


DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
filatelie en postgeschiedenis 

ONZE VOLGENDE VEILING ZAL PLAATS VINDEN 
VAN 22 T/M 25 OKTOBER 2004 

voor deze veiling ontvingen wij reeds vele mooie inzendingen waaronder 
een unieke collectie postwaardestukken verdeeld over ca. 200 kavels, een 

uitgebreide collectie Engeland en Koloniën, vrijwel complete collecties 
van alle West-Europese landen, een zeer mooie wereld collectie, etc.etc. 

U KUNT NOG INZENDEN VOOR 
DEZE VEILING TOT UITERLIJK 

27 AUGUSTUS 2004 
WILT U PROFITEREN VAN ONZE WERELDWIJDE KLANTENKRING NEEM 

DAN NU KONTAKT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN MET EEN VAN 
ONZE EXPERTS DIE U UITGEBREID ZULLEN INFORMEREN 

LEEUWENVELDSEWEG 14 - 1382 LX WEESP 
TEL : 0294-433020 - FAX : 0294-433055 - E-MAIL: info@npv.nl 

WWW.NPV.NL 

mailto:info@npv.nl
http://www.npv.nl
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E, 
49+Cert.XX 
50/55 XX 
56 XX 
62 XX 
65 XX 
73 XX 
74+Cert. XX 
76 XX 
75AXX 
67BXX 
61b XX 

8 0 0 , 

4 0 , 

6 6 , 

12,— 
15,— 
86,— 

375,— 
76,— 

144,— 
32,50 
8 0 , 

61c+Cert. XX 

77 XX 
78 XX 
79 XX 
80 XX 
81 XX 
82/83 XX 
84/86 XX 
87/89 XX 
90/94 XX 
95 XX 
96 XX 
97 XX 
98 XX 
99 XX 
100 XX 
101 XX 
102/03 XX 
104 XX 
105 XX 
106 XX 
107/09 XX 
110/13 XX 
114/20 XX 
121/28 XX 
129 XX 
130 XX 
131 XX 
132/33 XX 
134/35 XX 
136/38 XX 
139/40 XX 
141/43 XX 
144/48 XX 
149/62 XX 
163/65AXX 
163/65BXX 
166/68 XX 
169/76 XX 
171 Af XX 
blok 
177/98 XX 
199/n? XX 
1 lijv/ \Jt nri 
203/07 XX 
208/11 XX 
212/19 XX 
217AXX 
220/23 XX 
222BXX 
223BXX 
224 XX 
225/28 XX 
229/31 XX 
232/35 XX 
236/37 XX 
238/39 XX 
240/43 XX 
244/47 XX 
248/51 XX 
252/55 XX 
256 XX 
257/60 XX 
261/64 XX 
265/66 XX 
267/68 XX 
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270/73 XX 
274/77 XX 
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ROSENDAEL 

278 XX 
279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 
346/49 XX 
336 f XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
371 XX 
372 XX 
373 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
375 P XX 
376 P1 XX 
379/91 XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/038 XX 
403B P XX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 XX 
469/73 XX 
472 P XX 
474/86 XX 
487/89 XX 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 

534/37 XX 

538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
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550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
617/36 XX 
637/40 XX 
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0 levering vanaf € 150, opdracht. Geen 

ERMANN 
IDSMEER  Tel. 0204823966 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Topprijs voor Uw Luxe collectie 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
19562003 inch alle blokken voor €4800,
(ook incompleet gevraagd) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom tot 75% 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181624635  0629227782 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

*.W.Meinhardt 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

M i c h e l Europa nu volledig in kleur! 
catalogus Duitsland 2004/2005 in kleur 27,80 
West & MiddenEuropa 2004/2005 in kleur 49,80 
ZuidEuropa 2004/2005 in kleur 49,80 
Noord & NoordwestEuropa 2005 in kleur (10 september) 49,80 
OostEuropa 2005 inkleur {10 september) 49,80 

Yvert Classiques du monde 1840 1940 79,OO 
wereldcatalogus postzegels 18401940, editie 2004, volledig in kleur 

cata logi Franf 
Ceres speciale catalogus Frankrijk 2005, in kleur 24,90 
Yvert spec. cat. postzegelboekjes Frankrijk 19061926, kleur 95,00 
Yvert speciale catalogus fiscale zegels Frankrijk 2004, kleur 31,50 
Sinais catalogus postwaardestukken Frankrijk & Monaco 2004 56,00 
Dallay speciale catalogus Frankrijk 2005, in kleur 22,90 

Domfii cat. Katten 2004, in kleur 29,00 

www.collectura.com 
zoek op: "aanbieding" ! 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 17.00, zaterdag 10.00 14.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer

kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

http://www.collectura.com
mailto:pwmeinhardt@collectura.com


E NIEUWE 

SPECIALE CATALOGUS 2 0 0 5 
POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 

• 70 JAAR ZOMERZEGELS 

• VARIËTEITEN VAN POSTZEGELBOEKJES 

• PLAATFOUTEN OVERZEE 

ï o s i ' 
S«*c.^'""7«.«*»^«» »« 

tfcO»^» l ï l ï -«* 

OOK OP CD-ROM 

WWW.NVPH.NL 

http://www.nvph.nl


MPO MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 
MPO organiseert naast de najaars-veiling op 3 en 4 december 2004 ook weer een aantal gezellige en drukbezochte 
beurzen in verschillende plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw collectie of een deel 

daarvan gratis en deskundig laten taxeren en desgewenst inschrijven voor onze succesvolle veilingen. 

Een overzicht van de beurzen van dit naiaar: 
Nieuwegein 29 augustus "Het Veerhuis" Nijemmtde 4 

Den Haag 5 september van der Valk "Bijhorst" Zijdeweg 54 
Amsterdam 19september Ondernemerscollege 4'dam Jan Tooropstraat 99 

Rotterdam 26 september Groothandelsgebouw Stationsplein 45 (to. R'dam CS) 
Eindhoven 3 oktober "De Tongelreep" A.Coolenlaan 5 

Etten-Leur 10 oktober "De Nobelaer" A van Berchemlaan 2 
Nieuwegein 24oktober "Het Veerhuis" Nijemonde 4 

Den Haag 31 oktober van der Valk "Bijhorst" Zijdeweg 54 
Alkmaar 7november "De Rekere"(Wijk Huiswaard-l) Muiderwaard396 

Amsterdam 14november Ondernemerscollege A'dam Jan Tooropstraat 99 
Eindhoven 2S november "De Tongelreep" A.Coolenlaan 5 

Rotterdam 19 december Groothandelsgebouw Stationsplein 45 (to. R'dam CS) 

Voor meer mformatie over bezoek aan deze beurzen, gratis lidmaatschap van MPO, deelname aan deze beurzen ah 
standhouder, de MPO-veiüng of algemene informatie kunt u contact opnemen met MPO op 

teleloofliiMimöer 030-6Q63944 of kijk og WWW,>1^0,N|., A^vfst v^tl verzamf l|lez,ierl 
w 

* ^ , < • 
nu< IWÄ-^-^* 

DE H O L 

^ n V 
^ ik M l l ^ ^ 

Veiling Nn 85 
wordt gehouden 

op zaterdag 11 september 2004 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


NEDERLAND POSTFR® GEVRAAGD 
jaargangen  blokken  losse series 1941 1996 
Vraag naar onze inkooplijsten (per post, fax, email) of kijk op onze website 

4 * * A M www.europost.nl 
• EUROPOST "DE DIEZE" ^Matl: europost@e»ronet.nl ^ ^ ^ ^ J Z ^ ^^ 

'y^ 'y^ Nieuwstraat 8 
 ^  ^ 5211NL'sHertogenbosch 

B.G.G. 0653 172 658 

tel. 0736132157 i n f o n u m m e r : 0 7 3  6 8 4 1 8 0 7 
fax. 0736147589 www.europost.nl 
Openingstijden winiiel: dinsdag t/m vrijdaglO.00 17.45, zat. 10.00 17.00 uur 

Pzh. N Aanbiedingen zolang de voorraad strel 
Speciale aanbiedingen / partijtjes : 
PH01. Prachtige startverzameling Indonesië, uitsluitend 

verschillende postfrisse complete series en blokken in 
stockboek.Ruim 1000, cat.waarde voor slechts 99.

PH02. Verzameling van 60 postfnsse postzegelboekjes, 
alle verschillende van Nederland, Ned.Ant., Indonesiè 
en Suriname, hoge cat.waarde voor slechts 49,

PH03. Nederland tenminste 220 verschillende FDC's 
onbeschreven in goede kwaliteit, met een cat. 
waarde van minimaal 500, voor slechts 59, 

PH04. Nederland: alle 98 combinaties uit alle 
14 toeslagboekjes (1983 t/m 1994) 
compleet postfris (cat.waarde 354,) voor 85,

PH05. Nederland Dienst nr 30 in verticaal paar, waarvan 
1 ex. luxe gestempeld en 1 ex. luxe postfns I! 75, 

PH06. Alle 12 Provincievelletjes luxe postfris in 
de originele mapjes 95,

PH07. Kerstvel 1999 (1856/75) postfris ongetand M 150,

PH08. Repoeblik Indonesia (Sum) 22+22a in blok van 4 (x) 37, 

Nederland jaargangen 
onbeschreven FDC's 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 t/m 
1980 
1981 t/m 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

11,00 
4,50 
7,75 
8,50 
7,50 
9,50 
5,50 
8,50 

13,00 

12,00 
6,75 
6,75 
5,50 
6,75 

(excl. blokken t/m 153A) 
overigens incl alle Anummers 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
11997 
1998 
1999 
12000 
2001 
2002 
2003 
losse nrs. 
144A 
153A 

10,00 
18,00 
19,00 
24,00 
25,00 
30,00 
30,00 
39,00 
44,00 
53,00 
59,00 
69,00 
53,00 

12,00 
12,50 

Curasao mooi gebruiltt 
42 20,00 
43 21,50 
71/72a 12,50 
195 3,20 
233 27,50 

Curasao postfris 
28 45,00 
153/157 14,50 

Suriname (x) 
16(specim) 9,50 
Idem blok 37,50 
39 20,00 
58/59 12,00 
62 36,00 
64 70,00 
65/68 9,00 
116/117 19,50 

andere nummers op aanvraag 
(x) zonder gom als uitgegeven 

Nederland jaargangen 
luxe postfris o.a. 

1952 
1953 

1956 
1962 
1963 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

578/600 
601/616 
617/640 
671/687 
764/783 
784/810 
1630/63 
1664/05 
1706/45 
1746/07 
1808/75 
1876/50 
1951/33 
2044/34 

87,00 
30,00 
20,00 
91,50 
13,50 
10,00 
19,00 
21,50 
22,00 
31,00 
36,00 
43,50 
57,50 
48,00 

(op hoofdnrs. NVPH compleet) 

Nederland velletjes postfris 
1630 
1646 
1672 
1678 
1681 
1692/93 
1693p 

5,00 
8,50 

22,50 
22,50 

5,50 
29,00 

9,00 
Nederland mooi gebruikt 

13/18 
199/202a 
212/219 
225/228 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
257/260 
261/264 
274/277 
347/349 
500/503 

89,00 
65,00 
18,50 
5,75 

16,00 
13,00 
21,00 

9,50 
13,50 
10,00 
7,00 

32,00 
0,50 

N E D E R L A N D 

1962/69 
1970/75 

1975/76 
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 

1,70 
9,00 
4,50 
5,00 
6,50 
5,50 

13,00 
12,00 
15,00 
12,50 
12,50 
18,00 
13,50 
17,00 
22,00 
29,00 
29,00 
22,50 
32,00 
26,00 
39,00 
52,00 
59,00 
54,50 
49,50 
50,00 
65,00 
55,00 

Postfrisse jaargangen O.G. 
Ned. Ant. Suriname Aruba 

7,00 12,00 
13,00 20,00 

Rep.Sur 
29,00 

38,00 
10,00 42,00 
4,00 12,00 
3,00 13,50 
7,50 40,00 
9,00 39,00 

10,00 170,00 
12,00 60,00 
10,00 75,00 
25,00 13,00 
30,00 12,50 15,00 
29,00 9,00 33,00 
30,00 11,00 158,00 
29,50 11,50 125,00 
29,00 12,00 45,00 
32,00 12,00 33,00 
36,00 11,00 35,00 
49,00 12,00 36,00 
65,00 13,50 30,00 
64,00 15,00 29,00 
65,00 14,25 52,00 
59,00 20,50 16,00 
75,00 14,00 38,00 
55,00 18,50 19,00 
75,00 17,00 33,00 
75,00 15,50 32,00 
75,00 14,00 31,00 
81,00 13,50 49,00 

(excl. luchtpost, brugparen, port, pzb's en subnummers) 
Andere jaren op aanvraag. 
Rep.Suriname/Indonesië vigs Zonnebloem, overigens NVPH 

Ned.Antillen, Indonesië, 
Aruba en Rep. Sunname 
ook in abonnement. 

Bestellingen b.vk. schriftelijk (of fax 0523610702). Tel. 0523614978 (vrijdag, zaterdag en maandag van 
11.0022.30 uur). Franco boven 50, Bij vooruitbetaling op giro 4335822. franco i 4% korting 
Gratis prijslijsten op aanvraag van Nederland, Ned Antillen, Aruba, Suriname, Rep Suriname, Indonesië en diversen 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

3a 
4 
4Z 
5 
6fFq 
8b 
8c 
8cF 
9cF 
9eFT 
10a 
lOaF 
lObF 
llaF 
12a 
13a 
14b 
29 
30 
31 
32 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
46 
48 
49 
andere nrs. 
op aanvraag 

0,55 
0,45 
1,50 
0,50 
12,00 
4,00 
18,50 
26,00 
27,50 
125,00 
2,75 
4,00 
9,00 
5,50 
5,50 
6,75 
2,00 
1,80 
1,20 
1,50 
1,40 
1,70 
1,60 
1,60 
1,80 
1,80 
2,05 
2,50 
2,75 
2,75 
3,40 
3,70 

Nederland 
203/207 
278 
454/459 
460/468 
469/473 

1 474/489 
495/499 

postfris 
40,00 
39,00 

1.25 
3,00 
1,65 

83,50 
2,00 

nette plal<l<er 
346/49 
350/55 
356/73 
474/89 
666/70 
671/75 
681/82 

135,00 
6,00 

53,50 
30,00 

4,00 
10,00 
20,00 

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

Vraag naar onze uitgebreide inkooplijsten of kijk op onze website: 

* * i www.europost.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" ™ 1 : europost@euronet.n. f  ^ t . detailhandel 

Is en munten 

" ^ 7 ^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 infonummer: 0736841807 
■JL ^ 5211 NL'sHertogenbosch fax. 0736147589 WWW.europOSt.nl 

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

S75 

http://www.europost.nl
http://www.europost.nl
http://www.europost.nl
http://WWW.europOSt.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Coin 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

iplete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp Andorra) 
50 zegels 
49 zegels + 
50 zegels + 
58 zegels + 
61 zegels + 
65 zegels + 
68 zegels + 
67 zegels + 
69 zegels + 
71 zegels + 
71 zegels + 
69 zegels + 
74 zegels + 
77 zegels + 
78 zegels + 
81 zegels + 
85 zegels + 
80 zegels + 
87 zegels + 
94 zegels + 

1 blokje 
1 blokje 
1 blokje 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
4 blokjes 
6 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
14 blokjes 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

3 0 0 -
9 7 -
1 2 -
1 4 -
9 3 -
47 50 

2 2 -
68 50 
68 50 
63 50 
6 5 -
37 50 
53 50 
5 7 -
9150 
58 50 
7 3 -

116-
6 0 -

9 6 -
144-
134-
119-
123 50 
123 50 
102-
5 0 -
6 8 -

118 50 
216 50 
142 50 
175-
196 50 
182-
175-
187-
183-
188-
2 0 0 -

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 -
€ 10 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

10 -
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 -
€ 1 0 -
€ 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) 

Vraag 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 girorekening 
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 

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


m^ TE KOOP GEVRAAGD. 
( ^ 1 NEDERT AND, SERIES, 
^ ^ POSTFRIS 1940 t/m I960 

332-345 Wilhelmina (Konijnenburg) 
346-349 „ „ (Hoge waarden) 
350-355 Zomerzegel 1940 
356-373 Traliezegels 
374-378 Voor het Kind 1940 
379-391 Vliegende Duif 
392-396 Zomerzegels 1941 
397-401 Voor het Kind 1941 
402-403 Legioenzegels 
404 PTT 
405-421 Symbolen + Zeehelden 
422 Postkoets 
423-427 Winterhulp 
428-442 Bevrijding 
443 Bevnjding, Leeuw, 7'/2c 
444-448 Voor het Kind 1945 
449-453 Nationale Hulp 
454-459 Prinsessen 
460-468 Cijfer (van Krimpen) 
469-473 Voor het Kind 1946 
474-489 Wilhelmma (Hartz) 
490-494 Zomerzegels 1947 
495-499 Voor het Kind 1947 
500-503 Zomerzegels 1948 
504-505 Jubileumzegels Wilhelmina 
506-507 Kroningszegels Juliana 
508-512 Voor het Kind 1948 
513-517 Zomerzegels 1949 
518-533 JuHana (en-face) 
534-537 Juliana (en-face) (Hoge wrdn) 
538-541 Zonnebloem 
542-543 Wereldpostvereniging UPU 
544-548 Voor het Kmd 1949 
549 Opruiming, 6c op 70c 
550-555 Zomerzegels 1950 
556-560 Kerken 
561-562 Leidse Universiteit 
563-567 Voor het Kind 1950 
568-572 Zomerzegels/Kastelen 1951 
573-577 Voor het Kind 1952 
578-581 Jan van Riebeeck 
582 Mijnwerker 

Voorwaarden 

€ 9,50 
€ 225,00 
€ 6,00 
€ 60,00 
€ 3,00 
€ 2,50 
€ 1,30 
€ 0,70 
€ 3,50 
€ 0,05 
€ 0,60 
€ 0,05 
€ 0,25 
€ 3,50 
€ 0,02 
€ 0,45 
€ 0,75 
€ 1,00 
€ 2,00 . 
€ 1,00 ' 
€ 55,00 
€ 2,35 
€ 1,60 
€ 2,50 1 
€ 0,65 
€ 1,40 
€ 2,50 ! 
€ 7,00 
€ 135,00 
€ 425,00 
€ 5,75 
€ 2,50 
€ 8,25 i 
€ 0,20 : 
€ 21,00 1 
€ 35,00 
€ 3,25 1 
€ 10,50 [ 
€ 15,00 i 
€ 6,50 
€ 6,00 
€ 0,50 

1 583-587 Zomerzegels / Bloemen 1952 
588-591 Jubileum 

i 592-595 ITEP Tentoonstelling 
j 596-600 Voor het Kind 1952 
1 601 Opdruk "Watersnood" 
' 602-606 Zomerzegels / Bloemen 1953 
! 607-611 Rode Kruis 1953 
i 612-616 Voor het Kind 1953 
1 617-636 Juliana (Hartz) 
i 637-640 Juliana (Hartz) (Hoge waarden) 
1 641-645 Zomerzegels / Personen 1954 

646 Bonifacius 
\ 647-648 Luchtvaartfonds 

649-653 Voor het Kind 1954 
i 654 Statuut voor het Koninkrijk 

655-659 Zomerzegels / Gebouwen 1955 
660 Bevrijding 
661-665 Kankerbestrijding 
666-670 Voor het Kind 1955 

^ 671-675 Zomerzegels / Rembrandt 1956 
. 676-680 Olympische Spelen 

681-682 Europa 1956 
683-687 Voor het Kind 1956 
688-692 Zomerzegels / Schepen 1957 
693-694 Michiel de Ruyter 
695-699 Rode Kruis 1957 
700-701 Europa 1957 
702-706 Voor het Kind 1957 
707-711 Zomerzegels 1958 
712 Opruiming: 12c op 10c 
713-714 Europa 1958 
715-719 Voor het Kind 1958 
720-721 NAVO/NATO 
722-726 Zomerzegels / Deltawerken 1959 
727-728 Europa 1959 
729-730 Luchtvaart: 40 Jaar KLM 
731-735 Voor het Kind 1959 
736-737 Vluchtelingen 
738-742 Zomerzegels/Bloemen 1960 
743-744 Volksgezondheid 
745-746 Europa 1960 
747-751 Voor het Kind 1960 
LP 12-13 Zeemeeuwen (Luchtpost) 

• Betaling . 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 

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

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

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

^ ^ ^ ^ 

€ 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 

e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
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/ ^ ^ GEVRAAGD: 
l ^ ä f 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: j 
€ 5.25 ' 
€ 3.50 
€ 0.95 
€ 4.00 
€ 0.55 
€ 3.10 i 
€ 4.20 
€ 7.75 
€ 23.00 
€ 70.00 I 
€ 22.00 
€ 61.00 1 
€ 24.00 1 
€ 21.00 ; 
€ 20.00 
€ 66.50 
€ 22.00 
€ 13.00 
€ 13.00 
€ 18.00 
€ 5.50 
€ 10.50 
€ 6.75 
€ 2 25 
€ 2.85 

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

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

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

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

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

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

Cat.nr.: 
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 

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@dutclistamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

NVPH: 

402-03B 
592-595 

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

1236 
1279 

Blok: Aantal: Inkoop: 

Legioenzegels 1942 '. 
ITEP Complete vellen 

l € 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 
Voor het Kind 1978 
Voor het Kind 1979 
Voor het Kind 1980 
100 Jaar PIT Diensten 
1981 1 
Voor het Kind 1981 1 
Voor het Kind 1982 1 

1 € 
l € 
l € 
l € 
l € 
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 1 
0,95 ' 
0,95 
0,85 

0,50 
0,90 i 
0,90 ! 

1 NVPH: 
1299 
1313 

' 1320 
1344 

\ 1366 
1390 
1414 

i 1418 
! 1438 
'- 1460 

1486 
1517 
1541 
1556 

1 1578 
' 1604 

1623 
1627 
1642 
1652 
1661 
1667 
1671 
1676 
1677 
1701 

Blok: Aantal: Inkoop: 

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

1 € 1,15 
l € 0,75 
1 € 1,20 

€ 1,15 
l € 1,20 

€ 1,25 
€ 1,00 

l € 1,20 
l € 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 Nederland vanaf 1961: 
• M o n a c o * losse series, postfris 

Postfris, vanaf 1940 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 8838 

http://dutchstamp.nl
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POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
Enkele resultaten uit onze laatste twee veilingen 

Ed 111 * cat 1725 prex. 
tax.600,- opbrengst 900,-

Java Zo.68-70 
tax 150,- opbrengst 270,-

Proef 10 cent in blauw 
tax.600,- opbrengst 825, 

n r l pi I I I -82 donkerblauw 
tax.150,- opbrengst 230,-

^ Senores FAUSTINO 

BY A I B M A I L 

! »MOfSM tMAl 

JNo 1433 f 

1030-Victctia 

"ANO Y CiA 

ARCENnNE. 

-1052, 

B »ENOS AIRES (1-68). 

P.U.C -pond op zakenbrief tax 500,- opbrengst 850,-
(coll. mevr Versteeg) 

m 
Heerenveen-C (EY.200) 

tax.50,- opbrengst 120,-
(coll Jan Gouw) 

Amsterdam-5 op nr75 
tax.30,- opbrengst 60,-

^im^^. 

Telegram nr6 * * 
cat 215+ prex. tax 150, 

opbrengst 280,-

MAAÉSS 
Hasselt op nr89 

tax 25,- opbrengst 55,-
nr.237 * * met verschoven druk 

tax 180,- opbrengst 210,-

Nederland nr.24 I ongebruikt cat.540,- pracht ex. 
...nr.101 gestempeld cat.975,- pracht ex. 
...Jubileum 1923 nr.121-131 ongebruikt cat.600,- pracht ex. 
...Port de Ruijter nr.31-43 ongebruikt cat. 160,- pracht ex. 
...Port Keerdruk nr.57a-68b ongebruikt cat.331,- pracht ex. 
...Partij postfrisse vellen 1985-1993 cat.3340,-
Curacao vriiwel complete ongebruikte/postf risse collectie 
1873-1980 in luxe Davo-album 

Tax. 

150,-
350,-
200,-

25,-
100,-
900,-

PRC Ya C94 ongetand 
gebruikt tax 450,-
opbrengst 460,-

Opbrengs t 

210,-
380,-
260,-

60,-
140,-
975,-

1000,- 1600,-

Bezoek onze website WWW.RYNM0ND.COM 

http://WWW.RYNM0ND.COM


^ 

POSTZEGELVEILING 

ftunniofio 
Enkele kavels uit onze komende najaarsveiling 

VeendamC klein 
(EY.1500) tax.100,

(collJan Gouw) 

VenloC (EY.300) tax.45,
(coll.Jan Gouw) 

HelmondA (EY.1000) 
PI.147 diepdonkerblauw 

IJerseke cat.45,
tax.20,

I I H Ï £ 

iüi4^ . ! 

VlaardingenC (EY.400) 
tax.45, (coll.Jan Gouw) 

WinschotenA m blauw (EY900) 
vr.pr.ex. tax.50,

W. 

■6Vvu<' 

%ic^ V 

mAM^ 

&SyM^ 'l^/K^ %Uti, 

Spaans Marokko Rbrief met halveringen 
Ed. 64 en 65 tax.100,

Eibergen cat.27,
tax.10,

Wevershoof cat.27,
tax.10,

Chan IOC (two breaks at 
bottom frame) (*) tax. 130,

S.G.51 * cat.£450, pr.ex. 
tax.180,

^f^^fmrmmmmmtmmmmm 

ÉÉÉÉftMMMM 
Chan D85 in ongetand paar Sass. S73 * compl. Serie voetbal 

tax.40, incl. Lp. (9 zegels) tax.40,

Postzegelveiling Rijnmond is uitstekend internationaal georiënteerd. 
Regelmatig zijn wij aanwezig met een reklamestand op beurzen en markten in 
binnen en buitenland o.a. London, Tokio, Hong Kong, York, Riccione, Madrid, 

Amsterdam en Rotterdam. 
Inzenden voor onze prachtige najaarsveiling is mogelijk tot en met 9 Oktober. 

Vraag een gratis catalogus en/of onze inzendvoorwaarden 

Postzegelveiling Rijnmond 
Westewagenstraat 60 

3011AT Rotterdam 
tel: 0102130986 fax: 0102131730 

Email: rynmond@xs4all.nl 

Bezoek onze website WWW.RYNM0ND.COM 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://WWW.RYNM0ND.COM


u a d v G r t e r e n f 

KILOWAAR MET 2 0 0 2 / 2 0 0 3 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortenng 
W. Europa : grote sortenng + hoge waarden 
Skandinaviè : grote sortenng met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen : grote variatie + hogere waarden 
" ■ ■ : veel nieuw en met hoge waarden 

: grote sortenng 
: vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa ' onuitgezocht met grootfonnaat 

DO gr 
10,00 
15,00 
9,00 

11,50 
8,00 
9,60 
9,00 
8,70 

10,50 

7,50 

250 gr 
24,50 
35,00 
21,50 
27,50 
18,50 
23,00 
21,50 
21,80 
25,00 

10,00 
18,00 
7,00 
7,00 

i k g 
84,00 

130,00 
80,00 

102,00 
70,00 
86,00 
82,00 
73,00 
90,00 

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

Pn|swi]zic|ingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50,00 + € 4,50 porto Orders boven € 50,00 portovrij 

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP. 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raa t 5 5  6 2 4 5 G H EYSDEN  Tel . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

c 
Voor meer informatie: 

I Jeanine de Troye 

T 0 3 3  4 3 3 5 2 3 1 

) Brouwer M e d i a F 0 3 3  4 3 3 5 2 5 5 

Behorend tot de Brouwer Groep E idtroye@brouwer.nl 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAERÖER

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

Wij leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H R O N H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedmgen Postbus 23 6950 AA Dieren, 
van betere zegels op Internet Tel. 0313419041, Faxnr. 0313413295 
littp://pzhronh.rilasoft.nl Email: pzhronh@bart.nl 

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

• Over 418000 stamps 
l Over a million 
; price quotation: 

• Over 250000 illustrations ' 

ZOMERCombiAANBIEDING 
Complete Set van 12 stuks 

PROVINCIE VELLETJES 
Uitverkocht bij de Collect Club ! (catw. € 235.) 

Nu voor 

m 

Luxe D A V O Album 
NEDERLAND 

Peel I, Deel II, Deel III, Deel IV of Deel V | 
Naar keuze (Adviesprijs circa € 60. !l) 

NU SAMEN 

€ 149. 

Voor maar 

€1.
€150.

(aanbieding geldig tot 31 augustus 2004) 

Bovendien ontvangt u hierbij de eerstedagenvelop (nr 500) met 
Rafael van der Vaart inclusief CERTIFICAAT alsmede een 
originele reprint van de eerste postzegel van 

Nederland GEHEEL GRATIS Ü! 

Postzegel en IVIuntenhandel 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

2103 GW Heemstede 
Tel. 023  5477444 • Fax 023  5291605 

www.postzegelhandei.com 

Velletjes 
NEDERLAND 
De lastige ! NU voor: 

JAARGANGEN 2003 

portokosten extra 
Bank 683112619 

Giro 4208903 

Zoals door ons samengesteld. 
Prijswijzigingen voorbehouden 

886/88 
1571/72B 
1630 
1646 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693 
1693 
1706 
1720B 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 
1702/05 
1740/45 
1788/07 
1856/75 
1931/50 
2014/33 
2115/34 
2212/31 

Amphilex 
t 14 X 13 3/4 
10 Voor Europa 
Sterrenbeelden 
Verhuis 70 cent 
Vakantie 70 cent 
Vakantie 1 gid. 
Sesam 70 kaart 
Sesam 80 brief 
Sesam 80 post 
Verhuis 80 cent 
Fosforecerend 
Kerst 1988 
Kerst 1989 
Kerst 1990 
Kerst 1991 
Kerst 1992 
Kerst 1993 
Kerst 1994 
Kerst 1995 
Kerst 1996 
Kerst 1997 
Kerst 1998 
Kerst 1999 
Kerst 2000 
Kerst 2001 
Kerst 2002 
Kerst 2003 

95,00 
15,00 
9,50 
9,50 

29,50 
29,50 
7,50 

19,50 
19,50 
9,50 

14,50 
79,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
8,50 
8,50 
8,50 
8,50 
8,50 
8,50 

Nederland (basis) 
velletjes (Davo) 
NEDERLAND FDC 
NED.ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBAFDC 
SURINAME 
INDONESIË 
INDON. (Incl.Port) 
ALAND (Davo) 
BELGIË 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
GUERNSEY 
JERSEY 
ISLE OF MAN 
ALDERNEY 
ESTLAND 
LETLAND 
LITOUWEN 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
IJSLAND 
ITALIË 
KROATIË 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
OOSTENRIJK 
TJECHIE 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ZWEDEN 
ZWEDEN  pzb 
ZWITSERLAND 
UNONY 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER. EUROPA 
HONGARIJE " 
HONGARIJE Gestemp. 
POLEN PosHrls 
POLEN Gestemp 
Rusland 

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 

155,0r 
55,0C 
50,00 
60,00 
38,00 
52,00 
49,00 
79,00 
58,00 
84,00 
30,00 
31,00 
n.n.b. 
88,0C 
53,00 
98,00 

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

190,00 
87,00 
87,00 
97,00 
75,00 
n.n.b. 

mailto:idtroye@brouwer.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://wwvv.michel.de
http://www.postzegelhandei.com
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Postzegelveiling Friesland 

(H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie) 

Mr. RJ. Troelstraweg 89 - 8916 CN LEEUWARDEN 
Tel.: 058 - 212 20 96 Fax: 058 - 212 91 80 
E-mail: pvzfries@xs4all.nl Website: www.pza-friesland.nl 

Postzegeiveiling f=rlesland 
(H. Zondervan, Befidlgd Taxateur) 

Mr Pj Troelstraweg89 
Tel 0S8 2122096 
E-mail piYfnes@)(s4all nl 

8916 CN LEEUWARDEN 
Fax-058 2I29L80 

Websfte www prv-ftiestartdjil 

Onze 100e veiling belooft een groot spektakel te worden 
en zal worden gehouden op 

11 september 2004 
in zalencentrum "Onder de Luifel" te Leeuwarden 

ten overstaan van deunA/aarder L.G. Venema. 

Voor deze veiling mochten wij talloze collecties en partijen ontvangen, veelal uit 
nalatenschappen. 
Alle fotopagina's verschijnen volledig in kleur! 
Wij bieden U rond 3000 l<avels aan nnet een keur aan volledig intact gelaten 
verzamelingen, een interessante afdeling dozen, vele betere enkele series en zegels, 
enz. enz. 

DEZE VEILING MAG U NIET MISSEN! 
Elke bieder ontvangt een gratis surprise. 
Gezien de enorme omvang van de veiling raden wij U aan ruimschoots de tijd te 
nemen voor bezichtiging. 

Kijkgelegenheid: 
donderdag 9 september van 13.00 - 18.00 uur 
vrijdag 10 september van 13.00 - 21.00 uur 
zaterdag 11 september van 08.00 - 12.00 uur. 

Vanaf het verschijnen van de catalogus is tevens bezichtiging mogelijk ten kantore, 
uitsluitend na telefonische afspraak. 

Uw inzending nog niet bij ons geplaatst? 
Inzenden dagelijks mogelijk, ook op de veiling- en kijkdagen. 
Neem vrijblijvend contact met ons op. 
Taxatie door beëdigd taxateur filatelie H. Zondervan vooraf mogelijk ten kantore of bij 
U thuis. 
Renteloos voorschot op grotere inzendingen! 
Onze 101® veiling vindt plaats op zaterdag 4 december. 
Vraag gratis onze rijk geïllustreerde catalogus aan! 
Wij hopen U te begroeten op onze 10(P veiling en wacliten op Uw reactie. 

mailto:pvzfries@xs4all.nl
http://www.pza-friesland.nl


INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 1 september haar 123® veiling 

± 6000 KAVELS TÜPMATERIAAL: 
- Losse topstukken. 

- Zeldzame series. 

- Posthistorie met veel stempels. 

- Verzamelingen en partijen. 

TÜPVERZAMELAARS VINDEN HUN MANCO'S 
BIJ INVER 

REEDS VELE JAREN EEN VERTROUWD ADRES! 

VOOR EEN GRATIS CATALOGUS: 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6146220 

INVER BIEDT DE BESTE PRIJS VOOR 
TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN. 

GRATIS TAXATIE. 

w w w .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 

FLEVOLACUS 
v e r z e n d a n t i q u a r i a a t I Antiquarische en 

tweedehands boeken 
Algemene voorraad, met veel 

filatelie, ornithologie en Zuid Afrika. 
Ook regelmatig aanbod 

van goede prentbriefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339JGAlmere(NL) 
Tel 06-51386306 

Email: wliholf@chello.nl 

Internet: wvvw.flevolacus.nl 
(betere boeken met afbeelding) 

Bezoek op afspraak 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^ t ^ • albums 
1 • catalogi 

• telefoonkaarten 
' verpakkingsmateriaal 

mnmmiM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawld klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand op onze site 

een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

"STICHTING COMITÉ DAG VAN DE POSTZEGEL" 
ROTTERDAM 

Organiseert sinds 1968 jaarlijl<s een postzegeltentoonstelling 

"DAG VAN DE POSTZEGEL 2004" 
in het 

C O N G R E S C E N T R U M A H O Y ' IN R o t t e r d a m - Z u i d 
op 

vrijdag 29 oktober 2004 van 12.00 tot 18.00 uur 
zaterdag 30 oktober 2004 van 10.00 tot 18.00 uur 
zondag 31 oktober 2004 van 10.00 tot 16.00 uur 

Inschrijving staat open voor verzamelingen in de 
2' en 3 ' categorie, l-kader en jeugdinzendingen 

Altijd prijs loterij, 2 tafels met stuiver stockboeken aanvfezig. 
Plaats voor gespecialiseerde verenigingen. 

Plaats voor antiekbeurs, prentbriefkaarten, siervoorwerpen enz. 
Inl. Dhr. A. Berkhoudt, Lod. Nap.laan 57 4904 LG Oosterhout 

Tel. 0162-429154 

Postzegelhandel is ruim vertegenwoordigd. 
Voor inlichtingen handel bij Dhr. P.van Dijk, 

Boterdiep 7, 2904 ED Capelle aan den IJssel. Tel. 010-4512925 

Voor inlichtingen inzenders Dhr. A. Ritmeester, 
Ternatestraat 20, 2612 BD Delft. Tel. 015-2141701 

E-mail: A.Rltmeester(g)planet.nl 

Enveloppen Dag van de postzegel No. 36 nu reeds te bestellen voor 
€ 2,25 per stuk. Girorekening 1543700 t.n.v. Dag van de postzegel. 

Oosterhout. Inl. 0162-429154 

Congrescentrum AHOY'is te bereiken met het openbaar vervoer 
van het Centraal Station met de Metro naar het Zuidplein. 
Met eigen vervoer, volg borden Ahoy'Vondom Rotterdam. 

http://WorldStamps.com
mailto:wliholf@chello.nl
http://wvvw.flevolacus.nl
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ilateüe' (waarin opgenomen De 
ulatelist) wordt uitgegeven door de 
ichting Nederlandsch Maandblad 
lor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
rvat buiten verantwoordelijkheid T * * l * ^^an J^ 
n de redactie  de officiële mede I ¥ 1 g\ f l I j f f 

van de Nederlandse Bond ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n FilatelistenVerenigingen NBFV 
i de NVPHinformatiepagina's. Uit de wereld van de filatelie 
ilateüe' verschijnt omstreeks het t:86/t;87 
idden van elke maand (niet in juli). " ..•••••;••"•••"■"•"•••• J O / 

Verzameigebiea Nederland 
oofdredacteur: 588/589 
adKnikmanAijp Nieuw OD hctpostkantoor 
Iipper 2,1276 BP Huizen. '̂  ^ 
ïlefoon: 03552 54391 590 
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Luchtpostnieuws 
bonnementen en ^ f
bonnementenland Filatelistische evenementen 
astbus 20, igio AA Uitgeest 602/60^ 
elefax:"' 025^:3! 0405 WeernieüwëvöndsVbij'ëmisIiëïgaa 
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zn hun adreswijziging aan deadmi ■""■ ' " " Oi2/oi3 
istratie (zie 'Abonnementen'). Boekenplank 
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Kleine annonces 
eigiscne abonnees c 
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ement€ 23., te storten op rekening ¥ ! • • J • 
00035088233 t.n.v. Penningmees X>11 0 6 V O O r P a g l I i a 
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.pzegging abonnement: Start. De Griekse hoofdsmd Athene is er 
en individueel abonnement kan aan naar WC m o g e n h o p e n he lemaal klaar voor. 
et eind van de lopende abonnements Laurentz Jonker schreef voor u een artikel 
enode worden beëindigd. U doet dit , , , i • ^1 • ^ r ^ 
oor uiterlijk vier weken vóór het af dat u helemaal m Olympische sferen kan 
)pen van uw abonnement een briefte brengen  m e t Olympische pos tzege ls en 
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esse nummers: 
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gewenste editienummers. 
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Vlaanderen 598 
Sla 11 flikij litia ue 
duren liijl^ nmtn. 

Pak de fiets of stap in de auto: in België 
ligt oostelijk Vlaanderen op u te 
wactiten. Drewes Veenstra is uw gids. 

Locatieloket 6i6 

'Een loket op locatie', zo zou je het 
stationspostkantoor van Helsinki 
kunnen omschrijven. 

Nieuw! 632 
Volop nieuwe uitgiften in dit nummer, 
veertien pagina's lang. Je kunt wel zien 
dat het zegelseizoen weer is begonnen! 

opyright: 
2004 Maandblad Filatelie 
plage van dit nummer: 
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äiraiBi E 
TSJECHISCHE KEURMEESTERS 
OP NONACTIEF GESTELD 

De Tsjechische Filatelis
tische Bond (Suaz Ceskyzch 
Filfltehstl) heeft een ver
ontruste brief van vier in 
Tsjechoslowakije gespe
cialiseerde verenigingen 
ontvangen. De studie
clubs in Duitsland, Enge
land, de Verenigde Staten 
en Nederland zijn name
lijk uiterst bezorgd over 
het groeiende aantal mel
dingen van Tsjechisch fi
latelistisch materiaal, dat 
 en daar zit de kneep 
door Tsjechische keur
meesters op echtheid is 
gekeurd. Zulk materiaal 
vî ordt op veilingen bin
nen en buiten Tsjechië 
onder de hamer ge
bracht. Het rumoer heeft 
er in ieder geval toe ge
leid dat de Tsjechische 
Bond de activiteiten van 

de nationale commissie 
van keurmeesters op i ja
nuari jl. heeft opge
schort. 
Maar daarmee is het pro
bleem natuurlijk nog niet 
opgelost; vandaar dat de 
vier verenigingen er op 
aandringen dat beëdigde 
keurmeesters hun werk 
weer hervatten, maar dat 
er strenger dan voorheen 
op de aard van het ge
keurde materiaal wordt 
gelet. 
Een van de suggesties die 
het kwartet doet is, dat de 
keurmeesters hun licht 
gaan opsteken bij gere
nommeerde veilinghuizen 
die veel Tsjechisch mate
riaal aan de man brengen 
 daar zouden ze van kun
nen leren, zo menen de 
vier clubs. 

KRITIEK OP IERSE EUPOSTZEGEL: 
CYPRUS NAAR LINKS VERPLAATST 

Het is een nogal flauw 
grapje, dat van dat jonge
tje dat van school thuis
komt met een onvoldoen
de, omdat hij niet wist 
waar de Balearen lagen. 
Vader: 'Ruim je rommel 
dan ook beter op!' 
Bijna even kluchtig is de 
ophef die is ontstaan 
omdat de Ierse PTT een 
beetje aan de Europese 
landkaart heeft zitten 
sleutelen. Het gaat 
om een kaart op 
een Ierse postzegel, 
een emissie die de 
toetreding tot de 
EU van tien nieuwe 
lidstaten herdenkt. 
Cyprus is op die ze
gel op de plaats te
rechtkomen waar
op Kreta normaal 
gesproken recht 

heeft. En nu zijn er men
sen die daar iets achter 
zoeken. Maar de Ieren 
weten van niets, of liever 
gezegd: ze weten precies 
waarom de kaart niet 
klopt: zou het eiland op 
zijn juiste plaats zijn in
getekend dan zou de ze
gel veel te breed zijn ge
worden! 
Cyprus heeft overigens 
niets te mopperen, zo liet 

René Hillesum uit 
Roosendaal ons weten. 
Want er is veel meer aan 
de hand met de bewuste 
zegel. Dat de Nederland 
se en Duitse Waddenei
landen van de landkaart 
op de zegel zijn verdwe
nen, nou ja, daar valt no] 
in te komen, zegt hij. 
Maar wat moeten we der 
ken van het feit dat Älam 
geheel is weggelaten? 
Het voor de hand liggen
de argument dat de eilan 
dengroep te klein is om 

nog zichtbaar te 
worden afgebeeld 
gaat echt niet op, 
schrijft René; 
'Want waarom 
zien we dan wel 
Oland (rechts, bij 
Zweden) afge
beeld?' 
Het blijft inder
daad een raadsel
achtige zegel... 

WIE WIL ER 
MATTEN? 

Misschien valt het ons nu 
pas op, maar Royal Mail 
uit Engeland heeft ken
nelijk ontdekt hoe profij
telijk merchandising kan 
zijn. We kregen een 24 
pagina's tellend boekje in 
de bus waarin tientallen 
zo niet honderden  arti
kelen te vinden zijn die 
alle een relatie hebben 
met de post of met post
zegels. Autootjes, mok
ken, postzegeldoosjes, 
ingelijste jaarcollecties, 
stropdassen, dasspelden. 

^ Merchandising van Royol Mail: 
ta depnitieue muismat 

!:: portefeuilles, kaarten, 
= oorbellen, puzzels, scho
Ij] tels, koppen, miniatuur 
^ brievenbusjes, manchet
5 knopen, pressepapurs en 
=; ga zo maar door. Wij 

liielden het bescheiden 
EO^ en namen een Machin 
• " ' " Muismat (Royol Moil 

noemt 'm dubbelzinnig 
The Definitive Mousemat) 
voor slechts £1.49  kleu
rig en nuttig! 
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NEDERLANDSE EUZEGELS: MALHEUR 
MET MALTA, PECH MET POLEN 

EUzegels: ze bezorgen 
de postadminstraties 
soms hoofdbrekens (zie 
hierboven). Zo schrijft le
zer Pieter Beelen ons het 
volgende: 'Die fout op die 
Ierse postzegel ter gele
genheid van de uitbrei
ding van de EU stond on
langs in alle kranten, 
maar over een fout van 
TPGPost heb ik echter 
niets gelezen. Op de tien 
Nederlandse zegels die 
aan de uitbreiding van de 
EU zijn gewijd is steeds 
een kaartje van het nieu
we land te zien, plus een 
'landenovaaltje' dat de 
nationaliteit op auto's 
aangeeft. Op de zegel van 
Malta is dat een ovaal met 
de letters MT. Dat is ech
ter niet de juiste nationa
liteitsletter van Malta; het 
land gebruikt sinds 1966 
de letter M.' Pieter ver
volgt: 'Toen Malta nog 
een kolonie van Groot
Brittanië was, van 1924 

tot 1966, werden daar de 
letters GBY gebruikt; 
GBM was al in gebruik 
bij het eiland Man. De 
combinatie MT was op 
auto's van 1933 tot 1956 
in gebruik in NoordMa
rokko, destijds een man
daatgebiet van de Ver
enigde Naties (Mandatory 
Tangier).' 
Pieter Beelen heeft wel 
een idee hoe TPGPost 
aan de foutieve landsaan
duiding is gekomen: 'De 
tweelettercode voor Mal
ta voor het Internet (de 
zogenoemde IS02code 
van de VN) is wèl MT, 
vandaar waarschijnlijk de 
verwarring. Maar als 
TPGPost die aflcorting 

had willen gebruiken, 
dan had bij Hongarije HU 
moeten staan en bij 
Estland EE.' 
Ook Leo van den Heuvel 
uit Veghel heeft de EU
zegels grondig bestu
deerd. Hij richtte zijn 
aandacht vooral op de 
URL's (Internetadressen) 
die op het blokje te vin
den zijn. Kloppen die 
adressen eigenlijk wel? 
Nou, bij een van de URL's 
is enige achterdocht wel 
op zijn plaats, aldus Leo, 
die een fout meent te 
hebben ontdekt bij het 
Internetadres van Polen, 
www.egov.pl. 'Dat blijkt 

een geheel Poolstalige 
site te zijn,'aldus Leo. 
'De site is bestemd voor 
automatiseerders bij 
Poolse overheidsinstel
lingen,' vervolgt hij. 'He 
gebruik van deze site is 
des te vreemder, omdat 
de Poolse overheid enke
le maanden geleden een 
fraaie site heeft geopend 
u;u)U).poland.gou.pl, die 
speciaal voor buitenlan
ders is bestemd en die in 
zes talen is uitgevoerd. 
Op 31 oktober 2003 ga
ven de Poolse posterijen 
zelfs een postzegel uit di 
de aandacht op deze site 
vestigde'. 

EUdoto POIOT 
opperviokte 312685 km» 
3a622660inwonefs 
website vwwvegovpl 

EERST KORTING, 
DAN TOESLAG 

Jarenlang ging het ge
rucht dat TPGPost de 
twee jaarlijkse toeslag
series (te weten de Zo
merpostzegels en de Kin
derpostzegels) eigenlijk 
liever kwijt dan rijk was. 
Maar dat blijkt helemaal 

niet te kloppen. Integen
deel, TPGPost introdu
ceert aan het eind van dit 
jaar nog een derde toe
slagreeks. 
Het gaat om een bijzon
dere versie van de kor
tingzegels (Decemberze
gels) van 2004. Er komt 
van deze emissie een 'ge
wone' versie, in velletjes 

van twintig zegels van 
0.29 euro. Daarnaast 
komt er ook een versie 
waarvan de verkoopprijs 
dankzij een toeslag van 
tien eurocent op 0.39 
cent per zegel uitkomt. 
Deze laatste versie  zeg 
maar de 'ToeslagDe
cemberzegels'  wordt 
eveneens in velletjes van 

twintig stuks verkocht. 
TPGPost verdeelt de op
brengst van de toeslag 
over tien goede doelen: 
Artsen zonder Grenzen, 
Novib, Greenpeace, KWF 
Kankerbestrijding, TRO! 
helpt, Natuurmonumen
ten, Unicef, Stop Aids 
Nou), Plan Nederland en 
het World Food Programme 

http://www.egov.pl
http://poland.gou.pl


ANDELOZE ZOMER-
'OSTZEGELS 

ilatelielezer Herbert van 
en Bos heeft de hand 
^eten te leggen op een 
itern bulletin van TPG-
'ost van 26 april 2004 
iet deze tekst: 'Er zijn 
an het PZV10 Zomerze-
els 2004, ALD-artikel-
ummer 335, misdruk-
:en gesignaleerd, waarbij 
e perforatie ontbreekt, 
reft U een dergelijk 
lostzegelvelletje aan, 
an mag u dit niet verko
len. De misdrukken 
loudt u apart. Aan het 
inde van de verkooppe-
lode moeten deze mis-
Irukken retour worden 

gestuurd. U wordt hier
over via Balienieuws na
der gemformeerd.' 
De vraag die bij zo'n me
dedeling meteen rijst is 
natuurlijk of er inderdaad 
velletjes ouer the counter 
zijn gegaan. Nou, reken 
maar van yes. 
Johan Schaminee schrijft 
ons dat dat zeker enkele 
malen is gebeurd: 'Op de 
tentoonstelling in Ros
malen heb ik een velletje 
te koop gezien bij postze-
gelhandel Postfris. Ver
der hoorde ik daar ook 
dat de Overijsselse Post
zegelveiling een dergelijk 
velletje onder de hamer 
zou brengen.' 
Ook Arend Spijkman re

ageerde; hij laat ons we
ten dat er zelfs al twee 
van zulke exemplaren 
zijn verkocht op veilin
gen in Arnhem (Passon) 
en Rotterdam. 
En dan is er nog de reac
tie van veilinghouder 
Wieland Buit van Postze-
gelveiüng A4. Wieland: 
'Wij hebben één onge-
tand velletje Zomerzegels 
2004 aangeboden gekre
gen en ook een gedeelte
lijk ongetand velletje.' 
Beide velletjes zullen in 
veiüng 36 van 4 septem
ber a.s. onder de hamer 
komen. Wie belangstel
ling heeft kan een catalo
gus aanvragen via 
stflmpland(g)hotmail.coTn. 
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Geheel (boven) en gedeeltelijk ongetand Zomerzcaelvelletje (veiling A4) 

I E R K O M S T 'NULLENBOEKJE' 
VOORALSNOG EEN RAADSEL 

ien lezer die liever ano-
liem blijft, legt ons iets 
leel bijzonders voor: een 
bto van de achterzijde 
an het 'Cartoons'-boek-
e dat TPGPost in 2001 
litgaf (NVPH-nummer 
2). Het opmerkelijke 
an dat boekje is het re-
;elmatige patroon van de 
larcode. En die regel-
naat is met zo gek, want 
lit de eronder afgedrukte 
ijfers wordt duidelijk dat 
iet om een barcode met 
illeraaal nullen gaat! Dat 
Ie boekjes zich destijds 
lan de baue niet lieten 
cannen zal duidelijk zijn 
n het is een wonder dat 
nkele van deze boekjes 
ndertijd gewoon werden 
erkocht. 
)e herkomst van dit 'nul- Dit boekje (met een barcode van 

louter nullen) is 'onverklaarbaar' 

lenboekje' is vooralsnog 
een raadsel, want de 
boekjes werden met een 
aantal tegelijk gedrukt. 
Als een van de boekjes op 
het drukvel allemaal nul
len zou vertonen, zouden 
er dus (veel) meer mel
dingen van deze variant 
moeten zijn geweest. 
Daarom lijkt het er op dat 
het hier gaat om iets dat 
buiten het normale druk-
proces om is vervaardigd. 
Het feit dat de nullen een 
wat andere vorm hebben 
dan nullen die in norma
le barcodes voorkomen, 
is een indicatie dat we het 
in die richting moeten 
zoeken. Mochten er meer 
lezers zijn die - na er hun 
exemplaren op te hebben 
nagekeken - 'nullenboek-
jes' in hun bezit blijken te 
hebben, dan horen we 
dat uiteraard graag. 

)c spuitende brievenbus 

'T KOMT UIT 
DE BUS! 

British Philatelic Bulletin 
publiceert geregeld fo
to's van opmerkelijke 
brievenbussen: men is 
inmiddels tot bus num
mer 220 gevorderd. En 
dat is een mooi exem
plaar, op de plaat gezet 

door Peter Fowke. De uit 
het tijdperk van Edward 
VII stammende brieven
bus kreeg een nieuwe be
stemming: die van fon
tein. De bus is te vinden 
op Ugbrooke House, 
Chudleigh. Gezien de 
krachtige waterstraal 
heeft de bus veel plezier 
in zijn 'tweede leven'. 

