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De Nederlandsche Postzegelveiling 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS rirtf* .\>. 

Voor onze veiling van 22 t/m 25 oktober 2004 
ontvingen wij vele mooie inzendingen, 
hierbij alvast een tipje van de sluier: 

gfiLANDSCf ^^" '^^^^ uitgebreide collectie Nederland in ruim 70 albums 
»s=s=r^—waaruit ca. 1000 losse nummers zijn gekomen met o.a. mooi klassiek 

gespecialiseerd op typen, tandingen, kleuren etc. waarbij veel zeldzame en unieke 
stukken verder een grote afdeling foutdrukken, misdrukken en plaatfouten waarbij 
stukken die nooit eerder ter veiling zijn aangeboden, een grote selectie porten, de 

gezochte postzegel boekjes van 1902 tot 1950 compleet, zeer gespecialiseerde 
sortering automaatboekjes met o.a. alle proefboekjes enzovoort 

Veel intact gelaten collecties van Nederland en Overzeese gebiedsdelen 

^ ^ ^ 

Enorm aanbod van collecties buitenland met o.a. een geweldige collectie België, 
veel Engeland en Koloniën waarbij een collectie die wij hebben verdeeld over ruim 

70 kavels, mooie collecties van o.a. China, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Spanje, 
Portugal, Rusland en Scandinavië tevens veel motiefcollecties met o.a. een grote 
collectie ruimtevaart en wereldcollecties met o.a. een geweldige collectie die ruim 

100 jaar bewaard is gebleven door een vooraanstaande familie 
f* 

P - - ^ 2|C * 3JC 

4t«yT««|ee 

Grote afdeling dozen met zeer veel variatie 
3|C 5|C 3|C 

En als klap op de vuurpijl een unieke collectie postwaardestukken van de gehele 
wereld verdeeld over ca. 200 kavels, waarbij veel materiaal welke nooit eerder 
>.,_-™______>™_^ ergens ter wereld is aangeboden. 

* * 3JC 

Kortom een veiling die u absoluut niet mag missen, 
door overmaking van €15,= op giro 461000 zal u onze rijk geïllustreerde full-color 

catalogus worden toegezonden 
(onze vaste cliënten zullen de catalogus rond 25 september ontvangen) 

of bekijk onze gehele veiling reeds nu op 

^ ^ ^ M t ; 

WWMV.NPV.NL 
" Ff * 

LEEUWENVELDSEWEG 14 - 1382 LX WEESP 
tel: 0294-433020 - fax: 0294-433055 - e-mail: info@npv.nl 

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


[JlHgl^fl^lMi] gere maa 
Royal Bank of Scotland Persoonlijke Lening 

6,5% RENTE 
OP JAARBASIS 

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

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

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

Persoonlijke lening van 60 maanden: 

Bel nu voor een voordeel-offerte; 

030-63 88 095 
www.rbsbank.nl 

Kredietlimiet: 

1 €5.00(|||[ 
_€12 .50 ( ] ^ 

fc25.00CiM 

Maandbedrag: Rente per maand 
bij Royal Bank of 
Scotland: 

M.5z&% MÊM 

Effectieve jaarrente 
bij Royal Bank of 
Scotland:* 

y i< The Royal Bank 
TliC of Scotland 

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

Stuur mij een voordeel-offerte: 

Leenbedrag 

Naam 

Geboortedatum-

Adres 

Postcode/plaats 

, m/v 

-*ê 
Telefoonnummer 

Mobiel bereikbaar 

Dmaiiadres . 

Gehuwd/Ongetiuwd' 

Koopwoning/tiuunA/oning 

Geboortedatum partner . 

Deze voordeelbon invullen en 
opsturen naar: 
Royal Bank of Scotland 
Antwoordnummer 6068 
3990 VB Houten 

Postzegel niet nodig. 

Of faxen naar: 030-63 88 960 

Door een offerte aan te vragen verklaart u dat de vermeide gegevens juist en volledig zijn en dat u geen bezwaar tieeft tegen de venwerking van uw gegevens alsmede het gebruik ervan f;; 
voor marketingdoeieinden Uw gegevens worden stnkt vertrouwelijk betiandeld en geheimhouding is gegarandeerd Comfort Financienngen Nederland BV zal uw kredietwaardigheid é> 
toetsen en na aanvraag registreren bij het Bureau Kredietregistratie te Tiei o 

http://www.rbsbank.nl
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- FILATELIE DE BOEIER -

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit 

Uu Nederland & OR - ^ 
Li Rep. Suriname ^ 

Indonesië 

1 

r 
van. 

Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 

De nieuwe editie is in apnl verschenen. 
(relaties krijgen deze autonnatisch toegestuurd) 

U kunt ons bezoeken op: www filateliedeboeier nl | 

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

136-8 
139-40 
166-8 
199-02 
203-7 
|212-9 
220-3 
224 
232-5 
238-9 
248-51 
256 
257-60 
267-8 
269 
|274-7 
278 
279-81 
289-92 
296-9 
300-4 
305-9 
318-21 
323-4 
325-26 
327-31 
332-45 
1350-55 
356-73 

185 00 
16 25 
14 50 
23 50 
49 00 

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

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

105 00 

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

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

14 00 
6 70 

29 75 
29 75 

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

59 50 
A 7n 

356a-cl 72 00 
374-8 8 20 
379 91 5 50 
379a-d 6 50 
392-6 2 30 
402-3 5 20 
402-03B 177 00 
428-42 6 60 
454-9 2 10 
460-68 5 20 
474 86 69 50 
487-9 39 50 
490-4 4 50 
495-9 2 90 
500-3 4 30 
504-5 1 45 
506-7 2 10 
508-12 3 80 
513-7 9 20 
538-41 8 60 
542-43 615 
544-48 11 50 
550-55 37 50 
556-60 54 75 
561-2 6 20 
563-7 17 50 
568-72 19 00 
573-7 18 00 
578-81 16 25 

rjESVAN5/1 
1727 4 70 
1733 4 70 
1735 4 70 
1740-5 6 70 
1747 3 00 
1748 4 70 
1756 4 70 
1763 4 70 
1766 5 50 
1773-7 5 20 
1779 4 70 
1788-07 6 70 
1826-35 5 90 
1836 3 60 
1837 4 70 
1842-51 8 40 
1856-75 7 00 
1878-87 6 00 
1894-03 6 50 
1904 4 00 
1907 4 00 
1908 4 00 
1909 18 6 50 
1919 20 5 50 
193150 7 50 
1QR7.RR «; «;n 

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

12 50 
6 00 

15 00 
10 00 
13 00 
8 25 

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

12 20 
27 50 
9 00 

72 50 
8 00 

10 40 
10 75 
11 00 
11 50 
7 00 

10 00 
7 90 
6 00 

10 45 
10 00 
5 40 
6 90 

VPH) 1 
786-90 
854 
886-8 
917 
937 
941-58 
952-58b 
983 
1001 
1024 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1108-18 
1108-188 
1237-52 
1238-518 
PB35 
PB36 
1488-01 
1489X 
PB45 
1556 
1604 
1652 
1667 
1683-6 
1739 

4 ooi 
20 00 

6 50 
5 40 
6 00 

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

26 50 
12 60 
2 30 
2 30 

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

0/20 postfris (nrs. NVPH) | 
1967 
1974 83 
1108b 
1109b 
1110b 
1984 
1491b 
1492b 
1495b 
1499b 
1501b 
1988 
2014-33 
2034A 
2034B 
2035A 
2036 
2037 
ld TPG 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
ld TPG 
on/iT 

4 00 
5 50 
1 20 
1 75 
2 10 
3 50 
4 50 
510 
5 25 

11 35 
22 75 
21 00 

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

19 50 

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

set van 12 
velletjes 1 

10 501 
6 40 
7 60 
4 70 
5 20 
4 20 
5 20 
7 60 
0 80 
0 40 
3 70 
4 70 
5 20 
3 90 
3 90 
4 95 
5 20 
5 20 
5 20 
7 60 
5 20 
5 20 

prov 
0,00 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling Bij bestellingen t o t € 1 2 0 , - + € 2 , - a d m i n 
kosten, daarboven franco aangetekend Mm order svp € 20,-
Levenng zolang de voorraad strekt Type-/zetfouten voorbefiouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! | 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel 0180-690810 Fax 0180-690811 
Postbank 2718493 ABN-AMRO 50 50 44 978 
E-mail info@filateliedeboeier nl geen winkel | 

EUROPAPOSTZEGELBOEKJES, VERGEET ZE NIET! 

VAN VOORGAANDE JAREN: 

Armenië 

Azerbaijan 

Belarus (2 st) 

Bosn Here 

Bulgarije 

Cyprus (Gr) 

Cyprus (Tu) 

Denemarken 

Duitsland 

Georgië 

Gnekenland 

IJsland (2 st) 

Macedonië 

Moldavië 

Oekraïne 

Rusland 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

1999 

1989 

1994 

2000 

2001 

1984 

1995 

2001 

2000 

2003 

2000 

15 00 

15 00 

7 50 

19 75 

14 50 

8 00 

5 00 

18 00 

1100 

13 00 

5 75 

25 00 

6 25 

10 00 

14 00 

5 00 

VAN DIT JAAR: 

Azerbaijan 

Belarus (2 stuks) 

België 

Bosn Hercegowina 

Bulganje 

Cyprus (Grieks) 

Frankrijk 

Georgië 

Gnekenland 

IJsland (2 stuks) 

Litauen 

Moldavië 

Nagomo Karabach 

Oekraïne 

Rusland 

Srpska Rep 

18 25 

6 50 

6 75 

9 50 

9 00 

6 50 

7 50 

18 25 

1150 

27 50 

30 00 

11 50 

24 25 

34 00 

3 00 

9 50 

Vraag onze pnjskatalogus 2004 Te verknjgen door overmaking van 
€ 5 00 op postbank 1428625 t n v Booklets International te Waalwijk 
Gratis bij bestellingen boven € 25 - Bestellingen onder € 35 - -̂  € 1 50 
portokosten, tot € 125, -i- € 6 00 Boven € 125 - geen portokosten 
Bij voorkeur vooruitbetaling 

;LiT^ ]?[ il^MÄTDOß^/^L 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk ** www booklets nl * info@booklets nl 

Tel 0416 331451 - Fax 0416 342856 

AANBIEDING NEDERLAND BiibestellmgenboveneiOO-nogSyokoitmg 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

pnis 

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

40 50 
62 50 
17 00 

510 00 
32 50 
12 00 
26 00 
26 00 
65 00 
145 00 
510 00 
4 75 

205 00 
14 60 
57 00 
59 50 
148 00 
66 00 
165 00 
14 50 
19 20 
68 00 
1500 
1375 

490 00 
24 00 
47 00 
22 25 
122 00 
36 00 
35 00 
53 50 

cat nr pnjs 

229 231 
232 235 
236 237 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
252 255 
256 
257 260 
261 264 
265 266 
267 268 
269 
270 273 
274 277 
278 
279 282 
283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 
318 322 
323 324 
325 326 
327 331 
332 345 

49 50 
49 50 
385 00 
59 00 
85 50 
166 00 
82 00 
4100 
2150 
99 00 
76 00 
40 50 
49 50 
24 50 
72 00 
78 00 
46 00 
79 00 
55 00 
10 50 
42 75 
7 35 
33 50 
27 25 
26 00 
10 25 
27 90 
26 00 
8 50 
16 50 
29 75 
1810 

pnis 

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

345 00 
24 50 

104 00 
79 00 

8 25 
7 10 
6 25 
2 65 
135 
4 95 

402b 403b 175 00 
405 421 
428 442 
474 489 
490 494 
495 499 
500 503 
504 505 
506 507 

145 
7 45 

110 00 
4 50 
3 00 
4 50 
150 
2 70 

pnis 

508 512 
513 517 
518 533 
534 537 
538 541 
542 543 
544 548 
549 
550 555 
556 560 
561 562 
563 567 
568 572 
573 577 
578 581 
582 
583 587 
588 591 
592 595 

4 00 
10 50 

210 00 
695 00 
9 00 
6 75 
1210 
1 55 

37 50 
56 25 
6 60 
17 50 
22 00 
15 00 
17 85 
180 
13 75 
6 60 
58 50 

cat nr pnis 

596 600 
601 
602 606 
607 611 
512 616 
617 636 
637 640 
465/634b 
541 645 
646 
647 648 
649 653 
654 
655 659 
660 
661 665 
666 670 
671 675 

8 50 
0 50 
15 50 
1100 
14 75 
8 45 
22 00 
9 25 
19 00 

195 
3 45 
9 75 
0 70 

13 20 
120 
7 90 

1100 
24 00 

etc n grat s pr |s )st 

SPECIALE SEPTEMBER AANBIEDING -POSTFRIS-

139 140 
141 143 
203 207 
232 235 
238 239 
252 255 
257 260 
265 266 
287 288 
300 304 
310 312 
332 345 

1375 
18 40 
44 75 
42 35 
57 75 
38 50 
93 50 
37 50 
9 25 
26 75 
8 75 
1475 

402 403 
550 555 
561 562 
563 567 
583 587 
617 636 
641 645 
647 648 
649 653 
655 659 
671 675 
722 726 

4 75 
30 50 
4 95 
15 50 
10 70 
6 40 
15 75 
2 85 
8 75 
1140 
20 75 
8 00 

738 742 
747 751 
886 888 
932 936 
965 969 
978 982 
985 989 
1003 1006 1 95 
1026 1029 1 80 
1038 1041 1 60 
1046 1049 1 60 
paar 1052 6 50 

7 20 
7 95 
4 20 
2 00 
2 45 
2 25 
2 95 

'GratlspnisltjSÏ met vele aanbedngen n posttr sse en gestempelde zegels boekles Idc etc vsn Nederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNETimiii mmipostzegelhoes nl \ 

Tel 077 351 26 98 GRATIS PRIJSUJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro 346 82 6S 
Bank 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax 077 - 354 72 4 

Internet www postzegelhoes n 
E mail info@post2egelhoes nl 



U bent weer van harte welkom bij 
Van Dieten Postzegeiveilingen 

Veiling 596 vindt plaats van 13 t/m 16 september 
i/oor alle details en bijzonderheden van deze prachtige veiling surft u naar 

www.vandieten.com 
In voorbereiding is veiling 597 die gehouden wordt van 7-10 februari 2005 
Daarvoor zijn ons al diverse bijzondere (tentoonstellings)collectles toevertrouwd, 
waaronder die van: 

• Drs. H.A. van Vucht, tentoonstellingscollectie postale gevolgen van de Belgische revolutie 
(Amphiiex 2002) 

• Speciaalverzameling halfrondfranco-stempels emissie 1852 met zeldzame afstempelingen in 
prachtkwaliteit «**•• 

• Wijlen Abbé N.C. van Campenhout te Parijs, Nederland en Overzee zeer gespecialiseerd 
• Wijlen Pieter F.A. van de Loo, tentoonstellingscollectie Nederlandse briefkaarten met 

zeldzame proeven (Rosmalen 2004) alsmede "die ellendige" V-kaarten 

n (d lOOAV J.V\ 1 1 ./ '̂̂ i 
j li r i l " " * ! 

AAN / 

/ 

/f-^'/y^ A^^^y^^, '^"^ 

/y/Y^^ .f^>--^__ 

U kunt profiteren van deze wederom bijzondere veiling 
en goed materiaal inzenden tot en met 5 november a.s. 

Uw inzending Is in beste handen bij 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

l i l ' m 
-*i>w^ 

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

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

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


F I L A 
INTERNATIONALE POSTZEGEL- en MUNTENBEURS 
Antwerp Expo - ANTWERPEN - Jan Van Rijswijcklaan 191 

25 & 26 september 
zaterdag van 10 tot 18 u. - zondag van 10 tot 17 u. 

met: - voorverkoop blok "NATUUR" 
- uitreiking "Nipa Prijs" (€ 1,250) 
- starterspakket voor nieuwe verzamelaars l 

toegang: € 3,00 geldig voor zaterdag en zondag 

info: NIPA vzw 
Bordink 35 
B-2170 Merksem fax: 00 32 3 644 38 38 

www.nipa.be 
info@nipa.be 

F I L A 2004 " ï̂ î t te missen ! 

658 

www.nipa.be 

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


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

* * J M _ ^ é www.europost.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" ^ 1 . : e„ropost@euro„et.„I ^ ^ ^ detailhandel 

en munten 
mêmtm" 

^ " ^ Nieuwstraat8 tel. 0736132157 in fonummer : 0736841807 A * | » ^ 
JL ^ 5211 NL'sHertogenbosch fax. 0736147589 WWW.europost.nl 

B.G.G. 0653172 658 
Openingstijden winiiel: dinsdag t/m vrijdaglQ.QO 17.45, zat. 10.00 17.00 uur 

A taste of Greenland plants in Greenland 

Pflanzen in Grönland 

iS" il?" Jis 
TMin i sheet Edible Plants 
|| Angelica 
»titem no. 01107326 

IT ÏI 
5» = S K S ~ S»s Mini sheet 

■^[r /g'Jb 
I Edible Plants 

,1 Arctic Thyme 
5^: i ass~ sl Item no. 01107327 

»t't 

fit«t 

5Po 

Stamp 
■ƒ Angelica 

I Item No. 
I 01100326 

Stamp 
' ' ^ Arctic 

m'»'*^^«*'^/« 

Souvenir Folder 
»Plants in Greenland« 
Containing interesting recipies 
with Greenlandic plants 

l # 

Thyme 

01̂100327 Our service team is looking forward 
to recieving your order. 

'^ÊÊÊi' 

fjoo Stamp 
Crow Call, write or fax us at: 
berries 
J^^"!" " ° ; POST Greenland, Filatella, P.O.Box 121,3913 Taslilaq /»nccMi A K in 
01100328 p|,o„e ̂ .jgg 70 26 05 50 • Fax +299 98 14 32 • stamps@tele.gl • www.stamps.gl G R c t N L A N D 

f5 
POST 

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

Vraag naar onze uitgebreide inkooplijsten of kijk op onze website: 

. * * i www.europost.nl 
• EUROPOST "DE DIEZE" ^-M^»= europost@euronet.nl ^ ^ X ^ ^ ! ^ ^ 

'yl^ "y^ Nieuwstraat 8 
-JL^ 'JL- 5211 NL 's-Hertogenboscli 

B.G.G. 06-53 172 658 

tel. 073-6132157 infonummer: 073-6841807 
fax. 073-6147589 WWW.europOSt.nl 
Openingstijden winliel: dinsdag t/m vrijdaglO.OO -17.45, zat. 10.00 -17.00 uur 

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


KWALITEITSKILOWAAR 
GROOT-FORMAAT ZEGELS 
LAND 100 GR 250 GR 

1 ^ WEST-EUROPA MIX - - 23 
2 - ENGELAND met hw's 6 - 14. 
3 - ENGELAND multiples 1 4 -
4 - KANAALEILANDEN 12 - 28 
5 - IERLAND 1 2 -
6 - DUITSLAND mix 7 , - 16, 
7 - DU ITS LAND toeslag 18 - 40, 
8 - DUITSLAND zeer nieuw - - 11 
9 - DUITSLAND h.w's * 1 8 -

10 - DUITSLAND DDR 8 - 18 
11 - ZWITSERLAND 1 1 , - 27, 
12 - ZWITSERLAND toeslag 1 8 -
13-LIECHTENSTEIN * 3 5 , -
14 - OOSTENRIJK 16,- 38 
15 - NEDERLAND toeslag 9 , - 20, 
1 6 - B E L G I Ë 1 3 , -
1 7 - L U X E M B U R G 17, -
18 - FRANKRIJK met hw's 16 , - 38 
1 9 - F R A N K R I J K nieuw 12, - 28, 
2 0 - M O N A C O * 3 5 , -
2 1 - M A L T A 9 , -
2 2 - Z W E D E N 7 , - 16, 
23 - DENEMARKEN 1- 16, 
24 - GROENLAND * 70 , -
25 - FAR OER EILANDEN * 6 5 , - 160, 
2 6 - A U S T R A L I Ë 7 , - 16, 
27 - NIEUW-ZEELAND 12, - 28 
2 8 - J A P A N 1 1 , - 27 
2 9 - J A P A N regionaal 13 , - 30, 
(* d.w.z. ook per 50 gram voor 50 % v/d prijs) 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

O o k b e r e i k b a a r p e r E - M A I L : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

MISSIEWAAR 
LAND 

DUITSLAND 
NOORWEGEN 
DENEMARKEN 
IERLAND 
AUSTRALIË 
USA 

500 GR 

14,-
23,-
21 , -
21 , -
21 , -
12,-

AANBIEDINGEN (zolang de voorraad strekt) 
A: NOORWEGEN MISSIE 2'/2 KG 
B: USA MISSIE 2V2 KG 
C: LIECHTENSTEIN 100 GR 
D: BELGIË GR.F. 250 GR 
E: JAPAN GR.F. 500 GR 
F: FAR OER EILANDEN 100 GR 
G: FRANKRIJK GR.F 250 GR 
H: DUITSLAND MISSIE 4'/2 KG 
I: JAPAN MIX MILL./HERITAGE 100 GR 

IKG 

26,-
4 5 , -
4 0 , -
40,^ 
4 0 , -
2 1 , -

€ 79,-
€ 45,-
€ 29,-
€ 25,-
€ 45,-
€ 45,-
€ 25,-
€ 69,-
€ 22,-

NAVERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitslurtend onder rembours of vooruitbetaling op gironr 
3752594 of bank 93 2813 720 Prijzen incl porto, excl rembours - wijzigingen voorbetiouden. Bij aankoop urt 
de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven € 70,~ en Wo boven € 180,-
Deze regelingen gelden met voor aanbiedingen. 
Geen bestelling onder € 35-. 

Betaling ook mogelijk met uw creditcard 

(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) 3& 

Postfr 
jaar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Duitsland 
Michel 

17,00 
14,00 

6,00 
8,00 

19,00 
6,00 

30,00 
6,00 

12,00 
17,00 
25,00 
51,00 
42,00 
34,00 
30,00 
39,00 
31,00 
41,00 
44,00 
36,00 
35,00 
34,00 
72,00 
47,00 
48,00 
52,00 
54,00 
57,00 
69,00 
83,00 
77,00 

130,00 
127,00 

95,00 
89,00 
79,00 
77,00 
93,00 
80,00 
77,00 
85,00 

100,00 
92,00 
98,00 

Berlijn 
Michel 

3,00 
10,00 

5,00 
1,00 

10,00 
6,00 

19,00 
6,00 
5,00 

13,00 
18,00 
50,00 
22,00 
18,00 
14,00 
33,00 
13,00 
31,00 
31,00 
31,00 
22,00 
21,00 
52,00 
29,00 
36,00 
30,00 
33,00 
66,00 
56,00 
92,00 
48,00 

DDR 
Michel 

50,00 
59,00 
70,00 
51,00 

171,00 
46,00 
48,00 
49,00 
45,00 
41,00 
60,00 
35,00 
36,00 
37,00 
40,00 
36,00 
39,00 
46,00 
50,00 
44,00 
50,00 
52,00 
47,00 
47,00 
44,00 
37,00 
41,00 
29,00 
37,00 
36,00 
45,00 

Pri jswi jzigingen 

voorbe l iouden 

Por to k o s t e n 

a l t i jd ex t ra 

INKOOP 
POSTZEGELS 

& MUNTEN 

Oostenr 
Michel 

7,00 
10,00 
14,00 
11,00 
12,00 
12,00 
11,00 
11,00 
12,00 
16,00 
13,00 
12,00 
13,00 
15,00 
17,00 
23,00 
21,00 
23,00 
22,00 
23,00 
25,00 
24,00 
23,00 
25,00 
26,00 
27,00 
28,00 
30,00 
32,00 
32,00 
30,00 
32,00 
35,00 
34,00 
34,00 
34,00 
35,00 
40,00 
42,00 
44,00 
75,00 
42,00 
73,00 
84,00 

ZwitserI 
Michel 

68,00 
41,00 
15,00 
32,00 

9,00 
9,00 
9,00 

13,00 
11,00 
11,00 
10,00 
12,00 
12,00 
16,00 
20,00 
15,00 
11,00 
20,00 
20,00 
18,00 
18,00 
19,00 
22,00 
22,00 
26,00 
21,00 
24,00 
31,00 
24,00 
29,00 
28,00 
25,00 
33,00 
33,00 
32,00 
35,00 
36,00 
41,00 
43,00 
46,00 
56,00 
49,00 
61,00 
64,00 

Liechtenst 
Michel 

223,00 
20,00 
20,00 
16,00 
14,00 
19,00 
10,00 
18,00 
11,00 
15,00 
15,00 
17,00 
19,00 
22,00 
25,00 
22,00 
27,00 
23,00 
28,00 
35,00 
21,00 
23,00 
23,00 
24,00 
28,00 
29,00 
25,00 
26,00 
31,00 
28,00 
36,00 
33,00 
36,00 
44,00 
42,00 
45,00 
49,00 
53,00 
53,00 
57,00 
55,00 
53,00 
54,00 
52,00 

Vatikaan 
Michel 

11,00 
14,00 
11,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
3,00 
6,00 
4,00 
8,00 
5,00 

10,00 
6,00 

13,00 
9,00 

11,00 
22,00 
21,00 
16,00 
31,00 
45,00 
34,00 
31,00 
46,00 
44,00 
50,00 
46,00 
49,00 
44,00 
50,00 
49,00 
47,00 
51,00 
52,00 
46,00 
44,00 
53,00 

Indonesië 
Zon 

4,00 
37,00 
24,00 

9,00 
7,00 
9,00 

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

101,00 
141,00 
80,00 
95,00 

134,00 
61,00 

109,00 
147,00 
58,00 
55,00 

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

30,00 
25,00 
42,00 

273,00 
231,00 
88,00 
56,00 
63,00 
63,00 
55,00 
64,00 

133,00 
71,00 

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

Hongarije 
Michel 

75,00 
74,00 
89,00 
65,00 
89,00 
77,00 
93,00 
85,00 
76,00 
79,00 
70,00 
79,00 
89,00 
89,00 
95,00 
79,00 
69,00 
76,00 
73,00 
75,00 
56,00 
59,00 
59,00 
59,00 
49,00 
65,00 
59,00 
69,00 
59,00 
65,00 
79,00 

175,00 
49,00 
41,00 
39,00 
34,00 
43,00 
41,00 
35,00 
55,00 
63,00 
72,00 
79,00 
87,00 

Postzegel en Muntenhandel 

'HOLLANDS GLORIE ' 
Camplaan 8 

2103 GW 
Heemstede 
HG@Stanipdealer.nl 

Tel. 023 5477444 
Fax 023 5291605 
Bank 68312619 
Giro 4208936 

Eerste Dag 
enveloppen 

NEDERLAND 

w w w . D o s t z e a e l h a n d e l . c o m 

BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

ISLE OF 
MAN 

Michel 

14,00 
7,00 
8,00 
9,00 
5,00 

20,00 
8,00 

13,00 
24,00 
14,00 
25,00 
23,00 
40,00 
30,00 
34,00 
46,00 
40,00 
63,00 
51,00 
56,00 
45,00 
69,00 
56,00 
59,00 
59,00 
59,00 
74,00 
78,00 
75,00 
89,00 
95,00 

Suriname 

Zon 

NEEM een abonnement op nieuwe 
uitgiften bij onze 

'WERELDNieuwtjesdienst" 

NEDERLAND 
Schaars 

Rolzegels in s t r ippen van 11 
(zonder nummer) 

NVPH 1335/37 € 109.-
NVPH 13358 los € 6 . -
NVPH1336AIOS € 6 . -

Rolzegels CEPT st r ip van 5 
NVPH 990 1971 € 2 5 . -
NVPH 1007 1972 € 2 5 . -
NVPH 1307/08 1984 € 45 . -
Beatrix rolzegels 4 ziidig getand 
IN STRIP VAN 5 MET NUMMER 

Nvpti 1240 { 90 Cent) € 20 . -
Nvph 1243 (140 Cent) € 35 . -

66,00 
47,00 
43,00 
27,00 
25,00 
37,00 
45,00 
45,00 
48,00 
49,00 
85,00 
83,00 
73,00 
79,00 
73,00 
74,00 
82,00 
81,00 

110,00 
130,00 
121,00 
128,00 
117,00 
136,00 

89,00 
112,00 
102,00 
109,00 
103,00 

Frankrijk 2003 * 
ROOD-BORSTJE 

Michel Bloi< 35 
Catw. € 2 5 0 . - 135.-

INKOOP FRANKEERZEGELS 

NEDERLAND 
Gulden-w/aarden : € 0 ,31 / f l 

Euro-waarden : € 0 ,71 / € 

POLEN 2003 Postfris 
POLEN 2002 Gestemp 
Rusland 2003 Postfr 
Rusland 2003 KIb 
Rusland 2003 Gest. 

97,00 
75,00 
68,00 

109,00 
53,00 

E462 
E463 

3,00 
3,00 

E464a/b 8,00 
E465 
E466 
E467 
E468 
E469 
E470 
E471 
E472 

3,30 
3,30 
3,50 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,00 

E473a/b 7,50 
E474 
E475 
E476 

7,00 
2,30 
3,00 

E477a/b 6,80 
E478a/b 6,80 
E479 
E480 

2,30 
5,50 

E481a/b 6,80 
E482a/b 6,80 
E483a/b 6,80 
E484 
E485 
E486 
E487 
E488A 

2,30 
2,30 
2,30 
2,00 
2,00 

E488a/b 6,80 
E489 
E490 
E491 
E492 

2,00 
5,00 
1,80 
1,80 

E493a(2)6,50 
E493b 1,80 
E493c(2)6,5C 
E494 
E495 

2,70 
2,20 

E496 
E497 
E498 
E499 
E500 

2,40 
4,80 
2,20 
6,50 
3,00 

E501a/b 6,60 

JAARGANGEN 200: 
Zoals door ons samengestelc 

Nederland (basis) 
velletjes (Dave) 
NEDERLAND- FDC 
NED.ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
INDON. (incl.Port) 
ALAND (Dave) 
BELGIË 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
GUERNSEY 
JERSEY 
ISLE OF MAN 
ALDERNEY 
ESTLAND 
LETLAND 
LITOUWEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK *incl. 
GROENLAND 
IJSLAND 
ITALIË 
KROATIË 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
TJECHIË 
SLOV\rAKIJE 
SLOVENIË 
SPANJE 
SAN MARINO 
ZWEDEN 
ZWEDEN - pzb 
U N O N Y 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER. EUROPA 
HONGARIJE " 

64,0( 
69,0( 
88,0( 
86,0( 
20,0( 
24,0( 

107,0( 
20,0( 
94,0( 
66,0( 

172,« 
70,0( 
89,01 
95,01 
30,0( 
22,0< 
29,0( 
28,01 
60,01 
66,0 

255,0 
55,0 
50,0 
60,0 
38,0 
52,0 
49,0 
79,0 
58,0 
30,0 
31,0 
43,0 

124,0 
88,0 
98,0 

115,0 
22,0 
28,0 
34,0 

190,0 
87,0 

HONGARIJE Gestemp. 87,0 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
mailto:HG@Stanipdealer.nl
http://www.Dostzeaelhandel.com


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp Andorra) 
50 zegels 
49 zegels + 1 blokje 
50 zegels + 1 blokje 
58 zegels + 1 blokje 
61 zegels + 2 blokjes 
65 zegels + 2 blokjes 
68 zegels + 2 blokjes 
67 zegels + 2 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
71 zegels + 6 blokjes 
71 zegels + 5 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
74 zegels + 4 blokjes 
77 zegels + 5 blokjes 
78 zegels + 4 blokjes 
81 zegels + 4 blokjes 
85 zegels + 5 blokjes 
80 zegels + 5 blokjes 
87 zegels + 5 blokjes 
94 zegels + 14 blokjes 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

300-
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-
200-

ê 
1 

^ 
^ 
4 

i 

1 ^ 
i 
1 1 1 ~ 
f 
j 
i 

i f 

a 

1 1 
:•* 

• 

1 

i 
i ! 
1 

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

€ 17 50 
€ 17 50 
€ 16 50 
€ 1 7 -
€ 3 0 -
€ 1 7 -
€ 1 9 -
€ 1 0 -
€ 1 0 -
€ 5 50 
€ 5 -
€ 2 50 
€ 2 50 
€ 7 50 
€ 7 50 
€ 5 50 
€ 150 
€ 5 50 
€ 8 50 
€ 7 -
€ 150 
€ 8 -
€ 4 0 -
€ 8 -
€ 8 50 
€ 8 -
€ 7 -
€ 7 -
€ 8 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 1 2 -
€ 1 0 -
€ 8 
€ 6 50 
€ 8 -
€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

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

€ 3 -
€ 9 -

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfris 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 

€ 4225.-
€ 4700.-

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

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

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


662 

^SON.V.P.H.^ 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 
Postzegelshow 

POSTEX 2004 
AMERICAHAL 
APELDOORN 

15 T/M 17 
OKTOBER 3004 

3 DAGEN MET VELE EXTRA EVENMENTEN 
EN GRATIS TAXATIES. 

Vrijdag 15 - 10 - 2004 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 16 - 10 - 2004 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 17 - 10 - 2004 van 10.00 tot 16.00 uur 
Entree € 5,- p.p. 
Kinderen tot 16 jaar gratis entree 

Op zaterdag: 
Dag van de Postzegel 

met speciale cover 

Plaats: 
Amerika Hal, Laan van Erica, 

Apeldoorn 

Gratis vervoer van station v.v. 

E E N B E Z O E K I S 
'EEN MUST VOOR DE ECHTE 

VERZAMELAAR' 

België • Congo • Ruuando • Burundi • Kotongo 
•n spcdol« oanblodlngan von verschillende landen 

www.philagodu.be 
Jeon-Poul Godu • B.P.IO • 1000 Brussel 24 
Fox -H32.2.503 38 11 info@philQgodu.be 

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

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

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H R O N H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren lïur-nj) 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 ^ ^ 
http://pzhronh.rilasofl.nl E-mail pzhronh@bart nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzamelingen te koop 

rSi^ 
(jÊÊB^^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

^S^^ 
i^3^«t 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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, 
allacl 

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. 

"Compact" BESTE KOOP! 

MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtloarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 21,50 tot € 27,50 (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €5,30 
Nr 7873 (Ans.k 

per 10 stuks €5,75 
Nr 7874 (PZM's 

per 10 stuks €5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g 0 K ^ beschermcassettes informeer 
a l l l b bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77*Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel €45- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt € 11,50 incl. BTW 

http://www.philagodu.be
mailto:info@philQgodu.be
http://pzhronh.rilasofl.nl


Lange Koepoortstraat 
2000 Antwerpen  België 
Tel.: 0032 3 232 22 05 
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Uitzonderlijke veiling met luxe stukken van Frankrijk, België, 
, Engeland, Italië, Belgisch Congo en de re«̂ * " = " c..r^r.r.a 
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stuur mij de catalogus voor deze uitzonderlijke vel ling: 

Naam 
l Voornaam 

Straat 
Postcode . ... 

: Tel/Fax 
.... Gemeente Land 

Nr. 

Email 
Stuur deze bon terug naar Lange Koepoortstraat 43, 
B2000 Antwerpen, België of vraag de catalogus 

r fax (0032 3 2251873) of email (info@vanlooystampauctions.com). 

mailto:info@vanlooystampauctions.com
http://www.vanlooystampauctions.com
http://i-ri.fi
mailto:info@vanlooystampauctions.com


Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

Bezoek onze stand op de "dag van de postzegel" 
in de America-hal te Apeldoorn, 

met prachtige verzamelingen in luxe albums, 
restanten en mappen van diverse landen. 

Kijk ook op WWW.espa-veiling.nl 

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

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

.¥AN miWT 
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 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend v/oensdag t.m vrijdag 1100-17.00 Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Moiecatenloan 16 b, 7339 I M UGCHELEN 

Tel 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

Elk voor- en najaar organiseren wij een veiling 
met een kw/aliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

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

Als beëdigd makelaar-taxateur verzorgen wi j 
expertises voor verzekering en successie. 

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

Suiianbiïiifl S 
NI S2n TP s HeitosBitbaieb 

l i l O l (0/3) 61? 20 33 
FtK *i1 (073) fi13 il 3S 
E naM atfniiittftiilekvtii nl 

btldtgd Kakilftif t ixit tar 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Sur f ook eens naa r o n z e I n t e r n e t s i t e . WWW V A N L O K V E N . N L 

664 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://vanlokven.nl


Postzegelhandel k. DGM HeRTOG VIIAHen 
NVPH 
plaatfouten 
over zee 
voorradig 

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

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 
Nieuw in de N.V.P.H, 
catalogus 2004. 
Plaatfouten! 
(biz. 331 t /m 359). 
Een leuk verzamel-
gebied om nu mee 
te beginnen! 
Hieronder enkele 
aanbiedingen uit 
onze voorraad. 

= ongebruikt 
= postfris 
= gestempeld 

Nr. Prijs 
2P O € 
30 1P30 € 
55P1 X € 
87P XX blok € 
89P O € 
93P O € 
102P X € 
102P XX € 
105P O € 
105P X € 
113P O € 
137P X € 
137P XX € 
141P X € 
141P XX blok € 
146P X paar € 
149P1 XX € 
166P XX blok € 
170P1 XX € 
180P xblok € 
212P X fraai € 
213P X fraai € 
223P XX € 
228P X fraai € 
247P O blok € 
247P O € 
278P X € 
300P O € 
300P XX € 
303P O € 
303P1 G € 
303P XX € 
303P1 XX € 
303PI XX blok € 
31 OP XX paar € 
311P X € 
311P O € 
313P X € 
317P XX € 
317P O € 
336P O € 
336P XX € 
336P O paar € 
352P X € 
375P O € 
375P XX € 
376P X € 
376P1 O € 
378P O € 
378P X € 
378P1 O € 
378P2 O € 
402P XX blok € 
406P XX € 
409P XX € 
413P O € 
413P XX blok € 
414P1 XX € 
418P XX € 
419P XX € 
422P XX € 
422P3 XX € 
422P3 O € 
422PI+P3 O € 

15,-
60,-
12,-
75,-
2,50 
4,50 
75,-
180,-
147,60 
195,-
1,-

60,-
100,— 
23,-
70,-
95,-
100,-
75,-
90,-
150,-
48,-
45,— 
80,-
60,-
95,-
42,-
81,-
5,50 
35,-
5,50 
5,50 
40,-
40,— 
50,— 
30,-
19,50 
3,50 
10,-
63,-
10,-
30,-
30,-
35,-
9,50 
4,50 
12,— 
12,50 
19,-
5,50 
12,50 
12,50 
9,-
8,-
5,-
4,50 
22,-
18,-
12,50 
3,50 
9,~ 
1,-
8,-
16,-
28,-

Nr. 
424P 
454P 
497P1 
506P 
516P 
533P 
541P 
541 PI 
542P 
563P 
563P 
613P 
621P 
621P 
669P1 
691P 
720P 
727P 
727P1 
742P 
759P 
759P1 
766P 
781P 
820P 
830P1 
833P 
833P1 
854P 
860P 
932P 
935P 
935P1 
948P 
970P 
988P 
1034P 
1042P 
1069P 
1070P 
1074P 
1077P 
1084P 
1089P 
1092P 
1130P 
1130P1 
1131P 
1134P 
1166P 
1170P 
1172P 
1176P1 
1185P 
1192P 
1198P 
1199P 
1201P 
1203P 
1210P 
1210P1 
1213P 
1215P 
1230P 
1234P 
1274P 
1285P 
1301P 
1303P 
1360P 
1372P 
1378P 
1380P1 
1381P 
1387P 
1389P 
1401P 
1411P 
1435P 
1437P 
1444P1 

Prijs 
XX € 
X € 
XX € 
XX blok € 
XX € 
O € 

€ 
O € 
XX € 
XX blok € 
XX € 
O € 
O € 
XX paar € 
XX € 
O € 
XX blok € 

XX paar € 
XX € 
XX blok € 
XX € 

XX paar € 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

XX € 
XX blok € 
XX blok € 
XX € 
XX € 
XX € 
XX blok € 

3,— 
6 , -

10,— 
30,— 
32,50 
4 8 , -
4 0 , -
1 9 , -
12,50 
17,50 
14,— 
15,~ 
9,— 

22 , -
14,-
12,-
9 , -

10, -
10, -
3 0 , -
13,— 
16,— 
17,50 
45 , -
7,~ 

1 1 , -
11,50 
14, -
36,— 
10, -
12, -
12,— 
12,— 
3,50 

15,-
35 , -
14,-
22,50 
12,~ 
12, -
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 
8,— 
2,25 
2,25 
2,25 

15, -
1 , ~ 
4,50 
1,— 
6,— 
2 , -
4,50 
2,50 
2,50 
1,— 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
1,50 

30,— 
9,— 
4,50 

30,— 
12,50 
4,50 
4,50 

15,-
9 , -
7 , -

14, -
7,— 
4,50 

12,— 
170,— 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
I3A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 

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

89 , -
25 , -
25 , -
6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2 , -
3,50 
6,50 
6,50 

28,~ 
6,50 

13,50 
32,50 
99,— 
6 9 , -
54,— 
6 9 , -
20,— 
10, -
6 , -

39 , -
59 , -
99,— 
69,— 
18,— 
4 , -1 
5 , -1 
7,— 

1 1 , -
7,50 
8 , -

10,-1 
11,-1 
3,75 
3,-1 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,25! 
9,~ 
2,25 
3,50 
2,25 
4 , -
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

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

Prijs C 
met 

Telblok 

4,— 
6,— 
4,— 
8 , -

44,— 
19, -
6 , -

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 

35,— 
10,~ 
19, -

75,-

18,-1 
14,-1 

39 , -
6 , -
7,— 
9,— 

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

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

par boekje 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
inclusief blokjes -
vanaf 30%!! 

Jaar Prijs € 
1975-76 nr. 1-48 45,-
1977 11,-
1978 9,— 
1979 8,-
1980 15,— 
1981 19,— 
1982 20,-
1983 20,-
1984 22,-
1985 40,-
1986 39,— 
1987 35,-
1988 39,-
1989 34,-
1990 32,-
1991 40,-
1992 40,— 
1993 60,— 
1994 76,— 
1995 80,— 
1996 80,— 
1997 86,-
1998 95,— 
1999 70,-
2000 90,-
2001 91,-
2002 91 ,— 
2003 97,-

Postzegelboekjes 
1 t/m 6 p.stuk 1,35 
7 4,50 
8 5,50 
9 8,50 
10 5,50 

port 1-6 9,— 

Aanbieding 
Suriname brugparen 
en Tête-Bêches 
postfris vanaf 30%. 
Vraag de gratis 
prijslijst aan!! 

Bij aankoop van 
€ 50,- Suriname 
of meer, ontvangt 
iedere nieuwe klant 
de Zonnebloem 
Catalogus van 
Suriname 
GEHEEL GRATIS 

Zie voor postfris 
Nederland en Aruba 
onze advertentie in 
Filatelie 2004 nr. 2 
biz. 119 

D.v. 15 + 16 oktober zijn wij 
aanwezig met een stand op 
de Postex te Apeldoorn 

en 29 + 30 oktober op 
de Dag van de Postzegel 

te Rotterdam. 

NEDERIANDSE 
ANTIllEN 
Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 
Inclusief blokjes 

Jaar Prijs € Prijs e 
posHDsgestempeld 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

4,— 
3,— 
11,— 
5,-
10,-
10,— 
11,— 
20,— 
16,— 
23,— 
22,— 
18,-
21,— 
19,— 
25,— 
25,— 
33,-
31,-
26,— 
35,— 
29,— 

1996 42,-
1997 55,-

3,50 
2,50 
9,— 
4,50 
9,50 
10,-
11,-
16,— 
13,-
19,-
19,— 
14,— 
18,— 
16,— 
20,— 
22,— 
30,-
29,— 
25,-

38,-

1998 
1999 
2000 
2001 

76,-
66,-
63,-
60,-

2002 104,— 
2003 9 7 , -

POSTFRIS TÊTE-BÊCHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556^58A 
573-575A 
576-579A 
591A 
654-655A 
791-793A 
815-816A 
899-902A 
947-948A 
947-948B 
1071-1072A 
1238-1239A 
1245-1246A 

Prijs € 

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

10,— 
6 , -

12,50 
5 , -
5 , -

17,50 
2 0 , -
10,— 

AANBIEDING 
EERSTE DAG ENVELOPPEN 
NEDERUND BLANCO 
Nr. E 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
78A€ 

€10,50 
€24,— 
€ 5,50 
€12,50 
€ 4,50 
€ 1 2 , -
€ 9,— 

5,— 
5,50 
3,30 
4,50 
2 , -
1,25 
1,25 
4,— 
1,— 
1,75 
1,— 
1,25 
1,80 
0,70 
2,25 
0,60 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
84A€ 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 

€ 0,60 
1 , -
1,40 
0,80 
1,40 
0,60 
1,35 
0,80 
4,50 
4,25 
1,20 
1,45 
0,55 
2 , -
1,— 
1,— 
1,80 
2,45 
1,35 
2,80 
1,50 
2,45 
1,35 
1,35 
2,80 
0,90 
0,90 

Nr. E 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

€ 0,90 
€ 2,80 
€ 0,90 
€ 1,60 
€ 1,35 
€ 3,-

109 € 3,15 
110 
111 
112 

0,95 
3,65 
1,50 

113 € 3,15 
114 € 2,80 
115 € 0,80 
116 € 3,15 

€ 
€ 

119 € 0,90 
119A€ 0,90 
120 € 2,50 

€ 3,15 
€ 2,60 
€ 0,80 

117 
118 

121 
122 
123 

1,60 
0,80 

124 € 2,80 
125 € 1,— 
126 € 2,05 
127 
128 
129 

1,30 
1,30 
2,25 

129A €32,50 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

2,80 
2,80 
0,90 
5,-
0,90 
0,70 
1,90 

136A €22,50 
137 € 2,80 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

144A € 16,50 
145 € 0,50 
146 € 1,25 
147 € 0,40 
148 € 0,40 

138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

0,70 
1,40 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
1,— 

Nr's hierna ook 
verkrijgbaar tot heden! 
Voor oudere FDC's zie 
advertentie Filatelie 6 
pagina 501. 
Verzamelt U plaatfouten 
op FDC's, vraag 
vrijblijvend informatie. 

Bestellingen zenden naar; 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiardstraot 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 
Bestellingen boven de € 35,- worden franco toegezorv 
den. Verzending gesctiiedt na ontvangst bedrag op 
postixink 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open op 
donderdag 9.00 -12.30 
en van 13.30-18.00. 
Op andere dagen regelmat ig 
o p e n , even bel len van tevoren. 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl Zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl


" w . Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Michel Europa  voor het e e r s t in kleur! 
West & MiddenEuropa 2004/2005 in kleur 49,80 ' 
ZuidEuropa 2004/2005 in kleur 49,80 
Noord & NoordwestEuropa 2004/2005 In kleur 49,80 
OostEuropa 2004/2005 In kleur 49,80 
Duitsland 2004/2005 in kleur 27,80 
Postwaardestukken OostEuropa 2004/2005 Nieuw ! 64,00 
Overzee deel 1 Noord & MiddenAmerika 2004 64,00 
Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2004/2005 (15 oktober) 64,00 

■ ■■ ■ "■"" " ©ata log i aoo"

catalogus Duitsland 2004 in kleur 
catalogus WestEuropa 2004 
catalogus ZuidEuropa 2004 
catalogus Noord & NoordwestEuropa 2004 
catalogus OostEuropa 2004 
Europa 4 delen 2004 
Europa 4 delen & Duitsland 2004 

12,90^ 
24,90 
24,90 
24,90 
24,90 
79,00 
86,00 

maandelijks tijdschrift met alle nieuwe postzegels hele wereld en bijbeho

rend IVlichelnummer: nu oktober t/m december gratis proefabonnement 
jaarabonnement 12 nummers inclusief verzendkosten 45,00 

SBK Zwitserland & Liecht. 2005, kleur 19,90 

Edifil catalogus Spanje 2005 in kleur 15,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2005 in kleur 31,90 
Edifil speciale catalogus Spanje 18501949 editie 2004 in kleur 80,00 

Afinsa spec. cat. Portugal 2005, kleur 34,90 

Geopend van: 
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 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijsw/Ijzigingen voorbehouden. 

N V P H speciale catalogus Nederland 2 0 0 5 
met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar ook met plaatfouten overzee 19,80 

l i anb iec iJ l i ip^ iBAFÏè i t i ^^ 14,50 

Nederlancis Indië 
Storm van Leeuwen catalogus Poststempels Ned.lndië 18641942 61,25 
Bulterman catalogus langstempels Ned.lndië 18641913, ed. 2004 27,50 
catalogus Postwaardestukken Japanse bez. Ned.lndië 19421949 65,00 
Tett handboek krijgsgevangenenpost NederlandsIndië 19421945 65,00 
Tett handboek krijgsgevangenenpost Maiaya & Singaore 194245 59,90 

Yvert Classiques du monde 1S401S4.0 
prachtig uitgevoerde wereidcatalogus 18401940, gebonden editie met 
kleurafbeeldingen van uitstekende kwaliteit, editie 2005, 1077 biz. 79,00 
catalogus Frankrijk 2005, uitsluitend met harde kaft, in kleur 19,90 
catalogus Monaco, Andorra, DOMTOM, CEPT & UNO 2005 in kleur 19,90 
catalogus Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 2004 in kleur 24,00 
catalogus WestEuropa deel 2 Landen HP 2004 in kleur 29,00 
catalogus WestEuropa deel 3 Landen SZ 2004 in kleur 29,00 
catalogus Overzee ABrazilië 2005 in kleur (november) ca. 45,00 

Ceres speciale catalogus Frankrijk 2005 met afwijkingen, in kleur 24,90 
Ceres speciale catalogus Franse Gebieden 2004 2 delen in kleur 46,00 
Dallay speciale catalogus Frankrijk 2004/2005 in kleur 22,90 
Dallay speciale catalogus Andorra & Monaco 2004/2005 in kleur 21,90 
Yvert catalogus fiscale zegels Frankrijk 2004, in kleur 29,00 
Sinais cat. Postwaardestukken PrêtAPoster sinds 1991 in kleur 56,00 

Sakura Japan 2005 in kleur 17,50 

SirlwunsThaüand E0Q4 in kisur 23,00 

speciale catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2005 in kleur 38,50 
speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2005 in kleur 19,90 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2005 in kleur 15,90 
speciale catalogus Oudltalië deel zegels 2005 in kleur 96,00 
OEI speciale catalogus Vaticaan & San Marino 2004/2005 in kleur 21,80 
OEI speciale cat. Oudltaliaanse Staten & Kolonieën 2004 in kleur 22,90 

ANK spec. cat. Oostenrijk 2005, kleur 39,90 

in mm 
45x60 
62x62 
65x102 
75x102 
75x117 
85x117 
105x150 
115x160 
130x200 

per 100 
3,00 
3,20 
3,20 
3,20 
3,90 
3,90 
3,90 
5,20 
7,50 

per 1000 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 
45,00 
60,00 

Fotohoeken 
Herma Transparol gegomde, 
extra grote fotoboeken voor het 
bevestigen van brieven, kaarten 
e.d. 120 stuks 12,50 
600 stuks 49,00 

Hoekstroken zelfklevende 
glasheldere stroken met open 
punt 250 stuks 6,80 
1000 stuks 22,90 

'ions Commonwealth & Brits Empire in kleur 
spec. cat. GrootBrittannië & Commonwealth 18401952, in kleur 85,40 ' 
speciale catalogus Australië 2004 in kleur 37,90 
speciale catalogus India & Feodale Staten 2004 in kleur 37,90 
speciale catalogus Hong Kong 2004 in kleur 18,90 
speciale catalogus Falklands 2004 in kleur 18,90 

^lÄSCaliiiB, cat. ZuidÄfrlka' aoOS, kletlf'̂  ■ S9,00' 

Domfll  themat ische cata logi 
Nicuw: Katten op zegels editie 2004 in kleur 
Prehistorische dieren & fossielen op zegels 2003 in kleur 
Bloemen op zegels 2003 in kleur 
Vlinders op zegels 2002 in kleur 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur 
Olympische Winterspelen op zegels editie 2002 in kleur 

Schaken op zegels editie 2004 in kleur 

29,00 
24,00 
65,00 
40,00 
50,00 
32,00 
24,00 

'mm-'^' ?i|&il|i||,ng 
ca. 180 bIz. per editie, jaarabonnement 26 nrs. incl. porti 75,30 
3 recente nummers exclusief porto 6,90 

www.collectura.com 

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


freestampcatatogue.com Postbeeld.com 
B 'ViintÄ ^ 1 de grootste postzegelwinkel op internet 

Nu meer dan 400.000 postzegels afgebeeld! 

Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

freestampcatalogue.com 

^ > ' fr'9mmmp "^^nm m\ 
TE KOOP GEVRAAGD 

Verenigd Europa - Cept 
postfris 

1956 t/m 1992 
Complete jaren en/of losse nummers 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAIVIELMARKT 

2-3 oktober 2004 
i l ^<vv*<^ VAN 9.30-17.00 UUR 
'"' t ï^ 'Se ts GROTE VEEMARKTHAL 

x^^" UTRECHT 
O ^ gelegen aan de Sartreweg. nabij rotonde „De Berenkuil' en A27 

Er IS 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: e 3.50; pas 65+ « 3,oo 
Inlichtingen bij de organisator: Frit$ Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

POSTZEGELVEILING H O E S 
e i I i II i) e ii s i ii ä s 19 4 18 ^ 5 2 

FRANCO 

DK 186***̂  VEIEING vi\DT PLAATS OP 5 EN 4 DECEMBER 2004 
\ oo r deze \eilini4 kinil n nog materiaal inzenden tot en met 8 oktober . 

\Mj zoeken \ o o r onze internationale klantenkrin» postzegels en iminlen \.in de gehele 
wereld : tollecties, \oorra<len, al lerhande samenstellingen en natiiiirlijk hetere losse 

nummers en series. 
Wij zijn al jaren su<fes\ol met het \ei len \i\n gespe<ialiseerde c«)lletti<"s, zoals klassiek 

Nederland en ()^erzee, thematisrh materiaal en posthislorie. 

()^enveeg 
Onze \eilii 

•ctie ol resltinten te Aerkopen, neem dan contact op met Iloes. 
i\vn zijn gimstig en de \erkaAeling is hij ons in goede handen. 

Inzenden kunt u op ons kantoor (uitsluitend op afspraak) of door m\ zegels of mimten per 
post naar ons op te stinen. drotere \erzamelingen worden e>entueel hij u thuis opgehaald. 
l' kunt ons ook \ inden op de \ I P \ h e m s in Ant^verpen op 23 en 26 septemher. We taxeren 

uw materiaal terplekke en nemen inzendingen aan. 

^^X'oor meer informatie kinil u ook onze «ehs i te he/.oeken »»ivM.pzv-lioes.nl 

POSTZEGELVEILING H O E S 
Postathes: Postbus ï 106 3005 l)( lilburg 

Iclefooii: 01 ï-5}U)04>4 I a\: 01 >-5«004>3 Imail: infofSjnyv-hoes.nl 

17 

http://freestampcatatogue.com
http://Postbeeld.com
http://Postbeeld.com
http://freestampcatalogue.com
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
file:///eilini4
file:///eilen
file:///eilii
file:///erkaAeling
file:///erzamelingen


Luk Vanduffel bvba 
36STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 2 OKTOBER 

OM 13 UUR IN HET CORINTHIA HOTEL TE ANTWERPEN 

^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi l<lassiek (nieuw & gestempeld)  Alle 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

goede 

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

tezoek onze website t 
http://www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overziclitelijice catalogus 
met talrijke foto's 

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

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

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

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

Openbare Veilingen 

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

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

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

wmmmmmmmmm 
LEOfARDI 

Him l i 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 131 
18 september 2004. 
aanvang 12.00 uur, In het S P O O R T H EATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 17 september van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 132 te houden op 13 november 2004. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

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


Jubileum (propaganda) 
Postzegeltentoonstelling 
29 september tot en met 3 oktober 2004 

5 Dagen postzegels kijken in 
Capelle aan den IJssel 
Thema: het weer - 150 jaar KNMI 

Wijkcentrum ''De Terp'', Marsdiep 1 
(eindpunt metro De Terp, 

Capelle aan den IJssel, 

bij winkelcentrum "De Terp") 

Toegang en 
parkeren 

GRATIS IJ FILATELISTENVERENIGING 

SSEL- & LEKSTREEK 
1979 - 2004 

• beperkt aantal handelaren 
• vernieuwde "5 eurocents-hoek" met honderduizenden postzegels 

en tienduizenden aantekenstrookjes 
• bedruk zelf uw T-shirt 
• gratis fraaie tentoonstellingscatalogus (zolang de voorraad strekt) 

Openingstijden: 
woensdag 29 september 
donderdag 30 september 
vrijdag 1 oktober 
zaterdag 2 oktober 
zondag 3 oktober 

2004 10.00-17.00 uur 
2004 10.00- 17.00 uur 
2004 10.00-21.00 uur 
2004 10.00- 17.00 uur 
2004 10.00-16.00 uur 

Tentoonstellingsenvelop € 2,00 / Tentoonsteiiingspostzegeiboekje 
€ 4,50 reeds nu te bestellen via postbanknummer 1.546.308 

t.n.v. jubileumcommissie Ijssel- & Lekstreek te Krimpen aan den IJssel. 

IJ (FILATELISTENVERENIGING) 
SSEL- & LEKSTREEK (69 

Inlichtingen: P. Th. van Dijk 0031(0)10 451 29 25 | Internet: HTTP: //home.hccnet.nl/g.v.d.koore/ 
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Internationaal 
Postzegelsalon 

Georganiseerd door de Belgische Beroepskamer 

van Postzegelhandelaren vzw 

met deelname van de 
Belgische Post 

De Officiële Belgische 
Postzegelcatalogus 2005 
zal er u aangeboden worden. 

Tentoonstellingspark 
Paleis 2 - Heizel BRUSSEL - België 

Ontdek het velletje, uitgegeven t.g.v. 
PHILEURO 2004, 

met een niet aangenomen ontwerp 
van een Belgische postzegel. 

29-30- 31 oktober 2004 
Vrijdag van 13 u. tot 18 u. 
Zaterdag van 10 u. tot 18 u. 
Zondag van 10 u. tot 17 u. 

- Gratis toegang -
Info : B.B.K.P.H. - Centrumgalerij 343 -

1000 Brussel 
Fax : 0032 2 223 25 07 

info@hhkph.be - www.hhkph.be 

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

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

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

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

JAARSETS GEHELE WERELD 1945-2003 

Aangeboden door: 

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

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

> v 

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: wlihoIf@cheIlo.nl 

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

Bezoek op afspraak 

NIEUWE MICHEL EDITIES IN SEPTEMBER: 
Noord- en Noorwest Europa (band 3) 
2004/05 in kleur € 49,80 
Oost-Europa (band 4) 2004/05 in kleur € 49,80 
Ganzsachen Oost-Europa 2004/05 
(3e editie) € 64,-
Vorphilatelie-2, "verzamelen en begrijpen" 
Handboek Plaatfouten Beiren 

Reeds verschenen in juli: 
Duitsland 2004/05 in kleur 
West- en Midden Europa 2005/05 in kleur (band 1) 
Zuid-Europa 2004/05 in kleur (band 2) 

€ 27,80 
€49,80 
€ 49,80 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030-6924800 

www aufderheide nl - e-mail aufderheide@hetnet nl fax 030-6933011 postgiro nr 1700 

BestellIJsten op maat! 
Vraag een GRATIS bestelijst van uw ver-
zamelgebied(en) aan op het onderstaande 
adres! 

Wij leveren postfris en gestempeld van veel landen en the
ma's. In onze lijsten gebruiken wij Michel catalogusnummers 

Ook maandelijks lijsten van partijen en restanten 

Arve Collectors bv. Bietenakker 33, 2723 XD Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218, E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

Voor informatie over onze activiteiten 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

mailto:info@hhkph.be
http://www.hhkph.be
http://WorldStamps.com
mailto:wlihoIf@cheIlo.nl
http://www.flevolacus.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl


Jaargang 82  september 2004  929 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie  de officiële mede
delingen van de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVerenigingen NBFV 
en de NVPHinformatiepagina's 
'Filatelie' verschijnt omstreeks het 
midden van elke maand (met m juli) 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Khpper 2,1276 BP Huizen 
Telefoon 03552 54391 
Telefax 035 5240926 
E mail philatelie(3)tip nl 
Website www filatelie ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270 3830 AG Leusden 
leanine de Troye 
Telefoon 03343 35 231 
Telefax 033 43 35 255 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon 025131 39 39 
Telefax 0251310405 
Email aboservice{a)aboland nl 
Website www aboland nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
ld bent Individuele abonnees (jaar 
lijkse betaling aan de Stichting) zen
den hun adreswijziging aan de admi
nistratie (zie 'Abonnementen') 

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

U kunt lid worden van een vereniging 
die bi) 'Filatelie' is aangesloten (zie 
Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer) Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt 
2. een individueel abonnement 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich met uitzondering van 

' j ie aanmelden bij Abonnemen
:enland m Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 22. (Nederland) of 
Ê 35.50 (buitenland) Een individueel 
ibonnement kan per de eerste van een 
iVillekeurige maand ingaan het loopt 
ninimaal een jaar (elf nummers) 
Voor het opzeggen van uw abonne 
nent zie'Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Ws u in België woont kost een abon
iement€23 .  te storten op rekening 
300035088233 t n v Penningmees 
:er Maandblad Filatelie Brussel, 
'ermeld duidelijk het adres waarnaar 
iet blad moet worden gezonden' 

opzegging abonnement
:en individueel abonnement kan aan 
iet eind van de lopende abonnements
jeriode worden beëindigd U doet dit 
ioor uiterlijk vier weken voor het af
open van uw abonnement een briefte 
chrijven aan Abonnementenland in 
Jitgeest (adres zie 'Abonnementen') 

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

testuur: 
'oorzitter 

C van Balen Blanken AIJP 
ecretaris 
)rs S W D Veenstra R.oelofsstraat3i 
596 VK Den Haag 
lennin^ meester 
■I P G vanderLienden 

irevoorzitter: 
4r A van der Flier AIJP 

opyright: 
D 2004 Maandblad Filatelie 

)plage van dit nummer
6 500 exemplaren 

SSNnummer: 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Luchtpostnieuws 

Bijna zeventig jaar geleden: de kerstvlucht van de 'Snip' 

Verzamelgebied België 

..672/673 

..674/675 

..676/677 

..676/677 

678 
Staan er fouten of vergissingen m de Kroningszegel van i8q8' 

680/681/682 
Postzegelboekjes 

684/685 
ZuidAfrikaanse omzwervingen 

686/687/688/689/690 
Postwaardesmkken 

696/697 

698/699 

.701/702/703 

703 
.704/705/706 

707 

708/709 

Informatiepagina's van de NVPH 

Verenigingsadressen 

Bon voor kleine annonces 

Bourgondisch genieten van cultuur en namur [slot] 

Lezerspost 

Volop verzaraelplezier tijdens Postex 2004 in Apeldoorn 

Filatelistische evenementen 

Nederlandse stempels 

Operatie 'Market Garden': de mislukte doorbraak 

. .710 

. .710 

Vervalsingen herkennen 

Bondspagina's 

WIJ lazen voor u 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Maximafihe 

. . 712 /713 /714 /715 

7 1 6 / 7 1 7 

. . 718 /719 

, . 7 2 0 / 7 2 1 

, . 7 2 2 / 7 2 3 / 7 2 4 / 7 2 5 / 7 2 6 / 7 2 7 / 7 2 8 / 7 2 9 

7 3 0 / 7 3 1 / 7 3 2 

Kleine annonces 
■733 

••734 

Bij de voorpagina 
Hij IS zo'n beetje de Fiymg Philatelist: Aad van 
der Kuijp uit Rotterdam. Op zijn reizen 
komt hij sporen van Nederland en de Hol
landers tegen en die sporen koppelt hij dan 
weer aan filatelistisch materiaal. Zo ook in 
dit nummer, waarin Aad bericht van zijn 
ZuidAfrikaanse omzwervingen. 

Advertentieindex 

Snip 676 

Het is bijna 70 jaar geleden dat de 'Snip' 
zijn kerstvluclit maakte. In dit nummer 
blikt W. van der Helm er op terug. 

Inhuldiging 680 

Zitten er fouten in de Kroningszegel 
(eigenlijk inhuldymgszegel) van i8g8? 
Nee  of je moet het èrg nauw nemen, 
constateert mevrouw T.B. SteinerSpork. 

Mislukking 712 
Een militaire mislukking: zo mag operatie 

Market Qaxitn wel worden omschreven, 
Jeffrey Groeneveld neemt u mee terug naar 

de dramatische gebeurtenissen van toen. 

Apeldoornse Postz handel 706 
Arve Collectors 670 
Auf der Heide 670 
B B K P H 670 
Boeier, De .. 656 
Booklets . 656 
Bredenhof / de Berm . . . . 735 
ComfordCard . 655 
D a g v d Postzegel A'dam 700 
D a g v d Postzegel Rotterdam 706 
Deventer pzh . 675 
Dieten, van 657 
Dutchstamp . .. 661 
Europost De Dieze 659 
E S P A . . 6 6 4 
Filcon 700 
Fihstenvereniging IJssel &Lekstreek 66g 
Flevolacus 670 
Geiger, Frank . 670 

Haarlem, J v 660 
Herscheit Ron pzh 662 
Hoes pzv . . 667 
Hollands Glorie 660 
Karel den Hertog 665 
Kienhorst pzh 700 
JeanPaul Godu 662 
Leopardi 668 
Lodewijkpzh 662 
Lokvenv pzv 664 
Looyv Looy veiling . 663 
Liechtenstein 683 
Mastngtv (Safe) . 662 
Meinhardt 666 
Michel 700 
Nederlandsche, De Postz veihng 654 
Nipa 658 
Nijmeegse pz+m h 706 
Nijs, W i m d e ,. .. 664 

NVPH . 679 
Philamunt 693 
Postbeeld . . 667 
Post Greenland 659 
Postzegel, De . 700 
Postzegelhoes ' t 656 
Postzegel Partijen Centrale 694,695 
Postzegel Partijen Handel 692 
Rietdijk 736 
Smits Philately 691,694 
Stamps 4U 706 
VandufFel, Luk 668 
Vergossen, Ruud 667 
Verzamelend Ned Utrecht 667 
Vliet, Van 664 
Wiggers, De Vries pzv 711 

IFl 

JCMT 
Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisane van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegel tijdschriften) 

en IS via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uitaeuersuerbond NLfV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap ^''^''üTTgeversverboncl 



wessA 
SWASTIKA IS OOK 
GELUKSBRENGER 

Het was voor sommige 
postzegelverzamelaars 
waarschijnlijk even slik
ken; de postzegel die 
Nepal op 9 april jl. uitgaf 
ter gelegenheid van het 
gouden jubileum van de 
organisatie iVlarujadi Seiüa 
Samiti. Want dat in het 
nogal in het oog sprin
gende symbool op de ze
gel zal bij veel ouderen 
herinneringen hebben 
opgeroepen aan de gru
welijke nazi-tijd. Maar 
voor afschuw is in dit ge
val echt geen reden, want 
de swastika geldt in veel 

wl m 

Aziatische landen als een 
symbool met een gunsti
ge betekenis. Het woord 
swastika is afgeleid van 
een woord uit het Sans
kriet; suastikafi houdt zo
veel in als 'geluk heb
ben'. Niets mis mee, dus, 
met die zegel: laten we 
het er maar op houden 
dat hij geluk brengt en 
geen ellende... 

FILATELIST WORDT 
HALVE MILJONAIR 

Dat postzegelverzame
laars veel weten is geen 
geheim. Maar dat ze met 
hun kennis veel geld kun
nen verdienen is minder 
bekend. De kijkers naar 
de Duitse versie van 
'Weekendmiljonairs', 
Wer wird Millionär', zijn er 
inmiddels wèl van op de 
hoogte. Want filatelist 
George Bever (44) uit 
Velbert sleepte onlangs, 
dankzij zijn brede alge

mene kennis, een vette 
prijs in de wacht. Welis
waar ging het 'slechts' 
om 500.000 euro, maar 
daarmee was de postze
gelverzamelaar dik tevre
den. Hij had een miljoen 
euro kunnen winnen als 
hij een vraag over pop
muziek had durven be
antwoorden, maar Geor
ge nam het risico niet. 
Hij was met het halve 
miljoen net zo goed in 
zijn sas, want dat stelt 
hem in staat het huis van 
zijn dromen te kopen. 

Filatelist George Bever (links) sleepte 500.000 euro m de mocht. 

WENEN:EEN 
MUSEUM RIJKER? 

Het heeft er alle schijn 
van dat de Oostenrijkse 
hoofdstad Wenen er een 
interessant museum bij-
krijgt, om precies te zijn 
een postmuseum. 
In het blad van de Oos
tenrijkse bond van fdate-
listen. Die Briefmarke, 
wordt namelijk met enige 
zorg meegedeeld dat de 
zegels die zich in het ar
chiefvan de posterijen 
bevinden, langzaam aan 

in kwaliteit achteruitlo
pen. Geen wonder ook, 
want dat archief bevindt 
zich in de kelders van het 
hoofdkantoor van Austria 
Post en die schijnen nogal 
vochtig te zijn. Ook de 
PTT is bezorgd en daar
om heeft Brich Haas, het 
hoofd van de filatelisti-
sche dienst, aangekon
digd dat er serieus zal 
worden onderzocht of 
het inrichten van een mu
seum mogelijk en betaal
baar is. We houden u op 
de hoogte... 

BEJAARD POSTZEGELBOEKJE BRENGT 
EIGENTIJDSE VEILINGPRIJS OP 

Het is een beetje oud 
nieuws, maar belangrijk 
genoeg om u er toch nog 
mee lastig te vallen: een 
bijna tachtig jaar oud 
postzegelboekje van de 
Vrije Stad Danzig heeft 
een klein vermogen op
gebracht. Nou ja, 13.500 
euro, om precies te zijn. 
Het boekje kwam in fe
bruari bij het Duitse vei
linghuis Reinhard Fischer 
onder de hamer, waar het 
op tienduizend euro werd 
ingezet. Inclusief kosten 
moest de koper een be
drag van ruim zestiendui-

bet 3r(l«i Stdlrt Sanjla 
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zend euro op tafel leg
gen. Het boekje werd 
destijd in een oplage van 
457.600 exemplaren ge-
(irukt, maar tot van 
slechts zeventien exem
plaren is bekend dat ze 
de tand des tijds hebben 
weten te doorstaan. 

PIETER BRATTINGA 
OVERLEDEN 

Op vrijdag 9 juli jl. over
leed op 73-jarige leeftijd 
de internationaal ver
maarde Nederlandse gra
ficus Pieter Brattinga. 
Brattinga ontwierp in zijn 
lange loopbaan een groot 
aantal postzegels van Ne
derland, Aruba en de Ne
derlandse Antillen. 
Hij was onder meer de 
geestelijke vader van de 
bekende omnibusserie 
die in 1973 werd uitgege
ven toen de toenmalige 
koningin luliana haar zil
veren regeringsjubileum 
vierde. 

HANDBOEK NEDERLANDSE POSTSTEMPELS 
NU OOK OP PAPIER VERKRIJGBAAR 

Na de succesvolle intro
ductie van de CD/ROM 
'Handboek Nederlandse 
Poststempels' van Cees 
Janssen (die gratis ver
krijgbaar is voor lezers 
van het maandblad Fila
telie; zie het meinummer 
van dit jaar) komt dezelf
de uitgave nu ook op pa
pier beschikbaar. 
Het omvangrijke, indruk

wekkende handboek is 
nu dus ook toegankelijk 
voor diegenen die - om 
welke reden dan ook -
niet van de CD/ROM ge
bruik willen maken. 
Het 'handboek op papier' 
verschijnt bij uitgever 
René Hillesum Filatelie 
in Roosendaal, die er een 
zogenoemde print-on-
demand-editie van laat 

maken. Het bijna 2.000 
pagina's dikke boekwerk 
wordt in drie luxe delen 
op A4-formaat, gebon
den in een harde, kunst
lederen kaft uitgebracht. 
De inhoud van het hand
boek is identiek aan die 
van de CD/ROM, zij het 
dat de boeken in zwart/ 
wit zijn gedrukt. 
De gedrukte versie is al
leen op bestelling èn bij 
vooruitbetaling te verkrij
gen. Het driedelige stan
daardwerk kost €264.50 
(gedrukt op 90 grams pa
pier) of €239.50 (80 
grams papier). De kosten 
van verzending bedragen 
binnen Nederlnad €io.-. 
Verzendkosten naar het 
buitenland worden op 
aanvraag verstrekt. 
U kunt het driedelige 
werk bestellen door het 
bedrag over te maken op 
rekening 3459538 (Post
bank) ten name van René 
Hillesum Filatelie in 
Roosendaal. U ontvangt 
de boeken circa vier tot 
zes weken na betaling. 

ONZICHTBARE 
BEVEILIGING 

Deutsche Post heeft de af
gelopen tijd zegels laten 
drukken die zijn voorzien 
van een onzichtbare be
drukking. Wie de zegels 
schuin tegen het licht 
houdt kan daarvan iets 
zien; wie de zegels onder 
een normale ultraviolette 
lamp legt ziet echter 
niets. Om het effect écht 
goed te kunnen beoorde
len, moet een kortegolf-
lamp worden gebruikt. 

Zo'n lamp wordt toege
past om fosforescentie te 
constateren; een normale 
uv-lamp is geschikt voor 

de herkenning van fiuo-
rescentie. Het lijkt wel 
zeker dat het bij de Duit
se zegels om een veilig
heidsmaatregel gaat. In 
de afgelopen jaren waren 
er in de pers geregeld be
richten te vinden over 
vervalsingen ten nadele 
van de Duitse posterijen. 
De toonaangevende cata
logus van Michel zal de 
variant 'beveilingsop-
druk' in zijn kolommen 
opnemen, maar de redac 
tie is nog wel bezig met 
een inventarisatie. 



NVPH: CADEAUTJES 
BIJ 500STE FDC 

3en mooi jubileum: de 
^VPH gaf onlangs haar 
ooste eerstedagenvelop 

ait. De eer viel te beurt 
lan de FDC van de zoge-
loemde 'stralend-zegel', 
Ie oranje zegel die het 
jortret van voetballer Ra
fael van der Vaart toont. 
Twee extraatjes zijn bij 
leze jubileumenvelop ge-
'oegd. In de eerste plaats 
en certificaat waarop de 
geschiedenis van de en-
'elop wordt beschreven, 
in verder krijgen de ko-
)ers van de FDC ook nog 
ens een mooie 'blauw-
iruk': een herdrukvan de 

allereerste Nederlandse 
zegel uit 1852, uitgevoerd 
op handgeschept papier. 
Met deze laatste 'emissie' 
wordt overigens waar
schijnlijk een trend ge
zet, want de NVPH heeft 
plannen om geregeld zul
ke 'blauwdrukken' uit te 
geven. De uitgifte van 

zo'n facsimile kan sa
menvallen met het uit
brengen van een eerste
dagenvelop, maar het is 
ook mogelijk dat er een 
'blauwdruk' in een nieu
we editie van de NVPH-
catalogus wordt bijgeslo
ten. Meer informatie op 
de website www.nvph.nl. 

PRIJS VOOR DE 
STAATSDRUKERIJ 

De Oostenrijkse Stoots-
Iruckerei heeft de twee-
aarlijkse prijs van de 
overnment Postale Stamp 
rinters Conference gewon-

len. Het gaat om een 
vedstrijd waaraan wordt 
leelgenomen door be
lrijven die gespeciali-
eerd zijn in het maken 
'an beveiligd drul<werk. 
3e Weense Staatsdruckerei 
leepte met het blokje Ju-
lith I, dat een doek van 

ustav Klimt toont, de 
loogste onderscheiding 
n de categorie 'Beste 
)ostzegel in combinatie-
Iruk' in de wacht. Het 
)lokje metjudith I is in 
neerkleurige rasterdiep-
iruk en plaatdruk ver-
'aardigd. 

ÖSTERREICHISCHE GALERIE 
BELVEDERE 

GUSTAV KLIMT 
JUDITH I 

urn 

INPA-BLOKJE: 
(OPEN OF NIET? 

lecht nieuws voor verza-
nelaars van de zegels van 
e Verenigde Naties: het 
peciale blokje dat tij-
lens de Bncfmarkenmesse 
Issen 2 o 04 in de stand van 
Ie Verenigde Naties ver

krijgbaar was, is uitver
kocht. Geen wonder ook, 
want de oplage was maar 
1.500 stuks. De Deutsche 
Briejmarken-Reuue was 
echter op zijn qui vive en 
legde de hand op een deel 
van de oplage. Het blad 
biedt het velletje nu tegen 
een klein prijsje aan zijn 

lezers aan: voor slechts 
39.95 euro (exclusief ver
zendkosten) krijgen ze 
het thuisgestuurd. 
Is het verstandig toe te 
happen? Als u het ons 
vraagt: nee. Want het 
gaat om een velletje met 
zegels die te vergelijken 
vallen met de Persoonlij
ke Postzegels van TPG-
Post. Iedereen kan bij de 
VN zegels met een 'per
soonlijk' tabje bestellen. 
De postadministratie van 
de Verenigde Naties heeft 
gewoonweg een aantal 
'basisvelletjes' met een 
aan de Briefmarkenmesse 
gewijde bedrukking ge
creëerd, zoals gezegd in 
een oplage van vijftien
honderd stuks. En dat is 
niet weinig, maar juist 
ueel: individuen die per
soonlijke zegels bij de VN 
bestellen komen door
gaans niet veel verder dan 
een bestelling van slechts 
enkele velletjes. 

RECTIFICATIE 
'BOEKENPLANK' 

In de rubriek Boekenplank 
(Filatelie van juli/augus
tus, pagina 614) is een 
vervelende fout geslopen. 
In de bespreking van het 
boek Generalgouvernement 
luidt de eerste zin: 'De 
delen van Polen die tij
dens de Tweede Wereld
oorlog bij Duitsland wer
den ingelijfd, kregen de 
naam Generaläouucrne-
mcnt.' Door het wegvallen 
van het woordje 'niet' 
wordt helaas precies het 
tegenovergestelde be
weerd van wat er was be
doeld. De zin had moeten 
luiden: 'De delen van Po-

Generalgouvernement 
1939-1945 

len die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog niet bij 
Duitsland werden inge
lijfd, kregen de naam Ge-
neralgouuernement.' Onze 
excuses. 

Redactie Filatelie 

FRANSEN OPENEN POSTZEGELJACHT OP 
KANDINSKY MET ALTERNATIEVE KLEUREN 

De Fransen zijn er net 
aan gewend geraakt dat 
ze - als ze 'compleet' wil
len zijn - diep in de por
temonnee zullen moeten 
tasten om het schaarse 
blokje met het 'Rood
borstje' aan te schaffen. 
En onlangs volgde weer 
een nieuwe schok: ook 
een bepaalde versie van 
de Kandinsky-zegel uit 
2003 zal ze waarschijn
lijk duur te staan komen. 
De bewuste zegel werd 
als velzegel uitgegeven, 
maar er was ook een vel
letje te koop waarin vier 
van die zegels te vinden, 
samen met afdrukken in 
verschillende stadia van 
het drukproces. Het 
blijkt dat deze laatste 

versie in vier kleuren is 
gedrukt - en dat terwijl 
voor de velzegel van zes 
kleuren gebruik werd ge
maakt. 
Het IS dus niet zo vreemd 
dat de beide versies met 
het blote oog van elkaar 
te onderscheiden zijn. 
Het best is het verschil te 
zien in de waardeaandui
ding, die bij de normale 
versie wat donkerder is 
omdat er op die plek ook 
een heel klein beetje 
zwart is gebruikt. Op het 
moment dat we dit 
schrijven worden er in 
Frankrijk voor het afwij
kende velletje al prijzen 
gevraagd - èn betaald! -
die tussen de 35 en 40 
euro liggen. 

ImprMlion «fl héllograviir« 

APELDOORN: WEER 
'N EINDEJAARSBEURS 

Ook dit jaar wordt weer 
een Eindejaarsbeurs ge
houden in Apeldoorn, 
om precies te zijn op 28 
en 29 december a.s. in de 
Americahal aan de Erica-
laan. De beurs zal van 10 

tot 17.30 geopend zijn. 
De beurs zal ca. 120 post-
zegelhandelarenstands 
onderdak bieden. Er zijn 
ook stands met munten, £ 
en andere verzamelobjec- " 
ten. Ook gespecialiseerde 
verenigingen zijn aanwe
zig. Zie ook de website 
u)U) ui.eindejaarsbeurs.nl. 

http://www.nvph.nl
http://ui.eindejaarsbeurs.nl
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NIEUWE WORLDWIDE PREPAID 
EXPRESS ENVELOPPEN 

NIEUWE OVERNIGHT PREPAID 
EXPRESS ZEGELS 

De Ouerniaht Prepaid Ex- ' 
prcss-zegels zijn on-
langs(?) verschenen met ^ 
een geheel nieuw opge
maakte voorkant; ze wer
den ook van een nieuw 
artikelnummer en een 
nieuwe productbarcode 
voorzien. De tekstuele 
wijziging aan de voorzij
de is een duidelijke ver
betering na de krakke
mikkige teksten die voor
dien te lezen viel (ik 
schreefhier al eerder 
over). Een extraatje is de 
uitzonderingspositie van 
de Waddeneilanden in 
het kader van deze 
dienstverlening. I 
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Om deze zegel te pakken 
te krijgen moet u zich bij 
voorkeur vervoegen aan 
een zakelijke balie die 
een behoorlijke omloop
snelheid heeft; de ver
koop van dit artikel ver
loopt bij de meeste kan
toren namelijk heel 
traag. Als u liever geen 
vergeefse reis maakt, lijkt 
het souterrain van het 
postkantoor Singel in 
Amstedam een goede 
keus. 
De Prepaid Express-zegels 
bestaan in diverse ver
sies; in het overzichtje 
hieronder worden ze 
voor u op een rijtje gezet. 

01 2000 Ouernight Prepaid Express 
geen productbarcode; serienummer EZ plus 
g-cijfers (o.a. beginnend met 147,148,149,150, 
151,152 en 711, 712) plus NL; 

02 2001 Ouernight Prepaid 
(na I juli 2001 verschenen met een geheel 
gewijzigde voorzijde) productbarcode+4895; 
serienummer EZ plus 9-cijfers (beginnend met 
447,448) plus NL; papierrichting staand; 

03 2001 Ouerniflht Prepaid 
geen productbarcode achterop; serienummer EZ 
plus g-cijfers (beginnend met 448, 44g, 450) plus 
NL; papierrichting liggend; afkomstig uit hang-
boekjes met productbarcode +4352; 

04 2002 Saturday Prepaid 
losse verkoop; productbarcode+8572 met de 
basis naar rechts; serienummer EQg-cijferig 
getal NL, waarbij het getal begint met 717 of 276; 
papierrichting staand; 

05 2002 Saturday Prepaid 
geen productbarcode achterop; serienummer 
Q g-cijferig getal NL, waarbij het getal begint met 
718; papierrichting liggend; afl<omstig uit hang-
boekjes met productbarcode +8589; 

06 2003 Ouerni^htPrepaid 
losse verkoop; met een minder hoge 'loper'; 'bij 
geen gehoor'; productbarcode +4895; serie
nummer EZ plus g-cijfers (beginnend met 720) 
plus NL; papierrichting staand; 

07 2003 OuernyhtPrepaid 
met een minder hoge 'loper'; 'bij geen gehoor'; 
geen productbarcode achterop; serienummer EZ 
plus g-cijfers (beginnend met 718) plus NL; 
papierrichting liggend; afkomstig uit hang-
boekjesmet productbarcode +4352. 

08 2004 OuermahtPrcpoid 
losse verkoop; als 06 en 07, maar loper is lager en 
heeft nu een kruisraster i.p.v. een kornraster; 
andere opmaak; kruis in de rechterbovenhoek; 
artikelnummer 235001 (versie 0105), barcode 
+40169; papierrichting staand; serienummer EZ 
plus g-cijfers (beginnend met 8ig) plus NL. 

Sinds 1996 worden voor 
documenten en aanver
wante artikelen envelop
pen aangemaakt die 
EMS/TNT beschikbaar 
stelde voor zendingen 
naar verschillende zones 
in de wereld. In eerste in
stantie verschenen zes 
enveloppen voor vijf ver
schillende zones onder 
de naam SkyPak; de zesde 
envelop was bestemd 
voor zendingen binnen 
Europa met een extra 
groot formaat. 
In 1997 verscheen een 
tweede reeks, die kan 
worden herkend aan en
kele kleine wijzigingen 
ten opzichte van de serie 
van 1996. 
De SkyPak-enveloppen 
werden in 199g vervan
gen door de Worldwide 

Prepaid Express-service van 
TNT, met vijf zones die 
iets anders waren inge
deeld. Vijfjaar viel er op 
dit gebied niets nieuws te 
constateren, wat niet zo 
vreemd is, want de enve
loppen werden maar heel 
incidenteel verkocht. 
Hun geringe populariteit 
zal wel veroorzaakt zijn 
door de hoge prijs: 
€37.70 voor de goed
koopste zone (België, 
Duitsland en Luxem
burg)! 
Begin juli 2004 viel het 
me op dat het barcode-
nummer van het bijbeho
rende verzenddocument 
afweek van wat ik al ken
de. Ik schafte me een 
exemplaar aan en thuis
gekomen vielen me nog 
meer verschillen op, zo

veel zelfs dat het juist 
lijkt om van een geheel 
nieuwe serie te spreken. 
De voornaamste verschil
len tussen de versies van 
1999 en 2003 zijn hieron
der aangegeven (tabel A). 

De Track&Trace-barcode-
nummers beginnen altijd 
met 00393, gevolgd door 
zes cijfers (waarvan de 
laatste een controlegetal 
is) en de letters NL. Het 
gaat hier dus om een op
lage van maximaal 
100.000 enveloppen, ver
spreid over vijf zones. 
Van de emissie van 199g 
zijn tot nu toe drie opla
gen bekend, te herken
nen aan de begincodes 
GDig4 en GD708 (wit 
karton) en GD582 (grijs 
karton). Het karton bij 
00393 is nog donkerder 
grijs. Zie ook de over
zichtsopstelling (tabel B). 

Tabel A - Verschillen tussen de versies van iggg en 2003 

1999 2003 

voorzijde prepaid express 
TNT in preegdruk 
kraag onderaan nog te zien 

_flop onbedrukt 

achterzijde tekst adresveld zwart op oranje 

product-barcode zonder'>' 
bestemming in grote letters 

PREPAID EXPRESS 
TNT in vlakdruk 
kraag onderaan grotendeels weg 

met'hier openen' 

tekst adresveld oranje op wit 
instrucde i met 'afleveren aan postbus
nummers is niet mogelijk' 
instructie 2 met 'bied de envelop open aan' 
product-barcode met '>' en eronder '0103' 
bestemming met kleinere letters 

Tabel B - Overzichtsopstelling 

SkyPikmetop deichterzijde 06-0456 

Nr. laar Bestemming 
01 1996 Europese Unie 
02 1996 Rest van Europa 
03 1996 Noord-Amerika 
04 1996 Verre Oosten 
05 1996 Rest van de wereld 
06 1996 Europese Unie (groter 

formaat, tot ikg) 

Randkleur 
oranje 
geel 
rood 
geel 
groen 

oranje 

SkyPak met op de achterzijde 0800-0456 en 
bttpilwww.skypak.com 

Nr. laar Bestemming 
07 1997 Europese Unie 
08 1997 Rest van Europa 
09 1997 Noord-Amerika 
10 1997 Verre Oosten 
II 1997 Restvan de wereld 

Randkleur 
oranje 
geel 
rood 
geel 
groen 

Nr 
M 

14 

15 

16 

17 

TN 

Nr 
18 

TNT Worldwide Prepaid Express 

Jaar Bestemming 
1999 Zone I - Duitsland, 

België, Luxemburg 
1999 Zone 2 - Overige landen 

van de Europese Unie 
1999 Zone 3 - Overige landen 

van Europa 
1999 Zone 4 - Verenigde Staten 

Canada en Azié d.blauw 
199g Zone 5 - Zuid-Amerika, 

Afrika, Midden-Oosten, 
Australië, Nieuw-Zeeland groen 

Randkleur 

paars 

rood 

lila 

TNT Worldwide PREPAID EXPRESS 

Randkleui 

12 1997 Europese Unie (groter 
formaat, tot ikg) oranje 

laar Bestemming 
2003 Zone I - Duitsland, België, 

Luxemburg paars 
2003 Zone 2 - Overige landen 

van de Europese Unie rood 
2003 Zone 3 - Overige landen 

van Europa lila 
2003 Zone 4 - Verenigde Staten, 

Canada en Azié d.blauw 
2003 Zone 5 - Zuid-Amerika, 

Afrika, Midden-Oosten, 
Australië, Nieuw-Zeeland groen 

mailto:dziewon@xs4.all.nl
http://www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/druktech.htm
http://www.skypak.com


NiEUW PRODUCT TPGPOST: TRAXITY, SNELLE 
mUSI NAAR BEPERKT AANTAL LANDEN 

3p 17 mei nam TPGPost 
;en nieuw product in ge-
Druik: onder de naam 
FraXity werd een snelle 
dienst ingesteld voor de 
verzending van post naar 
aepaalde bestemmingen 
n het buitenland. 
3p deze zendingen moet 
;en TraXity-barcode 
Frack&Trace-sticker wor
den geplakt. De frankeer-
<osten worden apart af
gehandeld, de stickers-
:elf vertegenwoordigen 
lus geen frankeerwaar-
le. 
-Iet gaat bij TraXity om 
)ost (brieven, kaarten, 
irul<werk, pakjes) tot 
wee kilo; de grootste af-
Tieting mag maximaal 60 
centimeter zijn en de som 
'an lengte, breedte en 
iiepte maximaal 90 cen-
imeter. 
Tot dusver is het aantal 
)estemminen beperkt. 
5innen Europa gaat het 
)m acht landen: Zweden, 
iet Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Portugal, Fin
and, Ierland, Denemar-
cen en IJsland. 
3e ontvanger behoeft 
;ich niet te legitimeren 
m hij of zij hoeft ook niet 
e tekenen voor ont-
'angst. 
3e post zou doorgaans 
wee dagen onderweg 
noeten zijn; de voort
gang van de verzending 
can dankzij de barcode 
)p de voet worden ge-
'olgd. De zending moet 
vel apart gefrankeerd 
vorden: met postzegels, 
net behulp van een fran-
ceermachine of met een 
asyStamp. De tarieven 
;i]n als volgt: 

000- 250 gram €8.50 
250-500 gram €10.50 
500-1000 gram €13.50 
000-2000 gram €15.00 

)p de zakelijke kantoren 
vorden folders verspreid 
net de aanmoediging 
flel en voordelig de grens 
uer... naar steeds meer lan
en. In de folders zelf zit-
en drie formulieren ge-
lecht. 
)e barcode is opge-
louwd volgens de richt

lijnen van Code 39; eron
der wordt afgedrukt de 
code LX, gevolgd door 
een achtcijferig getal met 
daarna een check-digit en 
'NL'. 
Tot dusver zijn de vol
gende begincijfers van de 
barcodes gevonden: 501, 
502, 505, 506 en 508. 
De term Traxity (in dit ge
val meteen kleine 'x') 
kon al eerder worden 
aangetroffen, namelijk 
op stickers die op buiten
landse spoedzendingen 
worden geplakt (met LX-
stickers). Het gaat om 

Traxity 

een sticker met geel/wit/ 
gele horizontale banen, 
waarin de witte baan 
voorzien is van een 
Track&Trace-barcode '3S 
EBUS' plus een zeven-
cijferig getal. 
Deze stickers zijn in ieder 
geval al sinds 2002 in ge
bruik! 'BUS' verwijst naar 
de instructie dat de stuk
ken zonder aan te bellen 
in de bus mogen worden 
gestopt. 
Tot dusver komen de vol
gende typen voor (voor 
zover een gebruiksdatum 
werd aangetroffen en de 
herkomst van de envelop
pen bekend was, zijn 
deze gegevens vermeld): 

Traxity [zwart gedruktj+barcode geprint; schreejletters 
3S EBUS 0013793 
3S EBUS 0018191 

22.03.2002 

Traxity en barcode geprint; schreefloze letters EBUS 
3SEBUS0033730 
3SEBUS0063272 
3SEBUS01084I6 
3SEBUS0140182 
3SEBUS0145733 
3SEBUS0229156 

25.07.2002 
03.11.2003 
23.01.2003 
15.12.2003 
09.12.2003 
07.04.2004 

EBUS: 
CH 
DK 

UK 
CH 
UK 
SE 
DE 
DE 

Als we aan de hand van 
de nummers en data te
rugrekenen, dan zou er 
in januari 2002 met deze 
stickers begonnen moe
ten zijn. Opvallend aan 
het rijtje landen dat in het 

overzicht wordt vermeld 
is het feit dat er kennelijk 
ook zendingen naar 
Zwitserland voorkomen; 
dat land ontbreekt im
mers in het rijtje dat 
TPGPost verstrekt. 

3S EBUS 0013793 
Traxity 

COGNITIVE 
SOLUTIONS 

In de rubriek België werd 
eerder verondersteld dat 
de Nederlandse situatie 
op het gebied van loket
frankeermachines geheel 
afwijkt van die in België. 
In 2000 werd in Neder
land een proef genomen 
met een geïntegreerd sys
teem onder de naam Hy-
tecli. Hiervoor werd ge
bruik gemaakt van de
zelfde voorbedrukte stro
ken die al eerder waren 
ingezet voor de Frama en 
Nagler-postzegelautoma-
ten. Na afloop van de 
proef werden in mei 2001 
enkele kantoren voorzien 
van onder het Hytech-pro-
gramma draaiende com
puters met randappara

tuur. De printer die hier
bij behoorde was de alge
meen verkrijgbare Barcode 
Blaster CL van Cognitive So
lutions - inderdaad, de
zelfde als de een jaar later 
in België gebruikte! In 
eerste instantie werd on
bedrukt thermisch papier 
gebruikt dat na verhitting 
een rode druk opleverde 
(incidenteel, bij overver
hitting, ook een bijna 
zwarte). Vanaf 2 juli 2001 
wordt gebruikt gemaakt 
van voorbedrukte rollen 
papier die bij verhitting 
een zwarte druk opleve
ren. Wie deze zegels pro
beert los te stomen blijft 
dan ook met een zwart 
stukje papier zitten! 
De rol van Hytech in het 
geheel is niet echt duide
lijk meer - een sticker op 

de printer van Cognitive 
Solutions is vaak nog wel 
aanwezig, maar bij de 
meeste kantoren is er 
niets dat op een Hytech-
herkomst wijst. Soms is 
er wel een vermelding in 
de trant van 'Hytech In
ternational / Leading 
Postal Technology / Voice 
-1-31(0)356422450/ 
www.hytech-europe.nl' 
of'Hytech Linerless / 
Leading Postal Technolo
gy'-

Gezien het voorgaande 
heeft het niet zoveel zin 
meer om van Hytech-stro-
ken te spreken. Een bete
re term is Cognitive Solu-
tions-stroken of- zoals de 
Belgen het zeggen - Bar
code Blasters. 
De Barcode Blaster CL-prin-

ters zijn specifiek gericht 
op thermische druk met 
linerless papier. Met Imer 
wordt het dragerpapier 
bedoeld, dat we kennen 
van zelfklevende postze
gels en andere stickers. 
En inderdaad zijn sinds 
juli 2001 de rollen voor de 
loketfrankeermachines 
zonder dragerpapier. 
Niet vreemd is dat het pa
pier een duidelijke glad
de laag heeft aan de voor
zijde - net als trouwens 
bij de oorspronkelijke 
stroken van België. 
In België is men niet 
daarentegen niet overge
gaan op linerless; er wordt 
bijna uitsluitend onge
coat papier gebruikt. Ook 
is daar het recentere mo
del Barcode Blaster Advan
tage in gebruik. 

Advntmtte 

WWW.POSTZEGELHANDEL-DEVENTER.NL 
De website voor o a. Nederland,Duitsland, Engeland enz. enz. 

Tevens veel Motief, Verzannelingen en Partijen. 
Alles wat u zoekt tegen bodemprijzen. 

http://www.postzegelhandel-deventer.nl 

http://www.hytech-europe.nl'
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
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KLM 
Zoals al eerder in 'Filate
lie' werd gepubliceerd, 
zal de KLM met ingang 
van 15 september weer op 
Atlanta gaan vliegen. De 
vereniging De Vliedende 
Hollander zal proberen 
om post mee te geven 
met deze nieuwe 'eerste' 
vlucht. Een speciaal TPG
Poststempel is al aange
vraagd. 

LUFTHANSA 
Op het moment dat de 
kopij voor deze rubriek 
naar de drukker ging wa
ren de Olympische Spe
len in aantocht. Ook dit
maal reisden de Duitse 
sporters weer met Luft
hansa: ze werden met een 
vliegtuig van het type 
A300600 naar en van 
Athene vervoerd. De 
vluchtdata waren 13 au
gustus (van Bonn via 
Frankfurt naar Athene) 
en 29 augustus (Athene
Frankfurt). Er ging uiter
aard post mee. Een prima 
initiatief van Lufthansa, 
maar waar blijven de an
dere luchtvaartmaat
schappijen, zoals KLM 
bijvoorbeeld? 

POLEN 
Naar pas nu bekend is 
geworden, was er op 16 
oktober 2003 een bijzon
dere vlucht van Krakow 
via Warzawa naar Vati
kaanstad. Dit alles ter ge
legenheid van het 25ja
rig pontificaat van paus 
Johannes Paulus II. De 
stukken op deze vlucht 
kregen een bijzonder 
aankomststempel [i]. 

BALLONPOST EN 
LUFTSCHIFFPOST 
Op 6 juni werd in Oos
tenrijk de 114de Ballon

^ postflufl gehouden. Aan 
= boord van het vaartuig 
^ was post die verzonden 
^ werd uit Oostenrijk en 
s door de Verenigde Naties 
^ Wenen. Er werden op 
^ deze vlucht brieven [2] en 
^ kaarten [3] meegegeven. 
— Overigens werden voor 
Ĵ  het vervoer van brieven 
«t en kaarten aparte ballons 
— gebruikt. 

W L De 3 6ste vlucht in het ka
" der van de Oostenrijkse 

Lujtschijfpost werd gehou
den op 18 juni. Ook hier 
was weer Oostenrijkse en 
UNOpost aan boord [4]. 

BIJNA ZEVENTIG JAAR GELEDEN: 
DE KERSTVLUCHT VAN DE 'SNIP' 

TEKST: W. VAN DER HELM - ILLUSTRATIES: LEO H. JELSMA 

Door de herdenking van 
de Uiuervluchten zouden 
we bijna vergeten: dit jaar 
is het 70 jaar geleden 
dat de KLM de eerste en 
enige transatlantische 
vlucht van voor de Twee
de Wereldoorlog maakte. 
Lujthansa en Air France vlo
gen al met landvliegtui
gen naar ZuidAmerika; 
ze maakten de oversteek 
op het smalste stuk, tus
sen Afrika en Brazilië. 
Plesman wilde met de 
KLM ook in lijndienst 
naar het Amerikaanse 
continent gaan vliegen 
en wilde daarbij aanto
nen dat de verbinding 
van Europa naar WestIn
dië mogelijk was. De rou
te die hij koos was veel 
korter dan die van Lujt
hansa en Air France, dank
zij de beschikbaarheid 
van vliegvelden op de 
Kaapverdische eilanden, 
op Santioo (bij Porto Pra
ja) en op Majo. De Snip 
zou het traject Porto Pra
ja naar Paramaribo zon
der tussenlanding afleg
gen. De KNSM was met 
een van zijn schepen, de 
Stuyuesant, op ig en 20 
december 1934 beschik
baar voor radiopeilingen. 
Ook de onderzeeër 
KXVin, op reis met pro
fessor Vening Meinesz 
(die een onderzoek deed 
naar oceanische zwaarte
krachten) was halverwe
ge de Kaapverdische ei

Het is niet echt een onderwerp dat de gemiddelde 
filatelist in de zomer van 2004 te binnen zal schieten, 

maar het is dit jaar toch 70 jaar geleden dat de 
Kerstvlucht van de 'Snip' werd gehouden. Over deze 

eerste en enige vlucht die de KLM voor de Tweede 
Wereldoorlog over de Atlantische Oceaan maakte, 

gaat de nu volgende bijdrage. 

landen en Paramaribo 
voor dit doel beschik
baar. 
De bemanning van de 
Snip bestond uit J.J.Hon
dong (gezagvoerder), J.J. 
van Balkom, (tweede be
stuurder), S. van der Mo
len (navigatormarco
nist) en L.D.Stork (werk
tuigkundige). Zij vertrok
ken op zaterdag 15 de
cember 1934 om half een 
's ochtends en maakten 
om 7.35 uur een tussen
landing in Marseille, 
waarna ze doorvlogen 
naar Alicante. Door heel 
slecht weer kwamen ze 
de volgende dag niet ver
der dan Casablanca. Op 
maandag 17 december 
gingen ze van Casablan
ca naar Porta Praia, waar 
ze om 11.33 uur aankwa
men. Op 19 december om 
19.35 uur vertrokken ze 
voor de 3.612 kilometer 
lange vlucht naar Para
maribo en daar landden 
ze op 20 december om 
kwart voor een 's mid
dags. Vandaar ging het 
over La Guaira naar Cu
rasao, waar het vliegtuig 
op 22 december aan
kwam, na een vlucht van 

10.330 kilometer. 
Op 19 januari 1935 begon 
de KLM met zijn West
Indische bedrijf met acht 
man personeel en twee 
Fokker FXVIII vliegtui
gen: de Snip en de Oehoe 
(later Oriol). Deze Fok
kers hadden drie Wasp
motoren van 525 pk, een 
kruissnelheid van 225 ki
lometer per uur en veer
tien zitplaatsen. Hoofd 
was Leo Bouman, die 
eerder stationschef was 
van de KLM op Waalha
ven. Hij was belast met 
de voorbereidingen van 
de KLMdeelname aan de 
Melbournerace en was 
ook betrokken bij de 
vlucht over de Atlanti
sche Oceaan van de Snip. 
In WestIndië begon men 
met de lijn Cura^ao
Aruba; in februari 1935 
had de Snip al 30 vluchten 
op deze lijn gemaakt. 
De Snip is nooit meer in 
Nederland terug ge
weest; de restanten heb
ben vele jaren verwaar
loosd en bijna vergeten 
op Curasao gestaan. 
Voor de Kerstvlucht met 
de Snip verscheen des
tijds een uitgebreide 

dienstorder (nummer 
704bisi van 31 november 
1934), waarin bekend 
werd gemaakt dat gewo
ne en aangetekende brie
ven, brieflcaarten en an
dere stukken naar Suri
name, Curasao, Aruba, 
Bonaire, Saba, St.Eustati
us en St. Maarten (Ne
derlands gedeelte) kon
den worden verzonden. 
Er moest een extra lucht
recht worden betaald van 
fi. per vijf gram en 
daarbij moest minimaal 
één zegel voor bijzonder« 
vluchten worden geplakt 
Alle post moest al op 14 
december om 18 uur op 
AmsterdamCS zijn, 
vanwege het vroege ver
trek van het toestel. Uit 
Amsterdam werden zo'n 
25.000 stukken meege
nomen en uit Batavia on
geveer 2.500 stukken. Ui 
Indië werden ook stuk
ken verzonden uit andere 
plaatsen dan Batavia. 
In Paramaribo werd een 
rechthoekig stempel van 
5.5 bij 6 centimeter in 
zwarte inkt als aan
komststempel gebruikt. 
Het vermeldde de tekst 
Snip, KLM Eerste Nederland 
sehe Postvlucht; Nederland
SurinameCurafao, Parama 
ribo 201234. Omdat het 
speciale stempel voor de 
poststukken van Parama 
ribo naar Curasao niet 
meer te vinden was, heef 
men ter plaatse een gra



veur gezocht en gevon
den onder uit Frans-Guy-
ana gevluchte galeisla
ven. Die sneed een hou
ten stempel met afbeel
dingen van De Vliedende 
Hollander (hetspook-
schip) en een vliegtuig. 
Hiermee werden circa 
duizend poststukken af

gestempeld; de afdruk
ken waren slecht. 
Het aankomststempel in 
Curasao was ongeveer 
gelijk aan het bijzondere 
stempel. Poststukken 
naar de andere eilanden 
zijn zeldzaam omdat de 
meeste post werd verzon
den naar de aangegeven 

adressen in de vermelde 
dienstorder. 
Ondanks het feit dat de 
aandachtvan de mensen 
in december 1934 volle
dig in beslag werd geno
men werd door het onge
val met de Uiuer, verdient 
de prestatie van de be
manning van de Snip toch 

ook onze waardering. 
Het verzamelen van bij
zondere enveloppen van 
de Snip-vlucht (twee uit
voeringen: een met de 
naam van het vliegtuig en 
een zonder die naam), 
samen met de 'gewone' 
enveloppen en de wat 
moeilijker te vinden en

veloppen uitindië, biedt 
nog veel mogelijkheden. 
OpPostex2oo4iseen 
mooie verzameling te 
zien bij de expositie die 
De Vliegende Hollander (dit
maal niet het 'spook-
schip') organiseert. Een 
bezoek is zeker de moeite 
waard! 

