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De Nederlandsche Postzegelveiling 
veiling van 22 t/m 25 oktober 

INDELING DER VEILING - PROGRAM OF SALES 
TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP • TEL: 0294 - 43 30 20 • FAX: 0294 - 43 30 55 • info@npv.nl 

r- . . . . . 

VRIJDAG 22 oktober 14.30 uur 
EERblb EMISSIE» POSTHISTORIE 
WERELD POSTWAARDESTUKKEN kavels 1-651 

Tweede zitting 
VRIJDAG 22 oktober 19.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE • COLLECTIES EN VOORRADEN 

WERELD BRIEVEN/FDC's, WERELD DOZEN kavels 801-1551 

Derde zitting 
ZATERDAG 23 oktober 14.00 uur 
BUITENLAND COLLECTIES EN LOSSE KAVELS kavels 1601-2354 

Vierde zitting 
MAANDAG 25 OKTOBER 12.30 uur 
NEDERLAND IE DEEL kavels 3001-4373 

Vijfde zitting 
MAANDAG 25 OKTOBER 19.00 uur 
NEDERLAND 2E DEEL EN OVERZEE kavels 4374-5143 

KIJKDAGEN-EXPOSITION - BESICHTIGUNG - VIEWING 
TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP • TEL: 0294 - 43 30 20 • FAX: 0294 - 43 30 55 

18 oktober 

19 oktober 

20 oktober 

21 oktober 

22 oktober 

MAANDAG 

DINSDAG 

WOENSDAG 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

DONDERDAG 10.00 -19.30 uur !!! 

VRIJDAG 10.00 -17.00 uur (alleen kavels 1-2354) 

De omvang van de dozen en collecties e.d. is zeer groot, neemt u de t i jd voor de bezichtiging! 

De gehele catalogus m e t alle foto's in kleur staat op Internet: 

www.npv.nl 
gedrukte versie t e verkr i jgen na overmaking van Euro 15,- op giro 461000 en op ons kantoor 

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


Ontdek de postzegels van • • • • • • 

Monaco liet vorstendom aan de Middellandie Zee heeft een oppervlakte van maar 2 km*. Toch neemt 
deze door Vorst Rainier m getcgccrdc klcme monarchie een vooraanstaande plaats m. De hoofdstad 

Montecarlo heeft zich intussen tot een wereldstad ontwikkeld ci> faam verworven als belastingparadijs. 
Ook binnen de filatelie speelt Monaco een belangrijke rol Zo is er de jaarlijks terugkerende uitgifk* ter 
gelegenheid van Le Sahn äu Timbre. Ook worden de sportieve jaardagen gevierd 7oals 100 laar FIFA of 

bi)7ondcre personen herdacht zoals Marco Polo en nobelpri)swinnaar Frederic Mi<;tral. Natuurlijk zijn er 
ook uitgiften voor bijzondere gelegenheden, zoals het Russisch ballet en hel sprookje looi nacht. 

Monaco... een bijzonder verzamelgebied' 

MONACO ^̂  ^ . ̂  0,75€ 

miÊmmimÊmmmmmm 

MONACO . 
1,60€ 

ImtiÊkm M^im* ér M>wirCid̂ ĉ  

l,60€rT 
MON\rc) / 

t 
if 
i 
ï 

Voor het heiUHen van deze en onäfr*^ nMn^rW af voor een abonntrtient op de f>oitJ:ege!\ von Monoco. kunt u noar de vokhonöel goati. 

Voor Het adres win ten po%t/' ■■ in dr. huurt kunt u contact opnemen met dr. o^nt van Monaco m de Benehx: 

Filaftnt iv • WindbrugtlrMt 1313 • 7511 M« Ensch«d« . T (053) 43 42 552  info^filaeem.nl 
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15,
12,50 
74,

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

55,
8,
4,

48
24,

1,50 
2,

17,
12,50 
55,
88,
40,

2 50 
40,
20,
40,
20,
9,

36,
20,

1 1 , 
1,
1,50 
3,50 
3,50 

25,
2,75 
6,50 

22,
77,
35,
3,
3,
3,
3,
2,
8,
3,

1 1 , 
28,
12,
44,

7,50 
12,
80
95
85,

320,
166,

75,
20,
50,
0,50 
1,50 
3,50 

495,
290,

9,
32,
2,75 
4,25 
3,50 
5,70 
5,

16,
10,
22,50 
20,

550,
290,

4,50 
98,
75,

1,50 
1,50 
5,
3,50 
4,50 

145
60

140,
1,
9,

22,
20,
85,
88,
3,00 
6,50 
2,75 

149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
4Ü3B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 

N E D E R L A N D 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven €100EURO 

9,
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
4 50 

84
13 50 
4,50 

22,
13,50 
"",
6
1,20 
8,

11,50 
7,50 
2,75 
6,

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

15,
13,
13,
12,
4,50 
2,25 
1,50 

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

18,
18,
3,40 

14,
20,
26,
26,
40,
18,
20,

1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0 95 
5,50 

48,
60,
6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1,45 

10,50 
7
2,
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,
4,
1,25 
2,50 

536 b 2,50 
537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 18,
556/60 28,
560 los 18,
563/67 8,50 
568/72 10,
573/77 6 75 
578/81 1 0 
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 30,
596/00 5,50 
602/06 10,
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,
631 los 1 50 
641/45 10,50 
645 los 7,
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,
661/65 5,
666/70 6 
671/75 1 4 
676/80 6,
682 los 1 , 
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , 
695/99 4,
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
759/63 2,75 
766/70 2,75 
774/76 5,50 
779/83 2,75 
786/90 3,60 
enz tot heden 
leverbaar 4060% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 18,
875 2,
899 4,25 
917 6,
937 6,
983 11 , 
1001 8,
1024 6,50 
1042 7,75 
1063 3,50 
Roltanding, los 
7 79,50 
14 30,
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 18,
29 8,
29a 
30 15,
31 25,
46 54,
51 6,60 
51a 110 
54 16!
55 27,
56 16,
66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
Rolt series 
1/18 225,
19/31 70,

32 

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

134

48
78
33,

14
14,
17,
25,
22,
20,

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

7,50 
10,
19.

175,
65,
20,
16,

36,
22 50 
20,
85,
6,50 

77,
27,
45,
90,
12,
14,
60,

200,
4,50 
8,

1,75 
0,75 
6,50 
1,25 

65,
65,

130,
28,
20,
20,
3,
8,
6,

7,50 

25,
25,
7,

98,
20,
7 


12!50 
12,50 
18,

19,
225,

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

Internenng 
Igebr 
2(x) 

Plaatfout 
331 P 

33,
88
42,

220,
44,
48,
7,

25,
36,
33,

120,
45,

f28,
voorraadODoave 
olaatfouten 
gratis op aanvraag 

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z fr =zeer fraai, mooie zegels 
maar met 
Duurdere 

klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar. 
soorten desgewenst met fotoCert van erkende keurmeester, 

kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post
giro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150, Prijzen in 

J.H. Ackermann 
EURO. 

ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. IVIET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

INSULINDE 
L, V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel 0703450886 
Fax 070 3654100 

ail: insulindegwanadoo nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 

Fax 0541520302 
Email ; kienhorst© 

ienhoipsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Oi^^^^a^U^U'U.CCZyU^ 

^•ne^ cuzA^Ue

U i l ^ u a d v e r t e r e n f 

C 
Voor meer informatie' 

JeaninedeTroye 

T 0 3 3  4 3 3 5 2 3 1 

) Brouwer Media F 0334335255 
Behorend tot de Brouwer Groep E |dtroye(g)brouw/er.nl 

http://WWW.KIENH0RST.COM


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Voor onze 56^ veiling - 13 november a.s. -
zijn ons een groot aantal werkelijk fantastische 
verzamelingen toevertrouwd, waaronder 

5ge v e i l i buitengewoon goed Nederland en voormalige 
koloniën. Tevens vele verregaand complete 13 noveir 
collecties van Europese en buiten-Europese landen, 2004 
waaronder belangrijk Zuid-Amerika. 

56'' ve i l ing 

13 november 

Een afdeling partijen en nalatenschappen in dozen zal ongelimiteerd 
worden verkocht, waaronder een verzameling munten NL Koninkrijk 
met ca. 45 gouden munten. 

Door overmaking van €10,= (postgiro 46 00 298) ontvangt u onze goed 
verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 

t l[ K ' ^ 1^ 

I Phofo-PapiEii^i 
MMMMäMÄÄZiMMMEMMlBtllMl 

B l O t UE FRANCHISl 

DU CORPS EXPtDlTIONNAIfiE 

DE LA LEGION DES VOLON EAtRES FRANCAfS 

N f f IE BÜH HtVlSMI 

egron des vöionfaires 
i. (misperforatie) 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Bultenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosch 
Tel . : +31 (073) 612 20 33 

Fax- +31 (073) 613 67 39 
E-mai l ' admln@vanlokven nl 

In te rne t , www.vanlokven.n l 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VANLOKVEN. N 

http://www.vanlokven.nl


Uren, dagen of zelfs weken op zoek naar dat 

ene spedale collector's item? 

Tif«t,;wi»!ai»t 

Of wil je juist iets uit je 

postzegelverzameling verkopen? 

Op eBay vind je vele collegaverzamelaars of 

liefhebbere die hun objecten aanbieden of 

daals. 

Inschrijven is gratis, bieden en kopen 

makkelijk en spannend. 

Kom snel naar www.eBay.nl 
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eipr 
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POSTFRIS 

catnr 

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

pnis 

40,50 
62,50 
17,00 

510,00 
32,50 
12,00 
29,00 
29,00 
65,00 

145,00 
510,00 

4,75 
182,50 

14,60 
57,00 
59,50 

143,00 
66,00 

165,00 
14,50 
19,20 
68,00 
15,00 
13,75 

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

122,00 
36,00 
35,00 
55,50 
49,50 
49,50 

385,00 
59,00 
85,50 

166,00 
88,00 
41,00 
21,50 
99,00 
83,00 
40,50 
49,50 
24,50 
79,00 
78,00 
46,00 
86,00 
55,00 
10,50 
42,75 

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

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

345,00 
26,00 

104,00 
79,00 
10,75 
7,15 
5,00 
2,95 
1,35 
5,25 

175,00 
1,45 
7,15 

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

10,50 
215,00 
695,00 

10,00 
6,75 

12,10 
1,55 

36,00 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

catnr 

556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465/634b 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757 758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
784785 
786790 
791 
886888 
889893 
894898 
899 
901905 
906907 
909911 
912916 
917 

pn/s 

57,00 
6,60 

18,75 
23,00 
15,00 
17,85 

1,80 
13,75 
6,60 

62,00 
8,50 
0,50 

16,50 
10,50 
14,00 
8,75 

22,00 
9,25 

20,00 
1,50 
3,00 

10,50 
0,70 

14,00 
1,00 
9,00 

11,00 
24,00 

8,50 
78,00 

8,00 
10,00 
3,95 
5,00 

10,50 
12,50 
12 50 
7,50 
0,75 

10,50 
8,50 
1,25 
6,00 
2,50 

11,25 
4,50 
3,50 

10,00 
6,00 
0,25 
4,00 
0,80 
4,00 
1,60 
9,70 
1,50 
3,10 
0,80 
4,00 
0,70 
8,10 
1,25 
1,65 
3,50 
1,80 
1,90 
0,95 
2,10 
6,00 

POSTFRIS 

catnr 

920924 
927929 
932936 
937 
965969 
975977 
978982 
983 
985989 
992995 
9961000 
1001 
10031006 
10121014 
10151019 
10201023 
1024 
10261029 
10321035 
10381041 
1042 
10431045a 
10461049 
10521054 
1052 paar 
1059 1062 
1063 
10681071 
10791082 
1083 
10851088 
10981102 
1098a1102a 
11031106 
1107 

pn/s 

2,00 
1,90 
2,80 
6,25 
3,45 
1,20 
3,10 

12,50 
4,25 
2,10 
2,10 
7,50 
2,25 
0,85 
1,70 
2,30 
5,25 
2,05 
1,85 
2,10 
6,90 
1,45 
1,85 
6,05 
7,50 
1,50 
2,55 
1,45 
1,10 
1,70 
1,30 
2,20 
2,20 
1,00 
1,40 

POSTZEGEIBOEKJES 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 

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

86,35 
29,50 
27,30 

5,40 
1,40 
4,40 

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

29,00 
5,35 

13,20 
36,50 

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

38,65 

1 RECLAME AANBIEDING 1 
NCDERIANO 
POSTFRIS 
106 
139140 
141143 

•163165 
•177198 
203207 
208211 
232 235 
238239 
269 
287288 
300304 
310312 
332345 
671675 

4,25 
13,00 
17,25 

425,00 
475,00 
40,50 
20,05 
44,50 
53,00 
22,00 

9,45 
24,50 
9,00 

16,30 
21,60 

•beperkt voorradig 

HeBCRumo 
GtSTtMPtLD 
49 
212219 
248251 
274277 
283286 
346349 
347 
348 
349 
356373 

68,00 
21,35 
10,60 
5,85 
3,85 

42,50 
9,00 

18 00 
18,00 
86,00 

8285 
8689 

11,75 
13,25 

Dienst 1 

915 28,50 

POSTFRIS 

catnr pnjs 

9DF 57,75 
9EF 95,45 
9FF 67,75 
9GF 19,10 
9HF 4,25 
10A 4,85 
10AF 6,85 
lOBF 12,25 
11 AF 6,00 
11BF 6,40 
12A 8,60 
13A 11,75 
14A 3,00 
14B 3,00 

Onderstaande series 
GESTEMPILD 

Roltanding 

118 198,00 
1931 63,00 
32 poa 
3356 121,00 
5770 48,00 
7173 82,00 
7477 31,50 
7881 14,50 
8285 13,25 
8689 15,50 
9093 24,50 
9497 21,25 
98 101 19,50 

Luchtpost 

68 7,00 
1213 142,00 

Port 

27 19,00 
28 92,00 
3143 86,00 
42 26,50 
43 41,00 

Internering 

1 130,00 

Dienst 

18 145,00 
915 31,00 
16 19 22,50 
2024 2,80 
2526 8,15 
2740 5,10 
4143 0,60 
4458 8,50 

Telegram 

1 24,00 
2 22,00 
3 7,50 
4 110,00 
5 20,00 
6 7,00 
7 poa 
8 13,00 
9 13,00 
10 21,00 
11 22,00 
12 230,00 