>MSLAG FILATELIE 
a s ROUWZEGEL? 

)e Kaaspost is een vereni-
;ingsblad dat zich van 
eel andere bladen on-
lerscheidt door zijn ori-
;inele redactionele bij-
Iragen. Zo worden de 
erslagen van de vereni-
;ingsbijeenkomsten met 
eel gevoel voor humor 
ipgesteld. Maar ook an-
lere berichten zijn de 
noeite waard. In het 
lummer van juni 2004 

gaat het over de voorpa
gina van Filatelie van 
mei: 'Voorop een stijlvol
le foto van onze vroegere 
koningin Juliana,' aldus 
Stef Visser. 'Ik heb het al 
eens hardop gezegd: tan
den eraan zouden niet 
misstaan hebben. Maar 
dat zit er beslist niet aan 
bij TPGPost.' Jammer, 
want het is een prima 
suggestie van Stef Zo'n 
zegel, daar hoeft TPG
Post zich toch niet voor te 
schamen? 

Zo zou het kunnen, vindt Stef 
Visser van 'De Kaaspost' 

KLASSIEKE EMISSIES: 
NIEUWE WERELD? 

De komst van 'de compu
ter' heeft ook in de we
reld van filatelie het nodi
ge veranderd. De veelheid 
aan catalogi die tegen
woordig op CD/ROM te 
verkrijgen is wijst daar op 
en ook de mate waarin 
verzamelaars het Internet 
benutten om informatie 
te verzamelen, te ruilen, 
te kopen ofte verkopen is 
een indicatie dat het digi
tale tijdperk onder filate-
üsten definitief zijn intre
de heeft gedaan. 
In oktober a.s. zal een 
boek verschijnen dat een 
heel concrete toepassing 
van 'de computer' in 
beeld zal brengen. Het 
gaat om een publicatie 
die een klassiek onder
werp zal aansnijden, na

melijk de Nederlandse 
emissie van 1852 en dan 
uitsluitend de hoogste 
waarde daaruit, de zegel 
van 15 cent. Over de 'eer
ste emissie' is destijds 
een indrukwekkende en 
voortreffelijke reeks boe
ken gepubliceerd (au
teurs: G.C. van Balen 
Blanken en B. Buurman). 
De samenstellers van het 
nieuwe boek, C. Korver 
en M. Bakermans, heb
ben met behulp van de 
computer geprobeerd 
nóg meer kenmerken te 
ontdekken dan in de 
'klassieke literatuur' al 
worden beschreven - en 
dat is ze gelukt. In 'Fila
telie' van oktober komen 
we hierop terug, waarbij 
we de gevolgde methode 
en enkele tot de verbeel
ding sprekende resulta
ten zullen tonen. 

GRATIS CD/ROM: NU 
IN KALMTHOUT (B.) 

Op zaterdag 4 en zondag 
5 september a.s. wordt in 
Kalmthout (18 kilometer 
ten zuiden van Roosen
daal) voor de derde maal 
de Internationale Beurs uoor 
Poststukken en Post̂ eschie-
denis gehouden. Stand
houders uit binnen- en 
buitenland zijn er aanwe
zig met een groot aanbod 
aan poststukken, stem
pels, postwaardestukken 
en literatuur. 
De onvolprezen CD/ROM 
Handboek Nederlandse Post
stempels van Cees Janssen 
kan op vertoon van de 
adresdrager van het mei
nummervan 'Filatelie' 
gratis bi] de stand van de 
NVPV worden afgehaald. 
De CD/ROM is er ook te 
koop: voor €22.50. 
De beurs, die vooral aan
trekkingskracht uitoefent 

op (beroeps)filatelisten 
en gespecialiseerde ver
zamelaars, wordt gehou
den in het Erasmus Athe
neum, Ganzendries 14, 
en is gratis toegankelijk. 
De beurs is al jaren suc
cesvol in Gouda, waar het 
evenement steevast op 
Goede Vrijdag en Paasza
terdag wordt gehouden. 
Dankzij de ruime, over
zichtelijke indeling kun
nen de bezoekers in alle 
rust en op hun gemak 
rondkijken, op zoek naar 
nieuwe aanwinsten. Veel 
bezoekers grijpen deze 
gelegenheid aan om hun 
kennis te vergroten en 
om nieuwe verzamel-
ideeën op te doen en uit 
te wisselen. De beurs is 
op zaterdag 4 september 
van II tot 17.00 uur geo
pend; op zondag 5 sep
tember is dat van 10 tot 
17 uur. Meer informatie: 
uiuiu;.brieuenbeurs.com 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

PERSOONLIJKE ZEGELS 
MET EEN ORANJETINTJE 

Op I juni kwam een blok
je uit dat tien zegels van 
€0.39 bevat, voorzien van 
een tabje dat naar eigen 
voorkeur kan worden 
ingevuld (TPGPost 
noemt dat - ten onrechte 
- 'persoonlijke post
zegels'). Zoals eerder met 
'persoonlijke postzegels' 
is er ook een 'ingevulde' 
versie te koop, in dit 
geval met het portret van 
de voetballer Rafael van 
der Vaart (Ajax, Neder
lands elftal). De zegels 
zijn in offset gedrukt bij 
Joh. Enschede Security 
Printing in Haarlem, die 
hiervoor een Mitsubishi-
pers gebruikte. Het arti

kelnummer is 240661, de 
productbarcode 4-41630. 
Er verscheen ook een 
presentatiemapje dat vier 
uit het blokje gescheurde 
zegels bevat; het gaat om 
mapje 298, barcode 
-1-41425. 
De 'eerste zegel' werd op 
30 mei 2004 in hotel 
Huis ter Duin in Noord-
wijk aangeboden,aan de 
voetballer zelf Meteen na 
afloop van de presentatie 
was er al gelegenheid om 
blokken te bestellen; het 
is onder meer mogelijk je 
eigen portret samen met 
dat van de al eerder ge
noemde voetballer te 
ßlaten afdrukken. 

stralende vmassmgszegds met het portret van uoetballer Rafael uan der Vaart 

HANGBOEKJES 'METSU' MET ZEGELS, 
VOORZIEN VAN L-VORMIGE FOSFORBALK 

Er zijn meldingen bin
nengekomen van hang-
boekjes van vijftig zegels 
van €o.6i (Gabriel Met
su) metL-vormige fos-
forbalken. Zelf heb ik ze 
nog niet te pakken kun
nen krijgen en ik val de 
baliemedewerkers dus 
geregeld lastig: ik vraag 
ze de boekjes even onder 
de ultraviolette lamp te 
houden die ze voor de 

controle van bankbiljet
ten bij de hand hebben. 

HET GEZIN VAN 
WILLEM-ALEXANDER 

Op 23 juni jl. verscheen 
het lang verwachte derde 
blokje in de reeks 'Ko
ninklijk Huis'. Het betrof 
ditmaal een blokje met 
tien verschillende zegels, 
gewijd aan het gezin van 
prins Willem-Alexander. 
Deze zegels zijn in offset 
gedrukt, op een Mitsubi-
shi-pers vanjoh. Enschede' 
Security Printing in Haar
lem. Op de zegels is een 
L-vormige fosforbalk 

aangebracht, die geel op
licht onder de ultraviolet
te lamp en die maar heel 
kort nalicht. De balk ver
toont langs de bovenrand 
meestal een extra 'parel'-
rand Net als bij de zegels 
met het 'voetballertabje' 
vertoont ook hier de gele 
drukgang weer veel 'bak
en braadspatten'. 
De bijbehorende presen
tatiemapjes (nummers 
29od en 290e) en het 
prestigeboekje konden 
pas op 6 juli worden gele
verd. 

De tien zegels en de Ama 
lia-zegel die in het presti 
geboekje zitten zijn qua 
uitvoering geheel iden
tiek aan de zegels uit de 
desbetreffende losse 
blokken; Zelfs de papier
richting (liggend) komt 
overeen! 
De productbarcodes zijn 
4-41579 (blokje), 4-41319 
en-1-41326 (de beide 
mapjes) en-1-42323 
(prestigeboekje). De arti
kelnummers zijn 240163 
(blokje) en 240112 (boek 
je). 

OUD. MAAR INTERESSANT NIEUWS 
BIJ DE BEATRIX-HANGBLOKJES 

Soms kijkje er gewoon 
overheen. Op het eerste 
gezicht lijkt het gewoon 
een inktspettertje, maar 
als het op meer dan een 
blokje voorkomt en die 
blokjes zijn afkomstig uit 
verschillende bronnen, 
dan is het zaak nog eens 
iets beter te kijken. 
Bij de Beatrixzegel van 
€0.40 is tot nu toe slechts 

I één oplage geconsta-
I teerd: alles met brede 

hechtpunten. Het beken
de kenmerk van het kras
je links van de koningin 
op zegel 2 is ook bij de 

I zegel van €0.40 bekend 
en dat was daarmee dan 
ook de enige variant die 

tot dusver werd aange
troffen. Tot mijn oog op 
een klein stipje viel dat 
zowel links als rechts 
werd geflankeerd door 

een horizontaal krasje 
(een soort 'zwaluwtje'). 
Gezien het feit dat dit 
kenmerk op de cilinder 
van het portret zit/zat, 
zou het ook bij de andere 
waarden gevonden moe
ten kunnen worden! 

nu ook met L-uormi^eJosforbalk 

Nummer 

009a 
oo9a-2 
0093-8 

Eerste 
02.01 

dag 
2002 

Omschrijving 
5x Beatrix 0.40 

Hechtpunten Barcode 
8-1.omm 

met kras op zegel 2 
met 'zwaluw' [- -] op zegel I 

+7377 
Artikelnummer 
223103 

rechtsboven het haar 

mailto:dziewon@xsAall.nl
http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


[AKELiJKE ZEGELS MET 
TADIONAANHANGSEL 

)p 23 juni jl. verschenen 
lok business sheets van 
Londerd stuks, metdaar-
n de zakelijke variant 
an de 'persoonlijke ze
tels'. Speciaal voor ver-
amelaars bracht TPG-
'ost een presentatiemap-
e uit met daarin vier 
loorgestanste zegels van 
io.3g; het aanhangsel is 
ledrukt met een afbeel-
ling van het Olympisch 
Itadion in Amsterdam. 
)e keuze voor deze be-
Irukking werd geïnspi-
eerde door de komst 
laar Nederland van de 
olympische vlam op 23 
uni. Welke hatavofooh 
:ou er op het idee zijn ge-
comen om de tekst Torch 
e\a\j te gebruiken? 
)e productbarcode van 
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deze emissie is -{-41449. 
De oplage van de business 
sheets is erg laag: slechts 
15.000 boekjes. De zegels 
zijn in offset, op een Mit-
subishi-pers vanjoh. En
schede'Security Printing ge
drukt. De geslitte perfo
ratie is ditmaal zodanig 
aangebracht dat de van 
het dragervel verwijderde 
zegels een normale tan
ding laten zien. Vorig 
jaar, bij de zakelijke ze
gels met de tab 'brieven
bus', waren er twee va
rianten: normale en kop-
staande 'tussentanding'. 
We mogen aannemen dat 
de slitperforatie van de 
zegels (ook die van de 
mapjeszegels) ook dit 
keer door Walsall Security 
Printing werd verzorgd. 

GEWIJZIGDE FOSFORBALK IN 'ACTIEOPLAGE' 
ZAKELIJKE ZEGELS TYPE-BILAK 

Sinds 17 juni van dit jaar 
worden op de postkanto
ren geïntegreerde hang-
boekjes met 100 zakelijke 
zegels in het type-Bilak 
verkocht die van een ge
kleurde actiesticker zijn 
voorzien. Die sticker ver
meldt de volgende tekst: 

Spaar nu uoor gratis Rodio-pen' 
(bij 3 spaorpuntcn) 
Actie loopt t/m 8 augustus 
2004 , insturen kan t/m 
22 augustus 2004. 
Kijk uoor meer m/ormotie 
op u)U)U).mailorder.nl 

Zo'n boekje met sticker is 
normaal gesproken 
slechts een aardigheidje, 
maar voor verzamelaars 
is er toch wat meer aan 
de hand: de voor deze ac
tie gebruikte nieuwe op
lage bevat zegels die een 
L-uormifle fosforbalk heb
ben, in plaats van de I-
uormiflc balk die we aan
treffen in de op 2 maart 
jl. uitgegeven boekjes. De 
presentatiemapjes (twee
maal €0.39, tweemaal 
€0.78) waren indertijd 
ook gevuld met de oor
spronkelijke, van een I-
vormige balk voorziene 
zegels), ook al weken ze 
door hun doorgestanste 
'schijnperforatie' duide
lijk af van de zegels in de 
hangboekjes. In de des
tijds vermelde oplagen 
(750.000 en 110.000 
stuks) zullen de nu ver
schenen boekjes waar

schijnlijk niet zijn inbe
grepen. 
Hangboekjes die na de 
vermelde actieperiode 
worden verkocht, zullen 
de L-vormige fosforbal-
ken blijven houden; ze 
zijn kennelijk totTPG-
Post-standaard verheven. 
De eerste zegels die van 
L-vormige fosforbalken 
werden voorzien waren 
de Van-Goghboekjes van 
50 stuks in 'compacte op
maak'. De reden voor de 
nieuwe standaard lag in 
het feit dat de gebruikers 
van de Van-Goghzegels 
de zegels in leesbare 
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stand (met de aanduiding 
'Nederland' horizontaal 
geplaatst) op hun stuk
ken plakken; daardoor 
werd de optische herken
ning van de zegels be
moeilijkt. 
Andere (semi)permanen-
te zegels die nog van de 
'ouderwetse', I-vormige 
fosforbalken zijn voor
zien zullen waarschijnlijk 
op korte termijn vervan
gen worden door zegels 
met een L-vormige balk 
(zie ook het bericht over 
de boekjes met vijftig ze
gels in het type-Metsu). 
Zouden er ook presenta
tiemapjes met aangepas
te fosforbalken komen? 

lOOZakel 

Î ELUWEZEGELS VAN 0 .39 EN 0 .61 EURO 
N BLOKJES VAN VIER STUKS 

3p 6 juli verschenen twee 
jostzegelblokjes, gewijd 
lan de Veluwe, elk met 
'ier zegels van €0.39, re-
ipectievelijk€o.6i (met 
)riority-tab). De zegels 
;ijn in rasterdiepdruk bij 
oh. Enschede'Security Prin-
mg gedrukt; daarvoor 
verd gebruikt gemaakt 
'an een van de Goebel-
)ersen in Haarlem. 
)e drukrichting is 
i(oven). De zegels zijn 
net behulp van een 
icheertrommel (die spe-
;iaal voor deze zegels 
verd vervaardigd) geper-
'oreerd. Aan de gomzijde 
;ijn de restanten van deze 
scheerbeurt' nog duide-
ijk te zien; ze zijn naar 
)eneden omgeslagen. 
ir is door Enschedé in 
'ijf respectievelijk vier 
deuren gedrukt: donker
groen, groengeel, don-
cerpaarsblauw, zilver en 

paars voor de blokjes met 
zegels van €0.39 en don-
kerpaarsblauw, paars, 
olijfgroen en zilver voor 
de blokjes met zegels van 
€o.6i. 
Ook de L-vormige fosfor
balken op de zegels zijn 
met behulp van raster
diepdruk aangebracht. 
De zegels zijn gedrukt op 
papier van De La Rue 

(voorheen Harrison and 
Sons) met gom van het 
type D2c. De volgende 
rasterhoeken en -maten 

I werden toegepast: 

Kleur Hoeken Dicht
heden 

d.groen -60/60 g /5.5 
geelgroen -30/30 7 /8.5 
d.paarsblauw -50/50 7 /6.5 
paars -50/50 6.5/6 
zilver -30/30 5 /7 

De met deze zegels ver
gelijkbare Waddenzegels 

van vorig jaar werden bij 
House oj Qucsta gedrukt, 
ook in rasterdiepdruk 
met vrij grove rasters; 
beide waarden waren op 
één cilinder samenge
voegd. Gezien het kleur
gebruik van de Veluweze-
gels zou dat ook nu weer 
het geval kunnen zijn, zij 
het dat de oplagen van 
beide zegels sterk uiteen
lopen: 980.000 voor de 
blokjes met zegels van 
€0.39 en 620.000 voor de 

blokjes met zegels van 
€o.6i! Of zouden er op 
één cilinder tweemaal zo
veel blokjes van €0.39 
zijn geplaatst als blokjes 
van€0.6i? 
De blokken hebben arti
kelnummer 240761 en 
240762; de productbar
codes zijn 41920 en 
+41944. De presentatie
mapjes (nummers 300 en 
301) hebben de product
barcodes +42231 en 
+42248. 



k 
1 SEPTEMBER: WEKEN 
VAN DE KAART 

Op I september gaan de 
Nationale Weken uan de 
Kaart voor de derde keer 
van start. Ook in 2004 
brengt TPGPost weer 
speciale postzegels uit 
die aansluiten bij deze 
campagne voor de pro
motie van de wenskaart. 
Bij aankoop van drie 
wenskaarten (met een 
minimale waarde van vijf 

euro) in een van de vijf
tienhonderd deelnemen
de winkels ontvangt u 
een velletje met drie ver
schillende gegomde 
postzegels met een fran-
keerwaarde van 0.39 euro 
gratis. 
Het bijzondere van de ze
gels is hun beperkte gel
digheid (zie verderop). 
Wenskaart Nederland, orga
nisator van de Nationale 
Weken van de Kaort, wil 
met de actie het verzen

den van wenskaarten be
vorderen. 

Voorstelling 
Het thema van de postze
gels is 'interactie', wat 
verwijst naar het samen
spel tussen de zender en 
ontvanger van een kaart
je. Als de ontvanger ant
woordt, is er sprake van 
een geslaagde interactie. 
Het postzegelvelletje laat 
zien wat je moet doen om 
die interactie tot stand te 

brengen: lopen, kopen, 
schrijven, plakken, pos
ten, ontvangen, lezen, te
rugschrijven. 'De symbo
len lopen op een organi
sche manier in elkaar 
over; op bijna mantra
achtige wijze wordt de 
kringloop weergegeven', 
aldus de ontwerpers. 

Ontwerpers 
De postzegels zijn ont
worpen door 178 aardige 
ontiuerpers uit Amsterdam, 
een bureau met vijf vaste 
ontwerpers die elkaar 
hebben leren kennen op 
de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht. Het 
getal 178 verwijst naar 
het nummer van het les
lokaal waar zij hun studie 
gevolgd hebben. 
Het bureau heeft een aan
tal uiteenlopende projec
ten gerealiseerd, onder 
meer voor culturele in
stellingen en uitgevers. 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn in be
perkte mate te koop op 
het postkantoor en ver

der bij de CollectClub in 
Groningen en op de web
site wwwApgpost.nl. 
Van I tot en met 18 sep
tember 2004 worden de 
zegels gratis verstrekt, 
zoals gezegd bij de aan
koop van drie wenskaar
ten met een verkoopprijs 
van minimaal vijf euro. 
Tot de deelnemende win
kelketens behoren de fir
ma's Bruna, Primera, Th( 
Readshop, de postkanto
ren en De Boekelier. 
Daarnaast nemen nog 
eens zo'n vijfhonderd 
zelfstandige onderne
mers deel aan de actie. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is beperkt. De 
postzegels zijn geldig 
voor frankering tussen i 
september en 31 decem
ber 2004. 
De frankeerwaarde van 
de postzegels is 0.3g 
euro. 
De zegels zijn in ofFset-
druk vervaardigd bij Joh. 
Enschedé in Haarlem, in 
een oplage van 760.000 
velletjes. 

VEILINGNIEUVlfS 
Van Dieten Den Haag: 
buitenlandse bieders 
Van een neergaande 
trend in de postzegel
branche is bij Van Dieten 
niets te merken. De op 
24, 25 en 26 mei gehou
den 594ste veiling verliep 
uitstekend, vooral dank
zij de buitenlandse ko
pers. De fameuze Sexy 
Snoopy Collection (vijftig 
kavels klassiek opgezette 
landenverzamelingen), 
werd voor ruim €165.000 
verkocht en verdween 
grotendeels naar het bui
tenland. Ook enkele 
prachtige verzamelingen 
van de Engelse Koloniën, 
waaronder Mauritius, 
werden hoofdzakelijk ge
kocht door buitenlandse 
handelaren. De gespecia
liseerde collectie Neder-
lands-Indië van wijlen 

R.A. Sleeuw bracht ruim 
€33.500 op; de duurdere 
kavels werden gekocht 
door een buitenlander. 
Gelukkig blijft de 10 cent 
met eerstedagafstempe-
ling Rotterdam 1-1-1852 in 
Nederlands bezit. Deze 
zegel verwisselde voor 
€7.600 van eigenaar. Op 
27 mei werd de 595ste 
veiling gehouden, met 

Nederland nummer 1 met eerste-
dagstempel. 7 600 euro. 

uitsluitend de collectie 
internationale luchtpost 
van wijlen Frans van Be-
veren en de collectie 
ramppostvan wijlen ba
ron Six van Oterleek. 
Vooral de ramppost trok 
weer veel internationale 
belangstelling: 80% van 
de kavels verdween naar 
het buitenland. Maar de 
oudst bekende ramp-
brief, de in 1776 uit de 
Waddenzee geviste brief 
uit Vlieland met bestem
ming Amsterdam, vond 
voor €5.000 een gelukki
ge Nederlandse koper. 
Alle opbrengsten zijn 
zonder veilingkosten. Zie 
ook UJivu).vandieten.com 

Noorwegen in trek bij 
Sheraton & Peel 
De veilingen van Rene'Hil-
lesum Filatelie, Roosendaal 

van 6 juni jl. brachten en
kele opmerkelijke resul
taten. De gouden ten
toonstellingscollectie 
Molinolo^y van Wim Bos
man werd goed verkocht, 
maar bleef niet in één 
hand. Opvallend was de 
grote belangstelling voor 
Noorwegen. Een op het 
oog eenvoudig brief-
kaartje van de hoofdstad 

Christiania naar Medan 
op Sumatra - inzet van 
€35 - kreeg voor €1.134 
een nieuwe eigenaar. 
Een maakwerkbriefje 
(maar er bestaat in dit ge
val ook niet anders) van 
Bouvet Oya (Zuidpoolge-
bied, nog steeds Noors 
bezit) meteen inzet van 
€150 werd voor €660 ver
kocht. 

(BIIM fMT«U U)IV»SEU! > 
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DEZE - 20 op het eerste 003 urij eenuoudi^e Noorse briefkaart - luerd inge
zet op 5 5 euro en flinfl uiteindelijk Door 1134 euro vim de hand 

590 
WWW.POSTZEGELHANDEL-DEVENTER.NL 

De website voor o.a. Nederland,Duitsland, Engeland enz. enz. 
SSl Tevens veel Motief, Verzamelingen en Partijen. 

Alles wat u zoekt tegen bodemprijzen. 
http://vvww.postzegelhandel-deventer.nl 
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http://vandieten.com
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
http://vvww.postzegelhandel-deventer.nl
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Postzegelveiling no. 383 (najaar 2004) 
Wilt u ook inzenden? ^ ŝ  

Voor onze volgende veiling zoeken wij wederom materiaal. Ook u kunt profiteren van 
de expertise en het uigebreide internationale klantenbestand van Rietdijk. Wij 
nodigen u van harte uit ons een bezoek te brengen om uw collectie te laten taxeren en 
kunnen u dan alles vertellen over de mogelijkheden die Rietdijk u te bieden heeft. 

Wederom bieden wij u in het najaar van 2004 een uitstekende gelegenheid uw 
collectie of voorraad (deels) te verkopen door deze in een internationale etalage te 
plaatsen. Inzendingen kunnen dagelijks (van maandag tot en met vrijdag) worden 
aangebracht. Voor importante collecties is huisbezoek mogelijk! Inzendingen voor de 
383e veiling kunnen tot medio oktober worden aangebracht! 

Rietdijk een begrip in de Nederlandse filatelie en dit zijn de reden 
* Ruim 85 jaar ervaring in de filatelie; 

* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 

* de mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 

* Presentatie in luxe veilingcatalogus met mooie fotobijlage; 
* Extra publiciteit bij speciaalcollecties; 

* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzekering. 

0 

J.K. Rietdijk B.V. Postzegel- en muntveilingen 
Adres 

Postzegelveiling 
Muntveiling 
Fax 
Internet 

E-mail 
Giro 
Bank 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514GC 's-Gravenhage 

[ 070-3647957 
070-3647831 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
o.a. \ oor onze bedrijfspresentatie; 
veilingcatalogi en opbrengst! ij sten. 
lnfo@rietdijk-veilingen.nl 
420875 
47.35.68.705 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:lnfo@rietdijk-veilingen.nl


SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

EXTRA EMISSIE: 
EUROPESE UNIE 

Op 7 juni 2004 versche
nen als extra emissie een 
hangboekje met tien niet
priorzegels van €0.44. 
Aanleiding was de uit
breidingvan de Europese 
Unie met tien nieuwe le
den. De tien zegels tonen 
elk een vlag van een van 
de nieuwe EUlanden. 
De zegels, die niet zijn 
voorzien van eigen zegel
nummers (uitsluitend het 
jaartal '2004' wordt ver
meld), werden ontwor
pen door Myriam Voz en 
Thierry Martin (MVTM). 
De productbarcode is 
+12668. 
De zegels in het boekje 
zijn zelfklevend. Ze wer
den in rasterdiepdruk op 
een Goebelpers van de 
zegeldrukkerij in Meche
len vervaardigd. De ach
terkant van het hang
boekje  dat wil zeggen 
het siliconendragerpa
pier  is niet bedrukt. 

LIDJE TODI 
('LUIK ALTIJD') 

Bij de emissie Lidje todi 
('Luik altijd') staan de 
vier panelen twee aan 
twee op de drukbaan. Bij 
zegel 2004(ioa) is paneel 
I voorzien van een druk
datum (08.IV.04) in nor
male stand en van regis
terbalken onderaan. Pa
neel 2 is er kopstaand 
naast geplaatst. Voor ze
gel 2004(iob) geldt het
zelfde, zij het dat de re
gisterbalken bovenaan 
zitten; als drukdatum is 
7.rV.04 aangetroffen. 
Beide waarden zijn op 
één cilinder gedurende 

^ op z'n minst twee dagen 
° gedrukt. 
■̂  Op de onderrand van de 
^ blokken van tien staan 
;;; links de productbarco
= des: +11463 en +11470. 

NIEUWE OPMAAK BLOKKEN 
EN NIEUWE TANDINGEN 

In de vorige aflevering 
van deze rubriek heb ik 
melding gemaakt van een 
andere opmaak van de 
blokken met de nieuwe 
vogeltjeszegels. Niet al
leen zitten er nu vijfmaal 
twee blokken op de cilin
der en is er sprake van 
een bredere papierbaan 
(345 millimeter, in plaats 
van 280 millimeter), 
maar ook op enkele an
dere punten is er sprake 
van wijzigingen. Het pa
pier is een fractie zwaar
der (95 gram/m^ in plaats 
van 80 gram/m^) en in 
plaats van velperforaat 

wordt nu gebruik ge
maakt van scheerperfo
raat. Scheerperforaat 
werd bij Nederlandse 
emissies al eerder toege
past, namelijk bij zegels 
die op de Goebelpersen 
van Joh. Enschedé wer
den gedrukt en bij zegels 
die ATN en Chesnutper
sen (respectievelijk van 
Questa en Walsall) wer
den vervaardigd. In Me
chelen is de 'Goebel2'
pers voor dit doel aange
past (met dank aan de 
heer Jan Wauters uit Me
chelen, die me deze in
formatie verstrekte). 

In eerste instantie ging 
het om de Vogeltjesze
gels van €0.44, €0.55, 
€0.65 en €0.75. Anders 
dan in de vorige afleve
ring van deze rubriek 
werd bericht, is ook de 
nieuwe priorzegel van 
€0.50 met de beeltenis 
van koning Albert II ge
drukt in een velopmaak 
van vijfmaal twee blok
ken en met gebruikma
king van scheerperforaat. 
Het is verder ook duide
lijk dat de priorvarianten 
van de elders op deze pa
gina's besproken gele
genheidszegels een nieu
we opmaak hebben: 
driemaal twee ofwel zes 
panelen. Dit valt aller

eerst op door het doorlo
pen van de tanding in all 
zijranden. Er is dus geen 
sprake meer van twee 
blokken met een gat 
hnks en een doorlopend( 
tanding rechts (en een 
'gespiegeld' perforatie
beeld bij de andere twee 
blokken), nee, alles ziet 
er nu hetzelfde uit. 
Scheerperforaat kan wor 
den herken aan de omge 
klapte restjes papier aan 
de gomzijde: bij een lig
gend zegelformaat zien 
we die altijd aan de bo
venzijde en bij de langlo
pende zegels (Vogeltjes, 
koning Albert II) even
eens aan de bovenzijde. 

KLIMATOLOGIE 

Van de emissie 'Klimato
logie' werden zes pane
len met priorblokken op 
de cilinders geplaatst, bij 
de panelen i, 2 en 3 van 
de waarde €0.50 zitten de 
registerbalken onderaan, 
bij dezelfde panelen van 
de waarde €o.8o zitten ze 
bovenaan. Beide waarden 
zijn dus van dezelfde ci
linders gedrukt. 
Bij de nonpriorblokken 
loopt de tanding boven 
en onder in de randen 
door en is er links en 
rechts één perforatiegat 
aangebracht. De vier pa
nelen zijn twee aan twee, 
tétebéche, op de drukbaan 
geplaatst. Dat wil zeggen 
dat bij de waarde €0.65 
paneel i (registerbalken 

bovenaan, drukdatum 
2g.IV.04 op de linker
blokrand) in normale 
stand is geplaatst en dat 
paneel 2 kopstaand er
naast staat. Paneel i van 
de waarde €0.80 (regis
terbalken onderaan, 
drukdatum 2g.IV.04 op 
de hnker blokrand) heeft 
een normale stand, pa
neel 2 staat kopstaand er
naast. 
Op de blokranden zijn de 
productbarcodes als 
volgt aangebracht: 
Prior €0.50: +11494, bo
ven hnks; €o.8o: +11517, 
onder links; Nonprior 
€0.65: +11500, onder 
hnks (paneel i) of onder 
rechts (paneel 2); €o.8o: 
+11524, onder links (pa
neel i) of onder rechts 
(paneel 2). 

BELGISCHE JAZZ 

Op 24 mei jl. verschenen 
vijf zegels van €0.50 met 
priorlabel, gewijd aan de 
jazz in België. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2004 13a tot en met 
200413e, gevolgd door 
de naam van de ontwer
per: vanriet. 
De cihnders hebben zes 
panelen, waarbij op de 
panelen i, 2 en 3 de re
gisterbalken onderaan 
staan en de productbar
code links bovenaan. Bij 
de panelen 4, 5 en 6 staan 
de registerbalken boven
aan en de productbarco
de hnks onderaan. 
De hierboven omschre
ven velopmaak zou je 
mogen verwachten bij 

alle waarden die met zes 
panelen op een cilinder 
worden gedrukt, maar bi 
dezegels 200413d en 
200413e zitten de pane
len I, 2 en 3 op de plaats 
waar je 4, 5 en 6 zou ver
wachten. Dit wijst er op 
dat 2004 13a of 2004 13c 
tegelijk met 2004 13d of 
200413e is gedrukt en da 
200413b als enige in zes 
panelen is gedrukt. 
Als dat inderdaad zo is 
dan is dat in tegenspraak 
tot wat in Philaneuis num
mer 03/2004 wordt ver
meld; daar is sprake is 
van zes panelen voor alle 
zegels! 
Op de onderrand zien we 
rechts de productbarco
des: +11555, +11562, 
+ii57g, +11586 en 
+11593. 

70STE VERJAARDAG 
KONING ALBERT II 

De priorblokken van de 
zegels ter gelegenheid 
van de zeventigste ver
jaardag van koning Al
bert II zaten in zes pane
len op de cilinder, waar
bij de registerbalken op 

de panelen i, 2 en 3 on
deraan staan en de pro
ductbarcode linksboven 
is geplaatst. Bij de pane
len 4, 5 en 6 staan de re
gisterbalken bovenaan en 
is de productbarcode 
linksonder te vinden. 
De productbarcode is 
+11609. 

= STRIPHELDEN BLAKE 
^ EN MORTIMER 

2 Bij de blokken, gewijd 
2 aan de striphelden Blake 
■̂  en Mortimer loopt de tan

MA ding boven en onder in 
i de blokrand door; links 

en rechts is met één gat 
doorgeperforeerd. De 
vier panelen zijn twee aan 
twee, tétebéche, op de 

drukbaan geplaatst. Dit 
houdt in dat bij paneel i 
de registerbalken onder
aan staan, barcode links
onder kan worden aange
troffen en de drukdatum 
(15.IV.04) op de linker
blokrand in normale 
stand te vinden is. Paneel 
2 is er kopstaand naast 
geplaatst (barcode 
rechtsonder). Bij paneel 

3 staan de registerbalken 
bovenaan, is de barcode 
linksonder te vinden en is 
de drukdatum (15.IV.04) 
op de linkerblokrand 
(normale stand) ge
plaatst; paneel 4 staat er 
naast, met de barcode 
rechtsonder. 
Op de onderranden staat 
links de productbarcode: 
+11531. 

EUROPA 
(DE KUST) 

Bij de Europapostzegels 
zijn de blokken boven en 
onder doorlopend geper
foreerd; links en rechts is 
met één gat doorgeperfo
reerd. De vier panelen 
zijn twee aan twee, téte
béche, op de drukbaan ge
plaatst. Dit houdt in dat 
bij de zegel van €0.55 
'Kust' paneel i de regis
terbalken bovenaan heeft 
en de barcode linkson
der; de drukdatum 
(25.V.04) staat op de hn
kerblokrand in normale 
stand. Paneel 2 is kop
staand ernaast geplaatst, 
met de barcode rechtson
der. Bij de zegel van 
€0.55 'Ardennen' heeft 

paneel i de registerbal
ken onderaan en de bar
code linksonder; de 
drukdatum (25.V.04) 
staat op de linkerblok
rand in normale stand. 
Paneel 2 staat hier kop
staand naast, met de bar
code rechtsonder. 
Op de onderranden staar 
links de productbarco
des: +11623 ('Kust') en 
+11630 ('Ardennen'). 

In de maand augustus 
verschijnen er geen 
nieuwe Belgische post
zegels. Voor volgende 
maand staan de emis
sies Idel Lonchelouici (20 
september). Notuuren 
Oorlogsurijwilliflers (27 
september) op de rol. 

http://-08.IV.04
http://15.IV.04
http://15.IV.04


Ifreestampcatalogue.com Postbeeld.com 
-i^s , o t ^ f f a de grootste postzegelwinkel op internet 

Nu meer dan 400.000 postzegels afgebeeld! 

Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

freestampcatalogue. com 
m f ^̂ "'̂ ife IM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL' 

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

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

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

Openingstijden woensdag 13 30 u 18 00 u 
donderdag 10 00 u - 18 00 u 
vrijdag lOOOu -21 OOu 
zaterdag 10 OOu - 17 00 u 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelandaan 11, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfV.nl 
E-mail: bondsbureau@)nbfv.nI 

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

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©033-4943970 

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

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

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

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

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

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
Sj. Bangma, Boomgaarddreef5 
3243 AC Stad aan het Haringvliet 
©0187-611542 

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

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

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

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

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

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

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

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

NUTTIGE EN AANGENAME 
ALV IN ROSMALEN 
Op 8 mei werd tijdens de 
Nationale Postzeflelshou; & 
StampKids 2004 in het 
Autotron te Rosmalen 
voor de bij de Bond aan
gesloten verenigingen 
ruimte en tijd vrijge
maakt voor de jaarlijkse 
ontmoeting met het 
Bondsbestuur. 
Omdat nu eenmaal alle 
daden van het Bondsbe
stuur dienen te worden 
verantwoord en nieuwe 
regel(tje)s in een Alge
mene Vergadering moe
ten worden goedge
keurd, waren er veel 
agendapunten die met 
een hamerslag en een en
kele op- of aanmerking 
uit de zaal worden afge
werkt. Voorzitter Ties 
Koek wist dit met snel
treinvaart aan te pakken, 
zodat het nodeloos kwel

len van de toehoorders 
tot een minimum werd 
beperkt. 
Met het terughalen van 
de lintjesregen op 29 
april en de eigen onder
scheiding van verdienste
lijke filatelisten kwam 
een ondersteunend ap
plaus op gang. Onder de 
gedecoreerden waren 
voor het eerst twee perso
nen (de heren J. Hintzen 
en C. Loch) die tot Lid van 
waardering werden be
noemd, een nieuwe 
Bondsonderscheiding 
voor personen die actief 
zijn (geweest) op een ni
veau dat uitstijgt boven 
dat van een vereniging. 
Het Costeruskapittel 
bleek te hebben besloten 
om twee nieuwe Ridders 
te benoemen. De heren 
H. Wicher en I. Zabel ver

dienden deze onder
scheiding voor hun on
derzoek en publicatie 
over de emissie 1876. 
Voor de kenners een 'on
mogelijke klus'. 
De Van der Wilgenme
daille werd toegekend 
aan de ucrenî ing Po & Po, 
voor de artikelen in hun 
verenigingsorgaan, die 
door de jaren heen steeds 
van een hoog niveau zijn. 
De Wallermedaille ging 
naar de heer W.E.J. van 
den Bold, voor zijn niet af
latende inzet voor de Ne
derlandse filatelie. 
Sjocrd Bon^ma werd met 
algemene instemming 
benoemd als nieuw be
stuurslid van de Bond. 
Hij volgt Frans Leijnse 
op, die om gezondheids
redenen heeft moeten 
stoppen. 
Het jaarverslag van Pers 
en Publiciteit beschrijft 
de veelheid aan activitei
ten die in het verslagjaar 
zijn gestart en die de ko

mende tijd een vervolg 
zullen krijgen. Helaas is 
Koos Bloemsma vanwege 
zijn gezondheid slechts 
ten dele inzetbaar; ge
zocht wordt naar een ver
vanging voor onbepaalde 
tijd, om de continuïteit 
van deze belangrijke 
functie te garanderen. 
Een vorig jaar ingevoerd 
agendapunt doorbrak de 
zakelijke gang. De win
naar van het Algemeen 
Bekertoernooi, de heerV. 
Coenen, wist met zijn le
zing Verboden uoorjilatelis-
ten de aandacht van het 
publiek te trekken en 
daarmee de vergadering 
te enthousiasmeren. 
Ondanks het feit dat ze
stig procent van de aan
gesloten verenigingen 
niet op de uitnodiging 
had gereageerd,ervoeren 
degenen die wel aanwe
zig waren de vergadering 
als nuttig en aangenaam 
en dat in een entourage 
die de moeite waard was. 

KONINKLIJK 
ONDERSCHEIDEN 

Afgelopen voorjaar was 
de jaarlijkse lintjesregen 
er ook voor de Neder
landse filatelie. Vier fer
vente filatelisten werden 
benoemd tot lid van de 
Orde van Oranje-Nassau. 
De heer C. (Cees) Janssen 
kreeg op 29 april in Zoe-
termeer uit handen van 
de burgemeester van die 
gemeente zijn koninklij
ke onderscheiding voor 
het vele werk dat hij heeft 
gedaan (en nog steeds 
doet) voor de Jeugdfilate-
lie. Daarnaast heeft hij 
zeker ook in de Neder
landse- en internationale 
filateliewereld zijn spo
ren verdiend. 
Mevrouw G.C. Bakker-
Bakker kreeg op dezelfde 

Rechts: de heer Cees 
Janssen (tnidden) 

ontving de uersier-
selen van de Orde 

van Oronje-Nassau 
uit handen van de 
burgemeester uan 
Zoetermeer; zijn 

vrouiu Lia (rechts) 
kijkt toe. 

dag haar koninklijke on
derscheiding uitgereikt 
door de burgemeester 
van de gemeente Velsen; 
dit voor haar inzet bij di
verse vrijwilligersactivi-
teiten in IJmuiden en om
streken, maar ook voor 

het vele werk dat zij voor 
de filatelie in het alge
meen en voor haar post
zegelvereniging in het 
bijzonder heeft gedaan. 
Eveneens op 29 april 
werd mevrouw E.M.A. 
Limmen-Stegemeijer be-

Links: in aanuiezig-
heid uan haar echt
genoot (rechts op de 
/oto) en uit handen 
van de burgemeester 
van Velsen ontving 
mcvrouu) Bakker-
Bakker de versierse
len, behorend bij de 
Orde van Oranje-
Nassau. 

noemd tot lid van de 
Orde van Oranje-Nassau. 
De burgemeester van de 
gemeente Velsen over
handigde haar deze on
derscheiding onder meer 
voor haar verdiensten als 
jeugdleider van de jeugd
afdeling 'De Seinpost' 
van postzegelvereniging 
IJmuiden. 
Op de jaarvergadering 
van de Bond in Rosmalen 
gaf de burgemeester van 
Emmen tijdens het diner 
een inleiding over de 
wijze waarop hij de 
filatelie beoefent. Aan 
het einde van zijn - enigs
zins vage - verhaal kwam 
echter de verrassing: de 
in de zaal aanwezige ras-
filatelist E. Boelens uit 
dezelfde gemeente werd 
voor zijn vele werk ko
ninklijk onderscheiden. 

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


AANBIEDINGENOVERZICHT 
SERVICEAFDELING (PER MEI 2004) 

Bestellingen bij de Serviceafdeling van de 
Bond (boeken, studies en overige publicaties 

Nr Titel 

worden) uitgevoerd na overschrijving van 
het verschuldigde bedrag, dat moet worden 
overgemaakt op Postbankrekening 2015960 
ten name van de Serviceafdeling van de 
NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. Bui

tenlandse bestellers moeten rekening hou
den met extra porto- en (Post)bankkosten! 
De prijzen worden in euro's vermeld en de 
verzendkosten hebben betrekking op bin
nenlandse bestellingen! 

133 

135 
io6 
136 

040 
009 
079 

080 

084 
085 

086 

088 

105 
107 

116 

"7 

132 

042 
022 
082 

134 
014 
074 

128 

051 
131 

073 
122 

130 

078 
096 
lOI 
123 

Adema: The First Postage Dues, Holland '3S' 
Markings 1667-1811 
Aitink/Hovenkamp: De Noord Atlantische 
luchtverbindingen 1939-1946 
Arts: Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 
Beek v.d.: De Poststempelfabriek bij 's Rijks Munt 
1865-1901 (incl. CD/ROM, bew. A.P. de Goede) 
Benders: Postal History Curacao 
Blom: Postinrichtingen 1850-1906 
Bondsreeks nr i: Stempelrubriek NMP deel I 
1922-1939 
Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist' 
1927-1939 
Bondsreeks nr 3: Franssen - Postgeschiedenis Weert 
Bondsreeks nr4: Sleeuw - Nederlands-Indié, 
emissies i870-'83-'92 (verb, uitgave) 
Bondsreeks nr 5: Steiner-Spork - Nederland, de 
portzegel 5 cent type B van 1870 
Bondsreeks nr 6: Heuvel, van den - Binnenlandse 
posttarieven naar afstand, i sept. 1850 tot i jan. 1871 
Bondsreeks nr 7: Heuvel, van den - Emissie 
Juliana Regina 1969-1986 
Bondsreeks nr 8: Siem - Moderne thematische filatelie 
Bondsreeks nr 9: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de circulaire aanschrijvingen (enz) van het 
Hoofdbestuur der Posterijen 1870-1895 
Bondsreeks nr ii: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften betr. 
de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 
Bondsreeks nr 12: Siem - Moderne thematische 
filatelie deel 2 
Bondsreeks nr 16: Thissen - De nooduitgiften van de 
Kolonie Curasao 1918 
Braake ter. Korte kroniek van de geposte brief 
Buurman, Communicatie 
Bulterman; Nederlands-Indië, langstempels 1864-1913 
v.d. hulpkantoren bestelhuizen (tev. herz. kant. schema) 
Bulterman: Catalogus Postwaardestukken Indonesia 
"Club Rotterdam": 12 Filatelistische Essays 
Costa, Da: Binnenlandse en internationale posttarieven 
van Nederland 1850-1990 
Dal Nippon: Catalogus Nederlands-Indië 
Japanse bezetting 1942-1945 
Dai Nippon: Cat. Rep. Indonesië 17-8-45/27-12-49 
Dehé: Veertig poststukken over de geschiedenis van 
de post in Waterland en Zaanstreek 
Delbeke: Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 
Delbeke; De Nederlandse ScheepspostNederland-
Oost-Indié 1600-1900 (met catalogus van stempels) 
Delbeke: De Nederlandse Scheepspost 1600-1900 
deel 2, Nederland en het Westen 
Flier, A. v.d.: Basisboek Filatelie 
Flier, A. v.d.: Filatelie van A totZ (2e, herz, editie) 
Goede de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 
Goldhoorn: De onbestelbare brief 

ijs incl. 
porto 

85.00 

25.00 
10.25 

32.25 
25.00 
19.65 

14.30 

20.00 
27-55 

19-55 

13-55 

16.60 

16.60 
5.00 

Prijs excl. 
porto 

80.00 

22.00 
7-25 

30.00 
19-75 
14-75 

11.30 

17.00 
22.65 

16.55 

11.30 

13.60 

13.60 
2-75 

Nr 

114 
092 
140 
091 
091a 
091b 
091C 
09 id 
091e 
026 
108 
002 
003 
118 
004 

005 
102 
043 
on 
012 
069 
070 

13.20 

14.05 

10.00 

14-75 
9.80 
3.00 

12.45 
68.00 
4.50 

13-55 

38.00 
16.25 

14.00 
32.50 

52-55 

65.00 
7.50 
8.00 

11.30 
18.10 

11.80 

7-75 

12.50 
6.80 
2.00 

10.20 
65.00 

2.25 

11.30 

35.00 
13.50 

12.00 
29.50 

47.65 

60.00 
4.50 
5.00 
9.05 

15.85 

098 
099 
020 
068 
I I I 

021 
076 
030 
12g 

093 
121 

087 
087J 
058 
018 
047 

094 

i i g 

125 

090 

126 

Hager: Nederlandse Autopostkantoren 1939-1994 
Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 
Havelaar, Port Betaald (Amphilex editie) 
Hoezen transparante: polypropeleen dikte 0.13 mm 
hoogte 310 X 275 mm breedte per 100 stuks 
hoogte 300 X 270 mm breedte per 100 stuks 
hoogte 250 X 270 mm breedte per 100 stuks 
hoogte 300 X 213 mm breedte per 100 stuks 
hoogte 293 X 420 mm breedte per 20 stuks 
Horn: Postzegelboekjes handboek 
Ickenroth: Rijkspost in Limburg 
Jeugd, JFN: ABC deel i (7e druk) 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 (2e druk) 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 (2e druk) 
Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en maakwerk 
in de filatelie 
Jeugd, JFN: Woordenlijst Fr-N + D-N + E-N 
Kooij van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 
Korteweg: 300 jaar Postmerken van Ned. (herdruk) 
Loo, v.d.: Vervalsingen deel i 
Loo, v.d.: Vervalsingen deel 2 
Maandblad Filatelie: Cumulatieve index 1922-1950 
Maandblad Filatelie: Cumulatieve index 1922-1980 
Maandblad Filatelie: Cumulatieve index 1950-1980 
Petersen, J.G.E.: Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 
Ramkema: Fiscaalzegels, Japanse bezetting 
Rijswijk: Persbrieven 
Sandberg: Enveloppen 
Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 
Spoorwegmuseum: Spoor en Post 
Stapel; Spoorwegbriefkaarten 
Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indié 1864-1942 
Tandingmeter 
TSchroots: Luchtvaart-en luchtpostencyclopedie 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 
Studiegroep Velrandbijzonderheden: Handboek 
plaat- en etsingnummers 
Verhoeven: Catalogus Perfins N.O.G. 
Vliegende Hollander de: Nieuwe Luchtvaart-
catalogus (inclusief eurolijst) 
Voorafstempeling Nederland I-VII {2 ringbanden) 
Voorafstempeling Nederland deel XI 
Vries, de: Postale etiketten 
Wart, v.d: Machinestempels (6e druk, tot juli '91) 
Wart, v.d.: Reclame- en gelegenheidsstempels 
Nederland (6e druk) 
Weeber-Kortekaas/Bakhuizen vd Brink: 
Rondom Beatrix 
Weijer, de; De Aantekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 
Wicher & Zabel; Niederlande Ziffernausgabe 
1876-1894 

Prijs incl. 
porto 

13-55 
15.85 
20.00 

23.05 
23.05 
23.05 
20.75 
20.75 
5.65 

15.85 
8.60 
14.10 
20.25 

6.10 
7.30 

13-55 
30.20 
14.30 
14.30 
9.50 

20.40 
11.25 

16.60 
30.00 
11.80 
10.65 
17.65 
11.75 
11.80 

66.15 
0.70 

3325 
18.00 

p.o.a. 
21.80 

18.85 
80.00 
9.00 
8-45 
7-25 

5.00 

3-45 

20.40 

38.90 

Prijs excl. 
porto 

11.30 
13.60 
15.00 

18.15 
18.15 
18.15 
15.85 
15.85 
3.40 

13.60 
7.00 

12.50 
18.00 

4.50 
5.70 

11.30 
27.20 
11.30 
11.30 
6.50 

15.50 
9.00 

13.60 
27.00 
10.20 
9.05 

15.40 
9.50 

10.20 

Insignes 

Nr 
oig 
032 
033 
034 
035 

Omscrhijving Prijs 
Speld 2.40 
Motief duif, sleutelhanger 3.50 
Motief duif, speld 3.40 
Motief duif, hanger/ketting 8.50 
Bondsstropdas 11.30 

Emissie 1852 (auteurs Van Balen-Blanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
1852.01 5 cent Plaat III 18.85 
1852.02 5 cent Plaat IV 18.85 
1852.15 5 cent Plaat V (ringb.) 15-85 
1852.04 10 cent Plaat I 18.85 
1852.05 10 cent Plaat II 18.85 
1852.06 10 cent Plaat III 18.85 

1852.07 
1852.08 
1852.09 
1852.10 
1852.11 
1852.12 
1852.13 
1852.14 

10 cent Plaat IV 
10 cent Plaat V 
10 cent Plaat VI 
10 cent Plaat VII 
10 cent Plaat VIII 
10 cent Plaat IX 
10 cent Plaat X 
15 cent Plaat 

18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
27-95 

BOND INTRODUCEERT TWEE 
NIEUWE BONDSONDERSCHEIDINGEN 
De Bond heeft om leem- voor leden die veel voor 
ten in het waarderings
systeem op te vangen 
twee nieuwe onderschei
dingen ingevoerd. 

Lid von waardering 
Op de Algemene Verga
dering van mei jl. is het 
reglement voor de toe
kenning van het Lidmaat
schap i;an ivaardermg be
krachtigd. Deze onder
scheiding is gecreëerd 

de filatelie en haar orga
nisatie hebben gedaan, 
maar niet in aanmerking 
komen om tot erelid of 
lid van verdienste van de 
Bond te kunnen worden 
benoemd. Een gouden 
Bondsspeld is vooral be
stemd voor leden die 
voornamelijk binnen en 
voor een vereniging ac
tief zijn (geweest). De ac
tiviteiten van sommigen 

stijgen hier duidelijk bo
venuit. Om hen te huldi
gen is het Lidmaatschap 
van waardering inge
voerd. Slechts een klein 
aantal personen komt in 
aanmerking voor deze 
hoge onderscheiding. 

Bronzen Bondsspeld 
Binnen een vereniging 
zijn vaak mensen actief 
die werk verzetten zon
der al te zeer op te vallen. 
Ze doen veel, maar men 
ziet ze nauwelijks. Voor 

hen is de bronzen Bonds
speld ingevoerd. 

Dit zijn - in volgorde van 
belangrijkheid - de on
derscheidingen die het 
Bondsbestuur kan toe
kennen: 
Erelid (gouden Bonds
speld met diamanten 
steen, foto); 
Lid van verdienste (gou
den Bondsspeld met ro-
bijnkleurige steen); 
Lid van waardering (gou
den Bondsspeld met saf-

fierkleurige steen); 
Gouden Bondsspeld 
Zilveren Bondsspeld 
Bronzen Bondsspeld. 



SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. IN UW BRIEF KUNT 
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COMPLIMENTEN 
VOOR DE CD/ROM! 