K L M KERSTPOSTVLUCHT ^r^ 
NEDERLAND-WtSTINOIÉ /S^ 

677 



ei WWÊÊk ̂ H ^ i ^ ■ ■ ■ SAMENS' SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

20 SEPTEMBER: IDEL lANCHELEVICI 
(TWEELINGEMISSIE MET ROEMENIE) 

m Op 27 september 2004 
verschijnen twee blokjes, 
gewijd aan de Roemeense 
kunstenaar Idel lanchele
vici (19091994). Het gaat 
om een tweelingemissie 
met Roemenië; afgebeeld 
zijn beeldhouwwerken in 
België en Roemenië. 
Er verschijnt een blok 
met tien zegels (5x2) 
€0.50 met prior en een 
blok met eveneens tien 
zegels (5x2) van €0.55. 
lanchelevici werd gebo
ren in 1909 in Leova, in 
het gebied van de huidige 
republiek Moldavië. Hij 
vertok in 1928 naar Luik 
en ging in 1935, na zijn 
huwelijk met Elisabeth 
Frenay, in Brussel wo
nen, lanchelevici kreeg in 
1945 de Belgische natio
naliteit. In 1950 verhuis
de hij naarMaisonsLaf
fitte (Frankrijk). Voor de 
wereldtentoonstelling 
Expo 1958 in Brussel ver
zorgde hij het Roemeen
se paviljoen. Zijn bekend
ste werken zijn: 
 'De duiker en zijn boog' 
(Leplon^euretson are); 
Luik, 1939, in het kader 
van de Internationale 
Watertentoonstelling; 
 L'appei; La Louvière, 
1945 (zegel van €0.50); 
 Nationaal Monument 
Politieke Gevangenen; 

FortBreendonck, 1954; 
 het Stanleymonument; 
Leopoldville (nu Kin
shasa), 1956 en 
 Perennis perdurat poeta; 
Antwerpen, 1979 (€0.55). 
Bij zijn leven werden op 
drie plaatsen aan hem ge
wijde musea ingericht: La 
Louvière (België), Mai
sonsLafFitte (Frankrijk) 
en Goudriaan (NL). Idel 
lanchelevici stierf op 23 
juni 1994, in Frankrijk. 
De zegels, die in raster
diepdruk zijn vervaar
digd, werden ontworpen 
door het ontwerpteam 
MVTM (Myriam Voz en 
Thierry Martin). 
De priorzegels van €0.50 
werden gedrukt op de 
Mechelse Goebelpers 
met aangepaste perfor
eerinrichting. Hetzegel
formaat is 3 (zie tabelle
tje) en de perforatiemaat 
is ii'/j (16 tanden hori
zontaal, 23 tanden verti
caal); de korte zijde komt 
overeen met de cilinde
romtrekrichting. Er is in 
zes panelen gedrukt, 
waarbij de panelen i, 2 en 
3 naast 4, 5 en 6 staan. 
De scheerperforatie loopt 
in de blokranden door. 
De blokken met zegels 
van €0.55 werden op een 
van de beide Goebelper
sen in Mechelen gedrukt. 

•Q Prior 

Ook hier is het zegelfor
maat 3 en de perforatie
maat ii'/2 (16 tanden ho
rizontaal, 23 tanden ver
ticaal, korte zijde is cilin
deromtrekrichting). Bij 
deze blokken loopt de 
tanding links en rechts in 
de velrand door; boven 
en onder is er met één gat 
doorgeperforeerd. De 
vier panelen zijn twee aan 
twee, têtebéche op de 
drukbaan. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2004(180) en 2oo4(i8b), 
gevolgd door de aandui
ding MVTM. 
Op de onderranden zijn 
rechts van de blokken 
van tien de productbarco
des aangebracht: 
+11647.', respectievelijk 
+11654.'. 

* «PBelflita Z006 
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LANGLOPENDE FRANKEERZEGELS 

In de maanden maart, april en mei 2004 werd een aan
tal langlopende zegels gedrukt. Dit zijn de drukdata: 
Koning Albert II: 
€0.50: 23 en 24 maart; 6, 7 en 12 mei; 
€0.60: II, 12 en 15 maart; 
€0.8o: 16,17 en 18 maart; i en 2 april. 

Vogeltjes: 
€0.01: 26, 29, 30 en 31 maart; i april; 11 en 12 mei; 
€0.02: loeniimei; 
€0.40: 24 en 25 maart; 
€0.44: II, 12,15,16,17,18,19, 20 en 31 maart; 

i en 2, 5, 6, 7 en 8 april; 
€0.55: 25 en 26 maart; 
€0.65: 23 maart; 
€0.75: 26 en 29 maart; 
€4.00: 23 en 24 maart; 13 april. 

'UST MINUTE': 
NIEUWE EMISSIES 

De Post geeft de binnen
kort vier niet eerder aan
gekondigde emissies uit 
(zie foto hierboven): 
2009: Rouwzegel met 
nieuw Priorlogo, €0.50; 
2709: Priorzegels (Albert 
II), €0.60 en €0.80; 
2709: Bloemenboekje, 
10 identieke zegels, €5.. 
1810: Hfllloiveenboekje 
met 10 zegels van €0.44; 
1810: Blokje Bellica 2006 
(jeugdexpositie), €5.
(inclusief €2.80 toeslag). 

27 SEPTEMBER: 
NATUUR 

Op 27 september ver
schijnt een blokje met 
vier zegels (2x2) van 
€0.44 (nonprior), met 
daarop: a. eekhoorn en 
zwartkop; b. nachtegaal, 
roodborstje en admiraal

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 
1 48.00 X 27.66 mm 
2 38.32 X 27.66 mm 
3 40.20x27.66 mm 
4 48.75 x 38.15 mm 

vlinder; c. hommel, woei
muis en wezel; d. wezel, 
Vlaamse gaai en dag
pauwoog. 
De zegels zijn in raster
diepdruk gedrukt, op een 
van de Goebelpersen in 
Mechelen. Het zegelfor
maat is 4 (zie tabel), de 
perforatiemaat ii'/i (22 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal); de kor
te zijde komt overeen met 
de omtrekrichting. Er 
zijn waarschijnlijk 3x2 
blokken op de drukcilin
der geplaatst. De zegels 
zijn voorzien van de ze

gelnummers 2004 20a tot 
en met 2od, gevolgd door 
de aanduiding MVTM. 

rffe'^ä^^.^ 

:̂  OORLOGS
3 VRIJWILLIGERS 

if i Op 27 september ver
| § schijnt een blok met tien 

zegels (2x5) van €0.50 
met prior ter gelegenheid 
van het 6ojarig bestaan 
van het bataljon van Bel

gische oorlogsvrijwilli
gers. De zegel is ontwor
pen door MVTM (Myriam 
Voz en Thierry Martin) en 
werd in rasterdiepdruk 
uitgevoerd op de Goebel
pers met aangepaste per
foreerinrichting. Het ze
gelformaat is 3 (zie tabel

letje); de perforatiemaat 
is ii'/ï (17 tanden hori
zontaal, 17 tanden verti
caal). De verticale zijde 
komt overeen met de ci
linderomtrekrichting. 
De blokken werden in zes 
panelen gedrukt, waarbij 
de panelen i, 2 en 3 naast 

4, 5 en 6 staan. De 
scheerperforatie loopt in 
alle blokranden door. 
De zegels zijn voorzien 
van het zegelnummer 
2004(19). Op de onder
rand, rechts van het blok 
van 10 zegels, staat de 
productbarcode: +11661? 



E NIEUWE 

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

• 70 JAAR ZOMERZEGELS 

• VARIËTEITEN VAN POSTZEGELBOEKJES 

• PLAATFOUTEN OVERZEE 

x o i * ï . * ^ * ■ G * ^ * 

00.3S  ^ o o s \ ^ ^ 
Tin»*«* 

^ i 

OOK OP CDROM 

VERKRIJGBAAR VANAF 8 SEPTEMBER 2 0 0 WW.NVFH.NLi 



STAAN ER FOUTEN OF VERGISSINGEN 
IN DE KRONINGSZEGEL VAN 1898? 

Franse catalogus meldt 'heraldische onzuherheden' 
D O O R T . B . S T E I N E R  S P O R K , DEN H A A G 

Postzegels waarop fouten en 
onnauwkeurigheden m ontwerp 
of voorstelling voorkomen, zijn 
bij thematiscrie en andere be
langstellende verzamelaars al 
jaren gewild. Filatelie heeft er 
zelfs, nu alweer bijna vijftien 
jaar geleden, een complete se
rie artikelen van de hand van 
Desiderius aan gewijd'. 
De aanleiding voor het nu vol
gende stukje is een vraag van 
een lezer over een afwijking aan 
het haar bij de zegels uit 1891 
van de jonge koningin. Hij had 
over deze afwijking gelezen in 

Afbeelding ^ ■ Door] Vurtheim ontworpen 
rand voor de kroningszegel Ontwerp met 
ingeplakt kopje Goedgekeurd behoudens 
aanmerkingen op de belettering 

een Franse ca
talogus van 
fouten op ze
gels^ 
Aan deze ze
gels IS in de 
ontwerpfase 
wel veel 'gedok
terd', maar aan 
het haar is niets 
veranderd en 
van enige fout 
of opzettelijke 
afwijking is 
geen sprake. 
Een uitvoerige 
geschiedenis 
van de tot
standkoming 
van dezegels 
Hangend Haar 
in 1891 staat in 
1988 in Maand
blad Philatelies. 
Overigens is 

Een verzamelaar von (ontwerp)fouten op postzegels 

zette de auteur op het spoor van de kroningszegel van 

1898. In deze zegel zouden enkele fouten voorkomen. 

Een mooie uitdaging. In het volgende verhaal zijn de 

gevonden gegevens verwerkt. 

het gerucht van die wijziging 
aan net haar al heel oud. Het 
staat in het Nederlamdsch Tijd
schrifi voor Postzegelkumde. De 
redactie kwam in 1891 met deze 
 onjuist gebleken  suggestie'*. 
De uitslag van het antwoord 
aan de bewuste vraagsteller 
leidde vervolgens tot diens op
merking dat de catalogus van 
Mangin ook bij de kronings
zegel van 1898 fouten vermeldt. 
Als ingekomen kritiek op de 
kroningszegel noemt de catalo
gus de vorm van het schild. Dit 
zou met twee maal een kroon, 
zowel als bekroning van het 
schild ais van het portret wat 
overdreven zijn. Ook is het 
schild gezoomd en dat zou in 
de heraldiek wijzen op een jon
gere tak van de familie. Verder 
wordt een commissie van des
kundigen ten tonele gevoerd, 
om te onderzoeken of de emis
sie mogelijk moest worden te
ruggetrokken. De commissie 

zou tot handhaven hebben be

sloten. 
Maar voor dit geval is er geen 
kantenklaar antwoord. Het 
gaat er dus om of er uit proeven 
en archiefstukken over deze ze
gels iets kan worden afgeleid. 

ONDERZOEK PLAATDRUK

ZEGEL 1 GULDEN (1898) 
Over de kroningszegel (plaat
druk) is veel te vinden en het re
sultaat moet daarom enigszins 
worden samengevat. De eerste 
ontwerpen van begin 1897 van 
Joseph Vurtheim leiden tot een 
aantal aanbevelingen van de zij
de van joh.Enschedé &, Zonen, 

die Vurtheim bovendien laat 
weten 'het toe te luichen als 
voor dit belangrijke werk een 
ontwerp van u gekozen wordt'. 
Op 28 maart 1897 vraagt En
schedé aan Vurtheim vooral 
aan de koninginnezegel te den
ken. Hij levert daarop een aan
tal randen met ingeplakt kopje 
in, waarvan ontwerp nummer 2 
wordt gekozen, echter uitge
zonderd de belettering [afbeel
ding 1). 
Pas in juni van dat jaar komt er 
schot in de ontwikkeling. Vurt
heim zal in het ontwerp nog 
iets wijzigen aan het vakje voor 
het woord gulden, waarna de 
graveur W. Steelink uit Amster
dam, die door Enschedé wel va
ker IS aangezocht voor graveer
werk, de rand m behandeling 
zal nemen. Aan prof R. Stang 
wordt de genomen beslissing 
medegedeeld. 
Rudolf Stang (18311927) was 
schilder, tekenaar, etser en gra
veur en werd geboren in Bop

links afbeelding 2  Gravure van het kopje door professor R Stang Het kopte /s geplaatst in de rand die door Steelink al is gegraveerd Het kopje werd m januari i8 
afgekeurd Rechts afbeelding 3  Nieuw portret van de koningin door Adolphe Zimmerman in Den Haag 



Afbeelding 4a  Gravure van het tweede kopje van Stang van 25 
juni i8g8 Deze gravure werd als 'vrij goed' aangemerkt. 

Aßeelding 5  De eerste onbewerkte versie van het nieuwste kopje 
in de rand. 

pard. Van 1884 tot 1901 was hij 
hoogleraar aan de Rijksacade
mie in Amsterdam. In 1901 
keerde hij terug naar Boppard. 
Portretten van de koningin vol
gen begin september 1897 en 
ook een nadere definiëring van 
de wensen ten aanzien van de 
letters. De letterlijke tekst van 
de Posterijen luiat: 'Wenschelijk 
schijnt het mij echter het karak
ter oer letters duidelijkheidshal
ve niet te wijzigen doch ze beter 
te doen afwerken, namelijk 
door een zuiverder stand en 
meer gelijkmatigen onderlingen 
afstand in het oog te houden'. 
Hoewel er al afdrukken van een 
portret van de koningin zijn ge
zonden, wordt in deze brief 
(van 8 september) nog weer 
een nieuw portret van de konin
gin aangekondigd, dat op 23 ok
tober wordt gestuurd. Het is 
een portret en profil naar rechts. 
Op de zegels zal het portret 
naar links wijzen. 

In januari 1898 
is dan het kopje 
Stang klaar. 
Het wordt als 
proef voorge
legd in de door 
Vürtheim ont
worpen rand, 
die al door 
Steelink is ge
graveerd (af
beelding 2). 
De gravure
Stang wordt 
echter afgewe
zen, wat de 
vraag oplevert 
aan wie de gra
vure van het 
kopje dan wel 
moet worden 
opgedragen. 
Als een maand 
later blijkt dat 
de koninginre
gentes de voor
Keur geeft aan 

Afbeelding 4b ■ Rand met gewijzigd Inschrift (25 juni TS9SJ, waarin 
nog het afgekeurde kopje te zien is 

/GULDEN: 

Afieeldmg 6 De op 2gjuli i8c)8 bijgewerkte gravure van kopje en 
rand. Goedgekeurd uitgezonderd het inschriß. 

V^ULDENX^ 

Afbeelding 7  Het verbeterde inschnft, dat op 28 september is goed
gekeurd voor toekomstige oplagen. 

een afbeelding met diadeem, 
komt er een toepasselijk portret 
door Adolphe Zimmerman uit 
Den Haag. De koningin draagt 
op dit portret een hermelijnen 
mantel met donzen kraag en 
een diadeem [afbeelding^]. 
De minister keurt uiteindelijk 
goed dat de plaatdrukgravure 
toch weer wordt opgedragen 
aan prof Stang, die op 25 juni 
1898 zijn proef van het nieuwe 
kopje indient. Deze gravure 
wordt als 'vrij goed' aangemerkt 
en met twee kleine aanmerkin
gen op 7 juli 1898 goedgekeurd 
[Afbeelding 4a) 
Samen met het nieuwe kopje is 
ook een rand voorgelegd waarin 
Enschedé inmiddels de Inschrif
ten van Steelink heeft gewijzigd. 
In deze rand is overigens nog 
het oude kopje geplaatst [af
beelding 4b). 
De volgende stap is een proef 
van de rand met het nieuwe 
kopje [afbeelding5), die uitein
delijk na diverse nieuwe wijzi
gingen door prof Stang aan zo
wel kopje als rand op 13 augus
tus wordt goedgekeurd. Het 
voorbehoud wat betreft het in
schrift en de afstand in de let
ters gulden blijft echter bestaan 
[afbeelding 6). 
Waar het in het bijzonder om 
gaat, zo melden cle posterijen, 
zijn 'de woorden "Koninkrijk 
der Nederlanden" waarvan het 
lettertype weinig in overeen
stemming is met de weelderige 
omlijsting, de gebogen lijn van 
"Koninkrijk" niet geneel gelijk is 
aan die van "Nederlanden" ter
wijl in het woord "gulden" de g 
en de u dichter bij elkander 
staan dan de u en de I.' 
Meteen na de goedkeuring op 
13 augustus begint Enschedé 
aan een drukplaat van 25 ze
gels, onder aanvulling met het 
waardecijfer'!'. 
Op 25 augustus is de plaat ge
reed. Enschedé meldt dit aan 
de Posterijen en schrijft dat de 
vorm van de letters niet verder 
is gewijzigd. De toelichting die 
wordt gegeven is, dat bij het 
graveren van het gebogen op
schrift gelet moest worden op 
de scheve kroon (links hoger en 
uitstekend). Zuiver gelijk kon 
niet, maar misschien kan de 
scheefheid nog iets worden bij
gewerkt. 

En per diezelfde datum schrij
ven de Posterijen dat in de on
regelmatigheaen in op en on
derschriften nu wordt berust, 
maar bij latere oplagen zullen 
ze worden gecorrigeerd. 
Het afgekeurde Inschrift is in
derdaad toegepast in de kro
ningszegel van 1 gulden, uitge
komen op 6 september 1898 . 
Daarna, dus na uitgifte van de 
zegels van 1 gulden, is de belet
tering met het oog op de hoge
re waarden alsnog aangepast, 
waarvoor op 23 september 1898 
de goedkeuring is verleend [af
beelding j). De waarden met de 

ISi 
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Afbeeldingen 8 (boven) en 9 (onder). De kroningszegel van 6 september i8g8 ('zegels i/anfi=') en de zegel gedrukt 
van de nieuwe plaat in 1S99 ('geperforeerde goedgekeurde proeven'). 

7 / 

verbeterde letters  ook die van 
1 gulden  zijn voor het eerst in 
1899 gedrukt. 

ONBEVREDIGEND 
De conclusie is duidelijk. De 
kroningszegel is uitgegeven 
met een belettering die hoewel 
niet fout, toch onbevredigend 
was. De op 13 augustus nog 
steeds niet goedgekeurde in
schriften zijn door tijdnood on
veranderd in de drukplaat over
genomen. Pas na het verschij
nen van de zegel van 1 gulden 
zijn nieuwe verbeteringen voor
gelegd, die toen werden goed
gekeurd. 
In het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde staan de 
verschillen uitvoerig beschre

vene De duidelijkste kenmerken 
zijn volgens het blad : 
a. dat aHe letters (en niet alleen 
het woord gulden) vetter zijn ge
worden; 
b. dat er een verbinding is geko
men tussen de letters /en a in 
het woord Nederlanden en een 
bijnaverbinding van / en j in het 
woord Koninkrißc; 
c. dat het cijfer ' 1 ' iets hoger is 
geplaatst en aan de buitenzijde 
van de zegel iets meer ruimte 
heeft gekregen, waardoor het 
cijfer zowel iets korter als iets 
dunner is geworden. 
UiteindeliJK betekent dit, dat de 
zegel van 1 gulden pas bij de 
tweede druk in 1899 zijn verbe
terde belettering heeft gekre
gen, terwijl de hogere waarden 

VERANTWOORDING 
De in dit artikel besproken Kroningszegel van 1898 komt 
eerdaags uitputtend ter sprake in het Handboek Postpaarden 
Nederland (uitgegeven door Joh. Enschedé Amsterdam, onder 
redactie van G. Holstege en J. Vellekoop) en wel in deel A 
('permanente postwaarden'). Voor alle duidelijkheid: het op 
deze pagina's gepubliceerde artikel heeft een andere invalshoek 
en berust op eigen, onafhankelijk onderzoek van de auteur, 
mevrouw T.B. SteinerSporkuitDen Haag. 
Redactie Filatelie 

meteen goed 
waren [afbeel

dingen 8 en 9, 
respectievelijk 
eerste en twee
de druk). 

De overdaad 
aan kronen is 
tot hiertoe niet 
aan de orde ge
weest. De kroon 
of kronen zijn in 
de archieven 
ook niet ter 
sprake geko
men, op één 
uitzondering 
na. Op 6 juli 
1897 melden de 
Posterijen aan 
Enschedé dat 
de 'opmerking 
door de heer 

Knuttel omtrent de kroon niet 
gegrond wordt geacht en zijn 
tekening dus juist is'. Deze op
merking  wat die precies in
houdt wordt niet gezegd  is be
stemd voor de graveur Mou
chon in Parijs en slaat daardoor 
op de bontkraag en niet op de 
kroningszegel. 
Over de vermeende dubbele 
kronen op deze zegel kan in elk 
geval worden gezegd, dat het 
de uitdrukkeliJKe wens van ko
ningin Emma is geweest dat het 
portret met diadeem zou wor
den afgebeeld. Een diadeem is 
een symbool van waardigheid 
en geen kroon. De in het schild 
boven het portret aanwezige 
kroon is dus geen doublure. 

Er is nog de vraag hoe het met 
de heraldische bezwaren staat. 
Enkele verwijten zijn na het ver
schijnen van de zegel van 1 gul
den naar voren gebracht door 
de heer j.A. Koopmans, heraldi
cus uit Lent. Zijn brief van 24 
september 1898 bevat de vol
gende punten. De wapenschil
den in de bovenhoeken, die 
door een kroon zijn gedekt, 
hadden rechtop moeten staan. 
De schilden deugen evenmin. 
De zijranden in de buiging be
nedenwaarts hadden niet bre
der mogen zijn dan de boven
schildrand. Het schild had ook 
geen zoom mogen hebben, 
aangezien die niet bij een rijks
wapen behoort. 
Uit de eerdergenoemde Franse 
catalogus komt nog een ander 
bezwaar: de omzoomde rand 
van het schild zou, naar de he
raldiek wil, duiden op een jon
gere tak van het geslacht. 

We mogen aannemen dat de 
aanmerKingen, gemeten aan 
heraldische gebruiken, steek
houdend zijn. Het is echter 
maar de vraag of zo'n strak 
stramien bij deze opdracht 
werd beoogd. Er is geen heral
disch tekenaar aangezocht voor 
een ontwerp, er is in de twee 
jaar durende aanloop tot de 

druk van de postzegel geen en
kele op of aanmerking van het 
Koningshuis of van de Posterij
en gekomen over andere dan 
esthetische details en de gelij
kenis van het portret. Het kan 
dus nooit de bedoeling zijn ge
weest de postzegel als wapen 
van het staatshoofd te behan
delen. 
Op de opmerking dat er een 
speciale commissie zou hebben 
bestaan, die het al dan niet 
doorgaan van de uitgifte moest 
beoordelen, kan het antwoord 
kort zijn: zo'n commissie was 
er in de jaren 1898/99 niet. 
De werkelijkheid is dat jaren la
ter, inde periode 1904 tot 1906, 
toen de Posterijen overwogen 
op nieuwe zegels met een kloe
ker waardecijfer over te gaan, 
wel een commissie is be
noemd. Maar adviezen zijn er 
nooit gekomen en een nieuwe 
uitgifte al helemaal niet^. Van 
enig besluit over de kronings
zegels  die hadden immers 
kloeke cijfers  is dan ook geen 
sprake. 

CONCLUSIE 
Ruim genomen zou men de on
bevredigende belettering als 
een fout in het ontwerp kunnen 
aanmerken omdat deze belette
ring door tijdnood in de op 6 
septemben898 verschenen 
kroningszegel van 1 gulden 
noodgedwongen moest blijven 
staan. Wel blijft de fout dan ab
soluut beperkt tot die eerste 
druk in 1898. Voor het overige 
kan van een fout in eigenlijke 
zin bij de kroningszegel niet 
worden gesproken. 

TOT BESLUIT 
De gegevens voor dit verhaal 
konden worden geput uit het 
enorme en unieke bedrijfsar
chief van joh. Enschedé & Zo
nen in Museum Enschedé in 
HaaHem, alsook uit de collectie 
van het Museum voor Commu
nicatie in Den Haag, met harte
lijke dank aan beide instellingen 
voor de bereidwillige steun bij 
het onderzoek. De afbeeldingen 
bij dit artikel zijn ter beschik
king gesteld door het eerstge
noemde museum. 

Noten: 
■: zie maandblad Philatelie 19871989 
(1987: ig, 100, 202, 252, 333, 414, 
502, 566, 658, 733,823; 1988:31,118 
198, 265, 367, 436, 503, 610, 694, 
822,871; 1989:32,107, 213. 
': JeanPierre Mangln, Guide mondial 
des timbres crronés. 
': Maandblad Philatelie 1988 nummer 
5, pagina 367 e.V. 
1: Nederlandsch Tijdschrijt voor Postzegel
kunde i8gi, jaargang VII! nummer 2, 
pagina 11 e.v. 
5: Nederlandsch Tijdschrift uoor Postzeflel
kundc 1899/1900, jaargang XVI, num
mer 186/7, pagina 137. 
': Fdacentocata!ogusi984, pagina 108 
e.V. 'Een eerste poging tot artistiek 
verantwoorde postzegels in Neder
land' door G. Holstege. 
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Australië 
Bon Voyage 
Een op I juni van dit jaar 
versclienen serie Austra
lische postzegels vestigt 
de aandacht op de reizen 
naar en van Australië per 
oceaanreus in de eerste 
helft van de vorige eeuw. 
De vier zegels laten be
faamde historische affi
ches zien waarmee de 
oceaanreizen aangepre
zen werden. In die tijd 
was Australië een gelief
de bestemming voor ve
len, onder wie ook mi
granten en avonturiers. 
Maar ook een groeiend 
aantal Australiërs wilde 
wel eens naar het Ver
enigd Koninkrijk. 
De zegel van 50 c , met 
een poster van de Domi
nion Monarch van de Shaw 
Samll Lines, is ook per tien 
verkrijgbaar in een boek
je [i]. Er is ook weer een 
chequeboek verkrijgbaar: 
een pakket van twintig 
van deze boekjes. 

Eureka Stockade 
De Eureka Stockade is een 
belangrijk moment in de 
geschiecienis van Austra
lië. Goudzoekers kwa
men in 1854 in opstand 
tegen het gezag vanwege 

de slechte werkcondities 
en de beruchte toeslag 
(30 shilling per maand, 
of je nou goud vond of 
niet). Ze verschansten 
zich in de Eureka Stockade. 
Er volgde een veldslag 
van slechts vijftien minu
ten tussen goudzoekers 
en regeringstroepen. Er 
sneuvelden dertig goud
zoekers. Een monument 
voor deze gevallenen is te 
zien in Ballarat. 
De honderdvijftigste ver
jaardag van deze vrij
heidsstrijd werd op 29 
juni aangegrepen voor de 
uitgifte van twee zegels 
en een miniatuurvelletje. 
Verder verscheen er - en 
daar gaat het ons om -
een prestigeboekje met 
vier zegelvelletjes en veel 
tekst en illustraties met 
betrekking tot deze pe
riode [2]. Prijs van het 
boekje is $ 10.95. 

Denemarken 
Viking Scheepsmuseum 
Dit jaar wordt bij het Vi
king Scheepsmuseum in 
het Deense Roskilde een 
replica van een oorlogs
schip te water gelaten. De 
Deense post gaf naar 
aanleiding daarvan op 25 
augustus een serie 

van vier postzegels uit. 
Twee zegels daarvan zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar [3] met tienmaal 
4.50 en tienmaal 5.50 k. 
De zegel van 4.50 k. geeft 
een beeld van een proef-
vaart. Op het kaftje staat 
het nagebouwde schip 
Skuldeleu 1. De zegel van 
5.50 k. toont de recon
structie. Op de kaft zien 
we scheepstimmerlui be
zig met de Skuldeleu 2. 

Prestigeboekje 
Er verschijnt ook een heel 
boekwerk op het thema 
'Viking Scheepsmuseum' 
met vijf velletjes (die al
leen in dit boekje voorko
men) ter waarde van 
58.00 k. en heel veel in
formatie in woord en 
beeld. De prijs van dit 
met een ringband uitge
voerde geheel bedraagt 
99.00 k. De post noemt 
het een prestigeboek, 
maar het formaat is der
mate afwijkend groot dat 
veel verzamelaars het 
links zullen laten liggen. 
Vorig jaar startte de post 
met de uitgifte van dit 
soort grote prestigeboek-
jes. Nummer één was 
toen Koninklijke Jelling. 
De boekjes kunnen ei

genlijk alleen maar in een 
boekenkast worden op
geborgen. En dat gaat, 
zoals gezegd, veel verza
melaars te ver... 

Duitsland 
Nog een boekje 50 met label 
Het in het vorige num
mer gemelde boekje 50 
(viermaal 55 c , achtmaal 
55 c.) met label blijkt in 
twee varianten voor te ko
men: kaftrug geperfo
reerd en kaftrug gevou
wen. De laatste versie zou 
bij slechts tien procent 
van het toch al lage aantal 
(60.000 boekjes) voorko
men. En omdat deze va
riant vrijwel zeker een 
plaatsje krijgt in de Mi
chel catalogus, is het 
raadzaam ernaar uit te 
kijken. Het label met ge
wijzigde barcode en pro-
ductnummer bevat overi
gens een spelfout: Poduirt 
in plaats van Produkt. 
Naar verluidt komen al
leen labels met deze spel
fout voor. 
Ook bij het dit jaar ver
schenen boekje Viktu-
alienmarkt (tienmaal 45 
c.) en het rozenboekje uit 
2003 zijn weer nieuwe va
rianten gesignaleerd. De
tails volgen. 

Bloemengroet 
Na het rozenboekje uit 
2003 is op 12 augustus 
opnieuw een boekje met 
tienmaal 55 c. versche
nen dat de mogelijkheid 
geeft enveloppen met een 
bloemengroet op te vro
lijken. Er is nu een keuze. 
Het boekje bevat name
lijk vijfmaal de rozenze-
gel van vorig jaar en vijf
maal de gele camelia [4]. 

Stoomschip Bremen 
Vijfenzeventig jaar na het 
winnen van de 'Blauwe 
wimpel' (een door jour-
nahsten bedachte trofee 
voor de snelste zeereis 
tussen Europa en Amen-
ka) door het Duitse 
stoomschip Bremen, ver
scheen er op 12 augustus 
eenzegelvan55centom 
dit feit te herdenken. De 
zegel is ook in een groot
formaat boekje verkrijg
baar. Deze zogenaamde 
maxi-set bevat twintig ze
gels [5]. 

Israël 
Telabul 2004 
Palestina maakte eeu
wenlang - tot aan de Eer
ste Wereldoorlog - deel 
uit van het Turkse rijk. 
Het is dus geen wonder 
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dat er in het tegenwoor
dige Israel nogal wat Ot
tomaanse architectuur te 
vinden is. Zo was er in ie
dere plaats van betekenis 
wel een klokkentoren te 
vinden. 
In een op 3 mei versche
nen prestigeboekje be
vinden zich vijf voorbeel
den van zulke torens: één 
velletje met een serie van 
vijf samenhangende 
postzegels en nog eens 
vijf velletjes met steeds 
één van de zegels. Afge
beeld zijn torens uit Jaffa 
(7 n.), Jerusalem (5 n.), 
Haifa (5 n.), Acre (3 n.) 
en Safed (3 n.). 
Het boekje verscheen op 
3 mei ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Telabul 
2004. 

Letland 
Salon du Timbre -tarbot 
Met dit wat raadselachti
ge kopje geef ik aan dat 
het door Letland uitgege
ven tentoonstellings
boekje (Parijs, 26 juni tot 
4 juli) als inhoud zes 
postzegels heeft met een 
afbeelding van een tarbot 
[6]. Zowel zegel (waarde 
30 L.) als boekje versche
nen op de openingsdag 
van de salon, 26 juni. 
Op het kaftje van dit 
boekje staan twee beken
de Parij se trekpleisters 
afgebeeld: de gebouwen 
van het Louvre en de Are 
d'ÉtoiIe. 

Moldavië 
Wijn maken - zomerschool 
Moldavië gebruikt de Eu
ropazegels om propa
ganda te maken voor zijn 
vijfduizend jaar oude 
wijngeschiedenis en voor 
zijn zomerschool voor ar
cheologisch onderzoek. 
Beide zegels verschenen 
in juni in een blokje met 
tweemaal 40 b. en 4.40 L. 
Het blokje is ook ver
krijgbaar in een postze
gelboekje. 

Nieuw-Zeeland 
Lord o/the Rings 
Ze krijgen er in Nieuw-
Zeeland niet genoeg van: 
op 7 juli verscheen het 
vierde boekje gewijd aan 
de Lord o/the Rings. Dit 
keer staat niet een titel 
centraal, maar het land 
zelf Het thema is dan 
ook New Zealand Home of 
Middle-Earth. De inhoud 
van het boekje bestaat uit 
zes zegels van 
45 c. en vier van goc. 

Oekraïne 
Europaboekje 
Omdat de informatie
voorziening vanuit dit 
land nogal gebrekkig is, 
kan ik pas nu melden dat 
Oekraïne op 20 april een 
boekje met Europazegels 
heeft uitgegeven. Het 
boekje bevat een blokje 
uit de serie 'Welkom in 
Oekraïne'. Op de vier ze
gels staan enkele toeristi

sche trekpleisters afge
beeld: de burcht Zwaluw
nest (45 k.). Karpaten
landschap (75 k.}, de 
burcht Khotyn (2.61 Hr.) 
en Kiev-Pechersk Lavra 
(3-52 Hr.). 
Of de hoge prijs van het 
boekje samenhangt met 
de geringe oplage (tien
duizend stuks), is mij 
niet duidelijk. 

Rusland 
Dierenriem 
De twaalf sterrenbeelden 
van de dierenriem staan 
in zilver afgebeeld op een 
serie van twaalf postze
gels die op 21 april in 
Rusland verscheen. Ook 
de ermee corresponde
rende tekens en data zijn 
op de zegels te zien. De 
zegels hebben allemaal 
een frankeerwaarde van 
5.00 r. 
De zegels zijn ook in een 
serie van twaalf boekjes 
met elk één zegel ver
krijgbaar. Een uitge
stanst vierkantje in de 
omslag maakt de bewus
te zegel zichtbaar. Op de 
achterzijde van de boek
jes staat wat uitleg over 
de tekens. 

Europa 
Ook één zegel, maar nu 
van 8.00 r, zit in het Rus
sische Europaboekje dat 
op 5 mei verscheen [7]. 
De zegel laat wat traditio
nele vakantie-elementen 

zien: bus, parasol, 
strand, palmboom.... 

Amber Kamer 
Het Catharina Paleis in 
het Russische Sint Pe
tersburg, onderdeel van 
het achttiende-eeuwse 
Tsarkoye Selo Paleis, is 
een befaamd product van 
de Italiaanse bouwmees
ter Rastrelli. Voor één ka
mer in dit paleis werd 
amber gebruikt. Dit ma
teriaal werd nooit eerder 
in interieurs verwerkt en 
dat maakt de Amber Ka
mer uniek. 
Omdat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog veel pane
len gestolen waren, duur
de het tot vorig jaar voor
dat een replica van de 
Amber Kamer opnieuw 
voor het publiek kon 
worden opengesteld. 
Niet helemaal toevallig 
viel de openstelling sa
men met het derde eeuw
feest van de stad Sint-
Petersburg. 
Op 25 mei kwam de post 
met vier zegels met af
beeldingen van deze ka
mer. Tevens verscheen er 
een peperduur prestige
boekje met deze vier mi
nivelletjes met steeds één 
zegel: éénmaal 25 p en 
driemaal 50 r. 

Slovenië 
B-zegels 
De uitgiftedatum van het 
nieuwe Sloveense boekje 

met acht zelfklevende B-
zegels (afgebeeld is een 
posthoorn, de waarde is 
48 sit, het huidige tarief 
voor een binnenlandse 
brief) is niet helemaal ze
ker: 3 mei, of 21 mei, of 
later. Volgens een bericht 
in de Deutsche Briejrnarken-
Zeitung ligt de oorzaak in 
het feit dat men het te 
druk had met de distribu
tie van de EU-toetre-
dingszegel. 

Zweden 
Paddestoelen en bessen 
Op 19 augustus versche
nen er in Zweden postze
gels met afbeeldingen 
van paddestoelen en bes
sen. De Zweden trekken 
in het najaar graag de na
tuur in om ze te plukken. 
Er bestaat in het land een 
soort allemansrecht dat 
vrije toegang geeft tot 
bos en hei. Veel mensen 
hebben dan ook hun ei
gen favoriete en geheime 
stek. 
Op de zegels staan bos-
bessen, vossenbessen, 
kruipbramen en padde
stoelen. Van deze laatste 
zijn in Zweden ruim hon
derd eetbare soorten te 
vinden. 
De zelfklevende zegels 
zijn in boekjes per tien te 
koop [8]. Ze hebben de 
vermelding breu en zijn 
bestemd voor binnen
landse brieven. De prijs is 
5.50 k. per zegel. 
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Oi/er een onjuist portret en tijdelijk [verdwenen tegeltableaus 
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Het is een onthutsende ontdek
king die de samenstellers van 
het Handboek Postwaarden Ne
derland presenteren: de man op 
de Nederlandse Van-Riebeeck-
zegels uit 1952 zou niet jan van 
Riebeeck zijn. De conclusie van 
de auteurs, die hun vondst het 
vierentwintigste supplement 
van het Handboek (augustus 
2003) beschrijven, is dat ont
werper Rein Draijer uiteindelijk 
een foutief portret heeft ge
bruikt, na aanvankelijk aan de 
hand van een 'correct' schilderij 
te hebben gewerkt. 
Een en ander zou dus inhouden 
dat verzamelaars al meer dan 
een halve eeuw postzegels (van 
Nederland en Zuid-Afrika) en 
bankbiljetten (Zuid-Afrika) in 
hun collecties hebben waarvan 
ten onrechte wordt aangeno
men dat ze het portret van Van 
Riebeeck weergeven [ i , 2,3]. 

In het nu volgende artikel wordt met reuzensprongen door 

de geschiedenis van Zuid-Afrika gewandeld. We lezen 

over een portret dat misschien wel, misschien niet Jan van 

Riebeeck voorstelt, we worden op de hoogte gesteld van 

het bestaan van tegeltableaus die ooit verdwenen waren 

en ook de Boerenoorlogen komen ter sprake. 

Het Handboek maakt er mel
ding van dat in Nederland 
slechts twee portretten van Jan 
van Riebeeck bestaan, beide in 
het bezit van het Rijksmuseum. 
In 1650 maakte Dirck Craey 
twee portretten waarvan men 
aannam dat ze de dertigjarige 
Van Riebeeck [4], respectievelijk 
diens vrouw Maria de la Quelle-
rie [5] voorstellen. Een tweede 
Van-Riebeeckportretwerd in 

1663 in Batavia geschilderd, 
wellicht door Jacob Jansz. Goe
man; dit doek stelt Van Rie-
beeck op 53-jarige leeftijd voor 
[6]. Het laatste portret werd 
door Rein Draijer gebruikt voor 
zijn eerste postzegelontwerp 
[7]. De Zuid-Afrikanen, die ook 
een zegel ter gelegenheid van 
de Van-Riebeeckherdenking uit
gaven, gaven echter de voor
keur aan het portret van Craey 

en Nederland volgde: Draijer 
paste zijn ontwerp op het laat
ste moment aan [8]. Begin jaren 
'80 verklaarde een gerenom
meerd kunstexpert echter dat 
het doek van Craey waarschijn
lijk de Hagenaar Bartholomeus 
Vermuyden voorstelt. 
De toelichting dat Van Riebeeck 
in 1650 niet over voldoende 
geld zou hebben beschikt om 
de portretten te laten schilde
ren, vindt ondergetekende ech
ter onwaarschijnlijk; Van Rie-
beeck was als zelfstandig koop
man een bemiddeld persoon. 
Bovendien blijkt uit oe huwelijk
se voorwaarden (opgemaakt in 
1649) dat hij vermogen bezat 
en zeker in staat was twee por
tretten te financieren. In die ja
ren was het bii de gegoede bur
gerij gebruikelijk familieportret
ten te laten maken. 
Wat het Handboek niet ver-
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meldt is het feit dat Craey's 
schilderij in Kaapstad is ge
weest en daar door deskundi
gen is vergeleken met een schil
derij in het stadhuis van die 
stad. Van het Kaapstadse doek 
staat met zekerheid vast dat het 
an van Riebeeck afbeeldt. Het 
Rijksmuseum concludeerde na 
dit onderzoek, dat beide por
tretten (Kaapstad en Amster
dam) Jan van Riebeeck voorstel
en, waarna op het allerlaatste 
moment werd besloten, het 
ontwerp van de Nederlandse 
zegels op het portret van Craey 
te Baseren. 
Inmiddels is ook twijfel gerezen 
over de vraag, of Coeman wel 
de schilder was van het tweede 
portret; dit schilderij is geda
teerd 1663. jan van Riebeeck 
vertrok namelijk eind 1662 naar 
Malakka, met de opdracht om 
als commandeur van de Veree
nigde OostIndische Compag
nie (VOC) deze post weer 
winstgevend te maken. Hij ver
bleef tot november 1665 in Ma
akka. Dit verklaart de twijfel 
aan het doek van Coeman: het 
moet voor Van Riebeeck onmo
gelijk zijn geweest om voor kor
te tijd naar Batavia te gaan. De 
VOCschepen konden alleen 
maar voor de wind varen en wa
ren daardoor volkomen afhan
kelijk van de seizoenen; een 
heenenweertie' was gewoon
weg onmogelijk! Alle conclusies 
>/an de samenstellers van het 

Handboek ten spijt houdt on
dergetekende het er op dat het 
portret op de postzegels van 
1952 Jan van RiebeecK tonen. 
Wie dan ook de ware Van Rie
beeck mag zijn, hij heeft in ie
der geval zijn sporen m de va
derlandse geschiedenis nagela
ten. De stichter van de Kaapko
lonie was er van overtuigd dat 
het land van grote betekenis 
voor de VOC zou zijn  en hij 
heeft gelijk gekregen! 

Verrassingen 
Een reis door de geschiedenis 
sinds 1652 tot nu levert verras
send genoeg nieuwe ontdekkin
gen op. De eerste klus die Van 
Riebeeck in ZuidAfrika klaarde 
was de bouw van een fort dat 
bescherming moest bieden te
gen aanvallen van vijandige 
stammen en dat een veilige 
bergplaats zou zijn voor goede
ren van de Compagnie. De aar
den wallen bleken echter niet 
bestand tegen de vaak zware re
genval ter plaatse. Van Rie
beecks opvolger, gouverneur 
Wagenaar, besloot dan ook de 
vesting drastisch te versterken, 
een werk dat meer dan dertig 
jaar m beslag nam. Het kasteel 
[9] heeft de tand des tijds goed 
doorstaan en is nu een van de 
blikvangers van de stad Kaap
stad. Net als op andere plaat
sen ter wereld (New York, Co
lombo) legden Nederlanders 
hier de basis voor het centrum 

van een moderne wereldstad. 
Voor de bouw van de dominan
te toegangspoort van kasteel 
De Goede Hoop [io] werden on
der meer de bekende gele Hol
landse IJsselsteentjes gebruikt, 
bakstenen die de VOC als bal
last met zijn schepen aanvoer
de. Boven de steentjes is een 
natuurstenen fries aangebracht 
met de wapens van zes 'ka
mers' van VOC: Hoorn, Middel
burg, Amsterdam, Rotterdam, 
Enknuizen en Delft [n j . Links 
en rechts is het embleem van 
de VOC te zien. 

Sporen 
Van Riebeeck heeft nog meer 
sporen in Kaapstad nagelaten: 
m centrum van de stad staan 
standbeelden van hem en zijn 
vrouw Maria. Laatstgenoemd 
beeld werd m 1952 door prins 
Bernhard onthuld. Maria van 
Riebeeck werd als Maria de la 
Quellerie in Rotterdam geboren 
geboren, huwde in Schiedam 
en overleed op 2 november 
1664 in Malakka (waar Van Rie
beeck commandeur was); ze 
werd in de Portugese SmtPau
luskerk bijgezet. Deze feiten 
ontlenen we aan haar grafsteen 
[12,13], die in 1916 van Malakka 
naar Kaapstad werd overge
bracht. Als Nederlandse 'tegen
hanger' van deze steen werd in 
1952 aan een muur van het Rot
terdamse stadhuis een bronzen 
plaquette met het portret van 

Maria aangebracht [14]. 
Jan van Riebeeck overleed in 
Batavia en werd daar begraven. 
Zijn grafsteen raakte bijna ver
loren: bij het ruimen van de 
oude kerk in Batavia kwam de 
steen terecht in een paarden
stal, waar hij door een oplet
tend iemand voor verder verval 
werd behoed en naar Kaapstad 
werd gestuurd. De brokken wer
den zo goed als het ging tot een 
grafsteen samengevoegd, die 
samen met de steen van zijn 
vrouw  in een van de muren 
van het Nationaal Museum 
werden aangebracht. 

Simon van der Stel 
Simon van der Stel was löyg.tot 
1699 gouverneur van de Kaapse 
nederzetting; hij was verant
woordelijk voor belangrijke uit
breidingen in de Kaapkolonie. 
De oostelijk van Kaapstad gele
een universiteitsstad Stellen
Bosch is nog steeds trots op 
haar banden met de VOC, zo 
blijkt uit vele banieren in de 
winkelstraat. De stad zelf ademt 
de sfeer van een Nederlandse 
'doorsneestad'. De verjaardag 
van Van der Stel wordt er nog 
elk jaar herdacht, waarbij op net 
centrale plein een typisch Ne
derlandse braderie wordt geor
ganiseerd, vlakbij het kruithuis 
uit de tijd van de VOC [15, i6]. 
Simon van der Stel was niet al
leen de stichter van Stellen
bosch, maar ook eigenaar van 
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het grote landgoed Constantia 
[17, i8], tegenwoordig staatsei
gendom en wereldberoemd om 

zijn wijnen. Het grote woonhuis 
verkeert m een magnifieke 
staat; het is de trots van de 

Zuid-Afrikaanse monumenten
zorg, die er op toeziet dat de 
oorspronkelijke bouwstijl wordt 

gehandhaafd. Boven de ingang 
van de rijkelijk gedecoreerde 
wijnkelder, die achter het woon-
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TABLEAUS IN 
TRANSVALIA 

In Europa bestond veel sympa
thie voor de 'Afrikaanse zaak'. In 
Rotterdam werd in mei igoo de 
opening aangekondigd van het 
café TransualiQ, waarvan de wan
den gedecoreerd zouden worden 
met acht tegelschilderingen met 
voorstellingen van de destijds 
bekende veldslagen uit de Boe
renoorlog. Ook acht portretten 
van Boerenleiders zouden het in
terieur sieren. De tegeltableaus 
werden vervaardigd door de Am
sterdamse tegelfabriek De Distel, 
naar een ontwerp van de schilder 
Cornells de Bruin (die in dienst 
was bij de fabriek), bijgestaan 
door twee studenten van de Rot
terdamse kunstacademie. De fi
nancier van dit kostbare project 
was de bekende jeneverfabrikant 
Hulstkamp. 
Op 17 oktober 1901 werd een 
tentoonstelling geopend die ge
wijd was aan de Boerenoorlog; 
er werd achter het koffiehuis 
zelfs een nagebouwde Boeren
woning neergezet. De opbrengst 
van de expositie - de voor die tijd 
grote som van tweeduizend gul
den - werd ter beschikking ge
steld van de Boerenvrouwen en -
kinderen die in Zuid-Afrika in 
door de Engelsen ingerichte 

concentratiekampen verbleven. 
In 1935 werd Transualia ver
bouwd tot bioscoop, waarbij de 
kostbare tegeltableaus achter de 
betimmering verdwenen. In 
1969, tijdens een andere verbou
wing, kwamen ze weer tevoor
schijn. De Nederlands-Zuidafri-
kaanse Vereniging rapporteerde 
de vondst aan Zuid-Afrika, dat 

Os.fé-H.esta.u.sra.at 
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een kort maar duidelijk ant
woord terugzond: Reseruercni. De 
financiering werd geregeld door 
de Simon van der Stel Stichting, 
die de kunstschat ter beschik
king stelde van het Boerenoor
logmuseum in Bloemfontein. 
Het museum is gebouwd op het
zelfde terrein waar ook een uit 
1913 daterend monument staat 

dat de bijna 27.000 Boerenvrou
wen en -kinderen herdenkt die 
in de Engelse kampen het leven 
lieten. De tegeltableaus zijn nu 
dus op dezelfde plek terechtge
komen als die waarnaar men 
ruim honderd jaar geleden de 
baten van de tentoonstelling van 
de tegeltableaus had gezonden! 



huis ligt, zijn over elkaar heen 
buitelende engeltjes te zien [19]. 
Het verhaal gaat dat beeldhou-
w^er/architect Anton Anreith al 
snel na de oplevering van het 
gebouw tw/eemaal uit Kaapstad 
moest overkomen omdat een 
'essentieel onderdeel' van een 
van de jongetjes ten gevolge 
van onderhoud was afgebro
ken. De tweede keer besloot An
reith de veiligste weg te kiezen 
door het geslacht te veranderen 
[20], daarmee de eer opeisend 
als eerste een geslachtsoperatie 
te hebben uitgevoerd... 
Simon van der Stel en later zijn 
zoon Willem-Adriaan hebben 
een groot stempel gedrukt op 
de ontstaansgeschiedenis van 
vele vestigingen. Voor de ver
bindingen met de oostelijk gele
gen vestigingen in de Kaapkolo
nie werd gebruik gemaakt van 
de Caepse Wagenwegh. De mo
derne autoweg die er nu ligt 
volgt voor een deel deze oude 
postweg, die in het landschap 
nog steeds te zien is. In een van 
de oostelijk gelegen plaatsen, 
Swellendam [21, 22], is in de 
oude drostwoning (drostdij) een 
tableau te vinden dat de namen 
van alle heemraden en drosten 
vermeldt, als betrof het een oer
hollands polderbestuur. In het 
rijtje valt de naam van Anthony 
Faure op [23, 24], die tweemaal 
drost van deze colonie in de ver
re geleegene districten was, dit 
door een korte onderbreking 

^^'iw^'^^mw^'wrfvmm^'^^WW^^!SW^W0' 

van juni tot november 1795, ver
oorzaakt door de opstandige 
vrijburgers van Swellendam, die 
ontevreden waren over het op
treden van de VOC. De burgers 
verklaarden zich onafhankelijk, 
al bleven ze wel de Staten-Ce-
neraal m Den Haag als hoogste 
gezag erkennen. De landdrost 
trok zich daarop terug in zijn 
boerderij aan de Buffeljags-
rivier, die op ruim 'twee uren 
gaans' van Swellendam lag en 
die ook nu nog de naam Rotter
dam draagt [25]; Andrew en An
neke Fraser-Jones zijn er tegen
woordige de trotse eigenaren 
van. In dezelfde streek, bij 
Riversdale, ligt een boerderij 
met een naam die moderne Ne
derlanders waarschijnlijk 
vreemd in de oren zal klinken: 
Zeekoegat [26]. 'Zeekoe' is de 
oude benaming voor nijlpaard, 
een dier dat destijds op deze 
plek voorkwam, net als olifan
ten, gezien de naam Oiifants-
rivier. 