Poslpakket 

1 2,70 
2 30,00 

Postbewijs 

17 260,00 

Staat de door U 

gewenste serie 

met m deze adver

tentie'' De ruimte is 

helaas met toerei

kend om alles op 

te nemen 

GRATIS PRIJSLIJST 

LIGT VOOR U KLAAR 

p 0 a = pri|s op 

aanvraag 

*Gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegelsNederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRUSUJST STAAT OOK OP INTERNETiiiIII! mmpost2egelhoes.nl 

Tel: 077  351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

3% korting bi| vooruitbetaling 
Giro 346 82 65 Bank 10 77 01 7661 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077  354 72 42 

Internet: w w w postzegelhoes.nl 
Email info@postzegethoes ni 

http://www.eBay.nl
http://mmpost2egelhoes.nl
http://postzegelhoes.nl


NEDERLAND POSTFRIS GEVRAAGD 
jaargangen - blokken - losse series 1941 -1996 

Vraag naar onze NIEUWSTE inkooplijsten (per post, fax, e-mail) 
of kijk naaronze WISSELENDE 'speciaal gezocht' lijst op onze website: 

• * * • www.europost.nl 
* E U R O P C F T " D E D I E Z E " E-Mail:i„fo@eu™post„l groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

'^1^ y^ Nieuwstraat 8 
••ßr -^^ 5211NL's-Hertogenbosch 

B.G.G. 06-53172 658 

tel. 073-6132157 in fonummer : 073-6841807 
fax. 073-6147589 WWW.europOSt.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdaglO.00 -17.45, zat 10.00 -17.00 uur 

NOG STEEDS TE KOOP GEVRAAGD! 
EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 1956 - ^ 2003 

Vraag naar onze uitgebreide inkooplijsten of kijk op onze website: 

* * i www.europost.nl 
• E U R Q P O S T " D E D I E Z E " E.MaiI:info@europost.nl 

" ^ ^ "yl^ Nieuwstraat 8 
• ^ - ^ 5211 NL's-Hertogenbosch 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

B.G.G. 06-53172 658 

i n fonummer : 073-6841807 
www.europost.nl 

Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdaglO.00 -17.45, zat. 10.00 -17.00 uur 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 

743 

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


TE KOOP GEVRAAGD 

Nederland 
België 

Luxemburg 
(Grote partijen, winkelvoorraden, 

verzamelingen, doubletten, vellen enz. 
Tevens te koop gevraagd, frankeer geldige postzegels na 1976) 

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, zonder plakker. 
Betaling: Per omgaande. Contant of op Uw bank- of giro rekening 

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

Postzegel- en Munthandel Tel: 0318 - 61 03 34 
"Dutchstamp" Fax: 0318 - 65 11 75 
Maandereind 61 e-mail: postzegeIs@dutchstamp.nl 
6711 AB Ede mobiel: 06 - 55 36 88 38 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegeIs@dutchstamp.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Com 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

iplete Jaa 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 

rgangen: 

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 
50 zegels 
49 zegels + 
50 zegels + 
58 zegels + 
61 zegels + 
65 zegels + 
68 zegels + 
67 zegels + 
69 zegels + 
71 zegels + 
71 zegels + 
69 zegels + 
74 zegels + 
77 zegels + 
78 zegels + 
81 zegels + 
85 zegels + 
80 zegels + 
87 zegels + 
94 zegels + 

Sp Andorra) 

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

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

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

2 0 0 

Losse blokke 
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 

n: 
€ 17 50 
€ 17 50 
€ 16 50 
€ 1 7 

€ 3 0 

€ 1 7 

€ 1 9 
€ 1 0 
€ 1 0 

€ 5 50 
€ 5 

€ 2 50 
€ 2 50 
€ 7 50 
€ 7 50 
€ 5 50 
€ 150 
€ 5 50 
€ 8 50 
€ 7 

€ 150 
€ 8 
€ 4 0 

€ 8 
€ 8 50 
€ 8 

€ 7 
€ 7 

€ 8 50 
€ 8 

€ 8 
€ 8 
€ 1 2 

€ 1 0 
€ 8 
€ 6 50 
€ 8 
€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

€ 8 

€ 8 

€ 12 50 
€ 8 

€ 8 
€ 8 

€ 12 50 
€ 8 

€ 9 50 
€ 9 50 
€ 12 50 
€ 1 1 

€ 1 1 

€ 1 0 

€ 7 

€ 1 0 
€ 1 1 

€ 1 1 

€ 9 

€ 2 50 
€ 9 
€ 1 2 

€ 8 

€ 1 5 

€ 3 

€ 3 
€ 3 50 
€ 4 

€ 1 1 
€ 2 0 

€ 3 
€ 9 

■ Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 

€ 4225.

€ 4700.

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 

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

Tel: 0318  61 03 34 
Fax: 0318  65 11 75 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0655 36 88 38 

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


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
u AL RUIM 3 5 JAAR UW VERTROUWEN WAARD »» 

1) NEDERLAND FDC'sE70 tot en met E213a 100% complete verzame
ling luxe onbeschreven (cat w € 369,-) Nu € 70 ,-

2) NEDERLAND MAXIMUMKAARTEN periode 1964/1980 verzameling 
(123 stuks waann vele zeldzame en ongebruikelijke stukken en aantrek
kelijke motieven) €125,-

3) NEDERLAND POSTZEGELMAPJES 1982/1993 nrs 1 Vm 116 100% 
complete collectie, 119 stuks cat w € 528,65 postk prijs € 203,92€ 150 ,-

4) NEDERLAND Cour de Justice, dienst nrs 57 en 58 in complete decora
tieve velletjes van 25 stuks, die m i in geen enkele speciaal verzameling 
mogen ontbreken, met pit-nrs nr 1, 2 w compleet, cat w € 247,50 plus-
plus, alleen als zegels geteld Nu €150, -

5) NEDERLAND POSTWAARDESTUKKEN: leuke partij/verzameling om 
uit te zoeken, zeer veelzijdig echter zonder grote topstukken € 155 ,-

6) NEDERLAND PTT-mapjes penode 1982/1995 100% complete verzame
ling nrs 1 tot en met 145 cat w 2004 € 678,45,149 stuks, 
postk /uitg pnjs € 257,82 (= f 568,15) Nu € 200 ,-

7) NEDERLAND penode 1941 /1993 (O) mooie verregaand complete ver
zameling gestempeld € 200 ,-

8) NEDERLAND 1980/2001 (O) vrijwel complete verzameling gestempeld, 
catw €719,15 in 2 luxe Lindner-albums €250, -

9) NEDERLAND penode 1960/1990 (xx) postfrverz in luxe album (688 
postz en 13 automb /velletjes etc , cat w € 918,35) € 300 ,-

10) NEDERLAND 1972/ca 1983 verz flyers oven« met ongineel 1^ dag 
stempel, de z g voorlopers van de bekende "prophil bladen" zeld
zaam" 112 stuks, incl vele motieven Ver Europa, Rode Kruis, 
Olymp Spelen, Bruna, Navo, Schaken etc , etc € 300 ,-

11) NEDERLAND POSTZEGELMAPJES 1982/2001 nrs 1 t/m 255b 100% 
complete collectie € 375 ,-

12) NEDERLAND frankeergeldige postzegels engrospostje lagere waarden 
(tot en met f 1,-) ten dele in vellen/veldelen, vanzelfsprekend de toesla
gen NIET geteld - frankeerwaarde ruim € 500,- Nu € 400 ,-