Graag wil ik iedereen, die 
direct of indirect heeft 
meegewerkt aan het tot
standkomen en versprei
den van de CD/ROM 
Handboek Nederlandse Post
stempels complimenteren 
met het resultaat van hun 
inspanningen en hen 
daarvoor ook bedanken. 
Ik hoop dat alle filatelis
ten gebruik zullen maken 
van de mogelijkheid om 
dit unieke werk al of niet 
gratis in hun bezit te krij
gen en dat er als gevolg 
daarvan vele 'gewone' 
postzegelverzamelaars 
zich zullen gaan interes
seren voor de afstempe
lingen, waaraan nog veel 
meer plezier valt te bele
ven. 
Ik kijk met grote belang
stelling uit naar komende 
aanvullingen! 
Wim Sengers 
per email 

UNIVERSAL MAIL 
UIT NIEUWZEELAND 

Naar aanleiding van de 
brief van de heer W. de 
Lange uit Assen over Uni
uersail Mail ('Filatelie' van 
april jl.) wil ik het volgen
de meedelen. Op de be
wuste zegels staat wel de
gelijk de landsnaam van 
NieuwZeeland, namelijk 
Uniuerxail Mail Neu; Zea
land. 
Ik heb in mijn bezit een 
voorbeeld van de boekjes 
op het thema vuurtorens. 
Deze zegels en de speci
aal hiervoor gemaakte 
postkaarten zijn aan de 
balie verkrijgbaar. Ze 
worden verzameld in 
speciale blauwe brieven
bussen (de rode bussen 
zijn exclusief voor Neu; 
Zealand Post); de aldus bij
eengebrachte post wordt 
verzonden naar Auckland 
en van daaruit vervoerd 
per DHL, of ze gaat 
rechtstreeks naar Singa
pore, waar ze dan in het 

normale postverkeer te
rechtkomen. 
Jaap Termes 
per email 

JAPANSE P n 
GING IN DE FOUT 

Bij het nazien van mijn 
verzameling postzegels 
stuitte ik op een merk
waardige fout op de Ja
panse postzegel met Mi
chelnummer 2148. Hier
op wordt de latijnse 
naam voor de afgebeelde 
gans vermeld als Ansner 
albijrons. Dit moet zijn 
AnserAlbifrons. 
Het is mij niet bekend of 
deze fout op een officiële 
Japanse uitgave eerder 
gemeld is. 
G. Kleijwegt 
per email 

iif.ma; mm.m^m; 

Dank voor uw melding 
van deze kennelijke zet
of spelfout. Voor zover 
wij kunnen nagaan is 
deze fout niet eerder 
door ons gemeld. Inte
gendeel, destijds hebben 
wij de zegel gewoon ge
meld onder verwijzing 
naar de foutieve bena
ming, dus als Ansner al
bifrons. Beter laat dan 
nooit: onze excuses! 

WADDENZEGELS: ERE 
WIE ERE TOEKOMT... 

In 'Filatelie' van juni jl. 
staat op bladzijde 505 
een stukje met de titel 
Woddenzeflels: de allermooi
ste. In dit artikel wordt de 
firma Birza Design van 
harte gefeliciteerd, zelfs 
tweemaal. Deze uit
spraak is deels terecht. 
Birza Design heeft het 
schetsontwerp geprofes
sionaliseerd, zoals u ook 
schreef in 'Filatelie' van 
mei 2003 (bladzijde 366). 
Ondergetekende is na
melijk de ontwerper van 
deze postzegels. Ik heb 
ook de prijs die bij de ver
kiezing van de mooiste 
zegels hoorde van TPG
Post ontvangen (zie Col

lect van maart 2004.) He
laas heeft TPGPost mijn 
naam als ontwerper niet 
vermeld in de jaarcollec
üe 2003; een klein foutje, 
dat verder geen gevolgen 
zou hebben maar dat he
laas niet meer hersteld 
kon worden. Ik was daar 
zeer teleurgesteld over, 
heb dat TPGPost ook ge
meld. 
Nu zie ik echter dat ook u 
deze fout maakt: ook u 
geeft alle eer aan de 'ver
keerde'. Ik zeg altijd: ere 
wie ere toekomt. Het is 
en blijft mijn ontwerp, ik 
heb die wedstrijd toen 
gewonnen. 
Piet Adrichem 
burgerontwerper 

VREEMDE DIEREN 
OPVELUWEZEGELS 

Onlangs stond er een ar
tikeltje in De Volkskrant 
over de vreemde plaatjes 
op de Veluwevelletjes. Er 
werden opmerkingen ge
maakt over het ree, het 
wildzwijn en het varken. 
Die opmerkingen kan ik 
onderschrijven. 
Wat het ree betreft: dat is 
voor honderd procent 
geen ree. De oren, het ge
wei en de lichte strepen 
passen alleen bij het blaf
hert (ook wel muntjak). 
Deze soort uit Azië is in 
Nederland op enkele 
plekken verwilderd, het
geen voor faunabeheer
ders aanleiding is om 
deze exoten te bestrijden. 
Niet bepaald een soort 
om reclame voor te ma
ken dus. 
De tekeningen van het 
wild zwijn en de vos zijn 
erg vreemd. Het zwijn 
lijkt een kruising te zijn 
tussen een nijlpaard (zie 
het achterlijf) en een 
zwijn (de snuit, waar een 

merel kennelijk een nest 
op heeft gemaakt). 
De vos ontbeert ook iede
re vergelijking met het 
dier in het wild. Het lijkt 
wel duidelijk dat zwijn en 
vos zijn nagetekend aan 
de hand van (slecht) op
gezet model, een tech
niek die gebruikelijk was 
voor de samenstellers 
van natuurboeken van 
meer dan vijftig jaar gele
den (de tekeningen zou
den dan ook uit een oud 
Duits boek komen). 
Ronduit fout is echter de 
specht! Van de tien soor
ten spechten in Europa 
komen vijf soorten alge
meen voor in Nederland; 
daarnaast zijn twee soor
ten (de grijskopspecht en 
de middelste bonte 
specht) zeer zeldzaam. 
Beide zeldzame soorten 
zijn overigens wel ooit op 
de Veluwe gezien. De 
kans dat de ontwerpers 
dus een correct plaatje 
zouden hebben gebruikt 
is daarmee dus meer dan 
vijftig procent. Ondanks 
dat wist men toch nog 
een verkeerde soort te 
kiezen. Het afgebeelde 
dier is namelijk de nog 
nooit in Nederland waar
genomen witrugspecht! 
De enige soort waar de 
afgebeelde foto wellicht 
mee te verwarren valt, is 
(qua tekening) de in Ne
derland broedende kleine 
bonte specht. Het orde
petje (op de zegel als grijs 
te zien) loopt te ver door 
naar het achterhoofd, de 
mondstreep is te zwaar 
en een dergelijke zware 
borststreping komt bij de 
kleine bonte niet voor. 
Behalve de verschillen in 
tekening is ook de bouw 
totaal verkeerd voor een 
kleine bonte, maar past 
die weer prima bij de 

Witrugspecht (de groot
ste 'bonte' specht van Eu
ropa). De verhouding van 
kop, met klein oog en 
lange snavel en zware 
(zwarte i.p.v. grijze) po
ten met een groot li
chaam wijzen onmisken
baar op een grote spech
tensoort. 
Ton Eggenhuizen 
Almere 

BRIEVENBUS: EERST 
DOEN, DAN DENKEN 

In 'Filatelie' van mei jl. 
las ik het bericht Nieuw 
type bus bevalt niet. 
Sinds kort staan ook bij 
ons die nieuwe brieven
bussen, naar aanleiding 
waarvan ik de afdeling 
Klantenservice van TPG
Post in Leeuwarden 
schreef: 'Wat een mooie 
brievenbussen zijn er in 
de buurt geplaatst. Maar 
hoe denkt u dat mensen 
in rolstoelen bij de gleuf 
kunnen komen?' 

Rayonmanager M.L.P.M, 
de Jong schreef terug dat 
'[..JTPGPost voortdurend 
probeert zijn producten 
esthetisch te verbeteren, 
waarbij veel aandacht 
wordt besteed aan de 
miheutechnische aspec
ten.' En: 'Het is inder
daad voor mensen met 
een rolstoel, evenals bij 
de oude bussen overi
gens, een probleem om 
bij de gleuven te komen. 
TPGPost probeert samen 
met de Gehandicapten
raad een oplossing voor 
het probleem te vinden, 
waarbij uiteraard ook aan 
de arboeisen voor de 
medewerkers van TPG
Post moet worden vol
daan.' 
Mijn eerste reactie: wat 
stom dat ze eerst een 
nieuw model brievenbus 
plaatsen en vervolgens 
met de Gehandicapten
raad in bespreking gaan. 
En mijn tweede: ook hier 
gaat de arbowet tè ver. 
Mevrouw A.W. Jonkers
de Wagenaar, Schiedam 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 

Tel. 053-433.55.00(buiten kantooruren 053-434.10.94) 
Fax 053-434.10.94 

E-mail: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 179 
vindt plaats 3/4 september a.s. 

in Hotel APELDOORN te Apeldoorn. 
De veiling bevat ca.6000 kavels. Een korte samenvatting: 

NEDERLAND 
EO postgeschiedenis: 150 kavels 
Gefrankeerde poststukken:500 kavels incl. 
8IB op brief, port en roltanding 
Postwaardestukken: 25 kavels 
Scheepspost, firmaperforaties, resp. 15 en 25 kavels 
Stempelmateriaal: 150 kavels incl. 
gelegenheidsstempels. 
Emissie 1852: 150 kavels, veel geplaat 
Emissie 1864-2004: 400 kavels incl. veel postfrisse 
veldelen 1946-1960 
Rolzegels en roltanding t /m postbewijs incl. 
uitgebreid port: 125 kavels 
Grote en kleine collecties: 150 kavels 

NED.INDIE: 
EO postgeschiedenis: 50 kavels 
Gefrankeerde poststukken: 100 kavels 
Zegels vanaf 1864: 100 kavels 

Ned.NIEUW GUINEA: 
Zegels en postgeschiedenis: 35 kavels 

CURACAO: 
Zegels en Postgeschiedenis: 80 kavels 

SURINAME: 
Zegels en Postgeschiedenis: 150 kavels inclusief 
afdeling Do.X brieven. 

Motieven: 
Oorlogspost 
1^ Wereldoorlog: 50 kavels incl. NEDERLANDSE 
GEÏNTERNEERDENPOST. 
2^ Wereldoorlog: 25 kavels. 
LITERATUUR: 125 kavels 

SCANDINAVIË: 
Denemarken, Far Oer en Groenland: 110 kavels 
Finland: 20 kavels 
Noorwegen: 25 kavels 
IJsland: 50 kavels 
Zweden: 95 kavels. 

DUITSLAND met gebieden: 
Duitse Staten 150 kavels 
Duitsland Rijk 150 kavels 
Saar 90 kavels 
België: 115 kavels 
Engeland met gebieden: 100 kavels 
Frankrijk met gebieden: 200 kavels 
Liechtenstein: 35 kavels 
Monaco: 25 kavels 
Oostenrijk: 180 kavels 
Zwitserland: 150 kavels 

Buiten Europa: onder andere: 
Australië: 30 kavels 
Israel: 25 kavels 
USA: 65 kavel. 

Totaal bevat de veiling ca. 1500 kavels grote en kleine collecties, HANDELSVOORRADEN en partijen. 

Alle kavels zijn uitvoerig beschreven in de catalogus en voorzien van een reële inzetprijs. 
Kijkdagen vinden plaats vanaf 25 augustus in Enschede en 3/4 september in Apeldoorn. Zie voor tijden en 
verdere informatie de catalogus. 
Op aanvraag wordt U (gratis!!) een catalogus van deze veiling toegezonden(niedio augustus). 

DE OPV, AL 34 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!!! 

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


BOURGONDISCH GENIETEN 
VAN NATUUR EN CULTUUR 
Vakantie in oostelijk Vlaanderen (aflevering 1) 

ANTWERPEN: 
STAD AAN DE SCHELDE 
Het is al elf jaar geleden, maar 
de aanwijzing tot 'Culturele 
hoofdstad van Europa' was in 
1993 voor Antwerpen een be
langrijk moment m de jongste 
historie van de Scheldestad. 
Het leverde bovendien een bij
zondere en mooie zegel [r] op, 
die dankzij de aanblik van de 
skyline van de stad een aantrek
kelijk beeld geeft van Antwer
pen. De twee zeemeerminnen 
linksonderen rechtsboven be
nadrukken de elementen kunst 
en cultuur, die in de Sinjoren-
stad zo rijk zijn vertegenwoor
digd. 
Niet alleen machinestempels 
[2] herinneren aan deze belang
rijke gebeurtenis; ook een fran-
keerstempel van een sponsor is 
een leuke filatelistische herinne
ring [3]- , , 
Antwerpen is ook Rubens. De 
schilder Peter Paul Rubens 
werd in 1577 geboren en uit een 
frankeerstempel [4] blijkt dat 
zijn vierhonderdste geboorte
jaar voor de stad Antwerpen 
aanleiding was 1977 te vieren 
als Rubensjaar. Twintig jaar la-
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D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Ter gelegenheid van de nationale tentoonstelling Fila 

Kortrijk 2002 schreef onze thematische medewerker D. 

Veenstra voor het nummer van juni 2002 een toeristisch 

getint artikel over westelijk Vlaanderen. Deze maand 

volgt het eerste deel van een logisch vervolg daarop, 

namelijk over het oostelijk deel van Vlaanderen. 

ter herhaalde Antwerpen dit, 
maar dan voor de schilder An
tonie van Dyck (1599-1641), 
leerlingen medewerker van Ru
bens [5I. België vond de viering 
van Rubens' vierhonderdste ge
boortejaar trouwens zó belang
rijk, dat het er aanleiding in zag 
voor een reeks van drie uitgif
ten, namelijk in 1976 [6] en 
tweemaal in 1977. 
Liefhebbers van beeldhouw
kunst zullen ongetwijfeld de 
beeldencollectie in het Kröller-
Muller-museum op de Veluwe 
hebben bezocht. Antwerpen 
heeft hen ook iets bijzonders te 
bieden: het Openluchtmuseum 
voor Beeldhouwkunst Middel-
helm, met een collectie die uit 

Antwerpen - Stad aan de Schelde 

ant werpen 93 f^: 
Cuhurtte 
hMféUaé 
Ttfn Etlrtpa 

meer dan driehonderd beelden 
bestaat. Het museum werd af
gebeeld op een zegel in de Cul-
tuurserie uit 1970 [7]. Uit een 
frankeerstempel blijkt, dat in 
1969 de tiende Biennale (twee
jaarlijkse internationale exposi
tie) werd gehouden [8]. Een van 
de beelden werd afgebeeld op 
de zegel die in 1975 [9] werd uit
gegeven ter gelegenneid van 
het 25-jarig bestaan van het mu
seum. 
Een machinestempel uit 1952 
[lo] wekt u op een bezoek te 
brengen aan het Museum Roc-
kox. Dit museum was de wo
ning van de zeventiende-eeuw-
se burgemeester Nicolaas Roc-
kox, kunstverzamelaar en 

Sponsor |Pwerpen9} 
CuUurtlr too/drioJ van Curop^ 

EPACAR PAPIER 

vriend van Rubens. De verza
melaars van thema's in de sfeer 
van Papier & Druk kunnen in 
Antwerpen niet om een bezoek 
aan het Museum Plantin-More-
tus heen, dat volgens een ma
chinestempel in 1951 heropend 
werd [n] . De Officina Plantiana 
was ooit de beroemdste drukke
rij van Europa. 
Wie een prijs in de Staatsloterij 
heeft gewonnen en genoeg 
heeft van het beleggen op de 
beurs, kan de vakantie benutten 
om te profiteren van de positie 
van Antwerpen als het wereld
centrum voor de diamantnijver
heid. Een voorproefje vindt u op 
zegels uit i960 [12], 1965 en 
1991. 
Hebt u na alle uitstapjes nog 
genoeg fut over voor een 
avondje stappen, dan valt er al
les voor te zeggen gevolg te ge
ven aan de slogan van Antwerp
se opera [13]: 'Samen naar de 
opera'. 
Maar nu genoeg cultuur. Het is 
tijd voor de natuur en dus op 
zijn Nederlands: de paden op, 
de lanen in! Daarvoor biedt 
Vlaanderen volop uitstekende 
mogelijkheden. 
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Antwerpse Kempen: voor een actieve fietsvakantie 

■10,OOF 
BEZOEKT DE KEMPEN 

MAAR STICHT HafW' 
IN'TSCHOKE HEIDI 

ANTWERPSE KEMPEN; VOOR 
EEN ACTIEVE FIETSVAKANTIE 
Hoewel de zomers zich de laat
ste jaren niet onbetuigd laten 
(al valt het dit jaar wat tegen) is 
het in België en Nederland toch 
echt wel mogelijk dat vakantie
gangers op slecht weer worden 
getrakteerd. Dan is het een 
pluspunt als er een grote stad 
in de buurt van het vakantiege
bied te vinden is. In de Ant
werpse Kempen kan Antwer
pen, maar ook Turnhout die rol 
vervullen. In een frankeerstem
pel van de hoofdstad [14] van de 
Kempen wordt opgeroepen tot 
een bezoek aan deze stad. Het 
stadsbestuur zal daarbij zeker 
ook het Nationale Museum van 
de Speelkaart voor ogen heb
ben gehad. Dankzij het artikel 
van een Belgische verzamelaar 
van het thema 'Speelkaarten in 
Filatelie' ('Filatelie', november 
2002) weten we dat Turnhout 
zich het wereldcentrum van de 
speelkaart mag noemen. Het 
eerste kaartspel werd in 1826 in 
Turnhout gedrukt. Zoals een 
machinestempel [15] uit 1997 
laat zien, is Turnhout zelfs in 
december een bezoek waard: 
dan kunt u de stripgidsdagen 
bezoeken. De liefhebbers kun
nen trouwens sinds kort het 
hele jaar door hun hart ophalen 
in een nieuw en hoogst interes
sant Stripmuseum, maar daar
voor moeten ze wel naar het 
hoge noorden van ons land, 
naar de stad Groningen. 
Op een van de zegels in het vel
'etie This is Belgium uit 2003 [i6] 
s het kasteel van Turnhout af
gebeeld, terwijl de symbolen 
van de vier soorten speelkaar
ten naar het Museum van de 
Speelkaart venwijzen. Een com
plete afbeelding van het kasteel 
is te vinden op een zegel uit de 

Kastelenserie van 1985 [17]. 
Zoals bij zoveel Vlaamse toeris
tische regio's het geval is, lenen 
ook de Antwerpse Kempen zich 
bij uitstek voor actieve vakan
ties, waarbij geprofiteerd kan 
worden van de meer dan 2.500 
kilometer wandelroutes en de 
1.600 kilometer bewegwijzerde 
fietsroutes. Die zullen de vakan
tieganger waarschijnlijk ook wel 
door de uitgestrekte bossen van 
Kasterlee voeren. Op een zegel 
uit de serie Bezienswaardighe
den uit 1970 is de watermolen 
van Kasterlee afgebeeld [i8]. Op 
het frankeerstempel van een 
onbekende gebruiker uit Kaster
lee wordt reclame gemaakt voor 
het toeristisch centrum 'De 
Kempen'. Nauwelijks leesbaar, 
maar onder een loep wel her
kenbaar staat boven de naam 
de geschreven tekst 'Vroeg of 
laat'. Zuidelijker ligt Meernout, 
dat vooral voor wandelaars aan
trekkelijk is. Zoals blijkt uit twee 
frankeerstempels van deze ge
meente [19,20] is Meerhout 
een wandel en molendorp. 
Ook de gemeente Vorselaar on
der Turnhout prijst zich aan 
'groene wandelgemeente'. 
In de Vlaanderenbrochure 
wordt erop gewezen dat het de 
moeite loont in Geel de legende 
van de Ierse koningsdochter 
Dimpna te ontdekken. In een 
frankeerstempel van de stad 
Geel wordt getoond welk droe
vig lot Dimpna trof [21]. In 1975 
werd deze gebeurtenis op een 
zegel [22] en in het bijbehoren
de eerstedagstempel vastge
legd. Geel is verder vooral be
kend om zijn verpleeginrichting 
voor geesteszieken [23]. Ook in 
het zuiden ligt Westerio [24], 
dat zich een groen vakantieoord 
noemt. Een 'plezante' belevenis 
voor gezinnen is vooral een be

zoek aan het schitterende fami
liepark Bobbejaanland [25] in 
Lichtaart. In het eerste deel van 
dit artikel werden twee Neder
landse frankeerstempels ge
noemd die attendeerden op de 
unieke Belgische enclaves. Nu 
een frankeerstempel van de Bel
gische gemeente BaarleHertog 
met de tekst 'Belgische encla

ves in Nederland'. 
Ter afsluiting van deze regio 
een machinestempel met een 
boodschap die niet alleen voor 
de Kempen geldt, maar die ie
dere vakantieganger in de na
tuur in acht dient te nemen: 
'Bezoekt de Kempen maar 
sticht geen brand in 't schone 
heideland' [26]. 

'DE BOEREN VAN OLEN' 
Zoals wij in ons land de 'Kamper ui' hebben, kan Vlaanderen zich beroe
pen op 'de boeren van Olen'. In een al 'bejaard' toeristisch album over Bel
gië en Luxemburg lezen we dat al sinds onheuglijke tijden allerlei verhalen 
de ronde doen over de domheid die men de inwoners van dit dorp in de 
Kempen toedicht. De Dienaars zouden hun koeien het dak op sturen om 
ze te laten grazen. En de raadsleden moesten hun neus in een taart steken, 
daarna de gaten in het deeg tellen om te weten hoeveel personen er aanwe
zig waren. Maar de gemeente Olen lonkt tegenwoordig naar de gunst van 
de toeristvia een bijzondere legende, namelijk die van 'De Pot van Olen'. 
In een herberg in Olen bewaart men nog altijd een tinnen kroes met drie 
oren die de hoofdrol speelde in één van de verhalen over keizer Karel. Deze 
legende, die u op website www.olm.hi beschreven vindt, werd aangegrepen 
om de Olense Kartoenale te organiseren. De elfde editie van dit evenement 
werd in 1999 gehouden, zo maakt een frankeerstempel van de gemeente 
duidelijk  een keizerlijke editie, in verband met het naderende KeizerKarel
jaar 2000. Het thema 'Koningen en keizers, symbolen van (al)macht?' was 
goed voor 1.600 inzendingen uit 54 landen! Op de envelop met dit stempel 
staat de volgende toelichting: 'In het jaar 2000 is het 500 jaar geleden dat 
Keizer Karel in Gent werd geboren. Mede door zijn toedoen verkregen de 
inwoners van Olen de spotnaam "De Boeren van Olen". Hiermee worden 
vooral hun gastvrije instelling en schrandere natuur onderstreept.' Voor
waar, een spitsvondige interpretatie! De zestiende editie (2004) heeft als 
thema 'Lijden en lachen in het hospitaal'. 
Een boeiende en ontroerende beschrijving van het leven in Olen is te vin
den in het boek Brief aan Boudeivijn van Waker van den Broeck. 
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Boven: beroemde bezoekers van Olen 

http://www.olm.hi


Mechelen - Een gezellige stad 
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MECHELEN:EEN 
GEZELLIGE STAD 
De eerste zinnen in een toeristi
sche brochure die de stad Me
chelen [27] uitgeeft, benadruk
ken het gezellige karakter van 
deze stad. 'Mechelen kan ieder
een bekoren: de cultuurmin-
naar, de natuurliefhebber, de 
Bourgondische levensgenieter. 
Alles in één gezellige stad'. 
Geen wonder dat zov̂ ^el in een 
frankeerstempel van de stad 
Mechelen als in een machine
stempel de laatste jaren de slo
gan 'Mechelen - kei to f ' wordt 
gebruikt [28, 29]. 'Kei to f valt te 
vertalen als 'hartstikke gezellig'-
het is een stad waar men zich 
thuis voelt en alles vindt. Eerder 
werd het accent al gelegd op 
hetfunshoppen (ofwel winkelen) 
als aangenaam tijdverdrijf: 
'Aangenaam winkelen in een 
historische stad - Mechelen'. 
Ook hier treffen we de combi
natie van frankeerstempel en 
machinestempel aan [30,31]. In 
de jaren zeventig werd zelfs nog 
een specifieke kwaliteitvan Me
chelen gepropageerd: 'Meche
len Meubelstad - Malines Ville 
du Meuble'. 

Hageland - Pittoresk en gastvrij 

HAGELAND: PinORESK 
EN GASTVRIJ 
Van de toeristische streek Pajot-
tenland-Hageland is de 'linker
helft', Pajottenland, behandeld 
in het eerder gepubliceerde arti
kel over westelijk Vlaanderen. 
Centraal in Hageland ligt de 
stad Leuven: een echte studen
tenstad, maar volgens kenners 
ook een waar openluchtmuse
um. Het laatgotische stadhuis 
met zijn driehonderd nissen is 
afgebeeld op een zegel in de se
rie Bezienswaardigheden uit 
1968 [32]. Een monumenten
stad is ook Diest, gelegen in het 
noordoosten van Hageland. 
Maar Diest is voor Nederlan
ders vooral interessant vanwe
ge de relatie met de Oranjes. 
Dat blijkt duidelijk uit het fran
keerstempel uit 2002 [33] met 
de tekst 'Diest, Oranjestad met 
allure'. Bijna drie eeuwen was 
de stad in handen van de gra
ven Nassau, de latere prinsen 
van Oranje-Nassau. De oudste 
zoon van Willem de Zwijger, Fi-
lips-Willem, ligt er begraven. 
Diest maakt samen met Breda 
(NL), Dillenburg (D) en Orange 
(F) deel uit van de Unie van de 

Oranjesteden. Het frankeer
stempel van de V W geeft trou
wens aan, dat Diest ook voor 
anderen dan Oranjefans aan
trekkelijk is: 'Diest, stad om van 
te snoepen' [34]. De poort van 
het eeuwenouae Begijnhof dat 
op de lijst van het Werelderf
goed van Unesco staat, is afge
beeld op een zegel uit de Toe-
rismereeks uit 1980 [35]. 
Bij een rondrit door Hageland 
kunt u nog enkele toeristische 
attracties tegenkomen, zoals 
een fraaie molen in Keerbergen 
(op een zegel in de Toerisme-
reeks 1987) [36], een waterrad-
molen in Heverlee (op een ze
gel uit de Toerismereeks 1993) 
[37] of het historische stadje 
Zoutleeuw (op de geïllustreerde 
briefkaart in ae serie 'Vroeger 
en nu' uit 2002). 

LIMBURGSE KEMPEN: 
WANDEL- EN FIETSPARADIJS 
Bocholt presenteert zich niet al
leen op het Internet, maar ook 
in een frankeer- en machine
stempel als 'Bocholt - verras
send in Limburg' [38,39]. Onge
twijfeld vraagt u zich af of de af
beelding in deze stempels daar
mee te maken heeft. 
Zo zal de gemeente het niet 
meteen hebben bedoeld; het 
gemeentebestuur wil zich zo 
presenteren als toeristische ge
meente. Toch heeft de afbeel
ding wel degelijk een 'verras
sende' achtergrond. De Bochol-
tenaren worden ook wel 'toren
kruiers' genoemd. Deze naam 

hebben ze te danken aan de 
verplaatsing van de toren van 
de St. Laurentiuskerk in 1910. 
Het godshuis was te klein ge
worden voor het groeiend aan
tal inwoners en dus vatte men 
het plan op de toren bijna tien 
meter te verplaatsen, zodat de 
kerk kon worden verlengd. De 
verplaatsing van 2.600 ton zwa
re toren uit 1411 werd in acht 
dagen uitgevoerd. Een unieke 
prestatie, die terecht de wereld
pers haalde. Vandaar de uit
beelding van deze verplaatsing 
in de stempels. Met hun fran-
keerstempels bevelen ook Peer 
('Toeristisch centrum') [40] en 
Tessenderio ('Groen vakantie
oord') [41] zich aan in de gunst 
van de vakantieganger. Peer 
presenteert zich overigens ook 
als een Europese gemeente 
('Europa voor een beter leven') 
[42], waarbij aan de gemeente
naam een passende uitbeelding 
is gegeven. Twee bezienswaar
digheden in Peer zijn te vinden 
op een zegel uit de serie Toeris
me uit 1988 [43]. Opvallend is 
dat twee gemeenten zich pre
senteren als sportgemeente. 
Bree doet dat met de Olympi
sche ringen en Lommei was in 
1972 Sportgemeente van Vlaan
deren. In een machinestempel 
uit 1986 [44] wordt Lommei 
'Groen vakantieoord' genoemd. 
Het kasteel van Lommei is afge
beeld op een toeristische zegel 
uit 1990 [45]. 

(slot volgt) 

Limburgse Kempen - Wandel- en fietsparadijs 

PEER 
Toeristisch 
C e n t r u m 

^ BELGIË-BELCIQUE J 
13 ; 



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

KLM: PROBLEMEN 
MET RIGA EN TBILISI 

De heen- en terugvlucht 
Amsterdam-Riga stond 
oorspronkelijk gepland 
voor 28 maart 2004, maar 
het werd uiteindelijk 
heen op 31 mei en terug 
op I juni. De Vliegende 
Hollander heeft in mei 
uiteraard contact gelegd 
met het KLM-kantoor in 
Riga, waarbij de e-mail
berichten over en weer 
vlogen. Een van de ver
zoeken uit Riga was of er 
ook nog even een bedrag 
van €150.- kon worden 
gezonden voor de postze
gels van de retourenve
loppen. Jammer voor de 
verzamelaars van eerste-
vluchtenveloppen, maar 
er werd geen aankomst
stempel op de envelop
pen geplaatst [i], terwijl 
dit eerder wel was toege
zegd. De boodschap was: 
It IS only alloujed in Latum if 
you send the enuelopes by 
post and NOT by comail. 
These are the rules ojour post 
qfice. Dit verklaart waar
om op de wèl vervoerde 
enveloppen geen aan

komst- en vertrekstempel 
te vinden is. 
De enveloppen werden 
meegenomen op de 
vlucht van 31 mei van een 
F70 met als registratiete
ken PH-KZD. Voor de te
rugvlucht op I juni werd 
gebruik gemaakt van een 
toestel van hetzelfde 
type, maar nu met de re
gistratie PH-WXA. 

Met de vlucht van Am
sterdam naar Tbilisi [2] 
was het nog erger gesteld 
dan met die naar Riga. 
Nóg erger? Ja, helaas. De 
telefoonnummers en e-
mailadressen waarover ik 
beschikte bleken geen 
respons te geven of men 
zei Sorry, I don't understond 
ujhat we must do uJith these 
covers. De zending enve
loppen voor de vlucht 
Amsterdam-Tbilisi kwam 
ongeopend retour, die 
voor Tbilisi-Amsterdam 
werd vernietigd. 

Het Amerikaanse Atlanta 
werd al eerder door de 
KLM aangedaan, maar na 
de aanslagen van septem
ber 2001 werd deze 

dienst gestaakt. Met in
gang van 15 september 
a.s. zal Atlanta echter 
weer in de dienstregeling 
worden opgenomen. Er 
gaat op deze vlucht he
laas geen post mee. 

Door de fusie van de KLM 
met Air France zal het rou
tenet van de beide lucht
vaartmaatschappijen eni
ge wijzigingen onder
gaan. Air France stopt op i 
juni met de vluchten tus
sen Parijs en Bristol en 
tussen Parijs en Birming
ham. De KLM zal per 
I juni niet langer op 
Casablanca vliegen (een 
plaats waar volgens onze 
informatie ook nog 
enveloppen van De 
Vliegende Hollander 
moeten liggen) en ook de 
vluchten op Turijn 
worden gestaakt. 
De KLM opent wel een 
dienst op Marseille (een 
plaats waarnaar al eerder 
werd gevlogen) en ook 
een van Rotterdam naar 
Parijs CDG (idem). 

Met ingang van 31 okto
ber a.s. zal de KLM non

stop naar op Manilla vlie
gen. Vroeger werd er al
tijd een tussenstop ge
maakt, nu dus niet meer. 
Of er met de vlucht naar 
Manilla ook post kan 
worden meegegeven was 
bij het ter perse gaan van 
'Filatelie' nog niet duide
lijk. 

NIEUWE VLUCHTEN 
LUFTHANSA 

Sinds 10 juni verzorgt de 
Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa vluch
ten van München naar 
Vancouver; dit gebeurt in 
samenwerking met Air 
Canada. Er wordt gebruik 
gemaakt van een toestel 
van het type A340-300. 

Op 21 juni werd een 
vrachtvliegtuig van het 
type B747-400F ingezet 
voor vluchten van India
napolis naar München. 

De ILA herdacht met 
schitterende enveloppen 
[3, 4] dat vijfenvijftig jaar 
geleden de zogenoemde 
Berliner Blockade werd op
geheven. 

BALLON- EN 
ZEPPELINVLUCHTEN 

In Tsjechië werd op 15 
mei het 35-jarig bestaan 
van de ArGe Tschechoslowa
kei herdacht met een bij
zondere ballonvlucht [5]. 

In Oostenrijk werd op 12 
april voor de 112de maal 
een Balionpostflufl georga
niseerd [6]. 

De 113de editie van de 
Ballonpostflufl (met aan 
boord post uit Oostenrijk 
en verder stukken die af
komstig waren van de 
Verenigde Naties in We
nen) was gepland op 24 
april. Deze vlucht ging 
echter vanwege het slech
te weer niet door. 

De eerste internationale 
Postflufl van een Zeppelin 
NT (zeg maar: de Zeppe
lin-nieuwe stijl) van Bern 
naar Friedrichshafen 
werd op 22 mei jl. geor
ganiseerd [7]. 



i iAnusnsGHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2004 
(verschijnt begin oktober 
2004) moeten uiterlijk op i 
september 2004 in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila
telie', 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 redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor even
tuele fouten in de evene
mentsgegevens. 

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 Brievenbeurs. Erasmus 
Atheneum, Ganzendreef 14 
(nabij station Kijkuit). Gratis 
CD/ROM op vertoon van de 
adresdrager van het meinum
mer van Filatelie (Handboek 
Nederlandse Poststempels). Ope
ningstijden: op zaterdag 4/9 
van 1117 uur en op zondag 
5/9 van 1017 uur. Informatie: 
in/o@brieuenbeurs.com. 
• 29 september3 oktober: 
Capelle a/d IJssel. Het uiecr 
150 jaor KNMI, jubileum an
nex propagandatentoonstel
ling, georganiseerd door fila
telistenvereniging IJssel & 
Lekstreek. De Trefterp, Mars
diep I. Ruim 100 kaders. Toe
gang en catalogus gratis. 
Handelaren, stuiverhoek, ac
tiviteiten voor jong en oud. 
Speciale envelop en speciaal 
postzegelboekje. Openings
tijden van 10 tot 17 uur (vrij.: 
totziuur, zo. tot 16 uur). In
formatie: 0104508474. 
• 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), 
'Skandinavié' en 'Nederland
se Academie voor Filatelie'. 
Gratis catalogus. Gratis 
CD/ROM (op vertoon van de 
adresdrager van Filatelie van 
mei 2004), af te halen bij 
stand NVPV of bij de promo
tiestand van 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. Entree: €5.. 
Informatie: L.L. Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 2811 TT Reeuwijk, tele
foon 0182395103. Zie ook 
www.nvipv.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 
0332858424 of per email: 
U)vanderhelm(3)ncrvnet.nl 
• 16 en 17 oktober: 
Gerolstein (Duitsland). Gero
Phila 2004, tentoonstelling in 
categorie 3 met internationa
le deelname (alle klassen, 
incl. jeugd en open klasse, 
geen inschrijving voor litera
tuurklasse mogelijk), georga
niseerd door 'Eifelland', Ge
rolstein. Stadthalle 'Rondell'. 
Openingstijden: op 16 okto
ber van 10 tot 18 uur en op 17 
oktober van 10 tot 16 uur. In
zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mül
ler, Müllenborner Strasse 62, 
D54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/95440, fax 
06591/954499 of per email 
peter(g)muellermuelIenborn.de 
• 29,30 en 31 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2004, tentoonstelling (ca
tegorieën 2 en 3 plus eenka
derinzendingen), georgani
seerd door de Stichting Co
mité Dag van de Postzegel 
Rotterdam. Ahoy', Rotter

GRATIS CD/ROM IS NOG STEEDS VERKRIJGBAAR! 
De gratis CD/ROM van Cees Janssen (Handboek Neder
londsc Poststempels) is verkrijgbaar op de Internationale 
Brieuenbeurs in Kalmthout (4 en 5 september a.s.) en op 
Postex 2004 in Apeldoorn (15,16 en 17 oktober a.s.). 
Zie de desbetreffende vermeldingen in deze rubriek! 

damZuid. Ca. 250 kaders. 
Gratis loterij, stuivertafels, 
speciale envelop 'Dag van de 
Postzegel', handel aanwezig. 
Entree €3. (tot 15 jaar gratis). 
Inlichtingen: A. Ritmeester, 
telefoon 0152141701 of e
mail: a.ntmeester@planet.nl. 
• 20 en 21 november: 
Wijk bij Duurstede. Open Da
gen van de lojarige filatelis
tenvereniging 'Wijk bij Duur
stede' enjeugdpostzegelclub 
'De Postduif. Ewout en Eli
sabeth Gasthuis, Gansfort
straat. Informatie: telefoon 
0343573979 of per email: 
ejuanden;c3te(3)telc2 .nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 augustus: 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,1417. Telefoon 045
5415088. 
■ 21 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
• 28 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Oldenzaal. De Boom, Bent
heimerstraat43,1017. Tele
foon 0541518026. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 29 augustus: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Nieuwegein. 't Veerhuis, Nij
enmonde4,1016. Telefoon 
0306063944. 
• 4 september: 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg79,13.30onbe
kend. Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis
traat 4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Iulianastraat8,1016. 
Telefoon 0547363000. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 1015. Tele
foon 0297525556. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a, 1015. Te
lefoon 0302886832. 
• 5 september: 
Den Haag. Van der Valk Bij
horst, Zijdeweg 54,1016. Te
lefoon 0306063944. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6217973. 
• II september: 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele

foon 0321314305. 
Haaksbergen. De Bouw
meester, Bouwmeester loa, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0105917871. 
Tolbert. Dorpshuis, Boons
traplantsoen 2,1016. Tele
foon 0594515223. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10
16. Telefoon 0167565538. 
• 12 september: 
Boxtel. Vrabocollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerwegi82b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 16 september: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22. Telefoon 0167565538. 
•18 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297343885. 
Bilthoven. Filotehstische Con
tactgroep Oost Europa. 'tVogel
nest bij Zuiderkapel, Boslaan 
1,1016. Telefoon 0346 
572593 (na 19 uur). 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp, Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
6217973. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Mijdrecht. Dr. J.v.d. Haarlaan 
6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
• 19 september: 
Amsterdam. OCA Amster
dam, Jan Tooropstraat 99,10
16. Telefoon 0306063944. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp, Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Deventer. Speeltuinvereni
ging, Zutphenselaan 18,10
16. Telefoon 0547363000. 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,1417. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 25 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, I.an
gestraat76,13.3016.30. Te

lefoon 0181415640. 
Deventer. Wijk en Zalencen
trum, J. van Vlotenlaan 85, 
1016. Telefoon 0570
652596. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 0713614198. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 26 september: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Écht. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
Lichtenvoorde. De Swite, 
Goudenregenstraat 2,10
16.30. Telefoon 0544

375707
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
• 27 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654
• 2 oktober: 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg79,13.30onbe
kend. Telefoon 0786814441. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 

• I en 2 oktober: 
Malmö (Zweden). Herfstvei
iing. Posuljonen AB, P.O. Box 
4118, S20312 Malmö (Zwe
den), website tuiDiu.postiljo
nen.com. 
• 10 oktober: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, faxoi65527i94, 
eraail mb(g)jilatelist.com. 
10 oktober: 
Roosendaal. Filatclistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, emailadres: 
mb(g)jilatelist.com. 

mailto:o@brieuenbeurs.com
http://www.nvipv.nl
mailto:a.ntmeester@planet.nl
http://nen.com


NrEUWE POSTZEGEL
EMISSIES 

Nederland 

I september: 
Weken van de Kaart; velletje van 
drie verschillende postzegels 
van €0.39 (gegomd); zie ook 
de rubriek 'Nieuw op het 
postkantoor'. 
24 september: 
Carel Fabntius; velletje van tien 
verschillende postzegels, ge
wijd aan de schilder Carel Fa
britius; zesmaal €0.39 en 
viermaal €0.78 (gegomd) in 
één velletje. 
9 november: 
Kinderpostzegels 2004 (thema: 
'Lekker gezond'); velletje met 
zes verschillende postzegels 

van €0.39+0.19 (gegomd). 
25 november: 
Deccmberzeäeis; velletje van 
twintig postzegels (tien ver
schillende versies) van €0.29 
(zelfklevend). 
Decembcrzegcls; velletje van 
twintig postzegels (tien ver
schillende versies) van 
€o.29+€o.io (zelfklevend). 
Persoonlijke Deccmberzcgels; vel
letje van tien zegels van €0.29 
(gegomd). 

MUSEUM VOOR 
COMMUHICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 

Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdagvan 1017 ""■'> Wa
terdag, zondag en feestdagen 
1217 "ur; op ^5 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen «6.; 65plusser$ €4.50; 
4 t/m 12 jarigen €3.; hou
ders van een Rabo of NS
kaart 50% korting; kinderen 
t/m 3 jaar, Museumjaarkaart 
of Cultureel Jongerenpas
poort gratis. 
Groepen groter dan 10 perso
nen €5.p.p. 

Studiezalen 
I Het is momenteel niet moge

lijk om gebruik te maken van 
I de studiezaal post en post

waarden. Wel kunt u nog ge
bruik maken van de biblio
theek (via mevrouw Spiek
man: 0703307500). 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

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 (uJiDiu.nbjv.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 

op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(biblmheek@nbfu.org). 

KEURING JUBILEUMZEGELS 1923 
LEIDT WEER TOT NIEUWE VONDST 
Verzamelaar 'm Bonn gelukkige eigenaar zeldzame tanding 

DOOR G. DE JONG, HEEMSTEDE 

Zo rond deze tijd  trouwe le
zers van dit blad weten dat in
middels wel  wordt in 'Filatelie' 
gemeld of er nieuwe vondsten 
zijn van de Jubileumzegel van 
35 cent uit 1923 met lijntanding 
11X11 (NVPHnummeri27A). 
Het gaat om een interesante en 
kostbare tandingvariant; in de 
NVPHcatalogus 'doet' een on
gebruikt exemplaar 2.600 euro 
en een gestempelde zegel 1.800 
euro. Het is dus de moeite wel 
waard om exemplaren van de 
zegel van 35 cent te controleren 
op hun tanding. 

EXEMPLAAR UIT BONN 
In het afgelopen jaar werd weer 
een aantal zegels van 35 cent in
gezonden waarvan de eigena
ren of beheerders vermoedden 
dat ze wel eens de gezochte, 
zeldzame tanding zouden kun
nen hebben. Een van deze ze
gels, een ongebruikt exemplaar 
met plakkerspoor [ajbeelding 7), 
ingezonden door een verzame
laar uit Bonn, werd echt bevon
den. 
Van de overige ter keuring voor
gelegde zegels was er één  een 
gebruikt exemplaar met het 
stempel 'sCravenhage  gedeel
telijk door natanding vervalst. 
Daarnaast bleek ook een onge
bruikt exemplaar, ingezonden 
door de Nederlandsche Veree
nigingvan Postzegelhandelaren 
(NVPH), door een bedrieglijk 
echt uitziende natanding te zijn 
vervalst. 

2 C. LIJNTANDING 12X11 ' l . 
Er is nog een zegel uit dezelfde 
serie die onze aandacht ver

Ruim een jaar geleden werd in 'Filatelie' de jongste 

vondst van een Jubileumzegel van 35 cent uit 1923 met 

lijntanding 11x11 gemeld. Sindsdien werden aan de heer 

G. de Jong uit Heemstede, die voor 'Filatelie' zegels met 

deze interessante tandingvariëteit keurt, weer nieuwe 

exemplaren van deze variëteit voorgelegd. 

dient: de zegel van 2 cent met 
lijntanding 12x1172 (NVPH
nummer i2 i l ) , die in de NVPH
catalogus ongebruikt genoteerd 
staat voor tweeduizend euro. 
Bij deze zegel is het keurings
aanbod pertraditie wat rijkeren 
dat was ook nu weer het geval. 
In totaal werden maar liefst ze
ventien exemplaren ingezon
den: één ongebruikt en zestien 
gebruikt. 
Het ongebruikte exemplaar 
bleek nagetand te zijn en was 

bovendien van een verkeerde 
drukplaat afkomstig. De betrok
ken verzamelaar heeft dankzij 
deze keuringsuitslag de koop 
ongedaan kunnen maken. 
De gebruikte exemplaren waren 
alle echt. Enkele curiositeiten: 
 één zegel had een gedeeltelijk 
stempel Hei'e(adorp), een tot 
nu toe onbekende plaatsnaam 
op deze zegels {afbeelding lY, 
 één zegel was amper zichtbaar 
afgestempeld, wat tot gevolg 
had dat de betrokken besteller 

de zegel van zijn nummerstem
pel 031 voorzag [ajbeelding 3); 
er werd destijds kennelijk nogal 
op de kleintjes gelet!; 
 een verzamelaar zond een ze
gel in die weliswaar echt bleek, 
maar zwaar beschadigd was. 
Hij zond de zegel toch 'voor de 
aardigheid' in omdat dit al het 
derde exemplaar was dat hij 
had gevonden. 

NIEUWE KEURINGEN 
U kunt nog steeds nieuwe 
exemplaren van de hier behan
delde zegels inzenden als u 
denkt ze voorzien zijn van lijn
tanding 11x11 (Jubileumzegels 
van 35 cent uit 1923) of van lijn
tanding 12x1172 (jubileumzegel 
van 2 cent uit 1923). De keuring 
kost niets. Het adres is C. de 
Jong, Bachlaan 24,2102 EH 
Heemstede 
U kunt als u dat wenst van tevo
ren met mij overleggen; mijn te
lefoonnummer is 0235288881. 

>» A ^ ^ 
■»'X 

m 
Aßeelding 1 Afl}eelding 2 Afbeelding;} 

http://www.muscom.nl
mailto:biblmheek@nbfu.org


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

Aan het begin van het 
nieuwe seizoen wil ik 
mijn dank uitspreken aan 
al diegenen die geregeld 
bijdragen leveren voor 
deze rubriek. Vooral de 
heren J. Diesudd, K.P. van 
Eijsden, S. Koops.J. Koudes, 
P. Vermeulen en N. Wladi-
netz zijn onmisbare bron
nen van informatie. 

NEDERUND 

Enschedé drukt verhuis-
kaarten 
Zoals collega Bakhuizen 
van den Brink al in juni 
meldde, worden de Ne
derlandse verhuiskaarten 
sinds enige tijd niet meer 
bij de Britse drukkerij 
Walsall geproduceerd, 
maar bij Joh. Enschedé in 
Haarlem. VoorTPGPost 
ontstaat bij de verande
ring van drukker geen 
nieuw product, maar 
voor verzamelaars ligt 
dat anders. Voor ons is 
de vraag: kunnen we de 
kaarten van beide druk
kers van elkaar onder
scheiden? Welnu, voor de 
kaart die door de Ver-
huisservice verstrekt 
wordt (de zogenaamde 
A6-kaart) kan ik dat al 
bevestigen. 
Ik heb pas één exemplaar 
van deze kaart gezien, 
met Stempeldatum Nieu-
wegein löjuni 2004, maar 
er zijn twee duidelijke 
verschillen met vorige 
kaarten. In vergelijking 
met de WalsaIl-A6-kaar-
ten is het papier van de 
nieuwe kaart dunner en 
gladder en het geeft on
der ultraviolet licht geen 
reactie (de Walsall-kaar
ten lichten helderwit op). 
Zegelbeeld en fosforbalk 
(20 bij 5 mm) zijn onge
wijzigd, maar de afbeel

ding op de linkerzijde 
van de kaart is langer ge
worden: er is meer blauw 
aan de bovenzijde te zien. 
Ter vergelijking is op de 
afbeelding de Enschedé-
kaart over een Walsall-
kaart gelegd. Dat de kaar
ten niet precies even 
groot zijn is niet wezen
lijk: bij alle A6-kaarten 
komen kleine formaat
verschillen voor als ge
volg van het versnijden 
van de drukvellen. Ook 
het kleurverschil is niet 
groter dan dat tussen ver
schillende oplagen van 
de Walsall- kaarten. Het 
verschil tussen beide af
beeldingen is echter dui
delijk te zien. 
Doordat het printen van 
persoons- en adresgege
vens op de achterzijde 
nog steeds bij de TPG 
Verhuisservice plaats
vindt, zijn daar geen ver
schillen te vinden. 

Prijsverlaging CooICards 
Per I juli is de postkan-
toorprijs van de CooICards 
verlaagd van €2.95 naar 
€1.50. Uit navraag bij ver
schillende kantoren 
blijkt dat het product niet 
echt goed loopt. Of het 
met de internetversie van 
de kaarten beter gaat, 
weet ik niet. Op de Cool-
Cards-website worden wel 
nieuwe typen kaarten 
aangeboden (dit zijn 
geen postwaardestuk-
ken), maar ook daar is 
een prijsverlaging door
gevoerd. 

BELGIË 

De Fransen noemen hun 
voorgefrankeerde enve
loppen prêt-a-poster 
('klaar om te posten'), 
maar in België heeft men 

Kaartjes en brieven versturen 
was nog nooit zo leuk... 
Uw postzegel zit er steeds bij met het nieuwe 
gamma Ready to Send 

Nu enveloppen met de zegel erop! 

voor een Engelstalige be
naming gekozen, name
lijk Ready to Send. Er wor
den sinds kort twee ver
schillende typen envelop
pen aangeboden: een 
langwerpige envelop 
voor €6.50 per set van 
tien stuks en een venste
renvelop voor €29.90 per 
set van vijftig. Voor het 
zegelbeeld is gebruik ge
maakt van het ontwerp 
van de postzegel 'Brussel 
hoofdstad van Europa' 
uit de postzegelemissie 
van 19 april 2004, maar 
de waardeaanduiding is 
weggelaten en naast het 
zegelbeeld is een Prioria
bel gedrukt. 

Op 7 juli 2004 zijn nieu
we briefkaarten versche
nen in de reeks 'Vroeger 
en nu' [i]. Net zoals bij 
de vorige uitgiften staat 
op de linkerzijde van de 
kaarten een oude prent-
briefkaart in sepiatinten 
afgebeeld en bevat het ze
gelbeeld een eigentijdse 
kleurenfoto van hetzelfde 
onderwerp. De kaarten 
hebben geen waardeaan
duiding, maar naast het 
zegelbeeld is een Prioria
bel gedrukt. Ze kunnen 
afzonderlijk gekocht 
worden voor €0.50 per 

stuk en zijn permanent 
geldig. 
De afgebeelde plaatsen 
zijn: Aalter, Asse, Ciney, 
Geel, Herve, Izegem, Jo-
doigne, Leopoldsburg, 
Lessines en Neufchäteau. 

NIEUWE UITGIFTEN 

China (Taiwan) 
Een nieuw type briefkaart 
van de Taiwanese poste
rijen verscheen op 30 
april 2004. Het gaat om 
een felicitatiekaart die 
verstuurd kan worden bij 
verschillende gelegenhe
den (Moederdag, Vader
dag, het behalen van een 
diploma) en waarmee de 
ontvanger meedoet aan 
een loterij [a]. 
De kaart heeft het zegel
beeld van een van de ou
der/kindpostzegels uit 
1994 met een nominale 
waarde van NT$ 5. Er zijn 
vier verschillend geïllus
treerde versies van deze 
briefkaart uitgebracht, 
elk in een oplage van 
500.000 stuks. 

Duitsland 
Ter gelegenheid van de 
postzegelbeurs in Mün
chen verscheen op 5 fe
bruari 2004 een PlusKarte 
met het zegelbeeld '800 
jaar Landshut' van 45 eu
rocent . Voor de afbeel
ding werd een oude 
prentbriefkaart van 
Landshut gekozen. Ver
zamelaars van het thema 
'prentbriefkaart op post-
waardestuk' kunnen ver
derop in deze rubriek 
nog meer van hun gading 
vinden. 

Voor de beurs in Essen 
verscheen een PlusKarte 
met zegelbeeld Für die Ju
gend van 45+20 eurocent. 
De illustratie op de lin
kerzijde verwijst naar 
Thematika '04 [3]; uitgif

tedatum 3 juni 2004. 

Een PIusBriefmet zegel
beeld 'Lyonel Feininger', 
die op 6 mei 2004 ver
scheen, schenkt aan
dacht aan de honderdste 
geboortedag van de 
Spaanse schilder Salva
dor Dali [4]. Het grootste 
deel van de voorzijde van 
de envelop wordt ingeno
men door een gecompli
ceerd zelfportret van de 
kunstenaar, zodat voor 
de adressering weinig 
ruimte overblijft. 

Op 3 juni werd een Plus-
Brief uitgegeven ter gele
genheid van 25 jaar Euro
pese Verkiezingen [5]. 
Zegelbeeld 55 eurocent 
'UitbreidingvandeEU', 
illustratie parlementsge
bouw in Brussel. 

De PIusBriefmet zegel
beeld 55 eurocent 'Groe
ten' [6] werd door de ge
specialiseerde vereniging 
ArGe Bergbau und Geo-
u)issenschajten voorzien 
van een particuliere bij
druk. Uitgiftedatum 20 
mei 2004. 