TWEE BOERENOORLOGEN 
In de negentiende eeuw ont
trokken de Boeren, afstamme
lingen van de kolonisten uit de 
VOC-tijd, zich aan de Engelse 
overheersing in de Kaapkolonie. 
Ze vestigden zich in grote ge
bieden in het noorden, waar 
twee nieuwe republieken ont
stonden. De vondst van dia
manten en goud in de Zuid-
Afrikaanse Republiek (Trans-

GESCHIEDENISLES UIT EEN 
POSTZEGELBOEKJE 

In 2002 verscheen een Zuid-
Afrikaans prestigeboekje met 
zegels die de oorlog van 1899-
igo2 herdenken en dat als ex
traatje twee briefkaarten bevat. 
Dit boekje, dat in een beschei
den oplage door Joh. Enschedé 
werd gedrukt, telt veertien pagi
na's die een schat aan gegevens 
bevatten. De niet nader ge
noemde samensteller geeft op 
dit handjevol pagina's evenveel 
informatie als waarvoor een his
toricus vele delen nodig zou 
hebben. De voorzijde van het 
kaftje en de twee zegels in het 
boekje tonen de mensen die 
deelnamen aan de oorlog. De 
afbeelding van een Boer die af
scheid neemt van zijn vrouw 
lijkt ontieend aan het bronzen 
monument bij de ingang van 
het Boerenoorlogsmuseum. 

Een karikaturaal bedoelde brief
kaart toont Paul Kruger, die de 
Cliamberiain (de Engelse minis
ter van Koloniën) betrapt tij
dens het zakkenrollen, waar
mee naar de Jamesonraid van 
1896 wordt verwezen. Het boek
je laat een aantal gelegenheids-
stempels zien met daarin onder 
andere namen van veldslagen 
en acties die ook op de Rotter
damse tableaus voorkomen: 
Stormberg, Magersfontein en 
Colenso, de drie fronten waarop 
de Engelsen compleet werden 
verrast door een handjevol Boe
ren die hen een lesje in het oor
logvoeren gaven. Op de achter
kantvan het boelqe is een foto 
geplaatst van het Horse JVIemonal 
in Port Elizabeth; het herdenkt 
de paarden die in de bloedige 
oorlogen gedood werden. Al
leen al aan Engelse zijde zouden 
naar schatting zo'n 400.000 
dieren zijn omgekomen. 
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Boeiende geschiedenis helder verteld in een prachtig Zuid-Afrikaans postzegelboekje. 
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Onder op 31 mei 
tekende een aantal 
Boerenleiders het 
vredesverdrag m 
Pretoria Van links 
naar rechts zien we 
Koos de la Rey, Lu
cas Meyer, Schalk 
Burger, Louis Bot
ha, J. C Krogh en 
FW Reitz 
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vaal) en Oranjevrijstaat trok een 
stroom buitenlanders aan, die 
in de nieuwe mijngebieden de 
meerderheid gingen vormen. 
Croot-Brittannië zag hierin een 
aanleiding om voor deze groe
pen algemeen stemrecht te ei
sen en zo zeggenschap over de 
rijkdommen te krijgen. De on
derhandelingen hierover mis
lukten echter en een eerste En
gelse poging tot annexatie liep 
uit op een nederlaag voor de 
Engelsen: ze w/erden in deze 
Eerste Boerenoorlog in de slag 
bij Majuba verdreven. Een twee
de poging, de zogenoemdejo-
mesonraia, werd omstreeks de 
jaarwisseling 1895/96 onderno
men. Grote man achter de 
schermen was Cecil Rhodes, de 
Engelse gouverneur van de 
Kaapkolonie. Ook deze actie 
van de Engelsen mislukte, wat 
Rhodes zijn baan en reputatie 
kostte. De spanning tussen de 
twee boerenrepublieken en En
geland liep verder op en onder
handelingen over stemrecht 
voor de uitlanders liepen op 
niets uit. De president van de 
Boeren, Kruger [27], concludeer
de: 'Dit is nie stemreg wat jullie 
wil hè nie, dit is my land wat Jul
ie wil hè'. Na een ultimatum 
van de Boeren (terugtrekking 
van de troepen, geen verdere 
aanvoer van versterkingen) 
brandde de strijd opnieuw los. 
De Boeren waren uitstekend be
kend met het terrein en wisten 

zich snel te verplaatsen; ze 
brachten de Engelsen aanvan
kelijk grote verliezen toe. Ze wa
ren ecnter niet in staat de 
spoorverbinding met Natal te 
verbreken om daarmee de aan
voer van grote aantallen Engel
se manschappen en materieel 
te verhinderen. Daartegen wa
ren de lichte wapens van de 
Boeren niet opgewassen. 
In Europa kreeg de strijd van de 
Boeren tegen de Engelsen veel 
aandacht, maar de politiek van 
de grote landen maakte het on
mogelijk Zuid-Afrika steun te 
verlenen. Zo was de Nederland
se regering benauwd voor haar 
Indische bezittingen. Het enige 
dat Nederland kon doen was de 
kruiser Gelderland aan Presi
dent Kruger ter beschikking te 
stellen, zodat deze naar Europa 
kon komen om bij de grote mo
gendheden Frankrijk, Duitsland 
en Rusland steun te vragen. 
Ondanks de morele steun van 
veel Europese landen keerde 
het tij voor de Boeren. Bij een 
van de hevigste artillerieaanval-
len van de Engelsen bij Magers
fontein moest de Boerengene-
raal Piet Cronjé met ruim vier
duizend Boeren capituleren. 
Veel Boerenstrijders keerden in 
paniek terug naar hun woon
plaatsen, wat de ineenstorting 
van het van het front veroor
zaakte. De hoofdstad Bloem
fontein viel, waarna Johannes
burg en Pretoria door de Engel-

BEKEND VAN NA DE BOERENOORIOG 

Een aantal internationaal bekende wereldburgers zijn hun carrière 
begonnen in de tijd van de Boerenoorlog. De bekendste zijn: 

Winston Churchill, die als journalist door de Boeren gevangen werd 
genomen, maar wist te ontsnappen; 

Boden Powell, die in Kimberley omsingeld was door Boerenstrijders 
en onder de indruk raakte van het gemak waarmee de Boeren het 
voordeel van het terrein wisten uit te buiten. Het bracht hem op het 
idee in Engeland een scoutingbeweging op te richten; 

Mahattna Gandhi, die als brancarddrager werkte ten tijde van de Boe
renoorlog in Natal; 

Arthur Conon Doyle, de bekende schrijver (o.a. Sherlock Holmes), die 
als arts de strijd meemaakte. 

sen zonder weerstand konden 
worden ingenomen. De Boeren 
moesten zich van verdere strijd 
terugtrekken; de enige moge
lijkheid die nog restte was net 
voeren van een guerrilla. De En
gelsen, die vreesden voor een 
opstand in de Kaapkolonie, ver
scherpten hun tactiek van de 
verschroeide aarde in Transvaal 
en Oranje Vrijstaat, maar de 
kosten voor de oorlog namen 
exorbitante vormen aan. In to
taal waren 350.000 manschap
pen ingezet en desondanks wa
ren de Doerencommando's niet 
uit te schakelen. Voor de Boe
ren was het perspectief ook niet 
rooskleurig: als de oorlog zou 
worden voortgezet zouden hun 
landerijen totaal worden ver
woest. Een eerste bemidde
lingspoging werd ondernomen 
door de Nederlandse premier 
Abraham Kuyper en de strijden
de partijen kwamen met elkaar 
in gesprek. Een vrede bleek mo
gelijk [28]; het akkoord werd be
reikt in de stad Vereeniging. Op 
31 mei 1902 werd in Pretoria 
een verdrag gesloten waarbij de 
Boeren hun onafhankelijkheid 
opgaven en de soevereiniteit 
van Engeland erkenden. Het re
gelen van algemeen stemrecht 
werd uitgesteld tot na het zelf
bestuur, dat op 31 mei 1910 
werd verkregen. De Unie van 
Zuid-Afrika was een feit. 
Ook na afloop van de oorlog 
bleef het grote publiek sympa

thie koesteren voorde Boeren
strijders. In de Verenigde Staten 
werden tijdens de wereldten
toonstelling in Saint Louis van 
n904zo'n 650 Zuid Afrikanen 
ingehuurd om enkele veldsla
gen natuurgetrouw na te spe
len, waaronder het zogenaam
de 'standhouden tot de laatste 
man'. Een van de deelnemers 
was generaal Pieter Cronjé, die 
zich na de slag bij Modderfon-
tein met zijn troepen aan de En
gelsen hacl overgegeven. Door 
zijn optreden in Tiet 'circus' van 
Saint Louis werd hij na terug
keer in Zuid-Afrika door de ge
meenschap uitgestoten. 
Na terugkeer op hun verwoeste 
boerderijen kregen de Boeren 
niet de door de Engelsen toege
zegde herstelbetalingen van het 
Engelse gouvernement, terwijl 
nieuwe Engelse kolonisten vo
lop financiële steun kregen. Dit 
verbitterde de Boeren uiteraard 
en het legde de kiem voor het 
zo verafschuwde apartheidssys-
teem. De kritiek die Zuid-Afrika 
voor zijn politiek te verduren 
kreeg werd lange tijd gene
geerd; 'Van andere landen heb
ben wij niets te verwachten,' 
was zo'n beetje de houding. 
Het duurde nog tientallen jaren 
voordat de apartheidspolitiek 
werd verlaten en alle inwoners -
waaronder dus ook de gekleur
de bevolking - stemrecht kreeg. 
En daar was in 1900 allemaal 
om begonnen! 
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PHoooi Brazilië €9^0,00 
In map Gebr Collectie 1843/1894 met eiiorm 
ßoeä mate-naal als Mtchel Nrs 1,2,4/6, 
11/18,19/22, sp/66en vele anderen woarbij 
een uit^cbreicie afdeling met stempels, tan-
dm^cn, bec!dver-schuivit\gen enz enz Zeer 
hoge catalo^tis-waorde 

PH0004 Kanaal Eil. € 420,00 
In album Pfris Guernsey cn]ersey 
1869/15)88 Op de port-scrics na een 
complete collectie 

PH0007 Zwitserland € 204,00 
In map Gebr Collectie Pro Patna en Pro 
Juventutc op een mstcckkaart 1̂ 14-15165 
w o veel betere m mooie kwaliteit 

PH0013 Nieuw Caledonië € 390,00 
In map P/ris/on^ebr/gebr Collectie met 
luchtpost en port Tot ongeveer ip6o 
gebruikt/ongebruikt, daarna postfris 

PH0015 Morief: Schilders € 1.980,00 
In 28 Victoria albums P/ris/ongebr/ 
gehr Collectie gehele weield opgezet met ols 
uitgangspunt schilder per land ofgehied 
Door dcgrote omvang is het met mogelijk 
alles te omschrijven 

PH0020 Nederland € 1.020,00 
InDavo album Gebr/ongebr Collectie tus
sen 1852 en 15160 waarbij nr 44, &4-S6,100, 
134-135,212-215,238-23^, 244-247,257-
260 en 346-349 allen flebruikt Tevens diverse 
oude emissies gedeeltelijk op tandmgen 
verzameld Vanaf 1546 ongebruikt 

PH0032 Schepen € 4.900,00 
Enorme voorraad, opgezet m 4 handelaren 
tnsteekbocken, voornamelijksencs /ring
banden en een map met voornamelijk blok
ken Zeergechikt voor handel en beurzen 
Verkoopprijzen staan nog mguldcnsl 

PH0035 Ned. koloniën € 385,00 
In Leuchtumi de luxe album P/ris/ongebr/ 
gebr Collectie met Nederlands Indie, Nieuw 
Guinea en Suriname Met dienst en port 
Ned Indie 5 cent rood cijfertype met honzon-
taalgebroken opdnikjava (AVAJj 

PH0050 Ned.-Stempels € 1.320,00 
In map Gebr Klemrondstempels, afdeling 
trein op emissie 1876-1894 Ca 160 stuks 
Volgens opgave € 4500 -

PHootó Indonesië € 1.200,00 
In 2 albums Postfr 1950-1997 Complete 
collectie inclusief de schaarse blokken Zeer 
hoge cataloguswaarde 

PH0072 Nederland € 120,00 
In DAVO de luxe Gebr Collectie loojuar 
vorstinnen met diverse series Leuke start voor 
verdere uitbouw 

PH0076 Nederland € 495,00 
In album Ongebr /gebr 1864/1979 Een 
goedgevulde verzameling met veel beter 
matcnaal uit dejaren '}o en '50 

PH0091 Faroer € 275,00 
In doos f fris Jaarsets 1977/1995 compleet 
Tevensjaarsets Giocnland 
W7 t/ni 1990 c" 1993 
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IN HET NIEUWE POSTZEGELSEIZOEN 
TE ZIEN OP HET INTERNET. 

DE FILM WAAR IEDEREEN HET OVER HEEFT... 

"DE ZOMERHIT" 
AL 20.000 KIJKERS IN DE VOORPREIVliERE 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Argentinië 
In een recent verschenen 
folder van de Argentijnse 
posterijen wordt een op
somming gegeven van de 
postwaardestukken die 
in 2003 verschenen zijn. 
Over het algemeen zijn 
het kleurrijke stukken 
met interessante the
ma's: 
- envelop 'Kom naar het 
postkantoor en kies je ei
gen superprijs'; zegel
beeld klavertje vier ($ i), 
voorgedrukt adres met 
KlX-code (24 maart 
2003); 
- voorgefrankeerde 
prentbriefkaart autocou
reur Henry Martin; zegel
beeld racewagen en ge
blokte vlag ($ 2), beeld-
zijde foto's en handteke
ning (15 april 2003); 
- envelop 'Word lid van 
Henry Martins team'; ze
gelbeeld racewagen en 
geblokte vlag ($ 2), voor
gedrukt adres met KIX-
code (15 april 2003); 
- geïllustreerde briefkaart 
'Angelo G. Roncalli -
Paus Johannes XXIII'; ze
gelbeeld $ 0.75 portret en 
kerk O.L.V. van Gezond
heid, Venetië. Illustratie 
kaart van Europa en mo
zaïek van de H. Drie-een-
heid, pauselijk wapen, 
Italiaanse vlag (29 april 
2003); 
- envelop Vaderdag; ze
gelbeeld $1.50 handen 
van vader en zoon op een 

hart, illustratie kinderte
kening vader en zoon (27 
mei 2003); 
- envelop Vriendendag; 
zegelbeeld $ 1.50 olifant 
en muis, illustratie idem 
(4Juli2003); 
- geïllustreerde briefkaart 
'50 jaar Filatelistisch 
Centrum Dr. Gray'; ze
gelbeeld $ 0.75 Maagd 
met de Rozenkrans, Ve
netië. Illustratie brug tus
sen Rosario en Victoria, 
poststempel, oude land
kaart, stoomschip, post
zegel (22 augustus 2003) 
envelop Lente; zegel
beeld $ 1.50 bloemen en 
hart, illustratie bloemen 
en bij (i september 
2003); 
- envelop Moederdag; ze
gelbeeld $ 1.50 roos, illu
stratie moeder met twee 
kinderen en harten (19 
september 2003); 
- envelop Kerstmis; ze
gelbeeld $ 1.50 slee met 
cadeaus getrokken door 
rendier, illustratie kerst
man, kerstboom, ca
deaus en versieringen (11 
november 2003); 
- envelop Nieuwjaar; ze
gelbeeld $ 1.50 jaartal 
2004, champagneglazen 
en sterren, illustratie 
idem (11 november 
2003); 
- geïllustreerde briefkaart 
'100 jaar Orde der Maris-
ten'; zegelbeeld $ 0.75 
glas-in-loodraam. Illus
tratie foto's van de ver

schillende activiteiten 
van de Orde (14 novem
ber 2003); 
- geïllustreerde briefkaart 
'Tentoonstelling red
dingsexpeditie Zuidpool 
1903'; zegelbeeld $ 0.75 
korvet A.R.A uit Urugu
ay. Illustratie landkaart 
met route van de expedi
tie en maximumkaart uit 
1953 (18 november 
2003). 

Australië 
De Australian Industrial Re
lations Commission is een 
juridische instelling die 
zich onder meer bezig
houdt met bemiddeling 
in arbeidsconflicten. Ter 
gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van deze 
AIRC werd op 3 augustus 
2004 een pre stamped enve
lope uitgegeven. In het ze
gelbeeld (50 c) staat het 
embleem van de organi
satie en links op de enve
lop ziet men het portret 
van de eerste voorzitter, 
rechter Richard O'Con
nor (1851-1912). De enve
lop - ongebruikt of met 
eerstedagstempel - wordt 
verkocht voor $ 0.60. 

Bulgarije 
Over Bulgaarse uitgiften 
is vrijwel geen informatie 
te vinden. Er worden mo
menteel briefkaarten uit
gegeven met zegelbeeld 
'Wapen' 30 1. donker
rood en enveloppen met 

hetzelfde zegelbeeld 45 1. 
donkerblauw. De ver
koopprijs van de post
waardestukken die op 
voor- of achterzijde ge
drukt staat, ligt altijd wat 
hoger dan de nominale 
waarde. 
Zes recente enveloppen 
die min of meer te identi
ficeren waren hebben de 
volgende thema's: 
-het Rode Kruis; 
- looste geboortedag 
Salvador Dali [i]; 
- Bulgarijes toetreding tot 
de Navo; 
- de ruimtevlucht van de 
Rus Raiakavichnikov en 
de Bulgaar Ivanov in de 
Sojoez 33 naar het ruimte
station Saljoet in april 
1979 [2]; 
- tekenaar Zhorzh 
Ppapzov (1894-1972); 
- schilder Aleksandr 
Moetafov (1879-1957). 

Canada 
Voor $19.95 kan men bij 
de Canadese posterijen 
een zogenaamd Canada 
Celebration Pack aanschaf
fen, dat bestaan uit een 
T-shirt, een munt en een 
voorgefrankeerde prent
briefkaart [3]. Dit alles is 
verpakt in een heuptas 
met veldfleshouder. Met 
dit soort producten mikt 
men waarschijnlijk niet 
echt op filatelisten, maar 
iemand die zijn collectie 
postwaardestukken Ca
nada compleet wil hou

den, zal de kaart toch wel 
willen hebben. Die is he
laas niet los te koop. 

Vier nieuwe voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
met het thema Tourist 
Attractions die wereldwijd 
verstuurd kunnen wor
den voor $ 1.49 per stuk: 
Nationale tentoonstel
ling, Lac St-Jean, Interna
tionaal Jazzfestival 
Montreal en St-Josef-
Oratorium. 

China (Taiwan) 
De vuurtoren van 
Tungyin Tao bestaat dit 
jaar honderd jaar. Hij 
staat afgebeeld op een 
voorgefrankeerde prent
briefkaart die verkrijg
baar was vanaf I juli 
2004. De verkoopprijs 
van de kaart bedraagt 
NT$2. 

Ter gelegenheid van het 
tienjarige bestaan van de 
Filatelistische Federatie 
werd op 24 juli 2004 een 
speciale aangetekende 
envelop uitgebracht in 
een oplage van 100.000 
exemplaren. Voor het ze
gelbeeld is gebruik ge
maakt van de nieuwjaars
zegel 'Jaar van de Aap' 
van NT$ 13. De Taiwane
se Filatelistische Federa
tie organiseert jaarlijks 
een nationale postzegel
tentoonstelling en neemt 
ook deel aan tentoonstel-

(96 



lingen in het buitenland. 

Groot-Brittannië 
In Gibbons Stamp Monthly 
van augustus 2004 meldt 
John Holman nieuwe air-
pocks (kunststof envelop
pen voor de verzending 
van documenten). Er zijn 
enveloppen in C4-for-
maat voor Europa en voor 
de restvan de wereld, elk 
in vier verschillende uit
voeringen. Daarnaast is 
er voor elk van de be
stemmingen een C3-en-
velop beschikbaar. Prij
zen variëren van £ 2.99 
t o t£5 .49 . 

Oekraïne 
Vier voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met ze
gelbeeld 45 k. 'Monu
ment met vredesduiven 
in Kiev'[4]. Op de beeld-
zijde van de kaarten ziet 
men tamelijk traditionele 
boeketten en wensen. De 
adreszijde is moderner, 
de onderste van de zes 
adresregels is namelijk 
gedrukt in microtekst. 
Na extreme vergroting 
kan met daar de lands-
naam lezen, afwisselend 
in Romeins en in Cyril
lisch schrift: UKRAINA 
YKPAIHA. 

Oostenrijk 
Op 23 juli 2004 ver
scheen een envelop ter 
ere van Rupert Hollaus 
[5], wereldkampioen 
motorrijden 125 cc in 
1954. De coureur heeft 
overigens niet lang van 
die triomf kunnen genie
ten: hij verongelukte bij 
de training voor de Grand 
Prix van Monza in het

zelfde jaar. In het zegel
beeld van de envelop 
(€0.55) staat Hollans met 
de lauwerkrans, links op 
de envelop ziet men een 
wedstrijdbeeld. Er was bij 
deze uitgifte een speciaal 
eerstedagstempel be
schikbaar. 

Een briefkaart met als 
thema 'Gmunden en 
zout' verscheen op 28 au
gustus [6]. De kaart heeft 
een nominale waarde van 
€0.55; in het zegelbeeld 
wordt de relatie geïllus
treerd tussen de stad en 
het mineraal. Gmunden 
schijnt in de Keltische 
tijd al een centrum van 
zouthandel te zijn ge
weest. 

Roemenië 
Een keuze uit de vele geïl
lustreerde enveloppen 
van de laatste tijd. Alle 
zijn voorzien van volg
nummer/jaar op de ach
terzijde. 
- 027/2003: 'Doormiddel 
van de filatelie kun je de 
toekomst van je kinderen 
verzekeren'; zegelbeeld 
30001. album en loep, il
lustratie ontwerp voor 
een postzegel; 
- 070/2003: 'Galerie der 
Kampioenen'; zegelbeeld 
3000 1. embleem Filate
listenbond, illustratie 
portretten van bekende 
Roemeense filatelisten; 
-105/2003: Tachtig jaar 
Organisatie van de Onbe
kende soldaat; zegel
beeld 3.000 1. embleem, 
illustratie monument 
120/2003:100 jaar Filate
listenkring Timisoara; 
-156/2003: 25 jaar CTIF 

(brandweerorganisatie); 
zegelbeeld logo, illustra
tie Monument voor de 
Brandweerlieden, Boeka
rest; 
- 006/2004: FilateUsti-
sche tentoonstelling in 
het Arboretum van Sime-
ria; zegelbeeld 4.0001. 
bloesemtak, illustratie 
bomen; 
- 042/2004: Albert Ein
stein (1879-1955); zegel
beeld 4.0001. portret, il
lustratie portret, formu
les [7]; 
- 056/2004: Thematische 
postzegeltentoonstelling 
Italië/Roemenie Filtern 
2004; zegelbeeld 4.000 1. 
Romeinse wolvin, illus
tratie Roemeense postze
gels met Italiaanse mo
tieven [8]; 
- 058/2004: Museum 
Lenau-Lenauheim; zegel
beeld 4.0001. en illustra
tie poppen met kleder
dracht van Banat-Duit-
sers [9]; 
- 064/2004: 36e Schaak-
olympiade, te houden op 
Mallorca (14-31 oktober 
2004); zegelbeeld van 
4.000 1. en illustratie 
schaakstukken [10]. 

Rusland 
Briefkaarten met bijzon
der zegelbeeld 3.50 r.: 
- Actrice Tatjana Peltzer 
(1904-1992); zegelbeeld 
portret, illustratie: in de 
rol van Marcellina in 'De 
bruiloft van Figaro' (uit
giftedatum 27 mei 2004); 
- Acteur Wladimir Belo-
kuzow (1904-1973); ze
gelbeeld portret en film-
scène uit film over piloot 
W. Tschkalow, illustra
tie: in de rol van Tschit-

schikow in 'De dode zie
len' (27 mei 2004). 

Enveloppen klein for
maat met bijzonder ze
gelbeeld 4.70 r: 
-125 jaar Sokolniki-park; 
zegelbeeld embleem, il
lustratie laan in park, 
kaart, gestileerde roofvo
gel met kroon (12 mei 
2004); 
- 225 jaar Universiteit 
voor Geodesie en Carto
grafie Moskou; zegel
beeld gebouw en em
bleem, illustratie oude 
landkaart en beeld
scherm met opname ge
maakt vanuit Spoetnik 
(12 mei 2004) [11]; 
- 225 jaar Universiteit 
voor Landmeetkunde 
Moskou; zegelbeeld ge
bouw en embleem, illus
tratie landschap, kaart, 
meetinstrumenten (12 
mei 2004) [12]; 
- Salawat Julajew (1752-
1800), dichter en deelne
mer aan de Boeren
opstand van 1773-1775; 
zegelbeeld Monument in 
Ufa, illustratie: borst
beeld en gedicht (18 mei 
2004). 

Enveloppen groot for
maat met zegelbeeld 'A'. 
De vermelde datum is de 
besteldatum die op de 
achterzijde van de enve
loppen gedrukt staat: 
- 85 jaar Militair Instituut 
voor Vliegtuigbouw (03-
11-2003) [13]; 
- 125e geboortedag van P. 
Bashow (03-11-2003); 
- Nieuwe postzegelreeks 
'Sterrenbeelden' (17-11-
2003) [14]; 
- 80 jaar tijdschrift voor 

kinderen 'Mursika' (09-
12-2003); 
- 60 jaar Kostroma-
gebied (19-12-2003); 
natuurbeschermingsge
bied langs de Oka (22-12-
2003) [15]; 
-170 jaar draf- en ren
baan Moskou (16-01-
2004) [16]; 
- 25 jaar natuurbescher
mingsgebied Taimyz (20-
01-2004) [17]; 
- Nieuwe postzegelreeks 
'Russische heersers ' (11-
02-2004) [18]. 

Spanje 
Klanten van de Spaanse 
Filatelistische dienst krij
gen hun zendingen soms 
toegestuurd in een spe
ciale envelop. In maart 
meldde ik een dergelijke 
envelop met zegelbeeld 
'Fiets' zonder waarde
aanduiding, die gebruikt 
was voor het verzenden 
van kerstwensen. Ter ge
legenheid van de ten
toonstelling Espafia 2004 
is er weer een envelop 
met dat zegelbeeld ge
bruikt, nu met het logo 
van de tentoonstelling in 
de linkerbenedenhoek. 

Verenigde Naties 
(Geneve) 
In verband met tariefwij
zigingen in Zwitserland 
worden de huidige VN-
briefkaarten opgewaar
deerd door middel van 
een bijdruk. 
De nieuwe kaarten ver
schijnen op 21 september 
2004 en hebben de vol
gende waarden: 
(0.70+0.15=) 0.85 f, 
(0.90+0.10=) i.oo f en 
(1.10+0.10=) 1.20 f 
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N.V.RH, onder de loep 

Deze aflevering 
Op acht september is het weer zoveri Dan verschijnt de nieuwe 
Speciale Catalogus van Nederland en gebieden, het onmisbare 
boekwerk voor zowel de beginnende als de (ver)gevorderde 
filatelist. Hans van den Eijnde, voorzitter van de acht leden 
tellende cataloguscommissie, doet alvast een boekje open over de 
inhoud van deze 64e editie, die in een oplage van maar liefst 
20.000 exemplaren is gedrukt. 

Naast de activiteiten van de cataloguscommissie, die bepaald niet 
stilzit, wordt er voor de specialistische katernen regelmatig een 
beroep gedaan op filatelisten, die hun sporen op het betreffende 
deelgebied ruimschoots hebben verdiend Walter de Rooij 
verzorgde voor deze editie het speciale katern over postzegel
boekjes. Onder de loep sprak met deze pionier op het gebied van 
teksten, telblokjes en registerstrepen. 

Speciale Cotalogus 2005 
Trend van stijgende prijzen zet door! 

SpEClAt ,« ClitM.OGUS l O O J 

'De commissie komt ieder 
jaar vele malen bijeen 
om te vergaderen over 
de samenstelling van de 
Speciale Catalogus. Vooral 
aan het bepalen van de 
nieuwe prijzen wordt veel 
tijd besteed en daarbij kan 
het er soms pittig aan ' 
toegaan,' zegt voorzitter 
Hans van den Eijnde 'Maar 
uiteindelijk komen we er altijd 
uit, zo ook dit jaar. Nu de 
kruitdampen zijn opgetrokken 
kunnen we concluderen, dat de 
prijzen op de postzegelmarkt de 
opgaande lijn in het algemeen 
vasthouden, zodat er ook bij 
deze editie ruimte was om veel 
catalogusprijzen verder te verhogen 

'Om wat voorbeelden te noemen: De postfrisse zegels uit de 
periode 1941 tot en met 1996, die zijn opgenomen in het 
inkoopprogramma van de Spaanse Afinsagroep, stijgen 
gemiddeld met zo'n 6%. Afinsa heeft inmiddels voor grote 
bedragen van dit materiaal gekocht en dat begin je nu toch te 

m 

merken. De overschotten van vooral de jaren tachtig nemen af en 
de schaarste van bijvoorbeeld de oudere Europazegels neemt 
duidelijk toe. De postzegelboekjes tot 1950 zijn drastisch in prijs 
verhoogd en ook de moderne uitgiften van de Nederlandse 
Antillen en Aruba kennen een opwaartse tendens.' 

"Er zijn legio redenen om de nieuwe 
Speciale Catalogus 2005 aan te schaffen' 

Naast vele prijsaanpassingen heeft de Speciale Catalogus ook 
weer de nodige uitbreidingen ondergaan. Zo zijn er in de nieuwe 
editie postfrisprijzen opgenomen vanaf de allereerste zegels uit 
1852. De kolom met prijzen voor zegels van de klassieke emissies 
zonder gom is hierdoor komen te vervallen. Naast plaatfouten 
van Nederland zijn er nu ook een aantal van de Overzeese 
Gebiedsdelen opgenomen. Van de moderne uitgiften van 
Nederland is meer informatie opgenomen over de drukprocédés 
en papier- en tandingvariëteiten. Het specialistische katern bevat 
deze keer informatie over de variëteiten van de postzegelboekjes, 
dat voor de laatste keer in 1999 was opgenomen. 

Kortom, er zijn legio redenen om de nieuwe Speciale Catalogus 
van 2005 aan te schaffen. Vanaf 15 september is deze verkrijg
baar De prijs voor het 770 pagina's tellende boekwerk bedraagt 
net als vorig jaar 19 euro en 80 cent. 

'Met postzegelboeicjes leun je alle Icanten op' 
In gesprek met Walter de Rooij, boekjesspecialist 

Al vanaf jonge leeftijd houdt de nu zestigjarige Walter de Rooij 
zich met de filatelie bezig. Zijn grote interesse in postzegel
boekjes ontstond in de loop van de zestiger jaren: 'Ja, in die 
tijd werden er steeds vaker postzegelboekjes uitgegeven met 

verschillende teksten en dat intrigeerde me Ik begon de post
kantoren af te lopen op zoek naar nieuwe varianten en kocht 
daar, als ik tenminste de kans kreeg, wat extra van in Ik was 
echter niet de enige en binnen de kortste keren was er sprake 
van een echte hype in postzegellond ' 

Hij bundelde de vergaarde kennis met die van John Hali en na 
een grondige inventarisatie brachten ze samen de eerste boekjes
catalogus uit, waarin naast de hoofdnummers ook alle variëteiten 
een plaats kregen De belangstelling was enorm en de prijzen 
voor de schaarse boekjes, die in veel gevallen pas enkele jaren 
oud waren, stegen tot recordhoogten. De Rooij: 'Ik kan me nog 
goed herinneren dat eind jaren zeventig het meest begeerde 
'gewone' boekje 9eF met telblok, voor zeventienhonderdvijftig 
gulden van de hand ging.' 

Nadat de grote rage over het hoogtepunt heen was, kwamen de 
prijzen in rustiger vaarwater en werd het verzomelgebied langzaam 
volwassen Toch is de belangstelling voor de postzegelboekjes 



van na 1964 vandaag de dag nog steeds groot en worden 
de schaarsere teksten en andere variëteiten door velen gezocht. 
Reden om in de Speciale Catalogus extra aandacht aan dit 
verzamelgebied te schenken. Naast de hoofdnummers, al dan 
niet met telblok, die hun vaste plaats al sinds jaar en dag hebben 
veroverd, is er in deze editie een katern opgenomen, waarin 
alle variëteiten worden belicht. Een complete inventarisatie van 
de voorkomende versnijdingen, misperforaties, kaftvarionten, 
registerstrepen en snijlijntjes. 

'Wat de zeldzaamste variant is?' De Rooij hoeft nauwelijks na te 
denken. 'Dat is het postzegelboekje van fl. 1,14. De inhoud van 
de handgemaakte boekjes 1 en 2 is in 1964 tegelijkertijd 
gedrukt. Later zijn deze vellen gescheurd. Door een fout zijn er 
toen tien boekjes 2 ontstaan met een tweetal extra zeven centjes, 
die eigenlijk bij boekje 1 hoorden. Deze rariteit vormt het kroon
juweel van een klein aantal collecties en wordt nauwelijks 
aangeboden. Ik denk dat de huidige markwaarde zo'n 7 ó 8000 
euro bedraagt.' 

'Deze rariteit is ttet kroonjuweel van slechts enkele collecties.' 

Nadat De Rooij zich jarenlang met de Nederlandse boekjes had 
beziggehouden, heeft hij zich later ook op de buitenlandse markt 
uitgaven op dit gebied gestort. Nadat hij samen met John Hali 
aan de wieg had gestaan van de contactgroep voor boekjes en 
rolzegelverzamelaars -tegenwoordig Postaumaat geheten- zag hij 
naast zijn drukke baan in het onderwijs kans om met zijn bedrijfje 
Booklet International het verzamelen van boekjes te propageren 
én zijn collectie verder uit te breiden. Hij is nog steeds bijna 
dagelijks met zijn collectie bezig en volgt de ontwikkelingen van 
de markt op de voet. Internet speelt hierbij een steeds belangrijker rol. 

Een tiental boekjes van de Duitse Koloniën werd afgeslagen voor 
het fabelachtige bedrag van tweeënvijftigduizend euro, en dan 
komt het opgeld er nog bij.' 

'Waarmee ik zeker niet wil beweren, dat het verzamelen van 
boekjes een dure tak van filatelie is. leder kan met zijn eigen 
budget een leuke en interessante collectie opbouwen. Met boekjes 
kun je alle kanten op! Je verzamelt ze per land of per thema. 
Boekjes hebben veelal een culturele achtergrond en geven vaak 
veel meer informatie over de postzegels, die erin zijn opgenomen. 
Ik heb er nooit een moment spijt van gehad, dat ik deze weg ben 
ingeslagen. Het verzamelen van boekjes is een fantastische 
specialisatie, waar je nooit op uitgekeken raakt.' 

50 c Bnefkaanen en 
drukwerken in kaartvorm 

60 c Overige drukwerken 
tot en met 20 gram 

70 c Sneven tot en met 20 gram 

nederland nederland nederland nederland 

'Speciaal katern bevat alle variëteiten' 

"Het verzamelen van boekjes is een 
fantastische specialiteit" 
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Zo was er in de eerste helft van dit jaar een spectaculaire 
gebeurtenis, waar menig boekjesverzamelaar nog steeds rode 
wangen van heeft. De Rooij vertelt: 'In mei kwam er bij het 
veilinghuis Hettinger in Ottobrunn bij München een zeer 
importante collectie boekjes onder de hamer. Uit alle windstreken 
waren verzamelaars en handelaren op de veiling afgekomen. 
Er zijn werkelijk topprijzen gerealiseerd: Boekje 1 van Rusland 
bracht elfduizend euro op en boekje 5 van Danzig achtduizend. 

Contactadres. Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 070-347 38 49 

B-mail. info@nvph.nl 
Internet- V > n V > V . n v p h . n l 

mailto:info@nvph.nl


STICHTING COMITÉ 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

AMSTERDAM 

organiseert op 
zaterdag 6 en 

zondag 7 november 2004 

in het Huygens-College, 
2e Constantijn Huygensstraat 31 

in Amsterdam 

(( AMSTERDAM 2004" 

Een Categorieën 2 en 3 tentoonstelling, 
met 1-kader en jeugdinzendingen, en voor het 

eerst de nieuwe mogelijkheid van "Inzending op 
voordrukalbumbladenTCatalogusinzending" 

Er zullen 6 handelaren aanwezig zijn, er wordt een 
tombola gehouden en er is een stuiverhoek. 

De jaarlijkse Dag van de Postzegelenveloppe is 
hier uiteraard te koop. Informatie: 020 - 4974024 

Op zondag is het PARKEREN GRATIS 

Openingstijden: zat - 10.00 - 17.00 uur 
zon-10.00-16.00 uur 

Toegang en catalogus gratis 

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

; Over 418000 stamps 
I Over a million 
; price quotations 

' Over 250000 illustrations ' 

PLAATS OOK 

ICLEINE 

^/ it> \ 
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De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maandeli j lcs verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2 0 0 4 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
in!.: Kortrijksestraat 22 , B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evf. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

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

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

KIENHORST 
' eigerstraat 9 
,811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
'^-mail: kienhorst.breda©! 

inhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 2bb 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 

lail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
:-mail: kienhorst@plan( 

ienhoEsC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Filcon v.o.f. 
KOOPT NEDERLAND POSTFRIS 
Postfris vóór 1940: 40 ä 50% van de catalogus 

332/345 
350/355 
374/378 
379/391 
392/396 
397/401 
402/403 
428/442 
444/448 
449/453 
454/459 
460/468 
469/473 
490/494 
495/499 
500/503 
504/505 
506/507 
508/512 
513/517 
538/541 
542/543 
544/548 
550/555 

€11,00 
€ 17,50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

6,50 
4,50 
1,40 
0,85 
4,50 
5,50 
0,50 
0,90 
1,00 
2,20 
1,50 
3,25 
1,70 
3,00 
0,70 
1,85 
2,70 
7,00 
7,50 
3,00 
8,75 

€23,50 

556/560 
561/562 
563/567 
568/572 
573/577 
578/581 
582 
583/587 
588/591 
592/595 
596/600 
601 
602/606 
607/611 
612/616 
641/645 
646 
647/648 
649/653 
655/659 
661/665 
666/670 
671/675 
676/680 

€ 45,00 
€ 3,75 
€ 13,00 
€ 18,00 
€ 10,00 
€ 9,00 
€ 0,60 
€ 7,50 
€ 3,00 
€ 52,50 
€ 4,00 
€ 0,10 
€ 10,50 
€ 7,00 
€ 9,75 
€ 15,00 
€ 0,60 
€ 1,00 
€ 7,50 
€ 10,00 
€ 6,00 
€ 7,00 
€ 15,00 
€ 4,50 

681/682 
683/687 
688/692 
693/694 
695/699 
700/701 
702/706 
707/711 
713/714 
715/719 
720/721 
722/726 
727/728 
729/730 
731/735 
736/737 
738/742 
743/744 
745/746 
747/751 

Na 196C 
plus 

€ 55,00 
€ 4,00 
€ 6,50 
€ 1,25 
€ 2,50 
€ 9,50 
€ 6,75 
€ 7,50 
€ 2,00 
€ 4,50 
€ 0,30 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 0,50 
€ 3,75 
€ 1,50 
€ 8,50 
€ 2,50 
€ 1,75 
€ 6,00 

gevraagd 
blokken 

Leven ngs voorwaarden: 
Kwaliteit: postfris; zonder roest en redelijk gecentreerd. Minimum levering € 200,-. 
Betaling: Na akkoord bevinden per bank of giro. 
Drukfouten en prijswijziginen voorbehouden. 

Filcon v.o.f. 
Meikevermeent 36, Hilversum (1218 HG) 

Tel. 035 - 6930560 - Fax 035 - 6914790 - E-mail: filcon@worldonline.nl 

http://www.michel.de
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:filcon@worldonline.nl
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OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
Email: e.braakensiek@worldonIine.nl  telefoon 0186571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20,760g CB Almelo, ©0546
864988, ■••cormeijer,2(g)plonet.nl. 
Federatie I.V. Pliilütclicii:I.M.G. 
van Mullekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132, 2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ Ben
nekora. 
JcuijdFilatelic Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174631015, 
i'u;illel(c.tnb(3)u)xs,nl. 
Ned. Ver, Voor Thematische 
Filatelie: J.C. van Duin, Berg
lusdaan 84,3054 BK Rotter
dam, ©0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39,2951GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
515788g. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5, 7608 KT Almelo, ©0546
861525, • b.karsch@hccnet.nl. 
Almere: 
VPVA Almere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, SafFier
straat 4g, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 

ipm.udpoel@tiscali.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak
kenes, ProvincialewegN 128, 
4286 EE Almkerk, ©0183
403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; mw. M. van der 
Weijden, Grienden 67,3831 HP 
Leusden, ©0334945343, 

MudWeijden(ó)mdis,nl. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers
foort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelucen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan So
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraati2,1391 GA Abcou
de, ©0294283962. 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©0204922810. 
ASVShdI Filatelie; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206303913. 
PVWAFilatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©0206734323, 
tevens faxnr. 
PV Postoumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 

1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, huandenbrinkcphi.nl. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wildemislaan 
13,7313 BB Apeldoom, 
©0553554110
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR 
Apeldoorn,©0555223655, 
:arcndmaas@)daxis,nl. 
Appingedam: 
PVAppin^edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, 
•j_huiskcs@hctnct.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839, isjrten
hoedtoi(3)chello.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BLNorg, 
©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Philrtelica Badhoeucdorp; T. van 
Leeuwen, Jan Benninghstraat 
43,1181 SB Amstelveen, ©020
6415022. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat 31,3772 CE 
Barneveld, ©0612398602, 
^deijlobebarneueld(ä)u;anadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van de 
Louw, Burg. Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487521618. 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk; R.v.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ®025i224g78. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk';. R.M. Perk, 
Koekoeklaan 13, 3722 AM Bilt
hoven, ©0302281610. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©047853 ig92. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,760g CB Almelo, ©0546
864988, >:cor.mcijct@hccnet.nl. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zardaan 55, 2742 BP Waddinx
veen, ©0182615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e,o,;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PV Breda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PVPhilatelica BrielleWestvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE EIburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C. W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FV IJsselfeLckstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCocuordcn e.o,; J. Bakker, Sin
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Lan
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WP Delft; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
whansmuis(ó)jcuanmuisu)inkel. 
speedlinq.nl. 

Delfzijl: 
PV'De Fiucl'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert2, 7216 PN Kringvan 
Dorth, ©0573221315, 
MinJo^DcuenterPostze^eldub.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinxper
io, ©0315655010. 
DoesburgHengelo (GIdJ: 
FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6g8i CD 
Doesburg, ©0313476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36,700g MJ Doe
dnchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postjaflcr'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof ig, 3311JT Dor
drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E.Terpstra
Meijers, Shnge35, 9204KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkwartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3g72 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDrontcn e.o.; mw. H.A. Klos
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
310101, L;haklos(iDdronten.net. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els

hout, ©0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6g3i DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt 
Phil.Ver, Echt; W. Utens, Molen
weg 19, 604g GA Herten, 

©0475330788. 
PhVGelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, >",g.radstaat(ä) 
hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu
gel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla
tenmakerstraat85, 6661 HL 
Eist, ©0481374116, wn.mol@ 
ujanadoo.nl. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514
56igo3. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©05gi
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRaebel, 
Burg. Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, ©0578627ogo. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461 NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZRGoor, 
©0547273033, »henla(J)u)orl

donline.nl. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
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4204 RP Gorinchem, ©0183 ; 
633163. i 
Gouda: , 
WW Gouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327. j 
'sGravenhage: ; 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benve ; 
nutolaan8, 2253AHVoorscho : 
ten, ©0715722702. : 
Philatclica Den Haaa;J.P. Lokker, ; 
Tomatenstraat 245,2564 CR j 
Den Haag, ©0703256494. 
PC 'De Kring'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 1 
Den Haag, ©0703297787. ■ 
Shell Tc Weruc.flfd. Filatelie; A. j 
van Haarlem, Van i 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 1 
WT Voorschoten. | 
PV'Vredestein';P.W. vandeNes, j 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. i 
PV'sGrauenlifl^ee.o.;!. Alsem ] 
geest, Zwedenburg 254, 2591 ; 
BM Den Haag, ©0703473547. ; 
Groningen: ! 
IV Philatelita; D. Roosjen, Me j 
zenlaan 13,9753 HX Haren, j 
©0505344229. I 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050 | 
5018234. j 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijkstraat 
44,2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na ig.oo uur). 
IV Philatelita; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV'Op Hoop uan Zegels'; L.A. j 
Koelemij, postbus 6236,2001 
HE Haarlem, ©0235244520. ' 
Haarlemmermeer: 1 
PVHaarlemmermccr;mw. M.van ; 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers ] 
straat 79, 2151 CG NieuwVen i 
nep, ©0252673134. j 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A.;J.C.vanderBijI, | 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half 1 
weg, ©0204974024. '• 
Harderwijk: ' 
PV Harderujijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Tous '< 
sainstr. 5, 3842 ZZ Harderwijk, | 
©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, ^jub(jDb@u)anadoo,nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H. W. van Zon, ! 
Frankrijklaan 59,1966 VC | 
Heemskerk, ©0251233894. j 
Heerenveen: j 
PV Heercnween; G. de Beer, De i 
Plasse I, 8449 EH Terband, l 
©0513625239. ' 
Heerhugowaard: ' 
PHV Heerhu^owaord e.o.; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, \ 
1701VH Heerhugowaard, 1 
©0725715665. I 
Heerlen: j 
PVHeerlene.o,;mw.C.H.Wol ■ 
singGrens, Promenade 267, ! 
64 i in Heerlen, ©045 \ 
5717790
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 

 FV Den Helder; L.J. Hordijk, Ro ! 

J zenstraat 11,1782 MS Den Hel ; 
der, ©0223613670. i 
Hellevoetsluis: 
P.V. Helleuoetsluis; J.J. Koppe | 
nol, Handlog 6,3224 PG Helle j 
voetsluis, ©0181322699. i 

Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJHelmond, ©0492
534793, tsa t.lcijten2@)chello.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambathtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. vanNassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHertoflenbossche FV; R. van Ach
terberg, Kloosterstraat 19. 5301 
BM Zaltbommel, ©0418
680790, ^rcneuanachterberg(a) 
tistüli.nl. 
Heusden: 
PV 'Black Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHilucrsum e.o.; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekschcioaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPV afd. WestFriesland; J.L.M. 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229231458. 
Philatelien Hoorn e.o,; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Postiegelvereniging Huizen en Oms
treken ; J.P. de Ruyter, Koningin 
Julianastraat30,1271 SM Hui
zen,®0355258i33. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; J.G. Bidder, Gallé
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatu)ijk/Rijnsbur5; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhVtFakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226
313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 

I ©0345616960, 
I 6auersluis.a@u;orldonline.nl. 
i Leeuwarden: 
; V.P.V. 'Friesland'; H.P. van der 
; Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
, Leeuwarden, ©0582673520. 
I Leiden: 
j IVPhilatehca;R.K.J.Hegenbarth, 

Callenburghplantsoen 13,2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265. 

' LWPV; W. Groenewegen, Roer
, dompstraati2,2352CLLeider
; dorp, ©0715891334. 

Lekkerkerk: 
E.N.P.V.; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 41, 

' 1602 LREnkhuizen, ©0228
i 312871. 
; AV'De Philatelist'; W.L.Wol
! schrijn. Karveel 5680, 8242 CR 
j Lelystad, ©0320221803. 
j Leusden: 
i VPZV'De Loupe'; LP.G. van der 
1 Meer, Hondsroos 6,3831 CG 
j Leusden, ©0334943379 
I (werkdagen 19.0023.00 uur), 
, Hjpgudmcer3g(3)hetnet.nl. 
[ Lichtenvoorde: 

FV'De Globe'; mw. M.E.A. van 
ZantenWillemsen, P.C. Hooft
straat 7,7131 WE Lichtenvoor
de. 
Lochem/Borculo: 

, NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
; genweerdi8,727iXTBorculo, 
I ©0545272543. 

Huiissenburg.fl@hetnet.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 

I Glane, ©0535382938. 

! M 

I Maassluis: 
i VVPVMaassluis(VPM);A.C.Ver

i beek, Schuberüaan 503, 3144 
I BK Maassluis, ©0105917871. 
I Maastricht: 
! PVZuidLimburg; B.J.M. Braam
i haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
I Maastricht. 
I Meppel: 
] PhilatelicaP.V.;B. Wijmstra, 
I Wandelbosweg 1087, 7971AK 
I Havelte, ©0521340070. 

Monnickendam: 
; PV'Waterland'; R.L Schoof, Lau
1 wersmeer 45,1447 LA Purme
I rend, ©0299645788. 
I Monster: 

NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
1 2681 XE Monster ©0174
I 280134, '^'ui.storm^hi.nl. 

Mijdrecht: 
\ PCDeRondeVenen;mw. N. Zwit

serloodden Duik, Burg. Van 
Trichtlaan 116,3648 VK Wilnis 
, ©0297289322. 

N 

, Noordoost Veluwe: 
j FV'De Globe'; mw. G.Jacobs, 
I Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
j ©0578613396. 
1 Noordwijk: 
I V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaan 
; 29, 2215 KN Voorhout, ©0252

212080. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632
Noordwijkerhout: 

i IVPhilatelica;J.M.G. van MuUe
i kom, Maandagseweteringi83, 
. 2211 WT Noordwijkerhout, 
I ©0252373440. 
I Nunspeet: 
I NVPV;C.A.deBil,Kuntzestraat 

j 150,8071 KP Nunspeet, ©0341

254522. 
I Nijmegen: 
I NVPV; Rob P. van Bruggen, So
j phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
■ Landstichting, ©0243233454, 
, »info(p)nupünijmegen.nl. 
: FV 'Nouiopost'; W.J.M. Goos

I sens, Vendelierstraat 15,6562 
j NA Groesbeek, ©024

I 3974654, MU).j.m.goosscns{a) 
i chello.nl. 

O 

i Oldenzaal: 
1 OPHV; H.J. Teunis, Dr. De Bruy
I nestraat35,7576BJOldenzaal, 
I ©0541514243. 
I Ommen: 
I Verzamclaarsucr. Ommen en Om

j streken; H. Koningen, Tuinflui
! terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
! ©0529450830. 
I Oostburg: 
] P.V, Land uanCad2and;LW. 

Lanse, Van Ostadestraat 58, 
I 4501 KV Oostburg, ©0117

j 454546
i Oosterbeek: 
j FV'De Globe'; H.Wegh,B. 
I Crumstraat 19, 6866 AA Heel
j sum, ©0317316649. 
j Oosterhout: 

OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (FrI): 

^ StellingiocruerFil.Ver.; P. Rauwer
I da. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
i ©0516441646. 
I Ootmarsum: 

PVOotmarsum e.o,; E. Post, Bea
trixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

P 

Papendrecht: 
I Postzegeluer. 'Iris'; D. Schotting, 
I Erasmuspleini3, 335iGGPa
i pendrecht, ©0786151717. 
I Purmerend: 
■ IVPhilatelica; H.Zwertbroek, 

van IJsendijkstraat 195,1442 
i CK Purmerend, ©0299

I 426576. 
j Putten: 
; PV 'Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
I Wittenburg 163,3862 EENij
\ kerk, ©0332452484. 