13) NEDERLAND MAXIMUMKAARTEN (Molenreeks) nrs 1 tot en met 575' 
Penode 1980/2001 complete verzameling waarvan de uitgiftepnjs/aan-
schafwaarde zeer ruim € 1 200 ,- bedroeg incl vele aantrekkelijke 
motieven In deze compleetheid zeer zelden aangeboden, vooral de 
laatste 10 jaar erg schaars' € 400 ,-

14) NEDERLAND (velletjes) periode 1967/2002 (xx) 100% complete verza
meling luxe kwaliteit postfris zonder plakker (NVPH spec catalogus 
2004 biz 422/423) totaal ca 90 verschillende velletjes, cat w 2004 € 
1 290,60 € 500 ,-

15) NEDERLAND POSTZEGELMAPJES 1982/mei2004 nrs 1 t/m 297b 
100% complete luxe collectie in 7 Importa-banden, 329 stuks plus 
extra's (cat w ca € 1 741,-) Nu € 595 ,-

16) NEDERLAND AANTEKENSTROOKJES grote partij/collectie zeer 
gevaneerd om uit te zoeken (ruim 60 000 strookjes) incl bneven/krtn 
etc € 600 ,-

17) NEDERLAND ca 1907/1960 (x) verzameling ongestempeld cat w 
€ 3 167,05, 480 postzegels Nu € 700 ,-

18) NEDERLAND ROLTANDING 1925/1933 (x/O/xx) verzameling op 
slechts 4 zegels na geheel comp (cat w € 1 518,65, 96 zegels) € 750 ,-

19) NEDERLAND FDC'sE48 tot en met E472 periode 1961/2002 luxe ver
zameling ONBESCHREVEN in 3 albums 100% compleet vanzelfspre
kend incl de blokken (cat w € 2 281,40) Nu € 750 ,-

20) NEDERLAND en Overzee etc fantastische partij om uit te zoeken w i 
veel avontuur "rijp en groen" (cat w RUIM € 10 000 ,- incl talloze com
plete postfrisse senes) Zeer geschikt voor handel, wederverk etc 
Prachtkoop, beslist uitstekende winstmogelijkheden' Nu € 995 ,-

21) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES automaatboekjes etc penode 
1964/2002 ongesorteerde engrospost incl vele vroege en betere 
boekjes, telblokjes etc , etc Uitsluitend geteld op postkantoorprijs € 
1 254,30, smikkelen en smullen voor specialist spotkoopje' € 1.100 ,-

22) NEDERLAND postfris mooie verzameling rolzegels en velrandbijzon-
derheden, een echt seneuze studiecollectie (uitsluitend geteld op post-
kantoorpnjs € 1 170,50 (= f 2 579,90) Belangrijke prachtkoop' € 1.000 ,-

23) NEDERLAND FDC's E30 Vm E481a + PBZ1 t/m 6 1957/2003 (manco 
E33) 100% luxe onbeschreven collectie in 3 Davo-albums Cat w 2004 
€3 244 65 €1.500,-

24) NEDERLAND 1852/ca 1939 grote avonturen-partij €2.150,-
25) NEDERLAND postzegels 1940/1976 (xx) 100% compleet luxe postfns 

zonder plakker in luxe Davo-album (cat w € 4 712,35, 766 postzegels 
en de 2 Legioenblokken) Nu € 2.300 ,-

26) NEDERLAND 1852/1939 (©/x/xx) 100% complete verzameling in 
Leuohtturm-album, de strategisch belangnjke nrs 48, 80 en 101 met 
foto-certificaat (cat w ruim € 8 000,-, 342 zegels) Nu € 3.250 ,-

27) NEDERLAND frankeergeldige postzegels penode 1976-2003 engros
post vrijwel alle waarden Plakwaarde (= nominaal, toeslag vanzelfspre
kend NIET geteld) € 5 000,- Nu € 4.000 ,-

28) NEDERLAND 1977/1986 verzameling complete posfnsse vellen in 
complete senes postkantoorprijs € 5 987,63 (= f 13 195,-) cat w 2004 
€11 165- Nu €4.800,-

29) NEDERLAND 1852/ca 2000 waanzinnig veelzijdige en interessante 
partij om uit te zoeken incl vele complete series, ook veel topmatenaal, 
ten dele op albumbladen Koopje' € 5.000,-

30) NEDERLAND 1852/1944 belangrijke, prachtige vrijwel complete verz 
overw ongestempeld resp postfns, vanzelfsprekend incl nrs 80, 101, 
brandkasten etc , etc Topcollectie' € 10.500 ,-

31) AFGHANISTAN: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en 
betere/zeldzamere stukken € 175 ,-

32) ARGENTINIË: grote veelzijdige collectie/partij om uit te zoeken incl 
klassiek € 355 ,-

34) BELGIË: fantastische collectie/partij om uit te zoeken incl fraai klas
siek en talloze complete senes, incl topmatenaal, belangrijke pracht
koop' € 350 ,-

35) BELGIË (Bezetting Duits) 1914/1920 100% complete verz incl Eupen 
en Malmedy ongestempeld € 650 ,-

36) BELGIË ca 1870/1960 groot insteekboek met vrijwel uitsl exclusief, 
ongebruikelijk en beter materiaal, belangrijke prachtkoop' € 1.300 ,-

37) BELGIË 1849/1937 grote iets gespecialiseerde, belangrijke verzame
ling oven/v ongestempeld € 4.500 ,-

38) BERLIJN (West) penode 1970/1990 (xx) 100% complete postfris-ver-
zameling in luxe album (cat w Mtchel € 950,-, 760 ' verschillende post
zegels en 17 blokken) € 395 ,-

39) BOHEMEN & MORAVIE verzameling € 100 ,-
40) BOSNIË 1879/1916 grote partij/verzameling €1.000,-
41) BULGARIJE: grote partij om uit te zoeken incl klassiek €200 , -
42) BULGARIJE 1879/1937 grote mooie collectie klassiek €2.000,-
43) CHINA, Japan, Taiwan, Korea etc , etc gigantische zeer veelzijdige 

partij om uit te zoeken, zowel oud als nieuw, ook kaarten, brieven en 
cunosa etc etc Belangrijke prachtkoop, echter zonder z g "topstuk
ken" echter wel "zeer veel leuk filatelistisch matenaal" 
Spotkoopje' € 550 ,-

44) DANTZIG 1920/1939 belangrijke, unieke verzameling €2.200,-
45) D.D.R. O groot insteekboek - overw 60er, 70er en 80er jaren - w i 

vele complete senes, blokken etc , alles met mooi rondstempel', n 
prachtig en ongebruikelijk geheel (ca 600 zegels, 85("') blokken) 
Prachtkoop' € 225 ,-

46) DUITSLAND & gebieden (in de ruimste zin des woords) veelzijdige, 
hoogst interessante partij om uit te zoeken "rijp en groen" waann o a 
veel infia (uitzoekavontuur'), postfnsse complete senes. Staten en 
gebieden etc , etc cat w voorzichtig geschat 
€ 6 000 ,- plus-plus Spotkoopje' € 300 ,-

47) DUITSE GEBIEDEN (in de ruimste zin des woords) incl veel ongebrui
kelijk en zeldzaam matenaal 2® wereldoorlog, ook mooi klassiek 
Spotkoopje' € 650 ,-

48) DUITSLAND (West - Bundespost) penode 1970/1997 (xx) 100% com
plete verzameling postfns incl blokken in luxe postfns album (1 200 
versch ' zegels en 27 blokken, cat w Michel € 1 850,-) Nu € 700 ,-