Estland 
Estse briefkaarten zijn in 
de rechterbenedenhoek 
voorzien van het postlo-
go en een volgnummer. 
De laatste kaart uit 2003 
was nummer 18; in 2004 
hebben we tot nu toe de 
nummers 19 tot en met 
21 gezien. 
Briefkaart nummer 19 is 
gewijd aan de astronoom 
Bernhard Schmidt (1879-
1935) en de door hem 
ontwikkelde telescoop. 
Op de linkerzijde van de 
kaart ziet men een via die 
telescoop gemaakte op
name van een sterrenstel
sel [7]. 
Kaart nummer 20 [8] 
herdenkt het 85-jarig be
staan van de Nationale 
Bank. Links op de kaart 
ziet men het bankge
bouw en in het zegel
beeld staat een munt uit 
1999 afgebeeld. Van deze 
kaart is ook de achterzij
de bedrukt [9], namelijk 
met een fragment van een 
bankbiljet uit 1937. 
De derde kaart (nummer 
21) is in tegenstelling tot 
de twee eerder genoemde 
niet bedoeld voor verzen
ding naar het buitenland. 
De port-betaaldaandui-



ding IS op deze kaart al
leen in het Ests weerge
geven en op de andere 
kaarten ook m het En
gels. Onderwerp van 
deze kaart is de 200-jari-
ge Tartu-Ulikoolikhniek, 
te zien op een oude 
prentbriefkaart. In het 
zegelbeeld staat het (mo
derne) logo van de kli
niek. 

Hongarije 
In mei van dit jaar kreeg 
ik een luchtpostenvelop 
toegestuurd die op dat 
moment in de postkanto
ren te koop was [i]. De 
envelop, met het zegel
beeld Boeinfl -j^-j van 
180 ft., is uitgegeven in 
2002 en moet door een 
tariefverhoging bijge-
frankeerd worden met 
een postzegel van 10 ft. 

Voor binnenlands ge
bruik wordt momenteel 
een witte envelop ver
kocht met zegelbeeld 
44 ft. rood 'Kerk in 
Vörösberény' [11]. De 
kerk dateert uit de 13de 
eeuw en is de enige onge
havende vestingkerk in 
de wijde omgeving. De 
genoemde plaats ligt aan 
de noordoostelijke punt 
van het Balatonmeer en 
maakt waarschijnlijk deel 
uit van de gemeente Bala-
tonalmadi. Ook deze en
velop uit 2003 moet in
tussen bijgefrankeerd 
worden. 

Portugal 
Op 15 april 2004 versche
nen nieuwe postzegels in 
de langlopende serie 'Vo
gels'. Op diezelfde dag 
werd een briefkaart uit

gegeven met een zegel
beeld dat identiek is aan 
één van de zegels, de 
Kruisbek (Loxm curm-
rostra) van €0.30 [12]. 

Slowakije 
Met het oog op de Olym
pisch Spelen werd eerder 
dit jaar een briefkaart uit
gegeven van 8 kronen (ta
riefbinnenland) [13]. In 
het zegelbeeld is een vlag 
te zien met het logo van 
het Slowaakse Olympi
sche Comité. Ik kreeg 
een exemplaar toege
stuurd dat bijgefrankeerd 
is voor verzending naar 
het buitenland. 

Tsjechië 
In Tsjechië zijn de laatste 
jaren verschillende soor
ten briefkaarten in om
loop (de afbeeldingen 

van de Tsjechische brief
kaarten vindt u op de vol
gende bladzijde): 
OL. een standaardbrief-
kaart voor het binnen
land, zegelbeeld Cesky 
Krumlov (Unesco/Werel
derfgoed) 6.50 k., ver
koopprijs 7.50 k. [14]; 
b. een standaardbrief-
kaart voor het binnen
land, zegelbeeld 'Cijfer' 
(6.50 k., rood) die bij al
lerlei gelegenheden be
drukt voorzien wordt van 
een bijdruk op de linker
voorzijde en verkocht 
wordt voor 11.40 k.; 
c een standaardbrief
kaart voor het buiten
land, zegelbeeld 'Cijfer' 
(g k., groen), eveneens 
bestemd voor gelegen-
heidsbijdrukken, ver
koopprijs 14k.; 
d. gelegenheidsbriefkaar-

ten met een bijzonder ze
gelbeeld in een nominale 
waarde van 6.50 of g k. 
De bovenste adresregel is 
bij de Tsjechische brief
kaarten geen lijn, maar 
een zich herhalende mi
crotekst: Cesica Posta - PTC 
- 2003. Bij recente uitgif
ten is het jaartal gewij
zigd in 2004. 

Van type c. kan ik de vol
gende exemplaren mel
den: 
- tentoonstelling 
Nitrüjïla 2003 (11 juni 
2003), afbeelding post-
kantoorschild met wa
pens van Bohemen, Mo-
raviè, Silezié en Slowakije 
(2g augustus 2003); 
- tentoonstelling Honfl-
kotifl 2004 (30 januari 
2004), afbeelding skyline 
Hongkong; 
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 postzegelbeurs Mün
chen (4 maart 2004), af
beelding postkoets en 
hoed postiljon [15]; 
 tentoonstelling Ovebrm, 
Klosterneuburg (7 mei 
2004), afbeelding brie
venweger [16]; 
 wereldtentoonstelling 
Espafifl 2004, Valencia (22 
mei 2004), afbeelding 
flamencodanseres [17]; 
 postzegelbeurs Essen (3 
juni 2004), afbeelding 
postkantoorschild; 
 35ste bijeenkomst ArGe 
Tschechoslowakei, de Duit
se vereniging van Tsje
chieverzamelaars, afbeel
ding kaart Europa met 
Tsjechië benadrukt [18] 
en een tekst 'Voor de eer
ste maal bijeen in de Eu
ropese Unie' (i mei 
2004). 

Van type d. verschenen, 
voor een deel nog in 
2003: 
 tachtig jaar radiouit
zendingen, zegelbeeld 
gelegenheidslogo, illus
tratie symbolische weer
gave radiogolven (26 
maart 2003); 
 tentoonstelling 
Ostropa 2003, zegelbeeld 
tentoonstellingslogo, il
lustratie schilderij van 
Antonin Chittussi (26 

maart 2003); 
 tiende congres Federa
tie Europese vakbonden 
(7 mei 2003); 
 Bedrich Supcik, Olym
pisch medaillewinnaar 
tijdens de spelen van Pa
rijs in 1928. Zegelbeeld 
portret, vlag, EifFeltoren, 
illustratie affiche en lOC
logo (25 juni 2003); 
 750 jaar stad Police nad 
Metuji, zegelbeeld stads
wapen, illustratie gotisch 
portaal Vrouwenkerk (25 
juni 2003); 
 duizend jaar stad Zatec 
(Saaz), voor het eerst ver
meld in 1004. Zegelbeeld 
stadswapen (20 januari 
2004); 
 postzegeltentoonstel
ling Zdar 2004, zegel
beeld pincet, loep en 
postzegels, illustratie 
schilderij van Petr Dillin
ger uit 1946 (14 april 
2004); 
100 jaar museum in 
Brno, zegelbeeld stads
wapen met draak van 
Brno, illustratie foto van 
museumgebouw (2004); 
 Europees Kampioen
schap Voetbal 2004, ze
gelbeeld Frantisek Pla
nicka (19041996), illus
tratie embleem van de 
Tsjechische voetbalbond 
en een spelmoment) [19]. 

ÖVEBRIA 2004 
KLOSTERNEUBURG 

7  9 MAI 

OYBIN  35. S e n O N l AtO« 
TSCHECHOSLOWAKEI 
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IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

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

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

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

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

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

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€5 
€7,50 
€ 1 0 

€I2,5( 

€15 

€17,5' 

Schnjf de tekst uan uui annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie e'en vakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouvi^er JVledia 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat:, 

60i 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PC+Plaats: (handtekening). 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 
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Smits Philately If m 
Nu gratis aan te vragen: 

De grootste prijslijst 
van Nederland! 
Meer dan 120 pagina's postzegels met: 

1.000+ Partijen: 
 Grote & kleine collecties Nederland & 

Overzee 
 Zeer groot aanbod West Europa 
 Mooi Duitsland en gebieden 
 Oud Engeland & Koloniën 
 Zeer mooi Scandinavië 
 Interessant Oost Europa 
 200+ Partijen buiten Europa 

" ^ ^ ' m H ^ ^ H l ^ W ~ '^^'^ Uitzoekdozen Wereld 
NU nog meer redenen om te postzegelen bij Smits Philately 

5.000+ Losse nummers / Series: ^ «*̂  
 350 kavels Nederland & Overzee 
 2500 kavels West Europa incl. goed 

Frankrijk & Koloniën, Duitsland en 
gebieden, Italië, Oostenrijk e t c 

 Uitgebreid België klassiek & toppers 
 500+ plaatfouten & variëteiten 
 2.000 kavels buiten Europa w.o. USA, 

Azië, Engelse Koloniën & ZAmerika 
 400 kavels Motief 

Smits Philately Tel. 0302443170 / Fax 0302892620 
Amsterdamsestraatweg 404 Email: info@fllateiie.net 
3551 CX Utrecht WWW.FILATELIE.NET 
Vanaf heden is onze splinternieuwe prijslijst gratis verkrijgbaar! 

Openingstijden: 
Wo. 
Do. 
Vr. 
Za. 

12.0018.00 
12.0020.00 
12.0018.00 
12.0018.00 

>c * * « * * * « * * * * * * * « « * « « * * * * • • * * « * * * * * * * * • INFORMATIEBON * « « * « « « * * * « * * * * « « « • « « * * « * * * « * * * « * * * * . X^ 

Naam: Tel.: 

Naam: Geboortedatum: 

Plaats: Postcode: 

Interessegebieden: aug.04 

Q Partijen □ Losse nummers. 

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

DreaennoT 
Bovenstraat 286a, 6725, Rotterdam 

P.Z.H. Den Postkoets 
SchouwburgpTëi 

Wijngaardstra 
Het Postzegelhoes 

Hengelo 

698, Venio 

Piet Heinstra 

Rosmolenstraat 34-

Jan van Galenstraat 16i 

Postzegel Partijen Centrale 
ien Haag 

Philamunt 

Risca 

londef 

146-4201650, Sittard 

020-6188712, Amsterdam 

Mr P.J. Troelstraweg 89, 8916 

Amsterdamse Str.weg 

i 058-2122096, Leeuwarden 

030-2443170, Utrecht 
stuur onderstaande bon ingevuld naar een winkel bij u in de bui 

m* ^Hp^'^ ^Bpi^^^ ^Hl^^^ ^Bp^^^ ^B^^^^ 

( • 

f* 



Philamunt Partyen Centrale 
Philamunt koopt algemene en gespecialiseerde collecties en partijen postzegels op, op 
veilingen, beurzen en van particulieren. U kunt zelf ook partijen aanbieden en 
natuurlijk partijen kopen. Philamunt heeft altijd actuele partijlijsten; deze zijn gratis 
aan te vragen. Het aantal is zelfs zo groot dat er een speciale partijencentrale voor is 
opgezet. Aan de hand van de lijsten kunt u per telefoon, fax of email bestellen. U mag 
uiteraard ook partijen komen bekijken. Onderstaand een kleine selectie... 

Vraag naar onze 
GRATIS partijenlij s ten! 

PH0027 Monaco € 215,00 
In album ?fns/ongchr /ßchr 
Collectie tussen 1885 en 15175 met 
dienst en luchtpost. 

PH0035) DuitsL-Bund € z65,oo 
In album P/ns./oryebr./^ebr 
Colleaic tussen 15149 en 1968 met veel 
betere series uit de bc^mpcnode Na 
i955£(edeelteli)k dubbel verzameld 

PH0054 Nederland € 660,00 
In map Gebr 
Party roltandm^, waarbij paren. 
Lcuk^cvarieerd. Op insteekkaarten. 

PH0075) Nederland €355,00 
In KABE olbum. Ongebr /pjris. 
IP44/1976. Een zeerjoed gevulde 
verzameling, met veel beter materiaal 
uit dejarcn '50. 

PHooSp Faroer € 295,00 
In insteekboek Gebr 
1975/1990 Een leuke en^grospartij 
Geschikt voor wederverkopers. 

PH0097 Nederland € 175,00 
In Importoalbum Gcbr.'onjebr 
Collectie tot/ met 1980, waarvan 
de beterejaren '30. 

PHoioi Oostenrijk € 595,00 
In 2 luxe Leuchtturm- albums 
Pfris/onaebr Voorn p/ns 
Vciramclin^ van 194$ t/m 199/ 
Zeer complete vciTameltn^. 

PH0102 België € 2400,00 
In iTuxe Leuchtturm- albums 
Pjris/on^cbr Voorn p/ns 
Complete zcer^oed verzorgde 
verzameling van 15144 t/m 15197. 

UNT 
l>lumismatiek & 
Filatelie 

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

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

Daarnaast zijn wij ook op 
afspraak te bezoeken! 

iiiiMiilMiiiL^ Vilauli 
HMllSMiÉllilatfl« 

umiiiuuaek munten en ounkbiijctun 
'tuen fostzcgcU in- en verio 

Jilttttlic postzegels 
thandcl 

numismatiek mun 
detail-

http://www.philamunt.nl
mailto:info@philamunt.nl
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egel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel: 070-3625263 

Smits Philately 
Amsterdannsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht f 
Tel: 030-2443170 

http://www.filatelie.net
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Postzegel Partijen Centrale 

Onze inkopers reizen steeds vaker en verder 
om u een nog gevarieerder aanbod te 
kunnen brengen. 

Lees meer over onze albums, dozen, losse 
nummers, eerste dag enveloppen, brieven 
en uiteraard beroemde koopjes op onze 
website: www.postzegelpartijencentrale.nl 

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

INFORMATIEBON 

^^^ 
j P O S T Z E G E 
|> A R T I J E N 
R E N T R A L E 

Een Were l 

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

Aland 
Fort Bomarsund 1854-2004 
Begin negentiende eeuw 
iioorde Aland bij Rus
land. Tussen 1832 en 
1854 werd er aan fort Bo
marsund gebouwd. Er 
zouden ruim vijfduizend 
soldaten onderdak krij
gen. Nog onafgebouwd 
werd het in 1854 echter 
aangevallen door Britse 
en Franse troepen en vrij
wel geheel vernietigd. De 
rumes ervan zijn een be
langrijke toeristische at
tractie. 

Op 9 juni gaf het eiland 
een prestigeboekje uit 
met afbeeldingen van het 
nog niet vernielde deel 
van het fort [i]. Het 
boekje bevat twee gelijke 
zegelvelletjes met vier ze
gels van 75 c , alsmede 

zes velletjes met informa
tie over Bomarsund. De 
prijs van dit eerste presti
geboekje van Aland be
draagt €6.00. 

België 
Europese Unie 
Op 7 juni gaf België een 
boekje uit met tien zelf
klevende postzegels van 
44 c. [2] De zegels bevat
ten de vlaggen van de tien 
nieuwe leden van de Eu
ropese Unie plus het logo 
van deze instelling. 

Bosnië & Hercegowina 
(Fed) 
Orchideeën 
In de serie 'Flora 2004' 
verscheen in Bosnië Her
cegowina op 31 maart 
een boekje met twee or-
chideeénzegels: 1.50 Cat-
tleya Intermedia en 2.00 

Brassaloua Dauid Sander. 
Beide zegels komen elk 
viermaal in het boekje 
voor, zodat de nominale 
waarde op 14.00 B. komt. 

Europaze^els 
Op dezelfde datum ver
scheen ook een boekje 
met Europazegels. De 
winter- en zomervakantie 
worden gesymboliseerd 
door een skiënde wekker 
zonder wijzers en wat van 
die wekkers op een pal
menstrand. 
Drie zegels van i.oo en 
drie van 1.50 leveren een 
nominale waarde van 
7.50 B op. 

Dierenriem 
Op 15 mei volgde nog een 
boekje met twaalf zelf
klevende horoscoopze
gels van 0.50 m. 

Bulgarije 
Europa 
Ook Bulgarije grijpt de 
uitgifte van Europazegels 
aan om enkele mooie 
plekjes van het land te to
nen. De twee zegels ver
schenen op 27 mei en 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje. De inhoud 
bestaat uit viermaal 0.45 
(zomer op het water) en 
viermaal 0.80 (winter
sport). Prijs van het boek
je is dus 5.00 St. 

Canada 
125 Jaar Beurs in Toronto 
In de serie 'Toeristische 
attracties' kwam Canada 
op 19 juli met een zegel 
van 49 c , die de aandacht 
richt op de 125ste verjaar
dag van de beurs van To
ronto. Het is een jaarlijks 
terugkerende manifesta

tie, gestart als een indus
triële expositie in 1879, 
die momenteel bijna an
derhalf miljoen bezoe
kers trekt. De zegel is uit
sluitend in boekjes van 
zes stuks verkrijgbaar. 

Hartcentrum Montreal 
Nog maar vijftig jaar ge
leden stond de weten
schap van de cardiologie 
in de kinderschoenen. 
Het Institut de Cardiologie 
in Montreal deed baan
brekend werk op dit ge
bied en staat nog steeds 
wereldwijd bekend om 
zijn excellente zorg voor 
hartpatiënten. 
De vijftigste verjaardag 
van het centrum is aange
grepen voor de uitgifte 
van een speciale postze
gel van 49 c , die uitslui
tend verkrijgbaar is in 

BOMARSUMD ISOU XVS m CANADA Di( hlafeiistadl lüiining wji im 18 jh durch die Lage am biderkanal 
derersten Nord Ostsee Verbindung ein wichtiger \^^nunlsch^dgs 
platz Das Packhaus von 1783 zeugt von der damaligen Bedeutung 

Das von Archlteki Richard Liicae im Renalssanrestil i-irlchlete Opern 
haus wurde 1880 eröffnet Im März 1944 brannte die Ahe Op«r Frank 
fürt bis auf die Grundmauern nieder Die l(ontroversc Diskussion un\ 
den Wtederaufbflu vti/Jigerte die Npiarüflnung bis August 1981 

>. .< c 1. j ^ . .. . PtxhJkl-Nr. 163003777 
Motive Sehen™wi5k„ttn S « l | | | | | | | | | | l | l 
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Contents: 8x50c stamps 
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8 X 1/50 stands 
8 X 3/- stamps 
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boekjes van 8 stuks [3]. 

Duitsland 
Boekje 50 met label 
Om een onderzoek te 
kunnen instellen naar 
verkoopwegen van boek
jes, heeft de Duitse post 
een aantal boekjes met 
viermaal 45 c. en acht-
maal 55 c. van een label 
voorzien. Het zit op de 
achterzijde over de nor
male code geplakt. 
Aandrang van de zijde 
van de verzamelaars heeft 
ervoor gezorgd dat deze 
boekjes - na afloop van 
het onderzoek - in juni 
ook bij een aantal filate-
lieloketten gekocht kon
den worden [4]. Alles bij
een zou het om ongeveer 
60.000 exemplaren gaan. 

Faeröer 
Kcrstzê cls 
De kerstzegels van de Fa
eröer verschijnen ge-
v f̂oonlijk erg vroeg - dit 
jaar al op 20 september! 
Wel zij opgemerkt dat het 
alleen maar kerstzegels 
zijn omdat de postdienst 
van de eilanden ze zo be
titelt. De zegels beelden 
namelijk de kerk van Va-
gur en die van TvOroyri 
af, twee gebouwen uit de 
eerste helft van de vorige 
eeuw. De zegels hebben 
waarden van 5.50 (post 
op de eilanden) en 
7.50 kr (post binnen Eu
ropa) en vier van elk vor
men de inhoud van een 
52 kr. kostend postzegel
boekje [5]. 

Frankrijk 
Europaze^els in boekje 
Voor het eerst heeft 
Frankrijk nu ook een 
boekje met Europaze
gels. Het boekje ver
scheen op 7 juni en bevat 
tien stuks van de op 10 
mei verschenen zegel van 
€0.50. 

Het vakantiemotief van 
de Europazegels van dit 
aar sluit naadloos aan bij 
het in Frankrijk sinds en
kele jaren gebruikelijke 
Bonnes Vacances-boekje. 

Frans Polynesië 
Automaten voor boekjes 
èn stroken 
Het duurde even voor we 
betwisten - Polynesiè ligt 
dan ook erg ver uit de 
buurt - maar sinds 25 
september 2003 beschikt 
het postkantoor van Ma-
hina over een USA-auto
maat die zowel boekjes 
als frankeerstroken kan 
leveren. Intussen bevin
den zich in totaal tien au
tomaten op diverse plek

ken in Tahiti. 
De boekjes [6] bevatten 
tien zelfklevende zegels 
van 60 f (binnenland tot 
20 gram) en tien van 90 f. 
(tarief voor post naar 
Frankrijk). 

Salon du Timbre 
De maar liefst negen da
gen durende Salon du Tim
bre in Parijs zorgde voor 
de dertiende kaftvariant 
van het automaatboekje 
met tien postzegels zon
der waarde-aanduiding 
(prijs nu tienmaal 50 c.) 

Groot-Brittannië 
Olympische Spelen 2012 in 
Londen' 
Behalve de al eerder door 
mij gemelde boekjes, ver
scheen er op 15 juni in 
Groot-Brittannië ook een 
boekje waarmee de Britse 
post aangeeft de aan
vraag voor de organisatie 
van de Olympische Spe
len en de Paralympics van 
2012 te ondersteunen 
[8]. Het boekje bevat zes 
eersteklaszegels (28 p.). 

Hongkong 
Stnjdkrochtcn 
Als eerbetoon aan de 
strijdkrachten van Hong
kong verschenen op 30 
juni zes zegels met waar
den van $ 1.40 (volksle
ger), $ 1.80 (hulpdien
sten), $ 2.40 (open dag), 
$ 2.50 (landmacht), 
$ 3.00 (marine) en $ 5.00 
(luchtmacht). De zegels 
komen ook in velletjes 
van vier in een prestige-
boekje voor. De prijs van 
zo'n boekje bedraagt 
$ 85.00 ($ 20.60 boven 
nominaal). 

India 
Niet-uitfleflcuen boekjes 
In het meinummer repte 
ik over drie vorig jaar in 
India verschenen boek
jes. Het betrof boekjes in 
zeer kleine oplagen 
die alleen verkrijgbaar 
waren in de regio Noord-
Bengalen & Sikkim. 
Onder de noemer Joy of 
Cummunicfltion zijn nu 
vier boekjes opgedoken 
met opnieuw het logo 
van India Post en de ver
melding dat ze uitgege
ven zijn door de Postmas
ter van de hierboven ge
noemde regio. Alle vier 
de boekjes bevatten tien 
zegels van 5.00 r. De kaf
ten hebben vier motie
ven: brievenbussen (ze
gels van luipaardkat, 
voor het eerst verschenen 
op 20 juli 2000), honderd 
jaar luchtvaart (uit de 
luchtvaartserie van 5 fe

bruari 2003), genees
krachtige planten (uit de 
serie van 7 april 2003) en 
kerst- en nieuwjaarswen
sen (wenszegels van 30 
oktober 2003). De boek
jes stonden op de rol voor 
december 2003, werden 
inderdaad ook vervaar
digd, maar kwamen - om 
onbekende reden - niet 
tot uitgifte. Er is op
dracht gegeven tot ver
nietiging, maar een aan
tal is daarbij de dans ont
sprongen. 
Verzamelaars zouden 
deze boekjes eigenlijk 
moeten negeren. Ze zul
len vermoedelijk ook niet 
in een catalogus terecht
komen. Maar wie ze toch 
kan bemachtigen... 

Kenya 
Boekje uit 1993 ontdekt' 
Stuitte ik enkele jaren ge
leden op een hier onbe
kend boekje van Tanza
nia (intussen opgenomen 
in de catalogi van Stanley 
Gibbons), een Ameri
kaan uit Texas realiseer
de zich kortgeleden dat 
het boekje die hij enige 
jaren geleden in Dar Es 
Salaam, tijdens de East Af
rican Exhibition (om de 
paar jaar gehouden in Ke
nya, Uganda en Tanza
nia), kocht in geen enke
le catalogus te vinden 
was. 
Met deze eigenlijk veel te 
lange zin wil ik maar zeg
gen dat het verzamelen 
van boekjes boeiend en 
verrassend blijft. 
Het bezoek aan de ten
toonstelling, zo herin
nerde de Texaan zich, be
stond hoofdzakelijk uit 
enige tientallen plaatse
lijke verzamelaars (van 
Indiase afkomst) en wat 
toeristen. De enige infor
matie die hij kon verkrij
gen was dat het om een 
experiment ging. 
Het boekje [9] bevat acht 
zegels van 50 c, i/-, 1/50 
en 3/- uit 1993/94 met af
beeldingen van inheemse 
vogels. De vermelde ver
koopprijs bedraagt 48/-. 
Informatie bij de Keniase 
posterijen leert alleen dat 
men zich het boekje wel 
herinnert, maar dat er 
geen gegevens over uit
giftedatum en oplage zijn 
en dat het al jaren niet 
meer verkrijgbaar is. In 
de Stanley Gibbons-cata-
logi zal het boekje num
mer SB12 krijgen. 

Korea (Noord) 
Fossielen 
Op 20 mei gaf Noord-Ko-
rea een boekje uit met vijf 
zegels waarop fossielen 

uit Korea staan afge
beeld. Het zijn fossielen 
van organismen uit de 
periode van het Mesozoi-
cum (225 miljoen jaar ge
leden) tothetCenozoicum 
(Tertiair, 2 miljoen jaar 
geleden). De zegels heb
ben waarden van 3,12, 
70,120 en 140 won. Prijs 
van het boekje is 
360 won. 
Zoals gebruikelijk zijn de 
boekjes ook verkrijgbaar 
met een ongeperforeerd 
velletje [10]. 

Kroatië 
Flora in Kroatië 
Kroatië besteedt sinds 
2002 door middel van 
boekjes nogal wat aan
dacht aan flora en fauna. 
Op 5 juni waren drie in 
dit land veel voorkomen
de bloemen (met medici
nale kruiden) aan de 
beurt: de hondsroos, het 
maarts viooltje en de pe
permunt. 
Drie boekjes bevatten 
tien postzegels van 2.30, 
2.80 en 3.50 kn. 

Letland 
IJshockey 
De op 17 april in Letland 
verschenen postzegel ter 
gelegenheid van het We
reldkampioenschap IJs
hockey (in Riga, pas in 
2006 overigens) was tij
dens de tentoonstelling 
Essen 2004 ook in een 
speciaal boekje verkrijg
baar. Het bevat viermaal 
de zegel van 30 s. Uitgif
tedatum van het boekje 
was 3 juni, de openings
dag van de tentoonstel
ling. 
Letland geeft al jaren bij 
grote postzegelmanifes
taties speciale boekjes 
uit. Het begon daarmee 
in 1998, tijdens Sindelpn-
flengS. 
Sindsdien zijn er een klei
ne twintig verschenen. 
Daarbij ook - in 2002 -
een Amphilex-boekje. 

San Marino 
Volksmanen 
Misschien ontdekte u het 
al tijdens de voorbije va
kantie: San Marino gaf 
weer een boekje uit, 
nummer zeven in de 
reeks sinds 1985. Het ver
scheen op 21 mei en de 
zegels ervan passen in de 
serie 'Grote auto-indus
trieën'. Daarbij is nu 
Volkswagen aan de beurt: 
de Volkswagen Golf be
staat dertig jaar en Volks
wagen Italië vijftig jaar. 
Het boekje bevat vier ze
gels van €1.50 met af
beeldingen van oude en 
nieuwe modellen [11]. 

Spanje 
Terreur 
Al drie weken na de bloe
dige terroristische aan
slag in Madrid gaf de 
Spaanse post een postze
gelboekje uit met rouw
zegels. De bedrukking 
van de zegels is in zwart. 
Centraal staan een rouw
lint en de datum 11 
maart. Intussen heeft het 
Europees Parlement 11 
maart uitgeroepen tot 
Dag van de Slachtoffers 
van het Terrorisme. 
De zegels hebben de aan
duiding 'A' (nu 27 c.) 
voor het binnenlandse 
kaarttarief 

Srpska Republiek 
Europa 
Europa leeft kennelijk 
ook voor het Servische 
deel van Bosnië Hercego-
wina. Er verscheen al
thans op 5 mei een boek
je met Europazegels. Het 
bevat een blokje met drie 
zegels van i.oo m. 'wild
watervaren' en driemaal 
1.50 m. 'parasailen'. Po
pulaire vakantiebezighe-
den dus. Het is het zeven
de boekje van dit gebied. 

Tsjechië 
Voor het kind 
Op 26 mei verscheen in 
Tsjechië een boekje waar
in op acht zegels van 
6.50 kr. een illustratie uit 
het kinderboek 'De wind 
in de wilgen' staat afge
beeld. Het boekje bevat 
ook twee vignetten met 
een roeiende kikkerfi-
guur. De oplage bedraagt 
50.000 boekjes [12]. 

IJsland 
Europa 
Ook de IJslandse post 
neemt het gemeenschap
pelijke thema 'zomerva
kantie' van PostEurop 
over. De twee postzegels 
zijn ook in boekjes ver
krijgbaar: tienmaal 65 kr. 
fietsen op IJsland en tien
maal 90 kr. jeepvakantie. 

Zuid-Afrika = 
Big Fiue ^ 
Van het in 2001 in Zuid- = 
Afrika verschenen boekje ^ 
met tien zelfklevende ze- is 
gels verscheen op 12 ok- % 
tober 2003 een herdruk. i;:: 
Afgebeeld zijn de be- = 
faamde Big Five: leeuw, ^ 
olifant, luipaard, neus- = 
hoorn en buffel. De ze- 5 
gels hebben geen waar- ^ 
deaanduiding, maar dra- -^— 
gen alleen de vermelding jL 1 ^ 
airmail postcard rate. " ' » 
Momenteel is het tarief 
3-45 r-
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De twee rijk geïllustreerde 
boeken die Paolo Vollmeier 
onder de titel Repubblica di 
Venezia heeft uitgegeven be
handelen niet alleen de pos
tale geschiedenis van Vene
tië van 1200 tot 1797. Het is 
ook, aldus de auteur, 'een 
gedocumenteerde catalogus 
met verklaringen'. Dat de 
voertaal Italiaans is, is dank
zij de Engelse en Duitse sum
maries geen bezwaar. 
Begin jaren '60 begon Voll
meier met het verzamelen 
van voorfilatelistische brie
ven van de republiek Vene
tië; hij vond de stempels zo 
mooi vond. Op een expositie 
wees de verzamelaar Rivolta 
hem erop dat zijn inzending 
brieven met vervalste stem
pels bevatte. De drie perso
nen in Italiè die wisten dat er 
van dit gebied vervalsingen 
gemaakt waren, hadden er 
nooit over gepubliceerd. 
Langzamerhand kwam VoU
meier in het bezit van veel 
brieven, ook met vervalste 
stempels (naar later bleek). 
Deafgelopen35Jaarbestu
deerde hij vele verzamelin
gen en ook het materiaal in 
museumarchieven en het 
museum Venetië. Hij noteer
de alle data, stempeltypen, 
portaanduidingen en alles 
wat daarmee te maken had, 
las de brieven en kopieerde 
het materiaal: het leverde 
drie meter fotokopieën en 
honderden foto's op en re
sulteerde in de nu uitgege
ven boekwerken. 
In deel I behandelt ieder 
hoofdstuk een deel van de 
postale geschiedenis van Ve
netië. Postale merken of af
stempelingen en tarieven op 
brieven van en naar Venetië 
worden uitvoerig verklaard 
en geïllustreerd met prachti
ge afbeeldingen. De auteur 
toont ook echte, gestolen 
stukken met vervalste post
merken en afstempelingen. 
Deel II bestaat uit een catalo
gus met alle postale merken 
en afstempelingen van 1713 
tot 1797 op alfabetische 
volgorde (echte zowel als 
vervalste). Verder komen 
bijzondere afstempelingen 
aan bod, zoals de Terra Ferma 
Office in Venetië, portcijfer

stempels, handgeschreven 
postmerken en een lijst met 
voorbeelden van vervalste 
Venetiaanse stempels. Een 
tweede hoofdstuk omvat een 
catalogus van met de hand 
geschreven 'postale' merken 
op brieven. 
Ooit had men niet zoveel be
langstelling voor dit verza
melgebied, maar rond 1930 
groeide de belangstelling ex
plosief; verscheidene beken
de verzamelaars zochten 
toen stukken voor hun ver
zameling. En natuurlijk wa
ren de vervalsers niet ver uit 
de buurt. 
Het gebrek aan goede stuk
ken met duidelijke postmer
ken leidde ertoe dat verval
sers vroege poststukken sta
len uit het Venetiaans Staats
archief, die uiteraard werden 
voorzien van vervalste af
stempelingen. 
Vollmeier deelt vervalsers in 
drie groepen in. 'A' was be
zig vóór 1939, het moment 
waarop het Venetiaans ar
chiefwerd geplunderd. Deze 
vervalser maakte niet alleen 
de stempels, maar schreef 
ook brieven op bestaand oud 
papier, waarbij hij soms 
complete brieven kopieerde. 
De stukken zijn herkenbaar 
aan het feit dat hij het post
stuk gladstreek, waardoor 
papier en geschreven tek
sten een bepaalde structuur 
krijgen. Door een bepaalde 
verzameling te kopen kon 
Vollmeier dit bestuderen. 
'B' ging professioneler te 
werk. Duizenden brieven 
voorzag hij van valse post
merken. Vermoedelijk had 
hij een collega in het Staats
archief, die hem voorzag van 
ongemerkte poststukken. 
'B' produceerde verschillen
de soorten van hetzelfde 
stempel. Veel of bijna alle 
van deze vervalsingen wer
den verkocht door Giorgio 
Dal Gian. 

'C' was de speciale leveran
cier van Bruno Dal Gian, 
zoon van voornoemde Gior
gio. Hij had bijna elke week 
wel een stuk met een bijzon
dere afstempeling, toevallig 
een stempel dat nog niet eer
der was aangetroffen. Hij 
verkocht zijn 'vondsten' niet 
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alleen aan Vollmeier, maar 
ook aan twee andere beken
de verzamelaars, Seifert en 
Sinek. Toen de drie bijeen 
kwamen om hun aanwinsten 
te bekijken, merkten ze dat 
ze alle drie dezelfde post
stukken hadden met hetzelf
de 'unieke' stempel! 
De besproken boeken mo
gen worden beschouwd als 
het levenswerk van de au
teur. Voor verzamelaars van 
oude postale merken en af
stempelingen zijn ze een 
must, zeker gezien de ver
strekte informatie en de vele 
goede afbeeldingen. vdVl 
'Repubblica di Veneria  Catalô o Do
cumentato (con Stona Postale)', Vol. I; 
524 pp en'Repubblico dl Venezia
Cataloflhi', Vol. Il, 317 pp door Paoio 
Vollmeier, Form 30 5x21 5 cm.̂ eb 
ISBN8890049385 Pnjs€220, 
verzending €^ê  (Europa), Te bestel
len bij de auteur, P.O. Box 108, CH
6976 Castaflnola (Zwitserland). 

Een van de effecten die de 
zegelzondvloed van de afge
lopen jaren heeft veroor
zaakt is dat een deel van de 
verzamelaars zich heeft af
gewend van de moderne 
emissies. Dat verklaart waar
om Stanley Gibbons zijn 
Commonwealth & British Empi
re maar tot 1952 laat lopen 
en het verklaart waarschijn
lijk ook de publicatie van 
Yvert & Teiliers Classiques 
du Monde. In de laatstge
noemde catalogus worden 
de 'klassieke emissies' van 
de gehele wereld gepresen
teerd. De grens die Yvert 
aanhoudt is het jaar 1940; de 
catalogus behandelt (lus de 
eerste honderd jaar. 
Qua formaat doet het boek
werk denken aan vroegere 
edities van de 'gewone' we
reldcatalogus van Y&T, maar 
de inhoud is beslist eigen
tijds, niet in de laatste plaats 
dankzij het feit dat de catalo
gus volledig in kleur is ge
drukt. Het boek ziet er goed 
uit: het is stevig gebonden 
en in deze vorm is de drieko
loms opmaak niet zo be
zwaarlijk meer als vroeger, 
bij de delen met slappe kaf
ten. De informatiegraad is 
gelijk aan die in de normale 
catalogi, zij het dat de af
beeldingen van opdrukken 
en typen wat verder zijn ver
kleind. Een catalogus die 

uitstekend geschikt is voor 
verzamelaars van veel ver
schillende landen en dan ui
teraard vooral de categorie 
van de in klassieke emissies 
ge'interesseerden. 
Classiques du monde 18401940; 
1.078 pp.,fleill, (kleur),Jormaat 
21x28 cm. Uitaeaevcn door Yuert 
& Tellier, Amiens. Verkrijgbaar 
bij P.W. Mcinhardt, Piet Hcm
straat36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0703652227. Prijs: 
«79

Generalgouvernement 
19391945 

De delen van Polen die tij
dens de Tweede Wereldoor
log bij Duitsland werden in
gelijfd, kregen de naam Ge
neralflouuernement. Na een 
korte periode waarin gewo
ne Duitse zegels werden ge
bruikt, kreeg het gebied van
af i december 1939 zijn ei
gen emissies, tot eind 1944. 
In totaal werden 125 post en 
36 dienstpostzegels uitgege
ven en laten we ook de vier 
bestelloonzegels niet verge
ten. Onder de titel General
gouvernement 19391945 
heeft de gelijknamige Duitse 
Arbcitsgemcinschajt een uit 
twee delen bestaand hand
boek uitgegeven, waarin de 
postzegels, afwijkingen, 
plaatfouten, velkenmerken, 
gelegenheidsstempels, ge
denkkaarten, reclamestem
pels en frankeermachine
stempels van het General
gouvernementworden be
schreven. De twee delen zijn 
rijk geïllustreerd, in kleur 
nog wel. In dit uitstekend 
gedocumenteerde en syste
matisch opgezette handboek 
kunnen verzamelaars van 
het bewuste gebied vrijwel 
alles vinden dat ze zouden 
willen (of moeten) weten. 
Gen erolgouucmcment 19391944 
(tuiec delen); resp. 94 pp. (zegels) 
en 330 pp. (stempels etc.),geill. 
(kleur),jormaatA4. Uitgcgeuen 
door de ArGe Generalgouverne
ment 19391944. Verkrijgbaar 
bij P.W. Meinhardt, Piet Hém
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0703652227. Prijzen: 
€30. (zegels), €50. (stempels). 

Net als in Nederland zijn er 
ook in vele andere landen 
catalogi die door postzegel
handelaren worden uitgege
ven. De firma Yang in Hong
kong is zo'n catalogusuitge

ver. Onlangs kwamen bij 
Yang nieuwe edities van de 
Stamp Catalogue of the Pe
ople's Republic of China en 
de Postal History Catalogue 
of Hong Kong uit. Van eer
dere uitgaven van Yang wis
ten we al dat zulke deeltjes 
er altijd heel verzorgd uit
zien. Ook nu is dat weer het 
geval. De drukkwaliteit is 
uitstekend, de tekstletter is 
duidelijk  ofschoon wat aan 
de kleine kant  en afbeel
dingen zijn duidelijk. Erg 
gespecialiseerd zijn deze 
Yangs niet, maar ze kunnen 
zeker als leiddraad dienen 
bij het opzetten van een col
lectie Hongkong of Volksre
publiek China. 
Yang's Postage Stamp & Postal 
History Catalogue ojHong 
Kong/Yang's Postage Stamp Cata
logue oJThe People's Republic of 
China; resp, 168 en 234 pp., 
geill. (kleur) ,Jormaat 15x21 cm. 
Uitgegcuen door Yang's Stamp 
Service, Hongkong. Vcrkrijgboar 
bij P.W. Meinhardt, Piet Hem
straat35, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0703652227. Prijzen 
resp, €23,50 (Hongkong) en 
€24.50, (Volksrepubliek China). 

Wie de altijd weer boeiende 
en informatieve rubriek 
'Postwaardestukken' van 
onze colleca Jacques Spijker
man een beetje volgt, kent 
de term prctaposter inmid
dels wel. De letterlijke ver
tahngvan deze Franse uit
drukking  'gereed om ge
post te worden' is zelfverkla
rend, zij het dat de verzender 
er natuurlijk goed aan doet 
deze postwaardestukken 
eerst van een geschreven of 
getypte boodschap te voor
zien. 



Het bewuste verzamelgebied 
is zó omvangrijk geworden 
dat het de uitgifte van een 
speciale p-a-p-catalogus 
rechtvaardigt - en die catalo
gus is er dan ook: de Catalo
gue des Entiers 'Prêt-a-pos-
ter' de France et de Monaco. 
De gebruikers van deze cata
logus worden op alle fronten 
geholpen bij het identifice
ren van de prèt-a-posters; uit
voerige omschrijvingen van 
voor- en achterzijde van de 
stukken helpen daarbij. 
Voorin de catalogus is een 
Lexique opgenomen, dat de 
(alfabetisch gerangschikte) 
termen en uitdrukkingen die 
met de prèt-a-posters te maken 
hebben duidelijk verklaart. 
Behalve aan de reguliere prèt-
a-posters wordt ook aandacht 
geschonken aan de pr&ur-
scurs, de voorlopers van deze 
postwaardestukken. Een 
prachtige catalogus, die de 
verzamelaars van dit deelge
bied prima van pas zal ko
men! 

Catalogue des Entiers 'prèt-a-pos-
ter' de France et de Monaco; 504 
pp.,geill. (kleur),Jormaat 16x24 
cm. Uitgegeven door Editions 
Bertrand Sinais. Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt, Piet Heinstraat 
}6, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs: €56.-. 

Het was alweer dertien jaar 
geleden dat een catalogus 
van die titel op de markt 
kwam, zodat de nieuwe edi
tie van het boekje Neder-
lands-Indië Langstempels 
1864-1950 hartelijk verwel
komd mag worden. Na de 
eerste pubHcatie in 1991 is er 
nogal wat gebeurt, zo 
schrijft de samensteller, 
Paul Bulterman, in een Ten 
geleide. Er is een groot aan
tal nieuwe typen, kleuren en 
data gevoncien en ook zijn de 
prijzen natuurlijk niet het
zelfde gebleven, al was het 
alleen maar omdat we tegen
woordig in euro's rekenen. 
De samensteller heeft ge
poogd noteringen vast te 
stellen voor afdrukken op 
losse zegels. Een andere toe
voeging bestaat uit de naam
stempels uit de perioden van 
de Japanse bezetting (1942-
1945), de Republiek (1945-
1949) en het Nederlands ge
zag (1945-1949). Niet onver
meld mag blijven dat er ook 
een overzicht van de tot nu 
toe bekende haltestempels is 
opgenomen. 
Dankzij de spiraalbinding is 

de catalogus heel handig in 
het gebruik. 
Nederlands-Indië Langstempels 
1S64-1950; g8pp.,gei11, 
(kleur),Jormaat 17x24cm. Uitge-
uen door de Nederlandsche Postze-
gelueiling, Leeuu)enucldseu;eg 14, 
1382 LX Weesp. Verkrijgbaar bij 
de uitgever (injo(a)npu.nl). Prijs: 
€27.50. 

Het zou zelfingenomen klin
ken, als het niet ook waar 
was: de redactie van de jaar
lijks verschijnende, toon
aangevende Michel Deutsch-
land-Spezial levert inder
daad - zoals in het voor
woord op de editie van 2004 
valt te lezen - een Spitzenpro
dukt af. En de mannen in 
München voegen er aan toe 
dat ze voordurend proberen 
dat product verder te verbe
teren. Een van die verbete
ringen zou kunnen zijn dat 
de afbeeldingen eindelijk in 
kleur worden afgebeeld, 
maar als we ons oor goed te 
luisteren leggen wordt daar 
aan gewerkt, dus wie weet... 
Ook ditmaal is de redactie er 
weer in geslaagd de Spezial 
op onderdelen uitte breiden 
en te verbeteren. Het hoofd
stuk 'Hamburg' werd geheel 
opgefrist, waarmee het lang
lopende verversingsproject 
'Alt-Deutschland' nu is afge
sloten. Een ander, zich over 
een langere periode uitstrek
kend karwei werd eveneens 
geklaard: de verbeterde cata
logiseringvan de InJIa-perio-
de. Het resultaat van deze ar
beid is vooral te zien bij de 
beschrijving van de 'lokale 
drukken' van de zegels uit de 
inflatieperiode. 
Wat de prijzen betreft: die 
zijn behoorlijk stabiel, zou 
houdt München ons voor. 
Althans, in de meeste geval
len. In algemene zin kan 
worden gezegd dat gestem
pelde zegels het qua prijs
ontwikkeling wat beter doen 
dan ongebruikte of postfris-
se. En er zijn ook enkele ge-

FISCAUX 
et SOCIO-POSTAUX 

vallen waarin er wel sprake 
is van behoorlijk prijsstijgin
gen. Zoals bij Sudetenland 
en bij de bezettingsuitgiften 
van Montenegro en Servië 
(Tweede Wereldoorlog). 
Michel Deutschland-Spczial 
2004 (2 delen); resp. 954 en 
I2i6pp.,geïli. (z/u)),formaat 
15x20 cm. Uitgegeven door Sch-
ujaneberger Verlag, München. 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel Fi
latelie. Prijzen: resp. €39.80 
(i84g-April 1945) en €44.80 
(Alliierte Besatzung bis BRD). 

Het is in deze rubriek al va
ker geconstateerd: de be
langstelling voor fiscale ze
gels neemt toe. Een catalo
gus van de Franse fiscale ze
gels bestond al, maar die 
stamde nog uit de tijd van de 
Jrancs. Nu is er dan een nieu
we editie van Les Timbres 
Fiscaux et Socio-Postaux, 
die Frankrijk en Monaco be
strijkt. De samenstellers 
hebben het gebied in vier 
stukken opgedeeld: de fisca
le zegels van Frankrijk, de 
'sociopostale' zegels van 
datzelfde land (waaronder 
sociale-verzekeringszegels), 
zegels van Elzas-Lotharin-
gen en zegels van het prins
dom Monaco. Binnen deze 
vier hoofdafdelingen wordt 
er dan weer onderverdeeld. 
In de eerstgenoemde catego
rie worden bijvoorbeeld zo'n 
zestig soorten Franse fiscale 
zegels onderscheiden. De 
catalogus is uitstekend ge
drukt en verzorgd vormge
geven. Maar dan kan ook 
niet anders, nu het grote uit
gevershuis Yvert & Tellier er 
verantwoording voor draagt. 
Les Timbres Fiscaux et Socio-
Postaux France Monaco; 224 pp., 
geïll. (kleur),Jormaat 15x21 cm. 
Samengesteld door de Socift̂  
Franfaise de Philatelie Fiscale. 
Uitgegeuen door Yuert & Tellier, 
Amiens. Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs: €29.-. 

De Franse uitgever Yvert & 
Tellier heeft een aantal jaren 
geleden geworsteld met een 
enigszins negatief imago. 
Daar was destijds ook wel 
enige reden toe, want de 
kwaliteitvan met name de 
wereldcatalogus liet in die 
tijd veel te wensen over. De 
Fransen hebben hun leven 
echter gebeterd: sinds enke
le jaren zijn de Yuerts dankzij 
een geslaagde/ace-lijt en het 
gebruik van vierkleurenaf
beeldingen. En er is meer. 

want er worden in Amiens 
niet alleen algemene, maar 
ook meer gespecialiseerde 
catalogi uitgegeven. Wat 
heet: schitterende catalogi 
zelfs. Een voorbeeld is Car-
nets de France, waarvan de 
titel enigszins misleidend is. 
Wie dit kloeke, prachtig ge
bonden en perfect gedrukte 
boekwerk in handen houdt, 
is al bij voorbaat vol bewon
dering voor de uitvoerige be
handeling die de Franse 
boekjes kennelijk ten deel is 
gevallen. Maar pas als het 
boek wordt opengeslagen 

blijkt hoe gedegen de sa
menstellers te werk zijn ge
gaan: het betreft hier slechts 
de periode tussen 1906 en 
1926. Het gaat dan ook pas 
om Volume 1 uit een serie. Vo
lume 2 zal, zo wordt aange
kondigd, een nog beperktere 
periode bestrijken: de jaren 
van 1926 tot 1932. Sterker 
nog: dat tweede deel behan
delt maar drie boekjes: dat 
met de zegel van 50 c. rood 
in het type-Semeuse lignc'e, dat 
met de zegel in het type-Jean-
ne d'Arc van 50 c. blauw en 
dat met de zegel in het type-
Fachevan 50 cent. 
De aanpak van de auteurs is 
die van liefhebbende verza
melaars: het grootste deel 
van de pagina's is uitgetrok
ken voor het zo mooi moge
lijk presenteren van de be
handelde boekjes. In een 
ruime opmaak worden de 
boekjes - perfect gelitho-
grafeerd - aan de lezer voor
gesteld, met daarbij de be
langrijkste gegevens. Zo 
worden de Yvertnummers 
van de in de boekjes onder
gebrachte zegels vermeld en 
wordt informatie verstrekt 
over de inhoud van de boek
jes, hun uiterlijk, formaat, 
oplage en gebruiksperiode. 
Ook het gebruikte papier en 
de diverse kaftbedrukkingen 
komen aan bod. Behalve die 
bedrukkingen worden ook 
poststukken getoond die la
ten zien hoe de boekjesze
gels werden gebruikt. 
Een overzicht van alle in dit 
deel behandelde boekjes, ge
rangschikt naar zegelnum-
mers, is achterin het boek te 
vinden. In een losse bijlage, 
Livret des cotes, worden de 
catalogusprijzen vermeld. 
Prima idee, want nu kan het 
hoofdwerk, dat een 'defini
tieve' indruk maakt, gedu
rende lange tijd zijn dien
sten bewijzen, terwijl het 
mogelijk blijft de gebruiker 
op de hoogte te houden van 

prijswijzigingen door nieu
we Liurets uit te geven. 
Camets de France (Volume 1) door 
L. Coutan en P. Reynaud; 570 
pp.,geïll. (kleur),Jormaat 21x28 
cm. Uitgegeuen doorYuert& Tel
lier, Amiens. Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt, Piet Heinstraat 
^è, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs: €95.-. 

In de indrukwekkende serie 
die het Engelse Stanley Gib
bons onder de titel Specialised 
Stamp Catalogue op de markt 
brengt, was het onlangs 
weer tijd voor een nieuwe 
editie van deel i, Queen Vic
toria. Wie deze deeltjes kent, 
weet dat inhoud ervan heel 
gedegen en al even uitvoerig 
is. Je zou verwachten dat er 
geen redenen zijn - althans 
commercieel gezien niet -
om steeds maar weer nieuwe 
drukken op te leggen. Maar 
die zijn er wel degelijk. In de 
eerste plaats heeft de redac
tie zich kennelijk ten doel 
gesteld de grafische presen
tatie - die inderdaad wat ach
terbleef bij wat andere uitge
vers op dit terrein laten zien 

Sfcmny Giubonf 
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QUEEN ViaORIA 

- te verbeteren, wat ertoe 
heeft geleid dat de tekst voor 
deze dertiende editie geheel 
op nieuw is gezet. Verder 
worden er - al is het maar op 
heel bescheiden schaal -
toch nog steeds nieuwe ont
dekkingen gedaan. Ook stelt 
de redactie er een eer in 
nieuwe elementen aan de ca
talogus toe tevoegen; in deze 
editie is dat bijvoorbeeld 
merkbaar in sectie CB (One 
Penny, Type Ai, Ojjicialy Perfo
rated), waar nu ook noterin
gen te vinden zijn die betrek
king hebben op duidelijke 
(distinctiue) afstempelingen. 
En tot slot spelen ook de 
marktontwikkelingen een 
rol. De laatste twee jaar is 
het prijzenfront voor klas
sieke Engelse emissie vrij 
sterk in beweging, vooral 
dankzij de veilingen. Recen
te opbrengsten van klassiek 
materiaal worden door de 
redactie van de catalogus 
sterk meegewogen bij het 
bepalen van de catalogus
prijzen. 

Stanley Gibbons Great Britain 
Specialised Stamp Catalogue (Vo
lume 1); 488 pp., geïll. (z/u)), for
maat 14x22 cm. Uitgegeven door 
Stanley Gibbons Ringu)Ood (GB). 
Verkrijgbaar bij P.W. Mein
hardt, Piet Heinstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070-
3652227. Prijs: €56.90. 



STATIONSPOSTKANTOOR HELSINKI: 
LOKET OP LOCATIE 

Servicekantoor bestond maar gedurende korte tijd 

Finland was van 1809 tot aan 
de onafhankelijkheid in 1917 
een Crootvorstendom van Rus
land. Er ontstond daardoor op 
een gegeven moment behoefte 
aan een spoorwegverbinding 
tussen de Finse hoofdstad 
Helsinki en de keizerlijke hoofd
stad Sint Petersburg. 
Het eerste deel dat van deze 
spoorlijn gereed kwam was het 
108 kilometer lange traject tus
sen Helsinki {Hels'mgfors m het 
Zweeds) en Hämeenlinna 
(Zweeds: Tavastehus), ten noor
den van de Finse hoofdstad. 