R 

I Kaalte: 
j PVRaalte; E. Bakker, Melisse21, 
i 8ioiCZRaalte, ©0572

'• 353352
■■ Renkum/Heelsum: 
; FV'De Globe'; W.LG. Minnen, 
1 Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 

VN Renkum. 
I Reuver: 
I FV 'Filuero'; R.P.L. Aerdts, Hoen
i dercamp 4, 5953 DC Reuver, 

©0774744551, sraerdtsca) 
i hetnct.nl. 
I Rheden/De Steeg: 

FV'De Globe'; M.F. Bijl, Konings

j land 71,6991DH lUieden, 
I ©0264951534. 
I Rhenen: 
i FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
' Potterhof23,4033 AN Lien
! den, ©0344601280. 
' RodenLeek: 
. IV Philatclica; W. v.d. Velde, 
1 Groningerweg 32,9321 TC Pei
I ze, ©0505032608, 
': Mu;.ud.uelde@hccnet,nl. 
■ Roermond: 
'• PV Roermond; Ing. Th.J. van 
i Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 

1 Heythuysen, ©0475495899. 
I Roosendaal: 

Pu Philatelita WestBrabant; J.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 

I 4731 NX Oudenbosch, ©0165
: 317509, Bnoordmail@hetnet.nl. 
I PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
! ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
] Roosendaal, ©0x65559355. 
1 Rotterdam: 

PV Philatelita; P. Pors, Clara 
! Wichmannstraat 110,2984 XJ 

Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz

Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010

4562597
j PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
j Steynstraat 21,2312 ZP Leiden. 
1 RozenburgEuropoort: 
j IV Philatelita; E. Tabak, Juliana 
■ van Stolberglaan 26,3181HH 

Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rjjssen: 
P.V. Rijssen ; D. Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rijssen, 
©0548542669, tüJ d.grunu)ald@ 
wxs.nl. 
Rijswijk: 

[ WPV Rijsujijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 

^ 2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070

3931315

S 

! Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 

i Haarlem, ©0235256107. 
i Sassenheim: 

WPV Sassenheim; B.G. Doorne
I kamp. Kwekersweg 92, 2171 
I DZ Sassenheim, ©0252
j 216740. 

Schagen: 
FV'Westfriesland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
©0224298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Vcrenigng uan Post

j zegcluerzamelaars; H. Schep, Be
i neluxlaan 8, 2871 HG Schoon
j hoven. 
; Schijndel: 
; SWP; H.A. van Heel, Tibosch
; laan 28, 5481MJ Schijndel, 
i ©0735475744. 

Sittard: 
1 FVSittarde.o.;O.P.D.Bolech, 
I Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
j RRSittard, ©0464518522. 
I Sliedrecht: 

PV 'Philetica'; J. van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184

{ 412338
i Soest: 
! P.V. Eemland;J. vanderVos, Ju
! lianalaan 18,3871VJ Hoevela

ken, ©0332534700. 
: Spijkenisse/Hoogvliet: 
, IVPhilatelifa;mw. M.H. de 
1 KortLievaart, Mercuriusstraat 
j 6, 3204 BM Spijkenisse, ©oi8i
I 616995, Kmalieu@planct,nl. 
I Stadskanaal/Kanaalstreek: 
j IVPhilatelica; H.Apperlo, 
I Ahornhageio, 950iVEStads
, kanaal, ©05996x6693, 
; «h.apperlo@hetnet.nl. 
I Steenwijk e.o.: 
I F.V. IJsselham; mw. Th. Hof
i Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 

Wolvega, ©05616x5x53. 

I T 

j Terneuzen: 
FV'HetWatermerk'; A.H. deRid

j der, Lingestraat5,4535 EPTer
! neuzen, ©01x5697125. 

PVZeeuuJSchVloandercn; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
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HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
PliilatclistenclubTiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418,5000 JK Til
burg, ©0135714417, 
E=ävpttilburä@planet.nl. 

U 

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

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

diep 1140, 9641 JA Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vival

distraat 5,3906 CA Vee

nendaal, ©0318515062. 
PV'Frimärket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; LF. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Pbila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; G. Stijsiger, Pr. 
Julianastraat 26,4132 CB Via
nen, ©0347372400. 
Viaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlisiinsse FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, ©0118464109. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat 4, 5256 BG Heus
den, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10,2251 MR Voor
schoten, ©0715616167. 

W 

Waalwijk: 
i WPV'De Langstraat'; J.A.M, van 

Best, Mgr. Völkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wa
geningen, ©0317424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i D1,2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
Filatelicü Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujclaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PV Winsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8,9951 BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 

Skutsje 47,3448 KW Woerden, 
©0348567157, 
Hjilatclic.uioerden@u)anadoo.n!. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat3,. 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0648138293. 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuidcn; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, •■^gswets(g) 
fieekr.nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan, "^ïahksmit^chello.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde; J. Nollet, Pluutha
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17,3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste

renZwaan, IJsbout 23,6671 

I HA Zetten, ©0488452375. 
I Zevenaar: 
I FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
I doornstraat 23, 6903 Cl Zeve
> naar, ©0316528801. 
i Zierikzee: 

PV Schouwen Duiueland; J.C. Steu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, ©079

3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVRcgio Zwartsluis e.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte.o.; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078

6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.W. Havers, Den Uyl
straat 14,8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

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

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

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

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

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

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

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! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

J GEVRAAGD 

a DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€7,50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie een uakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer JVledia 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PChPlaats: (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'. 

/"J 
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BOURGONDISCH GENIETEN 
VAN NATUUR EN CULTUUR 

Vakantie in oostelijk Vlaanderen (slot) 

Twee jaar geleden publiceerde 
'Filatelie' een toeristisch getint 
artikel over het westelijk deel 
van Vlaanderen. Dat gebeurde 
ter gelegenheid van de nationa
le Belgische tentoonstelling 
FilaKortrijk 2002. Vorige maand 
verscheen in dit blad het eerste 
deel van een logisch vervolg op 
het artikel uit 2002, een bijdra
ge die gewijd is aan de toeristi
sche hoogtepunten van het 
Oostelijke deel van Vlaanderen. 

DOOR D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Antwerpen, de Antwerpse Kempen, Mechelen, Hageland en 

de Limburgse Kempen werden de vorige maand 

'filatoeristisch' belicht door onze thematische 

medewerker, D. Veenstro uit Buitenpost. Zijn 

'vakantierondje' Oostelijk Vlaanderen sluit hij in dit 

nummer af met een bezoekje aan Midden-Limburg, 

Haspengouw, Maasland en de Voerstreek. 

MIDDEN-LIMBURG: MET HET OPENLUCHTMUSEUM BOKRIJK, 
EEN DOMEIN WAAR HET VERLEDEN TOT LEVEN KOMT 

De toeristische regio Midden-
Limburg ligt centraal tussen de 
Limburgse Kempen en Haspen
gouw. De grootste stad is Has
selt, de hoofdplaats van de Bel
gische provincie Limburg. In de 
jaren tachtig gebruikte het pro-

Midden-LInfiburg 

vmciebestuur twee frankeer-
stempels met een toeristisch 
tintje: 'De Limburgers heten u 
welkom' [i] en 'Een dagje uit in 
Limburg' [2]. Voor Nederlandse 
Limburgers is een dagje uit best 
te doen, vooral nu grenzen nau

welijks nog een rol spelen. Dat 
gaven frankeerstempels van de 
beide Limburgse provincies uit 
1989 trouwens al aan: 'Limburg 
- Provincies zonder grens'. In 
het Belgische stempel werd met 
deze tekst volstaan, maar in het 
Nederlandse stempel werden er 
de jaartallen 1939-1989 aan toe
gevoegd. 

Maar ook Hasselt - een stad 
met gratis openbaar vervoer! -
laat zich in zijn frankeerstem
pels niet onbetuigd als het gaat 
om promotie voor de stad. In 
1987 gebeurde dat met de tekst 
'Hasselt Bloemenstad' [3] en in 
2000 werd geattendeerd op de 
'Feestelijke opening Groene 
Boulevard 20 en 21 mei' [4] en 
op 'Hasselt Muziekjaar 2000' 
[5]. Ook elders in België treft u 
musea aan in een rijke verschei
denheid, maar het Nationaal je
nevermuseum mag u natuurlijk 
met missen - en daarvoor moet 
u dus naar Hasselt. Het mu
seum IS overigens ook te vin
den op een zegel in de derde 
Belgische museumserie uit 
1996 [6]. Jaarlijks worden er in 
het najaar de Jeneverfeesten ge
houden; uit een frankeerstem-
pel blijkt dat ze in 2002 werden 
gehouden op 19 en 20 oktober 



[7]. Aan jaarlijkse evenementen 
is in Hasselt kennelijk geen ge
brek, w/ant in 2003 werden van 
10 tot 24 augustus de VIRCA-
essefeesten gehouden [8]. Een 

beeld van de Grote Markt (zo
wel oud als nieuw) is te vinden 
op een briefkaart uit de reeks 
Vroeger en nu' uit 2001. 
Liefhebbers van imposante 
boerderijen -Vlamingen spre
ken liever van hun agrarisch pa
trimonium - kunnen in de om
geving van Hasselt een mooi 
voorbeeld in ogenschouw ne
men: de abdijhoeve Herkenro
de in Kringen. Een winterse af
beelding is te vinden op een ze
gel in de Natuurserie ('Grote ty
pische boerderijen') uit 2001 

[9]. 
Ook de stad Genk timmert met 
zijn frankeerstempels behoor
lijk aan de promotionele weg. In 
1987 werd de stad gepresen
teerd als 'Groen vakantieoord -
Shopping stad' [10]. In de jaren 
negentig werd eveneens het ac
cent gelegd op winkelen: 'Genk 
- Meer dan ooit uw shopping 
stad' [n l . Brengt u uw vakantie 
er in de buurt door, dan is de 
uitnodiging in het stempel uit 
2002 mogelijk een tip voor u: 
'Genk - Limburgse zondags
markt' [12]. In hetzelfde jaar 
prees Genk zich trouwens ook 
al - heel actueel - als een multi
culturele stad aan. En vorig jaar 
ging Genk op de romantische 
toer: 'Genk... Eén bloem' [13]. In 
de ring van sterren die de naam 
Genk' omkranst is er één ver
vangen dooreen bloem. Ook 
Genk kreeg een briefkaart toe
bedeeld in de serie 'Vroeger en 
nu'. De beelden op die kaart to
nen de weg naar As. 
"n Nederland hebben we het 
Openluchtmuseum in Arnhem; 
n Vlaanderen hebben ze het 
•neer dan zestig hectore grote 
Provinciaal Domein Bokrijk, ge-
egen tussen Genk en Hasselt. 
Hier komt het verleden echt tot 
even! In een provinciaal fran-
«eerstempel wordt daarom ver-
<ondigd 'Domein Bokrijk Genk 
dagje uit' [14]. Een typisch 

seeld van het domein werd al 
»etoond op een zegel uit 1968 
15], waarna Bokrijk in 1970 zelfs 
nog eens aan de beurt kwam 
i6]. Op het Internet prijst het 
Jomein zich aan met de tekst 
De kick van de rust'. En dat is 
segrijpelijk, want een dagje in 
j i t openluchtmuseum rond-
Jwalen mag je beschouwen als 
en prima onthaastingsmiddel! 

3ent u een fan van Formule i-
aces.̂  Dan moet u de kans niet 
'oorbij laten gaan een bezoek 
e brengen aan het boven Has
selt gelegen autocircuit van Zol
ler [17]. 

tEGIO HASPEHGOUW: 
AMBrORIX WAS HERE!' 

n een brochure over de Vlaam-
,e regio's vinden we het advies 

om over de prachtige Haspen-
gouwse route naar Tongeren te 
fietsen, de eerste Romeinse 
stad in België. Maar er leiden 
vanzelfsprekend meer wegen 
naar Tongeren, de stad die zo
wel in een dagtekening- als in 
een machinestempel 'België's 
oudste stad' wordt genoemd 
[i8,19] en die in een dagteke
ningstempel 'La plus ancienne 
ville Beige' heet. De Romeinse 
legioenen waren in 54 voor 
Christus doorgedrongen in 
deze streken. Hun aanwezig
heid riep verzet op bij de in
heemse stammen. Het waren 
de Eburonen onder leiding van 
Ambiorix die in 54 en 53 voor 
Christus de legioenen van Julius 
Ceasar bevochten en uiteinde
lijk versloegen. En dus zijn er in 
Tongeren sporen van het verzet 
tegen de Romeinen te vinden. 
In 1866 werd op de Grote Markt 
een beeld van Ambiorix opge
richt, dat honderd jaar later 
werd afgebeeld op een zegel in 
de Belgische cultuurserie [20]. 
Het indrukwekkende uiterlijk 
van de koning van de Eburonen 
is ook te vinden op een zegel in 
de serie This is Belgium uit 2003. 
Op de achtergrond is het Gallo-
Romeins Museum afgebeeld. 
Het jubileum leverde in ieder 
geval twee frankeerstempels op 
met wederom markante voor
stellingen van Ambiorix. De ge
bruiker van het stempel B7290 
[21] is niet bekend. Het 
frankeermachinestempel uit 

Haspengouw 

1961 [22] is extra leuk, o m d a t 
het bedr i j f dat de mach ine ge
bruikte het merk Amfa/or/x voer
de. De laatste jaren zien we A m 
biorix ook in het f rankeerstem-
pel van de stad Tongeren , me t 
de tekst 'Romeins verleden -
Europese t o e k o m s t ' [23]. He t 
f rankeerstempel van de stad 
Tongeren ui t 1995, dat ons at
tendeer t o p de Kroningsfees
ten , heeft een geheel andere 
achtergrond. He t gaat hier o m 
de zevenjaarl i jkse processie van 
O.L. Vrouw. De laatste keer dat 
d i t evenement plaatshad was in 
2 0 0 1 , zodat het weer even duu r t 
voordat u die feesten t i jdens 
een bezoek aan Tongeren kunt 
meemaken . 

Ook Sin t -Tru iden, in het cen
t r u m van de Haspengouwse 
frui tstreek, is een oude stad. De 
stad, die meer dan der t ienhon
derd jaar o u d is, te l t meer dan 
honderd beschermde m o n u 
men ten . De toer is t ische zegel 
van 5f. uit 1975 b i ed teen leuk 
beeld van het mark tp le in [24]. 
Ziet u zich al flaneren op de 
markt? C u l t u u r m i n n e n d e toe
r isten kunnen in de zomer
maanden een z o g e n o e m d Basi
lica-concert bezoeken, zo bl i jkt 
u i t een mach ines tempe l [25]. 
Die concer ten w o r d e n t rouwens 
ook in Tongeren gehouden . 
In het romant i sche landschap 
van Haspengouw zi jn nog wel 
meer oude steden te v inaen . De 
gemeente Herk-De-Stad vond 
in 1991 het 1.250-jarig bestaan 

van Donk (741-1991) een f ran
keerstempel waard [26]. De ge
meente l igt aan de Herk, een 
bijr ivier van de Demer. Aan die-
zelfe Herk ligt ook Wel len , waar 
u - zo bl i jkt uit een frankeer
stempel van de gemeente - kunt 
genieten van de ' landel i jke rust 
aan de Herk ' . 
Ook de gemeente Riemst, in 
het oosten van Haspengouw, 
pri jst die rust in het frankeer
stempel aan; ze doet dat me t de 
tekst 'Echt p la t te land ' [27]. 
Maar Riemst heeft nóg een be
langri jke toer is t ische t r oe f in 
handen: de merge lgro t ten van 
Kanne. Dat verklaart de tekst in 
het f rankeerstempel ui t 2 0 0 2 : 
'Riemst - het Merge l land van 
Vlaanderen ' [28]. 
Een blik op de kaart leert dat 
Kanne zo goed als op de grens 
met Neder land ligt, d i rect on 
der Maastr icht . 
Enkele k i lometers ten noord 

westen van Riemst l igt in het 
Haspengouwse landschap het 
imposante kasteel Aide Biesen, 
dat is afgebeeld op een zegel in 
de toer ist ische serie 'Kaste len ' 
uit 2002. De geschiedenis van 
deze landcommander i j begon 
in 1220. Het b i jzonder m o o i ge
restaureerde kasteel is tegen
w o o r d i g een mu l t i func t ionee l 
cultureel cen t rum van de 
Vlaamse Gemeenschap, dat 
veel bezoekers trekt. De op
nieuw aangelegde Franse tu i 
nen en het Engelse park verle
nen d i t d o m e i n extra charme. 

TONGEREN 
BELGIË'S OUDSTE STAD 

ZIJN MUSEA EN 
ONTSPANNINGSPARKEN 
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MAASLAND: PARADIJS VOOR 
WATERSPORTERS 

Net als de beide Kempenregio's 
grenst ook het Maasland aan 
Nederland. Voor een grote 
groep Nederlanders ligt Vlaan
deren bij wijze van spreken op 
een steenworp afstand, maar je 
bent dan wel meteen in het bui
tenland. 
De gemeente Dilsen noemt 
zich in hetfrankeerstempel het 
'Middelpunt van het Maasland'. 
In het noorden ligt Kinrooi; een 
machinestempel wijst ons er op 
dat het om een Molengemeen
te gaat [29]. En we leren uit een 
ander machinestempel dat in 
Lanaken in 1987 een Dag van de 
Folklore werd gehouden  iets 
waarover op de gemeentelijke 
website niets te vinden was. 

De omgeving van Lanaken, van
wege de gunstige verkeerstech
nische ligging ook wel de 'Poort 
van Europa' genoemd, is beslist 
de moeite waard [30]. 
'Bourgondisch genieten' geldt 
zeker ook voor het zoete 'i/laam
se leven. Op gastronomisch ge
bied heeft Vlaanderen de toerist 
bijzonder veel te bieden, dat 
maakt een machinestempel uit 
1997 wel duidelijk. In dat jaar 
werd in Maaseik onder de naam 
Hart bufkes Preuve een culinair 
weekend gehouden [31]. 

Maasland en Voerstreek 
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VOERSTREEK: GROEN 
NATUURMONUMENT 

Dat de Voerstreek, een kleine 
toeristische regio in oostelijk 
Vlaanderen, een parel voor de 
vakantieganger is, wekt geen 
verbazing. Vooral als we daarbij 
bedenken dat het gebied grenst 
aan ZuidLimburg, waar de 
vroegere grensgemeente Slena
ken zich presenteerde als 'Klein 
Zwitserland'. Toepasselijk ma
teriaal uit deze regio is helaas 

niet voorhanden en daarom tot 
slot een uitstapje naar een nog 
steeds bijzondere geliefde toe
ristische attractie: het Drielan
denpunt. 
De gemeente Vaals gebruikte 
jarenlang een frankeerstempel 
met de tekst 'Nêerlands hoog
ste punt' [32], samen met een 
afbeelding van de drie grenspa
len. Belgiëgaf in 1974 de toeris
tische zegeT'Gemmenich' uit, 
waarop deze drie palen even
eens zijn afgebeeld. 

Natuur m de Voerstreek 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

www.stamps4u.nl 
DIRECT BESTELLEN VAN EEN GROOT AANTAL LANDEN VIA ONZE SITE' 

■ Sespecialiseerd In Nederland, Overzee en WestEuropal 
• Mail ons uw mancolijstje (info@stamps4u.nni 
■ Bel voor al uw vragen: 06132944891 

I Stamps4U. de leukste internetpostzegelhandel van Noord Holland | 
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Stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
Organiseert sinds 1968 jaarlijlcs een postzegeltentoonstelling 

"DAG VAN DE POSTZEGEL" 
In het Congrescentrum AHOY' te RotterdamZuid 

In de 2' en 3' categorie, éénkader en jeugdcollecties 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 

250 kaders filatelistisch materiaal waaronder jeugdcollecties 
Entree voor bezoekers bedraagt € 3,=. Catalogus gratis 

Jeugd t/m 14 jaar gratis 
Altijd prijs loterij en 2 grote vijf eurocenten tafels aanwezig 

De handel is ruim vertegenwoordigd 
Enveloppen Dag van de Postzegel No. 35 nu reeds te bestellen voor 
€ 2,25/stuk Giro 1543700 t.n.v. Dag van de Postzegel, Oosterhout 

Inl. tel. 0162  429154 
Inl. secr.: J.Oosterboer tel. 0181216568 of 

Emaii j.oosterboer@12move.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie beriodigdlieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagel i jks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.stamps4u.nl
mailto:info@stamps4u.nni
mailto:j.oosterboer@12move.nl


LEZERS-

15 cent; 25+15 cent 
derland :|^derland 

OPMERKELIJK 
MATERIAAL 
Ik stuur u twee close-ups 
van filatelistisch materiaal 
waarover ik graag iets meer 
zou willen weten. 
Foto 1 laat een deel van een 
briefkaart zien. In de cata
logus staat dat inigiö een 
portoverhoging voor brief
kaarten (van 2'/2 naar 3 
cent) werd doorgevoerd en 
dat de bijbehorende op
drukken uitsluitend op ge
tande postzegels voorko
men. Moet ik hieruit aflei-
ien dat de brieflcaart die ik 
n̂ mijn bezit heb niet alge-
neen in omloop was? 
"oto 2 toont een gedeelte 
ran een blokje Kinderpost
zegels uit 1973. Hierop zijn 
luidelijk twee vlekken van 
ie groene drukinkt te zien. 
Cunt u hier iets meer over 
'erteilen? s POSTHUMA, BEST 

leactie van de redactie: 
Vij hebben uw vragen aan 
)nze medewerker, de heer 
i.W. van der Vlist (keur-
neester en filatelistisch ex-
)ert) voorgelegd. Hieron-
ler zijn reactie: 
Wat de briefkaart betreft: 
net ingang van 16 oktober 
gi6 werd het briefkaartta-
ief verhoogd van i'h cent 
laar 3 cent. Omdat er veel 
iriefkaarten in omloop wa-
en en er bij de drukker 
veinig of geen normale 
oorraad aanwezig was 
het was tenslotte 'oorlogs

tijd'), werd het publiek ge
adviseerd de kaarten in te 
leveren bij het postkan
toor. Sommigen hadden 
behoorlijke voorraden van 
deze kaarten voor zaken-
correspondentie. Door bij
betaling van een halve cent 
per kaart kon men aan lo
ket 'nieuwe', van een op
druk voorziene kaarten 
aanschaffen. 
Tussen de ingeleverde 
kaarten (die dan door de 
drukkerij van een opdruk 
werden voorzien) bevond 
zich een klein aantal kaar
ten die beplakt waren met 
de normale zegel van i'U 
cent. Of deze echt zijn in
geleverd ofdat men deze 
bewust heeft laten over
drukken is nog steeds een 
(onbeantwoorde) vraag. 
In de catalogus staat dat 
tussen de ingeleverde kaar
ten zich enkele briefkaar
ten metjrankeerzeflels hebben 
bevonden. 
Uw briefkaart is dus een 
van de vele normale kaar
ten zoals die aan het loket 
verkocht werden, hetzij 
door betaling van 3 cent, 
hetzij door bijbetaling van 
een halve cent na omrui
ling. 
Omdat het tarief voor brief
kaarten pas op I november 
1919 van 3 naar 5 cent ging, 
kon uw kaart gebruikt en 
afgestempeld worden op 
25 mei 1918. 
Dan uw vraag over de groe-

SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. IN UW BRIEF 
KUNT U SLECHTS EEN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. DE REDACTIE KAN BRIEVEN 
BEKORTEN. ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KUNNEN WORDEN GEPUBLICEERD. 
PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET AUTOMATISCH IN DAT DE REDACTIE HET MET DE 
BRIEFSCHRIIVEREENS IS. MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

ne vlekken op het Kinder-
postzegelvelleqe. Van zo
wel dit velletje als van de 
normale zegels - en dan in 
het bijzonder die van 25 
cent - zijn verschillende 
vormen van drukuitschot 
bekend. 
De zegels en het velletje 
zijn in rasterdiepdruk ver
vaardigd. Tijdens het druk
ken is er iets op de opper
vlakte van de cihnder geko
men; dat kan stof, papier-
stof of een verontreiniging 
in de drukinkt geweest 
zijn. Dat zet zich even vast 
aan de drukcilinder, waar
door de rakel (een scherp 
mes dat op de drukcihnder 
rust om overtolUge inkt van 
de cilinder te schrapen) 
even iets wordt opgelicht, 
waardoor een relatief klei
ne hoeveelheid extra inkt 
op het te bedrukken papier 
komt. Omdat de inkt dun-
vloeibaar is, gaat ze op het 
papier 'bloeden', datwil 
zeggen uitvloeien. Dit is 
duidelijk te zien in de bo
venkant van de lijnteke-
ning in de linkerboven
hoek van het zegel. Aan de 
hand van het 'uitvloeien' 
van de inkt kan men ook 
wel de drukrichting her
kennen. 
Dit soort verontreinigin
gen behoorden er eigenlijk 
destijds, door de verifica
teur van de PTT, uitgehaald 
te worden, maar gelukkig 
voor u is dat niet gebeurd.' 

H.W.uanderVlistAIEP 

POSTSVERIGEAB 
ANTWOORDT NIET 
Bij verschillende filatelisti-
sche diensten had ik abon
nementen lopen, die ik vo
rig jaar vrijwel allemaal heb 
opgezegd. Maar bij de 
Zweedse posterijen is men 
van opzeggers kennelijk 
niet gediend. Want alhoe
wel ik op 21 oktober 2003 
een brief zond waarin ik 
het abonnement per het 
eind van dat jaar opzegde, 
ontving ik vervolgens geen 
bericht, postzegels of geld 
meer. En dat, terwijl ik 
toch nog een positief saldo 
had. Ik heb brieven en 
faxen gestuurd, maar ik 
ontving geen enkele reactie 
- men is er horende bUnd 
en ziende doof Het leek 
me goed ervoor te waar
schuwen dat je je geld kunt 
kwijtraken als je het abon
nement bij Post SvengeAB, 
Kiruna, opzegt. 

J BROEKHUIJZBN, WOERDEN 

VLEKJES IN 
GEZINSZEGELS 
In het bezit zijnde van een 
hoeveelheid velletjes, ge
wijd aan koningin Beatrix 
en haar gezin, viel het me 
op dat op een van die velle
tjes het paard van (toen 
nog) prinses Beatrix twee 
witte vlekjes vertoonde. 
Bovendien komen er ook 
zulke witte vlekjes voor in 
de zegel waarop prinses 
Beatrbi en prins Claus naar 
Willem-Alexander kijken. 
Helaas kan ik niet meer na
gaan of de twee bedoelde 
zegels uit hetzelfde velleqe 
kwamen; de zegels werden 
losgescheurd om er vereni
gingsconvocaties mee te 
verzenden. Het leek me 
echter wel de moeite waard 
om de lezers van Filatehe 

van deze varianten op de 
hoogte te stellen; ik ben 
benieuwd of er nog meer 
opduiken. 

F SCHOEVENAARS, DEN HAAG 

ONBEKEND 
BLOKJE 
In mijn bezit is een blokje 
met vier zegels van Spanje 
van 20, 30 en 50 centimos 
en I peseta en de teksten 
iViva Espana' Correo Ibe'reo en 
Monumentos Histoncos de Es-
pafia. In de catalogi die ik 
raadpleegde komen wel 
blokjes zoals dit voor, 
maar dan zonder het 'post-
logo' en zonder de slogan 
iVwa Espana' Correo Ibe'reo. Is 
er misschien een lezer van 
Filatehe die me op het juis
te spoor kan zetten? 

H J DERKSEN, ROTTERDAM 

I^OB.èépofiB.'-QeMuKi ÊWias 

MONUMENTOS HI8TORIC03 DE B S P A ^ 
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EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH 
NEDERLAND: POSTEX 

Editie 2004 biedt weer volop verzamelplezier 

Postzegelshoiu 

iPOSTEX 200H 
Rpeldcmrn 

Voor de zesde maal in succes
sie organiseert de Nederland-
scheVereeniging van Postze
gelverzamelaars (NVPVJ weer 
de nationale postzegelsnow 
Postex. Dat gebeurt in Apel
doorn, onder de titel Postex 
2004 en wel op 15, n6 en 17 okto
ber van dit jaar. De NVPV orga
niseert het evenement samen 
met de Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen (CSE), die 
op zijn beurt weer een samen
werkingsverband is van de Ne
derlandse Bond van Filatelis-
tenverenigineen (NBFV),de 
Nederlandscne Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) 
enTPGPost. 

VOLOP ACTIVITEITEH 
Net als in voorgaande jaren het 
geval was wordt Postex een 
groot filatelistisch evenement 
voor verzamelaars en hun ge
zinnen. Ook ditmaal is er weer 
een actief kijk- en doeprogram-
ma opgesteld, metjunior Plaza, 
handelarenstands, de Dag van 
de Postzegel, promotiestands 
van gespecialiseerde verenigin
gen en een promotie- annex 
wedstrijdtentoonstelling. Ver
der zijn er onderdelen als 'cre
atief met postzegels', is er rui
me aandacht voor niet-filatelis-
ten, computers, fi latei istische 
software en het Internet, jeugd-
filatelie met stripfiguren en de 
bekende postzegefberg, gratis 

D O O R A A R T V A H S O E S T , A M E R S F O O R T 

De oktobermaand is Postexmaand - daaraan zijn de 

verzamelaars inmiddels wel gewend geraakt. Ook dit jaar 

wordt deze wervelende postzegelshow weer in die maand 

gehouden en wel von 15 tot en met 17 oktober. De naam 

van het evenement is natuurlijk aangepast: we spreken 

ditmaal van Poslex 2004. De locatie is als vanouds: ook 

deze editie van het 'kijk- en doefestijn voor het hele 

gezin' wordt in de Apeldoornse Americahal gehouden. 

ber 2005 slechts € 19,90 en 
krijgt de CD/ROM dan gratis 
mee. Wie lid wordt van de ver
eniging ontvangt het maand
blad Filatelie voortaan maande-
lijk thuis. 

EXPOSEREN EN CREËREN 
Tijdens Postex 2004 wordt een 
wedstrijdtentoonstelling gehou
den in de categorieën 2 en 3; 
verder zijn er tentoonstellingen 
in dejeugdklasse, de propagan-
daklasse, de open klasse en de 
eenkaderklasse. Helemaal 
nieuw is dat op Postex inzendin-

taxatles van verzamelingen en 
losse postzegels en de viering 
van een aantal verenigingsjubi-
lea. Wat dat laatste betreft: de 
'jarigen' zijn de Vereniging voor 
Fiscale Filatelie (10 jaar), de Ne
derlandse Academie voor Filatelie 
(20 jaar), de Contactgroep Isla
mitische Wereld Al-Barid (25 
jaar) en de Filatelistenvereniging 
Skandinavië (40 jaar). 

WAAR EN WANNEER? 
Postex 2004 wordt weer gehou
den in de grote zaal van de 
Americahal, Laan van Erica 50 
in Apeldoorn. Het evenement is 
op vrijdag 15 en zaterdag 16 ok
tober geopend van 1 o tot 17 
uur; op zondag gaan de deuren 
een uur eerder dicht. De toe
gangsprijs is vijf euro, maar jon
geren tot en met 17 jaar hebben 
gratis toegang. In de entreeprijs 
is de tentoonstellingscatalogus 
en een verrassingstas inbegre
pen. Het evenement is met de 
auto goed bereikbaar (parkeren 
bij de hal is gratis!), maar u 

kunt natuurlijk ook met de trein 
naar Apeldoorn reizen; er wordt 
gratis busvervoer naar en van 
de Americahal geregeld. 

GRATIS GOUDEN CD/ROM 
De bezoekers van Postex 2004 
ontvangen tegen inlevering van 
de adresdrager van het Maand
blad Filatelie (meinummer 
2004) bij de informatiestand 
gratis de CD/ROM Handboek 
Nederlandse Poststempels van 
Cees Janssen, een schijfje dat 
op de nationale tentoonstelling 
in Rosmalen met goud werd be
kroond. Bezoekers die niet op 
Filatelie zijn geabonneerd kun
nen de CD/ROM trouwens ook 
gratis in hun bezit krijgen door 
(ld te worden van de Nederland-
sche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars. Ook nieuwe 
abonnees van het maandblad 
Filatelie kunnen de CD/ROM 
kosteloos verkrijgen. De NVPV 
heeft een bijzondere aanbie
ding: wie tijdens Postex lid 
wordt betaalt tot en met decem-

POSTEX IN EEN 
OOGOPSLAG 

Donderdag 14 oktober 
Opbouu) Postex 2004 
16-20 u. Kaders inhangen 

Vrijdag 15 oktober 
10 u. Postex open voor 

publiek 
17 u. Sluiting Postex 

Zaterdag 16 oktober 
10 u. Postex open voor 

publiek 
17 u. Sluiting Postex 

Zondag 17 oktober 
10 u. Postex open voor 

publiek 
15 u. Prijsuitreiking 

tentoonstelling 
16 u. Sluiting Postex 
16 u. Inzenders kunnen 

hun materiaal 
ophalen 
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gen op voordrukalbumbladen 
en catalogusinzendingen te 
zien zullen zijn Deze nieuwe 
categorieën zijn door de Bond 
geïntroduceerd om de drempel 
i/oor mensen met 'tentoonstel
lingsvrees' te verlagen 
In totaal zijn ruim 750 kaders te 
sewonderen De jubilerende 
i/erenigingen leveren dit jaar 
sen grote bijdrage aan deze ge
iveldige filatelistische expositie 
Nog meer activiteiten tijdens 
Postex wordt een 'creatieve hob
Dyhoek' mettentoonstellings
gedeelte ingericht, speciaal 
/oor mensen die op een andere 
nanier bezig willen zijn met 
Dostzegels dan uitsluitend het 
/erzamelen ervan Gedacht kan 
A/orden aan het maken van col
ages, (kerst)kaarten, het be
plakken van doosjes, fietsen of 
andere voorwerpen, het bordu
■en van postzegels en nog veel 
neer 

SOEIENDE CATALOGUS 
Mie bezoekers van de Postex 
ontvangen gratis de tentoonsel
mgscatalogus 2004 Het boek
werkje bevat dit jaar onder an
dere artikelen over belastingze
jels, over de Geschiedenis van 
Je Nederlandse Academie voor 
ilatelie, over het MiddenOos
en als verzamelgebied en over 
jaarden, honden en duiven als 
lulppostbodes Andere bijdra
gen behandelen de strijd om 
iet vrije woord. Apartheid en de 
)ost in ZuidAfrika, poststem
)els die m Apeldoorn werden 
;ebruikt, LatijnsAmerika als 
'erzamelgebied, Filatelie m 

DIALEZINGEN VAN HET 
AUDIOVISUEEL CENTRUM 

Op Postex 2004 wordt een 
aantal nieuwe dialezingen 
van het Audiovisueel Cen
trum van de Bond vertoond, 
soms meteen toelichting 
van de auteur. 
Dit jaar worden onder andere 
de volgende lezingen ver
toond
 De Motorfiets, 
 Van Wiel tot Thalys; 
 Kant, 
 Weekdieren 

Scandinavië en de Vliegende 
Hollander 

JUBILARISSEN 
Vier jubilerende verenigingen 
presenteren zich op de komen
de editie van Postex 2004 Dit 
zijn ze 

De Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie (NVFFJ 
werd m maart 1994 opgericnt 
Het IS een landelijke, gespeciali
seerde vereniging die ongeveer 
Vijfenvijftig leden telt De vereni
ging viert haar lustrum meteen 
tentoonstelling van ongeveer 
vijftig kaders 

De Nederlandse Academie voor 
Filatelie (opgericht m november 
1984) houdt zich bezig met stu
die en onderzoek op het gebied 
van de filatelie, met als doel die 
te centraliseren, te stimuleren 
en de vergaarde kennis te ver
spreiden De Academie heeft 
een eigen, eeregeld verschij
nende publicatie, die kortweg 
Notities heet Daarnaast geeft 
de Academie ook veel andere 
uitstekende publicaties uit, de 
leden trachten anderen ook te 
helpen bij het realiseren van 
hun publicaties Leden van de 
Academie doen vaak mee aan 
tentoonstellingen Op Pos
tex 2004 verschijnt de nieuwste 
editie van Notities en ook wordt 
een fllatelistisch symposium 
georganiseerd 

De Filatelistische Contactgroep 
Islamitische Wereld AlBand ('de 
post') IS een landelijk opereren
de, gespecialiseerde vereniging 
met ongeveer tachtig leden Al
Band viert zijn zilveren jubi
leum op Postex 2004 met een 
expositie die ruim vijftig kaders 
zal omvatten 

De Filatelistenvereniging Skandi
navie, een gespecialiseerde ver
eniging van verzamelaars van 
de Scandinavische landen en 
hun vroegere gebiedsdelen, be
staat dit jaar veertig jaar De 
vereniging geeft een eigen 
kwartaalblad uit (Het Noorder

licht), waarin bijdragen over De
nemarken, Groenland, de Fa
eroer, Deens Westlndie, Fin

land, Aland, IJsland, Noorwe
gen en Zweden te vinden zijn 
Ook organiseert de ca vierhon
derd leden tellende vereniging 
bijeenkomsten waar de Scandi
navische landen in de schijn
werper staan Het rondzendver
keer, met zegels en poststuk
ken, beperkt zich tot deze lan
den, en is daarmee uiteraard 
heel interessant voor de leden 
Het veertigjarig bestaan wordt 
op Postex2004 met een uit 125 
kaders bestaande propaganda
tentoonstellmg op gevierd 

UIVERVLUCHTEN IN 
APELDOORN 
Ook dit jaar zal de vereniging 
De Vliegende Hollander weer op 
de Postex aanwezig zijn Het 
gaat om een vereniging van 
luchtpostverzamelaars, gespe
cialiseerd in luchtpoststukken, 
luchtpostzegels, speciale lucht
poststempeTs, luchtvaartdocu
menten en luchtvaartgeschie
denis De vereniging geeft zes
maal per jaar een tijdschrift uit, 
organiseert jaarlijks een ten
toonstelling ter gelegenheid van 
de Dag van de Aerofilatelie en 
belegt ook andere bijeenkom
sten met lezingen en veilingen 
De vereniging geeft ook de Ne
derlandse Luchtpostcatalogus 
uit 
De Vliegende Hollanderv[ert de 
43ste Dag van de Aerofilatelie tij
dens Postex 2004 De vereniging 
doet dat met een wedstrijd en 
propagandatentoonstelling van 
125 kaders, met als thema Uiver
vluchten Er is een speciaal post
stempel aangevraagd voor deze 
dag en er zullen twee speciale 
enveloppen (in kabinet, respec
tievelijK FDCformaat) verkrijg
baar zijn Nog een hoogtepunt 
op Postex wordt ook de Lucht
postcatalogus 2005 gepresen
teerd 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
Wie Postex wel eens heeft be
zocht weet dat er tal van grote 
en kleine activiteiten worden ge
organiseerd Een kleine greep 
uit het programma voor 2004 
 bij een expositie met als on
derwerp 'Filatelie en het spoor' 
wordt een grote modelspoor
baan van ongeveer acht bij tien 

meter opgebouwd, de Model
spoorgroep IJsselland neemt 
een en ander voor zijn rekening 
Op de uitgelegde spoortrajec
ten zullen diverse posttreinen 
rijden 
 de 'Verzamelaar van het jaar 
2002' zal zijn unieke collectie 
fluitjes tentoonstellen 
 liefhebbers van Sprinklerin
stallaties kunnen erop Pos
tex 2004 een groot aantal be
wonderen, als alles goed gaat 
houdt de organisatie het tijdens 
het evenement droog 

SPECIALISTEN, AVC EN 
HANDEL 
Op het moment dat dit num
mer van Filatelie naar de druk
ker ging hadden ongeveer twin
tig gespecialiseerde verenigin
gen zich als deelnemer van Pos
tex 2004 aangemeld Deze ver
enigingen zullen met een pro
motiestand m Apeldoorn aan
wezig zijn De medewerkers in 
deze stands staan klaar om in
lichtingen over hun vereniging 
en over hun verzamelgebied te 
verschaffen 
Het Audiovisueel Centrum van 
de NBVF beheert ruim 140 dia
lezingen, die gratis ter beschik
king worden gesteld aan geïnte
resseerde postzegelverenigin
gen Op Postex 2004 wordt een 
aantal nieuwe series getoond, 
waar mogelijk m aanwezigheid 
van hun samenstellers (zie het 
aparte kadertje) 
Ook dit jaar zullen m Apeldoorn 
natuurlijk weer handelaren
standsworden ingericht Behal
ve m de bijna veertig stands van 
NVPHhandelaren kunnen de 
bezoekers ook terecht in de 
stand dieTPGPost op Postex 
2004 zal inrichten. 

NVPV 
Meer informatie over de NVPV, 
de vereniging die de leiding 
heeft van de organisatie van de 
jaarlijkse nationale postzegel
show en over Postex2004 is te 
vinden op www nvpv nl 
Wilt u contact opnemen met de 
organisatiecommissievan Pos
tex 2004 dan kan dat via Aart 
van Soest, emailadres 
aartvansoest@hetnet n/of via 
telefoon 0334481481 

?i 



Hi 

Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2004 (verschijnt begin no

vember 2004) moeten uiter

lijk op I oktober 2004 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 
Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

pen doorgang vinden. De re

dactie aanvaardt geen aan

sprakelijkheid voor eventu

ele fouten in de evenements

gegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel vor

men van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde beur

zen wordt aangeboden. Wij 
adviseren u daarom met 
klem om  en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver

wijderde evenementen  eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 2g septemberg oktober: 
Capelle a/d IJssel. Het weer ■ 
150 jaar KNMI, jubileum an
nex propagandatentoonstel
ling, georganiseerd door fila
telistenvereniging Ilssel & 
Lekstreek. DeTrefterp, Mars
diep I. Ruim 100 kaders. Toe
gang en catalogus gratis. 
Handelaren, stuiverhoek, ac
tiviteiten voor jong en oud. 
Speciale envelop en speciaal 
postzegelboelqe. Opening
stijden: van 10 tot 17 uur (vrij
dags tot 21 uur, zondags tot 
16 uur). Informatie; J. Al
berts, telefoon 0104508474. 
• 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Posto 2004, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd 
en propaganda). Amencahal, 
Laan van Erica 50. Vieringju
bilea 'Fiscale Filatelie', 'Al 
Barid' (islamitische wereld), 
'Skandinavie' 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 Filatelie. Ope
ningstijden: op vrijdag 15/10 
en zaterdag i6/ io van 10 tot 
17 uur en op zondag 17/10 
van 10 tot 16 uur. Entree: EU
ROSIGN5.. Informane: L.L. 
Louwerse, Koningin Wilhel
minastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182
395103. Zie ook ujiüu).nupu.nl. 
• 15, i6 en 17 oktober: 
Apeldoorn. 43ste Dag van de 
Aerofilatelie, georganiseerd 
door 'De Vliegende Hollan
der'. Amencahal, Laan van 
Erica. Luchtposttentoonstel
ling (categorieën 2 en 3, een
kader, open klasse en propa
ganda). Thema: Uivervluch

ten (ook luchtpostverzame
lingen met andere thema's of 
onderwerpen kunnen wor
den tentoongesteld). Infor
matie en aanmeldingen bij de 
secretaris van 'De Vliegende 
Hollander', De Kolk 13, 3931 
WN Woudenberg, telefoon 
0332858424, email luuan
derhelm(5)ncrunet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 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, 12.3017. Tele
foon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0615224937. 
Tolbert. Dorpshuis, Boons
traplantsoen 2,1016. Tele
foon 0594515223. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10
16. Telefoon 0167565538. 
• 12 september: 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1017, telefoon 
0255516574. 
• 16 september: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22. Telefoon 0167565538. 
• 17 september: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,1416. Telefoon 
0715156534. 
• 18 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297343885. 
Bilthoven. Filatelistische Con
toct^roep Oost Europa 't Vogel
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, 12.3017. Tele
foon 0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Mijdrecht. Dr. J.v.d. Haar

laan 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, Lan
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 3993, 12.3017. Tele
foon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 0713614198. 
Veenendaal. CSG, Industriel
aan 16,1016. Telefoon 0318
52094g. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 26 september: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
Lichtenvoorde. De Swite, 
Goudenregenstraat 2,10

16.30. TeL 0544375707. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
• 27 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272, ig.3022. Telefoon 024
3974654. 
• 2 oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2C, 1016. Te
lefoon 0251224978. 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg79,13.30onbe
kend. Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3017. Tele
foon 0365304354. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldi
straat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
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, 
Bilderdijkhofi, 1015. Tele
foon 0297525556. 
Utrecht. Internationale Vcrza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaal weg 48,1317. Te
lefoon 0384479883. 
• 3 oktober: 
Aarschot (België). Stadsfeest
zaal, Demervallei 14, 917. In
lichtingen: J. Jadot, Spoor
wegstraat 17, B3200 Aar
schot (België). 
Eindhoven. DeTongelreep, 
A. Coolenlaan 5, io i6 . Tele
foon 0306063944. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6217973. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
• 6 oktober: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen De Wieken, Was
senaarsestraat 5,13.3017. 
Telefoon 0713614198. 
• 9 oktober: 
Dronten. Open Hof, Coper

nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3017. Tele
foon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62, 1016. Telefoon 
0714016500. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha
vingastate 7,1016.30. Tele
foon 0582662932. 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0105917871. 
• 10 oktober: 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
• 15 oktober: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,1416. Telefoon 
0715156534. 

VEILINGEN 

• 23 en 24 september: 
Derby (GB). Norman Bennet 
Hong Kong & Treaty Ports 
(23/9) en Mike Scott Archer 
Ouerland Mails/Worlduiide & 
Great Britain (24/9). Caven
dish, email stamps&cauen
dishphiIauc.co.uk. 
• I en 2 oktober: 
Malmö (Zweden). Her^tuci
Im^. Postiljonen AB, P.O. Box 
4118, S20312 Malmo (Zwe
den), website u)U)U).postiljo
nen com. 
• 10 oktober: 
Roosendaal. Poststukken en 
postflcschiedenis Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165527194, e
mail mb(2)jilatelist.com. 
10 oktober: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te 
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, email mb(3)jïla 
tchst.com. 

Weken van de Kaart 
Nog tot en met 18 september worden de Na
tionale Weken uan de Kaart gehouden. Er is een 
speciale actie: wie drie wenskaarten koopt, 
kan ze gratis versturen met speciale zegels 
(zie het vorige nummer van Filatelie). Aan de 
actie wordt deelgenomen door Bruna, Prime
ra, The Readshop, de postkantoren. De Bockelicr 
en ca. 500 zelfstandige Nederlandse wens

kaartenwinkels. Het is een initiatief van de 
Stichting Wenskaart Nederland. 
In de zes grote sorteercentra worden in de 
genoemde periode bijzondere stempelvlag
gen gebruikt met een aft)eelding van het logo 
van de weken van de kaart. 

Nieuw dagtekeningstempel 
Van Peter Vermeulen uit Amsterdam ontving 
ik een aft)eelding van een nieuw dagtekening
stempel dat in Amsterdam in de stempelma

SAMENSTELLING: KtES VERHULS' 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAA( 

EMAIL: KEES.VERHULST@WANADOO.N 

chines wordt gebruikt. Normalitair stond de 
plaatsnaam Amsterdam vermeld in het boven
ste deel van de cirkel. In de nieuwe versie 
staat bovenaan de tekst TPGPost en is de 
plaatsnaam Amsterdam naar onderen ver
huisd. De afbeelding die ik ontving ziet u 
hierbij. Een afbeelding in kleur is te zien op 
de website van Po&Po: u>iuu).poenpo.nl. 

Bijzondere poststempels 
Nieuwe bijzondere poststempels worden 
verwacht op Postex 2004 (15,16 en 17 oktobe 
in Apeldoorn) en op de Filateliebeurs in Loos
drecht (28, 29 en 30 januari 2005). 

Afbeelding u;ebsite www poenpo 

http://nupu.nl
http://dishphiIauc.co.uk
http://tchst.com


POStzegelVeiling G J Oarntsen 
Wiggers de Vries ^̂  beëdigd taxateur 
Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 

1181 VC Amstelveen fax 020-6249749 

Onze 183^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 24 en zaterdag 25 september 2004. 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland betere zegels, afstempelingen 
met veel kleinrond, poststukken, plaatfouten e.a. variëteiten, 

Nederlands Indië o.a. afstempelingen en censuurbrieven 
- zowel apart verkaveld als in verzamelingen -

goede collecties en engrosposten. 

Internationale antwoordcoupons van o.a. Polen en Baltische staten. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series 
(o.a. Engeland, Frankrijk, China w.b. Japanse post Mi. 20 en 21 *), 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

brievenkavels, prentbriefkaarten (zeer mooi Amsterdam met uniek Judaica), 
munten w.b. goud en bankpapier o.a. zeldzame 10 gld "Arbeid en welvaart". 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

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

en informatie over onze veiling voorwaarden. 



"AIRBORNE HERDENKING" 

Bolden 1 Jaarlijks wordt de Slag om Arnhem herdacht m aan 
wezigheta van veteranen en hunfamthe Vanwege het speciale 
karakter in dit jubileumjaar zullen ook koningin Beatrix en 
prins Charles van Groot Brittannie de herdenking bijwonen 

Links en hierboven 2 /3 De 
bevrijding van Parijs en 
Brussel deed de hoop ople 
ven dat het einde van de 
oorlog zeer nabij was 
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Den Arklc Suiherbnd S<oihnd 

Boven 6 Generaal Bedell Smith 
waarschuwde Montgomery tevergeefs 

Polska 2IO2I \ 
i /V-vrv^ r^-Ti-J^i" 1 

Boven 5 Operatie Market Garden het vliegende 
paard Pegasus was het embleem van de lucht 
landingseenheden die bij Arnhem gedropt werden 

Boven 7 Generaal Sosabowski 
had kritiek op de korte voor 

bereidingstijd en vond dat de hele 
opzet van de operatie getuigde 
van een onverantwoorde opzet 

OPERATIE MARKET GARDEN: 
DE MISLUKTE DOORBRAAK 

Slag om Arnhem dit jaar zestig jaar geleden 

Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog werd een aantal 
beslissende slagen uitgevoch
ten Niet altijd eindigden die 
slagen in het voordeel van de 
oprukkende geallieerden, er wa
ren ook mislukkingen De Slag 
om Arnhem, dit jaar precies ze 
stig jaar geleden, was een van 
die verkeerd ingeschatte opera
ties (aßeelding 7) 
Aan net eind van de zomer van 
1944 was duidelijk geworden 
dat de landingen in Normandie 
een succesvol vervolg hadden 
gekregen De geallieerde op
mars was bijzonder voorspoe-

D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

De geallieerde opmars aan het eind van de Tweede 

Wereldoorlog was niet louter een aaneenschakeling van 

successen - er waren ook tegenslagen en mislukkingen. 

Tot de catastrofes van die laatste oorlogsjaren behoorde 

ook de Slag om Arnhem, in 2004 zestig jaar geleden. 