49) DUITSE GEBIEDEN: bezetting Servië en Montenegro tijdens de 2^ 
wereldoorlog, grote mooie belangrijke verzameling "rijp en groen", 
cat w Michel ruim € 4 000 ,- plus-plus € 1.250 ,-

50) DUITSE BUNDESPOST/West Berlijn etc periode 1945/2002 (xx) grote 
belangrijke verzameling postfris zonder plakker, uitsluitend complete 
senes Luxe prachtobject voor 'n vnendenprijsje' € 2.550 ,-

51) ENGELAND penode ca 1880-2000 grote avonturenpartij om uit te 
zoeken, dozen, zakjes, restanten etc , etc Vol avontuur, ongeplukt' 

€250,-
52) ESTLAND POSTWAARDESTUKKEN z g prov opdrukken etc , zeer 

gevaneerd RUIM 100 stuks € 155 ,-
53) ESTLAND klassiek (O) fantastische partij bneven, kaarten, poststukjes 

etc zeer zeldzaam en ongebruikelijk geheel (ruim 50 poststukken zeer 
gevaneerd) € 600 ,-

54) FINLAND: mooie verz , uitsl vooroori matenaal, prachtkoop'€ 1.500 ,-
55) FRANKRIJK 1^ dag enveloppen (FDC's) penode 1966/1988 giganti

sche luxe onbeschreven speciaal-verzameling incl grote topstukken 
(ruim 1400 versch FDC's') Belangrijke, unieke prachtkoop' € 550 ,-

56) FRANKRIJK maximumkaarten periode 1962/1988 grote, gespeciali
seerde verzameling met tal van aantrekkelijke motieven incl vele zeld-
zaamheden en curiositeiten Belangrijke unieke prachtkoop'Ca 1400 
stuks € 800 ,-

57) FRANKRIJK ca 1850/2000 enorme grote collectie/partij w I veel schit
terend, belangrijk materiaal, zeer veelzijdig Koopje' € 2.100 ,-

57a) FRANKRIJK 1849/ca 1940 belangrijke verzameling waann vele top
stukken (diverse kwaliteiten) € 2.500,-

58) GEHELE WERELD: vreselijk gezellige en veelzijdige partij om uit te 
zoeken, zeer gevaneerd in 3 koffers "rijp en groen" incl Ver Europa, 
/^latische landen etc etc merendeels eenvoudig matenaal en massa
goedachtig matenaal maar ook klassiek, postfrisse complete series, 
exotische landen, motieven in de ruimste zin des woords etc , etc (vele 
duizenden en duizenden) € 850 ,-

59) GROENLAND penode ca 1938/1995 (xx) verregaande complete verza
meling postfris in luxe album (cat w ruim € 500 - plus-plus 254 ver
schillende ' postzegels en 9 blokken) € 220 ,-

60) HAWAÏ (klassiek) belangrijke collectie/partij om uit te zoeken incl top
matenaal €1.500,-

61) HONGARIJE: grote avonturenpartij "rijp en groen" €200 , -
62) REP.INDONESIE 1949/1972 mooie verz overw postfris (720 versch 

postz en 18 blokken), cat w € 921,05 Nu € 220 ,-
63) IRAN/PERZIE: leuke partij om uit te zoeken € 200 ,-
64) JAPAN penode ca 1880/2000 leuke, grote partij "rijp en groen" om uit 

te zoeken waann veel prima materiaal € 300 ,-
65) JOEGOSLAVIË 1918/1920 grote partij/collectie om uit te zoeken, 

zeer geschikt voor specialisatie etc , etc , ook vele veldelen met 
vananten etc , 1556 stuks € 350 ,-

66) JOEGOSLAVIË POSTWAARDESTUKKEN (oud) grote, belangrijke 
verzameling, vrijwel alleen prachtige en decoratieve pronkjuweeltjes, 
het neusje van de zalm' € 550 ,-



67) JOEGOSLAVIË (vooroorlogs) verzameling van vrijw/el uitsluitend rari-
teiten/foutdrukken/ bijzonderheden in insteekboek mol vele zeldzaam-
heden Unieke prachtkoop'(ca.500 zegels). Nu' € 1 . 2 0 0 -

68) JOEGOSLAVIË 1918 (uitgave voor Kroatië, Michel nrs 51 tot en met 
54) grote, Uitgebreide speciaal-collectie € 2.500 ,-

69) JOEGOSLAVIË 1945/ca.1993 (xx)- luxe vrijwel complete postzegel-
prachtcollectie incl. blokken en de belangrijke topstukken en vele 
extra's, mooi beleggingsobject. Nu nog relatief voordelig: cat.vi/. ca 
€ 9 000 ,- (2318 versch. postzegels en 39 velletjes/blokken). 
Nu- € 3.000 -

70) KROATIË ca 1941/1945 (uitgegeven tijdens de 2= wereldoorlog): 
mooie verz incl. bijzonderheden, specialiteiten etc € 250 ,-

71) KROATIË periode 1941/1945 (uitgegeven tijdens de 2° wereldoorlog) 
grote, uitgebreide, belangrijke zeer gespecialiseerde verzameling incl. 
veel exclusief materiaal, proeven, rariteiten, misperforaties, foutdruk-
ken, vele unica ongetand i.p.v. getand etc, etc. Belangrijke pracht-
koop I € 7.500 ,-

72) LEVANT (Duits) periode 1884/1908 (x/xx/O): belangrijke prachtcollec-
tie incl. doubletten, vrijwel compleet (alleen manco nrs.1, 2, 5) cat.w. 
1994 Yv.frs. 25.170 ,- plus met getelde extra's Hoogwaardig en zeld
zaam topkwaliteitsobject' € 1 . 5 0 0 -

73) LUXEMBURG 1852/1937 mooie, belangrijke verzameling €2.250,-
74) MONTSERRAT 1876/1938' mooie verz. klassiek € 600 ,-
75) OEKRAÏNE 90er jaren twintigste Eeuw (xx): rariteiten, bijzonderheden, 

veldelen met foutdrukken, vananten etc, collectie zoals genoteerd in 
speciaal-cat. (ca. 1600 postzegels, ENORM hoge cat waarde'). 
Spotkoopje' € 220 ,-

76) POLEN periode 1918/1963 (xx/x): mooie verz "rijp en groen" incl. 
topmatenaal en vele goede blokken (cat w. ca. € 6.500,-). Nu: € 700 ,-

77) POLEN 1918/ca 1938 belangrijke prachtige verz op Yvert-albumbla-
den € 3.000 ,-

78) RUSLAND klassiek: grote partij/collectie ten dele gespecialiseerde, 
hoogst interessant en veelzijdig' € 1.000 ,-

78a) RUSLAND penode ca. 1957/1990 (©) mooie collectie in 2 insteek-
boeken in complete senes incl. kleinbogen, specialiteiten en zeld-
zaamheden etc Prachtkoop, Enorm hoge cat w., spotkoopje! (ca. 
1400 zegels, 140 blokken/velletjes) € 200,-

79) RUSLAND en gebieden ca 1890/2000 grote collectie overw in 
albums en insteekboeken incl topmatenaal, belangrijke prachtkoop 
(14 albums, ca.7000 zegels en vele honderden blokken). 
Spotkoopjei €1.100,-

