft een uiterma
te 'werklustig' karakter. 
Hij is de bekwame bewa
ker van schaapskudden 
en dat al, nadat hij het 
slechts een of tweemaal 
heeft zien voordoen. De
zelfde zegel toont ook 
twee Rackaschapen. 
Wat de oorsprong van de 
Hongaarse hazewind of 
windhond (Pumi) op de 
tweede zegel is, weten we 
niet, maar het gaat om 
een bijzonder gehoorza
me soort. De honden 
kunnen heel goed ruiken 
en ze halen hoge snel

een lichtbruine, intelli
gente hond met een uit
stekend geheugen. Het 
dier, dat niet ruw wil 
worden behandeld, is een 
goede jachthond. 
De vier zegels vormen 
een blokje dankzij een 
bedrukking op de velran
den; die bestaat uit de 
vacht van een puh (links) 
en de kop van een uizsla 
(rechts). 

AANVUIUNC 
VUURTORENS 

Bij de behandeling van de 
vuurtorenserie van Malei
sië (april jl.) ontbraken 
de gegevens van de vuur
toren op het blokje. 

Dankzij vuurtorenverza
melaar J. Termes uit 
Heemskerk kan ik die ge
gevens nu melden. 
Het blokje toont de Tan
jon^ Tuanvuurtoren (ook 
wel Cape Rachado, F16126). 
De geografische positie 
van de toren is 
2°24'4"Noorden 
io i°5i '2" Oost. De toren 
werd gebouwd in 1863 en 
het is de oudste nog in 
werking zijnde vuurtoren 
van Maleisië. De witte, ci
hndrische toren is 24 me
ter hoog. De code van het 
signaal is Fl(3)W 15s; het 
signaal heeft bereik van 
23 mijl en wordt afgege
ven op een hoogte van 118 
meter. 

Dan nog een interessante 
aanvulling op de vuurto
ren op zegel 3. De naam 
Altm ŝburg duidt op de 
Nederlandse gouverneur 
van deze naam uit die tijd. 
De Nederlanders sticht
ten er twee eeuwen gele
den (in 1784) een fort en 
ze bouwden er deze vuur
toren, die nu als een be
zienswaardigheid geldt. 

fl^gya'if kutjafajtalc 
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AANGEBODEN 

Heeft u mijn advertentie 
gemist? Ik probeer weer 
mee te doen! F. Ghijben, 
Zonegge ig-i6, Zevenaar. 
Nederland & Ver. Europa 
pfr. + gest. Stuur uw 
nummers en ontvang 
mijn prijs. F.Ghijben, 
Zonegge 19-16, 6903 GV 
Zevenaar. Tel./fax: 
0316-529241. E-mail: 
f.ghijben(5)wanadoo.nI 

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@pla-
net.nl 

Roemenië 5% -15% 
Michel pfr. gest. 1858-
2003. Gratis prijslijst. 
Dan S., OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie. 

D.D.R. 2$% Bund Berlin 
Reicli N.L. ö CH. Fr. Eet. 
V.a. 35% J. Römkens, 
tel.: 045-546 28 94 

Diverse partijen e.d., gro
te stok W-Europa/Nog. 
Centro Filatelico, 
Woerden, 0348-423885, 
www. een trofilatelico. nl 

Int'I Bulletin Neth Phila
tely. News opinion arti
cles, 4x16 pp 17 euro per 
year, Frans Rummens, 
Raperbeek 82, 3772 RW 
Barneveld. 

Opgelet!! Bekijk mijn aan
biedingen op EBAY (jia3li) 
en marktplaats.nl 
F. Stavast, tel.; 045-5251176. 

Polen, Joegoslavië Roeme
nië Albanië Hongarije, Bul
garije, 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 
ï Rijswijk, tel.: 070-3941745. 