Jeffrey Groeneveld schrijft er over. 

dig verlopen Bezette hoofdste
den als Parijs en Brussel waren 
bevrijd {aftieelciingen 2 en 3) en 
m de euforie van het moment 
meenden velen dat nog voor de 

kerst van dat jaar de geallieer
den Berlijn konden bmnenmar-
cheren Hetemde van de oorlog 
was m zicht' 
In september kwam echter de 

kentering De Duitsers bleken 
zich met zo maar gewonnen te 
geven In België begonnen ze 
weer stevig weerstand te bie
den In het geallieerde hoofd
kwartier boog men zich over de 
vraag hoe de Duitsers zo snel 
mogelijk verslagen konden wor
den Van een tijdelijke pauze 
kon immers geen sprake zijn 
Het zou de Duitsers alleen 
maar de kans geven om zich te 
herstellen en zich voor te berei
den op de grote slag Nu toe
slaan zou de oorlog zeker met 
een halfjaar kunnen bekorten 



Links 4 Veldmaarschalk Montgomery 
was de held van de woesUmoorlog 
Veldmaarschalk Rommel moest in hem 
zijn meerdere erkennen De uitspraak 
von V/mston Churchill /s historisch ge
zien echter onjuist de Slag om Arnhem 
werd helaas niet door de geallieerden 

Rechts 12 Postzegelontwerper Henk 
Marseille koos een foto \^an fotograaf Jones 

van het US Signal Corps als basis voorde 
herden kingsuitgifie van igc)4 De foto werd 
genomen op de Sonse Heide op 77 septem
ber 1^44 De soldaat IS Pfc Park H Appier 
uit Lancaster PA Hij behoorde tot de 506 
Parachute Infantery Co 'C', die zou deel

nemen aan de bevrijding van Eindhoven en 
aan de gevechten op de 'Heli's Highway' 

Boven en rechts 70 At Het wemelde 
van de parachutisten aie een zware taak 

te wachten stond Het was de grootste 
luchtlandingsoperatie aller tijden 

RISKANT PLAN 
Er werd heftig gediscussieerd 
over de beste oplossing, maar 

eneraal Eisenhower, de opper-
evelhebber, koos uiteindelijk 

voor het riskante plan van de 
Britse veldmaarschalk Montgo
mery (afi)eeldine 4). Deze was 
ervan overtuigd dat zijn plan de 
snelste en beste oplossing 
bood. Het was ook het plan met 
de grootste risico's, maar de 
voordelen, zo meende Montgo
mery, waren legio: vanuit het 
oosten van Nederland kon een 
flink stuk vechten op Duitse bo
dem vermeden worden, de 
Duitsers zouden een aanval in 
Nederland niet verwachten en 
de daar gelegerde Duitse solda
ten zouden jonge ongetrainde 
rekruten of oude veteranen zijn, 
die de oorlog al moe waren. 
De gehele operatie bestond uit 
twee delen: Market en Garden, 
ofwel operatie Market Garden 
ajheeiding 5). Daarbij bestond 

Market uit twee fasen. Luchtlan
dingsdivisieszouden acties m 
het zuiden uitvoeren om brug
gen en verbindingswegen te 
i^eroveren. Als het Duitse lucht
doelgeschut was vernietigd 
zouden landingsplaatsen wor
den aangelegd, zodat verster

kingen konden worden aange
voerd om de posities te verste
vigen. In het kader van Garden 
zouden ten noorden van de Rijn 
bij Arnhem de Duitsers verrast 
moeten worden door aanvallen 
van de iste Britse en de 82ste 
en 101ste Amerikaanse lucht-
landingdivisies. Als de operatie 
een succes was - en Montgo
mery was ervan overtuigd dat 
de geallieerden ook ditmaal m 
hun opzet zouden slagen, zou 
de weg vrij zijn voor pantserdi
visies. Die zouden dan zonder 
al te veel weerstand kunnen op
rukken over de laagvlakten van 
Noord-Duitsland. 

WAARSCHUWINGEN 
Lang met iedereen was zo en
thousiast over de plannen van 
Montgomery. Op grond van in
formatie uit Nederland waar
schuwde de Amerikaanse gene
raal Bedell Smith [ajheeiding 6) 
voor goedgetramde SS-divisies. 
Eenzelfde geluid kwam van de 
Poolse generaal Sosabowski 
{aßeelaing 7), die zijn kennis 
had van zijn inlichtingendienst. 
Prins Bernhard {afbeelding 8} 
wees er bovendien op dat het 
Nederlandse landschap met 
zijn smalle wegen en bomen 

langs de weg, nu niet bepaald 
geschikt terrein was voor een 
snelle opmars met tanks en 
legervoertuigen. Montgomery 
negeerde deze waarschuwingen 
echter: hij vond ze belachelijk 
en weigerde zijn plannen te 
herzien. 
Veel levens van militairen en 
burgers zouden zijn gespaard 
als Montgomery minder hoog
hartig had gereageerd en naar 
de waarschuwingen zou heb
ben geluisterd. Het was inder-
daadzo dat de Duitsers geen 
beslissende aanval op Neder
lands grondgebied verwacht
ten, wel in Duitsland zelf Het 
was ook zo dat het moreel laag 
was bij de Duitse militairen in 
Nederland en dat velen jong en 
onervaren waren. Door een 
noodlottig toeval bevond zich 
in september! 944 echter wel 
een van de keurtroepen van het 
Duitse leger, het 2de SS Pants
erkorps, m de omgeving van 
Arnhem. En dat bestond alles
behalve uit slecht getrainde en 
ongemotiveerde soldaten. 

GROTE GEBEURTENISSEN 
Operatie Market Garden ging 
dus gewoon door. Op 16 sep
tember meldde Radio Oranje 

aan de Nederlandse bevolking 
dat er 'grote gebeurtenissen' op 
handen waren (afiieelding 9). Er 
werd met verteld dat men aan 
de vooravond stond van de 
grootste luchtlandingsoperatie 
die men ooit had gezien. Op 
zondag 17 september stegen 
tweeduizend transport- en 
zweefvliegtuigen op van bases 
in Engeland om de geallieerde 
luchtlandingstroepen en hun 
materiaal naar Nederland over 
te vliegen. Rond het middaguur 
waren de inwoners van West-
Brabant en Gelderland getuige 
van een invasie van laag over
vliegende vliegtuigen, gedropte S 
parachutisten en losgekoppelde ° 
zweefvliegtuigen [afbeelding „ 
70). Deze moesten landen op ^ 
plekken bij Son, Crave en Arn- s 
hem [afbeelding 7 7). Men voel- 'Z 
de dat het uur van de bevrijding ^ 
was aangebroken, maar was "̂  
bang voor eventuele oorlogs- 3 
handelingen met alle ellende " 
die daarmee gepaard kon gaan. =; 

VECHTEN IN DE HEL 
De eerste dag van de operatie 
verliep voor de Amerikaanse 
luchtlandingstroepen met on
verdeeld succesvol [ajbeelding 
72). Ze konden de meeste brug-
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EEN STILLE GETUIGEt NEDERUHOSE, IN PLAATS VAN DUITSE CENSUUR 
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Brief op V september 1^44 verstuurd uit Nijmegen, dot totaal onverwacht een stad aan het oorlogsfront was geworden Vanaf 
iy september, toen de Amerikaanse parachutisten het gevecht om de stad begonnen, lag het postvervoer stil in tegenstelling tot de 
post die op het postkantoor aanwezig was, werd deze brief niet door de Duitse censuur in beslag genomen, maar later gecensureerd 

door de Nederlandse censuurdienst Het is niet bekend wanneer de briefde geadresseerde in Amsterdam bereikte 

Onder enkelejaren na de bevrijding was het op het 
postkantoor van Groesbeek  dat in 1^44 zwaar te Inden 

had gehad  alweer een drukte van belang 

Een beeld van de verwoestingen in Groesbeek 

'HET GEBOUW GAF EEN 
TROOSTELOZE AANBLIK' 

Het Nationaal Archief in Den Haag 
bewaart verslagen die in 1946 opge
steld werden op verzoek van de 
Hoofdbestuur van de PTT. Het was 
de bedoeling om een 'bedrijfsbeeld' 
samen te stellen van de gebeurtenis
sen rond de bevrijding. Sommige 
verslagen zijn zeer beknopt, andere 
geven een boeiend en gedetailleerd 
beeld van een oorlog die bijna voor
bij was, maar nog diepe wonden 
sloeg. Zoals het verslag van het kan
toor Groesbeek (februari 1946): 
'17 sept. 1944 een drukke passage 
door de lucht. Het was geen gewone 
drukte en we voelden, dat er die dag 
iets bijzonders op til was. Tegen de 
middag kwamen de parachutisten 
met honderdtallen in en rondom 
Groesbeek. [..] De bevrijding van 
Groesbeek ging wel heel vlug in zijn 
werk en zondagavond werd er flink 
feest gevierd en Oranjewater ge
dronken, maar de vreugde was van 
korte duur want dinsdag kwam het 
bevel: niet meer naar buiten komen, 
de Duitsers zijn in aantocht. Vanaf 
die dmsdag tot en met 2 oktober 
was het hier een hel. Doorlopend 
werd Groesbeek bestookt door gra
naten en 's nachts hadden er boven
dien straatgevechten plaats tussen 
Duitsers en Amerikanen. [..] Tegen 
3 oktober werden de aanvallen op 
Groesbeek zo zwaar, dat de militai
ren het nodig oordeelden geheel 

Groesbeek te laten ontruimen. 
Vanaf 17 september '44 lag alles wat 
de PTT betreft stil, want niemand 
durfde zich op straat te begeven. Al 
vrij spoedig waren de glasruiten 
grotendeels stuk van het kantoor en 
ook de ingang met een gedeelte van 
de wachtkamer werd door een gra
naat weggeslagen. De telefoon 
mocht in geen geval gebruikt wor
den ook niet voor lokaal verkeer. [..] 
Op 3 oktober moesten we dan onder 
granaatvuur Groesbeek verlaten. 
Volgens de heer burgemeester zou 
het maar voor 3 dagen zijn. [..] Alles 
werd door mij zo goed het nog kon 
en met angst in de kluis geplaatst in 
de hoop dat alles bewaard zou blij
ven in die drie dagen. Ik zag nog 
kans om 13.000 gulden aan bankpa
pier te redden, die door mij later 
naar Postkantoor Nijmegen werden 
gezonden. 
Helaas....3 dagen is ruim 6 maan
den geworden [..] Toen ik met mijn 
gezin 10 april terugkeerde wist ik 
niet waar het eerst aan te beginnen. 
Personeel was er niet en hulp was 
niet te krijgen. De waarnemend di
recteur Goedhart te Nijmegen, die 
een kijkje Icwam nemen zag het ho
peloze ook in en gaf op mijn ver
zoek 3 mannen van zijn bestellers
personeel om een beetje orde te 
brengen in de chaos waarin alles 
herschapen was. Het bij mijn ver
trek slechts 5 jaar oud zijnde ge
bouw gaf een troosteloze aanblik. 
De voorgevel gedeeltelijk weg, geen 
ramen meer, meubels weg of erg 

beschadigd, de kluis opgeblazen, 
geen plafonds en verder alles ver
trapt en besmeurd op de grond. 
Kortom de zaak werd aangepakt en 
op 15 april '45 hadden we weer een 
postverbinding met Nijmegen (be
steller met fiets uit Nijmegen) en 
kon op diezelfde dag ook met een 
bescheiden bestelling begonnen 
worden. [..] Het kantoor kon voor 
het publiek nog niet gebruikt wor
den en daarom werd de bestellers
kamer mgericht voor kantoorwerk
zaamheden. Op i mei konden we al
les wat toen mogelijk was behande
len en was de openstelling 9 tot 12. 
Langer was niet mogelijk vanwege 
de tocht en de donkerte. [..] Op i 
augustus hadden we weer het gewo
ne kantoorlokaal in gebruik, door
dat de Opbouwdienst zorgde voor 
een nieuwe voorgevel. De centrale 
verwarming heb ik deze winter kun
nen gebruiken, doordat de herstel
ling door een particulier was zorg
gedragen. 
Gelukkig, dat deze winter met zo 
erg koud is geweest, want door het 
niet hermetisch afsluiten van ramen 
en deuren was het niet mogelijk een 
behoorlijke temperatuur te krijgen. 
Enfin we hebben het vooruitzicht op 
de zomer en hopen dan een en an
der weer zo goed mogelijk in orde te 
krijgen.' 

Bron Nationaat Archief ('sCravenhage), 
archief Hoofdbestuur van het Staatsbe
drijf cler PTT, 1^401^^4 Toegangsnum
mer 2 i6 og, bestanddeel 306 

xöP' .wifi '^>, 
• . / Anntwrsjiry ^ 

*yTJie Battle of ArnlirtiiX'fi 

MANnoNKorr 

Boven 73 De landingsplaatsen van de 
Britse parachutisten lagen tot wel vijf
tien kilometer van de stad verwijderd 

17. De St Eusebiaskerk, symbool voor ^ 
de verwoeste binnenstad van Arnhem. 

gen weliswaar ongeschonden in 
handen krijgen, maar het lukte 
niet om de Waalbrug bij Nijme
gen in te nemen en deze ver
keersbrug was nog wel een van 
de hoofddoelen. De SSpantser
divisie bood hevig weerstand en 
het zou drie dagen duren voor 
de Amerikanen de brug konden 
veroveren. De opmars van de 
geallieerde tanks verliep met de 
nodige, heel gevaarlijke hinder
nissen. De smalle wegen rich
ting Nijmegen en Arnhem, waar 
men een gemakkelijke prooi 
wasvoorde Duitse verdediging, 
kreeg daarom de bijnaam Heirs 
Highway. 

PROBLEMEN 
Bij Arnhem liep de operatie uit 
op een totale mislukking. De 
landingsplaatsen lagen veel te 
ver weg van de stad (apeelding 
13) en met uitzondering van 
één bataljon onder leiding van 
overste John Frost, slaagde 
men niet om de stad te berei
ken [ajbeeld'mg 14). Een bijko
mend probleem vormde de ge
brekkige communicatieappara
tuur, die voor een deel minder 
goed werkte door de klap die 
het bij de landing had onder
gaan en voor een deel last had 



fi AIRBORNE MUSEUM 

HABTENSTfIN 

Links 14 Slechts enkele Bntse militaire wisten Arnhem echt te bereiken Het moedige gedrag wan 
majoor Cam werd beloond met de uitzonderlijk hoge onderscheiding het Victoria Cross, te vergelij
ken met onze Militaire Willemsorde Rechtsboven en hieronder 15 /16. Het voormalig Britse 
hoofdkwartier Hartenstein is tegenwoordig een museum gewijd aan de Slag om Arnhem 

Ottstetijtek 
16. l 9 i 09 ^. 

Onder i8 Brief gestuurd naar een 
adres in Wolfiteze bij Oosterbeek. Het 
plaatsje werd tijdens de gevechts
handelingen nagenoeg met de grond 
gelijk gemaakt De postverbindingen 
waren verbroken en de post ging via 
Apeldoorn naar de afzender terug 

^^•^^*^ 

Rechts 79 Via het 
Rode Kruis kon een 

levensteken van 
familie en bekenden 

verkregen worden 
Daar ging wel enige 

tijd mee gemoeid dit 
formulier deed er 

drie maanden over 
om de geadresseerde 

te bereiken, die op 
zijn beurt vanuit 
Oosterbeek naar 

Ellecom had 
moeten trekken. 
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van de bosrijke omgeving. Hier
door kon men niet vaststellen 
waar de strijdmakkers zich be
vonden. De Duitsers reageer
den adequaat: verdedigden met 
succes de brug en grendelden 
de toegangswegen tot de stad 
Arnhem at. De Britten, die geen 
echte tegenstand hadden ver
wacht, werden totaal verrast en 
stonden machteloos tegenover 
de goedbewapende Duitsers. In 
een wanhoopspoging trachtten 
de Britten stand te houden in 
Oosterbeek, waar generaalma
oor Urquart in hotel Harten
stein een hoofdkwartier had in
gericht (o/beeW/nge/i 75en 76). 
Hij ging op een cruciaal mo
Tient zelf op verkenning uit en 

kon door een Duitse actie niet 
op tijd terug naar zijn hoofd
kwartier. Zijn divisie, in onze
kerheid over zijn lot en blootge
steld aan onderlinge rivaliteit, 
kon daardoor met efficiënt ge
leid worden. Men wachtte op 
versterkingen, die echter in de 
Betuwe door de Duitsers stevig 
onder vuur werden genomen 
en dus slechts langzaam voor
uit konden. Toen ze na een aan
tal dagen eindelijk de zuidoever 
van de Rijn bereikten was de 
zaak al beslist in het voordeel 
van de Duitsers. 

ONTRUIMING 
Van de meer dan tienduizend 
Britten die in de omgeving van 
Arnhem waren geland, kon zo'n 
kwart ontkomen aan de vijand 
door in kleine bootjes de Rijn 
over te steken. De burgerbevol
king werd in onzekerheid ach
tergelaten. Door de bombarde
menten aan het begin van de 
operatie en de hevige gevech
ten die dagen duurden lagen 
Oosterbeek en het centrum van 
Arnhem in puin {afbeeldingen 
77en 78). Duidelijk was dat de 
geallieerden zich terugtrokken, 
maar hoe lang ging het duren 
voor een nieuwe aanval zou 

plaatsvinden? Men kreeg niet 
de kans om die af te wachten. 
Op bevel van de Duitsers 
moest Arnhem voor zondag
avond 24 september geheel 
ontruimd zijn. Een belegering 
van de stad werd niet uitgeslo
ten en dat had een (verplichte) 
uittocht van de burgerbevolking 
tot gevolg. Men zocht zijn heil 
voornamelijk op de Veluwe, 
maar ook elders in het land 
vond men onderdak, tot in de 
kop van NoordHolland toe [af
beelding 79). De instructie 
slechts het hoogst nodige mee 
te nemen, deed velen conclude
ren dat het afscheid van stad 
van korte duur zou zijn. In wer
kelijkheid kon men pas vele 
maanden later terugkeren in 
een verwoeste en door de Duit
sers leeggeplunderde stad. 

VERDEDIGER 
Het fiasco van de Slag om Arn
hem had tot gevolg dat de oor
log nog tot ver in het jaar 1945 
zou voortduren. Nederland 
werd verdeeld in een bevrijd en 
bezet deel, dat nog een moeilij
ke tijd te wachten stond: de 
hongerwinter. Achterafis er 
veel gegist naar de reden van de 
mislukking. Verraad wordt door 

sommigen genoemd, maar 
waarschijnlijk zijn de terughou
dendheid van de Britten om de 
lokale verzetsgroepen in ver
trouwen te nemen, de slecht 
functionerende communicatie
middelen, het weigeren reke
ning te houden met de lokale 
infrastructuur en de onder
schatting van de sterkte van de 
vijand de voornaamste redenen 
van het mislukken van operatie 
Market Garden. Montgomery 
zou later toegeven dat het fout 
was geweest om zijn mannen 
zo ver van Arnhem te laten lan
den, maar voor de rest bleef hij 
tot het einde toe'een verstokte S 
verdediger' van de hele opera ° 
tie. Feit blijft dat dit de laatste „ 
gewonnen slag van de Duitsers ^ 
was. Arnhem was voor de geal s 
lieerden voorlopig inderdaad "Z 
een brug te ver. ^ 

Geraadpleegde bronnen: ^ 
Drs A.H. Paape (hoofdred.). Bericht 2 
van de Tmeede Wereldoorlog, deel 13, iz 
Amsterdam, 19701975. 
T. H. Siem, Rode Kruiscorrespondcntie na ¥ I E 
de sla^bij Arnhem; artikel in maand 1 1 3 
blad 'Philatelie', juli/augustus 1994, 
pagina's 536 to ten met539 . 
Harry van Wijnen, Sprong in de afrond, 
Arnhem geojerd aan de ambities van 
Montgomery, Amsterdam, 1994. 
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AFLEVERING 39 [2] - STEMPELVERVALSINGEN 
OP POSTSTUKKEN EN POSTWAARDESTUKKEN 

In de vorige aflevering 
van deze rubriek liet ik u 
al twee vervalste 
post(waarde)stukken 
zien en ditmaal toon ik er 
nog eens twee. Met welk 
doel ze hier voor het voet
licht worden gebracht zal 
u ongetwijfeld duidelijk 
zijn: om te waarschuwen 
voor het bestaan van zul
ke stukken. 

Het derde poststuk (lin
kerpagina) is voorzien 
van een vervalst punt-
stempel 206 en een rebut-
stempel. Bij stukken zo

als dit zie je meestal met
een dat het geheel niet 
klopt. Vooral bij bepaal
de samenstellingen van 
stempels en postzegels is 
een gezonde dosis arg
waan op zijn plaats. Het 
stuk, een briefomslag, 
komt uit het bekende 
Scheurleer-archief 
Scheurleer was een heel 
bekende Haagse firma, 
vandaar dat de verzender, 
het Administratiekantoor 
onder directie van de we
duwe H.T. Tjeenk c.s. in 
Amsterdam, geen straat
naam op de briefschreef 

De postbeambten in Den 
Haag wisten precies waar 
het stuk naartoe moest! 
Het omslag werd verzon
den op 20 januari 1883, 
vandaar de afstempeling 
met het kleinrondstem-
pel AMSTERDAM 
20JAN833-4N. 
Het omslag werd in Den 
Haag bezorgd, gezien het 
aan de achterkant ge
plaatste aankomststem
pel (type klemrond) 
'sGRAVENHAGE 20JAN83 
6-7N en het besteller
stempel F?o (stempel on
leesbaar door afstempe
ling op sluitouwel). 
Vermoedelijk is de zegel 
van 5 cent (het op dat 

moment geldende port 
voor verzending tot 15 
gram) van het omslag ge
vallen. In de linkerboven
hoek van het omslag is 
nog duidelijk de moet te 
zien die de tanding van 
de opgeplakte zegel heeft 
veroorzaakt. De vervalser 
heeft drie postzegels op 
het omslag geplakt, op 
en naast de plek waar 
eerder de frankering was 
geplakt. Hij gebruikte de 
volgende exemplaren: 
een zegel van 10 cent in 
het type-Willem III 
(emissie 1872, NVPH-
nummer 21G), een zegel 
van 2 cent 'Cijfertype' 
(emissie 1876, NVPH-

nummer 32C) en een ze
gel van een halve cent 
'Cijfertype' (emissie 
1876, NVPH-nummer 
30FI). Aan de achterkant 
van de kapotte zegel van 
10 cent zit een zwarte 
vlek, de zegel van 2 cent 
is eveneens kapot en dun 
en de zegel van een halve 
cent heeft aan de achter
kant een groene streep 
inkt. Dit alles is te zien 
bij het in doorzicht hou
den van het papier waar
op de zegels zijn geplakt. 
De zegels zijn afgestem
peld met het vervalste 
puntstempel 206 van Nij
verdal. Naast dit stempel 
is het Rebut-stempel in 

3. POSTSTUK MET VERVALST PUNTSTEMPEL 206 EN REBUT-STEMPEL 

Links de voorzijde van een poststuk met het echte uertrek-
stempelAMSTERDAM 20JAN83 3-4Nenvcn;alste 
puntstcmpcls 2o5 (Nijuerdal) Bouendien is een - ook al 
uerualst - REBUT-stempel geplaatst 

Onder een uer^rotin^ Dan het uerualste 
puntstempel 206 (let op de aJÏDijkende 
uorm uan de cijfers) 

716 
Hicrboucn. de achterzijde van het poststuk is uoorzien van het aankomststempel 
'sGRAVENHAGE 20JAN 83 6-7N en uan het nietfleheel leesbare bcstellerstempel F 'o 



castje geplaast. 
ie vervalser moet wel 
en fllatelistische analfa-

seet geweest zijn. Ten 
erste wist hij blijkbaar 

liet dat alle post van 
scheurleer normaal be
steld werd omdat de ge-
idresseerde bekend was. 
\ls een poststuk niet be
stelbaar was, werd het 
laar het rebutenkantoor 
ezonden om te achter-

lalen wie de afzender 
vas als men de brief niet 
lan de geadresseerde kon 
ifleveren. 
4et puntstempel 206 en 
iet Rebut-stempel van 
^ijverdal, die in januari 

!i in gebruik waren ge-
lomen, zien er heel an-
iers uit. De cijfers '2', 'o' 
n vooral de '6' van het 
'ervalste puntstempel 
djn heel verschillend ten 
)pzichte van de in het 

originele stempel ge
bruikte cijfers. De punten 
van het echte stempel 
zijn, in nauwelijks twee 
jaar gebruik, niet zoda
nig versleten als bij deze 
vervalste afstempeling. 
De gebruikte stempel-
kleur is blauwachtig 
grijs; dat komt ook al niet 
overeen met de normale 
stempelinkt. Daarnaast is 
de frankering absoluut 
onjuist. Wie gaat er nu 
i2'/2 cent frankeren als 
het normale port 5 cent 
is? Ook op dit poststuk is 
het merk STEMPEL VALS 
aangebracht. Het is een 
'filatelistisch hoogstand

je', maar dan toch wel 
een heel dóm hoogstand
je. Verzamelaars moeten 
helaas steeds beter oplet
ten voor zulk soort 'fila
telistisch maakwerk'. 

Het vierde poststuk is 
voorzien van het vervalste 
stempel HILLEGOM, ge
plaatst op een gemengde 
frankering met zegels 
van koning Willem III. 
Dit poststuk was oor
spronkelijk een dubbel
blad: het binnenvel be
vatte de tekst. Het buiten
blad is eraf gescheurd of 
gesneden, net als de bo
venkant van de brief met 

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. Redartic Filatelie 

de oorspronkelijk plaats
naam van de verzender 
en de datum. Het tekstvel 
bleef alleen over. 
De vervalser schreef aan 
de achterkant van het 
tekstvel een nieuw adres. 
Onder het tekstgedeelte 
schreef hij Mille^em 
2 maart 187g (in plaats 
van Hillegom. Op de zo
genaamde achterkant 
schreef hij de naam van 
de verzender en als 
plaatsnaam Hillegom. 
Al deze bijgevoegde ge
gevens zijn met dezelfde 
inkt door één en dezelfde 
persoon geschreven, al 
heeft de vervalser wel ge
probeerd op verschillen
de wijzen te schrijven. De 
vervalser heeft op de zo
genaamde adreszijde 
twee zegels geplakt: een 
zegel van 5 cent koning 
Willem III (emissie 1867-

1868) en nog een zegel 
van 5 cent, maar nu van 
de emissie koning Wil
lem III van 1872. Op die 
zegels heeft hij een ver
valst stempel HILLEGOM 
aangebracht. De gebruik
te letters in dit stempel 
komen niet overeen met 
de letters van het origine
le stempel; zie onder an
dere de letter 'M'. Ook is 
niet de juiste stempelinkt 
gebruikt. 
Op dit 'poststuk' heeft de 
verkoper een catalogus
waarde van 1300.- (gul
den) geschreven. Nadat 
was geconstateerd dat 
het om een vals stempel 
ging werd het merk 
STEMPEL VALS op het stuk 
geplaatst. 
Het geheel is overigens 
uitsluitend als vervalsing 
interessant; het heeft 
echter weinig waarde. 

I . POSTSTUK MET VERVALST STEMPEL HILLEGOM 

I ^ 

Links tekstuel met ajgeknipte ojq^escheurde bovenkant en aan de onderkant 
voorzien van de (er later bijgeschreucn) plaatsnaam (Millegem') en datum 

Hieronder de zogenaamde voorkant van het poststuk, 
met een opnieuu; geschreven adres 

7eax»»^ 

'fi&j ce^ l 

>«i ^ > s l v - / fr^U^ Ä ^ 

^^^T^IÄ.^**^.**-^^^^»^»^! 

Rechts een door de vervalser geschreven 
verzenders- en ploatsnaam, voor de 

zogenaamde administratie 

5nder een vergroting van de op het vervalste poststuk 
leplalrte postzegels 

Rechts vergroting 
van het vervalste 

stempel HILLEGOM 
(de letters zijn duidelijk 

onders dan de originele) 

Rechts ookmditgeval 
uierd het vervalste stuk 'If^''^'' 
voorzien van het merk 

STEMPEL VALS, zodat 
het in de toekomst geen 
nicuuje teleurstellingen 
meer kan veroorzaken 
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ENVELOP 'DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 0 4 ' 
TIJDENS POSTEX 2004 VERKRIJGBAAR 
Op i6 oktober geeft de 
Bond op de tentoonstel
ling Postex 2004 in Apel
doorn (15,16 en 17 okto
ber) weer de traditionele 
envelop ter gelegenheid 
van de Dag van de post
zegel uit. De envelop 
draagt nummer 36 en is, 
net zoals in de laatste ze
ven jaar het geval was, 
weer ontworpen door 
Paul Walraven uit Amers
foort. 
Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
wordt op Postex 2004 

ook een bijzonder post
stempel gebruikt. De en
velop is op zaterdag en 
zondag verkrijgbaar in de 
speciale stand 'Dag van 
de Postzegel' en kost 
blanco € 0.75 en met ze
gel en Stempel € 1.50. 
Ook de enveloppen die in 
eerdere jaren ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel werden uit
gegeven zijn - zij het in 
beperkte mate - nog 
verkrijgbaar. 
Wie de envelop niet tij
dens Postex 2004 kan be

machtigen, kan ook nog 
terecht op de speciale 
Dagen van de Postzegel 
die in Rotterdam van 
29 tot en met 31 oktober 
en in Amsterdam op 6 en 
7 november worden 
gehouden. 
Ook op onderstaande 
adressen kan de speciale 
envelop worden besteld 
(€2.25 incl. verz.). 

Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam 
Lod. Napoleonlaan 57 
4904 KG Oosterhout. 

U kunt het verschuldigde 
bedrag overmaken op gi
rorekening 1543700, on
der vermelding van uw 
naam en adres. 

of 

Comité Dag van de 
Postzegel Amsterdam 
Haya van Somerenlaan 50 
1187 RB Amstelveen. 
U kunt het verschuldigde 
bedrag overmaken op 
girorekening 9359986, 
onder vermelding van uw 
naam en adres. 

Tfag van de (Postzegel 2004 

( 1 w 
;S^ 

^'<</rrl,oUi' <??^iklr,m ~^(l.i/r/i<lt-ii ^ihvi.nnuv 

^^m wm ip^ 

WORKSHOP 'BEGELEIDING BEGINNENDE 
EXPOSANTEN' IN APELDOORN 

Op Postex 2004 wordt 
weer Workshop BBE (Bege
leiding Beginnende Ex
posanten) georgani
seerd. De lüorkshop is be
stemd voor hen die voor 
het eerst willen meedoen 
aan een ivedstrijdtentoon-
stelling. Ook verzame
laars die al eerder expo
seerden en die een hoge
re beoordeling willen ha
len kunnen er aan deel
nemen. 
De workshop wordt op 
zondag 17 oktober om 13 
uur gehouden en duurt 
ruim twee uur. Een be
langrijk onderdeel is het 
pralrtijkgedeelte, waarbij 
aan de hand van aanwezi
ge verzamelingen wordt 
gekeken naar de belang

rijkste tentoonstellings
aspecten. Er wordt aan
dacht besteed aan zowel 
thematische, traditionele 
als posthistorische col
lecties. 
De (gratis) workshop is 
toegankelijk voor leden 
van bij de NBFV aange
sloten verenigingen. 
De bijbehorende brochu
re is op het Bondsbureau 
te verkrijgen €5.- (incl. 
verzending). De deelne
mers kunnen het 40 pagi
na's tellende boekje voor-
afbestuderen. 
Aanmelding: vóór 10 ok
tober bij het bureau van 
de NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, tele
foon 030 2894290, e-
mail nbji)(a)nbjv.demon.nl. 

CATALOGUS BIEB 
NU OOK ON-LINE 

Sinds kort is het mogelijk 
een deel van de catalogus 
van de Bondsbibliotheek 
on-line, op de website van 
de Bond, te raadplegen. 
Het gaat om het overzicht 

van boeken over Neder
land, Nederlands-Indië 
en de West. U heeft er 
wel Acrobat Reader voor 
nodig, maar dat pro
gramma is gratis te 
downloaden. Meer infor
matie op de website van 
de Bond, www.nbfv.n\. 

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


EVEN VOORSTELLEN: 
SJOERD BANGMA 
Hij is even weggeweest: de rubriek 'Even voorstellen'. 
Maar nu kunnen we weer iemand voor het voetlicht 
brengen die voor de Bond werkt en die zich aan u wil 
voorstellen. Hij vertelt daarbij iets over zichzelf, zijn 
functie binnen de bond, de plannen voor de toekomst 
en ook iets over filatelie. Ditmaal: Sjoerd Bangma. 

Wie zich in deze rubriek 
raorstelt moet iets meer 
doen dan wat persoonlij
ke feiten, samen met een 
recent portret, inleveren 
ook al ontbreken die niet. 
Wie de moeite neemt 
zo'n verhaal te lezen wil 
waarschijnlijk ook iets 
weten over de werkzaam
heden, achtergronden en 
ideeën van de desbe
treffende persoon, want 
filatelisten zijn nieuws
gierige mensen. 

Eerst wat feitjes: ik ben 
geboren in juli 1938, in 
de toenmalige gemeente 
[daarderadeel. Na de 
hbsb (1956) studeerde ik 
in Groningen afin de so
ciale geografie (1967), 
waarbij ik tussen de be
drijven door eenentwin
tig maanden bijdroeg aan 
de uitgaven van het mi
nisterie van Defensie. 
3oals zovelen met een 
dergelijke opleiding 
kwam ik als leraar aard
rijkskunde terecht in het 
roortgezet onderwijs, dat 
ik op mijn 6iste, inmid
dels opgeklommen tot 
plaatsvervangend rector, 
weer verruilde voor de 
FPU (de 'onderwijs
WT'). Zowel de geogra
fie als het onderwijs zijn 
medebepalend geweest 
^oor mijn hobby en voor 
iet werk dat ik in dat 

verband doe. De geogra
fie is namelijk een ideale 
'vooropleiding' tot de fi
latelie. Geografen heb
ben (als het goed is) een 
brede belangstelling, een 
grote algemene ontwik
keling (dat is inherent 
aan hun vak) en een enor
me nieuwsgierigheid (zo
wel van nature als be
roepsmatig gevormd). 

In 1980 begon ik (weer) 
te verzamelen, bezocht 
toevallig(?) een tentoon
stelling in Middelharnis 
en liet mij overhalen lid 
te worden van de plaatse
lijke vereniging. Daarna 
volgde het voor veel be
stuurders herkenbare 
'carrièrepatroon': je let 
even niet goed op tijdens 
een vergadering en je zit 
in de kascommissie. Je 
let nog een keer niet op 
en je zit in het bestuur. 
Enzovoort... 
Samen met twee medebe
stuursleden heb ik me 
omstreeks 1992 door 
Martin van den Ende la
ten bekeren tot de thema
tische filatelie en in de ja
ren daarna meegedaan 
aan tentoonstellingen. 
Inmiddels was Bert Lang
horst gestart met het ge
ven van diverse cursus
sen. Toen dit een Bonds
activiteit werd, is een 
Commissie Filatelisti

Sjocrd Bangma 

sehe Vorming (CFV) op
gericht om een en ander 
te begeleiden en nieuwe 
ideeën te ontwikkelen. In 
dit orgaan waren diverse 
takken van de filatelie 
vertegenwoordigd, met 
mij als 'thematisch verza
melaar'. We schrijven on
dertussen 1999. Een van 
de eerste 'producten' van 
de CFV was de workshop 
BBE, ontwikkeld door 
Daan Koelewijn en Frans 
Leijnse. Van beide heren 
heb ik veel opgestoken 
en dat was nodig, want 
mijn taken werden uitge
breid en ik werd steeds 
meer ingezet als vervan
ger van Bert Langhorst. 
Na diens overlijden vond 
men het blijkbaar logisch 
dat ik hem opvolgde als 
Coördinator Filatelisti
sche Vorming. 

Inmiddels lopen de be
langrijkste activiteiten 
van de CFV  de cursus 
BBF en de workshop BBE 
 naar wens. Circa dertig 
docenten BBF zijn bezig 
of inzetbaar en er is veel 
belangstelling van de ver
enigingen. De brochure 
BBE wordt geregeld 
(door de heren Koelewijn 
en Leijnse) aangepast en 
het cursusboek BBF heb 
ik de afgelopen winter 
volledig herzien en bijge
werkt. Uiteindelijk is het 
doel van zo'n cursus dat 
de verzamelaar (nog) 
meer plezier aan zijn 
hobby beleeft en daarom 
is het jammer dat er rond 
de BBF nog steeds een 
aantal misverstanden cir
culeert. 
Misverstand i is dat we 
alleen de thematische fi

latelie propageren. On
zin! ledere verzamelaar 
kiest wat hij of zij wil en 
alle vormen van verzame
len zijn gelijkwaardig. 
Het is wel waar dat veel 
cursisten óók thematisch 
verzamelen. 
Misverstand 2 is dat we 
verzamelaars vertellen 
dat ze verkeerd bezig zijn 
en anders moeten gaan 
verzamelen. Onzin! We 
willen slechts de kennis 
van de deelnemers ver
groten, suggesties aan
dragen en helpen bij het 
vergaren van materiaal, 
het opzetten en het uit
werken van hun eigen 
ideeën. 
Misverstand 3 is dat de 
BBF opleidt voor wed
strijdtentoonstellingen. 
Dat is onjuist en dat staat 
ook duidelijk in het cur
susboek. De docenten 
BBF kunnen aan cursis
ten die (ooit) willen ten
toonstellen weliswaar 
veel nuttige aanwijzingen 
geven, maar men doet er 
verstandig aan ook een 
workshop BBE te volgen 
en (bijvoorbeeld via de 
website van de Bond) de 
reglementen te bestude
ren. 

De Bond vindt de Filate
listische Vorming een 
service die zó belangrijk 
is, dat er in het Bondsbe
stuur een aparte commis
saris voor bestaat. Sinds 
het vertrek van Frans Le
ijnse ligt die portefeuille 
in mijn handen, maar ik 
blijf ook coördinator, zo
dat ik voorlopig wel geen 
last zal krijgen van verve
ling. Maar wie heeft dat 
wél, met onze hobby? 

EPACONGRES IN VALENCIA STELT 
lEGLEMENT OPEN KLASSE VAST 

3p hetFEPAcongres dat 
n maart in Valencia 
'Spanje) werd gehouden, 
s het reglement voor de 
3pen Klasse in Europa 
langenomen. Gedurende 
angeveer een jaar is hier
her op Europees niveau 
jverlegd; de afgevaardig
ie voor Nederland was 
ienk Buitenkamp. 

Vaarom een open klasse? 
er zijn diverse onder

verpen waarvoor te wei
lig filatelistisch materi
al beschikbaar is; 
er zijn veel onderwer

)en die boeiender wor
len als ze ook nietfilate
istische elementen be
'atten; 
er zijn in de Open Klas

se nauwelijks regels en 
regeltjes en dat spreekt 
diverse verzamelaars aan; 
 de beoordelingscriteria 
in de Open Klasse zijn 
veel meer gericht op cre
ativiteit, wat heel aan
trekkelijk kan zijn; 

Het voorgaande mag ech
ter geen aanleiding geven 
tot misverstanden. Het 
op positieve en creatieve 
wijze integreren van fila
telistisch en nietfilatelis
tisch materiaal lijkt een
voudig, maar het vraagt 
om een duidelijke visie 
en veel inzicht in de ma
terie; 
De Open Klasse moet 
zich verder ontwikkelen 
en kan daarbij uitgroeien 

tot een graag geziene 
klasse bij tentoonstellin
gen. 

Enkele kernelementen 
 minstens vijftig procent 
moet uit filatelisdsch 
materiaal bestaan; 
 hetnietfilatelistische 
materiaal moet een een

heid vormen met het fila
telistische materiaal; 
 het nietfilatelistische 
materiaal moet origineel 
zijn (geen fotokopieën 
e.d.); 
 de tentoonstellingsbla
den moeten 'evenwich
tig' zijn, dat wil zeggen 
niet te veel filatelistisch. 

Overzicht toekenning punten Open Klasse 

Titel, idee, creativiteit 
Behandeling 
Plan en ontwikkeling 
Onderzoek en kennis 
Materiaal 
KiDaliteit/zeldzaamheid 
Juistgebruik en variatie Dan 
nietjilatelistisch materiaal 
Presentatie 

Totaal 

20 
40 

20 
20 

25 
15 

10 
15 

100 

maar ook niet te veel 
nietfilatelistisch materi
aal. 

Hiermee zijn de 'regels' 
voor de open klasse ge
noemd. 
Waarop wordt de inzen
ding beoordeeld? Er kun '>■ 
nen in totaal honderd S 
punten worden behaald. ~ 
De wijze waarop deze " 
punten zijn verdeeld is s 
weergegeven in bijgaand ^ 
kadertje. ^ 

Bekroningen 
De Open Klasse is een 
volwaardige tentoonstel
lingsklasse en de bekro
ningen zijn daarom ook 
gelijk: van diploma tot 
Groot goud. 

?lf 
Henk Buitenkamp 
Juryadviescommissie 



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

SUITENLANDSE 
TiJDSCHRIFTEN 

De bal is rond 
Liefde voor filateüe en 
voetbal vallen voortreffe
lijk te combineren, zo 
blijkt uit een artikel in de 
BriefmarkenSpiegel van 
juli. Het blad grijpt terug 
op de wereldtitel die de 
Mannschaft in 1954 in een 
titanenstrijd tegen Hon
garije behaalde. Want de 
filatelie heeft een lang 
geheugen, zoals het blad 
met veel illustraties van 
voetbalevenementen op 
postzegels demonstreert. 
En, zo waarschuwt de BS, 
let dit jaar goed op, want 
de wereldvoetbalbond 
FIFA en de Europese 
voetbalorganisatie UEFA 
bestaan beide honderd 
jaar  en dat wil hier en 
daar in de wereld nog wel 
eens een zegeltje opleve
ren. 

Hctjaar 2004 is voor uerzame
laars een vruchtbaar voetbaljaar 

Het blad weet ook te mel
den dat ene Adolf Hitler, 
ooit Fuhrer van het Duitse 
Rijk en als zodanig op 
Duitse frankeerzegels af
gebeeld, zich voor dit 
voorrecht vorstelijk liet 
betalen.Niet minder dan 

Rijk door autobiograjie Hitler 

vijftig miljoen rijksmark 
moest de Reichspost voor 
de beeldrechten neertel
len. Het enige boek dat 
Hitler publiceerde. Mem 

Kampf, bracht hem 
slechts 9.5 miljoen mark 
op... 

Duitsers in China 
, Net als een aantal andere 
I Europese landen wilden 
' ook de Duitsers ruim een 

eeuw geleden een in
vloedrijke positie in het 
reusachtige, maar wan
kele Chinese rijk be
machtigen. De Reichspost 
had in China tegen het 
eind van de negentiende 
eeuw zijn eigen postkan
toren met eigen postze
gels. Toen in 1900 op

Het pouselijke mapen siert deze ze
' gd van de Kerkchjke Staat 
i 
I postzegels met het pau
I selijke wapen .Bij het 
1 Verdrag van Lateranen 

De Duitsers ujisten ook in China een invloedrijke positie te verwerven 

standige Chinezen, de 
j Boxers, de Europese con

cessiegebieden bedreig
den, werden Duitse troe
pen naar China gestuurd. 
Deze manschappen be
schikten over een eigen 
veldpostorganisatie, 
waarover in het juni en 
julinummer van de Brief
markenRevue een inte
ressante studie wordt ge
publiceerd. De Duitse 
troepen waren een klein 
jaar in China actief en 

r opereerden onder meer 
r vanuit de Duitse conces

sie in Kiautschou. 

Ministaat, maxizegels 
Rugby mag dan buiten de 
Britse invloedssfeer niet 
zo populair zijn als voet
bal, het feit dat deze tak 
van sport al 180 jaar offi
cieel wordt beoefend was 
voor de Briefmarken
Spiegel toch een aanlei
ding om er aandacht aan 
te besteden. 
En nog een jubileum: vijf
enzeventigjaar geleden 

; kwamen de eerste post
zegels van Vaticaanstad 
uit. De voorloper van 
deze pauselijke vrijstaat, 
de zogenoemde Kerkelij
ke Staat, kan op een veel 
langere geschiedenis bo
gen. De staat besloeg ook 
een veel groter deel van 
het Italiaanse grondge
bied. Aan die situatie 
kwam in 1870 een eind en 
toen verdwenen ook de 

werd de pauselijke soeve
reiniteit opnieuw inge
steld; toen verschenen 
ook de postzegels van het 
Vaticaan, die  ondanks 
het feit dat de staat nu 
nog maar 0.44 vierkante 
kilometer beslaat en 
slechts duizend inwoners 
telt  nog steeds aanzien
lijke oplagen behalen. 

Kreta in het vizier 
In het zuiden van Europa 
zijn nog wel meer gebie
den te vinden met een tu
multueuze (filatelisti
sche) geschiedenis. De 
Deutsche Briefmarken
Zeitung (DBZ) van 2 juli 
richt zijn vizier op het 
(tegenwoordig Griekse) 
eiland Kreta, waar eens, 
zo'n tweeduizend jaar ge
leden, de cultuur tot ont
wikkeling kwam die de 
basis van de Europese be
schaving zou worden. 
Onder het Turkse bewind 
kreeg het eiland na een 

opstand een zekere mate 
van autonomie met eigen 
postzegels. Maar ook de 
Britten, Fransen, Italia
nen, Russen en Oosten
rijkers vestigden er tegen 
het einde van de negen
tiende eeuw eigen post
kantoren met dito post
zegels. Het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog 
maakte een eind aan deze 
veelheid aan postdien
sten. In 1944 gaven de 
Duitsers, die het eiland 
op dat moment bezet 
hielden, nog een veld
postluchtpostzegel met 
een opdruk voor Kreta 
uit. 

De andere Spelen 
Ook in Frankrijk gingen 
de Olympische Spelen 
van dit jaar niet onopge
merkt voorbij. De Echo 
van juli/augustus keek te
rug op het verleden en 
liet in zijn kolommen 
klassieke en moderne 
sportafbeeldingen op ze

gels (en een enkel stem
pel) zien. Aardig is dat 
het blad de Paralympi
sche Spelen, die speciaal 
voor gehandicapten wor
den georganiseerd, niet 
vergeet  al wordt de Ne
derlandse zegel van 1980 
helaas niet getoond. 

Power to the people 
Na de Eerste Wereldoor
log zorgde het Verdrag 
van Versailles er voor dat 
de kaart van Europa in
grijpend veranderde. In 
sommige  meestal be
twiste  gebieden mocht 
de bevolking soms mee
praten over hun staat
kundige toekomst en 
daaraan danken wij het 
begrip 'volksstemming' 
met (soms) bijbehorende 
postzegels. Timbres Ma
gazine (juli/augustus) 
brengt een interessante 
studie over dit verschijn
sel, die veel mooie illus
traties bevat. Het blad 
heeft verder een aardig 

; olympische Spelen: ook Frankrijkaof er̂ eregeld postzegels voor uit 
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In de geschiedenis van Kreta jigu
rcren ook eigen postzegels Albumblad met postzegels ter gelegenheid van een Volksabstimmung 



artilcel over wat het 'de 
eerste Amerikanen' 
noemt, met andere woor
den: de indianen. Overi
gens hebben de Ameri
kaanse posterijen de laat
ste jaren ook de nodige 
aandacht aan de indianen 
gegeven door bekende 
opperhoofden (zoals Sit
ting Buil en Red Cloud) en 
inheemse kunstuitingen 
op postzegels af te beel
den. 

ÜPUlid: zegelvloed 
riet Engelse Gibbons 
Stamp Monthly (juli) be
schrijft de gevolgen van 
Ie toetreding tot Wereld
postunie (UPU) van de 
Britse gebieden in Austral
izië. Dat waren er anno 
[8gi nogal wat en ze had
ien dikwijls heel uiteen
opende tarieven. De ge
egenheid werd aange
grepen om er wat een
leid in aan te brengen, 
yie gebieden moesten 
regels van i '/icn 5 p. 
crijgen, respectievelijk 
'Oor enkelvoudige en 
zwaardere brieven naar 
Bngeland en de andere 
JPUlanden. Ook waren 
segels van een halve pen
ly nodig, althans in die 

)c toetreding uon Queensland tot 
Ie UPU maakte dit zegeltje pan 
en halpcpenny noodzakelijk 
jebieden waarin zulke 
xgels nog niet beston
ien. In totaal veroorzaak
e de toetreding tot de 
JPU de komst van zo'n 
lertig nieuwe zegels. In 
:en aantal gevallen werd 
oorlopig in de behoefte 
oorzien door bestaande 
:egels van een opdruk te 
oorzien. Ook moesten 
eel nieuwe postwaarde
tukken worden gedrukt. 

letzelfde tijdschrift 
irengt verder een artikel 
iver Britse kathedralen 
ip postzegels. Daarbij 
:omt onder meer een 
intwerpprobleem ter 
prake: dat het moeilijk 
5 zulke grote gebouwen 
net hun vaak hoge to
ens op zulke kleine ze
;els te laten passen. Roy
1 Mail pakte hetpro
ieem ferm aan door niet 
linder dan vier Engelse 
athedralen op een blok
; te plaatsen. Het blad 
lat zien dat er ook bui

Moeilijk onderujerp prachtig in beeld gebracht: Engelse kathedrolen. 

ten de Britse grenzen lan
den zijn  Tuvalu, San 
Marino, Togo, om er een 
paar te noemen  die deze 
Engelse godshuizen in 
beeld brengen. Een aar
dig idee voor verzame
laars van postzegels met 
religieuze motieven. 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Op het goede spoor 
Filatelistengroep Het 
Baltische Gebied geeft 
een blad uit dat simpel
weg de naam van de ver
eniging draagt. Leid daar 
niet uit af dat de leden 
van de groep gemakzuch
tig zijn, want het bewuste 
blad bewijst het tegen
deel. In nummer 44 is 
een groot aantal interes
sante bijdragen te vin
den, waarvan er twee het 
onderwerp 'spoorwegen' 
bestrijken. Jan Kaptijn 
beschrijft de Russische 
spoorlijnen en postwa
gons op het grondgebied 
van het latere Litouwen 
tijdens het Russische tsa
renrijk en het duo Igor 
Irikov/Ruud van Wijnen 
neemt de Letse lijnen uit 

het midden van de jaren 
'50 van de twintigste 
eeuw onder de loep. 

Van 15 naar 25 
De uitbreiding van het 
aantal EUlidstaten is ui
teraard een onderwerp 
dat in Grenzenloos, het 
blad van de verzamelaars 
van de Verenigde Naties 
en van de zegels op het 
thema 'Verenigd Europa', 

thuishoort. In hetzomer
nummer 2004 is dan ook 
een bijdrage onder de ti
tel Van uijftien naar vijfen
twintig te vinden. Het ar
tikel geeft onder meer 
een overzicht van de 
emissies die de 'oude' 
EUlanden naar aanlei
ding van de uitbreiding 
hebben uitgegeven en het 
besteedt ook aandacht 
aan de zegel van gemeen
schappelijk ontwerp die 
de tien nieuwelingen 
hebben uitgebracht. 

Pittig stukje 
Het gebeurt niet zo vaak 
dat verenigingsbladen er 
de tijd en  vooral  de 
ruimte voor uittrekken 
om het bestaansrecht van 
de club ter discussie te 
stellen. Wolter van der 
Zwaan, eindredacteur 
van De Brug (Philatelica 
Den Haag) durft het aan 
om op de voorpagina van 
het juninummer een uit
voerige en soms behoor
lijk kritische beschou
wing te plaatsen over 'de 
vereniging'. Dat gebeurt 
onder de titel Waar gaan 
uiij heen' Van der Zwaan 
legt de vinger op zere 
plekken die niet zozeer 
karakteristiek voor de 
Hagenaren zijn (andere 
verenigingen zullen er 
veel bekends in aantref
fen) , maar die wel een 
somber perspectief 
schetsen: 'Ondertussen 
gebeurt er niets, kalft de 
vereniging verder af en 
lopen sommige van de 
[..] activiteiten gevaar 
doordat er te weinig deel
nemers zijn.' Van der 
Zwaan vindt dat Philateli
ca de blik best eens mag 
richten naar die vereni
gingen die er wèl in sla
gen om een bloeiend (en 
groeiend) bestaan te lei
den. 

Vreemde schoenmaker 
Over kritische geluiden 
gesproken: de rubriek In
tro in het blad van de 
ICVBP Studiekring Ant
werpen mag er ook we
zen. De samensteller, 
Marcel Van der Muilen, 

snijdt in dit vaste editorial 
heikele fdatelistische on
derwerpen aan, waarbij 
ook machtige partijen het 
moeten ontgelden. Zoals 
De Post, die naar het oor
deel van Van der Muilen 
de verzamelaar met een 
te overladen emissiepro
gramma opzadelt  en dat 
ondanks het feit dat het 
briefverkeer langzaam te
rugloopt. 'Net alsof een 
schoenfabrikant bij een 
daling van het aantal ver
kochte schoenen zijn 
productie met 200% zou 
opdrijven,' aldus Marcel. 