80) RUSSISCHE GEBIEDEN en Staten in de ruimste zin des woords: 
hoogst interessante, veelzijdige collectie/partij zowel klassiek als zeer 
modern w i veel histonsch belangrijk materiaal. Prachtkoop! € 300 ,-

81) SERVIË 1866/1919 enorm uitgebreide, gespecialiseerde verzame-
ling/partij incl talloze proeven, foutdrukken/rariteiten etc. € 7.500 ,-

82) VER.EUROPA ca 1956/2002' verzameling/partij "rijp en groen", zeer 
veelzijdig incl talloze thans zeer courante en gezochte postfnsse 
series Prachtkoop' € 300 ,-

82a) VER. EUROPA 1956/1984 (O) mooie verzameling, vrijwel compleet 
gestempeld in 2 luxe Lindner-albums ((cat.w e 1 625,40) (in 2001 toen 
alles nog heel L/\AG stond) (ca. 1200 zegels allen verschillend)). Nu: € 
595,-
VER.EUROPA FDC's penode ca.1957/2002- luxe onbeschreven verza
meling incl topstukken, ook doubletten (ruim 700 stuks; prachtkoop, 
ENORM hoge cat waarde') € 1.100 ,-
VER.NATIES NY: mooie postfns-verzameling incl. blok 1; prachtkoop! 

€400 , -
ZUID en MIDDEN AMERIKA: fantastische collectie/partij om uit te 
zoeken, waarin naast mooi klassiek ook vele complete senes etc , etc 
Prachtkoop! € 255 ,-
ZWEDEN POSTZEGELBOEKJES (automaatboekjes) fantastische col
lectie postfris incl zeer grote topstukken (268 stuks) Belangrijke 
prachtkoop' Koopje' € 750 ,-
ZWITSERLAND SOLDATENZEGELS 1^- en 2" Wereldoorlog: gespe
cialiseerde topcollectie tentoonstellingsmatig opgezet in 8 albums 
(1868 zegels, 21 bl./velletjes van 4 etc; 147 brieven), vanaties, stnp-
pen, geperf., ongetand enz. € 3.000 ,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

83) 

84) 

85) 

86) 

87) 

ANSICHTKAARTEN, curiosa etc. thema JUDAICA, synagoges. Joden-
kaarten etc , etc. Nederland en buitenland, zeer veelzijdige en interes
sant incl vele kostbare klassieke schoonheden Prachtkoop! € 250 ,-

89) ANSICHTKAARTEN thema VLIEGTUIGEN, Zeppelin - Schiphol etc.-
grote serieuze verzameling zeer oude, oude en oudere kaarten waann 
talloze klassieke schoonheden zwart/wit (ruim 1500 stuks, belangrijke 
prachtkoop, topobject) € 1.500 ,-

90) BANKBlUETTEN/papiergeld Gehele Wereld periode ca 1910/1990: 
partij om uit te zoeken waann vele zeldzame en ongebruikelijke biljet
ten, prachtkoop' € 600 ,-

91) ERASMUS (thema) mooie verzameling oude prentbriefkaarten, curio
sa, ecu-penning etc, etc Zeer mooie en liefdevol verzamelde collec
tie, prachtkoop' € 150 ,-

92) ESPERANTO (thema)' mooie verzameling incl topmatenaal € 320 ,-
93) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: mooie verz incl. doubletten, ook 

vele zeldzaamheden en nauwelijks bekende munten en een verzame
ling oude en zeer oude ansichtkaarten met gasfabrieken. Belangrijke 
prachtkoop' (ruim 300 penningen; ENORM hoge cat.w ') € 225 ,-

94) GOETHE (thema): grote, belangrijke verzameling incl. schitterend klas
siek € 250 ,-

95) HANDTEKENINGEN, cunosa, foto's' collectie uit nalatenschap corre
spondentie rond 1968/1975 met "de toenmalige groten der aarde" o.a. 
Jimmy Carter, vele presidenten, vorstenhuizen etc , etc. Belangnjke 
prachtkoop, zeer gevaneerd € 875 ,-

96) LUCIFERSMERKEN/etiketten: gigantisch partij/collectie om uit te 
zoeken waarin naast de vele bekende en geijkte senes, ook veel 
prachtig klassiek en veel uniek en ongebruikelijk matenaal. Belangrijke 
prachtkoop! € 550 ,-

97) MOLENS NEDERLAND, unieke verzameling op oude en zeer oude 
ansichtkaarten etc periode vanaf ca 1900 van Aagtekerke tot Zijpe 
incl. vele klassieke zeldzaamheden; ook vele interessante extra's 
thema watermolens etc. Belangnjke prachtkoop' € 300 ,-

98) MOZART (muziek) schitterende, veelzijdige collectie incl. postz , Cin
derella's, prentbnefkrtn etc , etc Belangrijke prachtkoop incl binnen 
dit genre veel topmatenaal! € 500 ,-

99) MUNTEN NEDERLAND Juliana 100% compleet in album. 
Vanzelfsprekend incl. ALLE zilveren guldens, rijksdaalders en 10 gid 
stukken € 1 1 0 , -

100) MUNTEN NEDERLAND gouden tientjes 1875/1933: 100% complete 
verzameling (zonder de ranteiten/misslagen) wel inclusief de zeldzame 
1888 en 1898 (21 stuks, prachtige kwaliteit, cat.w. NVMH, geteld op 
laatste kolom ± € 4.000,- Nu €2.100,-

101) MUNTEN NEDERLAND: grote partij om uit te zoeken waann veel 
zeldzaam en ongebruikelijk matenaal, ook klassiek, moderne rariteiten 
o a. vele gouden en zilveren proofmunten, dukaten en dubbele duka
ten etc , etc Ook Overzee en buitenland Belangrijke prachtkoop, zeer 
veelzijdig en zoals AL onze aanbiedingen zeer "preiswert"; m.a.w 
"value for money" € 7.500 ,-

102) NAPOLEON Bonaparte (thema): prachtige verzameling incl. klassiek 
topmatenaal! € 125 ,-

103) PAARDENSPORT/hoefijzers etc: belangnjke prachtcollectie, incl. 
topmatenaal, overw. oude prentbriefkaarten en cunosa. Prachtkoop! 

€ 2.500 ,-
104) PADVINDERIJ ansichtkaarten, memorablia etc: mooie veelzijdige col

lectie incl. veel zeer ongebruikelijk materiaal € 800 ,-
105) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 20er- en 30er jaren fantastisch leuke 

en interessante partij om uit te zoeken zowel met als zonder ponsgat 
(voor werkelozen) zeer gevaneerd (ruim 250 stuks, incl vele zeldzaam
heden) € 650 ,-

106) RIJWIELBELASTINGPLAATJES penode 1924/1941. grote avonturen-
partij zowel met als zonder ponsgat (werkeloze) en zelfs een met ster 
(diplomaat) Alle bestaande nummers zitten er wel meerdere malen, 
zelfs in aantallen in, vanzelfsprekend ook de zeldzame/schaarse 
1924/1925/ etc , etc (ruim 1200 stuks, zeer gevaneerd, prima kwaliteit) 

€ 5.500 ,-
107) SCHAKEN thema ANSICHTKAARTEN (oude) memorablia etc mooie 

veelzijdige collectie incl veel zeer ongebruikelijk matenaal € 650 ,-
108) SIGARENBANDJES, lucifersmerken, oude ansichtkaarten etc; enor

me collectie "Ephemera", vignetten etc, etc. Fantastische partij om uit 
te zoeken (duizenden stuks, zeer veelzijdig en hoogst interessant incl. 
topstukken') € 200 ,-