DOOR RENE HILLESUM, ROOSENDAAL 

Eén van de vele markante gebouwen die de Finse 

hoofdstad Helsinki (nog steeds!) rijk is, is zonder twijfel 

het spoorwegstation, ontworpen door de beroemde 

architect Eliel Saarinen en dat gereed kwam in 1919. Het 

wel en wee van het postkantoor op dit station wordt door 

René Hillesum uit de doeken gedaan. 

Het werd gebouwd in i86o en 
1861 en het werd geopend op 31 
januari 1862. Het duurde echter 

nog tot 1870 voordat het gehele 
traject HelsinkiSint Petersburg 
(Fins: Pietar!) gereed was. 

Vanaf dat moment werden voor 
het eerst ook treinpostkantoren 
in gebruik genomen. 
De gehele spoorlijn, inclusief 
het traject WalkeasaariSint Pe
tersburg (dat geheel op Fins 
grondgebied lag), en het station 
in Sint Petersburg (het Russi
sche station) werden door de 
Finnen geëxploiteerd: er werd 
gebruik gemaakt van Fins mate
rieel, er was Fins personeel en 
het stationsgebouw was in Fins 
eigendom. Ditzelfde gold voor 
het postvervoer: het betrof een 
geheel Finse exploitatie! 

Links: het oude spoorwegstation van Helsinki. 

BREfKÖP. 
KIRJEKORr.i 
OTKPbiTOE mmu 
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Rechts, briefkaart met het kupéstempel. 

BREFKOhi 
KiWEKORT 
l ï ïPMlC nUCbMO' 

S L 
6 1 6 Hi^i'l'oven: briefkaart met het kupéstempel met kopstaand datumlolok. 

Rechts: een 'echt' treinstempel No.s (niet in spiegelbeeld); de randtekst 
luidt nu 'Finska jernvagens Postkupéexpedition' in plaats van 

'Kupé Expedition Helsin^ors Station'. 

BREFKORT 
KiRJEKORl 



Het was echter wel mogelijk om 
op Russisch grondgebied post 
met de trein mee te geven, zelfs 
binnen Rusland. 

STATIONSPOSTKANTOOR 

In het begin was er geen be
hoefte aan een postkantoor op 
het station. Het postkantoor 
was niet al te ver weg en het 
aantal reizigers was niet erg 
groot. De trein werd echter in 
de loop der jaren steeds popu
lairder en zo ontstond ook de 
behoefte bij de reizigers om 
post op het station te kunnen 
verzenden. 
In juni 1876 werd-waarschijn
lijk als proef- een postkantoor 
ingericnt op het station. Het 
was geen officieel kantoor of 
bijkantoor, maar eigenlijk een 
'loket op locatie'. Er werd een 
creatieve oplossing voor de 
huisvesting gevonden: een 
postrijtuig - niet rijdend - werd 
op het station opgesteld en 
diende er als postkantoortje. 
Pas op 1 september 1888 (dus 
ruim twaalf jaar later!) kreeg dit 
stationspostkantoor de officiële 
status van bijpostkantoor van 
Helsinki. Na een relatief kort 
bestaan werd het stationspost
kantoor van Helsinki op 28 ja
nuari 1922 weer opgeheven. 

DE POSTWAGON 

Het eerste loket was dus een 
niet-rijdend postrijtuig. Was dit 
al een creatieve oplossing, zo 
mogelijk nog creatiever was het 
eerste gebruikte stempel. 
Men koos ervoor een stempel 
te gebruiken dat de indruk gaf 
met een treinpostkantoor te 
maken te hebben. De tekst (in 
de toen gebruikelijke voertaal 
Zweeds) luidde Kupé Expedition 
Helsingfors Station, ofwel: het 
postrijtuig op het station van 
Helsingfors. Op de plaats waar 
in een 'normaal' treinstempel 
het nummer van de route staat, 
zien we nu - altijd in Spiegel
schrift! - het nummer 5. Het 
stempel werd vrij kort gebruikt 
sn werd in september 1877 ver-
zangen. 

OVERGANG EN SLUITING 

Het /cup^-stempel werd opge-
/olgd door het stempel Heking-
vrs Poststation. Dat was gedu-
•ende vijftien jaar in gebruik; 
iet datumblok werd in de loop 
der jaren diverse malen aange-
3ast. Toen het 'vooruitgescho-
/en loket' in T888 een officiële 
ïtatus kreeg, werd dit stempel 
jewoon doorgebruikt. Als bij-
jostkantoor was het voor het 
jtationspostkantoor nu ook 
•nogelijk om meer diensten te 
jieden dan uitsluitend het ver
eenden van brieven; ook aange-
ekende zendingen en pakket-
:en waren mogelijk. Zoals bij 
)lle postkantoren het geval was. 

UNION POSTiLF OKIVEIISELLF. WW 

FINLANDE (CARTE POSTALE). 
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Links, brief
kaart met 
'Helsm^ors 
Poststation' 
uit 1882. 

"'' >Zi TT 

Rechts: aan
getekende brief 

met stempel 
'Helsingfors 

Poststation' in 
1892 (nu dus 

met een 
officiële status). 

{f/z'^ffïJ 

"' mm'mmwmÊÊWÊÊ^^ 

kreeg ook het stationspostkan
toor in 1894 een stempel met 
Russische (cyrillische) tekst. 
Omdat Helsinki op dat mo
ment officieel tweetalig was 
(Helsinki-Helsingfors) werd het 
dus een drietalig stempel. Ach
ter de plaatsnaam werden de af
kortingen As. (van het Finse ase-
ma) en B. (Bangórd - Zweeds) 
geplaatst. Er waren diverse ty
pen drietalige stempels in ge
bruik, die na de onafhankelijk
heid werden doorgebruikt met 
uitgenomen cyrillische tekst. 
Het laatste type stempel was 
het posthoornstempel, dat in 
1919 in gebruik werd genomen 
(naast de nog in gebruik zijnde 
oude stempels) en tot aan de 
opheffing van het kantoor werd 
gehanteerd. 

BINNENKOMENDE POST 

Het postkantoor op het station 
van Helsinki is altijd vrij onbe
langrijk geweest; het was 
slechts een servicepunt voor de 
treinreiziger. Er werd geen bin
nenkomende post afgehandeld, 
zoals de prentbriefkaart op 
deze bladzijde (rechtsonder) 

Links: aangetekende brief met Russische 
zegels (toentertijd verplicht) van Helsinki As. 
naar Nederland (type met posthoorns in het 
ondersegment). 

Rechts' aangetekende brief van Helsinki As 
naar Nederlands-Indié Ook nu met verplich

te Russische zegels, maar ditmaal stempel 
met posthoorns in het bovensegment 

POSTIKORTII POSTKO,!.!-
S U o M I FINI 

Links: tweetalig stempel van 
het onafhankelijke Finland 
Cebruikt tot aan het einde 
van het postkantoor. 

"Vi^lWl UJu 1. I UUTllVUllJPi. 
r t t L A V t ) S I o H 1. 

-^^ ~ ) oriu-iiiiToi: niiauiiB.'» 

^^^^^Sï^S-é^aBS: ^ ? a : ^ ^ ^ ^ - » & ^ ^ ^ i ^ . ^ ^ 

Rechts: prentbriefkaart van 
Dickursby naar Nederland 

%. 
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aantoont. De kaart werd ver
zonden van Dickursby, dat zes
tien kilometer ten noorden van 
Helsinki ligt, aan de spoorlijn. 
De kaart is gefrankeerd aan de 
stationschef afgegeven, om met 
de eerstvolgende trein naar 
Helsinki vervoerd te worden. 
De stationschef heeft zijn blau
we dienststempel naast de ze
gel geplaatst. Bij aankomst 
werd de kaart echter met afge
stempeld op het stationspost
kantoor van Helsinki, maar op 
het hoofdpostkantoor. 

VERTREK VAN HELSINKI 
STATION 

Treinreizigers konden de post 
direct deponeren in de brieven
bus van de postwagon of afge
ven aan de postconducteur. 
Omdat in Finland de treinstem
pels aanvankelijk waren voor
zien van een stationsnummer, 
kan dus uit het stempel worden 
afgeleid dat het poststuk werd 
afgegeven op het station van 
Helsinki. 
Het systeem van het gebruik 
van stationsnummers moest 

OaiSK rtST>LE VIlTEBSrilE 
FllltA»Ot{C«RTe POSTAIE) 

r «TMITrsÄNFlüLÄII. PiSTIHBni SBOIEST» 

£7ïn '^^^^^^ x^t^ r ''^" 'S.̂ ., x̂  

jt/tmmalfiii! laxleui I 
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'JPRRESPONDENSKORT m FINLAND. 
,~.' Klrjpvalbtokarlü Nnomenniaassa. 
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Boven: briefkaart uit 1874. Helsinki heefl nu stationsnummer ^s. 
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Rechts: briefkaart uit i8c)i Helsinki 
heeft nu stationsnummer 4^. 

Hierboven: briefkaart uit 1880. Het stations

nummer van Helsinki is nu 38 

Links briefkaart uit 1S85. Helsinki met nu het 
stationsnummer 41. 

inti mrut anttmu. 
eaaem ro«TAxx. 

P08TK0RT. I POSTIKORTTI

OTKFHXOE HHCblIO. '̂ ' 
• I I l lJ i lB4l l9. 

L//i/<s' adreszijde van een prentbriefkaart met 
het  altijd rode ■ stempel Asematorni 

61t Rechts, voorzijde van de speciale 
prentbriefkaart bij gelegenheid van 

het feest, met daarop het zojuist 
geheel gereed gekomen station 

van Helsinki. 

diverse keren worden aange

past omdat er steeds nieuwe 
stations geopend werden. Er 
zijn drie perioden waarin het 
systeem volledig functioneerde 

van 01111870 tot 31101875 
van 01 11 1875 tot 0711 1881 
van 08111881 tot maart 1889 

Na maart 1889 werd het sys
teem af en toe nog gebruikt. 
Uiteindelijk werd net systeem 
van stationsnummers in 1893 
definitief afgeschaft. 

Ook zonder het gebruik van 
stationsnummer zijn er natu 
lijk talrijke poststukken, die 
den voorzien van één van de 
vele treinstempels die gebru 
zijn door vertrekkende treinen 
van het station van Helsinki, d 
aan de hand van de afzender 
aantoonbaar werden verzond 
vanuit Helsinki. 

6ELE6ENHEIDSSTEMPEL 

Het stempel Asematorni
Stationstomet (stationstoren) 
het eerste gelegenheidsstempel 
dat werd gebruikt in het onaf 
hankelijke Finland. Het is een 
stempel dat niet werd uitgeg 
ven door de posterijen, maar 
dat wel met toestemming va 
de post werd gebruikt. Ook 
postzegels mochten ermee 
worden afgestempeld. Het 
stempel is twee dagen gebru 
bij gelegenheid van het Skyd
dakärsfest (Fins: Suojeluskunnan 
juhia), dat plaatsvond op 17 en 
18 mei 1919 in het kort ervoor 
volledig gereedgekomen stat' 
(het station was wel al sinds 
1918 in gebruik). Het feest we 
gegeven ter herdenking van 
feit dat de burgeroorlog van 
roden tegen de witten (janua 
mei 1918) een jaar daarvoor 
beëindigd. Op de kaart werd 
tijd naast de postzegel een af 
druk geplaatst van het stempel 
van het stationspostkantoor 
van Helsinki. 
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Kaksirenkaiset postileimat 1873

1893, Juhani Olamo, 1977. 
The HelsinkiSt. Petersburg Railu;aij 
and thejirst Finnish postal compart 
ment cancellations (artikel), Kaj 
Hellman/Jussi Itkonen, 1987. 
De spoorlijn uan Helsm^fors naar 
Petersburg (artikel), René Hille
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OLYMPISCHE SPELEN NA RUIM 
EEN EEUW WEER IN ATHENE 
Volop mogelijkheden voor een Olympische collectie 

Het heeft dus ruim een eeuw 
geduurd voordat de Olympi
sche Spelen weer in de Griekse 
hoofstad konden worden ge
houden. Athene hoopte erop de 
spelen van 1996 al naar zich toe 
te kunnen trekken, maar de lob
by van het Amerikaanse Atlan
ta, met het hoofdkantoor van 
de wereldsponsor Coca Cola m 
haar bagage, bleek toen een te 
sterke opponent. De teleurstel
ling kwam in Griekenland hard 
aan. Sydney ontving de Olym
piërs in 2000, maar de nieuwe 
kandidatuur voor 2004 werd 
beloond. 
Het is tegenwoordig geen ge
makkelijke opgave meer om de 
Olympische Spelen te organise

D O O R L A U R E N T Z J O N K E R , Z W O L L E 

Na meer dan honderd jaar lijn de Olympische Spelen 

weer terug in de Griekse hoofdstad Athene, waar in 

1896 het eerste moderne Olympische spektakel op 

bescheiden wijze van start ging. Aan de vooravond 

van de jongste Spelen, die van 2004, kijkt Laurentz 

Jonker, bezitter van een omvangrijke Olympische 

collectie, terug én vooruit. 

ren. De Grieken hebben bijvoor
beeld op verschillende fronten 
te maken gehad met tegenslag, 
zoals stakingen. Het zal veel 
last minute werk vergen om alle 

accommodaties op ti jd inge
richt te hebben. Ook de veilig
heid baart grote zorgen. En een 
ander probleem waarmee de at
leten te maken zullen krijgen is 

de hoge temperatuur m Grie
kenland en de ermee gepaard 
gaande smogverschijnselen. 

HET EERSTE BEGIN 
De Olympische Spelen vonden 
hun oorsprong in Olympia, in 
het noordwesten van de Pelop
onnesos, waar in 724 voor 
Christus de eerste wedstrijden 
opgetekend werden. Het ging 
aanvankelijk vooral om een reli
gieus feest, waar geleerden en 
Kunstenaars zich eenmaal m de 
vier jaar  een Olympiade  be
zonnen. De locale oorlogen 
werden er voor stilgelegd, er 
werd gefilosofeerd over vrede 
en kunst, gemusiceerd en uit
eindelijk gesport. De stadion

7 Lange aßtandstopen 
op twee Olympische 
postzegels links een Bel 
gische zegel uit 1920, 
nieronder een zegel uit 
Griekenland (igo6) 

Rechts 2 /3 Een uiterst zeldzame eerstedagenvelop van de 
Olympische serie die Griekenland in 1S96 uitgaf De disciplines 

vuistvechten (zegels van ^ en 2 lepta, linksboven) en wagenrennen 
(tweede rij, zegel uiterst rechts) zijn op deze schitterende envelop 

vertegenwoordigd 

Links 7 Franse zegel van 2 Sof 
uit 1994, gewijd aan de initiator 
van de nieuwe' Olympische 
Spelen, Pierre de Couvertin De 
zegel verscheen ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van het Inter 
nationaal Olympisch Comité 

Links 8 De Griek Dimitnos Vikelas 
■ hier afgebeeld op een Griekse zegel 
uit i(^^4 ■ was de eerste voorzitter 
van het Internationaal Olympisch 
Comité 



loop, de diaulos, werd gevolgd 
door de dolichos (langeafstands
loop, aßeeld'mg i). Dat w/erd 
naakt gedaan en het was vrou
wen verboden deze wedstrijden 
bij te wonen. De discipline 
hardlopen werd uitgebreid met 
worstelen en vuistvechten [af
beelding 2), wagenrennen (af
beelding 3) en tal van andere 
sporten. Een voorbeeld is het 
verspringen, waarbij de deelne
mers met spronggewichten ver
der dachten te kunnen springen 
(afbeelding 4). 

PLEIDOOI VAN DE COUBERTIN 
Van de spelen werd verslag ge
daan door de schrijvers uit cHe 
tijd. Het was de overlevering 
van deze geschiedenis  zoals in 
de Oden van Pindarus (Grieks: 
Pindaros, afbeeldingen 5 en 6) 
die de filosoof en pedagoog ba
ron Pierre de Couoertin ertoe 
aanzette om deze cultuur uit de 
oudheid te laten herleven. De 
Fransman hield op 23 juni 1894 
in de aula van de Sorbonne in 
Parijs een pleidooi voor de 
herinvoering van de Olympi
sche Spelen (afbeelding y). De 
internationale bijval die hij 
kreeg resulteerde in de toewij
zing van de eerste spelen aan 
hoe kan het ook anders  de 
Griekse hoofdstad Athene. Als 

eerste voorzitter van het Inter
nationaal Olympisch Comité 
(IOC) werd de Griek Dimitrios 
Vikelas (afbeelding 8) gekozen. 
Om deze eerste Spelen in 1896 
te kunnen financieren, gaf Grie
kenland een uitgebreide postze
gelemissie uit. Ongeveerde 
helft van de verkoopopbrengst 
kwam ten goede aan het plaat
selijk Olympisch Comité. De 
Griekse mecenas Georgios 
Averoff (afbeelding g) uit 
Alexandrië betaalde de bouw 
van het nieuwe, ovale stadion, 
dat uit marmer opgetrokken 
werd, precies op de plek waar in 
voorbije tijden het oude stadion 
(afbeelding 10) stond. Een aardi
ge zijsprong: op 4 juli van dit 
jaar werd Griekenland Europees 
voetbalkampioen. De Grieken 
versloegen het gastland Portu
gal met io; een dag later wer
den ze als ware helden geëerd 
en toegejuicht in het stadion 
van 1896! 

NIEUW LEVEN 
In 1896 streden 311 atleten, af
komstig uit dertien landen om 
de eer. Nederland had geen af
gevaardigde. De eersteKeer dat 
ons land vertegenwoordigd 
was, was vier later, in Parijs. 
Daar veroverden de roeiers 
Frangois Brandt en Roelof Klein 

OLYMPISCHE VLAM OP BEDRIJFSPOSTZEGEL 

Op 23 juni van dit jaar gaf TPGPost een zakelijke postzegel uit van 
39 c. met links een tab die een afbeelding van het Olympisch Sta
dion in Amsterdam toont. De zegel kon vooraf op de website 
u)U)U).coilertclub.nl of via de CoUectClub in Groningen worden be
steld, waarbij dan maar moest worden gehoopt dat de zegels op 
de dag van uitgifte tijdig in huis waren. De zegel, die in vellen van 
50 stuks wordt verkocht, was op het postkantoor niet verkrijg
baar. Wel konden op de wat grotere postkantoren vooraf mapjes 
worden besteld met daarin vier van deze zegels. Mijn ervaring was 
dat de postkantoren in Zwolle de mapjes in kleine aantallen  vijf, 
tien of vijftien stuks, besteld hadden. (LJ) 

van 'Minerva' uit Amsterdam 
met een Franse stuurman 
goud. Populair waren deze spe
len niet. Net als in 1904 (St. 
Louis) alsook in 1908 (Londen) 
waren de Olympische Spelen 
van 1900 slechts een onderdeel 
van de wereldtentoonstelling 
van dat jaar. Deze combinatie 
stond De Coubertin allerminst 
aan: de Olympische Spelen kre

gen op deze manier niet de aan
dacht die ze volgens hem ver
dienden. De 'tussenspelen' van 
1906 (Athene) moesten het 
evenement nieuw leven inbla
zen. De Grieken pleitten ervoor 
om de Olympische Spelen 
voortaan altijd in Griekenland 
te houden. Gelukkig deelde De 
Coubertin deze mening niet. De 
bijzonder geslaagde Spelen van 

4 Griekse zegel uit igo6 
met een afbeelding \fan 
een verspringer tn zijn 
handen zogenoemde 
spronggewichten 

.^^^ i S ^ j i i ^ /■f/J'/fJtO 
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Links 5 De Criekse dichter 
Pindarus, afgebeeld op een 
zegel van 10 drachmen van 
Griekenland uit ig68 

Rechts 6 Titelpagina van 
een exemplaar van de Oden 

van Pindarus, in dit werk 
looft de Criekse dichter de 

overwinnaars van de Olym
pische, Pythische, Isthmi

sche en Nemeïsche Spelen 

■J^ ' 

'^'^«s.'P'te^ 

Lmks' g Griekse zegel van 
1 ̂ 0 drachme, gewud aan 
Georgios Averoff; dankzij 
hem werd een nieuw, ovaal 
Olympisch Stadion gebouwd, 
op de plek waar vroeger het 
oude stadion stond 

•5^.^^!^^ 

Links 10 In I8Q6 verscheen deze 
Criekse zegel van 1 drachme, we zien 
het nieuwe Olympische Stadion. Bij 
de loopnummers hadden de atleten 
vrij veel moeite om de nogal scherpe 
bochten te ronden, latere stadions 
werden zo gebouwd dat dit ongemak 
werd vermeden. 

ill 



1912 in Stockholm stemden 
hem tot tevredenheid. 
De Eerste Wereldoorlog ver
traagde een verdere succesvolle 
opmars van de Spelen. Berlijn 
(1916) werd om die reden gean
nuleerd. Vanwege de wederop
bouw hadden de Spelen van 
Antwerpen (1920) een sober ka
rakter, maar dankzij de edities 
van 1924 f Parijs) en 1928 (Am
sterdam) kwamen de Spelen tot 
volle bloei. In Amsterdam 
brandde voor het eerst de 
Olympische vlam {afbeelding 
71). Tijdens de fakkelloop van 
2004 deden de lopers alle 
Olympische steden opnieuw 
aan; precies n o jaar na het Sor
bonneakkoord werd de Olym
pische vlam op spectaculaire 
wijze opnieuw in Amsterdam 
ontstoken fzie het kadertje op 
de vorige bladzijde). 

VERZAMEUNOGEIIJKHEDEN 
Hetverzamelgebied 'Olympi
sche Spelen' biedt vele mo
gelijkheden. Je kunt het onder
werp uiteraard op traditionele 
manier verzamelen, maar het is 
ook mogelijk de acht vrolijk ge
kleurde Nederlandse zegels van 
1928 met al hun facetten als uit
gangspunt te nemen (zodat een 
'emissieverzameling' ontstaat). 
Uiteraard kan er ook thema

tisch verzameld worden, waar
bij de keuze ook weer onbe
perkt is. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk de Olympische Spelen 
van 1928 thematisch op te zet
ten. Andere voorbeelden zijn 
collecties waarbij aandacht 
wordt besteed aan de Olympi
sche winnaars, aan de Olympi
sche beweging en haar organi
satie of aan een specifieke sport 
van de Spelen, zoals atletiek. 
Ook een bepaald onderdeel van 
de moeder der sporten, zoals 
de marathon, kan behandeld 
worden. 
Over de Olympische marathon 
gesproken: over deze wedstrijd 
zijn veel verhalen in omloop, 
vaak tot de verbeelding spre
kende tragedies. Legendarisch 
is de marathon van Athene in 
1896. De Griek Spiridon Louis 
won als enige een 'gouden' me
daille voor zijn land [ajbeeldin
gen 12 en ij). Het was voor de 
schaaphercfer uit Amaroussion 
pas zijn tweede marathon en 
daar zou het ook bij blijven. In 
zijn eerste loop, ter voorberei
ding voor het Olympische on
derdeel, was Louis slechts ze
ventiende geworden. Louis liet 
zich na zijn overwinning graag 
fêteren. Tijdens de Spelen in 
Berlin (1936) was hij een graag 
genode gast die zelfs aan Adolf 

Hitler werd voorgesteld. 

DRAMATISCHE 
VERHALEN 
In 1904 was het de Amerikaan 
Fred Lorz die zich als winnaar 
van de marathon liet huldigen. 
Later bleek dat hij onderweg de 
strijd tijdelijk gestaakt had, ver
volgens m een volgauto zo'n 
zestien kilometer was meegere
den, om daarna de laatste ne
gen kilometer weer mee te 
doen, waarbij hij de op kop lo
pende Thomas Hicks wist te 
passeren. Lorz werd voor de 
rest van zijn leven geschorst. 
Het verhaal van de Italiaan Do
rando Pietri is wellicht het 
meest tragische. Tijdens de 
Spelen van 1908 in Londen 
kwam hij ver voor de nummer 
twee in de wedstrijd liggende 
johnny Hayes, zwalkend het 
stadion binnen. Pietri zakte di
verse malen door zijn krachtelo
ze benen. Even zovele malen 
werd hij door omstanders weer 
op de been geholpen, om uit
eindelijk zigzaggend als eerste 
de finishlijn te passeren [ajbeel
dmgi4). Hulp van buitenaf was 
echter niet toegestaan en Do
rando werd gediskwalificeerd. 
Hayes werd eerste, maar Do
rando was de morele winnaar. 
De uit Algerije afkomstige 

Fransman Mohammed El Ouafi 
won de marathon in 1928, in 
Amsterdam [afbeelding]^); hier 
ligt het drama in het feit dat El 
Ouafi ruim dertig jaar later, in 
1959, werd vermoord. De Zuid
Koreaan Kee Chung Sohn won 
onder de naam Kitei Son de ma
rathon van 1936 (Berlijn, afbeel
ding 16); de reden voor die 
naamsverwisseling was dat zijn 
land op dat moment door Ja
pan was ingelijfd. 
De naam van de alleskunner 
Emil Zätopek mag hier zeker 
niet ontbreken. De Tsjechoslo
waakse atleet won in Helsinki 
(1952) maar liefst drie afstan | 
den: de 5 kilometer, 10 ki lome' 
ter en de marathon [afbeelding 
17). Of neem de Ethiopiër Bikila 
Abebe, die in Rome (1960) bar
revoets zegevierde. In 1964 (To
kio) triomfeerde hij opnieuw, 
een prestatie die later werd her
haald door de OostDuitser 
WaldemarCierpinski in 1976 
(Montreal) en 1980 (Moskou). 
In de laatstgenoemde mara
thonrace werd onze landgenoot 
Gerard Niiboer overigens twee
de (zie OOK afbeelding 21). 

VROUWENLOOPNUMMER 
OP DE SPELEN 
In Los Angeles (1984) werd de 
eerste marathon voor vrouwen 

EAAA< — GRKCE 
, ..■:, EPKTOAIKON AEATAPIOhi 
''■'Ö'''*<'KO<MIOS:TAXYAPOMIKO<<YNAE 

Boven Ti Per luchtpost verzonden prentbnejkaart 
met een afbeelding van het 'Marathon Vuur' in het 
Olympisch Stadion te Amsterdam ('Olympische 
kaart No y8' van de Haagse uitgever Weenenk & 
Snel) De kaart is ^fi cent overgefrankeerd het 

juiste tarief was lo cent voor een kaart naar het 
buitenland plus vijflien cent voor het aantekenrecht 
en vijf cent voor het vervoer per luchtpost ■ samen 
dertig cent 

12 /13 De Criek Spiridon 
LOUIS won de eerste mara

thon van de moderne Spelen \ 
en daarmee de enige 'gou
den' medaille die Grieken

land in 1S96 in de wacht 
sleepte (in feite kregen de 

winnaars een zilveren plak, 
nummer 2 kreeg brons en 

nummer 3 helemaal mets) 
Het hierboven afgebeelde 

poststuk IS een zeldzame ge
tuige van de eerste Spelen, 

het werd ontwaard op de dag 
dat Spiridon zijn overwinning 

behaalde 2g maart i8g6 

14 Een van de vele dramatische gebeurtenissen in de 
geschiedenis van de Olympische Spelen filatelistisch ii 

beeld gebracht de Italiaanse loper Dorando Pietri 
wordt geholpen tijdens de laatste meters van de mara
thon van de Spelen van Londen in Tgo8, de loper werd 

gediskwalificeerd 

m 20 Deze maand wordt m Athe
ne ook weer een editie van de 

Olymphilex gehouden Er zullen 
prachtige Olympische collecties 
te zien zijn, met klassieke zegels 

en poststukken, maar ook met 
thematisch materiaal, zoals de 

zegels hiernaast 



gehouden; het ondereel werd 
gewonnen door de Amerikaan
se Joan Benoit. En dan te be
denken dat men er in 1928 nog 
schande van sprak dat er een 
oop over 800 meter voor vrou
wen werd gehouden. Deze loop 
werd na een felle strijd tussen 
de Japanse Kinuye Hitomi {af
beelding i8) en de Duitse Lina 
Radtke-Batschauer In het voor
deel van de laatste beslecht. Na 
het passeren van de eindstreep 
zeeg een aantal vrouwen van 
uitputting ter aarde. De toe
schouwers vonden deze aanblik 
schandalig. Het voorval maakte 
zelfs zo'n indruk, dat pas m 
Mexico (1968) de volgende 800 
meter voor vrouwen op het 
Olympisch programma prijkte. 
Het zijn fantastische verhalen 
en dramatische anekdotes en er 

n volop mooie bloemlezin
gen te maken uit alle jaren en m 
alle takken van sport van de 
Olympische Spelen. 

KOGELSTOTEN 
TOEN EN NU 
En nu staan de Spelen van 
2004 dus voor de deur. Een 
spectaculair nieuwtje is dat het 
onderdeel kogelstoten m het 
oorspronkelijke stadion van 
Olympia zal worden afgewerkt. 
De Nederlandse posterijen had

den m 1928 al een nieuwtje dat 
op dit onderdeel betrekking 
had: de uitgifte van de eerste 
Olympische emissie met mo
derne sportmotieven, waaron
der de zegel van 772 cent met 
een afbeelding van een kogel
stoter (afl)eelaing ig). Tijdens 
de Spelen van dit jaar gaan 
sport en filatelie overigens weer 
samen. Mocht u de Griekse 
hoofdstad in augustus bezoe
ken, dan IS het van belang te 
weten dat daar van 12 tot en 
met 22 augustus Olymphilex 
2004 zal worden gehouden, in 
het EKEP Center aldaar. De ten
toonstellingshal ligt twaalf kilo
meter ten noordwesten van de 
binnenstad van Athene, in het 
Metamorphosi-district. Er zal 
ongetwijfeld prachtig 'Olym
pisch materiaal' te zien zijn 
{aßeeldingen 20 en 21). 

Referenties en bronnen: 
Frans Bruna: artikel voor de Post
zegelvereniging Griekenland. 
Volker Kluge: De Olympische 
spelen van 1896-heden; uitgeverij 
Elmar bv, Rijswijk; ISBN 
9061204143; 1984. 
Persbericht Olymphilex 2004. 
Persbericht TPGPost Bedrijfsze-
gel 2004. 
Eigen postzegelcatalogus; 
München 1972. 

MAAK OOK KENNIS MET DE 
POSTZEGELVERENIGING GRIEKENLAND 

De Olympische Spelen zijn - zeker dit in het Olympisch jaar 2004 -
onverbrekelijk verbonden met hun bakermat, Griekenland. Be
halve voor het thema 'Olympische Spelen' is Griekenland uiter
aard ook van belang als zelfstandig postzegelland. Wie belang
stelling heeft voor de zegels, poststukken en postgeschiedenis 
van Hellas kan terecht bij de Nederlandse vereniging van Grieken
land-verzamelaars: de Vostie^dvmmQmQ Griekenland. Het gaat om 
een vereniging van bijna tweehonderd leden uit Nederland, België 
en een aantal andere landen. Ook een aantal bekende Griekse 
postzegelhandelaren is lid van de vereniging. Griekenland is een 
bijzonder verzamelgebied. De woelige politieke ontwikkelingen 
op de Balkan kunnen aan de hand van allerlei postzegels en post
stukken worden gedocumenteerd. Griekenland is niet alleen aan
trekkelijk voor gewone postzegelverzamelaars, maar ook voor de 
in geschiedenis geïnteresseerde verzamelaars en voor thematici 
(denk aan de Griekse mythen!). 
De vereniging organiseert de volgende activiteiten: 

- viermaal per jaar wordt het bijzonder gevarieerde verenigings
bulletin Hermes uitgegeven; 

- eveneens viermaal per jaar wordt een ledenbijeenkomst belegd, 
altijd op zaterdag van 10 tot 15 uur in Bilthoven. Tijdens de 
bijeenkomsten kunnen de onderlinge contacten worden onder
houden; verder is er altijd een lezing en een uitgebreide veiling; 

- de vereniging heeft een eigen rondzenddienst van postzegel
boekjes, geeft literatuur over postzegels uit en beschikt over een 
grote bibliotheek, waaruit per post kan worden geleend. 

Informatie wordt verstrekt door de secretaris, de heer J.Blijleven 
(telefoon 0180-415789, na i9uur). U kunt ook e-mailen: pu.grieken-
landcSplanet.nl (ook voor een proefnummer). Informatie over de 
vereniging is verder te vinden op de website u)U)U).pu-gnekenland.nl. 

MARAfhOMOOP DIT fRANSCHMAN 

Boven 15 De 'Algerijnse Fransman Mohammed El Ouaß loopt het 
Olympisch Stadion in Amsterdam binnen om als eerste definishlijn van de 
marathon te passeren ('Olympische Kaart' nummer lO}, Weenenk & Snel) 

Boven 16, ij em8 Succesvolle deelnemers aan de Olympische Spelen 
die jilatelistisch werden vereeuwigd, van links naar rechts de Koreaan Kee 
Chung Sohn alias Kitei Son (winnaar van de marathon, Berlijn, 1^36), de 
Tsjech Emil Zatopek alias 'de locomotief (5 kilometer, 10 kilometer en de 
marathon, Helsinki, 1952) en de Japanse Kinuye Hitomi, die het tijdens de 
Spelen van Amsterdam (1528) op de 800 meter niet wist te redden tegen 

de Uiteindelijke winnares, de Duitse Una Radtke-Batschauer 

'2rDD2D 
HnKKc npejtapatnt 

iM îJ<,iPpjpW f̂i||||JiHî ^^ 

C^y^w^QM 75 ^ 

liö(iiQajLr f^euu^fcc/t^ U./t 

19 Een van de zegels utt de 
kleurige reeks die ons lond 
in 1928 ter gelegenheid van 
de Spelen m Amsterdam 

uitgaf Het onderdeel kogel
stoten zal tijdens de komen
de Spelen van Athene m het 
oorspronkelijke stadion van 
Olympia worden afgewerkt 

Links 21 Twee Olympische 
poststukken met een Neder
lands tintje Geheel links een 
prentbriefkaart (officiële affi
che van de Spelen van Am 
sterdam), gefrankeerd met 
een zegel van io cent uit de 
Olympische reeks Rechts 
een aangetekend Russisch 
postwaardestuk uit 19S0, 
met linksboifen de handte 
kening van de Nederlandse 
marathonloper Gerard Nij-
boer, die tweede werd op 
zijn afstand Het speciale 
stempel 'hardloper is van 
igjuni 1^80, de dag van de 
marathonloop De combi
natie van zegel, stempel, 
datum en handtekening 
maakt dit stuk bijzonder 

k-<*4 
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DE OLYMPISCHE 
SPELEN 

Onze voetballers zijn ver 
gekomen in Portugal. 
Mooi, maar volgens de 
Olympische gedachte is 
het belangrijker om mee 
te doen. Nederland deed 
echter filatelistisch ge
zien maar heel beperkt 
mee met de Olympische 
uitgiften (1928,1992 en 
1996); dit jaar moeten we 
het doen met een tabje 
dat het Olympisch Sta
dion in Amsterdam 
toont. 
Dat was wel even anders 
in 1928, toen Nederland 
de Spelen organiseerde 
en er een mooie serie van 
tien zegels verscheen. 
Tot de mooiste klassieke 
Nederlandse maximum

kaarten behoort afbeel
ding 1 (hardloper met het 
Olympisch Stadion op de 
achtergrond). De kaart, 
die alleen al beroemd is 
door de onnatuurlijke 
pas van de hardloper, is 
afgestempeld met het 
pentagonale stempel van 
het tijdelijk bijkantoor 
Amsterdam Stadion op het 
Stadioncomplex. Maxi
mumkaarten van deze se
rie zijn zeer zeldzaam. 
Bekend zijn verder alleen 
toevallige frankeringen 
op echt gelopen kaarten, 
zoals 2 (twee roeizegels, 
kaart met een Volendam
seroeister). 
Van de klassieke spelen 
rest nog het oude wed
strijdterrein in Olympia, 
waarvan de Griekse kaart 
(3) de toegang tot de ren

baan toont. Andere weer
gaven van de klassieke 
spelen zijn op klassieke 
vazen en in de vorm van 
sculpturen te vinden (4). 
In 1896 werden in Athene 
de eerste moderne spelen 
gehouden, waarvoor een 
nieuw stadion (5) werd 
gebouwd dat geïnspi
reerd was op de Grieks
Romeinse combinatie 
van het klassieke amfi
theater (zoals het Colosse
um) en het hippodroom 
van de paardenrennen. 
Onbruikbaar voor de at
letiek, door het te kleine 
middenveld en de veel te 
scherpe bocht voor de 
hardlopers. Maar daar is 
van geleerd! Het berucht
ste Olympisch stadion is 
dat van Berlijn (1936, 6), 
het podium voor veel na

zipropaganda. Vriende
lijkere voorbeelden zijn 
de stadions van Helsinki 
(1952, 7) en dat van 
Rome (i960, 8), een mo
dern sportpaleis van de 
architect Nervi en geïns
pireerd op het Pantheon in 
dezelfde stad. 
Nederland gaf in 1956 
voor het eerst weer een 
complete Olympische se
rie uit (9). Op de afbeel
dingen 10 en II (1992) 
krijgen echte sportlieden 
een gezicht: we herken
nen volleyballer Ron 
Zwerver en kogelstoter 
Erik de Bruin. Vlag en 
rondstempel komen uit 
Arnhem, de vestigings
plaats van het Neder
lands Olympisch Comité. 
In 1996 kregen we geen 
echte sportzegel, maar 

het ontsteken van de 
Olympische vlam (12) op 
een vlags tempel. 
Afbeelding 13 toont een 
zegel uit 1993 van de Eu
ropese Jeugd Olympische 
Dagen, die in Nederland 
werd gehouden en 14 
toont het meest symboli
sche onderdeel van de 
Spelen: de estafettelopers 
van  in dit geval  Los 
Angeles (1984). De post
zegel op de laatstge
noemde kaart is voorzien 
van de zegel met hardlo
pers uit 1976 (75 jaar Ko
ninklijke Nederlandse 
Atletiek Unie) met het 
mooie vlagstempel van 
het Olympisch Comité. 
De leuze Fair Play is in
derdaad de belangrijkste 
boodschap om door te 
geven. 

mailto:EDWARDFROON@FREELER.NL


Londen New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

iMm.M m t ^ R2004 
de 168-ste postzegel veiling te Deventer 

in het Mercure Hotel 

Kijkdagen ooï^W^nmmmmnh Deventer van 
vrijdag 17 september t/m donderdag 23 september. 

Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen 

Wederom een extra GROTE VEILING. Veel topnummers Nederland en buiten
land, gespecialiseerd Nederland en O.G. op tanding, types enz. 

Groot aanbod stempels op zegels en poststukken Nederland en O.G. 
Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

Bent U geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax en U krijgt 
de rijk geïllustreerde catalogus gratis toegestuurd. 

Heeft ü interesse om uw verzameling te verkopen ? 
Wij veilen iedere 3 maanden! LI krijgt altijd een 

betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat U een 
beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld es 

en gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide fotopagina's. 'n 
Dagelijks kunt ii inzenden, neem vrijblijvend kontakt op! ^ 

'Laat onze WereldwM 'p uw voordeel zijn 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER 
Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

E-mail info@mondialstamps.nl 
www.mondialstamps.nl 

mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl
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AFLEVERING 39 [1]  STEMPELVERVALSINGEN 
OP POSTSTUKKEN EN POSTWAARDESTUKKEN 

Enige tijd geleden kreeg 
ik weer eens een briefom
slag in handen waarbij 
geprobeerd was er een fi
latelistische hoogstandje 
van te maken. Dat was 

gebeurd door er een aan
tal postzegels van ver
schillende emissies op te 
plakken en die te voor
zien van twee vervalste 
stempels. Een oplettende 

verzamelaar zou dankzij 
die combinatie  een 'bij
zondere' frankering en 
twee valse stempels  met
een doorhebben dat het 
om een 'onmogelijk' stuk 
ging, maar er zijn natuur
lijk ook beginnende ver
zamelaars, die niet altijd 

over de vereiste kennis 
beschikken. De hiervoor 
genoemde omslag komt 
overigens in het tweede 
deel van deze bijdrage 
nog uitvoerig ter sprake. 
Het gaat hier overigens 
niet om een incident: ik 
beschik over nog wel 

meer van dit soort voor
beelden. Het lijkt me 
daarom goed er in deze 
rubriek iets van te laten 
zien, als waarschuwing 
voor de verzamelaars. 
Zowel in deze als in de 
volgende aflevering van 
'Vervalsingen herkennen 

1 . POSTWAARDE (ENVELOP) 5 CENT KONING WILLEM I I I 
■> Linlö achtcrzyde van het 

postujaardcstuk met ucr
va 1st stempel 

[vfeil 

^^^^^ .^^^ .<^^^^^f^>ó^^  ^ ^ 

Rechts uooRijde uon het 
postwaardcstuk (enuelop) 

met bijfleplakte zegels en 
ucrufllste stempels 

"^'•nr^lf^ngiept ̂ pflsspï'fsuiOTOI^.a^'s* tt/n m i .(ïsjeifpHifitpjïïpin" 

. . . ^ ^ 

Links een uergroting 
uan het uerualste 
bestellerstempcIFi62. 

Hierboven een vergroting van het vervalste stempel 
WAALWIJK 24 FEB 94 12iN 

Rechts de oon de voorzijdegeplaatste, 
vervalste stempels met het merk STEMPEL VALS 

. X *  ' V It M ^ 

' 1 

«=3=ï^ 



:al ik twee voorbeelden 
onen die duidelijk ma-
cen wat u op dit gebied 
(unt verwachten. 

iet verfraaien van post-
vaarden of postwaarde-
tukken met extra post
egels en/of stempels is 

;en oud fenomeen. Al 
'roeg na hun introductie 
con je postwaardestuk-
cen aantreffen die van ex-
Ta 'zegels' waren voor
den. Sommige postze

gelhandelaren ontwier
pen zelfs hun 'eigen' 
postzegel en plakten die 
naast de officiële zegel
waarde. 
Voor het serieuzere werk 
- lees: het vervalsen van 
stukken - worden vaak 

enveloppen of postwaar-
destukken gebruikt die 
niet meer zo mooi zijn: 
ze vertonen vouwen of 
hebben dichtgeplakte 
kleppen. Naast de inge
drukte zegelwaarde wor
den dan extra postzegels 

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 

geplakt, die gebreken 
vertonen of waarvan de 
gom niet zo mooi was of 
helemaal ontbrak. Op 
deze 'verfraaide' envelop
pen worden dan valse 
stempels geplaatst. 
Ik hoop met het publice
ren van de hier getoonde 
voorbeelden miskopen te 
voorkomen: een gewaar
schuwd lezer zal immer 
eerder op zijn hoede zijn 
bij het kopen van post
stukken en postwaarde-

stukken. Het herkennen 
van verdachte poststuk
ken is echt niet zo moei
lijk als vaak wordt ge
dacht. Soms is het ge
bruik van een goede loep 
al voldoende. Oplettend
heid is vooral vereist bij 
stukken waarop meerde
re postzegels zijn geplakt 
om een bepaald, bijzon
der tarief te verkrijgen. 
Ook als er verschil in af
stempeling is, is het goed 
om waakzaam te zijn. 

2. POSTWAARDE (ENVELOP) 12'h CENT PRINSES WILHELMINA MET HANGEND HAAR (1896) 

Rechts: uoorzijde van het postiDaarde-
stuk (envelop) met bijfleplakte zegels, 

R-strookje en vervalste stempels. De 
envelop verscheen in 1896; de 
ajstempelinfl vermeldt 1894' 

^/^ / ^ ^ / ^ ^ ^ - " - - ^ - ^ 

'^^ r ^i^^^-^-'^^-^ V 

Links: de achterzijde van het post-
ivaardestuk met vervalst stempel. 

Rechts: een vergroting von 
het vervalste stempel 

AMSTERDAM 24 FEB 94 
7-8N. 

Boven:: een vergroting van het vervalste stempel 
WAALWIJK 24 FEB 9412-iN op bijgcplakte zegels. U-.. £äw . 'h 

\ 

Links, een vergroting von het 
(overigens met op het poststuk 
thuishorende) stempel met de tekst 
AANTEEKENEN. 

627 
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De postzeflelmarkt op het Carrc'Mangny in Panjs 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Vakantie 
Augustus mag in Franlc
rijic dan niet meer de 
exclusieve valcantie
maand zijn, tocli spelen 
de Franse bladen graag in 
op de vai^antievierders in 
binnen en buitenland, 
met filatelistischtoeristi
sche informatie. De Echo 
van mei heeft bijvoor
beeld een uitvoerige be
schrijvingvan de be
roemde Parijse postze
gelmarkt op het Carre' 
Man^ny, terzijde van de 
ChampsElysees. Dat is met
een ook de het best be
waakte postzegelmarkt 
ter wereld, want hij 
grenst aan de andere kant 
aan het paleis van de 
Franse president, dat 
omringd wordt door vele 
tientallen politiemensen. 
Sinds 1887 komen op het 
Corrc Mari^ny handelaren 
en verzamelaars bijeen en 
wel iedere donderdag, 
zaterdag en zondag. 
In zijn juninummer 
vraagt hetzelfde blad 
aandacht voor de Passage 
des Panoramas, vlak bij de 
Rue Drouot, waar ook al 
heel lang een aantal ge
renommeerde handela
ren gevestigd is. De Pas
sage telt ook vele aardige 
winkeltjes met allerlei 
snuisterijen, souvenirs en 
parfumerieën, zodat ook 
de reisgenoten zich niet 
behoeven te vervelen. 

Kuieren in Londen 
Het Franse Timbres van 
mei gaat zelfs de grens 
over en bevat een Lon
dense filatelistische wan
deling langs musea, col
lecties en archieven die 
voor verzamelaars van 
belang zijn. In hetzelfde 

Londen ..ideale ujandelstod... 

nummer brengt het blad 
een artikel over de ach
tergronden die in de ja
ren '30 van de vorige 
eeuw leidden tot de uit
gifte van 22 toeslagzegels 
ten bate van intellectuele 
werklozen. Tot dan werd 
bij het woord 'werklozen' 
altijd aan hand en indus
triearbeiders gedacht, 
maar voor de hoogopge
leide werkzoekenden wa
ren er geen voorzienin
gen. Het was de toenma
lige minister Georges 
Mandel die toeslagzegels 
gebruikte om dat pro
bleem op te lossen. Zelf 
kreeg hij pas in 1964 zijn 
eigen postzegel. 

voerig artikel over het ge
bied dat we tegenwoor
dig als Frans Polynesië 
kennen, maar dat vroeger 
de landsnaam Etablisse
ments de rOceanie op zijn 
postzegels had staan. 
Niet minder dan vijf ei
landengroepen in de Stil
le Oceaan zijn hier onder 
de Franse vlag verenigd, 
met Tahiti als hoofdei
land. 

Monnikenwerk 
In de thematische ru
briek van de al eerder ge

Kolenmijnbouu).. 

de oudste vormen van 
postbezorging: die door 
middeleeuwse monniken 
die van klooster tot 
klooster gingen met in 
hun bagage brieven die 
vaak ver over de gebieds
grenzen verstuurd wer
den. 

Wereldpostunie 
In het juninummer van 
de Echo wordt beschre
ven welke rol de Union 
Postale Uniucrselle (UPU) 
de afgelopen honderd
dertig jaar heeft vervuld 
bij het organiseren en 
ontwikkelen van het 
postverkeer. Dat gebeur
de en gebeurt vrijwel on
zichtbaar voor het grote 
publiek, al zijn de resul
taten vaak overduidelijk, 
zoals het geval is bij het 
internationaal aanvaar
den van de briefkaart. 
Veel landen vermeldden 
dan ook de afkorting 
UPU op hun briefkaarten 
met zegelafdruk. Verder 
zijn er veel zegels ter ge

...en de postbezorflinfl door monniken morden m de Echo behandeld 

citeerde Echo (mei) tref
fen we een artikel aan 
over de kolenmijnbouw, 
waarvan veel facetten op 

Links 'hulpzê el'uoor uierkloze intellectuelen Rechts: de bedenker eruan. 

Etablissements 
We blijven nog even bij 
Timbres: in juni bracht 
dit Franse blad een uit

postzegels kunnen wor
den aangetroffen. Inte
ressant in dit blad is ook 
het artikel over een van 

legenheid van diverse 
postcongressen uitgege
ven, niet zelden met het 
portret van een van de 

Werk uan Peter Paul Rubens op 
een Belgische postzegel. 

maal op de schilder Peter 
Paul Rubens, die bepaald 
niet te klagen heeft over 
postale belangstelling. 
Vooral in zijn geboorte
land België zijn veel ze
gels met zijn portret en 
met afbeeldingen van 
zijn werken uitgegeven. 

Welkom in Europa! 
Voor de Europazegelver
zamelaars is dankzij de 
toetreding van tien nieu
we lidstaten een nieuw 
tijdperk aangebroken. 
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Vijfcntiuintigjaargeleden uiaren 
het er nog negen (zoals uit deze 
Engelse zegel blijkt), nu zijn het et 
aldiktUJintig: EUlanden 

Wat betekent dat voor de 
verzamelaars die met hur 
tijd willen meegaan? De 
BriefhiarkcnSpieflcl van mei 
geeft een uitgebreid over 
zicht wat de nieuwe EU
leden de laatste jaren aan 
postzegels hebben uitge

I.ITTTTTTFr.l Ijf 

( Hr((. jiostale Liiittn jiostale iunvir%tl 

Duitse briefkaart met naast de zegel een ueruJijzmg naarde UPU 

oprichters, de Duitser 
Von Stephan. In de the
matische rubriek richt de 
Echo de schijnwerper dit

geven en verstrekt ook 
informatie over het filate 
hstisch verleden van de 
desbetreffende landen. 



In het nummer van juni 
grijpt de Spiegel terug op 
een wat huiselijker on
derwerp: de recente Duit
se kinderpostzegels, die 
afbeeldingen van katten 
laten zien. Het was voor 
het blad aanleiding om 
alle Duitse zegels die de 
kat als onderwerp heb-

\j\r'j\l\f\t*-/V A . r v ï J ' W - v i / v w / v ' W f - ' 

Een huiselijk huisdier op een 
Duüse zegel de kat 

ben, nog eens uitvoerig 
onder de loep te nemen. 

Niet op zondag 
Een opmerkelijk bericht 
in de Deutsche Briefmar-
ken-Revue van mei jl. In 
Duitsland heeft de over
heid bedacht dat op fila-
telistische manifestaties 
postzegelhandelaren 
raak ook op zondag aan 
het werk zijn. Dit is in 
strijd met de winkelslui-
lingswetgeving, kregen 
Ie organisatoren van een 
:entoonstelling in Göp
pingen te horen. De vrees 
jestaat nu dat er ook el-
iers zulke 'zondagsver-
Doden' zullen worden 
jitgevaardigd. 
riet juninummer van het-
jelfde tijdschrift be-

)e Briefinarken-Rcvue behandelt 
njuni de geschiedenis uan de 
looroorlogse Duitse uliegtuigcn. 

ichrijft de geschiedenis 
'an de vooroorlogse 
Duitse vliegtuigen, zoals 
Ie Heinkel 70, die onder 
indere in Zuid-Amerika 
'eel voor postvervoer 
verd gebruikt. 

'opulaire stempels 
)e London Philatelist nam 
n april een kijkje overzee 
n besteedde aandacht 
;an de machinestempels 
lie in 1876 bij de Ameri-
:aanse post hun intrede 
leden. De stempels zijn 
indsdien een uitgebreid 
n in vooral in de Ver-
nigde Staten geliefd ver-
amelgebied geworden, 
aanvankelijk ging het 
lechts om een datum- en 
ilaatsnaamstempel, dat 
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Amenkoanse machinestempels zijn m de loop uan de tijd een populair 
verzamelgebied geujorden. 

altijd was voorzien van 
een paar forse horizonta
le strepen, killers ge
naamd. Later verscheen 
er ook postale reclames 
in de stempels (voor het 
gebruik van luchtpost of 
het laten aantekenen van 
brieven met waardevolle 
inhoud) en nog later 
werd ook commerciële 
reclame in de stempels 
opgenomen, HANSGABRJËLS 

NEDERUNDSTALIGE 
BLADEN 

Zelfkritiek 
Onder de kop Postaumaat 
te oppervlakkig' werpt de 

eindredacteur van Post
aumaat, Simon J. Delfos, 
de vraag op of het blad 
waaraan hij leiding geeft 
niet wat diepgravender 
zou moeten zijn. Delfos 
schrijft dat het feit dat 
blad en vereniging zich 
'speciaal' met postzegel
boekjes, rolzegels en au
tomaatboekjes bezig 
houden niet automatisch 
inhoudt dat er sprake is 
van een gespecialiseerd 
blad of van een gespecia
liseerde vereniging. Hem 
bekruipt het gevoel dat 
het blad de laatste jaren 
niet veel méér doet dan 
het melden van 'nieuw
tjes'. Zelfkritiek: prima 
natuurlijk - als het maar 
geen zelfkastijding 
wordt, want wij vinden 
dat Postaumaat de toets 
van de kritiek best kan 
doorstaan. 