Kleurig en goed 
Vergissen we ons of zijn 
de Belgen ons een straat
lengte voor als het om het 
gebruik van kleur in ver
enigingsbladen gaat? Feit 
is dat we kort na elkaar 
twee bladen ontvingen 
't Dijkenaartje (P.V. Be
gijnendijk) en De Gazette 
van de Filatelie (P.V. 
Gent)  die geheel in 
kleur zijn gedrukt. In het 
eerste geval gaat het om 
een blad in vierkleuren
offset, al doet de kwali
teit van het blad van de 
Gentenaren (fotokopie) 
er nauwelijks voor onder. 

vormgeving van het blad 
heeft een ingrijpende wij
ziging ondergaan, met 
als resultaat een nieuwe 
broodletter (de sjieke en 
uitstekend leesbare Thesis 
van Lucas de Groot) en 
een aangepast, zij het wat 
'uitgekleed' omslag. 
Maar dat laatste blijkt 
geen achteruitgang: de 
redactie anticipeert op de 
toekomst, waarin het 
wellicht mogelijk wordt 
om kleurenafbeeldingen 
op de cover van De Postzak 
te plaatsen. En dan kan 
een vaste steunkleur wel 
eens een staindeweg 
zijn, bijvoorbeeld als 
kleurenafbeelding en 
steunkleur met elkaar 
'vloeken'. 

Jeugd slaat terug 
Het echec van Mijn Stok
paardje (het blad ver
dween begin van dit jaar 
van de markt) moet 
JeugdFilatelie Nederland 
(JFN) de nodige hoofd
brekens hebben bezorgd. 
Het blad was immers ook 
de 'drager' van de maan
delijkse pagina's die spe
ciaal voor de jeugd wer
den geschreven. Maar 
JFN zat niet bij de pakken 
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Belgische ucreniflinasbladen: uoorsprong op hetaebied uan kleur. 

Vooruitziende blik 
Gelukkig zitten de Ne
derlanders ook niet stil 
als het om kleur gaat. We 
schrokken even van het 
omslag van de De Post
zak van juli, omdat het er 
op leek dat de steunkleur 
per ongeluk was wegge
vallen. De redactie maakt 
in een voorwoord echter 
duidelijk dat het om een 
bewuste keuze gaat. De 
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neer en wist kennelijk 
fondsen vrij te maken 
voor de verschijning van 
een eigen magazine. De 
Posthoorn. Dat blad  per 
nummer vier pagina's in 
jTjllcolour(!)  zal in 2004 
enkele malen verschij
nen. Hoe het daarna ver
der moet is niet bekend, 
maar laten we hopen dat 
er een oplossing komt 
het blad verdient het. 

f De Posthoorn 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALDERNEY 
2g7'o4. Serie 'trekvogels', 
III. 
26, 32, 36,40,45, 65 p. Resp. 
Oenanthe oenanthe, Phoeni
curus phoenicurus, Motacilla 
flava, Upupa epops, Turdus 
torquatus, RJparia riparia. 

W^^H»*V 

ANDORRA FRANS 
98'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
€o.go. Olympische ringen, 
hardloopster en zwemmer. 

HHNCtPATDANDOIWA Q gQC 

BULGARIJE 
35'o4. Ontwikkelingspro
gramma voor de jeugd 'Bul
gaarse droom'. 
0.45 L. Wereldbol met baret. 
i25'o4. Honderdste ge
boortedag Salvador Dali 
(19041989). 
Blok 0.80 L. Beeld Dali door 
Arno Brukener, op achter
grond en rand schilderij 'A 
moment of the Passage' van 
Dali (1934). 

2i5'o4. Honderdste ge
boortedagen. 
0.45, 0.80 L. Portretten van 
resp. Boriss Ivanov (1904
1993) en Luben Dimitrov 
(19042000); Vassil Stoylov 
(19041990) en Stoyen Venev 
(19041989). 
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275'o4. Europa 2004, va
kantie. 
0.45, 0.80 L. Resp. winter
sport. Zwarte Zee. 

ANDORRA SPAANS 
i56'o4. Natuurerfgoed, vo
gels. 
€0.27. Vink (Fringilla coelebs). 

AZERBEIDZJAN 
76'04. Zijderoute. 
3.000 m. Beeldmerk 'Eurasia 
Postal Union' en kamelen en 
moskeeën. 

AZOREN 
286'04. WWF* marlijnen 
Atlantische Oceaan.. 
Viermaal €0.30 (samenhan
gend). Pandabeeldmerk 
WWF en steeds over twee ze
gels blauwe marlijn (Makaira 
nigricans), witte Marlijn (Te
trapturusalbidus). 

26'o4. Bulgaarse voetbal
lers. 
Viermaal 0.45 L. (samenhan
gend). Christo Stoychkov, 
Georgi Asparuchov, Krassi
mir Balakov, Nikila Kotkov. 
ii6'o4. Europees kam
pioenschap voetbal. Portu
gal. 
Blok 0.80 L. Voetbalscène. 

236'o4. Honderdvijfentwin
tig jaar diplomatieke betrek
kingen met Oostenrijk. 
0.80 L. Symbolische afbeel
dingen met nationale vlaggen 
en lakstempel. 

266'o4. Ministerie van Bin
nenlandse Zaken honderd
vijfentwintig jaar. 
0.45 L. Beeld leeuw, nationa
le vlag en decreet oprichting. 

i67'o4. Bulgaarse Post hon
derdvijfentwintig jaar. 
Blok 0.45 L. Gebouw met 
postauto uit 1905 en eerste 
postzegel; op rand postkoets 
ig''"' eeuw. 

CYPRUS 
99'04. Zoogdieren uit Cy
prus. 
20, 30, 40 (van elke waarde 
twee samenhangend met 
zelfde afbeelding en verschil
lende achtergrondkleur). 
Resp. Tursiops truncatus, 
Vulpes vulpes indutus, Lepus 
europaeus cyprius (tuime
laar, vos, haas). 

CYPRUS TURKS 
304'o4. Veertig jaar post
dienst Turks Cyprus. 
250.000,1.500.000 TL. 
Beeldmerk gelegenheid en 
resp. gebouw en brievenbus, 
wereldbol en enveloppen. 

255'o4. Europa 2004, va
kantie. 
Velletje met tweemaal 

600.000 TL. (met en zonder 
perforatie). Strand en toeris
tenboot, rotsstrand en dame 
met glas. 

76'o4. Zijderoute. 
300.000 TL. Beeldmerk 'Eur
asia Postal Union', bepakte 
kameel en gebouw met koe
peldak. 

m^^rw^^wvw 

97'o4. Planten. 
250.000, 300.000, 500.000, 
600.000 TL. Resp. Salvia ve
neris, Phlomis cypria, Pimpi
nella cypria, Rosularia cypria. 

KMZEyKBRÖ 
TÜRKaWH(«YETI 

DENEMARKEN 
258'o4. Vikingschipmuse
um in Roskilde. 
4.50, 5.50, 6.50,12.50 kr. Vi
kingschip, resp. zeilend en 
kaart, reconstructie, lijnen
plan en museumgebouw, op
graving door mannen op 
vlonder; ook boekje. 

258'04. Kunst. 
13., 21. kr. Resp. 'Zintuigen 
het iichaamslandschap' (li
chaam, mond, oog, oor, 
hand, neus) van Lars Ravn 
(1959), 'De hond bijt' van 
Lars Norgard (1956). 
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DUITSLAND 
i28'o4. Gedächtniskirche 
Speyer honderd jaar. 
€0.55. Zijaanzicht kerk. 

i28'04. Serie 'post'. 
€0.55. Witte kamille met 
tekst'für dich'. 

ESTLAND 
i57'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
8. kr. Loper met olympische 
vlam, olympische ringen. 

i78'o4. Europees kam
pioenschap drakenklasse. 
6.kr. Zeilschip. 

FRANKRIJK 
207'o4. VauxsurMer 
(CharenteMaritime). 
€0.50. Kerk SaintEtienne. 

(zic volgende pagmi 
ie kolom hovenam 



GIBRALTAR 
56'o4. Europees voetbal. 
30, 40, 40 p., £ I.; blok 
E 1.50. Viermaal voetbalscè
ne; voetballer en vlaggen Gi
braltar. Ook rond velletje met 
ie vier zegels, op rand vlag
den deelnemende landen 
Euro 2004. 

Tribut« to 
European Football 

I J Gibraltar 
2004 

RIEKENLAND 
i56'04. Olympische Spelen 
J004, oude olympische mun
:en. 
=0.47, 0.65, 2., 2.17. Beeld
Tierk spelen Athene en resp. 
COS' zilveren munt 3 drach
Tien, 'Philip Uvan Macedo
lië' gouden stater, 'Philip II 
'an Macedonië' zilver 4 d., 
ELIS' zilver 2 d. 

€2,17 

ROOTBRJTTANNIÉ 
69'04. Bosdieren. 
Tienmaal i " (samenhan
;end). Martes martes, Capre
)lus capreolus, Meles meles, 
\podemus flavicollis, Felis 
lilvestris, Sciurus vulgaris, 
klustela erminea, Myotis nat
ereri. Talpa europaea, Vul
)es vulpes (boommarter, ree, 
las, geelhalsbosmuis, wilde 
;at, eekhoorn, hermelijn, 
ranjestaart, gewone mol, 
■os). 

ÏUERNSEY 
.46'o4. Achthonderd jaar 
jyaliteit aan Engeland. 
6, 32, 36 ,40 ,45 , 65 p. In 
drievoud (Guernsey, Jersey en 
ingelse Kroon), resp. loyali
;it: kronen, handel: zeil
chepen, eenheid: knopen, 
escherming: vestingwerken, 
echt: wetsrollen, industrie: 
issen; ook velletje met de zes 
egels. 
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GUERNSbY 36 

297'o4. Olympische Spe
len, Athene. 
32, 36,45 , 65 p.; b lok£ i .  . 
Olympische ringen en spor
ten van de oude spelen, resp. 
discuswerper, speerwerper, 
hardloper, worstelaars; ver
schillende sporters, zelfde 
sporters op rand. 

HONGARIJE 
2i5'o4. Bijeenkomst katho
lieken van MiddenEuropa in 
Mariazell, Oostenrijk. 
Velletje met zesmaal 100 Ft. 
(zegels in vorm kruis). Basi
liek in Mariazell (bedevaart
plaats), Mariabeeld Maria
zell, schilderij Maria uit Ma
riazell, beeld Maria van Kis
cell uitObuda, Mariabeeld uit 
Mariazell, Mariabeeld uit 
Celldomolk; op rand beeld
merk gelegenheid (met slo
gan: Christus, hoop van Eu
ropa) en portret paus. 

286'o4. eHongarijepunt. 
120 Ft. Pictogrammen infor
matietechnologie. 
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67'o4. Honderdste sterfdag 
Tividar (Theodor) Herzl 
(18601904), gezamenlijke 
uitgifte met Israël en Oosten
rijk. 
NIS. 2.50. Portret schrijver en 
grondlegger zionistische be
weging met titel boek 'Der 
Judenstaat' in Hebreeuws, 
Duits en Hongaars; op tab in 

handschrift Herzl 'Als je wilt, 
is hetgeen sprookje' in Duits, 
Hebreeuws, Engels en Hon
gaars. 

! 
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i37'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
90,130,150 Ft. Beeldmerk 
spelen, olympische ringen en 
Oudgriekse afbeeldingen van 
resp. roeiers, balspel, hardlo
pers. 

ITALIË 
3i7'o4. Bedwinging K2 vijf
tig jaar geleden (door twee 
Italianen: Lacedelli en Com
pagnoni). 
€0.65. Symbolische berg K2 
en pikhouweel. 

3i7'04. Frankeerzegel, serie 
'de vrouw in de kunst' . 
€0.70. Detail schilderij 'Net
tuno offre doni a Venezia' van 
Giambattista Fiepolo (1696
1770). 

JERSEY 
266'o4. Postzegeltentoon
stelling Salon du Timbre 
2004 in Parijs. 
Overdruk tekst op blok £ 2.
van 255'04 (melding 5/469) 
met orchidee (Phragmipedi
um Jason Fischer). 

LETLAND 
67'04. Bezoek president 
W.J. Clinton aan Riga tien 

jaar geleden. 
0.40 Lvl. Vrijheidsbeelden 
NewYorken Riga (1935), 
vlaggen Verenigde Staten en 
Letland. 

247'04. Bruggen Letland. 
Blok I. Lvl. Spoorbrug over 
Daugava in Riga. 

LIECHTENSTEIN 
69'o4. Bescherming oude 
gebouwen en stadsgezichten, 
Ruggell II. 
2.20, 2.50 F. Huis aan Un
terdorfstrasse, huizenrij 
Dorfs trasse. 

69'o4. Exacte wetenschap
pen. 
0.85,1. , 1.30,1.80 F. Teke
ningen uit resp. wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, 
astronomie. 

LITOUWEN 
37'o4. Duizendjarig be
staan Litouwen. 
Velletje metviermaal 2. Lt. 
Verdediging Pilenaikasteel 
(1336), 1332 veldheer: Mon
golen worden verslagen en 
Oekraïne bezet, in 1387 
wordt Litouwen gekerstend, 
slag bij Zalgiris in 1410 (loopt 
door op rand vel). 

io7'o4. Serie 'uit voorraad 
musea', zoologisch museum 
Tadas Ivanauskas. 
Tweemaal i. Lt. Beeldmerk 
en resp. steenarend (Aquila 
chrysaeto), groene leguaan 
(Iguana iguana); op aan
hangsel Eunectes nataeus, op 
tabs Emys orbicularis, Chae
todipterus goreensis. 

3i7'o4. Olympische Spelen. 
2., 3. Lt. Beeldmerk spelen 
en resp. ruiter moderne pen
tatlon, dubbeltwee roeien. 

MAN 
i7'o4. Olympische Spelen. 
25, 28 ,43 , 55, 91 p. Beeld
merk spelen 2004 en resp. 
twee zwemsters Parijs 1924, 
hardlopers Berlijn 1936, 
olympische vlam Londen 
1948, hordeloopsters Londen 
1948, roeiers Sydney 2000. 

MALTA 
74'o4. Honderd jaar jeugd
werk Salesianen in Malta. 
Blok 75 c. Portret en volwas
senen met kind, op rand en
gelen en beeldmerk. 

Salesians in .Malta 0 
100 Years of Service 10 the Young 

2i4'o4. Fauna, zoogdieren 
en reptielen. 
Velletje met zestienmaal 16 c. 
i5'04. Lidmaatschap Euro
pese Unie. 
16, 28 c. Kaart Europa en 
resp. Europese sterren en 
vlaggen nieuwe lidstaten, 
twee mannen zetten handte
kening. 
i9'5''04 Europa 2004, va
kantie. 
16, 51 c. Resp. zwemmende 
jeugd bij haven, toeristen bij 
opgraving. 

MOLDAVIË 
256'o4. Europa 2004, va Ï M 
kantie. I i v 
40 b., 4.40 L. Resp. mensen 
bekijken archeologische 
vondsten, mensen bij wijn
pers en druivenmanden en 
vaten. 
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MONACO 
28'04. FIFA* honderd jaar. 
€i.6o. Beeldmerk gelegen
heid en tekeningen gebou
wen. 

724 

I MONACO 
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6g'04. Goochelfestival 
'MonteCarlo Magie Stars'. 
€0.45. Goochelaar en lucht
bellen. 
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OEKRAÏNE 
i67'o4. Regio Rjvne. 
45 k. Kerk, kasteel, kaart en 
wapenschild. 

237'o4. Maria Zankovetska 
(18541934). 
45 k. Portret actrice, handte
kening, scène op bankje. 
237'04. Mykhailo Maksy
movych (18041873). 
45. Portret etnograaf, hand
tekening. 

OOSTENRIJK 
307'o4. Serie 'Oostenrijkers 
in het buitenland', Arnold 
Schwarzenegger {1947). 
€1,. Portret bodybuilder, 
filmacteur en gouverneur Ca
lifornië. 

i78'04. Ernst Happel (1925
1992). 
€1.. Portret voetbaltrainer. 
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POLEN 
306'o4. Exotische vogels. 
Viermaal 1.25 Zl. in velletje 
van acht. Platycercus elegans 
(pennantrosella), 'nymphs', 
Melopsittacus undulatus 
(grasparkiet), Taeniopygia 
guttata (zebravink); op rand 
pauwen, kippen, kalkoen. 

i57'04. Honderdvijftigste 
geboortedag Jacek Malczew
ski (18541929). 
1.25, i.go, 2.10,2.60 Zl. Werk 
Poolse schilder. 

PORTUGAL 
16304. Snelpost (correio 
azul), Europees kampioen
schap voetbal. 
€0.45,1.75. Resp. mascotte, 
mascotte met voetbal en vig
net exprespost. 

ipm 
RUSLAND 
i5"7"'°4 Rijkleding voor da
meszadel ig"*' eeuw. 
Driemaal 4. r. Vrouw op 
paard (18301840), kleding 
voor wandehng (1845), 
vrouw te paard met vrouw die 
wandelten hond (1854). 

— * — .. 
207'04. Olympische Spe
len, Athene 2004. 
3., 8. r. (mettussenveld). 
Olympische ringen en Oud
griekse afbeelding met resp. 
hardloper, worstelaars 
(olympische vlam). 

227'o4. Scheepsbouw. 
Blok 12. r. Schip loopt van 
helling, op rand schip in aan
bouw en schepen in zee. 

58'o4. Tekenfiguren. 
Velletje met vijfmaal 4.r. 
Haas als klaarover, overste
kende eendjes, wolfin auto; 
auto, schildpad op zebrapad, 
figuur met lange neus; auto 
wacht voor bord 'werk in uit
voering': groentetuin, spe
lend meisje en hond op mo
tor; auto met kip en auto met 
beren botsen, vliegende kui
kens. 

SERVIÉ EN MONTENEGRO 
2i6'o4. Postzegeltentoon
stelhngJufizXII. 
Velletje met tweemaal 32.
Ndin. (€0.50). Fonteinen in 
Belgrado. 

246'o4. Olympische Spe
len, Athene 2004. 
16., 28.70, 32., 57.40 Ndin. 
(€0.25, 0.50, 0.50, 0.80). 
Beeldmerk spelen en resp. 
hardloper en voorgevel ruïne, 
hardloper en tempel, ver
springer en zuilen, hordelo
pers en gebouw met zuilen. 

« « ■ « ■ ■ ■ ■ ■ 

ix^ nastfywywi 
57,40 

■SRBÜA1<WAG0RA3 

SLOVENIË 
2i5'o4. Posthoorn. 
'B' in boekje van acht. Gesti
leerde posthoorn. 

SPANJE 
i7'04. Serie kastelen. 
€0.27,0.77. Resp. kasteel in 
Granadilla (Caceres) uiti; ' ' ' 
eeuw, fort Mota in Alcala la 
Real (Jaén) ia""' eeuw. 

i67'04. Ankermuseum 'Phi
lippe Cousteau' in Castrillon 
(Asturië). 
€1.90. Danforth anker. 
i97'o4. Serie kastelen. 
€0.52,1.90. Kasteel, resp. 
Aguas Mansa in Agoncillo 
(Rioja) uit 13''' en 14''' eeuw, 
Villafuerta de Esgueva in Val
ladolid 15''' eeuw. 

V W P W O T M N r » ^ 

ESPANA 
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227'o4. Keramiek. 
Achtmaal A (brief tot 20 g 
binnenland). Stillevens met 
aardewerk door schilder An
tonio Miguel Gonzalez 
(1954). 

237'o4. Honderd jaar ge
bouw 'Circulo Oscense' in 
Huesca. 
€0.52. Gebouw voor ont
spanning en gokspel. 
307'o4. Volksfeesten, 'Vir
gin Bianca' in VitoriaGasteiz. 
€0.27. Maria met Kind, kerk 
en plein vol mensen, man aan 
paraplu. 

TURKIJE 
304'o4. Klederdrachten 
voor vrouwen. 
600.000, 700.000, 700.000, 
800.000 TL. Kleding uit resp. 
Edirne, Burdur, Tunceli, 
Trabzon. 
95'o4. Europa 2004, vakan
tie. 
700.000, 800.000 TL. Resp. 
zeilboot, oudheidkundig ge
bouw. 

WITRUSLAND 
i37'04. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
320, 505, 870 r. Beeldmerk 
spelen en resp. wielrennen, 
kogelslingeren, tennis. 

i29'o4. Vlinders. 
320,460,460, 870 r. Resp. 
Euphydryas maturna, Perical
lia matronula, Zerynthia po
lyxena, Eudia pavonia. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
i74'03. Orchideeën. 
9,13,17, 20, 30, 40,100 Af. 
Resp. Calanthe veitchii, Eu
landie sanderiana, Ordontio
da vuyistekeae, Dendrobium 
infundibulum, Miltonsiopsis 
roezlii, Cattleya labiata, Van
da coerulea. 

ALGERIJE 
83'o4. Internationale vrou
wendag. 
5. Dh. Symbolische vrouw. 
2i5'04. FIFA* honderd jaar. 
5., 24. Dh. Resp. voetballer 
met bal, getal '100' van twee 
ballen 

ANTIGUA EN BARBUDA 
83'o4. Honderdste sterfdag 
Paul Gauguin (18481903). 
25. 30,75 c , $ 2.50; blok 
$ 4.. Resp. portret jonge 
vrouw, zelfportret, molen uit 
PontAven, oogst; ruiters op 
strand. 
83'o4. Joan Miro (1893

1983). 
$ 0.75, o.go, I., 4.; velletje 
met viermaal $ 2.; blok $ 5.
6.. Werk van de Spaanse 
schilder. 

ARGENTINIË 
i77'04. Getrainde honden 
voor hulp aan mensen. 
Tweemaal 75 c. Hond op 
zoek naar mensen onder 
puin, blindengeleidehond. 

i77'04. Falklandeilanden, 
behoud zuidelijk ecologisch 
systeem. 
Viermaal 75 c. Vissen, resp. 
Salilotaaustralis, Patagono



:othen ramsayi, Dissostichus 
ïleginoides, Bathyraja griseo-
:auda. 

\SCENSION 
ï6-7-'o4. Sportvissen, I. 
:5, 35,40, 9op . ; b Iok£ i . 50 . 
lesp. Makaira nigricans, Xi-
3hias gladius, Istiophorous 
ilbicans, Tetrapturus albi-
lus; Makaira nigricans. 

\USTRALIÉ 
j-8- 'o4. Olympische Spelen, 
\thene 2004. 
»0.50,1.65,1.65. Resp. 
:wemmen, atletiek, wielren-
len met beeldmerk van resp. 
ipelen, spelen, paralympics. 

ding deel vel frankeerzegels 
(Yvert 87B): omtrek Australië 
en kangoeroe met tekst over 
discussie door ontwerp. 

2i-9- 'o4. Maand van postze
gels verzamelen, huisdieren. 
Viermaal 50 c ; $ i.-. Resp. la
brador retriever pub, zwart
witte kat, West Highland ter
riërs, rood-witte poes. Jack 
Russell terriër; ook velletje 
met de vijf zegels. 

BAHAMAS 
6-7-'o4. Vuurtorens, I. 
15, 50, 65, 70, 80 c. Resp. El
bow Reef (1864), Great Stir
rup (1863), Great Isaac 
(1859), Hole in the wall 
(1836), Hog Island (1817). 

BAHREIN 
26-6-'04. Internationale dag 
tegen drugs. 
100,150, 200, 250 fils. Beeld
merk Verenigde Naties en 
resp. handen figuurtjes rei
ken naar elkaar, uitgemergel
de arm met gaatjes injectie
spuit, figuurtje en injectie
naalden aan tentakels, han
den en lange arm. 

i-9-'o4. Kustlijnen Australië. 
! 1.20,1.80, 2.40,3.60. Resp. 
itrand m Broome (West-Aus-
ralië), nationaal park 'Mt 
Villiam' (Tasmanië), 'Potato 
>oint' m Bodalla (New South 
Vales), 'Point Gibbon' op 
iyre Peninsula (Zuid-Austra-
ië). 

'-9-'04. Honderdvijftig jaar 
wstralische Spoorwegen, 
'ijfmaal 50 c. Loc Ste-
ihensen 2-4-0 van Melbour-
le-Sandridgelijn (1854), loc 
101 Sydney-Parramatta 
1855), loc B12 klasse Heh-
lon-Toowoomba (1867), loc 
j klasse op Nullaborvlakte 
^algoorlie-Port Augusta 
1917), passagiers met loc 
rhe Ghan' Alice Springs-
)arwin (2004). 

-9-'o4. Schatten uit het ar-
hief 
5.- (grote zegel). Afbeel-

BANGLADESH 
7-i2- 'o3. Vijfentwintigjaar 
ICDDR,B (centrum voor ge
zondheid en bevolkingson
derzoek). 
10.- T. Beeldmerk. 

wnwnNnwwMww 

2i- i2- 'o3 . Rajshahi universi
teit vijftig jaar. 
4.-T. Gebouw. 
i-i-'o4.2003: Jaar van het boek. 
6.- T. Boekenkast en boeken. 
6-i- 'o4. Zevende Bangladesh 
en vierde SAARC* jamboree 
2004. 
2.- T. Postzegel met tenten, 
vlaggen landen SAARC*. 

ä 

io-i- 'o4. Sporten milieu. 
10.- T. Loper met vlam, dode 
boom, olympische ringen. 

^ . ^ . . . . . . . . . - . . - - . - - - - j 

i5-i- 'o4. Elfde Aziatische 
tweejaarlijkse kunsttentoon
stelling. 
5.-T. Beeldmerk. 
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24-3-'o4. Nationale onaftian-
kelijkheidsdag. 
5.- T. Man achter micro
foons. 
7-4-'o4. Wereldgezondheids-
dag 2004. 
6.-T. Beeldmerk WHO*, weg 
en beeldmerk veiligheid op 
de weg (thema WHO 2004). 
3i-5- 'o4. Filatelistische bond 
Bangladesh vijfentwintig 
jaar. 
4.-T. Beeldmerk gelegenheid 
en spel jeugd op grasveld. 
i-6-'o4. Bomenplantcampag-
ne 2004. 
Tweemaal 10.- T. (samenhan
gend). Boom en vruchten, 
bomen. 
3-6-'o4. Vriendschap Bangla
desh met Iran. 
Tweemaal 10.- T. (samenhan
gend). Portret dichter Nazrul 
Islam (1898-1976) en gebouw 
en Bengaalse vlag, portret 
dichter Hafez Shirazi (1300-
138g) en triomftjoogen Ir-
aanse vlag. 
6-6-'04. Twee weken fruitbo
men planten 2004. 
10.- T. Verschillende vruch
ten en man plant fruitboom. 
2i-6- 'o4. Internationaal jaar 
van rijst. 
5.-T. Mensen met oogst op 
schouders. 

BELIZE 
i6-8- 'o4. Walvishaai. 
25, 60,75 c , $ 5.-. Verschil
lende afbeeldingen Rhinco-
don typus. 

BENIN 
l o - i i - ' o j . Silva museum 
(kunst en cultuur) vijfjaar. 
25,175, 250, 300, 500, 
i.ooo F. Gebouw en foto Da 
Silva. 

i9- i2- 'o3. Bedreigde dieren. 
50,175, 250, 300,400, 500, 
600 F. Zevenmaal aap (Cerco-
pithecus erythrogaster). 

BERMUDA 
ig-8- 'o4. Blauwvintonijn. 
10, 35, 85 c , $ i . io. Panda
beeldmerk WWF* en ver
schillende afbeeldingen 
Thunnus thynnus; velletje 
met viermaal de vier zegels. 

BOTSWANA 
30-6-'o4. Traditionele levens
stijlen. 
801-, 2.10, 3.90,4.70 P. Resp. 
hutje wordt gezegend en 
ploeg met ossen, kring man
nen in 'kgotla' (gemeen
schapsraad), koeien en mel
ken, ronde huisjes en eten 
voorbereiden. 

B0T(S,VV/9KA 

CAYMANEILANDEN 
23-8-'04. Olympische Spe
len. 
15,40, 5o, 80 c. Olympische 
ringen en resp. zwemmer, 
hardloper, verspringer, 
zwemmers. 

DR oqp 
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CHILI 
22-4-'o4. Beeld Christus de 
Verlosser honderd jaar (op 
grens Chili en Argentinië). 
$200. 
5-5-'04. Zevende wereldcon
ferentie grooüoges. 
$190. 
i i -6- 'o4. Honderdste geboor
tedag Pablo Neruda (1904-
'973)-
$ 300. Portret dichter en poli
ticus, winnaar Nobelprijs let
terkunde 1971 en ornament 
met vis. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2i-7- 'o4. Krabben. 
NT$3.50, 3.50, 5.-, 10.-. 
Resp. Uca formosensis, Uca 
borealis, Uca arcuata, Uca 
lacteal. 

6-8-'04. Oude Chinese schil
derijen. 
Velletje met NT$ 5.-, 25.-
(doorlopend beeld). 'Luiste
rend naar de luit' van Li Sung. 

COLOMBIA 
6-7-'o4. Interactief centrum 
voor wetenschap en techno
logie: Maloka. 
$ i . ioo (rond te maken) in 
velletje met negen zegels. 
Symbolisch ontwerp, op rand 
centrum. 

CONGO (lONSHASA) 
7-3-'02. Kunst. 
10, 50, 60,150, 200, 300 CF. 
Resp. buffelmasker (Tabwa), 
bedstijlen (Yombe), trommel 
(Loi), koningsstandbeeld 
(Bushoong), masker (Tshok-
we), masker (Luba). 
7-3-'o2. Bloeiende planten. 
25, 50,125, 250; blok 500 CF. 
Resp. Gloriosa rothschildia-
na, Haworthia cooperi, Li-
thops aucampiae, Angrae-
cum sesquipedale; Lampr-
anthus coccineus. 
7-3-'02. Leeuwen. 
50, 75,150, 250, 300 CF. Ver
schillende afbeeldingen 
Panthera leo. 
30-8-'o2. Mondiale natuur
bescherming, oostelijke laag
landgorilla. 
20,190, 390,455; blok 
i.ooo CF. Verschillende af
beeldingen: Gorilla gorilla 
graueri. 
30-8-'o2. Mineralen, 
igo, 340,410, 445, 455, 480, 
blok 800 CF. Resp. beryl, wil-
lemieten mimetesiet, chloor-
l<warts, cupriet met allofaan, 
rhodochrosiet, zirkoon; ang-
lesiet. 
25-i i- 'o2. Joseph Kabila 
(1971)-
195. 350; blok 800,1500 CF. 
Portretten president Congo 
met vlag. 
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25-ii-'o2- Nobelprijswin
naars. 
250, 250, 250, 300, 300, 325, 
325,325,325,350,350,350, 
350, 350, 350,400,400,400, 
450,450, 500, 500 CF. Resp. 
Meivin Calvin (1911-1997, 
scheikunde 1961), Richard 
Synge (1914-1994, scheikun
de 1952), Hans Fischer (1881-
1945, scheikunde 1930), Per
cy Bridgman (1882-1961, na
tuurkunde 1946), Kenichi Fu-
kui (1918-1998, scheikunde 
1981), Herbert Hauptman 
(1917, scheikunde 1985), Wil
liam Henry Bragg (1862-
1942, natuurkunde 1915), 
CHnton Davisson (1881-1958, 
natuurkunde 1937), Max von 
Laue (1879-1960, natuurktin-
de 1914), Victor Franz Hess 
(1883-1964, natuurkunde 
1936), Walter Brattain (1902-
1987, natuurkunde 1956), 
Zhores Alferov (1930, natuur
kunde 2000), Leo Esaki 
(1925, natuurkunde 1973), 
Johannes Stark (1874-1957, 
natuurkunde 1919), Hannes 
Alfven (1908-1995, natuur
kunde 1970), Artturi Virtanen 
(1895-1973, scheikunde 
1945), Robert Robinson 
(1886-1975, scheikunde 
1947), Fritz Pregl (1869-1930, 
scheikunde 1923), Willis Eu
gene Lamb (1913, natuurkun
de 1955), William Ramsay 
(1852-1916, scheikunde 
1904), Edward Victor Apple
ton (1892-1965, natuurkunde 
1947), Pjotr Kapiza (1894-
1984, natuurkunde 1978); alle 
zegels ook in blokvorm. 
25-ii-'02. Kofi Annan (1938). 
350, 350 CF. Portret secreta
ris-generaal Verenigde Na
ties, Nobelprijs vrede 2001; 
ook in blokvorm. 
25-ii-'o2. Rode Kruis en 
Rode Halve Maan. 
375, 375 CF. Invalide met 
verpleegster en waarschu
wingsbord mijnen, vrouw en 
rampgebied; ook in blok
vorm. 

COSTARICA 
Namen melding 5/473, flora. 
Resp. takje en knop kapok
boom (Ceiba pentandra), Te-
tranema floribundum, ka
pokboom en bloem, Tetrane-
ma gamboanum. 

DOMINICA 
8-3-'o4. James McNeill 
Whistler (1834-1903). 
$ I.-, 1.65, 2.-; vel metvier-
maal$2.-;blok$5.-. Werk 
van Amerikaanse schilder. 
8-3-'04. Paul Gauguin (1848-
1903). 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Werk Franse schil
der. 

8-3-'04. Schelpen. 
$0.20,?, ?, 2.-; vel met zes
maal $ 1.90; blok $ 5.-. Resp. 

Siratus perelegans, Polystira 
albida, Cypraea cervus, 
Strombus gallus; Strombus 
pugilis, Cittarmm pica, Dis-
torsio clathrata, Melongena 
morio, Prunun labiata, Chio-
ne paphia; Strombus alatus 
8-3-'o4. Tropische vissen. 
$ 0.20, 0.25, 0.55, 5.-; vel met 
zesmaal $ 2.-; blok $ 5.-. 
Resp. Chaetodon striatus, 
Holocanthus ciliarus, 
Anisotremus virginicus, 
Sparisoma aurofrenatum; 
Stegastes emeryi, Aniso
tremus virginicus, Centropy-
ge bicolor, Holocanthus 
tricolor, Lutjanus buccanella, 
Acanthurus coeruleus; 
Hypoplectrus indigo. 

ECUADOR 
30-4-'02. Ecuador doet mee 
aan wereldkampioenschap 
voetbal in Japan en Zuid-Ko-
rea. 
$ 0.90,1.-; blok $ 2.-. Resp. 
beeldmerk Ecuadoriaanse 
voetbalbond, nationale elflal; 
beeldmerk en nationaal elf
tal. 

30-7-'o2. Provincie Orellana. 
Tweemaal 25 c. Indianen, in
diaan kUmt in boom. 
30-7-'o2. Schilderkunst, 
Leonardo Hidalgo. 
Vijfmaal $ 0.90. Schilderijen: 
moeder der smarten, laad-
arbeider, Frida Kahlo (1907-
1954, Mexicaans schilderes), 
bootje en vis, Jezus. 

gl 
io-8-'o2. Honderd jaar pro
vincie Macara. 
40 c. Bezienswaardigheden 
Macara. 
i8-8-'02. Internationale orga
nisatie voor migratie vijftig 
jaar. 
$ 1.05. Mensen, beeldmerk. 
29-8-'o2. Vijftig jaar filhar
monisch genootschap Quito. 
25 c. Orkest. 
i7-9-'o2. Tweede mondiale 
bijeenkomst bergvolk. 
Vijfmaal go c. Beeldmerk ge
legenheid, berg, mensen, 
huizen in dal, stad. 
i4-io-'02. Toerisme, Pujili-
danser. 
$ 1.05. Danser in traditionele 
kleding. 

26-ii-'02. Vijfenzeventig jaar 
nationale rekenkamer. 
40 c. Gebouw in Quito en 
beeldmerk. 
2-i2-'o2. Pan-Amerikaanse 
gezondheidsorganisatie hon
derd jaar. 
$ 1.05. Beeldmerk gelegen
heid en kaart Ecuador in na
tionale kleuren. 
4-i2-'o2. Kunsttentoonstel
ling 'Lo Nuestro' in 
Guayaquil. 
Tweemaal 25 c. Tentoonstel
ling. 
i7-i2-'02. Veertig jaar 
katholieke universiteit van 
Guayaquil. 
40 c. Universiteitsgebouwen, 
standbeeld. 
i8-i2-'02. Amerika, cultuur-
en natuurerfgoed (2001). 
Tweemaal 25 c. Binnenstad 
Quito, centrum Santa Ana de 
los Rios de Cuenca. 

i8-i2-'02. Amerika: bestrij
ding analfabetisme. 
Tweemaal 25 c. Leerling en 
schoolbord, kind met pren
tenboek. 
i3-i-'03. Bijeenkomst Zuid-
Amerikaanse presidenten in 
Guayaquil. 
Tweemaal 25 c. Beeldmerk 
bijeenkomst, groepsfoto voor 
standbeeld Simon Bolivar en 
José de San Martin in 
Guayaquil. 
24-i-'o3. Pauselijke zegen 
voor Ecuadorianen in buiten
land. 
$ 1.05. Paus Johannes 
Paulus II. 
6-2-'o3. Humanitaire organi
satie 'World Vision' vijfen
twintigjaar. 
40 c. Kindertekening gezin. 
8-3-'o3. Internationale vrou
wendag. 
$ 1.05. Vrouwengezicht en 
wereldbol. 

lA^A^AA^^^IA« 

'3"3''°3- Honderddertigste 
sterfdag Agustin Cueva Velle-

jo (1820-1873). 
40 c. Portret arts, politicus en 
journaHst. 
i4-3-'o3 Vijftig jaar vereni
gingvan sportjournalisten in 
provincie Pichincha. 
25 c. Blasco Moscoso Cuesta, 
voetbalcommentator en 
stichter vereniging. 
27-3-'o3. Ambachtslieden 
Cuenca. 
Tweemaal vijf samenhangen
de zegels 25 c ; blok $ 2.-. 
Kunstnijverheid. 
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4-4-'03. Insecten, spinnen en 
orchideeën uit Banos. 
Vijfmaal $ 1.05 (samenhan
gend). Curculionidae picudo, 
Lycidae licido, Acridoidea 
saltamonte, Aracnidae arana, 
Liliaceae lirio. 

EGYPTE 
30-5-'04. Informatiedienst 
staat vijftig jaar. 
30 P. Beeldmerk en gebouw. 
i-6-'o4. Tiende Cairo radio-
en televisiefestival. 
30,100,125; blok 200 P. 
Resp. tweemaal beeldmerk 
festival, tweemaal beeldmerk 
festival en beeld sfinx en 
filmbeelden. 
i-6-'04. Regionale Arabische 
bijeenkomst in samenwer
king met Unesco*: Onderwijs 
voor iedereen. 
30,125,125; blok 200 P. 
Resp. tweemaal portret 
president Mohamed Hosni 
Moebarak (1929) en beeld
merk bijeenkomst, beeld
merken 'onderwijs voor 
iedereen' en Unesco en 
Unicef*; als eerste twee ze
gels. 
24-6-'o4. Bank voor bouwen 
en huizen vijfentwintig jaar. 
30 P. Beeldmerken bank en 
gelegenheid met gebouw. 
24-8-'04. Veertiende Interna
tionaal Ismaelitisch folklore-
festival. 
30 P. Beeldmerk Ismaelitisch 
bestuur en danseres. 

EL SALVADOR 
30-6-'o4. Legendes. 
I.-, I.-, 1.60,1.60 C. ($ o.ii, 
0.18). Resp. 'La Siguanaba', 
'LaCarretaChillona', 'Justo 
Juez de la Noche', 'El Cipitio'. 

FIJI 
6-7-'o4. Garnalen van het ko
raalrif 
58, 83 c., $1.07, 3.-. Resp. 
Stenopus tenuirostris, 
Gnathophyllum america-
num, Odontodactylus scylla-
rus, Periclimenes brevicarpa-
lis. 

GAMBIA 
i7-2-'04. Norman Rockwell 
(1894-1978). 
Velletje met viermaal 30.- D., 
blok 75.- D. Werk van de 
Amerikaanse illustrator. 
i7-2-'04. Beroemde acteurs 
in Japanse kunst. 
10.-, 15.-, 20.-, 35.-; vel met 
viermaal 30.-; blok 75.- D. 
Schilderijen van Toyohara 
Kunichika (1835-1900). 
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8-3-'o4. Cactussen. 
Twee vel met viermaal 
30.-D., blok75.-D. Resp. 
Echinocerus, Harrisia, Stape^ 
lia, Matucana; Epiphyllum 
crenatum, Isopogon latifoli-
us, Bankskia ericofolia, Echi
nocerus; Epiphyllum. 

8-3-'o4. Katten. 
Velletje met viermaal 30.-; 
blok 75.- D. Resp. Ameri
kaanse korthaar, sfinx, pers, 
oosterse langhaar; pers. 
8-3-'o4. Honden. 
Velletje met viermaal 30.-; 
blok75.- D. Resp. bracco ita-
liano, shih tsu. Boston ter
riër, chihuahua; borzi. 

8-j-'o4. Paddestoelen. 
Twee velmetviermaal30.-; 
blok75.- D. Resp. staalblau
we entoloma, stinkzwam, 
depiota, 'Singeri dodge'; Hy-
drocybe conica, Laccaria fra-
terna, Gomphus clavatus, 
Hydrocybe psittacina; Russu 
la sanguinea. 
3-5-'o4. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Viermaal 7.-; twee vel met 
viermaal 25.-. Portretten 
filmster, handtekening. 
3-5-'o4. Geschiedenis lucht
vaart. 
Vel met achtmaal 12.-; blok 
60.- D. Persoon en vliegtuig: 
Leonardo da vinci, Ferdinan( 
von Zeppelin, William E. 
Boeing, John Cunningham, 
Edwin C. Musik, Jock Lowe, 
William Lear, Jenny Murray; 
ruimtevaartuig Mars Explora 
tion Rover. 
3-5-'04. Amerikaanse india
nen. 
Vel met zesmaal 15 D.; vel 
met viermaal 30.- D. Resp. 
vrouwen: Nakoatok prepa
reert huid, Papgo maakt tar
we schoon, Hopi haalt water 



Jopi beschildert aardewerk, 
lakluit vangt vis, Arikara 
erzamelt biezen; indianen 
n paarden: tweemaal Apsa
oke, Piegan, Sioux opper
oofden. 
004. Vuurtorens. 
5,30.35.40. 50D
^esp. Tybee Island, Old Cape 
lenry. Morris Island, Hills
oro Inlet, Cape Lookout. 

;HANA 
83'o4. Driehonderd jaar 
luseum Hermitage. 
.000, 3.000,10.000; vel met 
iermaal 6.500; tweemaal 
lok 20.000 Cs. Werk van 
esp. Simon Vouet, Pompeo 
irolamo Batoni, Moretto da 
rescia; Bernardo Strozzi, 
uca Giordano, Charles Le
run, Joshua Reynolds; Rey
olds. Peter Paul Rubens. 

IRENADA 
58'03. Militaire actie be
rijding Irak (aanvulling mel
ing 12/970). 
elletje met viermaal £ 2.. 
resident George Bush, Paul 
iremmer, kolonel James Hic
ey en Amerikaanse vlag, 
riendelijk welkom; op rand 
adam Hoessein en meer 

94'o4. Amerikaanse india
en. 
el met twaalfmaal 75 c; vel 
iet zesmaal $ 1.25. Resp. 
merican Horse, Blue Bird, 
row King, Crow Man, Gall, 
iood Horse, Goose, John 
Irass, RainintheFace, Red 
loud. Sitting Bull, Wild 
lorse; indianen in Ameri
aanse kunst, driemaal door 
. Remington, driemaal 
. Russell. 
5'o4. Deng Xiaoping 
9041997). 
lok $ 6.. Portret Chinese 
oliticus. 
5'04. Marilyn Monroe 
9261962). 
0 c ; velletje met viermaal 
2.. Portretten filmactrice. 
5'04. Europees kampioen
;hap voetbal. 
el met viermaal $ 2.; blok 
6.. Resp. driemaal spelers 
1 cup wedstrijd TsjechoSlo
akije tegen Duitsland in 
)76, stadion en cup; elftal 
sjechoSlowakije. 
■5'04. Johannes Paulus II 
jfentwintig jaar paus, 
el met vijfmaal $ 2.. Paus, 
;sp. met baby 1968, Michail 
orbatsjov 1986, in 2001, met 
Dolse gedeporteerden 2002, 
ïzoek aan Rusland 2002. 
■5'o4. DDay zestig jaar ge
den. 
0.45,1., 1.50, 3.; twee vel 
iet viermaal $ 2.; tweemaal 
ok $ 6.. Resp. Don Shep
ird, sir Arthur Tedder, Dou
as Kay, Bernard Montgo
lery; viermaal scènes inva
e; viermaal scènes invasie; 
jpleiding onder oceaan Plu
I, fantasie landingsvoertuig. 

GR£NADA/CARIUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
35'o4. Marilyn Monroe 
(19261962). 
50 c ; velletje met viermaal 
$ 2.. Portretten filmactrice. 
35'04. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Vel met viermaal $ 2.. Paus, 
resp. met Lech Walesa 
(2000), met rabbi Yisrael 
Meir Lau (2000), met laptop 
(2003), in 2003. 
35'04. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Jacqueline 
zittend (1954), Jacqueline 
met bloemen (1954), zittend 
naakt (1953), vrouw in leun
stoel (1962); hoofd vrouw. 
35'o4. Deng Xiaoping 
(19041997). 
Blok $ 6.. Portret Chinese 
politicus; op rand vuurwerk. 

GUYANA 
i5i2'o3. Geboorte prinses 
CatharinaAmalia (7i2'o3). 
Velletje in vorm baby met 
driemaal $ 200.. Driemaal 
prinses CatharinaAmalia 
waarvan eenmaal met vader. 

HONGKONG 
207'o4. Olympische spor
ten. 
Twintigmaal $ 1.40. Steeds 
vier verschillende zegels van 
sport: hardlopen, schoon
springen, volleybal, wielren
nen, badminton. 
i38'o4. Olympische Spelen. 
Velletje met tweemaal $ 5.. 
Hardloper, resp. vroeger, nu; 
op rand discuswerper en 
Acropolis. 

IRAN 
2i5'04. Zoutwatervissen. 
Velletje met zesmaal 500 Ris. 
Verschillende vissen. 

ISRAËL 
67'04. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
NIS. 1.50, 2.40, 6.90. Olym
pische ringen met medaille 
en sport van resp. Barcelona 
1992 en judo, Atlanta 1996 en 
windsurfen, Sydney 2000 en 
kanoen. 

67'o4. Nationaal instituut 
voor sociale verzekeringen 
(Nil*) vijftig jaar. 
NIS 7.. Jubileumbeeldmerk 
NIL 

67'04. Honderdste sterfdag 
Theodor Herzl (18601904), 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije en Oostenrijk. 
NIS. 2.50. Portret schrijver en 
grondlegger zionistische be
weging met titel boek 'Der 
Judenstaat' in Hebreeuws, 
Duits en Hongaars; op tab in 
handschrift Herzl 'Als je wilt, 
is het geen sprookje' in Duits, 
Hebreeuws, Engels en Hon
gaars (afbeelding zie Honga
rije). 

JAPAN 
204'o4. Week filatelie. 
80 yen. Afbeelding apen 
'Uchuno sakura gohikino 
saruzu' van Mori Sosen. 
285'o4. Vijftig jaar JRA. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Paarden,resp. Ten 
Point en Tosho Boy, Narita 
Brian. 

KIRGIZIË 
ig6'o4. Sieraden voor hu
welijk Kirgizische vrouwen. 
Blok 20. s. Ketting en ring 
met schelpen, op rand arm
band en ring. 

LESOTHO 
i7'5"'°4 Afrikaanse bloe
men. 
1.50, 2.10, 3., 5.; vel met 
viermaal 5.; blok 15. M. 
Resp. Sparaxis grandiflora, 
Agapanthus africanus, Protea 
linearis, Nerine cultivars; 
Knipholia uvaria; Amaryllis 
belladonna, Gazania splen
dens, Erica coronata; Saint
paulia. 
i7"5''°4 Dieren. 
I., 1.50, 2.10,5.; vel met 
viermaal 5.; blok 15. M. 
Resp. Hystrix africaeaustra
lis, Rattus norvegicus, Pedie
tes capensis, Galago moholi; 
Lemniscomys barbarus, Oto
lemur monteiri, Manis tem
mincki, Mungos mungo; 
Rousettus aegyptiacus. 
i75'04. Vogels. 
1.50, 2.10, 3., 5.; vel met 
viermaal 6.; blok 15. M. 
Resp. Sagittarius serpentari
us, Balearica regulorum, Re
curvirostra avosetta, Falco 

tinnunculus; Coracias garru
lus, Cuculus canorus, Clama
tor glandarius, Scotopelia us
sheri; Ardeotis kori. 
i75'04. WWF*, zuidelijke 
kaalkop. 
Viermaal 3. M. Pandabeeld
merk WWF en verschillende 
afbeeldingen Geronticus cal
vus. 
i75'04. Vlinders. 
1.50, 2.10,4., 6.; vel met 
viermaal 6.; blok 15. M. 
Resp. Acraea rabbaiae, Alae
na margaritacea, Bematistes 
againce, Acraea quirina; 
mannetje Bematistes excisa, 
vrouwtje Bematistes excisa, 
Bematistes epiprotea, Bema
tistes poggei; Acraea satis. 
i75'04. Internationaal jaar 
zoetwater. 
Velletje met driemaal 
8. (doorlopend beeld); blok 
15. M. Resp. Qiloane water
val; Oranjerivier. 

can B25, Douglas Dakota, 
Blenheim, Heinkel i i i ; TBF 
Avenger, DeHavilland Mos
quito, P40 Ns, CAF Libera
tor, Me 410, Spitfire; Sword
fish, Ju 87B, Tempest V, Ty
phoon Mk iB, PV2S. 

i95'04. Olympische Spelen 
Athene. 
$ 20., 30., 40., 50.. Resp. 
worstelen, portret Sama
ranch (1920, voorzitter IOC* 
19802001), wedstrijdem
bleem, Oudgrieks beeld. 
2004. Vogels. 
Vel met zesmaal $ 25.; blok 
' 100. Resp. Nectarinia regia, 
Nectarinia venusta, Aquila ra
pax. Anthropoides virgo, 
Tockus flavirostris, Struthio 
camelus; Ardea goliath. 

i75'o4. Honderd jaar lucht
vaart. 
Vel met viermaal 6.; blok 
15. M. Portretje gebroeders 
Wright en vliegtuig Bleriot, 
resp. Canard in Bagatelle 
(1906), dubbeldekker Libel
luie (1907), vlucht Tourney 
naar Artenay van No. VIII, 
X12 testvlucht (1909); Bleriot 
enthousiast ontvangen 
(1909). 
i75'04. Prins William 21 
jaar (2003). 
Velletje met driemaal 8.; 
blok 15. M. Verschillende 
portretten. 
i75'o4. Kroning koningin 
Elizabeth II vijftig jaar gele
den (2003). 
Velletje met driemaal 8.; 
blok 15. M. Verschillende 
portretten. 

LIBERIA 
i95'04. Internationaal jaar 
vrede. 
Vel met driemaal $ 40.. Moe
der Teresa (19101997), Indi
ra Gandhi (19171984), Aung 
San Suu Kyi (1945); op rand 
baby, aarde, beeldmerk Ver
enigde Naties. 
i95'04. Zestig jaar sinds D
Day, vliegtuigen. 
Vijf vel met zesmaal $ 20.; 
vijfmaal blok $ 90.. Resp. 
Casa C 2111, Spitfire, B26, 
Storch, Glider, B17F; P38J, 
Me262, Fairey Firefiy, Bristol 
Beaufighter, B25, ^^ 5^; ß" 
26, Lancaster Mki, Fi 156, B
25 J, C47, Hawker Typhoon; 
F.Mk II, P47, North Ameri

MACAU 
306'o4. Serie legenden en 
mythen VII, god Guan Di. 
1.50, 2.50, 3.50,4.50; blok 
9. ptcs. 

MALEISIË 
i7'04. Multimedia Super 
Corridor (Maleisië wil in 
2020 tot ITvoorhoede wereld 
behoren). 
30,50 s., I.; blok 2. RM. 
Beeldmerk en resp. gebouw 
met vlaggen, wereldbol met 
tekens binair stelsel en Petro
nas torens, pasje en mensen 
achter computers en herse
nen; kaart (op rand kaart, to
rens, gebouw en vlag). 

m^mm 'r.^. :z 



1 24-7"'°4- Belangrijke haven
steden. 
30, 30, 50, 50 s., RM. I.-; 
blokRJVl. 2.-. Vijfmaal ver
schillend: stukje kaart en ha
ven; containerschip, op rand 
kaart en containerschip. 