109) SIGARENBANDJES: gigantische partij/collectie om uit te zoeken 
waann naast de vele bekende en geijkte series, ook veel prachtig klas
siek en veel uniek en ongebruikelijk materiaal Belangrijke prachtkoop' 

€1.000,-
110) STADSPOSTEN (Nederland)' mooie, uitgebreide verzameling postfns 

incl veel ongebruikelijk materiaal! € 220 ,-
111) WAGNER (muziekthema): uitgebr verz Hoofdzakelijk op oude en zeer 

oude ansichtkaarten etc. Belangrijke prachtkoop! € 225 ,-

Bij vooruitbetaling boven de €450 - 3% korting, boven de €2250 - 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
Postbanknr: 193598 ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willemtieman@yahoo.cotn 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

747 

mailto:willemtieman@yahoo.cotn


^ostzegelhandel k. DGh H€RTOG V|IAh€h 

Ook voor 'speciaal' materiaal 

55v X paar + 55 € 900,

91 AV(x)€900,

■ÉAAAAiiAMki 

rw^ 
NEOERIAIMD 

172 XX 
'Spionagevervolsing' 
€ 295,
Met certificaat 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w « * n ' « « v n ^ p * M P « w v ^ n ^ ^ ^ ^ ^ v ^ w * i w * « ^ r a « v 

619 strip van 4 € 120,

1222V+ 1222 XX €500,

BBHHI 
^^^Hn ■ 
1 IOC IOC 

NHXilUANn N1:[)I;RIAND : 

IOC 
N(il;liRlAND 

1̂ *********** 

IOC 
Ni:i)l!RIANI) ; 

Poko 13 XX in strip van 5i 
€ 226,

• •••••*•«•••••' 

• •••••••••••« « 

1439 XX ongetand € 125, p 48AFx€ 195,

712 FB XX € 1250,

JiBËBHSBHH&aiiiMjaB 

WimM fTii 

. . . . . 
1166 F(2 tioekvouwtjes) € 375,

1161 XX'wandelende 
nier' € 200,

1215 V Zegel beschiadigd 
Zeer zeldzaam € 500,

1662/1663 XX ongetand € 50, 1735 c Versctioven € 35,

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl 

mailto:postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl


^ ^ 
^^^ostzegelhandel K. D€h H€RTOG MIAneM 

Ook voor normaal en 'speciaar materiaal 

171 F X Kopstaande 
opdruk € 295,

Plaatfout 50p op dienst nr 19 xx € 45,

' w r » W T * » » ^ » » » ! » 

l lM 
. —. — ̂ . 12x€35, 

Dit zegel 
wordt 
verloot 
tijdens de 
Postex! 

Proef 17 X Drievoudige opdruk 
Mef certificaat 

42 + 43 € 42,50 
35 t/m 41 €37,50 
29 t /m 34 € 13,50 

182 XX Versctioven 
opdruk €35,

21 AA X paar IVIet 
certificaat € 260,

^ W V « V « « * « « 1 

i INDONESIA INDONESI/ INDONESIA INDONESI/INDONESIA; 
21 t/m 25 XX Met certificaat € 395,

ÉÉMAÉAÉÉÉÉMÉÉÉMÉÉÉlÉfti 

■■«■■■«■npflMHapHB«! 

:,^^*^ 
91 vx Met certificaat 
€ 450,

70 Vri|wel weggevallen S en c € 50, 21 AA x € 130, 62 XX Versctioven opdruk € 40,

Dienst 4F Verschoven opdrk € 250,

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

en 29 + 30 oktober op 
de Dag van d e Postzegel 

te Rotterdam. 

Welkom 
Voor andere aanbiedingen 
van Nederland en overzee 

zie Filatelie september (nr. 9) 

Bestellingen zenden naar 

Postzegelhondel 
K. den Hertog 
Prins Berntiardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35, worden franco toegezon
den Verzending geschiedt na ontvangst bedrog op 
postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open op 
donderdag 9 00 12.30 
en van 13.3018.00 
Op andere dagen vrijwel altijd open, 
vî el even bellen van tevoren a.u.b 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl Zetfouten voorbehouden . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl


F I L A T E L I E DE B O E I E R -V 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht Iwaliteit van: 

^ Nederland & OR ^ Indonesië 
JL Rep. Suriname Ju Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
De nieuwe editie is zojuist verschenen, (oktober) 
(relaties krijgen deze automatisch toegestuurd) 

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
ZWITSERLAND POSTFRIS (nrs. vigs. Michel) 

95-97 
98-100 
lOlx 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
113 1 
114-116 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 
246-9 
250-55 

7,20 
7,95 
14,40 
24,65 
18,80 
15,90 
10,20 
109,00 
22,50 
23,00 
7,80 

46,50 
47,50 
88,50 
45,00 
179,00 
30,00 
6,80 
14,70 
17,50 
27,00 
16,00 
16,00 
16,00 
11,00 
2,50 
2,25 
2,25 
2,25 

80,00 
2,25 
2,25 
6,75 

47,00 

266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30W 
328-30X 
335-43 
359-62 
377-85 
387-94 
blok 6 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
447-59 
460-63 
465-68 
470 
471-74 

4,75 
55,00 
4,90 
4,90 
4,00 

45,00 
5,10 
11,10 
17,50 
37,00 
125,00 
110,00 
17,50 
14,25 
2,50 

29,50 
44,00 
62,50 
7,50 

58,00 
2,05 

50,00 
52,50 
42,50 
3,40 
6,50 
2,25 

110,00 
95,00 

260,00 
8,00 
2,20 
12,50 
5,10 

479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 

8,00 
5,10 
2,50 

24,00 
35,00 
3,60 

45,00 
19,90 
4,10 
11,80 
2,00 
9,50 
6,00 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,20 
2,75 
6,10 
5,75 

52,50 
6,80 
5,70 
5,10 
3,60 
4,50 
3,30 
4,00 
7,90 

674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04 Rx 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
764-67 
768-73 
blok 19 
831-32 
862-65 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1236-40 
1242-4 
1321-6ya 
1335-9 
1369Klb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1655-7 
1663-6 
1681-4 

3,05 
6,35 
9,90 
8,40 
3,95 
4,20 
5,20 

20,00 
3,40 
2,50 
31,00 
2,70 
6,75 
2,95 
3,40 
2,10 
6,50 
2,80 
2,95 
15,00 
2,05 
4,20 
1,80 
2,40 
14,00 
2,50 
3,60 
3,40 
3,40 
4,50 
4,50 
4,20 
4,60 
4,60 

Een groot gedeelte van ons assortiment is ook leverbaar in complete 
jaargangen (financieel voordelig). Zie onze prijslijst voor nadere 
gegevens. 