Album meenemen! 
Ouderwets ruilen, het be
staat nog. Bijvoorbeeld 
bij de 's-Hertogenbos-
sche Filatelisten Vereni
ging, zo blijkt uit het ver-
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Onmisbaar: hctruilalbum. 

enigingsblad Hertog-
post. Maar dan moet er 
ook wel wat te ruilen zijn 
en dat verklaart de opna
me van een kadertje in 
nummer 2004/5, waarin 
de leden worden opge
roepen op de postzegel-
instuif een ruilboek mee 
te nemen. 

Jeugd aan het woord 
Vergrijzing? Postzegel
verenigingen (en 'Filate
lie' ook, trouwens) kun
nen er over meepraten. 
Het probleem is eenvou
dig te definiëren: wat er 
aan de 'bovenkant' (lees: 
aan oudere leden) af 

OOSTERHOVTER POST 

5 . . . 

OoslerhoMse Vereniging 

Poslzegelverzametmars 

Oosterhouter Post uoortaan 
meer aandacht uoor dejeugd 

gaat, komt er aan de 'on
derkant' (dejeugd) niet 
meer bij. De oplossing 
zou er in moeten zitten 
dat het verzamelen van 
postzegels weer aantrek
kelijk wordt voor jonge
ren, maar dat is - met alle 
concurrentie die compu
ters, uitgaan, muziek, 
sport en spel te bieden 
hebben - niet zo gemak
kelijk. Oosterhouter 
Post, het blad van de 
Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars, probeert het door 

de jeugd zélf aan het 
woord te laten. In het 
nummer van mei jl. komt 
de verzameling van een 
jeugdlid, Laszlo, voor het 
voetlicht; de eigenaar zelf 
vertelt er het een en ander 
over. Oosterhouter Post 
deelt mee, voortaan in elk 
nummer een jeugdlid aan 
het woord te zullen laten. 
Mooi initiatiefl 

Premie uitgeloofd 
Er zijn natuurlijk meer 
methoden om het leden
tal van een postzegelver
eniging op peil te hou
den. De Postzegelvereni
ging Breda rekent haar 
leden in het eigen blad 
Brepost voor dat als ruim 
zes procent van de Ne
derlandse bevolking 
postzegels verzamelt (zo
als de statistieken ons le

en regiopostzegels kun
nen het qua ontwerp - zij 
het niet altijd qua druk-
kwaliteit - opnemen te
gen 'echte' postzegels. 
De Studiegroep Particu
liere Postbezorging is 
daar ook van doordron
gen; om de stadspost
diensten te prikkelen 
mooi verzorgde zegels 
uit te geven organiseert 
deze gespecialiseerde 
vereniging jaarlijks een 
wedstrijd onder de titel 
De interessantste stadspostze-
^el. In het door de studie
groep uitgegeven SPP 
Bulletin van juni wordt 
bekendgemaakt wat het 
resultaat van het afgelo
pen jaar was. Het blijkt 
dat 'De vijf sneeuwpop
pen van Drachten (III)' 
het het best deed; twee
derde van de deelnemen-

Postzegelucreniging Breda- uijftig euro voor de beste ledenujeruer 

ren) er in Breda meer dan 
tienduizend verzame
laars moeten rondlopen. 
Dan moet het ook niet zo 
moeilijk zijn om de club 
nieuwe leden te bezor
gen, is de redenering van 
het bestuur. De leden 
worden dan ook opge
roepen om zoveel moge
lijk nieuwe leden te ma
ken. Wie daar in het jaar 
2004 het beste in slaagt, 
krijgt straks een premie 
van vijftig euro! 

Sneeuwpoppen: prijs! 
Stadspostzegels hoeven 
er echt niet uit te zien als
of ze in een verloren uur
tje door een artistiek be
gaafd neefje van de stads
postdirecteur zijn ont
worpen. Integendeel, 
veel Nederlandse stads-

de leden gaf zijn of haar 
stem aan deze emissie. 

Rond getal 
Honderd is een mooi, 
rond getal. Geen wonder 
dus dat de redacteur van 
Jungfï-aupost (Studie
groep Zwitserland) in 
zijn voorwoord even stil
staat bij de honderdste 
editie van zijn blad. En 
die editie mag er ook dit 
keer weer wezen, met 
twee bijdragen over ho-
telpost {Rigi Kaltbad en 
Bern, auteur mevrouw J.C. 
Dekker-van Doorn), een 
artikel over Zwitserlands 
eerste emissie op brief 
(Evert Poel), een afleve
ring van de serie Heluetiü 
met zujaard üan Dijkstra) 
en nog enkele kleinere 
bijdragen. 
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A^ebeeld m Jungfraupost: een recente hotelpost-vondst (Bern) 
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Deze aflevering 
Het verzamelen van stempelafdrukken, in de regel stempels of 
stempeltjes genoemd, verheugt zich al jaren in een sterk groeiende 
populariteit. Een stempel vormt een belangrijke sleutel tot het stukje 
postgeschiedenis dat de postzegel, waarop de afdruk staat, heeft 
geschreven. 
Natuurlijk kan het ontwerp van een postzegel het best worden 
bewonderd als deze ongebruikt is. Toch zal de rechtgeaarde 
stempelverzamelaar hier fijntjes aan toevoegen dat een ongebruikte 
postzegel niet de postale functie heeft verricht, waarvoor hij 
uiteindelijk is gemaakt. 
Het gevolg van deze groeiende belangstelling voor stempelmateriaal 
is dat schaarse en zeldzame stempels inmiddels een aanzienlijke 
waarde vertegenwoordigen, waardoor de prijs van een zegel 
gemakkelijk met een factor tien, honderd of zelfs duizend kan worden 
verhoogd. In dit kader hield postzegelhandelaar en NVPH bestuurs

lid Ronald Bouscher tijdens de laatste ledenvergadering een even 
korte als boeiende lezing over het onderwerp: "Stempelwaardering 
van de halfrondstempels op emissie 1852 Nederland". 

■ 

Juweeltjes van stempels! (van links naar rechts: Halfrondstempel, puntstempel 
en tweemaal kleinrondstempel.) 

Stempels verzamelen? 
Zorg voor goede informatiel 

De Speciale Catalogus van de NVPH bevat een schat aan algemene 
informatie over stempels. Ook wordt er vrijwel jaarlijks een 
specialistisch katern aan dit aspect van de filatelie gewijd. Als u 
deze katerns bewaart krijgt u in de loop der jaren ongemerkt een 
goed overzicht van wat er op stempelgebied zoal is te beleven. 
Naast een inventarisatie van alle mogelijk voorkomende stempels 
van een bepaald type wordt er ook aandacht besteed aan 
waarderingen. De Speciale Catalogus kan dus een goede leidraad 
zijn, indien u overweegt om met het verzamelen van stempels te 
gaan beginnen. Daarnaast is er nog een schat aan andere 
literatuur, die u hierbij van dienst kan zijn. Raadpleeg hiervoor 
gerust uw NVPH handelaar. Hij of zij zal u graag op weg helpen. 

Voor w e l k type bent u een type? 
Stempels worden al sinds mensenheugenis gebruikt als blijvend 
merkteken voor het bekrachtigen van meestal officille stukken. 
Vergeleken met de stempel is de postzegel relatief een nieuwkomer. 
In de eofilatelie houden verzamelaars zich bezig met het tijdperk 
van vóór de postzegel. Voor de stempelverzamelaar een waar 
eldorado. In de loop der eeuwen is er een groot aantal verschillende 
stempels gebruikt, die naar hartelust kunnen worden bestudeerd. 
Eofilatelisten verzamelen in de regel alleen complete poststukken. 
Uitgeknipte stempels uit deze periode worden in de regel niet in 
de collectie opgenomen, maar hooguit als studiemateriaal 
gebruikt. 
Niet iedereen vindt het leuk om alleen brieven zonder postzegels 
erop te verzamelen. Een beetje kleur in de collectie doet het oog 
goed. En was het niet om de postzegels begonnen? Voor de eerste 
postzegels van Nederland werden naast franco en langstempels 
voornamelijk halfrondstempels die in drie typen voorkomen voor 
ontwaarding gebruikt. Van deze halfrondstempels is veel studie 
gemaakt. Uptodate en handzaam is de lijst van Jhr. drs. F.V\/.B. 
van Humolda van Eysinga, die in 2001 als katern van de 
Speciale Catalogus verscheen. 

Stijgende populariteit 
De bij verzamelaars zeer gewilde stempeltypen van latere datum 
als de punt, klein en grootrondstempels kregen ook hun eigen 
katern in de Speciale Catalogus en wonnen hierdoor nog extra 
aan populariteit. Genoot het verzamelen van stempels een halve 
eeuw geleden slechts de belangstelling van enkele doorgewinterde 
filatelisten, tegenwoordig is dit wel anders. Sla de gemiddelde 
veilingcatalogus doorgaans een betrouwbare spiegel van de 
filatelistische markt er maar eens op na. U kunt een bepaald type 
stempel verzamelen en proberen alle voorkomende stempels te 
vergaren. De Nederlandse puntstempels (259 stuks) worden vaak 
op zoveel mogelijk verschillende zegels verzameld. Het spreekt 
vanzelf dat de stempelwaorde mede wordt bepaald door de 
schaarsheid van de zegel waarop het voorkomt. Bij kleinrond

stempels is het verzamelen op verschillenden waarden haast niet 
te doen. Van dit type wordt in de meeste gevallen met één mooie 
afdruk genoegen genomen, omdat er bijna tweeduizend 
verschillende voorkomen. 

"Vergeleken met de stempel is de 
postzegel relatief een nieuwltomer" 

Vrijheid boven alles 
Een andere benadering voor het opbouwen van een interessante 
collectie is het verzamelen van alle voorkomenden stempels op 
een bepaalde zegel of emissie. Hoe langer de emissie aan het 
loket verkrijgbaar was, hoe groter in de regel het aantal mogelijke 
stempels. Tegenwoordig raakt ook het verzamelen van alle voor

komende stempels van één plaats, bijvoorbeeld de geboorteplaats, 
steeds meer in zwang. Het aantal mogelijkheden bij het afbakenen 



van het verzamelgebied is in feite onbeperkt. Neem rustig de 
tijd om uw keuze te maken, en laat daarbij ook budgettaire 
overwegingen een stem in het kapittel hebben. Het opbouwen 
van een behoorlijke collectie halfrondstempels met een budget 
van vijftig euro per maand is geen eenvoudige zaak. Met zo'n 
bedrag beleeft u wellicht meer plezier van uw hobby als u kiest 
voor een type stempel, waarvan de gemiddelde stuksprijs lager 
ligt Maar voor het verzamelen van stempels bestaan gelukkig 
geen wetten. U bent uiteindelijk degene die beslist. Er zijn ook 
stempelverzamelaors die kunnen genieten van een kleine collectie 
van slechts enkele tientallen juweeltjes. 

"De prijsbepaling van stempels heeft 
altijd iets arbitrairs." 

Tijdens de laatste vergadering van onze vereniging hield Ronald 
Bouscher, tot genoegen van de aanwezige leden, een korte lezing 
over de stempelwaardering van de halfrondstempels op emissie 
1852 Nederland. 

Ronald Bouscher spreekt over stempels en prijzen. 

De kwaliteit van de afdruk van een halfrondstempel wordt in een 
letter en een cijfer uitgedrukt. De letter a (compleet stempel), 
b (grootste deel stempel aanwezig) of c (klein deel stempel aan
wezig) geeft de graad van compleetheid van het stempel aan en 
het cijfer 1 (scherpe afdruk), 2 (licht gevlekte stempelafdruk) of 
3 (nauwelijks leesbaar stempel) zegt iets over de kwaliteit van de 
afdruk. Een in alle opzichten luxe en dus begerenswaardig stempel 
zal de hoogste waardering a l krijgen, terwijl een c3 stempel uw 
collectie -tenzij het om een zeer zeldzaam stempel gaat of om een 
stempel dat alleen in c3 kwaliteit voorkomt- niet echt ten goede 
zal komen. 
De eerder genoemde lijst van Van Eysinga geeft een overzicht van 
alle voorkomende halfrondstempels op de drie waarden van de 
eerste emissie 1852 en tevens een waardering. Deze waardering 
geldt voor de gemiddelde kwaliteit, waarin de bewuste stempel
afdruk wordt aangetroffen. Een stempel dat heel vaak in a l kwaliteit 

voorkomt zal in de b2 categorie beduidend minder opbrengen 
dan de notering in de catalogus. Anderzijds een stempel dat altijd 
nauwelijks leesbaar en fragmentarisch voorkomt (c3) zal in b2 
kwaliteit flink plussen ten opzichte van de catalogusprijs. 
Theoretisch geen speld tussen te krijgen, maar in de praktijk toch 
wat lastiger Aan de hand van een aantal voorbeelden ging het 
bij de toehoorders leven en bleek dat er ook in de praktijk heel 
goed met deze methode is te werken, hoewel Bouscher de eerste 
was om toe te geven dat het uitprijzen van stempels, ook al 
gebeurt het objectief en met kennis van zaken, altijd iets arbitrairs 
heeft. Wat wei duidelijk werd is dot eventuele discussies die door 
deze manier van uitprijzen zullen ontstaan, zich hooguit in de 
marge zullen voordoen. Het is uitgesloten, dat met deze goed 
gedocumenteerde methode de plank echt wordt misgeslagen. 

Het is uitgesloten dat met deze methode 
de plank echt wordt misgeslagen' 

Speciale Catalogus 2005 l<omt eraan 
In de loop van de maand september verschijnt de nieuwe 
Speciale Catalogus van Nederland en O.R., met tal van 
uitbreidingen en prijswijzingen. In de komende editie van 
Onder de loep komen wij hier uitgebreid op terug. 
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ÏNI SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIIN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van qfbeeUmä melding 
3/532danwildat zeggen dat 
de gegevens van de a%ebeel
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 

ALAND 
g6'04. Honderdvijftig jaar 
sinds val FortBomarsund. 
Velletje metviermaal €0.75 
(doorlopend beeld, in boekje 
met twee vel). Soldaten en het 
fort. 

i38'04. Olympische Spelen. 
€0.80. Panathinaiko stadion 
(1896), olympische ringen en 
vlag Aland. 

■■»»»■■«■■■■■■■■■■■■^aWW 

ij8'04. Serie natuur. 
I, 2 klass. Resp. bloemenveld 
met holwortel (Corydalis 
cava) in natuurreservaat 
'Prästgardsnäset' in 
Finstrom, strand eiland Sork
lyndan in Brando. 

8io'o4. Kerst. 
€0.45. Winterlandschap, 
kerstman met slee als post
bode, goudvinken (Pyrrhule 
pyrrhula). 

ALBANIË 
óio'oj. Kunstenaars. 
Viermaal 50 L. (samenhan
gend). Odhise Paskali (1903
1989, beeldhouwer), Janaq 
Paco (19141991, beeldhou
wer), Llazar Nikolla (igo6
1983, beeldhouwer), Murat 
Toptani (18681919, beeld
houwer en schrijver). 
i9io'o3. Zaligverklaring 
moeder Teresa, 
40, 250; blok 350 L. (ronde 
zegel). Drie verschillende af
beeldingen moeder Teresa 
(19101997), Indiase (metAI
banese ouders) stichter con
gregatie Missionarissen van 
Naastenliefde, Nobelprijs 
Vrede 1979. 
20io'03. Natuur. 
20, 30, 200 L. Resp. conife
renbos bij Divjaka, dennen
bos op berg Kokojka, den
nenbos bij Drenova. 
iii'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
50,100 L. Gestileerde wiel
renners met kleuren Franse 
vlag. 

ANDORRAFRANS 
io5'o4. Europa 2004, va
kantie. 
€0.50. Vrouw bij bord 'An
dorra'. 

i7"5''°4' Legende kasteel 
St. Vincent. 
€0.45. Kasteel, herder met 
fakkels en schapen. 
286'04. Natuur, Vallée du 
MadriuPerafitaClaror. 
€0.75. Landschap met ber
gen, water en paarden (kan
didaat lijst werelderfgoed 
Unesco*). 

PHiwTPvr IJ'. 

lic u huTiunltat. 

57'o4. Dorpje Fontaneda. 
€0.50. Bergdorpje. 

ANDORRA SPAANS 
294'04. Europa 2004, va
kantie. 
€0.77. Auto en mensen in 
sneeuw. 

AZERBEIDZJAN 
io5'04. Frankeerzegel, Hey
dar Aliyev (19232003). 
500 m. Portret expresident 
Azerbeidzjan. 

AZOREN 
io5'04. Europa 2004, va
kantie. 
€0.56. Silhouet man en 
vrouw met koffer, bloemen, 
eiland. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
54'o4. Frankeerzegels, ste
den. 
0.20,0.50 (M). Resp. Jajce, 
Jablanica. 
75'04. Europese jeugdbij
eenkomst Vrede. 
1.50 (M). Beeldmerken en 
lege tekstballonnen. 

Bosna i Hercegovina 

y Q 
1.1 50 

i5"5''°4' Wenszegels, ge
boorte en huwelijk. 
0.50,1. (M). Resp. Clown 
met ballonnen, bruidspaar. 

i55'04. Oude brug van JVIo
star. 
0.50,1. (M). Resp. detail 
brug, brug. 

BULGARIJE 
i92'04. Honderd jaar 
theater Iwan Wasow in Sofia. 
0.45 L. Theatergebouw, op 
aanhangsel programma's. 
253'o4. Honderdste ge
boortedagen. 
0.45,0.80 L. Resp. dichter 
Atanas Dalchev (19041978) 
en handtekening, musicus en 
componist Lubomic Pipkov 
(19041975) en muzieknoten. 
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24'o4. Toetreding Bulgarije 
tot NAVO*. 
0.80 L. Beeldmerk NAVO en 
kleuren Bulgaarse vlag. 
i54'o4. Eerste gezamenlijke 
ruimtevlucht Rusland en 
Bulgarije vijfentwintig jaar 
geleden. 
Blok 0.80 L. Georgi Ivanov 
(1940), eerste Bulgaarse kos
monaut. 
i64'o4. Honderdvijfentwin
tig jaar geleden: grondwet 
koninkrijk Bulgarije. 
Blok 045 L. Grondwet uit 
1879, op rand handschriften. 

CYPRUS 
ro6'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
13, 20, 30,40 cc. Beeldmerk 
spelen en resp. ruiters, hard
lopers, zwemmers, vecht
sporters. 

DUITSLAND 
36'04. DuitsRussische 
jeugdontmoetingen in 21'" 
eeuw, gezamenlijke uitgifte 
met Rusland. 
€0.55. Figuurtjes met vlag
gen. 

DEOTSCHUID 
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36'o4. Voor de jeugd, kat
ten. 
€0.4510.20,0.55+0.25, 
0.55+0.25,0.55+0.25, 
1.44+0.56. Resp. jonge kat
ten met kluwen wol, jonge 
katten met bal, moederkat 
met kind, zich wassende kat, 
slapende katten. 

36'o4. Duitse nationale en 
natuurparken, nationaal park 
de Waddenzee. 
€0.55. Zandvlakte met priel 
(nauwe doortocht tussen 
zandbanken). 
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87'o4. Vuurtorens. 
€0.45, 0.55. Resp. 'Greifs
walder Oie' op gelijknamig 
eiland in Oostzee (1855), 'Ro 
ter Sand' in monding Weser 
bij Bremerhaven (1878). 

87'o4. Tweehonderdste ge
boortedag Ludwig Andreas 
Feuerbach (18041972). 
€1.44. Portret wijsgeer. 
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87'o4. winnen van de 
'blauwe band' door stoom
boot Bremen (snelste over
tocht Europa Verenigde Sta
ten, eerste winnaar 'Maureta 
nia' in 1907, laatste 'United 
States' in 1952). 
€0.55. 'Bremen' voor skyline 
New York (winnaar ini92g). 

ESTLAND 
i35'04. Zeshonderdjarig 
bestaan stadhuis Tallin. 
4.40 kr. Stadhuis en draak al 
waterspuwer. 

46'04. Estlandse vlag hon
derdtwintig jaar. 



I..40 kr. Vlag en kerk Otepää 
vaar vlag op 4 juni 1884 inge
vijdwerd. 

;6'o4. Huize Vasalemma. 
..40 kr. Huidig gebouw uit 
89093 (bekend sinds 1241, 
roeger klooster, later land
luis, nu school). 

76'o4. Vakantie. 
Boekje met €0.50 (tienmaal). 
Afbeelding Europazegel, 
melding 6/554. 
2i6'04. Honderdste ge
boortedag Salvador Dali 
(19041989). 
€1.11. 'Sferische Galatea', 
1952. 

86'o4. Toetredmg Esüand 
ot NAVO* op 224'04. 
i.kr. Beeldmerk NAVO. 
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INLAND 
8'o4. Negentigste geboor
edag Tove Jansson (1914
001), tekenaarschrijver te
enfiguur Moomin. 
klass. (gedrukt op fluweel
apier). Snufkin en de Moe
lintrol. 

RANKRIJK 
6'o4. Tuinen in Frankrijk, 
are Floral (Salon du Timbre 
004) en Jardin des Tuileries. 
elletje met tweemaal €1.90 
loorlopend beeld). Fontein 
1 Tuilerieën, paviljoen en 
loemen Pare Floral; op rand 
ark, lantaarns, beelden, 
linman, Eiffeltoren. 

6'04. Geallieerde landing 
1 bevrijding zestig jaar gele
en. 
3.50. In kleuren Franse vlag: 
ntscheping, welkom met 
loemen. 

226'o4. Orgaandonatie, 
geeforganen. 
€0.50. Vrolijke hand, bij elke 
vinger een orgaan. 

286'04. Vierhonderd jaar 
sinds eerste Franse vestiging 
in Acadië, St.Croix Island; 
gezamenlijke uitgifte met Ca
nada. 
€o.go. Portret Pierre Dugua, 
heer van Mons (15581628), 
op achtergrond deel zeil
schip. 

286'o4. Napoleon (1769
1821) en de keizerlijke garde 
(in 1814:117.500 soldaten). 
Velletje met zesmaal €0.50. Ja
ger te paard, kanon en artille
rist, cavalerist, soldaat van de 
garde te paard, Napoleon I, 
keursoldaat infanterie. 

286'o4. Zevenenzeventigste 
congres Franse federatie van 
postzegelverenigingen 
(FFAP*) in Parijs. 
€0.50. Eiffeltoren met han
den waarin postzegel met Eif
feltoren. 

57'o4. Marie Marvingt 
(18751963). 
€5.. Portret sportvrouw, pi
lote en initiator ambulance
vliegtuig. 

57'o4. Verjaardag. 
€0.50. Ober met boven zijn 
hoofd taart met kaarsjes. Ook 
velletje met vijf zegels en vier 
aanhangsels met bloemen. 

57'o4. Wereldfonds voor de 
strijd tegen aids*, tuberculo
se en malaria. 
€0.50. 'Marianne' en tekst. 

57'o4. Vincent van Gogh 
(18531890). 
€0.75. Schilderij 'middagdut
je' naar Millet. 

^ VAN GOGH 0,75€ 

28'o4. Athene, terugkeer 
naar bron Olympische Spe
len. 
Velletje met vijfmaal twee ze
gels €0.50 (in vorm vlag). 
Olympische ringen met resp. 
estafettelopers, kanoer met 
tennisser en paardrijder; op 
rand hardloper, schermer, 
vechtsport, zwemmer en 
olympische ringen. 

69'o4. Glijsporten. 
Velletje met vijfmaal €0.20, 
vijfmaal €0.30. Resp. skate
boarder, parachutespringer, 
windsurfer, surfrider, sleeër, 
crossfietsers, parapenter, 
jetskiër, snowboarder, rol
schaatsers. 

GIBRALTAR 
45'04. Bezoek koningin Eh
zabeth II vijftig jaar geleden. 
38, 40,47, p., £1.; blok 
£ 1.50. Elizabeth resp. met 
bloemen, schudt hand, met 
kinderen, in auto; staand in 
auto. 

66'04. DDay zestig jaar ge
leden. 
38,40,47 p., £ I.. Resp. sol
daten tijdens landing, tank, 
vliegtuig, schip; velletje met 
de vier zegels, op rand kaart 
en generaal Dwight D. Eisen
hower (18901969) achter bu

GRJEKENLAND 
Waarden melding 5/469, 
olympische vlam: €0.47, 
2.50; olympische vrede: 
€0.47, 2.50; Europa 2004: 
€0.65,2.85. 

GROOTBRJTTANNIÉ 
i08'04. RSA (Royal Society 
for the encouragement of 
Arts, Manufactures and Com
merce) tweehonderdvijftig 
jaar. 
I", 40,43,47, 57, 68 p. Resp. 
'Penny Black' en naam 'Sir 
Rowland Hill' (winnaar eer
ste RSA Albert medaille voor 

hervorming postsysteem en 
uitgifte eerste postzegel), 
naam en portret William 
Shipley (stichter RSA), 
schrijfmachinetoetsen en ste
notekens (RSAexamens ty
pen en steno sinds 1882), ap
paraat schoorsteenvegen 
(RSA gouden medaille voor 
uitvinder George Smart, hier
voor maakten kleine jongens 
schoorstenen schoon), letter
type van Eric Gill (18821940, 
beeldend kunstenaar en ont
werper drukletters, door RSA 
onderscheiden in 1938), 
'geen afval meer' (een van de 
doelstellingen RSA voor 2I''"' 
eeuw). 
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HONGARIJE 
i64'o4. Zestig jaar sinds 
Hongaarse holocaust. 
160 Ft. Steen met joodse ster. 

ig4'04. Op weg naar Euro
pese Unie, IV. 
igo Ft. Klok met Europese 
sterren, wijzers op even voor 
twaalf 
204'o4. Porseleinfabriek 
Zsolnay in Pees honderdvijf
tig jaar. 
Velletje metviermaal 160 Ft. 
Vaas met Perzische bloemen 
(1883), siervaas met twee rui
ters (1902) en vaas metme
taalglans (1900), vaas met 
middeleeuws zijde patroon 
(1924), mokkaservies met 
bladraotief(i999). 

234'o4. Dag van de politie. 
48 Ft. Politieboot en alarm
nummer 112. 
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304'o4. Toetreding tot Eu
ropese Unie. 
Blok 500 Ft. Twaalf Europese 
sterren in vorm kaart Honga
rije, op rand Hongaars parle



raentsgebouw en tijdwiel 
(komt in Boedapest als sym
bool voor nieuw tijdperk). 

i5'04. Uitbreiding Europe
se Unie. 
120,150 Ft. Resp. Hongaars 
folkloremotief omringd door 
Europese sterren, kaart Euro
pa met Europese sterren en 
vlaggen nieuw lidstaten. 
75'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
160 Ft in velletje van zes. 
Wandkleed van Arzsebet Sze
keres metzomerbloemen, 
spelende kinderen in wei en 
dorpje op achtergrond. 
75'04. Verkiezingen Euro
pees parlement. 
150 Ft. Stembus met Europe
se kaart en sterren. 

; o 

75'o4. Hongaarse dieren, 
II. 
48, 65, 90,120; blok 500 Ft. 
Resp. Nannospalax leuco
don, Panurus biarmicus, 
Ablepharus kitaibelii fitzin
geri, Huso huso; Anthaxia 
hungarica. 

MMiU*tMM*Ma*MÉÉM 
75'o4. Zevenenzeventigste 
dag postzegel. 
48, 65; blok 400+200 Ft. 
Meesterwerken van Hongaar
se artiesten, resp. beeld
houwwerk 'muren en deuren' 
van Erzsebet Schaar (1967), 
schilderij 'doorzichtige rode 
cirkels' (1964) van Tihamer 
Gyarmathy; schilderij 'de 
wespenkoning' (1963) van 
Bela Kondor. 

2i5'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
100 Ft. Taartpunt met voetbal 
en beeldmerk gelegenheid. 

IERLAND 
i5'04. Uitbreiding Europe
se Unie. 
€0.65. Kaart landen Europese 
Unie en in andere kleur de 
toetredende landen. 
ii5'04. Fauna en flora, een
den. 
€0.48, 0.60, 65,1.. Resp. Ay
thya fuligula, Mergus serra
tor, Anas strepera, Anas 
querquedula. 

i66'o4. Ulysses van James 
Joyce (18821941), het verhaal 
vani6 juni 1904. 
€0.48, 0.65. James Joyce, 
resp. tekening van Tullio Pe
ricoli, foto van Constantine 
Curran in 1904. 

miimw»»»»! 

266'o4. Iers college in Pa
rijs (gesticht door John Lee 
uit Waterford in 1578). 
€0.65. Toegangsdeur Iers 
cultureel centrum. 

ii5'04. Europa 2004, va
kantie. 
€0.48, 0.65. Resp. kasteel 
Ross in Killarney (Kerry), 
kliffen van Moher (Clare). 

i55'o4. Tiende gedenkdag 
Verenigde Naties 'internatio
naal jaar van het gezin'. 
€0.65. Beeldmerk gelegen
heid: hart beschermd door 
dak. 
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i95'04. Vijftig jaar Texaco 
kunstwedstrijd voor kinderen. 
€0.48, 0.60, 0.65,1.. Win
nende inzendingen dit jaar, 
resp. kikker, hond, land
schap, stilleven met vissen. 
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CütA^TI V* s t iuu rutfs 

306'04. Opening light rail 
Luas (Iers voor snelheid) in 
Dublin. 
Tweemaal €0.48 (samenhan
gend). Tram met ingang op 
hoogte perron, tram en ge
bouw. 
227'o4. Honderd jaar ca
mogie (Keltische teamsport 
voor vrouwen met stick en 
bal; mannen hurly). 
Tweemaal €0.48 (samenhan
gend). Camogiespeelsters uit 
twee verschillende periodes. 
227'o4. Olympische Spe
len. 
€0.48, 0.65. Olympische rin
gen met vlam en resp. speer
werper, discuswerper. 

ITALIË 
75'04. Europa 2004, vakan
tie. 
€0.45, 0.62. Resp. dichte 
koffer met stickers vakantie
plaatsen, open koffer met va
kan tiespullen. 

85'o4. 'Transumanza' 
hoofdroute schapenpad door 
Abruzzen. 
Blok €0.45. Panoramische 
blik op bergdorp Gastel del 
Monte en kudde schapen; op 

rand route L'AquilaFoggia. 

2o5'o4. Synagoge Rome 
honderd jaar, gezamenlijke 
uitgifte met Israel. 
€0.60, 0.62. Resp. voorgevel 
synagoge, synagoge en pa
neel binnenzijde met meno

225'o4. A.C. Milan voetbal
kampioen 20032004. 
€0.45. Voetballer met wapen
schilden Milanese voetbalas
sociatie en driekleur. 

.V^rtAÄ** 

225'o4. Serie 'hoge waar
den'. 
€3.. Profiel 'donna turrita' 
en wapenschild republiek. 
285'o4. Vijftigste Festival 
Puccini. 
€0.60. Portret Giacomo Puc
cini (18581924) op achter
grond scène Madame Butter
fly (1904). 

50EDIZIONE 
FESTIVAL PUCCINI 

36'04. Universiteit Turijn 
zeshonderd jaar. 
€0.45. Gebouw met galerij en 
zegel antiek Athene. 

56'04. Achille Varzi (1904

1948). 
€0.48. Portret autocoureur 
met raceauto's en motorfiets. 

i66'o4. Serie instellingen, 
'Corpo dl Polizia Penitenzia
ria'. 
€0.45. Wapenschild en agent 
politiecorps. 

i66'04. Frankeerzegel 'pri
ority mail'. 
€2.. Letter 'P', aanhangsel 
met'priority mail'. 
266'04. Frankeerzegel, se
rie 'de vrouw in de kunst'. 
€0.go. Detail schilderij 'Vene 
re e Marte legati da Amore' 
van Paolo Calieri (1528
1588). 

266'04. Frankeerzegel 'pri
ority mail'. 
€2.20. Letter 'P' en 'priority 
mail'. 

JERSEY 
277'o4. Zeldzame dieren oj 
Jersey, II (1:1989, Yvert470

473)
32,33,49,70 p. Pandabeeld
merk WWF* en resp. Podar
cis muralis, Euroleon 
nostras, Gryllus campestris, 
Sylvia undata (muurhagedis, 
mierenleeuw, veldkrekel, 
Proven^aalse grasmus); ook 
velletje met tweemaal de vier 
zegels. 
w«*«««v« 
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KROATIË 
224'04. Beroemde Kroaten 
2.30, 3.50, 3.50,10.kn. 
Resp. 400'" geboortedag Iva 
Lucic (16041679): afbeeldin 
historicus en boek 'De regnc 
Dalmatiae etCroatiae', 500*' 
geboortedag Antun Vrancic 
(15041575): afbeelding di
plomaat, 500^" sterfdag And 
rija Alesi (1420/251504): re
lief Heilige Hièronymus van 
de beeldhouwer, 400 jaar ge 
leden eerste Kroatische 
grammatica van Bartol Kasic 
(15751650): titelpagina 
grammatica. 
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224'o4. Nationaal park 
Rjsnjak. 
Blok 10. kn. Eryngium alpi
lum, Lilium martagon, Cen
aurea uniflora; op rand ber
den, lynx en Gentiana lutea. 

r5'04. Zeventienhonderd 
aar martelaarschap St.Dom
lius. 
j.50 kn. Relief met dood St.
3omnius uit kathedraal Split 
1767). 

)5'o4. Europa 2004, vakan
ie. 
Tweemaal 3.50 kn. Attnbu
en voor zon en winterva
:antie, resp. zonnebril, 
trandstoel, zeester; slee, 
ki's, ijskristallen. 
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i5'o4. Honderd jaar 
'IFA*. 
.50 kn. Beeldmerk gelegen
leid, voetbal. 

HRYATSKA 
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■6'04. Flora, medicinale 
ruiden. 
.30, 2.80, 3. kn. Resp. Rosa 
anina, Viola odorata, 
lenthe piperita. 

66'o4. Mondiaal congres 
Unima (Union Internationale 
de la Marionette) en interna
tionaal festival poppenspel. 
3.50 kn. Marionettentheater. 
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i26'o4. Europees Kam
pioenschap voetbal. 
3.50 kn. (rond te maken). 
Voetbal, op rand veld. 
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LITOUWEN 
i96'04. Chiune Sugihara 
(19001986). 
I. Lt. Portret Japanse consul 
in Litouwen in 19391940 (gaf 
doorreisvisa, redde daardoor 
ongeveer zesduizend joden 
uit Litouwen, Polen en Duits
land). 
I V I V V ^ .     , 
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MACEDONIË 
io3'o4. Cultureel erfgoed, 
wapens. 
10, 20, 36, 50 den. Resp. 
dolk, zwaard, pistool, ge
weer. 

LETLAND 
85'04. Europa 2004, vakan
tie. 
60. Lvl. Roeiboot met men
sen en hond. 

36'o4. Europees kampioen
schap voetbal. Euro 2004. 
0.30 Lvl. Twee voetballers. 

266'o4. Vissen. 
0.15,0.30 Lvl. Resp. Oncorhyn
chus mykiss, Psetta maxima. 
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LATVUA 

243'o4. Kunstnijverheid en 
folklore. 
36, 50 den. Kleden. 
i94'o4. Honderd jaar gele
den eerste Albanese woor
denboek in Macedonië. 
36 den. Portret. 

234'o4. Architectuur. 
20 den. Huis Kratovo. 
45'04. 'De zon is een ster'. 
36 den. Zon en sterren, tekst 
'Macedonië in de EU'. 

SBè3Aa 
ihe sun TOO , 

IS a star 

75'04. Europa 2004, vakan
tie. 
Tweemaal 50 den. (doorlo
pend beeld). Strand met pa
rasols en zwemmers. 
46'o4. Frankeerzegels. 
3,10 den. Tweemaal verschil
lende vaas uit 12''« eeuw v.C. 

56'o4. Milieubescherming. 
36 den. Ecopark Prespa met 
pelikaan. 

MADEIRA 
245'o4. Natuurreservaat II
has Selvagens. 
€0.30, 0.45,0.72. Resp. Pela
godroma marina hypoleuca, 
Monanthes lowei, Tarentola 
bischoffi. Velletje met de drie 
zegels. 

io5'o4. Europa 2004, va
kantie. 
€0.56. Bloem, man met rug
zak en meer met zeilbootjes. 

MALTA 
i23'o4. Brievenbussen. 
1,16, 22, 37, 76 c. Oude en 
nieuwe brievenbussen. 
Maart '04. Trams van 1905
1929. 
19,75 c. Trams met boven
balkon. 
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54'o4. Katten. 
7,27, 28, 50, 60 c. Verschil
lende poezen. 

MOLDAVIË 
3O4'04. Bekende mensen. 
40 b., 1.50 L. Resp. dokter 
Natalia Gheorghiu (1914
2001), geestelijke Dosoftej 
(16241693). 

MONACO 
285'o4. Frankeerzegels, 
Napoleon Bonaparte (1769
1821). 
€0.58, 0.75, 0.90, 2.40. Resp. 
Napoleon met officieren kei
zerlijke leger: prins Joseph 
(17631816) en prins Honoré 
VGabriel(i778i84i), ade
laar en bijen (symbolen kei
zerrijk), Stephanie de Beau
harnais (17891860) geadop
teerde dochter Napoleon en 
overgrootmoeder prins Louis 
II van Monaco, Napoleon in 
kleding kroning. 

i46'04. Eerste productie 
'Ballets Russes'. 
€1.60. Portretten Serge de 
Diaghilev (18721929, eerste 
optreden Parijs 1909, Monaco 
1911) en George Balanchine 
(19041983, leider Ballets na 
WWII), gebouw en danspaar. 

■MMIMMIM 

i46'o4. TelevisiefesQval 2004. 
€i.8o. Wereldbol als pupil oog. 
266'04. Marco Polo (1254

1324)
€0.50. Portret wereldreiziger, 
schrijver 'Le livre des Merveil
les' en landschap met ruiter. 
wmtmmmmmm 

266'o4. Duizendenéén
nacht, oosterse vertellingen 
in 1704 in Frans vertaald. 
€1.. Sheherazade, moskee, 
bed en pauw. 
FT^t^ryg^T^y^l ■■■■■■■■■■■ 
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266'o4. Frederic Mistral = 
(18301914). :^ 
€0.45. Portret Nobelprijswin — 
naar letterkunde 1904 en me = 
deoprichterini854Félibrige "• 
(letterkundige groep), kerk, ^ 
boeken. " 

635 



266'04. Congres UPU* in 
Boekarest, Roemenië. 
€0.50. Wereldbol, brief, duif. 

ili 

MONACO 

^ . ■ . ^ . .   ^ — ^ . ^ ^ . ^ ^ 

266'04. Postzegeltentoon

stelling 'Salon du Timbre'. 
€0.75. Pare Floral en postze

gels. 

; MONACO 
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57'04. Beach Hotel in Mon
te Carlo vijfenzeventig jaar. 
€0.45. Zwembad hotel. 

M.JBU > jrt< 

NOORWEGEN 
i86'04. Achthonderdste ge
boortedag koning Hakon IV 
Hakonson. 
12., 22. kr. Resp. Hakon 
Hakonson, Hakons zaal en 
zwaard. 

i86'o4. Noorse spoorwegen 
honderdvijftig jaar. 
6., 7.50, 9.50,10.50 kr. 
Resp. station Koppang met 
stooraloc, station Dovre met 
mensen op perron, halte Flat

^ mark, sneltrein vliegveld. 

OEKRAÏNE 
i7"5''04 Honderd jaar 
FIFA*. 
45, 75,80 k., 2.61 Hr. (sa
menhangend). Beeldmerk 
FIFA, voetbalscènes en sup
porter. 
i75'04. Vijftig jaar UEFA*. 
3.52 Hr. Beeldmerk gelegen
heid en voetbalscène. 

2i5'o4. Symon Petliura 
(18791926). 
45 k. Portret en handteke
ning staatsman en publicist. 
i i 6 '04. Serie 'Kiev door 
ogen kunstenaar' . 
Viermaal 45 k. Omgeving 
Kiev met Andreaskerk door 
onbekende schilder, fontein 
bij Gouden Poort door Petro 
Levchenko, voorjaar in Ke
renivka van Abram Ma
nevych, Michael kathedraal 
met gouden dak door Mykola 
Burachek. 

i86'o4. Volksvertellingen. 
Driemaal 45 k. (samenhan
gend). Man in vijver en kat, 
man in kano, man met knots 
en draak. 

266'o4. Olympische Spelen 
in Athene. 
2.61 Hr. Olympische ringen, 
man in kar getrokken door 
gevleugeld paard. 

iOQp 

OOSTENRIJK 
46'o4. Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem. 
€1.25. Kerkgebouwen en 
beeldmerk: vijfvoudig rood 
Jeruzaleraskruis. 

46'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
€0.75. Bloemenveld en zon 
van kunstenares Eva Fuchs. 
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i96'o4. Serie spoorwegen, 
III, zuidelijk staatsspoor. 
€0.55. Engerth locomotief 
'Kapellen'. 
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256'o4. Feest Donaueiland 
in Wenen. 
€0.55. Beeldmerk festival. 

67'o4. Theodor Herzl 
(18601904), gezamenlijke 
uitgifte met Hongarije en Is
raël. 
€0.55. Portret schrijver en 
grondlegger zionistische be
weging met titel boek 'Der 
Judenstaat'. 
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POLEN 
75'o4. Tiende conferentie 
overheidsproducenten post
zegels. 
3.45 Zl. Beeld tussen Maria
kerk en St.Barbarakerk in 
Krakow. 

i45'04. Poolse steden, 
Lodz. 
1.90 Zl. Kerk van de Heilige 
Geest en Izrael Poznakipa
leis; met aanhangsel waarop 
'priority'. 

26'04. Bezoeken paus Jo
hannes Paulus II aan Polen 
tussen 1979 en 2002, geza
menlijke uitgifte met Vati
caan. 
Achtmaal 1.25 Zl. in twee vel
letjes met vier zegels en acht 
aanhangsels. Portretten paus 
met wapenschilden paus en 
Polen op aanhangsels. 

PORTUGAL 
303'o4. UEFA* Euro 2004, 
de ofHciële speelbal. 
€0.10, 0.20,0.30, 0.50 (ronde 
zegels). Verschillende afbeel
dingen voetbal; ook rond vel
letje met de vier zegels. 

204'o4. Gaststeden Euro 
2004. 
Achtmaal €0.30. Beeldmerk 
Europees kampioenschap, 
voetballer en kenmerk gast
stad, resp. Guimaraes, Braga, 
Lissabon, Faro/ Loulé, Porto, 
Aveiro, Coimbra, Leiria. 

254'o4. Anjerrevolutie van 
25 april 1974 dertig jaar gele
den. 
€0.45. Vier anjers. 

€0.45 

(t^. 

Portugal 

Abm é Evolugäo 
BOanos 

284'o4. Euro 2004, sta
dions. 
Tienmaal €0.30. Stadion in 
resp. Leiria, Lissabon, Porto, 
Porto, Faro/ Loulé, Guimara
es, Coimbra, Braga, Aveiro, 
Lissabon. 

35'o4. Europese Unie. 
€0.30, 0.56; blok €2.. Resp. 
' e ' met gestileerde figuurtjes 
(Europese verkiezingen), Eu
ropese sterren en vlaggen 
nieuwe lidstaten; vlaggen 
oude en nieuwe lidstaten. 

io5'o4. Europa 2004, va
kantie. 
Tweemaal €0.56. Strand met 
rotsbrug en man met parasol, 
silhouet bij schilderij. 

i75'04. Honderd jaar sinds 
eerste telefoonlijn tussen Lis
sabon en Porto. 
€0.30, 0.45, 0.56,0.72; velle
tje met tweemaal €i. . Resp. 
antieke telefoon, isolator 
voor telefoonpaal, glaskabel, 
beeldtelefoon; antieke tele
foon, beeldtelefoon. 

205'o4. Joods erfgoed in 
Portugal. 
€0.30, 0.45,0.56, 0.72,1., 
2.; blok €1.50. Resp. orna
ment, ster met leeuw, meno
ra, deel steen met inscriptie, 
kleed, beeldje; interieur syna
goge ShaareTikva in Lis
sabon (bestaat honderd jaar). 

27'5 ' ' °4 Finale Euro 2004. 
Blok€i.. Beeldmerk 
Euro2oo4, stadion en beker; 
op rand voetballers. 



8-6-'o4. Portugese postze-
[elbond vijftig jaar. 
0.30, blok €1.50. Resp. ze
tels en stempel, sterapelap-
laraat 

lOEMENIÊ 
.4-4-'04. Eenenvijftigste bij
enkomst Internationale raad 
oor behoud wild en jacht 
CIC*) in Boekarest, 
ijfmaal 16.000 L. (samen-
angend); blok 16.000 L. 
leeldmerk Roemeense orga-
isatie voor jagers en vissers 
n resp. jager met hond, fa-
ant (Phasianus colchicus), 
delhert (Cervus elaphus), 
;ems (Rupicapra rupicapra), 
•ruïne beer (Ursus arctos); 
delhert en beeldmerk CIC, 
p rand jachttrofeeën en 
eeldmerken Roemeense fi-
itelistische federatie, Euro-
ese filatehstische academie, 
ijeenkomst CIC in Boeka-
est. 

ROMANIA' 

USLAND 
-5-'o4. Europa 2004, vakan-

r. Kmderen aan het 
land, parasols, auto's. 

ikr£ POCCMSIS*«'« 

!-5-'o4. Honderd jaar sinds 
eldhaftige verdediging Port-
rthur (Russisch-Japanse 
5rlog). 
lok 10.- r. Medaille, op rand 
)rlogsscènes. 

T ^ S M I » « ^ ' wi^mtk^ 

)-5-'o4. Tweehonderdste 
iboortedagM.I. Glinka 
804-1857). 
riemaal 4.- r.; aanhangsel 
amenhangend). Portret 
mponist, scène uit opera 

'Een leven voor de tsaar' 
(1836), scène uit 'Roeslan en 
Loedmila' (1842); muziek 
'Slav'sya!' uit 'Een leven voor 
de tsaar'. 

^5'5' '°4' Museum 'Tsarskoje 
Selo', amberzaal. 
Driemaal 5.- r.; blok 25.- r. 
Decoraties amberzaal, resp. 
Russische kroon, 'Mozes en 
Farao', versierd medaillon; 
Florentijns mozaïek uit 1752 
op rand amberzaal. 

3-6-'o4. Duits-Russische 
jeugdontmoetingen in 21'" 
eeuw, gezamenlijke uitgifte 
met Duitsland. 
8.- r. Figuurtjes met vlaggen. 
8-6-'o4. Honderdste geboor
tedag V.K. Kokkinaki (1904-
1985). 
3.- r. Portret testpiloot en 
vliegtuigen. 

8-6-'04. Schilderijen. 
Viermaal 5.- r. Moderne 
schilderijen met patriottisch 
onderwerp van Sergey Prise-
kin (1958), uit resp. 1989, 
1983,1980,1991. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 6/556, 
Europa 2004. 

SERVIÉ EN MONTENEGRO 
i-3-'04. Frankeerzegels, Ser
vische opstand tegen Turken 
tweehonderd jaar geleden. 
12.-, 16.-, 28.70, 32.- Ndin. 
Resp. vrijheidsstrijders, pis
tool met wimpel en wapen
schild. Dorde Petrovic (1768-
1817) Servisch strijder, kinde
ren en wereldbol. 

22-3-'o4. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Milutin 
Milankovic {1879-1958). 
16.- Ndin. (€0.25). Portret 
wiskundige en astronoom 
met wereldbollen. 
3i-3-'o4. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Albert 
Einstein (1879-1955). 
16.-Ndin. (€0.25). Portreten 
natuurkundige tekening. 
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7-4-'04. Stad Kotor vijfen
twintig jaar op lijst werelderf
goed Unesco*. 
16.-Ndin. (€0.25). Vestingen 
beeld. 

Ï5KNIA ! C R W 

29-4-'o4. Eerste geschied
schrijving Montenegro twee
honderdvijftig jaar geleden. 
16.-Ndin. (€0.25). Portret 
Vasilija Petrovica. 

5-5-'04. Europa 2004, vakantie. 
16.-, 56.- Ndin. (€0.25, 0.80); 
velletje met 32.-, 56.-Ndin. 
(€0.50, 0.80). Resp. parapen
ter, zeilboot; zeilboot, roeibo
ten (op rand kaart Europa met 
parapenters en deltazeiler). 

io-5-'o4. Tempel van Sava. 
16.-, 28.70 Ndin. (€0.25, 
0.50). Tempel en resp. heili
ge, beeld. 
i3-5-'04. Honderdvijftigste 
geboortedag Michael I. Pupin 
(1854-1935). 
16.- Ndin. (€0.25). Portret 
natuurkundige. 

2i-5-'o4. FIFA* honderd jaar. 
28.70 Ndin. (€0.50). Beeld
merk en voetbalveld. 
io-6-'o4. Europese natuurbe
scherming. 
32.-, 56.-Ndin. (€0.50, 0.80). 
Resp. Ravnjak-beek in Monte
negro, Sara-bergen m Servië. 

SLOVENIÉ 
2i-5-'04. Lovrenc Kosir 
(1804-1879). 
B. Portret (stelde gebruik 
postzegels voor, werd met 
gedaan), zijn geboortehuis 
en deel manuscript. 

2i-5-'04. Griekenland, ba
kermat Olympische Spelen. 
C, D. Resp. discuswerper en 
in schaduwbeeld turner, ver
springer en in schaduwbeeld 
polsstokhoogspringer. 
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2i-5-'o4. Europa 2004, va
kantie. 
D. Vis met paraplu. 
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2i-5-'o4. Transportmidde
len, fiets. 
110 Sit. Fiets met kettingwiel 
en ketting waarm naam Puch 
(Sloveen begon in 1889 fiets-
bedrijf in Graz, Oostenrijk). 

2i-5-'o4. Serie geschilderde 
bijenkastpanelen. 
218 Sit. Paneel met molenaar, 
zijn vrouw en man te paard 
uit 1869. 

3-7-'o4. Erfgoed. 
B. Huis voor mijnwerkersge
zinnen in Trbovlje. 

SLOWAKIJE 
i-5-'04. Uitbreiding Europe
se Unie. 
18.- Sk. Kaart Europa, Euro
pese sterren en vlaggen nieu
we lidstaten. 
i-5-'04. Toetreding NAVO*. 
60.- Sk. Beeldmerk NAVO. 
2i-5-'o4. Dedusko en Vecer-
nicka. 
8.- Sk. Huis, boom, man en 
hondje. 

SLOVEN Sj0O 
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3i-5-'o4. Olympische Spelen, 
paralympics. 
34.- Sk. Atleet, beeld, olympi
sche ringen en beeldmerk pa
ralympics. 

i5-6-'o4. President Slowa
kije. 
8.- Sk. Portret Ivan Gasparo-
vic(ig4i). 
i7-6-'o4. Bossen van Slowa
kije. 
12.- Sk. Man in bos Dobrocs-
ky. 

30-6-'04. Tatrabus. 
14.- Sk. Elektrische bus 
(1904) en mensen. 

30-6-'04. Watersysteem 
mijngang Spanodolinsky. 
24.- Sk. Berggebied met 
schacht en mijngangen. 



SPANJE 
294'04. Europa 2004, va
kantie. 
€0.77. Persoon onder para
sol, op achtergrond: Sagrada 
Familia van Gaudi in Barcelo
na, fontein met godin Cybele 
in Madrid, moskeetoren 'La 
Giralda' en Torre del Oro in 
Sevilla. 

ill 

35'o4. Uitbreiding Europe
se Unie. 
€0.52. 'e' en symbolische te
kens, Europese sterren. 
ii5'04. Honderdste geboor
tedag Salvador Dali (1904

1989)
€0.77. 'Zelfportret met de 
hals van Rafael' (1921). 
2i5'o4. FIFA* honderd jaar. 
€0.77. Doelnet en getal '100' 
met voetbal en beeldmerk ge
legenheid. 
225'o4. Huwelijk prins van 
Asturia met Letizia Ortiz Ro
casolano. 
€0.27. Wapenschild kroon
prins Felipe en 'gefeliciteerd' 
in Spaans, Catalaans, Gali
cisch en Baskisch. 
235'o4. Mondiale postze
geltentoonstelling 'Espana 
2004' in Valencia, muziek. 
€0.27, 0.52; tussenveld (sa
menhangend). Beeldmerk 
Espana 2004 en resp. portret 
Vicente Martin y Soler (1754
1806, operacomponist) en 
muzieknoten, trommel en 
trompet (instrumenten inter
nationale muziekwedstrijd in 
Valencia); figuur met blaas
instrument. 
245'o4. 'Espana 2004', mo
narchie. 
Velletje met €0.27, 0.77, 6.; 
drie aanhangsels. Resp. prins 
Felipe en Letizia, kroonprins 
Felipe, koning Juan Carlos en 
kongin Sofia; wapenschild 
koning, wapenschild kroon
prins, Almudenakathedraal 
in Madrid (huwelijk prins Fe
lipe en Letizia). 