Gratis prijslijsten postfris-
JS66 se zegels van vele the-
• " " ma's. Wien, Pb 22517, 

iioo DA A'dam Z.0. 
Tel/fax: 020-6974978 en 
www.wien.nl 

Provincievelletjes: alle 13 
voor €99,-. Per stuk 
vanaf € 7,25. Duitsland 
2002: postfris € 72,50, 
gestempeld: € 57,50. 
Duitsland 2003 postfris 
€ 88,-. Gestempeld: 
€ 77,50 Duitsland: 95 
versch. vanaf 2001 tot 
heden € 15,- of 250 
versch. van 1998 tot 
heden € 30,- incl. 4 cpl 
series Wohlfahrt. Giro 
53i2882Verseveld&Bosch 
man. 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 setBU 1999-2001 
€ 89,-. Ook euromunten 
per land. E-mailadres: 
van.verseveld^vsrxs.nl 

Kijk voor een groot aan
bod op: www.hoUand-
stamps.nl Wim 
Groeneweg 070-3855202. 

Nederland postfris v.a. 
30%. Nederland gebruikt 
v.a. 30%. Tevens abonne
menten België e.a.. T. van 
Wijck, tel.: 0115-622474, 
e-mail: theowijk@zon-
net.nl 

Kilowaar, 59% herden
kingszegels: 50 grams 
IJsland - € 25,-.; 150 
grams Finland - € 20,-; 
120 grams Noorwegen, 
Denemarken of Zweden -
€ 10,- in een brief of op 
gironummer 1624853. 
Franco thuis. Correspond 
in English. Want-list ser
vice. Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 
17 Norrköping, Zweden. 
E-mail: lennartrun-
fors(3)swipnet.se 

Wereldverzameling in 
ruim 35 albums w.o. 
Davo's. Veel t/m 2003. S. 
Smit, tel: 0512-382144. 

Aangeboden rondzend-
boekjes voor verenigin
gen. J. .d. Meer, 
tel.: 0561-688809. 

Ned. ie dagenv. onbescha. 
gaaf Div. no. 25% van 
cat. waarde excl. verz. 
kosten. A. Schimmel, 
tel.: 030-6963907. b.v. 
no. 202 t/m 314 of 133 
t/m 250 + album enz. Te 
kiezen uit 18 albums. 

Te koop: Laptop Pentium, 
Windows '98 Office 2000, 
Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook, Internet etc. 
Ideaal voor uw adminis
tratie van uw verzame
ling. Eventueel bezorgd. 
€ 395,- 06-48853685. 
B. Pennings. 

Ned. kinderbedankkrt. 
vanaf € i ,- (ook gevr.), 
maxikrt. p.fris, FDC, Aut. 
BJ, comb. Lamantrip. 
Tel.: 0499-474163. 

T.k. verz. Ned. + overzee. 
Pfr + gest. (± 5200 zgls. 
+ 375 fdc's). Cat. wrd. 
± € 8750,-, prijs € 1750,-! 
(incl. 5 Importa albums 
+ 2 inst. boeken). Hierbij 
verz. Indonesië cat. wrd. 
± € 385,- gratis! (instb) 
J.C. Schuurman, 
tel.L 010-4610494. 

Originele PTT 
hangbrievenbus (1954). 
Van Leusen 0596-626988. 

Te koop 125 pz Japan 
€ 5,-, 200 Skandinavië 
€ 7,-. C.Maasse, De plan
tage 14, Woudenberg. 
Bank: 483612243. 

Te koop: 100 grfm Did 
€ 4,-, 250 gram wereld 
€15,-plus 100 gram 
extra. J. Pekel, 
Ligtenbergstr. 25, 
6433 BP Hoensbroek. 
Giro: 5338059. 
Tel.: 045-5213901. 

600 versch. Europa € 5,-
in brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, 
Schooneveldstr. 4, 
5703 AR Helmond. 

Nieuwtjes: West-Europese 
landen o.a. Engeland, 
Frankrijk enz. alles nom. 
+10%. Aruba, Ned. 
Antillen redelijke prijs. 
H.0. Landegent, 
Jupiter 107,1115 TL 
Duivendrecht. 
Tel.: 020-6993179. 

500 Versch. Europa w.o. 
BRD en Nederland 
€ 10,-. 500 Oost-Europa 
€ 5 , - . 1000 Wereld € 5 , -
in brief of giro 3057661. 
J. Senders, Weg door de 
Rijpel 22, 5709 AT 
Helmond. 

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 firma
perforaties, 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. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 
koop. M. Breedt Bruijn. 
tel.: 033-4946980/-
0614679827. 