100, 220,370, 440 urn. Resp. 
zeilboten in Banc d'Arguin, 
berg Ben Amera, wratzwijnen 
in park Diawling, palmbo
men in Tergit. 

f r ^ * ^^ 

MARSHALLEILANDEN 
20-7-'o4. Vijfendertig jaar ge
leden maanlanding: naar 
Mars en verder. 
Viermaal 37 c. Astronaut, 
resp. met zelf aangedreven 
ruimtepak, in baan rond pla
neet, in de ruimte, onder
zoekt Jupiter. 

22-7-'o4. Cultuur en geest, 
kunstfestival in Palau. 
Vel met twaalfmaal 37 c. 
Vrouw maakt waaier, man
denmaaksters, houtbewer
kers, kinderen met zeilboot-
jes, (viermaal bloemen:) witte 
gember, orchidee, 'tiare', hi
biscus, (viermaal ig""" eeuw:) 
broodvruchten, krijger, jong 
opperhoofd, drummers en 
dansers. 

MAURITANIË 
i-i-'03. Treinen. 
100,100, 440 um. Resp. mi-
neralentrein, diensttrein, 
woestijntrein. 

IREPUBUQUE ISLAUtOUE DE MAURITANIË 

...... --.—.-.-̂ -
i-i-'oj. Kunstnijverheid. 
100, 220, 310, 370 um. Resp. 
kist, pijpen, theepotten, kra
len. 

i-i-'oj. Belangrijke mensen. 
370 urn. Portret Theodore 
Monod (1902-2000), Frans 
natuurkenner. 
i-i-'03. Toeristische plaatsen. 

i-i-'o3. Historische steden. 
100, 220, 660, 880 um. Resp. 
moskee Chinguetti, moskee 
Quadane, ornament Quatata, 
moskee Tichitt. 
i-i-'03. Bevordering boeken 
en lezen. 
100, 220, 280, 370 um. Resp. 
stapel boeken op tafel, boek 
en dromedaris, toren en 
boek, boek en huizen. 

MAYOTTE 
ij-y-'o4. Kaart van Mayotte. 
€0.45. Kaart (afbeelding mel
ding 6/560). 

MOZAJViBIQUE 
7-n-'03. Justino Sigaule Che-
mane. 
6.000 mt. Portret auteur en 
muziek nationaal volkslied. 

NAMIBIË 
22-6-'o4. Visindustrie. 
$1.60, 2.75,4.85. Resp. 
schip aan kade en mannen bij 
dozen vis, schip aan kade, 
vrouwen sorteren vis. 

7-7-04. Historische gebou
wen van Bethanié. 
'Registered mail', 'standard 
mail', 'postcardrate', 'non 
Standard mail'. Resp. kerk, 
stenen huisje, huisje, kerk. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
22-6-'o4. Honden. 
5.5.35.35.40.40.60.60. 
75. 75. 85, 85 c. Resp. dwerg-
keeshond, dwergpinscher, 
langharige teckel, shih tsu. 
Jack Russell terriër, boxer, 
Braque d'Ariege, basset, Af
ghaanse windhond, bobtail, 
mastiff, entlebucher sennen-
hond. 

NIEUW-CALEDONIÉ 
9-7-'o4. Honderdvijftig jaar 
Nieuw-Caledonië. 
70 F. Nieuw-Caledonië oud 
en recent. 

6-8-'o4. Olympische Spelen. 
Driemaal 70 F. Beachvolley, 
estafette voor vrouwen, ritmi
sche gymnastiek. 

NIEUW-ZEELAND 
26-6-'o4. Salon du timbre, 
postzegeltentoonstelling Pa
rijs. 
Velletje met $ 1.50,1.50, 2.-. 
Resp. tweemaal zegel van 
'honderd jaar Rugby' (2-7-
'03, melding 7-8/595), zegel 
'rugbij sevens' (25-2-'04, 
melding 4/384); op rand rug
bywedstrijd Nieuw-Zeeland -
Frankrijk in Stade de France 
(2000). 

OEZBEKISTAN 
Mei '04. Frankeerzegel, wa
penschild. 
10.- (S). 
2004. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
Blok 205.- (S). Beeldje vogel 
en olympische ringen; op 
rand watersporten. 

OMAN 
ló-g-'oj. Volkstelling. 
Tweemaal 50 b. Beeldmerk. 

2i-9-'o3. Internationale vre-
desdag. 
200 b. Duif wereldbol, be
schermende handen. 
25-9-'o3. Organisatie Islami
tische Conferentie. 
100 b. Beeldmerk. 
6-io-'o3. Sanad project (vin
den en creëren werk). 
Blok 100 b. Beeldmerk. 
i4-io-'03. Manuscripten. 

Viermaal 50, viermaal 100 b. 
Manuscripten met tekenin
gen. 

i8-ii-'03. Drieëndertigste na
tionale dag. 
Viermaal 50 b. Verschillende 
portretten. 
24-i-'o4 Wilde bloemen. 
Zestienmaal 50 b. Anogeis-
sus dhofarica, Tecomella un-
dulata, Euryops pinifolius. 
Aloe dhufarensis, Cleome 
glaucescens. Cassia italica, 
Cibirhiza dhofarensis, Ipo-
moea nil. Viola cinerea, Dy-
schoriste dalui, Calotropis 
procera, Lavendula dhofaren
sis, Teucrium mascatense, 
Capparis mucronifolia. Gera
nium mascatense, Convo-
vulus arvensis. 

PERU 
4-2-'04. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en Ko
rea. 
4.80 S. Voetbalscène en tro
fee. 
4-2-'o4. Nationaal stadion 
vijftigjaar. 
4.80 S. Stadion. 

POLYNESIË 
23-7-'o4. Straling OPT (Offi
ce des Postes et Telecommu
nications) Stille Oceaan. 
IOC. 130 F. Resp. wereldbol, 
schotelantenne en kust
plaats. 

SALOMONSEILANDEN 
6-8-'o4. Bezoek paus Johan
nes Paulus II twintig jaar ge
leden. 
Velletje met $ 5.-, 10.-. Por
tretten. 
i3-8-'04. Olympische Spelen. 
$ i.io, 1.90, 2.-, 10.-. Olympi
sche ringen en resp. start 
hardlopen, hardloper, finish, 
nationale vlag en olympische 
ringen. 

^ BR 

SEYCHELLEN 
i-7-'o4. Overdrukken fran-
keerzegels inheemse flora er 
fauna i-3-'93. 
I.- over 1.50, 2.- over 3.-, 3.51 
over 5.-, 3.50 over 10.-, 3.50 
over 15.-, 4.- over 25.-, 4.-
over 50.- R. Resp. Mabouya 
sechellensis, Nectarinia dus-
sumieri, 'Seychelles vanilla', 
Calumma tigris, Lodoicea Se 
chellarum, Terpsifone corvi-
na, Geochelone ele-
phantopus. 

SIERRA LEONE 
3-5-'04. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Twee vel met achtmaal 
i.ooo Le; vel met viermaal 
2.000 Le. Portretten filmster 
io-5-'o4. Yang Lewei, Chi
nees astronaut. 
Vel met zesmaal 1200 Le; 
tweemaal blok 2.000 Le. Vo-
stok I, John Glenn, raketlan
cering, Joeri Gagarin, lance
ring raket, Yang Lewei; Yang 
Lewei, John Glenn. 
i7-5-'04. Vogels. 
500, i.ooo, 1.500, 2.000; vel 
met viermaal 1.700; blok 
5.000 Le. Resp. Ceryle alcy-
on, Speotyto cunicularia, 
Caracara cheriway, Amadina 
erythrocephala; Rostrhamus 
sociabihs, Recurvirostra 
avosetta, Phoenicopterus ru
ber, Haliaeetus leucoce-
phalus; Phasianus colchicus 
i7-5-'o4. Vlinders. 
200, 300,400,400; vel met 
viermaal 1.700; blok 
5.000 Le. Resp. Automeris ie 
Asterocampa celtis, Vanessa 
atalanta, Speyeria cybele; 
Phyciodes tharos, Battus phi 
lenor, Autographa californi-
cas, Papilio glaucas; Hyalo-
phora cecropia. 
24-5-'o4. Johannes Paulus O 
vijfentwintig jaar paus. 
Vel met viermaal 2.000 Le. 
Met koala in Australië (1986; 
met John Bonica (president 
internationale vereniging 
voor studie naar pijn, 1987), 
in Kroatië (2003), met een 
massa mensen tijdens vierin 
pontificaat (2003). 

i-6-'04. Olympische Spelen 
Athene. 
250, 300,1.500, 2.000 Le. 



Lesp. marathon 1908, Dimit
is Vikelas (18351908, presi
lent IOC* 18941896), gou
len medaille Athene 1896, 
ironzen beeld discuswerper. 
6'o4. DDay zestig jaar ge
sden. 
'el met achtmaal 950; drie 
el met achtmaal i.ooo; twee 
el met achtmaal i.ioo; vel 
net zesmaal 1.400 Le. Resp. 
,ST landingsvoertuig, drie
aaal MR Sherman tank, in
igne 70"' tankbataljon, sol
aat met geweer, insigne 
43"" tankbataljon, insigne 
41™ tankbataljon; P51 Mus
ang, paratroepers, tekening 
inding op Junostrand, P38 
liegtuig, M4 Sherman tank, 
oldaat, LCM landingsvoer
Liig, kruiser; Spitfire, twee
naai Typhoon, P51 Mus
ang, tweemaal C47 Sky
rain, P38, insigne U.S. Air 
orce; P47 Thunderbolt, pa
atroepers, tekening lucht
anval, soldaat met geweer, 
iveemaal kruiser, andere 
chepen, U.S. escortevaar
uig; kruiser en luchtsche
en, driemaal LST landings
oertuig, U.S. pantserwagen, 
oldaten en tank, U.S. me
isch transport, verschillen
e pantserwagens; soldaat 
iet geweer en kaart, insigne 
01'"' Airborne Screaming 
lagles, vliegtuig en paratroe
er, vliegtuig, Dwight D. Ei
enhower, Bernard Montgo
lery, insigne 82'"' Airborne 
)ivisie met paratroeper, C47 
kytrain en paratroepers; Ei
enhower. Don P. Moon, 
)mar R. Bradley, Alan G. 
;irk, Clarence R. Huebner, 
laxwell D. Taylor. 

76'o4. Vuurtorens in 
rootBrittannié. 
800, 2.000, 2.500, 3.500, 
000 Le. Resp. Smalls, 

leedles Rock, St. John's 
oint. Bell Rock, Eddystone. 
36'o4. Mona Lisavijfhon
erd jaar. 
000 Le. Schilderij van Leo
ardo da Vinci in twee vel 
iet zes zegels; op rand: 
hilderij; schilderij en schets 

ia Vinci. 

INGAPORE 
88'o4. Honderdvijftig jaar 
ostzegels in Singapore, 
local, 60 c , $ I., 2. (per

jonlijk aanhangsel moge
jk); ook velletje met de vier 
;gels. Drie zegels (van Brits
idie tot heden) op elke ze
el, stempels en een gebouw 
1 resp. vier handen, drie
laal portret (George VI, V en 
ictoria). 

)io'o4. Zorg voor de na
ur, Chek Jawa. 
■local, !'■ local, $1., i.. 
esp. Knema globularia 
[ootmuskaat), Anthracoce

ros albirostris (bonte neus
hoornvogel), Protoreaster 
nodosus (zeester). Hippo
campus loida (geel zeepaardje). 

SRI LANKA 
i72'o4. Plantersvereniging 
Sri Lanka honderdvijftig jaar. 
4.50 Rs. Bos. 
i56'o4. Mondiale dag 
bloeddonoren. 
4.50 Rs. Beeldmerk. 

ST. PIERJRE ET MIQUELON 
286'o4. Haven van St. Pierre. 
Tweemaal €2. met tussen
veld (doorlopend beeld). Ha
ven met schepen. 

87'o4. Canadese gans. 
€2.50. Branta canadensis. 
i97'o4. 'Mi'Kmags' (stam 
in Newfoundland) in Mi
quelon, 15042004. 
€0.50. Kaart met bootroute 
van Conne River naar Mi
quelon. 

SPM 

50€ 

ST. VINCENT 
35'o4. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Portretten filmactrice. 
17"5"'°4 Europees kam
pioenschap voetbal. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Uit voetbalwed
strijd Frankrijk  Italië 2000, 
resp. Roger Lemmere, Marco 
Delvecchio, David Trezeguet, 
Feyenoordstadion De Kuip; 
Franse elftal 2000 en trofee. 

SURINAME 
i7'04. Olympische Spelen. 
SR$ 0.05, 0.05, 0.15, 0.15, 
0.20, 0.20, 0.45, 0.45, 0.80, 
0.80, M (i5.), M. Oudgriekse 
vazen met afbeeldingen. 

(zie vollende kolom) 

TONGA 
i22'04. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
Velleqe met 60,80 c, $ i., 
2.50. Foto's van resp. Ateles 
geofïryi, Lemur catta, Saguinus 
oedipus, Hylobates concolor. 

SURINAME 

TONGA NIUAFO'OU 
i22'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandeaap**. 
Velletje met 60, 80 c.,$i., 
2.50. Tekeningen van resp. 
Ateles geoffryi, Lemur catta, 
Saguinus oedipus, Hylobates 
concolor. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding melding 78/645, 
Kerguelenpelsrob. 

; Tristan da Cunha 
; 3 5 P 

VANUATU 
i47'o4. Roodstaartkeer
kringvogel. 
Velletje met 35, 50, 75,135, 
200 vt. (doorlopend beeld). 
Verschillende afbeeldingen 
Phaethon rubricauda. 

TVïajirj*ijc <M vWxrtu 

VERENIGDE NATIES 
2ig'o4. Mijn droom: eens 
vrede. 
US$ 0.37, 0.80; Zw.Fr. 0.85, 
1.20; €0.55,1.. Tekenwed
strijd over wereldvrede sa
men met Internationale 
Lionsclubs, resp. kinderen 
met vele vlaggen, hand met 
gebedshuizen als duif; we
reldbol met duif en vlaggen, 
gezicht met duiven; kind ach
ter prikkeldraad met soldaten 
en kind in wei met spelende 
kinderen, mens met kaars en 
duiven. 

; 1^1 h lUir voir HlVEfEH 
' MykMgta »Mn «%iiii »N 

VERENIGDE STATEN 
i27'o4. R. Buckminster Ful
ler (18951983), uitvinder en 
architect. 
37 c. Schilderij van Boris 
Artzybasheff (18991965) van 
hoofd Fuller in patroon geo
detische koepel (verscheen 
op omslag Time magazine 
1011964). 

i47'o4. Frankeerzegel, serie 
beroemde Amerikanen: Wil
ma Rudolph (19401994). 
23 c. Portret atlete (driemaal 
goud Olympische Spelen 
1960 in Rome: 100, 200, vier
maal 100 m, kon als kind niet 
lopen door polio). 

237'04. Serie literatuur, Ja
mes Baldwin (19241987). 
37 c. Portret schrijver en win
kelstraat. 

JAMFS BALDWIN 

2o8'o4. Frankeerzegel. 
2 c. Navajo sierraad. 

VIETNAM 
iio'03. Toerisme in Sapa. 
800, 8.000 d. Resp. bloem en 
kerk, bloem en bergen. 
i3'04. Producten van bam
boe. 
400, i.ooo, 7.000 d. Verschil
lende bamboe lampen. 

WALLIS EN FUTUNA 
266'04. 'Salon du timbre', 
bloemen uit Wallis en Futu
na. 
Hartvormig velletje met hart
vormige zegels, viermaal 85, 
115 F. Resp. Rosa sinensis, 
Cananga odorata, Ipomoea 
pescaprae, Plumeria rubra, 
gardenia. 

266'04. 'Salon du timbre', 
bruine algen. 
Velletje met 105,155,175 F. 
in tweevoud en aanhangsels. 
Resp. Turbinaria ornata, Pa
dina melemele, Turbinaria 
concoides. 
267'04. 'Pili'Uli', inheemse 
hagedis. 
100 F. Emoia nigra. 

227'04. Negende kunstfes
tival Stille Oceaan in Palau. 
200 F. 

WESTSAMOA 
i66'04. Zeevogels. 
25, 60, 70, 90 s., $ 4. Resp. 
Sterna sumatrana. Sterna 
bergii, Anous stolidus, Fre
gata aerial, Egretta sacra. 
Ook velletje met de vijf zegels 
in doorlopend beeld. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
266'o4. G. Garrouste. 
€4.50. Tekening pinguïn. 

*: Gebruikte afkortingen: 
FIFA Federation Inter

nationale de Foot
ball Associations 

IOC International 
Olympic Committee 

Nil National Insurance 
Institute of Israel 

SAARC South Asian Asso
ciation for Regional 
Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unicef United Nations 
International 
Children's Fund 

WHO World Health 
Organization 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 22I'04tOt82'05 
Jaar van de aap. 

i mÊ 
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THEMATISCHE TOPPERS IN 2 0 0 4 : EUROPA, 
VOETBAL EN DE OLYMPISCHE SPELEN 

Bijna ieder jaar dient zicli 
wel een onderwerp aan 
dat als een 'thematische 
topper' kan worden be
stempeld. Dit jaar was 
het - met de goed verte
genwoordigde sectoren 
'Europa' en 'Sport' - he
lemaal raak. 

Wat het thema 'Europa' 
betreft: behalve de ver
schijning van de gebrui
kelijke Europazegels (die 
in 'Filatelie' op een later 
tijdstip zullen worden be
handeld) was ook de toe
lating op I mei van tien 
nieuwe landen tot de Eu
ropese Unie een echt 
hoogtepunt. Zelfs TPG-
Post vond deze gebeurte
nis een velletje van tien 
waard! De emissies van 
Hongarije spreken nog 
sterker tot de verbeel
ding. Behalve de zegels 
met de klokken (waarbij 
de Europese sterren als 
cijfers fungeren) is ook 
de zegel met de kaart van 
Hongarije, gevormd door 
diezelfde Europese ster
ren, een leuke vondst. 

De meeste aandacht lijkt 
^ dit jaar echter te worden 
= opgeëist door de sector 
"̂  sport, met de nadruk op 
S het eeuwfeest van de we-
^ reldvoetbalbond FIFA, 
1:̂  het Europees kampioen-
^ schap voetbal in Portugal 
12 en de Olympische Zo-
^ merspelen in het Athene. 
^ Zelf vind ik dat zulke eve-
i nementen vaak'meer van 

hetzelfde' opleveren, 
M A maar de verzamelaars 
' WV denken daar wellicht an

ders over. 

AlshetomdeFIFA-uit-
giften gaat, kom ik toch 

weer bij Hongarije te
recht. De zegel herinnert 
me aan een traditie hier 
in het noorden: de sup
porters van de voetbal
clubs Groningen en 
Heerenveen willen bij der
by's nog wel eens een lu
dieke actie uitvoeren, zo
als het 'stelen' van de 
middenstip (uiteraard in
clusief graspol) van de te
genpartij. De ontwerper 
van de Hongaarse zegel 
heeft de witte middenstip 
op een stuk chocolade
taart vervangen door the 
real thing. 
In de zes zegels tellende 
FIFA-serie van Alderney 
(i2 mei) zitten ook the
matisch interessante ze
gels. Zoals een van de ze
gels van 26 p., die twee 
voetballende jongens laat 
zien, want is het niet de 
droom van veel jongens -
en tegenwoordig trou
wens ook van meisjes! -
om topvoetballer te wor
den? Eigenlijk is de 
okerkleurige zegel van 
75 c. van Argentinië in 
dat opzicht nog leuker. 

Bij de uitgiften ter gele
genheid van het Europees 
kampioenschap voetbal 
in Portugal spande het 
gastland uiteraard de 
kroon. Het zijn min of 
meer verplichte num
mers voor voetbalverza
melaars, vooral de serie 
die de diverse stadions in 
beeld brengt en de komi
sche reeks met de vlag
gen van de deelnemende 
landen. 

Bij de Olympische Zo
merspelen ging de aan
dacht vooral uit naar het 
gastland Griekenland, 
waar het immers alle
maal begon. Al op ii fe
bruari 2003 werd een se

rie uitgegeven met een 
opmerkelijk moderne 
vormgeving. Ook zegels 
die nieuwe onderdelen 
van de Spelen belichten 
zijn altijd heel welkom. 
Verder vielen talrijke ont
werpers juist om de ge
schiedenis van de Spelen 
te benadrukken terug op 
beelden van sporters uit 
de oudheid. Een paar 
aanraders: 
- In de aanloop naar de 
Zomerspelen deed de 
Olympische fakkel de vijf 
continenten aan. In Bel
gië leverde dat een blokje 
met de vlam op (12 juü), 
inclusief de bekende 
spreuk Deelnemen is be
langrijker dan winnen. Jam
mer dat sommige Neder
landse topsporters aan 
deze slogan geen bood
schap hebben: als ze 
geen hoofdprijs winnen, 
beschouwen ze hun deel
name als 'verloren tijd'. 
Daar erger ik me nogal 
aan, want is het soms 
geen voorrecht meer om 
aan zo'n toernooi te mo
gen deelnemen? De 
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Olympische gedachte is 
voor zulke sporters ken
nelijk hetzelfde als vloe
ken in de kerk. Maar dit 
terzijde, hoewel dit as
pect best mag worden be
licht in een verzameling 
Olympische Spelen! 
- Singapore bracht op 13 
augustus een opmerkelij
ke, uit vier zegels be
staande serie uit met op 
kiezelstenen geprojec
teerde sporters. 
- Olympische stadions 
doen het uiteraard ook 
goed op dit soort uitgif
ten. Op de eerste Olympi
sche zegel van Aland (13 

augustus) is het oude 
Olympisch stadion in 
Griekenland afgebeeld, 
hetzelfde stadion waar in 
1896 de eerste moderne 
Spelen werden gehouden 
èn de plek waar het 
Griekse voetbalelftal als 
winnaar van het EK voet
bal in Portugal op glori
euze wijze werd gehul
digd. Ook Roemenie 
beeldt dit stadion af (25 
maart, 90 jaar Roemeens 
Olympisch Comité) door 
een Griekse zegel in het 
ontwerp op te nemen. 
- Symbolisch gezien is de 
groene Canadese zegel 
(28 juli) met een spelmo
mentvan het damesvoet
bal waarschijnlijk het in
teressantst. Op de zegel 
staat de tweetalige tekst 
Onze hoop uoor de toekomst. 
Nu eens geen mannen op 
de voorgrond, maar vrou
wen - in de sport nog 
steeds een (te) zeldzaam 
verschijnsel. 

ZANGVOGELS OP 
ALDERNEY 
In meer dan een opzicht 
is de reeks 'Trekvogels' 
van Alderney, die in 2002 
van start ging, thema
tisch aantrekkelijk. De 
derde aflevering in de 
reeks, die van 29 juU jL, is 
qua uitvoering gelijk aan 
de vorige series, zij het 

dat het accent ditmaal 
niet uitsluitend op de 
vliegbewegingen van de 
vogels is gelegd. Na de 
roofvogels (2002) en de 
zeevogels (2003) zijn nu 
de zangvogels aan de 
beurt. En er is sprake van 
een 'toegift' voor Vuurto 
renverzamelaars, want 
op de zegel van 65 p. is 
een vuurtoren op Alder
ney afgebeeld, waar
schijnlijk die van 
Quesnard (eerder afge
beeld op de zegel van 
20 p. uit de permanente 
reeks van 1983). 
Als ze op Alderney neer
strijken kunnen vogel-
waarnemers hun hart op 
halen: er valt dan te ge
nieten van een rijke ver
scheidenheid aan trekvo
gels. Wie nog een zegel 
voor dit onderdeel van 
zijn of haar thema zoekt, 
kan ik trouwens ook ver
wijzen naar de zegel van 
80 c. in de fraaie serie 
Wetlands (deel 2) van de 
Bahamas, verschenen o{ 
24 februari. Een weihaas 



gaven mag er zijn. Twee 
marlijnen zijn in een 
doorlopend beeld op het 
viertal zegels - het gaat 
om een World Wildlife 
Fund-emissie - onderge
bracht. 
Op de linkerhelft is dat 
een blauwe marlijn (Ma-
keira mgracans), een soort 
die al vaker op zegels 
werd afgebeeld, maar 
slechts zelden door Euro
pese landen. Zijn vecht
lust maakt hem voor 

lassiek voorbeeld van 
en 'op maat gesneden' 
egel' 
)p de zegel van 26 p. po-
eert een tapuit (Oenanthe 
enanthe) aan de rand van 
e bebouwing. Deze vo
el voelt zich thuis op 
en korte grasmat. De ta-
uit verblijft tussen 
laart en oktober op Al-
erney. 
)e zegel van 32 p. toont 
en mannelijk exemplaar 
an de gekraagde rood-
taart (Phoenicurus phoeni-
jrus), gezeten op een tak 
IJ Fort Houmet Hebé. 
)e vogel is van april tot 
eptember op Alderney te 
ast. 
)ok de gele kwikstaart 
Motacillajlaua, zegel van 
6 p.) is op Alderney een 
omergast (periode 
laart tot september). 
)e hop (Upupa epops), die 
adrukkelijk aanwezig is 
p de zegel van 40 p., 
lijft een bijzondere ver-
chijning, ook al zijn er 
imiddels zeker al vijfen-
eventig zegels waarop 
eze gevederde vriend is 
fgebeeld! 
)e beflijster (Turdus tor-
uates, zegel van 45 p.), 
ie tegen de achtergrond 
an Fort Clonque is ge-
ortretteerd, arriveert m 
laart of april op Alder-
ey en vertrekt weer in 
sptember. 
>p de zegel van 65 p. 
liegt een oeverzwaluw 
lipanaripana). Inde 
'inter verblijft deze vo
el in de Sahel, maar van 
laart tot oktober kan hij 
p Alderney gezien wor-
en. 

EN DARTELE 
EINTJE DE VOS 
e vos (Vulpes uulpes) 
ordt geregeld op post-
;gels afgebeeld; datver-
laart waarom het dier 
ogal eens in deze ru-
riek ter sprake komt. 
at de vos ook nu weer 
in tonele wordt gevoerd 
eeft alles te maken met 
s wijze waarop Cyprus 
em afbeeldt. Ik heb het 
an over een serie op het 

thema 'Zoogdieren op 
Cyprus' (g september). Ik 
kan me niet herinneren 
ooit een zegel te hebben 
gezien met zo'n dartele 
vos; wie weet vinden de 
verzamelaars dat thema
tisch gezien extra aan
trekkelijk. De ontwerp
ster heeft kennelijk een 
zwak voor dieren die flin
ke sprongen kunnen ma
ken: zie de haas (Lepus eu-
ropus cyprium, 40 c.) en de 
dolfijn (Tursiops tfuncatus, 
20 c ) . Dat er 'duo-zegels' 
worden uitgegeven zien 
we niet elke dag. Op de 
zegels van 30 en 40 c. zijn 
de pootafdrukken (pren
ten) van de dieren afge
beeld. 

MARLIJNEN 
OP POSTZEGELS 
Over thematische aan
trekkelijkheid gespro
ken: ook de mooie strip 
van vier die de Azoren 
(Portugal) op 28 juni uit-

sportvissers een bege
renswaardigste prooi. 
Hoe spectaculair sport-
vissen kan zijn laat een 
Australische zegel uit 
197g zien, net als een ze
gel uit het 'Toerisme'-vel 
van Sint Helena (8 april 
2003). De beschrijving 
van zo'n marlijnenvangst 
in Ernest Hemingway's 
boek 'De oude man en de 
zee' is heel bekend; er is 
zelfs een zegel die daar 
heel goed bij past. Ik be-
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doel de zegel met het 
schilderij 'De oude man 
en de zee' van de uit Ecu
ador afl<omstige schilder 
Leonardo Hidalgo (20 
juli 2002). 
Op de rechterhelft van 
het stripje van vier is de 
witte marlijn (Tetrapturus 
albidus) te zien, die tot 
dusver maar zelden op 
zegels te vinden was. 
Deze serie van de Azoren 
is een echte aanwinst, die 
bovendien kan worden 
gecombineerd met ande
re emissies: in het velletje 
'Inspectie visserij' (Brits 
Indisch Oceaangebied, 
16 februari) is op een van 
de zegels van 34 p. een 
uit het water springende 
marlijn afgebeeld. Het 
schip op de andere zegel 
(eveneens van 34p.) heet 
trouwens Pacific Marlin. 
En op de valreep ontvang 
ik het bericht dat Ascen
sion op 26 juli jl. vier ze
gels en een blokje op het 
thema 'Sportvissen' heeft 
uitgegeven; twee zegels 
zijn gewijd aan de blauwe 
en de witte marlijn en op 
het blokje staat ook een 
blauwe marlijn! 

THEMATISCHE 
PROMOTIE 
Promotie van de themati
sche filatelie is uiteraard 
in de eerste plaats een 
taak voor de thematische 
verenigingen. Maar het 
kan ook anders. Een aar
dig voorbeeld daarvan 
ontving ik dankzij Fiet-
senverzamelaar Martin 
Scheer: de reisgids Jiets-
reizen 2004 van En Route 
Fietsrcizen uit Den Haag 
(u)U)U).jï etsrcis.com). 
Alleen de omslag maakt 
al duidelijk dat men bij En 
Route weet heeft van 
Fietspostzegels. En ook 
in het binnenwerk zijn 
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talrijke pagina's te vin
den met filatelistische il
lustraties op het thema 
'Fietsen', zoals de Franse 
zegel uit 2002 ('Hon
derdste editie wielerwed
strijd Parijs-Roubaix'), 
die twee renners op de 
beruchte kasseien laat 
zien. Leuke reclame voor 
de thematische filatelie! 

UIT SLOVENIË: 
'MIEN OLLE PUCH' 
Toen ik in de aankondi
ging las van een uitgifte 
(21 mei) van een Sloveen
se zegel, gewijd aan fiet
sen van het merk Puch, 
moest ik aan Mien olie 
Puch ('Mijn oude Puch') 
denken, een bekend lied
je van de Groningse zan
ger Sijtse Scheeringa (CD 
Westerstorm, igg4). Schee
ringa is kennelijk gek op 
motoren, want een ander 
nummer van hem gaat 
over de fameuze Harley 
Douidson. 

De geschiedenis van het 
merk Puch is de fervente 
verzamelaars van de the
ma's 'Fietsen' en 'Motor
fietsen' ongetwijfeld be
kend en zo niet, dan kun
nen ze vrijwel alles op het 
Internet vinden. Interes
santer is het beschikbare 
filatelistische materiaal. 

IJ I 

http://etsrcis.com
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waarbij de klemtoon dui
delijk op Oostenrijk ligt. 
De Sloveense zegel is 
daar een leuke aanvullmg 
op. Het was immers een 
Sloveen, Johann Puch, 
die de grondlegger van 
het merk was. Johann be
gon in i88g een fietsen
fabriek in het Oostenrijk
se Graz, een jaartal dat 
ook op de zegel terug te 
vinden is. 

De al eerder genoemde 
Fietsenverzamelaar Mar
tin Scheer uit Den Haag 
vond het goed dat ik uit 
zijn uitgebreide voorraad 
filatelistisch materiaal 
putte, zodat ik hier drie 
frankeerstempels van het 
bedrijfin Graz kan to
nen. Ze zijn vooral inte
ressant voor de verzame
laars van het thema 'iVlo
torfletsen', want Puch 
voegde al snel een gemo
toriseerde versie van zijn 
fietsen aan het productie
programma toe. Het 
stempel uit 1941 is the
matisch dubbel aantrek
kelijk, want het zal ook 
verzamelaars van het the
ma 'Tweede Wereldoor
log' aanspreken. In een 
ander stempel uit 1941 uit 
Neurenberg staat in het 
datumstempel Die Stadt 
der Reichsparteitaac. Omdat 
ik net in Geert Maks 
jongste boek In Europa 
over de aanloop tot de 
Tweede Wereldoorlog 
las, kregen de stempels 
opeens een andere bete

kenis. Behalve het eerste
dagstempel van de fraaie 
Oostenrijkse zegel met 
een Puch 175 SV uit 2002 
bestaan er nog talloze 
Oostenrijkse gelegen
heidsstempels van de ASV 
Sektion Philatelie, onder 
andere met afbeeldingen 
van een bromfiets en  ui
teraard  motoren. 

DE BLAUWE WIMPEL: 
SNELHEIDSVLAG 
Enkele jaren terug maak
te ik voor Molenerf Produc
tions twee brochures met 
frankeerstempels van 
Duitse en Nederlandse 
rederijen die grote lijn
schepen laten zien, vaar
tuigen die dienst deden 
op de Atlantische Oce
aanvaart. Mooie op affi
ches afgebeelde Ocean li
ners zijn te vinden in de 
serie Bon Voyage die Aus
tralië op I juni uitgaf (zie 
de rubriek 'Nieuwe uit
giften'. Vanwege ge
noemde brochures werd 
mijn aandacht vooral ge
trokken door de zegel die 
Duitsland op 8 juli uitgaf 
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De zegel herdenkt het feit 
dat 75 jaar geleden het 
stoomschip Bremen de 
'Blauwe Wimpel' wist te 
bemachtigen. Deze wim
pel (waarvan de oor
sprong in de paarden
sport ligt) was een onder
scheiding voor het lijn
schip dat houder was van 
een snelheidsrecord: dat 
van de snelste overtocht 
van Europa naar Amerika 
of omgekeerd. Voordat 
de Bremen het rekord wist 
te bemachtigen was het 
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twintig jaar in het bezit 
van de Mauritania van de 
Britse Cunard Line (zie Fi
latelie van meijl.). De re
cordpoging van de 
Bremen, een schip van de 
Norddeutsche Lloyd, werd 
in 1929 ondernomen. Het 
schip vertrok op 16 juni 
uit Bremerhaven, voor 
zijn maidentrip. Het echte 
vertrekpunt voor de over
steek was de havendam 
van Cherbourg en de fi
nish lag bij het lichtschip 
'Ambrose', dat bij New 
York voor anker lag. Dat 
laatste punt passeerde de 
Bremen op 22 juni, na een 
reis van vier dagen, ze
ventien uur en tweeën
veertig minuten. Snel ge
noeg om er de trotse be
zitter van de 'Blauwe 
Wimpel' mee te worden. 
Een triomfantelijke ont
vangst in de haven van 
New York hoorde er na
tuurlijk ook bij. Voor 
Scheepvaartverzamelaars 
een leuke aanvulling. Op 
de website van de specia
list op het terrein van de 
maritieme geschiedenis 
Jos Wessels (tik 'Blauwe 
Wimpel' in op uw zoek
machine) vond ik een 
briefkaart met een foto 
van de Bremen aan de kade 
in Bremerhaven (afbeel
ding boven, uit de serie 
Lernt Deutschland Kennen). 

HOMDEN IN DIENST 
VAN DE MENSHEID 
Voor het thema 'Honden' 
is een groot aantal zegels 
in een rijke variatie be
schikbaar. De Hondenca
talogus van Domjil telt 
dan ook maar liefst 280 
bladzijden. Vooral zegels 
die laten zien hoe hon
den de mensheid kunnen 
helpen spreken me bij
zonder aan. Man had in 
1996 een leuke serie (met 
interessante vignetten). 
Ook het bij deze reeks be
horende blokje mag er 
zijn. 
Argentinië gaf op 17 juh 
behalve een staande ook 
een liggende zegel uit 
met een blindengeleide
hond, en vooral die laat

ste springt er wat mij be
treft thematisch duidelijk 
uit. Honden redden vaak 
het leven van onder het 
puin bedolven slacht
offers van aardbevingen 
en overstromingen. 
Lange tijd werd bij het 
zoeken naar slachtoffers 
de zogenoemde Zwitser
se methode gevolgd, die 
in 1972 werd ontwikkeld 
door de Zwitser Urs Och
senbein. Sinds 1999 
wordt vooral de Spaanse 
'Arcón'methode toege
past. De ervaring heeft 
geleerd dat Mechelse her

ders het geschiktst zijn 
voor dit bijzondere werk. 

STEMPELKWARTET 
Vorige maand maakte ik 
melding van Duitse vuur
torenzegels. Toen had ik 
nog niet de beschikking 
over twee Duitse stem
pels met Duitse vuurto
rens die ik Vuurtorenver
zamelaars niet wil ont
houden. Het gaat om een 
toeristisch getint machi
nestempel uit Varel (Stad' 
zwischen Wald und Meer) ei 
om het frankeerstempel 
van Anton Schroder Agentu
ren. De laatste afdruk da
teert uit 1980, een bewijs 
datje als thematisch ver
zamelaar altijd moet blij
ven speuren naar dit 
soort materiaal. 
Op 12 juli meldde het 
NOS Journaal dat Justitie 
actie zal ondernemen te
gen agressieve activitei
ten zoals die van het 'Die 
renbevrijdingsfront'. 
Kort daarvoor ontdekte 
ik in een partij frankeer
stempels een afdruk van 
het Engelse bedrijf Frame 
dat alternatieven voor 
dierproeven ontwikkelt 
(Researching altenatiuesto 
animal testing). Het stem
pel, dat een beeldmerk 
met een konijn laat zien, 
is thematisch interes
sant, vooral voor het the
ma 'Dierenbescherming' 
Ook het frankeerstempel 
van het voormalig Cen
traal Proefdierenbedrijf 
van het TNO in Zeist kan 
in dit verband worden ge 
noemd. 
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1 juni en juli waren er in 
rankrijk en Luxemburg 
elangrijke exposities 
iet veel maximafilie. Le 
alon du Timbre in Parijs 
'as een grote internatio
ale tentoonstelling met 
10 stands. De competi
e was heel anders, met 
itsluitend eenkaderin
endingen om de exposi
e levendiger en geva
leerder te maken. Bij de 
laximafilie faalde dat 
oordat zeven van de ne
en inzendingen uit 
rankrijk Icwamen. De in
endingen waren alle 
lematisch van opzet, 
iet uitzondering van één 
tudieverzameling. L. 
arriquard toonde alleen 
cht gelopen Egyptische 
laximumkaarten uit he
in 1900 in zijn studie 
an maximumkaarten 
an het type sfinx en de 
iramiden. Hij behandel
e de postzegels, de ver
chillende voorkomende 
fstempelingen en de ty
en postkaarten [i], [2]. 
Ie zes jeugdinzendingen 
estonden uit meerdere 
aders, kwamen uit vier 
srschillende landen 
Jelgie, Cyprus, Frank
jk en Portugal) en wa
rn heel goed. De inzen
ing van de Portugese 
atarina Carmelo de Ma
)s was ijzersterk. De ti
1, De heljt van het jirma
ent, is een citaat van 
lao Zhedong, die de 
rouwen van China aan
loedigde te emancipe
;n. Hij wees erop dat 
le natuur voor de helft 
it vrouwen bestaaten 
at de helft van het fir
lament hun dus toebe
oort. De jonge Catarina 
rak in vier kaders een 
ns voor de vrouwen
Tiancipatie. Aan bod 
tvamen de traditionele 
)llen (moederdag [3]), 
laar ook de werkende 
■ouw [4] en de symboli
z e vrouw [5]. 
p 17 en 18 juh werd in 
st Luxemburgse Echter
ach de 15de Dag van de 
laximafilie gehouden in 
ï oude abdij [6]. Hier 
as alleen maximafilie te 
en in de grote klooster
mgen, waar de 150 ka
;rs stonden met veertig 
izendingen uit zes ver

SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
EMAILADRES: EDWARDFROON(a)FREELER.NL 

schillende landen (Italië, 
België, Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland en 
Oostenrijk). De opening 
werd verricht door burge
meester Jos Wolff, vice
president van de FIP en 
speciaal belast met 
maximafilie (foto). Guen
ter Formery, voorzitter 
van de Duitse vereniging, 
hield de tweede dag een 
uitgebreide voordracht 
over maximafilie (foto). 
Het speciale tentoonstel
lingsstempel [7] geeft de 
Schiessentumpe! weer, een 
pittoreske waterval met 
daarover een stenen 
brug; [8] toont dit dank
zij de zegel van €0.50 ze

FlPuicepresident Jos Wojf opende 
de tentoonstelling in Echtcrnach 

gel van dit jaar, die aan 
vakantie gewijd is. 
Onze historische band 
met Echternach is groot, 
dankzij Willibrord, bis
schop van Utrecht en 
stichter (in 698) van de Luisteraars op het seminar 

abdij van Echternach. De 
Nederlandse kaart [9] 
toont de eenvoudige ka
pel die hij in Utrecht 
bouwde, op het huidige 
Domplein. De Luxem
burgse kaart [10] laat de 
sarcofaag zien waarin hij 
in 739 werd bijgezet, in 
de crypte onder het koor 
van de abdijkerk van 
Echternach. 
De expositie krijgt vol
gend jaar een verdiend 
vervolg: tijdens de zes
tiende Dag van de maxi
mafilie, maar dan in 
Rodange. 
Volgende keer in de rubriek 
'Maximafilie': de Franse 
Vereni5infl(2oo3/'o4). 

733 



SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHl 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

734 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: 
www.pennyblack.nl 
Groen Volkers 
0725116991 

Zwitserland 18502004, 
Liechtenstein 19122004, 
uitgezochte kwaliteit, 
© 0 / 0 , zeer voordelige 
prijzen. Grote lijst gratis. 
R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 
Ascona. Tel./Fax 
0041 091 791 23 54. 

Nederland & Ver. Europa 
pfr. I gest. Stuur uw 
nummers en ontvang 
mijn prijs. F.Ghijben, 
Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. 
Tel./fax: 0316529241. 
Email: 
f.ghijben(a)wanadoo.nl 

Kilowaar, 59% herden

kingszegels: 50 grams 
IJsland € 2 5 ,  . ; 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, 
Goüandsgatan i, SE60217 
Norrköping, Zweden. 
Email: lennart.run

fors@swipnet.se 

Nederland postfris v.a. 
30%. Nederland gebruikt 
v.a. 30%. Tevens abonne

menten België e.a.. 
T. van Wijck, 
tel.: 0115622474, email: 
theowijk@zonnet.nl 

Provincievelletjes: alle 13 
voor € 99, . Per stuk 
vanaf € 7,25. Duitsland 
2002: postfris € 72,50, 
gestempeld: € 57,50. 
Duitsland 2003 postfris 
€ 88 ,  . Gestempeld: 
€ 77,50 Duitsland: 95 
versch. vanaf 2001 tot 
heden € 15, of 250 
versch. van 1998 tot 
heden € 3 0 ,  incl. 4 cpl 
series Wohlfahrt. 
Giro 5312882 
Verseveld  Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar. 
Tel.: 0316343537. 
Euromunten: 12 landen 
U N C € 9 5 ,  . V a n d e 
12 landen de i, 2 en 5 cent 

1,2,5 et. € 2, . Finland 
Triple set BU 19992001 
€ 89, . Ook euromunten 
per land. Emailadres: 
van.verseveld(g)wxs.nl 

Gratis prijslijsten postfris

I se zegels van vele 
! thema's. Wien, Pb 22517, 
j i ioo DA A'dam Z.O. 

Tel/fax: 0206974978 en 
www.wien.nl 

Polen, Joegoslavië 
S Roemenië Albanië 

Hongarije, Bulgarije, 
TsjechoSlowakije. 
PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. 
Tel/fax: 0464512751. 
Ook rariteiten! 

Opgelet!! Bekijk mijn aan

biedingen op EBAY (jia3li) 
en marktplaats.nl F. 
Stavast, tel.; 0455251176. 

Int'l Bulletin Neth 
Philately. News opinion 
articles, 4x16 pp 17 euro 
per year, 
Frans Rummens, 
Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Diverse partijen e.d., gest. 
grote stok WEuropa/Nog. 
gest. Centro Filatelico, 
Woerden, 0348423885, 
wvvw.centrofilatelico.nl 

D.D.R. 25% Bund Beriin 
Reich N.L. ö CH. Fr. Eet. 
V.a. 35% J. Römkens, 
tel.: 045546 28 94 

Ned. kinder(zomer) 
bedankkaarten FDC 
beschr./blanco, p.fris, 
autbj, comb. Lamantrip, 
tel.: 0499474163. 

Europablok Roemenië 
1992 € 17,50. A. Matei. 
Tel.: 0616760004. 

T.k. verz. gebr. Ned. 1970

heden. Cat.w. € 325, . 
Goede kwal. geen doubl. 
Veel compl. series. Prijs 
€ 4 0 ,  franco huis. 
M.C. Kuipers. 
Info: 0164258236. 

500 Versch. Europa W.09I 
BRD en Nederland € 10,,. 
500 OostEuropa € 5, . 
In brief of giro 3057661. 
J. Senders, Weg door de 
Rijpel 22, 5709 AT 
Helmond. 

Eerste dagenveloppen v.a. 
nr. 43 t/m 500 tegen elk 
aannemelijk bod. Cat.w. 
€ 2700,. G. V. Sluis, 
0224297067. 

Oude landenverzamelin

gen, billijk in overleg. 
Bezichtigen na afspraak. 
Eventueel behandeling 
van mancolijsten. 
J. de Bruijn 0705115391. 

Gehandicaptensport. Te 
koop, te geef of in bruik

leen voor een lezing met 
presentatie: Postzegels, 
brieven, frankeerstempels 
en artikelen. B. Brink, 
van Heemskerklaan 21, 
3454 EP de Meern. 
Tel.: 0306663228. 

WWW.stores.ebay.nl/phila

toon Bekijk deze site voor 
mijn aanbiedingen

Philatoon. 0545295508. 

Kijk voor leuke zegels snel 
op vvww.qualitystamps.nl 
N. Engelhart 0615641312. 

500 Japan € 20, , 
200 Skandinavië (6 1.) 
€ 10,. C. Maasse, 
De Plantage 14, 
3931 DX Woudenberg. 
Bank: 48.36.12.243. 

600 Versch. Europa € 5 , 

in brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, 
Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

Rondzendboekjes voor 
verenigingen. Tel.: 
0573402545, J. Trekop. 

GEVRAAGD 

Alles inzake aangetekend 
Ned. Brieven, stroken, 
formulieren etc. verzend

bewijs handtekening 
retoursticker niet thuis. 
T Molenaar, Rohofstr. 66, 
7605 AW Almelo. 

Wie o wie zend mij 
zijn/haar/hun persoonlijke 
postzegel. J. Sluis, 
Overesselijk 2a, 4751 TR 
OudGastel. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 
koop. H.M. van Dijk, 
tel: 0553660475. 

PlaatZetsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 

Binnenhorst 10, 7909 CM 
Hoogeveen. 

' Inl.: 0528268642. 

Verzamelaar zoekt firma

perforaties, alle landen 
koop of ruil. W.J. Manssen, 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk, 0341417980. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 

, afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 

] Leidschendam of 
I tel.: 0703272108. 

I Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 

, koop. M. Breedt Bruijn. 
j tel.: 0334946980/

' 0614679827. 

Kinderbedankkaart S49

55, C4970. Bijdrage na 
2000, FDC Ei20, 
blancos. Lamantrip, 
tel.: 0499474163. 

Zegels België, 
spoorwegen, vooraf 
gestempelde (typo's), 
heeft veel ruilmatr. 
H. Hendriks 0182374230. 

Motief vuurtorens, olifan

ten, molens, schaken, 
dammen. H. Sprakel 
Achterh. Molenw. 285, 
7556 GL Hengelo. 

Mensen met een verstan

delijke handicap zoeken 
postzegels e.d. evt. tegen 
kleine vergoeding. 
J.C. Schut. Tel.: na 18.00 
0713015310. 

Duitse Stemgebieden 
Allenstein Marienwerder, 
Silesië gebr. en op brief 
incl. bijzonderheden. 
V.Coenen, 
tel.: 0168472029. 

DIVERSEN 

Filitalia, contactgroep 
Italië en gebieden, 
Vaticaan en S. Marino 
bijeenkomsten, veiling« 
en rondzendingen. Inl. 
L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel.: 0703460328. 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne

menten. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113212762. Email 
ambouw(5)zeelandnet. nl 

Laatste zondag v.d. mnd 
verzameldag v. 
10.0016.00 u. Dorpshuis 
W. Alexanderw. Cothen(Lr 
Tel.: 0343563844, 
Pb. II, 3945 ZG Cothen. 

Filatelistisch 
nieuws? 

i ^ 2 a j i 9 ^ i ■ — . 

Filatelie 

PWiPW^^wil^^^^pipliPi^"" 

I 

/////AjJj3ji:£^JJ3?w/: 

http://www.pennyblack.nl
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
mailto:theowijk@zonnet.nl
http://www.wien.nl
http://marktplaats.nl
http://wvvw.centrofilatelico.nl
http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://vvww.qualitystamps.nl


B R E D E N H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
Fax 0104797065 Bovenstraat 286a 3077 BL RotterdamUsselmonde • Telefoon 0104826725 

emallBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenfiof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesk}ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
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NA LANG ZOEKEN IS HET ONS WEER 
GELUKT OM NIEUW KILOWAAR VAN 
VERSCHILLENDE LANDEN TE VINDEN, 

WE HEBBEN BINNEN GEHAD; 
LETLAND lOOgr. 19,50, UTOUWEN lOOgr. 19,50 

MOLDAVIË lOOgr. 21,50, ZWITSERLAND lOOgr. 11,50 
DENEMARKEN lOOgr. 7,00, FAROER lOOgr. NU 52,50 

JAPAN MISSIE SOOgr. 17,00, lOOgr. U.S.A. 15,00. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250gr. AUSTRAUE grootformaat NU 12,00 

Ikg. MISSIE DUITSLAND NU 18,00 
Ikg. MISSIE U.S.A. NU 15,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

lMi ! l l l I l l iEä(*S*JB[EÄ^^ PBDfBlDfSÏÏ giPSWB/sWÏME ® E ® ( ^ 
PRIJZEN PER STUK NORAAAAL lx 3x 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

14/32 64 BLZ WIT 24,50 13,75 13,00 12,80 11,90 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 17,00 

NU 58,50 

NU 18,25 

NU 63,50 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRUVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2003 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

100 gr 250 gr 
7,00 16,50 

13,50 32,50 
7,00 16,50 
7,00 16,50 

10,00 23,50 
7,50 17,50 

57,95 
11,00 26,50 
15,00 36,50 
32,50 
11,35 27,00 

86,00 
1400 33,50 
9,10 21,50 

13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 
15,00 36,00 
7,50 17,00 
8,00 19,00 

13,50 32,50 
12,50 31,00 
13,50 32,50 
15,00 36,00 
11,50 27,50 
15,00 35,00 
9,00 21,00 

10,00 23,50 
32,00 79,00 

9,50 22,50 
11,50 27,50 

SOOgr 
31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
32,50 

V 

50,00 
72,00 

41,00 

38,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
53,00 

mailto:emallBredenhof@cs.com
http://www.bredenfiof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk 2004 

Aankondiging:Grote Najaarsveiling 383: 
29, 30 november en 1 december 2004 

WBÊm 

""""" '"^ U heeft een collectie of een voorraad die u (deels) wilt veilen? 
Wij nodigen u van harte uit, ons een bezoek te brengen, om uw collectie vrijblijvend te 
laten taxeren en kunnen u dan alles vertellen over de mogelijkheden die Rietdijk u te 
bieden heeft. Ook u kunt profiteren van onze expertise en ons uitgebreide internationale 
klantenbestand. 

U wilt ook inzenden? Dat kan! 
Voor onze volgende veiling zoeken wij nog materiaal. In het najaar van 2004 bieden wij 
u een uitstekende gelegenheid uw collectie of voorraad (deels) te verkopen door deze in 
een internationale etalage te plaatsen. Wij zijn u graag van dienst, neemt u gerust contact 
met ons op! 

► Aanbrengen van verzamelingen voor onze volgende veiling! 
Inzendingen kunnen dagelijks (van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur) 
worden aangebracht. Tot medio oktober 2004 kunnen voor deze 383e veiling nog 
inzendingen worden ingeleverd. Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis 
of in de bankkluis. Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk! 

Rie td i jk een begrip in de Nederlandse filatelie en dit zijn de redenen: 
* 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; 
* Be/oek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

J.K. Rietdijk B.V. Postzegel- en muntveiüngen 
Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514GC 's-Gravenhage 
Postzegelveiling 070-3647957 
Muntveiling 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 
Bank 

070-3647831 
070-3632893 
www.rietdij k-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilingen,nl 
420875 
47.35.68.705 

1 
London 

http://www.rietdij
http://veilingen.nl