255'04. 'Espana 2004', 
frankeerzegels. 
€0.27 in velletje van vier. Por
tret koning Juan Carlos; op 
rand beeldmerken Anfil*, As
cat*, FIP*, Ifsda*, Fesofi*. 
265'o4. 'Espana 2004', 
volksfeesten. 
€0.27, 0.77; tussenveld (sa
menhangend). Beeldmerk 
Espana 2004 en resp. binnen
komst stier en paarden in Se
gorbe, stier en stierenvechter; 
portret stierenvechter Enri
Que Ponce. 
275'o4. 'Espana 2004', 
sport. 
Velletje met €0.35, 0.52,1.90; 
drie aanhangsels. Beeldmerk 
Espana 2004 en resp. tennis

ser, motorrijder, golfbaan; 
Spaans Davis Cupteam 
2003, Ricardo Tormo voor 
circuit Valencia, golfer Seve
riano Ballesteros. 
285'o4. 'Espana 2004', Va
lencia hoofdstad aan de zee. 
€0.52, 0.77;tussenveld (sa
menhangend). Beeldmerk 
Espana 2004 en resp. zeil
jacht 'Bravo Espana', gebou
wen uit Valencia en boten; 
Valencia als toekomstige 
plaats voor zeilwedstrijd 
'America's Cup'. 
2g5'o4. Honderdjarige 
kranten, Diario de Valencia 
(1790). 
€0.27. Krantenverkoper en ti
tel krant. 
ii6'04. Xacobeo 2004 (San
tiago Heilig Jaar: als festival 
van Jakobus de apostel op 
zondag valt). 
€0.52. Interieur kathedraal 
Santiago met fragment pel
grimspad. 
i86'o4. Serie paradores 
(Staatshotels). 
€0.52. Paradorvan Lerma 
(vroeger paleis hertogen van 
Lerma). 

TSJECHIË 
265'o4. Voor het kind. 
6.50 Kc. Groetende kikker, 
karakter uit 'De wind in de 
wilgen' van Kenneth Gra
ham. 

265'o4. Europese postze
geltentoonstelling Brno 
2005. 
6.50 Kc. Beeld Radegast 
(1929, god van zon, vuur, 
oogst en gastvrijheid) van Al
bin Polasek (18791965). 
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265'o4. Schoonheden van 
ons land. 
12., 14. Kc. Bedevaartskerk, 
resp. op Heilige Berg in Pri
bram, boven de stad Bystrice 
pod FJostynem in Moravië. 

236'o4. Zevenhonderdste 
geboortedag Francesco 
Petrarca (13041374). 
14. Kc. Portret Italiaanse 
dichter en prozaïst, een van 
de grondleggers humanisme. 
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236'o4. Olympische Spe
len, Athene. 
9. Kc. Wielrenster. 

236'04. Paralympics in 
Athene. 
6.50 Kc. Speerwerper. 

; |UKc 
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TURKIJE 
33'04. Frankeerzegel, post
bank. 
600.000 TL. Beeldmerk bank. 
54'04. Vuurtorens. 
600.000150.000,700.0004
50.000 TL. Vuurtoren op 
resp. kaap Kerempe bij Kas
tamonu, kaap Gelidonya bij 
Antalya. 

VATICAAN 
36'o4. De euro verbindt Eu
ropa: vijftien landen, één 
munt (frankeerzegels). 
€0.04, 0.08,0.15, 0.25, 0.30, 
0.40,0.45, 0.60, 0.62, 0.70, 
0.80,1., 1.40, 2., 2.80. Na
tionale vlag en beeldenaar 
euro van vijftien landen. 

36'04. Automaatzegels. 
Driemaal €0.45. In drie ver
schillende kleuren: gekruiste 
sleutels met tiara. 
36'o4. Kinderen slachtoffer 
aids* (opbrengst gaat naar 
organisatie in Afrika voor 
hulp aan kinderen met aids). 
€0.45 in velletje met zes gelij
ke zegels en zes verschillende 
aanhangsels. Twee kinderen 
met strepen door ogen, op 
aanhangsels teksten over kin
deren en aids. 
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36'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
€0.45, 0.62. Paleis en men
sen te paard, formele tuin. 

WITRUSLAND 
45'o4. Bevrijding Witrus
land zestig jaar geleden. 
Velletje met 500, i.ooo r. 
Resp. medaille en monu
ment, optocht partizanen in 
Minsk. 

3i5'o4. Stations en stoom
locomotieven. 
320, 870 r. Station van resp. 
Masty en loc 130 D, Vitebsk 
en loc 230 A. 
36'o4. Bijen, wespen en 
hommels. 
320, 505; blok 2.000 R. Resp. 
Polites gallicus. Bombus lu
corum; Apis mellifera (op 
rand boom, blad, raat). 

56'o4. Honderdvijftigste 
geboortedag Yu.M. Pen 
(18541937), schilder. 
Velletje met tweemaal 
i.ooo r. Zelfportret (1890), 
horlogemaker (1914). 

ZWEDEN 
i98'o4. Duiven. 
5. (ekonomibrev), 5.50 
(brev), 10. kr. Resp. Strepto
pelia decaocto, Zweedse tui
melaar, Columba palumbus. 

ig8'04. Bessen en padde
stoelen. 
Viermaal 5.50 kr (brev). Wil
de aardbeien, mand bosbes
sen, rode bosbessen, jenever
bes, cranberries en populai
re, Zweedse, eetbare padde
stoelen. 

ig8'o4. Regionale huizen. Il 
3., 6., 8. kr. Huis smid in 
Uppland, huis bij boerderij ii 
Dalsland, huis van kalksteen 
op Gotland. 

BUITEN EUROPA 
ANTIGUA EN BARBUDA 
83'o4. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. vrouw met 
witte bloem (1932), Marie
Therese zittend (1937), rode 
leunstoel (1931), droom 
(1932); buste meisje (1926). 

ARGENTINIË 
225'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
Tweemaal 75 c. Beeldmerk 
gelegenheid en schilderij m( 
voetscène van Ruben Ramoi 
da, resp 'El picado' (2004), 
'Eltunel'dggS). 

9 ' i 

225'04. Mondiale postze
geltentoonstelling 'Espana 
2004'. 



'elletje met tweemaal 75 c. 
ichilderijen, resp. 'terug
:omstvan het vissen' (zeil
chip op strand met vrouwen 
n koeien) door Joaquin 
iorolIayBastida (18631923), 
rustpauze in La Pampa' 
huifkarren, mensen, paard) 
loor Angel Delia Valle (1852
903); op rand rest schilderij
n en kaart en vlag van resp. 
panje met poststempel Va
encia, Argentinië en post
tempel met postkoets. 

6'04. Honderdvijfentwin
ig jaar Hydrografische 
)ienst Marine, 
iermaal 75 c. (samenhan
;end). Op achtergrond sferi
che navigatiekaart Rio de la 
'lata (1875) en resp. kompas, 
extant, vuurtoren in Cabo 
irgenes, oceanografisch 
chip 'Puerto Deseado'. 

i6'04. Circus, 
elletje met viermaal 50 c. 
ioorlopend beeld). Circus
iste met steltloper en resp. 
onden op ballen, trapezear
est, clown op fiets, meisje 
taat op paard. 

RUBA 
i5'o4. Vissen. 
D, 60, 75,100 c. Resp. Sea
ls vetula, Holocanthus cilia
s, Holocentrus rufiis, Hae
lulon chrysargyreum. 

SCENSION 
;5'o4. Tweehonderd jaar 
oyal Horticultural Society. 
, 35,40,90 p.; blok $ 1.50. 
;sp. driemaal andere kleur 
jugainvillea glabra, Bou
linvillea spectabilis; bedreig
; varen Pteris adscensionis. 

AUSTALIË 
i6'o4. Goede reis, oceaan
schepen. 
50 c , $ I., 1.45,2.. Affiches 
met resp. 'Dominion Mo
narch' van Shaw Savill Lines, 
'Awatea' van Union Ship 
Company, 'Ormonde & Orso
va' van Orient Line, brug en 
schip van Aberdeen & Com
monwealth Line. 
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296'04. 'Eureka Stockade' 
honderdvijftig jaar geleden 
(gewapende opstand mijn
werkers wegens mijnvergun
ningen en gebrek aan politie
ke vertegenwoordiging: be
gin democratie Australië). 
50 c , $ 2.45. Resp. Eureka
vlag met Zuiderkruis, portret 
Peter Lalor(i827i889, leider 
mijnwerkers) met handteke
ning en tekening Charles Al
phonse Doudiet (ca. 1832
1872) 'trouw zweren aan Zui
derkruis, 1854'; velletje met 
beide zegels, op rand vergun
ning mijnwerker en meer te
keningen Doudiet: brand 
Bentley's hotel en soldaten en 
paarden. 

i37'04. Indrukken Austra
lië. 
$ I., I., 1.45, 2.45. Resp. ko
ala (Phascolarctos cinereus), 
dwergpinguïn (Eudyptula mi
nor), driebandanemoonvis 
(Amphiprion percula), strand 
goudkust Queensland. 

13 tot 298'04. Australische 
gouden medaillewinnaars 
Olympische Spelen. 
50 c. Winnaar of winnend 
team. 

BAHAMAS 
Namen en afbeelding mel
ding 6/557, tweehonderd jaar 
RHS. Resp. cattleya, hibis
cus, canna, thunbergia. 

BOLIVIA 
6i'o4. Johannes Paulus II 
vijfentwindg jaar paus. 
I., 1.50,5., 6., 7.; velletje 
tweemaal 10. Bs. Verschil
lende afbeeldingen paus. 

45'o4. Tien jaar stichting 
'Arco Iris', opgericht door 
Duitse priester Jose M. Neu
enhofer voor straatkinderen. 
1.80 Bs. Kind en regenboog. 

BRAZILIË 
ig4'o4. Orlando Villas Boas 
(19142002). 
R$ 0.74. Tekening Villas 
Boas en Xinguindianen. 
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2i5'04. FIFA* honderd jaar. 
R$ 1.60 (rond te maken). 
Beeldmerk op middenstip. 
i6'04. Tweeënnegentigste 
internationale conferentie 
overwerk (OIT*). 
R$ 0.50. Beeldmerk OIT. 
56'o4. Amerika 2004, be
scherming kustgebieden. 
Velletje met vijfmaal R$ 1.60 
(doorlopend beeld). Mangro
vebos met vogels en krabben. 

i26'04. Olympische Spelen. 
Viermaal R$ 1.60. Olympi
sche ringen en resp. silhouet 
adeet met olympische vlam, 
beeldmerk spelen 2004, zeil
boten, atleten. 
i26'04. Basiliek Senhor 
Bom Jesus van Bonfim. 
R$ 0.75. Kathedraal. 

CANADA 
i97'04. Toeristenattracties, 
Nationale Canadese tentoon
stelling. 
49 c. 'Princes' Gates' vanaf 
drukbezochte markt. 
287'o4. Olympische Spelen 
2004. 
Tweemaal 49 c. Vrouwen
voetbal (sinds 1996 bij spe
len), marathonloper en por
tret Spyros Louis (Griekse 
winnaar marathon 1896). 

i28'04. Honderd jaar open 
kampioenschap golf Canada. 
Tweemaal 49 c. (ronde zegels 
op ware grote golfbal). Foto 
golfspeler, publiek en trofee, 
resp. vroeger, nu. 

i59'04. Cardiologisch insti
tuut Montreal vijftig jaar. 
49 c. in boekje van acht. Ge
stileerd hart met wereldkaart 
(internationale reputatie), 
operatie (toepassen en over
dragen operatietechniek), dr. 
Paul David (stichter), gebouw 
instituut. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
205'04. Inauguratie elfde 
president en vicepresident. 
Viermaal NT$ 5.; blok 
NT$ 12.. Portretten presi
dent Chen Shuibian en vice
president Hsuilien Annette 
Lu met resp. vlag en eiland, 
vasteland en eiland met 
handdruk, flatgebouwen en 
tractoren, gebouwen en snel
weg; zonsopkomst boven 
Alishanbergen met trein en 
gebouwen o.a. Taipei loi. 
46'04. Film 'Harry Potter en 
de gevangene van Azkaban'. 
Twee vel met vijfmaal NT$ 5.
en eenmaal NT$ 25.. Figu
ren uit boek van schrijver J.K. 
Rowling. 

96'o4. Oude treinstations, 
I. 
NT$5., 5., 15., 25.. Sta
tions van resp. Keelung 
(1908), Taipei (1901), Hsin
chu (1913), Taichung (1905). 

i7'04. Nationaal natuurge
bied eilandengroep Matzu. 
NT$ 5., 5., 9., 25.. Resp. 
fort Nangan, dorp Cinbi op 
Beigan, dorp Fujheng en 
vuurtoren op Tungchu, ^ord 
Lienyuyikeng op Tungyin. 

256'o4. Herdruk frankeer
zegels fruit. 
NT$ 3.50, 5., 10., 12., 20., 
25., 32.. Resp. mandarijn
tjes, appels, lychees, peren, 
longans, meloen, passie
vruchten. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i34'o4. Pauwen. 
80, 80 f.; blok 6. y. Pauwen, 
resp. blauw, wit; groen. 
244'o4. Nanxirivier. 
60, 80, 80 f., 2. y. Doorlo
pend landschap rivier met 
bergen en boo^es. 
i5'04. Danxiabergen. 
60, 80, 80 f., 2. y. Resp. top 
Sengmao, Xianglongmeer, 
top Chahau, Jinjiangrivier. 
45'o4. Economische en 
technologische ontwikkeling 
China. 
80 f. Gebouwen. 

i55'o4. Veranderingen ge
boorteplaats Chinezen in het 
buitenland. 
Viermaal 80 f. Boerderij Xing
long, universiteit Jinan, nieu
we wijk Fuqing RongQiao, 
dorp Kaiping. 

i6'o4. Sima Guang (1019
1086), premieren historicus. 
80, 80 f., 2. y. Verhaal gat in 
vat, resp. kind valt in vat wa
ter, Guang maakt gat in vat, 
kind gered. 
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CHRISTMASEILAND 
i37'04. Zeeleven rond 



Christmaseiland. 
Vel met vijfmaal lo, tienmaal 
25, vijfmaal 50 c. O.a. koraal-
vlinder, tropische snapper, 
walvishaai, trekkervis, kei-
zersvis, rode koraalbaars, 
grouper, doktersvis, rifbaars, 
soepschildpad, koraal, 
schelp, zeester, zakpijp, 
naaktslak. 

ii 

DOMINICA 
8-3-'o4. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(1894-1978), Amerikaans il
lustrator. 
Velletje metviermaal $ 2.-, 
blok $ 5.-. Portretten presi
denten, resp. Eisenhower, 
Kennedy, Johnson, Nixon; 
Lincoln. 

8-3-'o4. Vlinders. 
$ 0.50, 0.90,1.-, 2.-; vel met 
zesmaal $ 2.-; blok $ 5.-. 
Resp. Heliconius aliphera, 
Dismorphia amphione, Anar-
tia jatrophae, Mesene pha-
reus; 'figure-of-eight', 'oran
ge theope', Anteos clorinde, 
Catonephele numilia, Phoe-
bis philea, Morpho peleides; 
Papilio cresphontes. 

i2-4-'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
20,25, 55. 65 c., $1.-, 1.65, 
2.-, 4.-. Resp. hardloopster 
Betty Robinson (1928), Karo-
lyTakacs (schieten, 1948), 
Bob Bearaon (verspringen, 
1968), Mildred Didrikson 
(horde, 1932), Ville Ritola 
(hardlopen, 1924), Hajos 
Guttman (zwemmen, 1896), 
Paavo Purmi (hardlopen, 
1920), Nedo Nadi (schermen, 
1920). 

EGYPTE 
i5'3''°4- Egypte wint regiona
le wedstrijd programmering 
en informatietechnologie. 

30 P. Wereldbol, computers, 
beeldmerk universiteit Cairo 
en wedstrijdbeker. 
2-4-'04. Dag van de wezen. 
30 P. Kind en bloem. 
i-5-'04. Conferentie en beurs 
Telecom Afrika. 
30 P. Beeldmerk, schotelan
tenne en kaart Afrika. 

EL SALVADOR 
i3-5-'04. Uitbreiding Euro
pese Unie. 
2.70, 5.-C.($ 0.31, 0.57). 
Resp. omtrek kaart El Salva
dor en Europese sterren met 
tekst '9 mei dag van Europa', 
kaart Europa met oude en 
nieuwe landen. 
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lasatvadrar $ OJI 

ETHIOPIË 
ii-3-'04. Amarant. 
20, 80 c , I.-, 2.- B. Resp. za
den onder vergrootglas, 
tweemaal afbeelding plant, 
dingen gemaakt van de plant. 

FALKLANDEILANDEN 
30-4-'04. Schapenboerderij
en. 
19, 22,45, 70 p., £ I.-. Resp. 
schapen scheren, schapen
kudde en ruiters, huis op Hill 
Cove, vrouw in Victoriaanse 
kleding, schip SS Fitzroy ge
laden met wol. 
i7-6-'04. Vijfentwintig jaar 
natuurbehoud Falklandeilan-
den. 
20, 24, 50 p., £ I.-. Resp. vrij
willigers planten 'tussac' (Pa-
rodiochloa flabellata), kinde
ren natuurgroep maken 
strand schoon, pinguïns met 
satelliet-opsporingsappa
raatje, jonge wenkbrauwalba
tros (Diomedea melano-
phris) op weegschaal. 

FIJI 
28-5-'o4. Inheemse slakken. 
18,41 c , $ 1.15, 3.-. Resp. 
Placostylus malleatus, Placo-
stylus kantavuensis, Orpiella 
fragillima, Placostylus graci-
hs. 

FILIPIJNEN 
27-6-'o3. Watervallen. 
Twee vel met viermaal 6.- P. 
Watervallen, resp. Maria 
Christina, Katibawasan, Ba-
gongbong, Pagsanjan; Casia-
wan, Pangi, Tinago, Kipot. 
2i-8-'03. Frankeerzegels, or
chideeën. 
30.-, 100.-P. 
g-g-'oj. Frankeerzegels, or
chideeën. 
50--.75--P-
ii-g-'oj. Honderdste geboor
tedag Cornelio T. Villareal. 
6.- P. Portret politicus naar 
schilderij C.B. Lopez. 

CORNELIO T VILLAREAL 
1*03 OtrtTM CtNttM*»rv 2003 
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ij-g-'og. Frankeerzegels, or
chideeën. 
6.-, 10.-, 22.-P. 
i7-io-'o3. Nee tegen drugs. 
5.-, 15.- P. Overdruk 'Nee te
gen drugs' op zegels presi
dentieel zegel uit 2001. 
25-io-'o3. Vijftig jaar federa
tie van vrije boeren. 
6.- P. Medaille. 
3-ii-'03. Antidrugs campag
ne, kindertekeningen. 
Viermaal 6.- P. (samenhan
gend). Kind met bezem, ver
bodsbord voor spuit en drugs 
met mensen en klok, kinde
ren schilderen over graffiti 
van drugsverslaafden, kind 
hakt bomen om. 
g-ii-'oj. Frankeerzegels, or
chideeën. 
9.-P. 
22-i2-'o3. Architecmur. 
Viermaal 6.- P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
6.- P. Resp. Luneta hotel, 
Hongkong Shanghai bank. El 
Hogar, Regina gebouw; par
lementsgebouw Pangasinan, 
Metropolitan theater, Phili-
trust, universiteit van Manila. 
22-i-'o4. Tanduay distilleer-
derij honderdvijfügjaar. 
6.- P. Distilleerscène. 
23-2-'o4. Staatsbezoek van 
president Verenigde Staten, 
George W. Bush op 18 okto
ber 2003. 
6.-, 22.- P. Resp. vlaggen bei
de landen met menigte en 
Bush achter lessenaar, vlag
gen met gebouw en Bush met 
president Gloria Macapagal-
Arroyo van Filipijnen. 

-----_-..-

GAMBIA 
i8-ii-'03. Mineralen. 
Vel met zesmaal 15.-, blok 
60.- D. Resp. stilbiet, kwarts, 
lapis, amethist, zwarte opaal, 
robijn; kwarts. 

i7-2-'04. Concorde. 
60.- D. Concorde boven schip 
Elizabeth II. 
8-3-'o4. Haaien. 
Vel met viermaal 30.-, blok 
75.- D. Resp. Negaprion bre-
virostris, Ginglymostoma cir-

ratum, Triakis semifasciata, 
Mustelus asterias; Cetorhi-
nus maximus. 

i8-3-'o4. Pablo Picasso (1881-
1973)-
Vel met viermaal 30.-; blok 
75.- D. Werk van Picasso. 
26-3-'04. Europees kam
pioenschap voetbal in Portu
gal. 
Vel met zestienmaal 16.-; vel 
met viermaal 25.-; blok 65.- D. 
Resp. elfiallen van Bulgarije, 
Kroatië, Tsjechië, Denemar
ken, Engeland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Ita
lië, Letland, Nederland, Por
tugal, Rusland, Spanje, Zwe
den, Zwitserland; Angelo Do-
menghini, Dragan Dzajic, 
Luigi Riva, Olympisch sta
dion; Italiaanse elftal 1968. 
ig-4-'04. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Drie vel met negenmaal 12.-; 
driemaal blok 65.- D. Resp. 
virgin pendolino loc, moun
tain class garratt, 2-8-8 no. 
227, zesmaal tunnel; mallard 
loc, Britse 4-8-2t, Russische 
P36 4-8-4, treinbrug over 
Forth, driemaal viaduct, 
tweemaal brug; driemaal loc, 
zesmaal station; Eurostar, 
West Highland lijn, Darjee-
ling-Himalayan trein. 
i9-4-'04. Olympische Spelen 
in Athene. 
10.-, 15.-, 20.-, 30.- D. Resp. 
zwemmen, Henri de Baillet-
Latour (voorzitter Internatio
naal Olympisch Comité 1925-
1942), olympische medaille 
1896, Oudgriekse pentaüon. 
3-5-'04. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Vel met vijftienmaal 7.-; vel 
met tienmaal 10.- D. Resp. 
vijftien afbeeldingen o.a. met 
Michail Gorbatsjov, Helmut 
Kohl en Bill Clinton; afbeel
dingen met o.a. moeder Tere
sa, koningin Elizabeth II, 
prins Charles en prinses Dia
na, Ronald Reagan. 

EGAMBia 

JMl: 
3-5-'04. D-Day zestig jaar ge
leden. 
7.-, 10.-, 15.-, 30.-; twee vel 
met viermaal 25.-; tweemaal 
blok 60.- D. Vlaggen Groot-
Brittannië, Verenigde Staten 
en Canada met resp. Jim 
Wallwork, Richard Gale, 
Winston Churchill, J.K. Bry-
ne; bommenwerpers boven 
Normandische kust, bom
menwerper RAF*, Britse 

Horsa gliders, kaart met lan
dingsplaatsen parachutisten 
in Normandië; Britse para
troepen, Britse paratroepen 
bij Pegasusbrug, Amerikaan
se paratroepen bij Sainte 
Mere Eglise, Amerikaanse 
paratroepen gaan stad bin
nen; troepen komen uit lan
dingsvaartuig, bommenwer
pers RAF*. 

GHANA 
i8-3-'04. James McNeill 
Whistler (1834-1903). 
200,400, 500, 6.000 Cs.; vel 
metviermaal 7.500 Cs.; blok 
2.000 Cs. Werk Amerikaanss 
kunstschilder. 
i8-3-'04. Pablo Picasso (1881 
1973)-
Velletje met viermaal 6.500 Cs. 
blok 16.000 Cs. Resp. Jac
queline met zwarte sjaal 
(1954), portret Olga (1921), 
vrouw in het wit, portret Dor 
Maar (1942); portret zuster 
kunstenaar: Lola. 

GRENADA 
8-4-'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
$0.75,1.-, 1.25,3.-. Resp. 
lord Killanin (1914-1999) 
voorzitter Internationaal 
Olympisch Comité (1914-
1999), hardlopen 10 km in 
1928, medaille uit 1900, lau
werkrans. 
i-6-'04. Internationaal jaar 
Vrede van Verenigde Naties. 
Velletje met driemaal $ 3.-. 
i-6-'o4. Beroemde oceaan-
schepen. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.-; blok $ 6.-. Resp. vier
maal Queen Mary; viermaal 
Titanic; Queen Mary. 

GRENADA/CARJUACOU EI 
PETITE IMARTINIQUE 
8-4-'04. Olympische Speien 
Athene. 
25, 50 c , $ I.-, 4.-. Resp. ver 
springen 1924, Avery Brund 
ge (1887-1975) voorzitter In 
ternationaal Olympisch Co
mité (1952-1972), medaille 
1972, Oudgriekse trainers. 

GUYANA 
i6-2-'04. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(1894-1978). 
Vel met viermaal $ 150.-; bk 
$ 400.-. Werk Amerikaanse 
illustrator. 
i6-2-'04. St. Petersburg drie 
honderd jaar, schatten uit d 
Hermitage. 
$35.-, 60.-, 100.-, 200.-; vel 
met viermaal $ 150.-; twee
maal blok $ 400.-. Schilder! 
en van resp. Laurent de la 
Hyre, Nicolas Poussin, Ang 
lica Kauffmann, Francois 
Boucher; Peter Paul Rubens 
Pompeo Girolamo Batoni, 
Rubens, Joseph Marie Vien; 
Hendrik van Balen, Rubens 



^ONGKONG 
[06'o4. Bevrijdingsleger 
Hongkong (sinds 1997). 

1.40,1.80, 2.40, 2.50,3. , 
. Resp. militaire parade 

net vlag (land, lucht en zee
nacht), sociale dienst 
bloeddonatie, bomen plan
en, bouw school), open dag 
soldaten met bezoekers, he
ikopter), landmacht (parade, 
)adges, tanks), marine (para
ie, badges, schip), lucht
nacht (parade, badge, heli
;opters). 

NDLA 
83'o4. Annamacharya. 

R. Beeld mystieke heilige, 
ociaal hervormer en dichter 
lit 15''= eeuw. 

M^^mr^ ANNAVtACHARYA 

■4'o4. Negende bataljon 
ladras regiment driehon
erd jaar. 
. R. Scène met paraplus na 
lag bij Colachal. 
44'04. V. Lakshminaraya
a. 

R. Portret musicus en 
omponist, handen spelen vi
ol. 
54'o4. INS Tarangani. 
 R. Zeilschip voor training. 

54'04. IISWBM (India In
titute of Social Welfare and 
usiness Management) vijf
gjaar. 

R. Zonnestralen, rolstoel, 
uto, sleepauto en apenstaar
e. 
84'o4. Baji Rao Peshwa. 

R. Militair en staatsman 
iet zwaard te paard. 
;5'o4. Honderdste ge
oortedag Siddhar Swamigal 
:904ig64). 
. R. Portret stichter Omkara 
shram. 
75'04. Indra Chandra 
has tri. 

R. Portret filosoof en 
;hrijver. 

TOISCH OCEAANGEBIED 
RITS 
i6'o4. Frankeerzegels, vo
ds. 

2,14,20,26,34,58,76,80 p., 
£1.10,1.34,1.48,2.50. Resp. 
Foudia madagascariensis, 
Geopelia striata, Acridothe
res tristis, Bubulcus ibis, Gy
gis alba, Sula dactylatra, Fre
gata minor, Phaethon leptu
rus, Butorides striatus, Plu
vialis ftilva, Anas querquedu
la, Limosa lapponica. 

INDONESIË 
Wetenschappelijke namen 
melding 6/559 bloemen. Sty
rax benzoin, Kopsia frutico
sa, Impatiens tujuhensis, 
Hoya diversifolia, Etlingera 
elatior, Dillenia suffruticosa, 
Papilionanthe hookerianum, 
Medinilla speciosa, Costus 
speciosus, Melastoma sylva
ticum, Nelumbo nucifera. 
Begonia robusta, Anaphalis 
longifolia, Pisonia grandis, 
Ixora javanica, Plumeria acu
minata. Cassia fistula, Calo
tropis gigantea, Dimor
phorcis lowii, Aeschynanthus 
radicans, Sonneratia caseola
ris. Rhododendron orbicula
tum, Passiflora eduUs, Pte
rospermum celebicum, 
Quisqualis indica, Spathi
phyllum comrautatum, Lili
um longiflorum, Clitoria ter
natea, Pecteihs susannae, 
Grammatophyllum specio
sum. 

iMctoiiesifl 

2i4'o4. Vooraanstaande 
vrouwen uit Indoneiè. 
Viermaal 2500 Rp. (samen
hangend). Ani Idrus (igi8
1999, journalistiek, onder
wijs), Gedong Bagoes Oka 
(19212002, humaniteit, on
derwijs, miheu), Nyonya 
Meneer (18951978, kruiden
industrie), Sandiah Kasur 
(19262002, onderwijs). 

2500"'''""'"'**"°'" ■ 

55'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
Driemaal 2500 Rp. in vel van 
achttien (rond te maken). 
Zwemmer, hoogspringer, 
verspringer. 

IRAN 
42'o4. Aardbeving Bam 
(26I2'03). 
Viermaal 500 Ris. Vesting
wal, dorp. Rode Kruismede
werkers helpen slachtoffers, 
mensen met hond en vlieg
tuig. Ook velletje met de vier 
zegels. 

c I j i ^ . orirai i 

ii2'04. Vijfentwintig jaar is
lamitische republiek. 
600 R]s. Ornament. 
i52'04. H. Rezazadeh, 
sterkste man van de wereld. 
1.200 Ris. Gewichthefferen 
Iraanse vlag. 

222'o4. Frankeerzegel, vlin
der. 
1.000 Ris. Inachisio. 
292'o4. Verkrijgen ISO* 
90012000 certificaat. 
600 Rls.Man met helm levert 
papier af andere man tekent 
papier voor huis. 
63'o4. Nieuwjaar, siervis
sen. 
100, 200, 300,400, 500, 
600 Ris. Resp. Carassius au
ratus, Carassius auratus, Poe
cilia reticulate, Betta spen
dens, Carassius auratus, Ca
rassius auratus. Velletje met 
de zes zegels. 

ISRAËL 
205'o4. Synagoge Rome 
honderd jaar, gezamenlijke 
uitgifte met Italië. 
Tweemaal NIS. 2.10. Resp. 
voorgevel synagoge, synago
ge en paneel binnenzijde met 
menora. 
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JAMAICA 
i75'04. Namen melding 
6/559, Caribische vogels. 
Trochilus polytmus, Amazo
na collaria, Anthracothorax 
mango. Icterus leucopteryx. 

Turdus Jamaicensis, Euneor
nis campestris, Saurothera 
vetula, Loxipasser anoxant
hus, Dendroica pharetra, Me
lanerpes radiolatus. 
36'o4. Wereldmilieudag. 
Velletje met viermaal $ 10, 
viermaal $ 40. Resp. waterle
lies, waterschildpad, koker
spons, bootje op Black River, 
vaasvormige spons en koraal, 
watervaren en vis, school vis
sen, zeeanemoon. 

JAPAN 
232'o4. Wetenschap, tech
nologie en animatie, III. 
Twee vel met tienmaal 80 yen 
(resp. vijf zeven verschillen
de afbeeldingen). Resp. 
'Marvelous Melmo' als vol
wassene en als baby met fles 
pillen, Hanaoka Seishu 
(1760183 5, pionier operaties 
onder narcose), houten mi
croscoop 18'''' eeuw, Takami
ne Jokichi (18541922, che
micus), afleversysteem medi
cijnen; 'Marvelous Melmo' 
met moeder, met man, in fles 
met twee kinderen, Hanaoka 
Seishu, houten microscoop, 
Takamine Jokichi, afleversys
teem medicijnen. 
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233'04. Wetenschap, tech
nologie en animatie, IV. 
Twee vel met tienmaal 80 yen 
(resp. vijf zeven verschillen
de afbeeldingen). Resp.scè
ne uit 'Battle of the Planets', 
eeuwig in beweging blijvend 
waterrad van Kume Michita
ka, satelliet OHSUMI, mole
cuulstructuur polyacetyleen, 
oog en microscoopbeeld me
dicijn; driemaal scènes 'Bat
de of the Planets', waterrad, 
satelliet, polyacetyleen, mi
croscoopbeeld. 

253'o4. Wereldtentoonstel
ling 2005 in Aichi. 
Tweemaal 80no yen. Mas
cottes Morizo en Kiccoro 
resp. met aarde, met kersen
bloesem. 

KAZACHSTAN 
i24'o4. Kosmonautendag. 
40., 50.1. Astronautische 
satellieten, resp. Marinerio, 
Luna3. 
i94'o4. Frankeerzegels. 
I., 2., 4., 25.1. Resp. 
driemaal wapenschild, vlag 
Kazachstan. 
224'o4. Honderd jaar 
spoorwegen. 
Blok 150.1. Trein en beeld
merk, op rand station, 
stoomtrein en kaart met ver
bindingen. 

ii5'o4. Frankeerzegels. 
20., 35., 72., 100., 200.1. 
In verschillende kleuren wa
penschild Kazachstan. 
i25'o4. Bevolkingsgroepen. 
Velletje met tweemaal 65.1. 
Man en vrouw uit resp. Oez
bekistan, Duitsland; op rand 
meer mensen en landkaart. 

2i5'o4. FIFA* honderd jaar. 
Tweemaal 100.1. Beeldmerk 
gelegenheid en tweemaal 
voetballer. 

KIRGIZIË 
34'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
3.S. Aap. 
i5'o4. Auto's. 
Velleqe met 2.30, 3.60,10., 
10., 15., 15., 25., 25. s. 
Acht verschillende auto's. 

i5'o4. Insecten. 
Velletje met 2.30, 3.60,10., 
10., 15., 15., 25., 25.s. 
Acht verschillende insecten. 
2i5'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
5., 6., 7., 10. s. Beeldmerk 
FIFA en FFKR (Football Fede
ration of Kyrgyz Republic) 
met resp. voetbal, beeldmerk 
gelegenheid, voetballer, voet
baller. 



KIR]BATI 
74'o4. Wereldgezondheids
dag, veiligheid op de weg. 
Velletje met 30,40, 50, 60 c. 
Beeldmerken WHO* en vei
ligheid op de weg met ver
keersbord waarop resp. twee 
botsende auto's, snel rijden
de auto, blikje en glas drank, 
overstekende kinderen; op 
rand brandweerwagen; ook 
velletje met tweemaal de vier 
zegels. 
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KOREA NOORD 
22i'04. Nieuw maanjaar. 
3. w. Twee kinderen in na
tionale kleding spelen. 
30i'o4. Eerste Chinese 
maanvlucht succesvol. 
Velletje met 91. (ronde ze
gel), 98.w. Resp. portret 
Yang Liwei (eerste Chinese 
kosmonaut), landing op aar
de; op rand handtekening, 
wereldbol, satelliet, raketten. 
30i'o4. Internationale post
zegeltentoonstelling Hong
kong 2004. 
Velletje maanvlucht (zie bo
ven) en zegels met blok apen 
(melding 5/473) met beeld
merk tentoonstelling. 
i62'04. Verjaardag Kim 
Jong II. 
3. w.; velletje met viermaal 
30. w. Resp. geboortehuis 
op berg Paektu; (schilderij 
'de vierjaargetijden van Jong 
II Peak') dooiwater in lente, 
onweer in zomer, het gehei
me kamp in najaar, ijskristal
len. 
ig2'04. Dertig jaar juche
ideologie (streven naar autar
kie). 
Blok 120. w. Kim Jong II ach
ter microfoons; op aanhang
sels: Kin Jong II in film
theater, bij boeken Kim II 
Sung. 
252'o4. Veertig jaar sinds 
publicatie socialistische plat
telandsvragen. 
3.; blok 120. w. Resp. koe 
en schapen met luchtfoto 
platteland; president Kim II 
Sung bezoekt platteland. 

203'o4. Denksport. 
Velletje met 3., 12., 90., 
120.; blok 98. w. Resp. 
(spelborden:) Koreaans scha
ken, go, 'yut', 'koni'; spelers 
Koreaans schaken. 
i54'04. Verjaardag presi
dent Kim II Sung (1912). 
3.; blok 120. w. Resp. ge
boortehuis in Mangyongdae; 
portret. 
205'o4. Fossielen. 
Velletje met 3., 12., 70., 
140; blok 120. w. Resp. Cal

cinoplax antiqua, Podozami
tes lanceolatus, Comptonia 
naumannii, Clinocardium 
asagaiense; Tingia carbonica 
(ook boekje). 

KOREA ZUID 
45'04. Cartoons, X. 
Tweemaal blok 190 w. Boos
aardige jongen en andere ka
rakters uit 'Simsultong' van 
Jeongmoon Lee, prins en 
princes uit 'Nation of Winds' 
van Kim Jin. 

2i5'04. Honderd jaar 
FIFA'*. 
190 w. Bal samengesteld uit 
figuurtjes. 
i56'04. Koreaans voedsel, 
IV. 
Viermaal igo w. (samenhan
gend). 'SinseoIIo': schaal met 
groenten met vlees en vis, 
'Hwayangjeok': gekookt 
vlees aan spies, 'Bibirabap': 
rijst met kruiden, 'Gujeol
pan': schaal met negen ge
rechten. 
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246'04. Serie cultuur, V, 
naaigerei. 
Viermaal 190 w. (samenhan
gend, zeshoekig). Naaidoos, 
vingerhoedjes, garenklosjes, 
naaldenkoker. 

LAOS 
293'04. Dolfijnen. 
1.500, 2.500, 3.500 k. Ver
schillende afbeeldingen Or
caella brevirostris. 
i54'04. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
500, 4.500 k. Resp. twee 
apen, aap met tekens dieren
riem. 
2i5'o4. FIFA* honderd jaar. 
Tweemaal 12.000 k. (samen
hangend en rond te maken). 
Beeldmerk gelegenheid en 
resp. twee voetballers, vlag
gen. 
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i6'o4. Dag van het kind. 
3.500,4.500 k. Beeldmerk 
internationaal jaar van het 
kind en kinderen, resp. bij 
dorp, bij riviertje. 

MAAGDENEILANDEN 
207'04. Frankeerzegels, I, 
fruit. 
15, 20, 35,40, 50 c , $ 2., 5." 
Resp. Punica granatum, An
acardium occidentale, Ta
marindus indica, Annona 
muricata, Mangifera indica, 
Myrciaria floribunda, Mam
mea americana. 

MACAU 
285'04. Literatuur en lite
raire figuren. 
Zesmaal 1.50 ptcs. (samen
hangend); blok 8. ptcs. Fi
guren uit Li Sao (klaagzang) 
van dichter Qu Yuan (ca. 340
278 v.C) . 

MALDIVEN 
4i2'03. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Vel met viermaal 10. RÏ.; 
blok 30. Rf. Portretten van 
resp. Jaime Sabartes 1901, 
vrouw artiest (Olga) 1923, 
Olga 1923, Jaime Sabartes 
1904; 'De tragedie' 1903. 
22i2'o3. Bloemen. 
0.30,0.75, 2., 10.; velletje 
met zesmaal 7.; blok 25 Rf. 
Resp. Coelogyne asperata, 
Calanthe rosea, Eria javanica, 
Spathoglottis affiris; para
dijsvogelbloem, flamingo
plant, Hedychium cocci
neum, Dendrobium phalae
nopsis, Vanda tricolor. Hibis
cus Rosa Sinensis; 'morning 
glory', op rand vlinder. 

83'04. Honderd jaar FIFA*. 
Achtmaal 5. Rf. Elftallen van 
resp. Duitsland 1974, Argen
tinië 1978, Italië 1982, Argen
tinië 1986, Duitsland 1990, 

Brazilië 1994, Frankrijk 1998, 
Brazilië 2002. 
83'o4. Kunst van Gao Jian
fu(i879i95i) . 
Vel met zesmaal 7. Rf.; velle
tje met tweemaal 12. RJf. 
Beeldmerk postzegelten
toonstelling Hongkong 2004 
en resp. vos, driemaal inktte
kening, maannacht, land
schap; adelaar, zonsonder
gang. 
83'o4. Laatste vlucht Con
corde. 
Vel met twaalfmaal i. Rf.; 
driemaal blok 25. Rf. Resp. 
FBVGD boven Rio de Janei
ro, FBVFC boven New York, 
FBTSD boven Honolulu, F
BTSD boven Lissabon, F
BVFA boven Washington, F
BVFD boven Dakar, GBOAC 
boven Singapore, GBOAA 
boven Sydney, GBOAD bo
ven Hongkong, GBOAD bo
ven Amsterdam, GBOAF bo
ven Tokyo, GBOAF boven 
Madrid (op rand wereld
kaart); 214 GBOAG in 
vlucht, 204 GBOAC en Britse 
vlag op rand gebouwen, 214 
GBOAG met op rand Seattie. 
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83'o4. Datum melding 
2/175, jaar van de aap. 

MALEISIË 
225'04. Nationaal dienst 
programma (drie maanden 
voor achttienjarigen om via 
sport en gesprekken moraal 
en omgang tussen verschil
lende groepen te bevorderen). 
30, 50S., I.; blok2. RM. 
Resp. Beeldmerk, jongeren 
op evenwichtskoord, met 
vlag; saluerend, op rand tent, 
kampvuur en berg. 

3i5'o4. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen tussen 
Maleisië en China. 
30, 30 s., I., I.; blok 2. RM. 
Resp. zeilschil en vlag Malei
sië, zeilschip en Chinese 
vlag, handdruk met mouwen 
in Chinese en Maleisische 
kleuren en zeilschip met wa
penschild, schip en vlaggen 
beide landen; pagode en ge
bouwen. 

i46'o4. Wilde dieren in Ma
leisië. 
30, 30 s., I., I.; blok 2. RM 
Resp. Bos javanicus. Bos gau 
rus, Elephas maximus, Pan
thera tigris; Tapirus indicus, 
op rand andere dieren. 

MAROKKO 
i45'04. Twintig jaar Hassar 
II Tennis Grand Prix. 
6.50 Dh. Tennisser, beker en 
tennisbal. 
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285'o4. Tiende festival ge
wijde wereldmuziek in Fès. 
6.50 Dh. Symbolische afbeel 
ding. 
i86'o4. Marokkaanse kle
ding. 
6.50 Dh. Kaftan. 

MARSHALLEILANDEN 
25'o4. Twintig jaar postad
ministratie Marshalleilanden 
37, 60 c , $ 2.30. Driemaal 
traditionele boodschapper e: 
zeilkano ($2.30 met aan
hangsel 'certified mail'). 
i45'04. Expeditie Lewis en 
Clark vertrok tweehonderd 
jaar geleden. 
Driemaal 37 c. (samenhan
gend, aanhangsel: tekstge
schiedenis). Begin expeditie 
per boot over rivier Missouri 
Lewis en Clark met Shosho
negids en verrekijkers. Lew 
en Clark met geweren en 
kudde bizons. 
66'04. DDay zestig jaar ge 
leden. 
Viermaal 37 c. (doorlopend 
beeld). Horsa gliders met pa 
rachutetroepen, vliegtuigen: 
TyphooniB en P51B 
Mustangs, Duitse verdedi
ging bij Point du Hoc, geal
lieerde landingsvoertuigen. 



7'o4 Zeeleven, schelpdie
en. 
'weemaal 37 c. Nautilus spp. 
net Cypraea mappa en Cha
onia tritonis, Terebra macu
ata met Turbo cornutus en 
toulerei's cowrie'. 

NEDERtANDSE ANTILLEN 
3i3 '04. Bedreigde dieren. 
5,10, 25; 35,45 , 55; 65, 95, 
100; 145, 275, 350 c. Resp. 
drie verschillende afbeeldin
gen van olifant; chimpansee; 
ijsbeer; leeuw. 

.7'o4. Ronald W. Reagan 
igii2004). 
■o c. Veertigste president 
'erenigde Staten. 

lAURITIUS 
o6'o4. Kleine ambachten. 
, 7, 9,15 Rs. Resp. bhksla
;er, schoenmaker, smid, 
nandenmaakster. 

4AY0TTE 
46'o4. Sieraden in fili
raan. 
2.40. 
46'o4. Papaja. 
0.50. Boom en vrucht papa

^ % 

1ICR0NESIË 
3'o4. St.Petersburg drie
onderd jaar, schatten uit de 
lermitage. 
2, 37, 80 c., $1.  ; blok $2 .  . 
.esp. jonge vrouw in theater
ostuum door Alexis Grimou 
[6781733), portret Harriet 
Ireer door George Romney 
7341802), portret prins Ni
olai Yususpov door 
riedrich Heinrich Fuger 
7511818), portret Richard 
rinsley Sheridan door John 
Ioppner(i758i8io); Spaan
: lezing door Carle Vanloo 
7051765). 

lONGOLIÉ 
003. Chinese astronaut, 
lok 800 T. Yang Liwei in 
ümtepak. 

AJVIIBIË 
)4'o4. Onderwijs. 
1.60, 'registered mail', 
75, 4.40. Resp. kind en 
,2,3 ena,b,c ' , vrouwen 
rijheid, vrede...', vrouw en 
;zen, sport...', man metvei
iheidsbril en 'kennis, tech
jlogie... '. 

274'04. Transportmiddelen. 
10 ,55 .75 .85 ,95 .145 c. 
Resp. dieseltrein (1977), wa
terverkoper (ton op wielen 
getrokken door dier, 1900), 
fordA (1903), tanker (2004), 
vliegtuig gebroeders Wright 
(1903), hoogwielers (1871). 

NEPAL 
53'04. Vijftig jaar hulp van 
'United Mission to Nepal'. 
5. R. Mensen, een in zieken
huisbed, besneeuwde bergen. 
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253'o4. Zilveren jubileum 
'NNJS 2060'. 
5. R. Kaars in gezicht. 
94'04. Gouden jubileum 
Marwadi Sewa Samiti. 
5. R. Beeldmerk en busje. 

NEVIS 
i62 '04. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
$ 1.60; blok $ 3.. Scène ko
ning Aap uit Chinese epos 'de 
reis naar het westen'. 

MOnKEY WNQ , 
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i62'04. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(18941978). 
Vel met viermaal $ 2.; blok 
$ 5.. Werk Amerikaanse illu
strator. 
43'o4. St. Petersburg drie
honderdjaar, schatten uit de 
Hermitage. 
$ 0.30, 0.90,1.20, 5.; blok 
$ 5.. Schilderijen van resp. 
Paul Cezanne, Cezanne, Au
gust Renoir, Andre Derain; 
Claude Monet. 

NIEUWCALEDONIË 
17'5' '04 Zeezoogdieren, 
spitssnuitdolfijn. 
Velletje met tweemaal 100 F. 
in vorm walvis. Verschillende 
afbeeldingen Mesoplodon 
densirostris. 
i85 '04. Dag van de postze
gel. 
105 F. Briefbesteller te paard 
geeft brief aan moeder en 
zoon. 

286'o4. Droog bos. 
Driemaal i i o F. 
286'04. 'Le salon du tim
bre': sandelhout. 
200 F.; velletje met driemaal 
100 F. Resp. kop houten 
beeld en jonge aanplant; blad 
met vrucht en bloem, distil
leerketel, schaaltje met fles
jes, op rand rozentuin. 

267'o4. Poezen. 
Velletje met zesmaal 100 F. 

NIEUWZEELAND 
55'04. Honderdvijftig jaar 
parlement. 
45 c. Parlementsgebouw in 
Auckland uit 1854 (zelfde 
ontwerp als 40 c. melding 
4/384)
26'o4. Tuinbloemen. 
4 5 , 9 0 c . , $ r . 3 5 , i . 5 o , 2.
(metgeur). Resp. Magnolia 
'Vulcan', Helleborus 'Unna
med Hybrid', Nerine 'Anzac', 
Rhododendron 'Charisma', 
Delphinium 'Sarita'; velletje 
met de vijf zegels. 

WK 

Z a , 

\ «2.00 
77'o4. In de ban van de 
ring, NieuwZeeland land van 
MiddenAarde. 
Tweemaal samenhangend: 
45; 90 c ; $ 1.50; 2.. Nieuw
Zeeland  MiddenAarde, 
resp. Ford of Bruinen  Skip

pers canyon bij Queensland; 
South of Rivendell  Mount 
Olympus; stad Edoras  Ere
whon bij Mount Sunday; 
Mordor  Tongariri nationaal 
park. Ook de acht zegels sa
menhangend, velletje met de 
acht zegels, zelfklevende ze
gels 45 en 90 c , boekje, rol. 

NORFOLKEILAND 
i6 '04. Spinnen. 
50, 50 C , $ I., 1.65. Resp. 
'community spider', 'golden 
orb spider', 'st. andrews 
cross', ' redhorned spider'. 

PAKISTAN 
2g3'o4. Negende Zuid
Aziatische spelen. 
Vel met zestienmaal 2 R. Me
daille, (mascotte bruine beer 
Bholu en atleet:) sprinter, 
squasher, bokser, worstelaar, 
judoka, speerwerper, voet
baller, roeier, schutter, ko
gelstoter, badmintonner, ge
wichtheffer, volleyballer, ta
feltennisser, zwemmer. 
74'04. Pir Muhammad Ka
ram Shah AlAzhari (1918
1998). 
2 R. Portret rechter hoogge
rechtshof en theoloog. 

84'o4. Cadettenschool Ha
san Abdal vijftig jaar. 
4 R. Gebouw. 
264'04. Bibliotheek Baha
walpur. 
2 R. Gebouw. 
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i25 'o4. Bhongmoskee in 
district Rahim Yar Khan. 
4 R. Moskee uit 1932. 

2i5 '04. FIFA* honderd jaar. 
Tweemaal 2 R. Beeldmerk 
gelegenheid, beeldmerk en 
voetballer. 
76'o4. Cultureel erfgoed, 
zijderoute (zijderoute ge
meenschappelijk onderwerp 
'Eurasia Postal Union' opge
richt in 2001). 
Tweemaal 4 R. Beeldmerk 
'Burasia Postal Union' en 
deel zijderoute resp. top Ha
ramosh bij Gilgit, rivier In
dus bij Chilas. 

PALAU 
i62 'o4. Mineralen. 
Vel met zesmaal 55 c ; blok 
$ 2.. Resp. calcopyriet, fos
faat, bauxiet, antimoon, 
manganiet, limoniet; goud
klompje. 

i62 '04. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Velletje met viermaal 80 c.; 
blok $ 2.. Dora Maar, resp. 
portret (1938), de gele trui 
(1939), vrouw in groen 
(1944), vrouw in leunstoel 
(194142); vrouw doet haar 
haar (1940). 

i62 '04. Zeeleven. 
Vel met zesmaal 55 c ; blok 
$ 2.. Resp. Cephalopholis 
miniata (rode koraalbaars), 
Bathypolypus arcticus, Manta 
birostris (duivelsrog), Du
gongdugong (doejong), In
achus phalangium (gladde 
sponspootkrab), Serranus 
(tandbaars); Carcharhinus 
amblyrhynchos (grauwe rif
haai). 
93'04. Datum melding 
2/176, jaar van de aap. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i95'04. Prehistorische dieren. 
0.70,1. , 2., 2.65, 2.70,4.60; 
velletje met zesmaal 1.50; 
blok 7. K. Resp. Ankylos
aurus, Oviraptor, Tyranos
aurus, Gigantosaurus, Cen
trosaurus, Carcharodontos
aurus; Edmontonia, Struthio
mimus, Psittacosaurus, 
Gastonia, Shunosaurus, Igu
anodon; Afrovenator. 
26'o4. Hoofdtooien. 
0.70, 0.70, 2.65, 2.70, 4.60, 
5. K. Resp. voor jonge man
nen bij hofmakerij, van veren 
kaketoe, uit Huil van geplakt 
haar, voor vrouw bij ceremo
nie slachten varken, van pa
pegaaiveren voor mannen bij 
'singsing', voor Hirikonin
ginnen bij Hiri Moale festi
val; ook twee boekjes met 
tienmaal 701. (foto: >) 
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PERU 
i-i2-'03. Kerst. 
4.80 S. Kerststal. 
ig-ia-'og. Muziek. 
4.80 S. Muzieknoten. 
20-i2-'o3. Gerecht, 'Cebi-
che'. 
4.80 S. Bord met visgerecht. 
5-i-'o4. Rechten van minder
validen. 
1.20 S. Twee mensen met 
krukken, rolstoel, zon en 
beeldmerk. 
5-i-'-4. Schaken. 
1.20 S. Schaakbord met stuk
ken en wereldbol. 

5-i-'o4. Zwemmen. 
1.20 S. Zwemmer. 
i4-i-'04. Nationale burger
verdediging dertig jaar. 
4.80 S. Beeldmerken men
sen. 
i4-i-'o4. Onderkoningen van 
Peru. 
1.20,1.20,1.20,4.80 S. (sa
menhangend). Vier verschil
lende portretten onderkonin
gen. 
2i-i-'o4. Peruaanse heiligen. 
Tweemaal 4.80 S. St. Martin 
de Porres met crucifix, St. 
Rosa de Lima met baby en 
fontein. 