Gevr. brieven/FDC's van 
Nieuw-Guinea, Curagao en 
Antillen. 0180623279 of 
mowocos(5)chello. nl 

Wie o wie zend mij 
zijn/haar/hun persoonlijl 
postzegel. J. Sluis, 
Overesselijk 2a, 
4751TR Oud-Gijstel. 

Puntstempels op cat. nrs 
28 en 29. Schuring, Park 
Sparrendaal 25, 3971 SK 
Driebergen, tel.: 0343-
539666. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: 
A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail 
a.bouwense(a)wolmail.nl 

Filitalia, contactgroep 
Italiè en gebieden, 
Vaticaan en S. Marino bij 
eenkomsten, veilingen ei 
rondzendingen. 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel.: 070-3460328. 

Een clubgenoot in het 
Europees Parlement? 
Kies dan op 10 juni 
Gerrit Valk, PVDA lijst 2, 
plaats 10. 

Filatelistisch 
nieuws? 

U leest het 
het eerst op 

www.filatelie.ws 

mailto:hjdepuitg@planet.nl
mailto:hjdepuitg@planet.nl
http://marktplaats.nl
http://www.wien.nl
http://www.hoUandstamps.nl
http://www.hoUandstamps.nl
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MISSIE/MIX GROOT EN KLEINFORMAATZEGELS 
LAND OMSCHRIJVING 500 1 5 9 

GRAM KILO KILO KILO 

AUSTRALIË LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 30,00 145,00 250,00 
BELGIË MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 17,50 32,50 
CANADA MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 21,50 
DENEMARKEN GROTE VARIATIE MET NIEUW 16,00 30,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 13,00 24,50 95,00 
ENGELAND HET BESTE MET NIEUW  9,50 17,00 65,00 80,00 
FINLAND VEEL NIEUW 18,50 35,00 
FRANKRIJK MEEST NIEUWE ZEGELS 24,50 45,00 

JAPAN VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 16,50 30,00 
LUXEMBURG GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 21,50 41,00 
NEDERLAND GROTE SORTERING 10,50 18,25 80,00 131,50 
NOORWEGEN MET DE NIEUWSTE 23,50 43,50 
SCANDINAVIË LEUKE SORTERING MET NIEUW 17,50 32,50 
TSJECHIË MODERNE MIX MOEILIJK 10,00 19,00 
U.S.A. LEUKE KILO MET 34c ZEGELS 10,00 17,50 77,50 150,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 15,00 27,50 125,00 182,50 
WEST EUROPA LEUKE SORTERING MET NIEUW 17,50 32,50 
ZUID AFRIKA GOEDE MIX MET IETS NIEUW 15,00 27,50 
ZWITSERLAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 17,50 32,50 150,00 275,00 

van 19 juli t/m 2 augustus zijn wij gesloten. 
KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

]mmm^mÉÉMmmmÈ^^ ïp\simm§^m^mmmwßm(e\i 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 
L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 
L4/24 48BLZWtt 18,95 12,25 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,75 
WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 
.5 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 
.S 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 
5 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 
3IJ IN5TEEKB0EKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BIANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

5,05 4,70 4,50 

7,35 7,00 6,70 

11,40 10,70 10,40 

13,00 12,80 11,90 

PER STUK DUURDER 
5,90 6 00 5,50 
9,50 9,00 8,50 

13,00 12,70 12,50 
17,00 16,60 16,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE y.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND 
AU5TRALIE 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
U S A 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2003 
SUPERMIX VEEL LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

fixonr 
100 gr 

7,00 
13,50 
16,00 
7,00 
7,00 

10,00 
7,50 

57,95 
11,00 
15,00 
32,50 
11,35 

86,00 
14,00 

9,10 
13,50 
12,00 
35,00 
15,00 
7,50 
8,00 

13,50 
12,50 
13,50 
15,00 
1150 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,50 

mm 
250 gr 

16,50 
32,50 
39,00 
16,50 
16,50 

23,50 
17,50 

26,50 
36,50 

27,00 

33,50 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
17,00 
19,00 
32,50 
31,00 

32,50 
36,00 
27,50 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
27,50 

m^ 
500 gr 

31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
32,50 

V 
50,00 
72,00 

41,00 

38,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
53,00 
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