2i-i-'o4. Orchideeën. 
1.20, 2.20, 4.80 S. Verschil
lende orchideeën. 
2i-i-'o4. Mineralen. 
1.20,4.80 S. Resp. oropi-
ment, rodocrosiet. 

^ 30-i-'o4. Honderdste ge-
° boortedag Jorge Basadre 
c- (1903-1980). 
o- 4.80 S. Portret historicus. 
= 30-i-'o4. Brandweer. 
-- 2.20, 2.20 S. Spuitgasten, 
^ brandweerwagen. 

644 30-i-'o4. Spoorwegen. 
1.20,4.80 S. Resp. locomo
tief, trein op brug. 
30-i-'04. Bedreigde dieren. 
Tweemaal 1.80 S. Ara coulo-
ni, Londra feline. 

30-i-'o4. Incaleiders. 
1.20,1.20,4.80 S. Resp. Ata-
hualpa, Huascar, Huayna Ca-
pac. 

4-2-'04. Dag van nationale 
biodiversiteit. 
4.80 S. Natuur en bloemen. 
4-2-'04. Wereldbevolkings-
dag. 
4.80 S. Tekening boom en 
kind. 
4-2-'o4. Ruben Vargas Ugar-
teche. 
4.80 S. Portret historicus en 
boek. 
4-2-'o4. Jose Jimenez Horja. 
4.80 S. Portret literair criticus 
met pen in hand. 
4-2-'04. Cactussen. 
1.20,1.20,4.80 S. Verschil
lende cactussen. 
4-2-'o4. Zuidpool. 
Driemaal 1.80 S. Zeester, vo
gel, pinguïn. 
8-2-'o4. Nationale drank, 
pisco. 
4.80 S. Glas pisco in kelder. 
i9-2-'04. Daniel Alcides Car
rion (1857-1885). 
4.80 S. Carrion krijgt vaccina
tie, bacteriën. 

20-2-'o4. Stichting stad Junin 
vierhonderdzeventig jaar ge
leden. 
Blok 7.- S. Mensen rond paal. 
23-2-'o4. Frankeerzegels, ka-
meelachtigen. 
0.20, 0.30, 0.40, 0.50 S. Al
paca, Vicuna, Guanaco, 
lama. 
23-2-'o4. Peruaanse slangen. 
Zesmaal 1.80 S. (samenhan
gend). Verschillende slan
gen. 
24-2-'o4. Museum 'Tumbas 
Reales de Sipan'. 
4.80 S. Museum en gezicht. 

26-2-'04. Vuurtorens. 
Tweemaal 2.- S. (samenhan
gend). Vuurtoren op resp. 
Punta Capones, Islas Chin-
cha. 
2-3-'o4. Brandweer Lima 
honderddertig jaar. 
4.80 S. Brandweerman redt 
persoon. 

3-3-'o4. Vis. 
Vel met vijfmaal 1.60 S. Ver
schillende vissen. 
i8-3-'04. Kathedraal Arequi-
pa. 
Velletje met tweemaal 4.- S. 
Toren kathedraal, berg; op 
rand rest kathedraal. 

20-3-'o4. Werelderfgoed, 
Machu Picchu. 
1.20,1.20,1.20,4.80 S. (sa
menhangend). Resp.ruïnes 
en berg, ruïne, waterval, ruï
ne. 
26-3-'o4. Medicinale planten. 
Driemaal 4.80 S. Uncaria to-
mentosa, Lepidium Meyenii, 
Myrciaria dubia. 
29-3-'o4. Jaarlijkse bijeen
komst Desarrollio Inter-
American Bank. 
4.80 S. Landschappen en ge
bouw, Zuid-Amerika met 
windstreken kompas. 
2-4-'04. Honden. 
Viermaal 4.80 S. (samenhan
gend). Verschillende honden. 
4-4-'o4. Meteorologisch ver
schijnsel'El Nino'. 
4.80 S. Kaart, bootjes, meet
instrumenten. 

i6-4-'o4. Typische Peruaanse 
dansen en klederdrachten. 
Tweemaal 1.20 S. 'Huayno', 
'Huaylash'. 

22-4-'o4. Lagune van Paca, 
Jauja. 
4.80 S. Lagune en wapen
schild Jauja. 
6-5-'o4. Termaalbaden Inca's 
in Cajamarca. 
4.80 S. Baden, wapenschild 
Cajamarca. 

PITCAIRNEILANDEN 
7-7-'o4. Zestig jaar sinds D-
Day. 
Blok $ 5.50. HMS Pitcairn 
(gebouwd als USS Pilford, in 
WWII uitgeleend aan Groot-
Brittannië als HMAV Boun
ty), op rand badge HMAV 
Bounty. 

POLYNESIË 
28-5-'o4. Mobiele snackbar 
(Roulette). 
300 F. 
26-6-'04. Kunstnijverheid. 
Tweemaal 60, tweemaal 90 F. 
Resp. vlechtwerk, schild, ge
vlochten hoed, houtsnijwerk. 

QATAR 
2i-5-'o4. FIFA* honderd jaar. 
0.50 R. (zeshoekige zegel). 
Voetbalveld en beeldmerk ge
legenheid. 

SINGAPORE 
i-3-'04. Tien jaar Suzhou in
dustriegebied (gezamenlijke 
uitgifte met China). 
60 c. Gebouwen en beeld. 
g-8-'04. Nationale monu
menten Singapore. 
Tweemaal samenhangend: i" 
local, 30, 60 c , $ I.-. Gebouw 
en detail gebouw (zelfde 
waarde) van resp. stadhuis 
(1929), theater- en concertge
bouw Victoria (1905), ge
rechtsgebouw (1939), 'Ista
na' gebouwd als gouverne-
mentshuis (1869) nu residen
tie president. 
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i3-8-'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
I" local, 30, $ I.-, 2.-. Beeld
merk spelen 2004 en steen 
met illustratie, resp. atletiek, 
zwemmen, gewichtheffen, 
zeilen. 
WOT^iV^P^PWVWVWWW*^ 
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SRJ LANKA 
i5-2-'04. D.B. Wyetunge. 
4.50 Rs. Portret. 
7-3-'o4. Ananda-Nalanda, 
75'" 'battle of the Maroons'. 
4.50 Rs. Cricketspeler, bal en 
vlag. 

i2-3-'o4. St AnthoniuscoUegi 
4.50 Rs. Gebouw. 
3o-4-'o4. Vesak 2004. 
4.-, 4.50,16.50, 20.-; blok 
26.- Rs. Schilderingen op 
hout, gevonden in oude Viha 
ra te Nagolla uit periode van 
koning Valagamba. 

22-5-'o4. Gongaegoda Ban-
da, de held. 
4.50 Rs. Man en vlag. 

ST. HELENA 
25-5-'o4. Tweehonderd jaar 
Royal Horticultural Society. 
10, 25, 30, 50 p.; blok £ I.-. 
Resp. freesia, Callistemon 
(lampenpoetser), bloesem 
ebbenboom, bloem olijf; 
maurandya, op rand plaquet 
te in bos. 

ST. LUCIA 
30-6-'o4. Caribisch vogelfes 
tival. 
Achtmaal $ i.-. Beeldmerk 
birdlife en orthorhyncus cris 
tatus. Contopus oberi, Eu-
lampisjugularis, Cinclocer-
thia gutturalis, Myadestes gt 
nibarbis, Dendroica delicata 
Euphonia musica, Leucopez 
semperi. 

ST. PIERJRE ET MIQUELON 
13-5-'04. Terugkeer van vis
vangst. 
€0.30. Vissersbootje. 

; sp.\; 030 c 

ST. VINCENT 
i5-i-'o4. Chinees nieuwjaar 
jaar van de aap**. 
Vel met viermaal $ 1.40 
$3.-. Tekening aap. 

blol 

SURINAME 
3i-3-'04. Serie verkeersbor
den. 
Tweemaal Sf 4.000. Geslo
ten voor voertuigen met be
paalde gevaarlijke stoffen, 
ruiterpad. 

IM»:»li|IJAIJ 
' 'a-4Uoor' 

6-5-'04. Brievenbussen. 
Sf 150,150, 200, 200, 800, 
800,1200,1200,1700,1700 
SR$ 11.50,11.50. Brievenbu 
uit resp. Indonesië, Brazilië 
Macau, Duitsland, Uruguay 
Korea, Oman, Mexico, 
Austrahë, Zwitserland, Hon 
kong. Verenigde Staten. 



SURINAME: 

F 1200 -

YRJÉ 
S-io-'oj. Johannes Paulus II 
ijfentwin tig jaar paus. 
32. Paus met kerk en mos-
ee in binnenstad Damascus. 
S-io-'o3. Dag van het kind. 
15. Tekening spelende kin
eren op grasveld. 

5-ii-'o3. Staatsgreep 1970 
rieëndertig jaar geleden. 
15. Getal '33', omtrek land 
1 bloem. 
i2-'o3. Frankeerzegels, 

resident Assad. 
15,25, 50. Portret Bashar 
-Assad (1966). 
)-i2-'03. Wereldtop over in-
)rmatiemaatschappij. 
15. Wereldbol, mensen en 
jmputers. 
;-i2-'o3. Vogels. 
5,10,15,17,18. Resp. hout-
lip, kievit, scharrelaar, 
iling, trap. 

>-i2-'03. Dag van de bo
en. 
25. Granaatappel. 

lUNIDAD E N TOBAGO 
)03. Fauna en flora regen-
oud. 
;lletje met tienmaal $ i.-
oorlopend beeld). Erythri-
i poeppigiana, iWomotus 
omota, Alouatta seniculus, 
ncidium papilio, Ram-
lastos vitellinus. Felis par-
ilis, Aechmea aquilega en 
uzmania monostachia, Dry-
:opus lineatus, Tamandua 
tradactyla, Morpho pelei-
:s. 
(-5-'o4. Vuurtorens. 
[.-,3.75,4.50, 5.25. Vuur-
ren, resp. in Port of Spain, 
) Chacachcare, in Port of 
)ain, op Chacachcare. 

USTANDACUNHA 
-7-'o4. WWF* Kerguelen-
ilsrob. 
ermaal 35 p. Pandabeeld-
erk WWF en verschillende 
beeldingen Arctocephalus 
5picalis. Velletje metvier-
aal de vier zegels. 
'-7-'o4. Nieuwe eilandvlag. 
I p. Vlag, ook boekje. 

TUNESIË 
22-5-'04. Topbijeenkomst 
Arabische Liga. 
600 m. Symbolische afbeel
ding. 

: BÉlsdMJS»>iwutaA 
REPUBLIQUE TUNISiENNE 

WAAAAOA* 

5-6-'o4. Koperen voorwer
pen. 
100, 200, 250, 600,700, 
i.ooo m. Resp. waterkan 18''' 
eeuw, lampetkan 18''" eeuw, 
emmer 19''= eeuw, vuurkorf 
18'''' eeuw, amfora 18''' eeuw, 
lampetkan met waterkom 
19''̂  eeuw. 

TUVALU 
i-3-'04. Honderdste sterfdag 
Paul Gauguin (1848-1903). 
50, 60 c , $ I.-, 2.-; vel met 
viermaal $ i.-; blok $ 4.-. Af
beeldingen schilderijen. 

U R U G U A Y 
ig-i-'04. Overdrukken. 
$1, 2. Over resp. 1.20 p. reu-
zengordeldier (Priodontes 
maximus) uit 1993,1.80 p. 
brievenbus (187g) uit 1994. 

22-i-'04. Zeevogels. 
Viermaal $ 14 (samenhan
gend). Puflfmus gravis, 
Macronectes halli, Daption 
capense, Diomedea melano-
phrys. 
io-2-'o4. Vuurtorens. 
$ 10,10,10,10,14. Vuurtoren 
bij resp. Isla de Flores, Faral-
lon, Panela, Banco Ingles, 
Isla de Lobos. 
i2-2-'04. Tien jaar Abitab 
(monetaire instelling). 
$ 14. Beeldmerk en gebouw. 
i6-2-'o4. Overdrukken. 
$5,10. Over resp. 2500 p. 
paardentram uit 1991, 360 p. 
toegangspoort stad Sacre-
mento Colony (Yvert 1358). 
20-2-'o4. Nationale marine 
prefectuur honderdvijfenze
ventig jaar. 
$ 14. Schip en beeldmerk met 
gekruiste ankers. 
4-3-'04. Achttiende Patria 
Gaucha festival. 
Vel met driemaal drie zegels 
van $ 5. Drie zilveren vogels. 
i2-3-'o4. Honderd jaar 33 
Oosterse bataljon gemecha
niseerde infanterie. 
$ 14. Voertuig O.T. 64 M-
93B. 

1904-2004 
BATALLON*39NMIBfrALES" 

I.MEC M-IO 

23-3-'04. Overdruk. 
$ 50. Over eerste locomotief 
(1869) uit 1991. 
25-3-'o4. Mondiale dag wa
ter. 
$ 14. Water stroomt uit blik. 
25-3-'04. CIER (Comision de 
Integracion Energetica Re
gional). 
$ 14. Elektriciteitsmasten en 
beeldmerk CIER. 
i-4-'o4. Garde grenadiers 
tachtig jaar. 
$ 14. Gardesoldaat en beeld
merk. 

tiii.irdu(it (,r.tiudtriJS 

2-4-'o4. Uitbreiding 'Ancap' 
raffinaderij. 
$ 14. Raffinaderij bij nacht. 
i6-4-'04. Eerste 'Florida' in-
fan teriebataljon. 
$ 14. Soldaat en gebouw. 
26-5-'04. Eer voor 'Soldado 
Oriental'. 
$ 14. Vier soldaten in kleding 
verschillende periodes. 

VERENIGDE NATIES 
i2-8-'04. Werelderfgoed, 
Griekenland. 
US$ 0.37,0.60; Zw.Fr.i.-, 
1.30; €0.55, 0.75. Resp. Acro
polis in Athene, rij fabeldie-
ren in ruïne antieke stad op 
Delos; ronde tempel in dori
sche stijl (ca. 380 V.C.) in Del
phi, kopieën standbeelden op 
weg naar heiligdom Hera op 
Samos; Leeuwenpoort van 
Mycene, toegang tot olym
pisch stadion van Olympia; 
ook boekjes. 

VERENIGDE STATEN 
29-5-'04. Nationaal monu
ment Tweede Wereldoorlog 
in Washington, DG. 
37 c. Computergegenereerde 
afbeelding monument. 

NATIONAL WORLD WAR II MEhtORIAL 

g-6-'04. Olympische Spelen, 
Athene. 
37 c. Hardloper in Oudgriek-
se stijl. 

27-4-'o4. Tien jaar vrijheid 
voor Zuid-Afrika. 
Vijfmaal standard postage. 
Vrouwen met boek en kraan 
en lamp (water en elektrici-
teitvoor iedereen), jongeren 
bij stembus (stemrecht), 
sportsupporters met vlag en 
beker, duif boven Afrika, 
kunstnijverheid voor toeris
ten. 

23-6-'o4. Disney, vriend
schap. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Goofy met Mickey 
Mouse en Donald Duck, 
Bambi met stampertje, Simba 
en vader, Pinoccio en Japie 
Krekel. 

25-6-'o4. Herdruk frankeer-
zegel Amerikaans ontwerp 
van3i-5-'o2. 
5 c. (in velletje van twintig). 
Detail zwarte, tinnen kofSe-
pot met rode bloemen. 
30-6-'o4. USS Constellation. 
37 c. Laatste zeilende oor
logsschip Verenigde Staten. 

ZUID-AFRJKA 
27-2-'04. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
Blok 11.70 R. Aap. Op rand 
aap. 

YEARöfThE 
MONKEY 

24-3-'o4. Rjjd veilig. 
Vijfmaal standard postage. 
Auto, bord 'overstekende 
kinderen', man in reflecte
rende kleding, 'wees zicht
baar'; handen aan stuur, bord 
'steile helling', 'rijd langza
mer'; koplampen, slapende 
man achter stuur, bord 'ge
vaar', 'niet rijden bij moe
heid'; auto metapnne, blik 
olie, sleutel, waarschuwings
bord met benzinepomp en 
sleutel, 'onderhoud uw auto'; 
fles drank, bierblikje, stop-
bord, bord 'slipgevaar', 'niet 
drinken bij rijden'. 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 22-I-'04tOt8-2-'05 
Jaar van de aap. 

i-5-'04. Erfenis slaven. 
Zesmaal Standard postage. 
Boek en handschrift in Ara
bisch schrift (1856), slaven-
verblijf in Cape Town en sla-
venbel bij Vergelegen in So
merset West, schalen met ge
rechten, ingelegde kast en 
stoel van stinkhout, Afri
kaanse en Chinese mijnwer
kers, werkers in suikerrietvel
den en op achtergrond Lyn-
ton Hall (1895). 

*: Gebruikte afkortingen: 

aids Acquired Immune 
Deficiency Syn
drome 

Anfil Asociación Nacional 
de Empresarios de 
Filatelia y Numisma-
tica de Espana 

Ascat Association Interna
tionale d'Editeurs de 
Catalogues de tim
bres-poste et publi
cations philatéliques 

CIC Conseil Internatio
nal de la Chasse et 
de la Conservation 
du Gibier 

Fesofi Federación Espafio-
la de Sociedades Fi-
latélicas 

FF AP Federation Fran^ai-
se des Associations 
Philatéliques. 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Association 

FIP Federation Interna
tionale de Philatelie 

Ifsda International Fede
ration of Stamp 
Dealers' Association 

ISO International Orga
nization for Standar
dization 

NAVO Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie 

OIT Organisation inter
nationale du Travail X 

RAF Royal Air Force => 
UEFA Union of European ~ 

Football Associa- "̂  
tions _ 

Unesco United Nations Edu- '^ 
cational Scientific u> 
and Cultural Organi- = 
zation .^ 

UPU Universele Post — 
Unie/Union Postale = 
Universelle/Univer- "" 
sal Postal Union — 

WHO World Health Orga- ™ 
nization < 

WWF World Wildlife Fund ^ 
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THEMA SPOORWEGEN: MEER 
DAN ALLEEN MAAR TREINEN 

(46 

Computeraars met een 
voorkeur voor simulatie
spellen kennen ongetwij
feld het legendarische 
Railroad Tycoon. Toen ik 
de derde versie van dit 
spel kocht, leverde dat 
een ontgoocheling op. Je 
kunt simpelweg met de 
trein van oost naar west 
door Amerika rijden, 
zonder ook maar één sein 
te passeren. Dat is voor 
mij geen spoorwegspel! 
Verzamelaars van het 
thema Spoorwegen zul
len het met me eens zijn, 
want zij weten als geen 
ander dat het om meer 
dan alleen maar treinen 
en locomotieven gaat. Zij 
willen hun thema graag 
zo breed mogelijk belich
ten, maar dan moet er 
wel materiaal voor be
schikbaar zijn. Wie een 
Spoorwegcatalogus 
doorbladert, komt behal
ve talrijke locomotieven, 
treinen en allerlei soor
ten wagons ook stations, 
spoorwegpersoneel, via
ducten, tunnels, brug
gen, spoorwegemplace
menten en de aanleg van 
spoorwegen tegen. En 
die spoorwegen moeten 
ook worden onderhou
den, een onderwerp 
waarover - als het over 
het Nederlandse spoor
wegnet gaat - de laatste 
tijd veel wordt gediscus
sieerd. 

Zuid-Korea gaf op 4 fe
bruari een heel interes
sante serie uit met trein
stellen die voor het on
derhoud van de Zuid-Ko-
reaanse spoorwegen 
worden gebruikt. Het 
gaat om de vijfde en laat
ste aflevering van een 
treinenreeks waarmee in 
2000 werd begonnen. 
Op de zegel linksboven 
zien we een Multiple Tic 
Tamper, die ballast sa
menperst, verbogen rails 
kan corrigeren en andere 
afwijkingen herstelt. 
De Ballast Regulator (zegel 
rechtsboven) verdeelt de 
ballast en duwt opzij ge
dreven ballast weer op 
zijn plaats. 
Eigenlijk had de ontwer
per met de Track Inspection 
Car (zegel linksonder) 

moeten beginnen, want 
die spoort de afwijkingen 
op die door andere repa
ratietreinstellen worden 
aangepakt. 
De naam van Ballast 
Cleaner op de zegel 
rechtsonder behoeft geen 
toelichting: als ballast 
voor meer dan een kwart 
is vervuild, wordt er ge
reinigd. 

Ook een treinenserie Tai
wan van 9 juni moet hier 
worden genoemd. Op de 
vier zegels zijn oude sta
tions afgebeeld. Linksbo
ven, op een miniem 
kaartje van het eiland, 
zien we waar we ze kun
nen vinden. 

In de serie 'Moderne trei
nen' die Roemenie op 11 
maart uitgaf, worden niet 

alleen zes bekende hoge
snelheidstreinen (zoals 
de TGV en de Eurostar) in 
beeld gebracht, maar ook 
de Roemeense 'Blauwe 
pijl'. De snelle trein 
kreeg een plekje op een 
apart blokje, dat een ech
te aanwinst voor dit the
ma lijkt te zijn. De luxe 
trein werd gebouwd door 
een Duitse maatschappij 
en is voorzien van allerlei 
technische snufjes, pano
ramische ramen en der
gelijke. 

Zuid-Korea gaf op i april 
jl. nóg een spoorwegze
gel uit, namelijk met de 
op diezelfde datum in ge
bruik genomen eerste 
hogesnelheidstrein. 

Noorwegen kan dit jaar 
het 150-jarig bestaan van 
de spoorwegen vieren. 
Dat was reden voor een 
jubileumserie van vier ze
gels, die op 18 juni werd 

l̂̂ îAS« (nioetiwiBc»cta«Ac«Mibiliij 

uitgegeven. Helaas ver
strekken de posterijen 
wel veel informatie over 
de geschiedenis van de 
Noorse spoorwegen, 
maar niets over wat er op 
de aantrekkelijke zegels 
staat. Ik kom dan ook 
niet verder dan het vol
gende (de gegevens kon 
ik op het internet verza
melen): 

6.00 k. - Station Kop-
pang 
7.50 k. - Station Dovre 
9.50k.- Halte Flatmark 

10.50 k. -Luchthaven-ex-
presstrein. 

Openbaar vervoer bestaat 
niet alleen uit treinen; 
ook trams, bussen en 
metrostellen worden in
gezet. En dan is er ook 
nog een vrij nieuw ver-
voersfenomeen: hetliflht 
Rail System, een kruising 
tussen trein en tram. In 
Dublin, Ierland wordt 

onder de naam LUAS bin 
nenkort zo'n systeem in
gevoerd. Ter introductie 
gaf An Post op 30 juni 
twee zegels van 48 c. uit. 
De ene zegel benadrukt 
de uitstekende toeganke 
lijkheid (accessibility) van 
het systeem: rolstoelge
bruikers kunnen zelf
standig van het perron d 
trams binnen rijden. 
LUAS is ook milieuvrien
delijk dankzij de elek
trische aandrijving; dat 
verklaart het woordje 
environment op de andere 
zegel. 

Ter afsluiting van dit on
derwerp toch nog even 
aandacht voor het stoon 
tijdperk. Aanvankelijk 
wilde ik de serie die Man 
op 21 februari onder de 
titel 'De kracht van 
stoom' uitgaf negeren. 
Dit, omdat ik dacht dat 
de afgebeelde treinen 
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och al vaak genoeg op 
egels te zien zijn ge
veest. Dat bleek ook het 
;eval te zijn, zij het met 
litzondering van de Mal
ard. Maar eerdere uitgif
en bleken vooral afkom
tig te zijn van landen die 
logal schaamteloos in 
lostzegels 'grossieren', 
odat deze serie  uitge
;even door een serieus 
lostzegelland  thema
isch gezien toch aan
rekkelijk blijkt te zijn. 
)e zegel van 23 p. laat de 
daitland (24oT, num
ner 11) zien, aan het per
on van een station. Het 
[aat om het paradepaard
2 van de spoorwegen op 
/lan: de trein doet al gg 
jar dienst en heeft in al 
lie jaren nauwelijks ver
tek laten gaan. Ook in 
Ie tweede eeuw van zijn 
lestaan zal hij nog wel 
ven blijven 'puffen'. 
)e Euenm^ Star op de ze
tel van 27 p. (gF 2100) 
s de laatste stoomloco
tiotief die in Swindon 
oor de Britse spoorwe
;en werd gebouwd; dat 
ras in maart igöo. De gF 
ras het succesvolste mo
lel uit de Standardreeks, 
reinen die werden ge
louwd voor het zware 
;oederenvervoer. 
)p de zegel van 40 p. 
ien we een Penydarren
acomotief, in feite het 
loofdmotief voor deze 
erie. Want het gaat bij 
eze reeks om het jubi
;um 'Twee eeuwen 
toomtreinen'. Op 21 fe
ruari 1804 maakte de Pe
ydarren als eerste stoom
jcomotief ter wereld een 
it van enige betekenis, te 
?eten van Penydarren 
aar Abercynon in Wales, 
et op de hond die met de 
■ein meerent! De loco
lotief trok vijf wagons 
iet tien ton ijzer en ze
entig passagiers met een 
nelheid van zes kilome
;r per uur van de ijzer
ieterij in Penydarren 
aar het Merthyr
ardifïkanaal. 
Ie Duchess ofHamilton 
taat prominent op de ze
el van 57 p. De locomo
even uit de Duchessklas
s (462) van de London 
Iidland Scottish Railiuay 
'aren de krachtigste die 
oit in het Verenigd Ko
inkrijk werden ge
ouwd. 

lp de zegel van 61 p. zien 
e de City o/Truro (440) 
in de Great Western Rail
ay. Deze posttrein wist 
onderd jaar geleden, op 
mei 1904, rijdend van 
lymouth naar Londen, 
;n belangrijke snel

heidsbarrière te doorbre
ken: de magische hon
derd mijl per uur (162 ki
lometer per uur). 
De fraai gestroomlijnde 
Mallard (go p.) is ook al 
houder van een snel
heidsrecord. Rijdend 
voor London North Eastern 
Railu;ay kwam de loco
motief op 3 juli ig38 in 
het bezit van het wereld
snelheidsrecord voor 
stoomlocomotieven; de 
Mallard bereikte tussen 
Little Blytham en Essen
dine een topsnelheid van 
126 mijl per uur (ruim 
tweehonderd kilometer 
per uur). Het record is 
sindsdien niet verbeterd. 

DE MOLENAAR EN 
ZIJN VROUW 

Vorig jaar vestigde ik de 
aandacht op een Sloveen
se zegel met als thema 
'Beschilderde bijenkas
ten'. De tweede zegel in 
deze reeks, die op 21 mei 
werd uitgegeven, is een 
aanwinst voor de verza
melaars van op z'n minst 
twee thema's: 'Bijen' na
tuurlijk, maar ook 'Mo
lens'. Het afgebeelde pa
neel, dat werd geschil
derd in i86g, toont een 
molenaar en zijn vrouw. 
Molenaars hadden in die 
tijd in Sloveniè de reputa
tie niet al te eerlijk te zijn. 
De afgebeelde molenaar 
begroet een man op een 
paard en nodigt hem uit 
in zijn molen te komen. 
De molenaarsvrouw 
maakt achter de rug van 
de gast een lange neus, 
terwijl ze met haar ande
re hand naar hem wijst, 
zich verkneukelend over 
zoveel domheid. 

De serie, die op 7 mei 
verscheen toont nietalle
daagse dieren. 
Zo zien we op de zegel 
van 48 f de westelijke 
blinde muis (Nannospalax 
leucodon), een diertje dat 
het grootste deel van de 
tijd onder de grond leeft 
en maar weinig natuurlij
ke vijanden heeft. 

Het baardmannetje (Pan
urus biarmicus, zegel van 
65 f) komt in Hongarije 
op verschillende plaatsen 
voor. In ons land treffen 
we het vogeltje vooral in 
gebieden met veel rietvel
den aan. 

De zegel van go f. toont 
een Johannesskink (Ab
lepharus kitabcliijitzinflen), 
een kleine hagedis die 
zich als een slang voort
beweegt; het lijkt wel of 
hij in het gras 'zwemt'. 
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HONGAARSE 
DIEREN (III) 

Zoals gebruikelijk is ook 
de derde aflevering in de 
reeks Hongaarse series 
met in Hongarije voorko
mende dieren weer geva
rieerd van samenstelling. 

Op de zegel van 120 Ft. 
zwemt een steur, de Eu
ropese huso (Huso huso), 
ook wel beluga genaamd 
en op het blokje van 
500 f. zien we een vrou
welijk exemplaar van de 
Hongaarse anthaxia (Ant
haxia hungarica). Twee 

stengel, waardoor hij 
nauwelijks opvalt en de 
veldkrekel (Gryllus campe
stns, 49 p.)  een echte 'la
waaischopper' scharrelt 
door het gras. 
Op de zegel van 70 p. 
zingt een Provengaalse 

mannelijke exemplaren 
en een gladde slang {Co
ronella austraiaca) dienen 
als achtergrond. 

WORLD WILDLIFE
SERIE JERSEY (il) 

Voor de eerste World 
Wildlife Fundserie van 
Jersey moeten we hele
maal teruggaan naar 
igSg. Ook in de tweede 
serie (27 juli jl.) zijn weer 
vier bedreigde diersoor
ten opgenomen. Opmer
kelijk is dat Jersey Post niet 
vermeldt waar de dieren 
voorkomen. Dat gebeurt 
bewust, om ze zoveel 
mogelijk te beschermen! 
Op de zegel van 32 p. 
zien we de muurhagedis 
(Podarcis muralis, volgens 
Grzimek ook wel Lacerta 
muralis), een van de drie 
op Jersey voorkomende 
hagedissensoorten. De 
informatiefolder grapt 
dat de hagedis kan wor
den vergeleken met 'Gre
ta Garbo in haar laatste 
jaren': weinig in het 
openbaar te zien en als 
het al een keer gebeurt 
dan wordt er veel over ge
praat! 
De mierenleeuw (Euroleon 
nostras) op de zegel van 
33 p. zit op een planten

grasmus (Sylvia undata) 
kennelijk het hoogste 
lied. 

RAADSEL STERN OP 
ARUBA OPGELOST 

Bij de behandeling van de 
Arubaanse serie 'Water
vogels' (Filatelie, juni jl.) 
kwam ik er bij de geel
snavelstern (Sterna sandui
censis) niet helemaal uit. 
Mijn verwachting dat een 
lezer voor de oplossing 
van het raadsel zou kun
nen zorgen kwam uit: de 
heren F. Musman uit 
Hoorn en M.N. Dekker 
uit Alkmaar schoten te 
hulp. Ik maak er uit op 
dat het bij de vogel gaat 
om een Cayennestern 
(Sterna eurygnatha), die 
onder andere op de Klei
ne Antillen broedt. De 
vogel lijkt sterk op de 
Grote stern; kenmerkend 
is vooral de gele snavel. 
Maar er bestaan ook Cay
ennesterns met een van 
een zwarte punt voorzie
ne gele snavel, zoals er 
ook exemplaren zijn met 
een zwarte snavel die een 
gele punt heeft. Vooral in 
het laatste geval is hij zo 
goed als niet te onder
scheiden van de grote 
stern, zodat sommigen 



hem als een ondersoort 
van de grote stern betite
len, metals Latijnse 
naam Sterna sanduicensis 
eurygmtha. In Noord-
Amerika komt nog een 
Grote Stern-ondersoort 
voor, genaamd Sterna 
sanduicensis acuflauida - en 
dan is verwarring natuur
lijk mogelijk. 

EENDEH EN 
ZWANEN 

In de thematische filate
lie is de ene serie de an
dere niet. Neem de jaar
lijkse Ierse reeks 'Fauna 
& Flora', die ditmaal op 
II mei uitkwam en ver
gelijk die eens met de na
tuurserie 'Eenden & Zwa
nen' van Jersey (6 april). 
Laatstgenoemde reeks 
toont vrij bekende een
den en zwanen, die door 
de ontwerper nogal 
zwaar zijn aangezet. Op 
de Ierse serie figureren 
vier - eveneens vrij beken
de - eenden, maar de vo
gels zijn hier veel 'rusti
ger' afgebeeld. Gelukkig 
kan in de thematische fi
latelie een verschil in stijl 
vaak een voordeel zijn. 
De eend op de Ierse zegel 
van 48 c. is onmisken

baar een kuifeend (Aytha 
jiili^ula), een vogel die in 
Ierland gewoonlijk tujty 
wordt genoemd (in 
plaats van tufted duck). 
Een middelste zaagbek 
(Mer̂ us serrator) zien we 
op de zegel van 60 c ; het 
is een vogel die in Ierland 
tamelijk zeldzaam is. De 
zegel van 65 c. toont een 
krakeend (Anas strepcra); 
in Ierland is deze vogel 
vaak te gast. Op de zegel 
van €1.- zien we de zo-
mertaling (Anas quer-
quedula), die vooral in het 
noorden van het land 
wordt aangetrofi^en. 

HONGAARSE 
HONDENRASSEN 

De bioloog dr. C. Naakt-
geboren attendeerde me 
er per e-mail op dat de 
aanduiding Pumi voor de 
Hongaarse hazewind- of 
windhond op de tweede 
zegel in de serie Hon
gaarse Hondenrassen 
niet juist is. Zoals ook op 
de zegel is vermeld, heet 
deze hond Magyar Agar. 
De bewering dat de hond 
geschikt zou zijn voor de 
wolvenjacht berust op 
een misvatting; Ze zijn 
daarvoor te klein en de 
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Hongaarse windhond is 
ook geen partij voor wol
ven. De Hongaarse her
dershond, die wel in staat 
is wolven bij de kudde 
weg te houden, is de Ko-
mondor, een heel grote 
hond met een zwarte, 
vervilte vacht, die de 
hond bescherming biedt 
tegen een eventuele wol-
venbeet. 

NOG MEER 
VUURTORENS 

Eigenlijk wilde ik met het 
vermelden van vuurto
renzegels even pas op de 
plaats maken, maar in de 
afgelopen maanden 
kwam ik een aantal 'ver
stopte' vuurtorens tegen 
en ik wil de verzamelaars 
van dit thema graag be
hulpzaam zijn. 

Op de twee zegels die 
Turkije op 5 april uitgaf 
zien we de vuurtoren van 
Kap Kcrcmpe bij Kastamo-
nu aan de Zwarte zee en, 
op de andere zegel, die 
van Kap Gelidonya in de 
buurt van Antalya, een 
plaats die de Turkije-gan-
gers onder de lezers 
waarschijnlijk wel be
kend is. 
Argentinië greep het 125-
jarig bestaan van zijn hy
drografische dienst aan 
voor de uitgifte van een 
serie van vier zegels op 5 
juni. Een van de zegels 
toont de vuurtoren van 
Cabo Virgenes, het meest 
zuidoostelijke punt van 
het vaste land van Argen
tinië aan de Straat van 
Magellaan. 
Een vuurtoren die écht 
verstopt is, is die van 
Tungchu Tao op Taiwan. 
Het gaat om een zegel 
van 9 NT$ in een serie 
van vier (uitgiftedatum i 
juli jl.), gewijd aan het 
landschappelijk schoon 
in de streek Matzu. 
De vuurtoren in de haven 
van St. Peter Port op 
Guernsey komt wat dui
delijker in beeld, name
lijk op een zegel van 36 p. 
(Europazegels, 12 mei). 
In tegenstelling tot Oost-
Duitsland heeft de 
Bondsrepubliek het the
ma 'Vuurtorens' in het 
verleden nooit echt hoog 
op de agenda geplaatst. 
Maar Deutsche Post wil 
daar kennelijk verande
ring in brengen. Mis
schien komt dat doordat 
men inziet dat vuurto
rens inmiddels tot het 
cultureel erfgoed mogen 
worden gerekend; ook in 
Duitsland verloren diver

se vuurtorens in de afge
lopen jaren hun functie. 
Op 8 juli kwamen twee 
Duitse vuurtorenzegels 
uit en op 7 juli 2005 komt 
er een vervolg. Volgend 
jaar worden de vuurto
rens Westerheuer Sand en 
Brunsbuttel Mole 1 afge
beeld, ditjaar gaat het 
om Greifsmaldcr Oie (45 c.) 
en Roter Sand (55 c ) . 
Eerstgenoemde toren 
staat op het gelijknamige 
eiland in de Oostzee; hij 
werd op i oktober 1855 
officieel in gebruik geno
men. Dankzij zijn hoge 
standplaats haalt hij een 
hoogte van 48.5 meter 
boven de zeespiegel. In 
1978 verliet de laatste 
vuurtorenwachter de 
Grevfswalder Oie; de toren 
werd toen al geruime tijd 
op afstand bediend. Nu 
valt de toren onder Mo
numentenzorg. 
De bouw van de Roter 
Sand werd in 1885 afge
rond. Het was voor die 
tijd een technisch hoog
standje om een toren te 
bouwen waarvan het fun
dament ruim zeven meter 
onder de zeespiegel lag. 
Nadat in 1964 de vuurto
ren Alte Weser in gebruik 
werd genomen, was de 
Roter Sand onbemand. In 
1986 werd het licht ge
doofd en een jaar later 
werd de toren het eigen
dom van de Duitse Mo
numentenzorg. Sinds 
1999 is het mogelijk de 
vuurtoren te bezichtigen 
en je kunt er zelfs over
nachten - zelfs bij wind
kracht 10... 
De Zweedse zomerpost-

zegels (13 mei) tonen dit 
jaar de archipel van de 
hoofdstad Stockholm. 
Op dezelfde dag werden 
ook twee zegels op het 
thema 'Noorderlicht' uit 
gegeven. De rode zegel 
toont de oude Heidenstam 
vuurtoren bij Hógarna, 
aan de uiterste rand van 
het scherengebied; hij is 
bij zonsondergang afge
beeld. 
Over de zegel met de 
groen-witte vuurtoren bi 
het eiland Namdó rept 
het persbericht met geen 
woord, maar men was in 
Zweden wel bereid infor 
matie te verstrekken. He 
gaat om de Vranska Stenar 
('Franse stenen') vuurto
ren, wat verwijst naar de 
verraderlijke rotsen in df 
Nämdö-fjord. Bij Namd( 
werd in iggo het wrak 
van een schip gevonden, 
dat bijna vijfhonderd jaa 
geleden schipbreuk moe 
hebben geleden. Vastge
steld werd dat het de 
Lybska Svan ('Zwaan van 
Lübeck') was, het vlag
genschip van Gustav 
Eriksson Vasa (Gustaaf 
Wasa), die in 1523 de De 
nen uit Zweden verjoeg 
en toen koning werd. In 
1994 doken twee Engel
sen naar het wrak, dat z( 
als eersten wisten te be
reiken. Aan boord van 
het schip, dat goed ge
conserveerd bleek, werd 
een aantal kanonnen 
aangetroffen. De zegel i; 
dus ook interessant vooi 
die Scheepvaartverzame 
laars die ook aandacht 
besteden aan scheeps-
wrakken. 



Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 27 en 28 augustus 2004 
haar 133® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandelljkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax- 0592-355861 
email: j.zinkstok@poveia.nl 
http://www.poveia nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Vellingschema 

januari 
mei 
september 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

_¥AM WMWT 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 

Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, v/aar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
W i j leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecotenlaan 16 b, 7339 I M UGCHELEN. 

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

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse. En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS ) 6« 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

mailto:bpv@iae.nl
mailto:j.zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl


^^ f l l% 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHI 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Nederland & Ver. Europa 
pfr. + gest. Stuur uw num
mers en ontvang mijn prijs. 
F.Ghijben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. Tel./fax: 
0316529241. Email: f.ghij
ben(5)wanadoo.nl 

Wilco's WWF. Specialist in 
WWF. Alles in voorraad. 
Stuur uw mancolijst. 
W. de Pender, Hr. Ottostr. 21, 
4205 TP Gorinchem. 
Tel.: 0183623357. Email: 
hjdepuitg@planet.nl 

D.D.R. 25% Bund Berlin 
Reich N.L. ö CH. Fr. Ect. 
V.a. 35% J. Römkens, 
tel.: 045546 28 94 

Diverse partijen e.d., gest. 
grote stok WEuropa/Nog. 
gest. Centre Filatelico, 
Woerden, 0348423885, 
www.centrofilatelico.nl 

Int'l Bulletin Neth Philately. 
News opinion articles, 4x16 
pp 17 euro per year, Frans 
Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Opgelet!! Bekijk mijn aanbie

dingen op EBAY (jia3li) en 
marktplaats.nl F. Stavast, 
tel.; 0455251176. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
TsjechoSlowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Tel/fax: 
0464512751. Ook rariteiten! 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, i ioo DA 
A'dara Z.O. Tel/fax: 
0206974978 en www.wien.nl 

Provincievelletjes: alle 13 
voor € 99, . Per stuk vanaf 
€ 7,25. Duitsland 2002: 
postfris 5 72,50, gestempeld: 
€ 57,50. Duitsland 2003 
postfris € 88 ,  . Gestempeld: 
€ 77,50 Duitsland: 95 versch. 
vanaf 2001 tot heden € 15, 
of 250 versch. van 1998 tot 
heden € 3 0 ,  incl. 4 cpl 
series Wohlfahrt. 
Giro 5312882 Verseveld 

■o Boschman, De Olmen 80, 
= 6903 BP Zevenaar. Tel.: 
« 0316343537. Euromunten: 
^ 12 landen UNC € 95 ,  . Van 
= de 12 landende I, 2 en 5 cent 
^ € 9, . Finl. cpl € 9,50 de 
2 1,2,5 et. € 2 ,  . Finland Triple 
= set BU 199g  2001 € 8 9 ,  . 
^ Ook euromunten per land. 
— Emailadres: 
=> van.verseveld(g)wxs.nl 

= Nederland postfris v.a. 30%. 
" Nederland gebruikt v.a. 30%. 
^ Tevens abonnementen België 
"■ e.a.. T. van Wijck, 

M . tel.: 0115622474, email: 

n theowijkcffizonnet.nl 
Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels: 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. Wantlist service. 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE602 17 
Norrköping, Zweden. 
Email: 
lennart.runfors@swipnet.se 

Ned. kinderbedankkrt. vanaf 
€ I ,  (ook gevr.), maxikrt. 
p.fris, FDC, Aut. BJ, comb. 
Lamantrip. 
Tel.: 0499474163. 

Zwitserland 18502004, 
Liechtenstein 19122004, uit
gezochte kwaliteit, ©©/O, 
zeer voordelige prijzen. 
Grote lijst gratis. 
R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041 091 791 23 54. 

Nieuwtjes: WestEuropese 
landen o.a. Engeland, 
Frankrijk enz. alles nom. + 
10%. Aruba, Ned. Antillen 
redelijke prijs. 
H.O. Landegent, Jupiter 107, 
1115 TL Duivendrecht. 
Tel.: 0206993179. 

Bekijk mijn dubbele zegels 
op vvvvw.qualitystamps.nl 
kijk snel!. Nicolaas Engelhart 
0615641312. 

Maandblad Filatelie jan 1988 
t/m dec. 2003 € 22,50. 
A. v.d. Heuvel 0413364841. 

Nieuwtjes Canada, USA, 
Australië, NZealand postfris 
of gestempeld. J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen. 0578571958, email 
twdijkeinde(3)hotmail.com 

Treinen env. en brkrt. buiten 
Europa 152 voor € 100,. 
K.A. Douw, Bramentuin 2, 
3078 TC Rotterdam. 

600 Versch. Europa € 5 ,  in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetskes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

Inhuldigingszegels Beatrix 
in boekblokken van vier en 
divers. C. van Vorstenbosch 
0161411565. 

Ned. kinderbedankkaart 
(ook gevr), FDC va E3, Autbj 
180, postfris va 1950. 
Lamantrip 0499474163. 

Kijk snel op 
www.Qualitystamps.nl voor 
mijn dubbele zegels. 
N. Engelhart 0615641312. 

BRD 100 versch grf, met hw, 
tsl 7,50 giro 1173269. 
K. v.d. Veen, Boterbloem 9, 
9104 JH Damwoude. 

Australië i ioo . Bundels 1000. 
Reich +11500. Australië 700 
Div 500 € 50, . Tel. Na 18.00 
uur, of ruil. H. Hendriks 
0182374230. 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: 
www.pennyblack.nl 
Groen Volkers 0725116991 

Heel veel zegels tegen echt 
redelijke prijzen. 
Internetadres www.postze
gelpaultje.marktplaza.nl Paul 
Weijers 0628132233. 

IJsland 250 gr. Postverz. 
Jaargang 1993, 94, 96 € 7 5 , 
per stuk; 150 gr mix 196992 
op papier € 4 5 ,  . H. Struwe, 
Platolaan 11, 9404 EM Assen 

Enkele kleine verzamelingen 
te koop: NED+o.6., GBR. en 
DTSL., W. Grotendorst, 
tel.: 0206147862. 

Te koop 100 N.Zeeland € 8 , 
ook veel oud/modern + blok
ken. Vennewaard 303, 
1824 KK, Alkmaar 

28 Klassieke zegels div. 
kwal. 15.000 frs Yvert€ 50, , 
17 klassieke vervalsingen 
Ned. € 50, , Ned. Nr.48 
gebr. boven naget. € 50, , 17 
klassieke zegels Ned. Indië 
oude cat. 1750,, div. kwal. 
€ 50, , USA nr. 3b x 27.500 
frs. Yv. € 75 ,  . Uitsl. 
Schriftelijk: J. Veldhuis, 
Esdoornlaan 38, 
3881 ES Putten. 

Filatelie (Ned. maandblad 
voor Philatelie) jaarg. 1941 
t/m 2000 ingeb. 
H. Zweekhorst, 
tel.: 0348417290. 

Ned. PF 2 € 295, , 34 € 25 ,  , 
104105 € 515,, 134135 
€ 58,  , 248251 € 78 ,  . 
F. Kruitbosch, Molenweg 20a, 
7431 BK Diepenveen, 
tel.: 0570592018. 

Vogels op zegels postfris, 
gratis lijst email: 
fred. nijhofi3)home. nl, 
tel.: 0384653754. 
Voor nieuwe uitgiften en 
motieven kijkje op 
www.helmmotief com, ook 
voor gestempeld motief 

Kans voor beginners! Ca. 
19.000 buitenlandse postze

gels uit alle werelddelen in 
22 insteekboeken. Fancyprijs 
€ 200, , specificatie aanwe
zig. P.L. Borsboom, 
Zwaardvegersgaarde 142, 
2542 TJ Den Haag. 

GEVRAAGD 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 
koop. H.M. van Dijk, 
tel: 0553660475. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel.: 0703272108. 

Verzamelaar zoekt firmaper

fbraties, alle landen koop of 

I ruil. W.J. Manssen, Laan der 
i V.N. 31, 3844 AD Harderwijk, 
{ 0341417980. 

Plaat/etsingnummers 
I koop/ruil. H.T. Hospers, 
j Binnenhorst 10, 
i 7909 CM Hoogeveen. 
I Inl.: 0528268642. 
i 
I Verzamelaar zoekt goede 

grote verzamelingen te 
I koop. M. Breedt Bruijn. 
j tel.: 0334946980/0614679827. 

I Gevr. brieven/FDC's van 
' NieuwGuinea, Curasao en 

Antillen. 0180623279 of 
I mowocos(a)chello.nl 

I Wie o wie zend mij 
j zijn/haar/hun persoonlijke 
' postzegel. J. Sluis, 

Overesselijk 2a, 4751TR 
I OudGastel. 

I R0I2. + hor. paren Brd, pf 
j v.a. 1990, gestv.a. 1977. 
I J. Eeftink, W. de Withlaan 17, 
i 1403 VC Bussum. 

( Brazilië verzamelaar zoekt 
; gestempelde Dompedro 
! zegels en andere uitgeven tot 

1900. G. Sweijen 
0355421789

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. P. Rotgers, tel. 
0104205276, fex 0104552991. 

Alles inzake aangetekend 
Ned. Brieven, stroken, for
mulieren etc. verzendbewijs 
handtekening retoursticker 
niet thuis. T Molenaar, 
Rohofstr. 66, 
7605 AW Almelo. 

Campione D'Italia nrs 
1BT/M5B en nrs 6 t/m 12 
ongestempeld. F. Krabshuis, 
tel. 0546814952. 

Postzegelalbum voor 
SovjetUnie bij voorkeur van 

1969 t/m 1191. C. de Vries, 
tel. 0705116973. 

Wie o wie zend mij zijn/haa 
persoonlijke postzegel. 
H. Stronks, Polstraat 30, 
7121 DH Aalten 

Veronica Top 40 lijsten 
gezocht, evt. ruilen voor 
postzegels. O. van Dijk 
tel. 0252529797, na 20.00 uu 

Roodfrankeringen in verza
meling of in grote partij 
gevraagd. Rolf Folkerts, 
tel.: 0478583337. 

VN verzamelaar zoekt NY 
Wenen Geneve 1993/98 PF, 
prijsopgave naar catalogus 
Philex. J. Hermeier, 
tel.: 0223628979. 

Voorloper Cat. Michel 
554 gebruikt 4 dkr groen 
Ver. Europa. G. Pertien, 
tel.: 0343513050. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en ver 
zorging van abonnementen 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113212762. Email: 
a.bouwense@wolmail.nl 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendinger 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel.: 0703460328. 
Een clubgenoot in het 
Europees Parlement? Kies 
dan op 10 juni Gerrit Valk, 
PVDA lijst 2, plaats 10. 

Wie wil mij helpen met ver

\ koop via Internet, gaarne 
I omgeving Amstelveen. Brie 
I onder nr. F040701. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

|W.van der Bijl 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

mailto:hjdepuitg@planet.nl
http://www.centrofilatelico.nl
http://marktplaats.nl
http://www.wien.nl
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
http://vvvvw.qualitystamps.nl
http://www.Qualitystamps.nl
http://www.pennyblack.nl
http://www.postzegelpaultje.marktplaza.nl
http://www.postzegelpaultje.marktplaza.nl
http://www.helmmotief
mailto:a.bouwense@wolmail.nl
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OP ONZE REIS DOOR EUROPA HEBBEN WIJ WEER 
VEEL KILOWAAR EN VERZAMELINGEN KUNNEN KOPEN, 

KOM LANGS OM DE VERZAMELINGEN TE BEKIJKEN, 
DE KOFFIE STAAT KLAAR. 

VAN DE VOLGENDE LANDEN HEBBEN 
WIJ NIEUWE KILOWAAR BINNEN; 
DENEMARKEN , DUITSLAND , FINLAND, JAPAN, 

LUXEMBURG, U.S.A., ZWEDEN EN ZWITSERLAND 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
SOOgr. DUITSLAND grootformaat zo uit het klooster NU 22,50 

1 kilo DUITSLAND missie NU 18,50 
SOOgr. AUSTRALIË grootformaat goede mix NU 22,50 

9 kilo missie NEDERLAND NU 72,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

MÈÊm M^ÉkÉm m söfflürt» PEDflSiLOJJS'i? söDPBMO:®«^^ mommmim^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL 

L 4/8 16 BLZ WIT 7,95 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 

lx 

5,25 

8,00 

12,25 

13,75 

3x 
5,05 

7,35 

11,40 

13,00 

5x 

4,70 

7,00 

10,70 

12,80 

lOx 

4,50 

6,70 

10,40 

11,90 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 

6,50 
10,00 
13,50 
18,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

5,90 
9,50 

13,00 
17,00 

6 00 
9,00 

12,70 
16,60 

5,50 
8,50 

12,50 
16,00 

[SMSïffiêfflIK] WsMi milMmMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

17,00 

58,50 

18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
EINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2003 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

100 gr 250 gr 500 gr 
7,00 16,50 31,50 

13,50 32,50 
16,00 39,00 
7,00 16,50 31,50 
7,00 16,50 31,50 

10,00 23,50 43,00 
7,50 17,50 32,50 

57,95 V 
11,00 26,50 50,00 
15,00 36,50 72,00 
32,50 
11,35 27,00 

86,00 
14,00 33,50 --

9,10 21,50 41,00 
13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 
15,00 36,00 
7,50 17,00 
8,00 19,00 38,00 

13,50 32,50 
12,50 31,00 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
11,50 27,50 
15,00 35,00 
9,00 21,00 40,00 

10,00 23,50 45,00 
32,00 79,00 155,00 

9,50 22,50 42,50 
11,50 27,50 53,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Een bijzondere belevenis 
bij de opening van liet nieuwe postzegelseizoen 

VEILING 596 
13, 14 en 15 september 2004 

Niet alleen voor de liefhebbers van 1852, 
ook veel bijzondere collecties, 

buitenland (o.a. klassiek Canada, Britslndië en Ceylon), 
veel postgeschiedenis van vooral 

Nederland, NederlandsIndië en Suriname, en 
de uitzonderlijke collectie "W. Guillaume" 

Kijkt u op www.vandieten.com 
of maakt u snel € 12,50 over en ontvang de luxe catalogus 
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VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, daar vindt het plaats 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

V 
• • • 
Bnspp "ïïm 

Prinsessegracht 3  2514 AN 'sGravenhage 
f' J^ rw tel: 070 3653817 , fax 070  3617436, email: info@vandieten.nl 
' l . ^ JF ^ M postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 

^ ^ ■ ^ ^ ÊT' ^y . www.vandieten.com 
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