INDONESIË POSTFRIS (nrs. vIgs. Zonnebloem) 
1-8 
9 
33-38 
101-06 
119-26 
142-45 
B9 
BIO 
688-89 
690-92 
817 
B18 
707-09 
710-12 
731-33 
739-41 
756-58 

4,00 
35,00 
145,00 
10,80 
15,40 
3,15 
10,50 
10,50 
10,50 
16,60 
19,00 
9,00 
10,50 
4,25 
10,95 
7,90 
8,50 

760-85 
B20 
B21 
B22 
B23 
B25 
892-94 
921-23 
B33 
B42 
1005-09 
B43 
B44 
B49 
B50 
B51 
B53 

39,50 
6,80 
2,70 
2,70 
6,00 
8,25 
3,75 
3,35 
4,00 
6,00 
5,40 
9,00 
5,40 
3,00 

22,00 
22,00 
47,50 

B54 
B56 
B57 
B58 
B63 
B64 
865 
866 
867 
868 
869 
B70 
871 
872 
873 
874 
877 

47,50 
10,00 

7,85 
6,50 

22,75 
10,50 
12,00 
12,00 
5,75 

17,50 
5,00 

22,50 
5,00 
5,00 

11,00 
4,50 

11,00 

882-83 
896 
8100 
8118 
8119 
8123 
8124 
MSI 
MS1A 
MS2 
MS4 
MS5 
MS6 
8154 
RIAU23-5 
PORT1-3 
PORT4-13 

79,00 
4,50 
4,10 
6,80 
4,00 
7,00 

22,00 
6,30 
1,50 
3,30 
3,10 
3,30 
1,40 
9,75 

11,50 
4,20 
7,60 

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

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

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

#30N.V.P.H.% 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte welkom 

op de 
Postzegelshow 

POSTEX 2004 
AMERICAHAL 
APELDOORN 

15 T/M 17 
OKTOBER 2004 

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' 

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


Leidse Postzegelhandel 
Aanbieding 

t zo lang de voorraad strekt 
gfst serie Juliana en face 

met certificaat van echtheid S ^ 

^postfriscpl(518/537) 
! 

€ 845 
4 hoogste waarden(534/37) € 675 
vel van 50 hoogste waarden €32.000 

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

Postzegelhandel 
Zeist 

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

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

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

Of kijk en koop nu al op internet. 

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

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

www.postzegelhandelzeist.nl 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 
3706bd Zeist 

Telefonisch: @ 0306560277 (gelieve niet op zondag) 
Per E-mail: S lnfo@postzegelhandelzeist.nl 

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

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

n\eUNNe 
vierns^: 

http://www.postzegelhandel-deventer.nl 

KILOWAAR MET 2002/2003 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZECELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen grote variatie + hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 
Wereld vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

10,00 
15,00 
9,00 

11,50 
8,00 
9,60 
6,00 
9,00 

10,50 

7,50 

250 gr 
24,50 
35,00 
21,50 
27,50 
18,50 
23,00 
13,50 
21,50 
25,00 

10,00 
18,00 

7,00 
7,00 

1 k g 
84,00 

130,00 
80,00 

102,00 
70,00 
86,00 
48,00 
82,00 
90,00 

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

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

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

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

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 OH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Topprijs voor Uw Luxe collectie 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-2003 inch alle blokken voor €5000,-
(ook incompleet gevraagd) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom tot 75% 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 

Bekijk onze nieuwe website; 

www.natlonalepartiJenwlnkels.nl 
^ 

http://www.postzegelhandelzeist.nl
mailto:lnfo@postzegelhandelzeist.nl
http://WWW.POSTZEGELHANDEL-DEVENTER,NL
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
http://www.natlonalepartiJenwlnkels.nl


UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, PARTIJEN OKTOBER 2004 
2389 NEDERLAND 3 moore albums ( 1 luxe DAVO in nieuwstaat) met een geheel com
plete ONBESCHREVEN collectie FDC's vanaf no 186 (1980) t e m 447 ( Dec 2001) zeer 
hoge catw nu 205,00 
2709 REPUBLIEK SURINAME EMINENT LUXE VOORDRUKALBUM, BUNCO KLEMSTROKEN 
( PRIMA STAAT) met een geheel postfrisse complete supercollectie vanaf 1975 tm 1995 
, mcl alle vellen etc cataloguswaarde ruim 2000 euro bij ons te koop voor slechts 
1 2 % " Nu 245,00 105,00 
2860 NED INDIE & INDONESIA DAVO Crystal/luxe voordrukalbum met blanco klemstro 
ken Prima collectie vanaf 1870-1974 (on)gebruikt en ook postfris Een zeer goed 
gevuld album met veel complete series en ook nog eens een hoge catw Nu 175,00 
2867 ISRAEL KABE luxe voordrukalbum met blanco klemstroken met een prachtig 
mooie SUPERCOLLECTIE 1948-1990 gebruikt zonder tab, maar op merendeel van de 
blokken na GEHEEL COMPLEET dus ook de nos 7/9, Kameel, Menora etc mcl port ( o a 
no 5 catw 115,00) en Dienst Prima investering voor degene die alt i jd al Israel heeft 
wi l len verzamelen, maar geen zin had( en heeft) om vele lOOOen euro's uit te geven 
voor een postfrisse/ongebruikte FULL TAB collectie Nu te koop voor het ongelofelijke 
bedrag van slechts 195,00 <<ii 
2885 ISRAEL KABE voordrukalbum met blanco klemstroken, daarin een SUPERCOLLEC
TIE vanaf 1950 1990 to t 1954 vnl halve tab, enkele ful l tab deels gebruikt deels postfris 
en vanaf 1955 ogenschijnlijk COMPLEET POSTFRIS MET FULL TAB mcl enkele schaarse 
zgn tête bèche vellen Tevens Dienst 1-4 postfris met fu l l tab Totale catw ruime 2000 
euro Nu 275,00 HUI 

2926 OOSTENRIJK Schaubek luxe voordrukalbum, blanco klemstroken nw prijs ca 250 
euro Met een prachtige uitgebreide collectie vnl postfris ( ie ts ong) 1945-1989 vanaf 
1951 oogt het compleet catw ca 1500 euro Nu 225,00 
2941 CURACAO/NED ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum (blanco klemstroken)+ cas
sette ( BEIDE IN NW STAAT), Curasao deel aardig gevuld (on)gebr 8i postfris o a 13/17 
gebr 29/34 gebr 38 gebr 69 gebr 79 gebr 114 ong 118 gebr 158/177 postfris en vanaf 
no 200 geheel compleet postfris op hoge waarden van en face na Catw ruim 1 100,00 
nu 175,0011 
2958 DUITSLAND ASCHAFFENBURG (PRIVATE'LOKALAUSGABEN) nos l/lll in complete 
postfrisse vellen van 25 stuks catw € 18 975,00 Nu 499,00 
2961 NEDERLAND stockboek 64 biz NOKVOL met ca 8850 zegels alles gebruikt, af en 
toe ook zegels van 5,00 of 10 euro vanaf 1864 1952 kwaliteit met alt i jd ok, van sommi 
ge (goedkope) zegels soms meer dan 100 dezelfde, nu te koop voor minder dan 1 cent 
per stuk 85,00 
2976 SURINAME DAVO Luxe voordrukalbum & cass ( PRIMA NW STAAT) met een hele 
mooie collectie 1872 1975 (on)gebruikt en veel postfris op slechts klem aantal zegels 
na compleet ZEER HOGE CATW Nu 195,00 
2977 OVERZEESE GEBIEDEN DAVO LUXE VOORDRUKALBUM & CASS ( PRIMA STAAT) met 
prachtcollectie Ned Indie 1867-1948 (on)gebr o a no 2 ongebruikt ( fraai exemplaar) 
no 165 gebr etc, goed gevuld N N Guinea redelijk gevuld Cura^ao/Antillen vnl gebruikt 
redelijk gevuld TOTAAL EEN ZEER HOGE CATW Nu 215,00 

NIEUW: ELKE TWEE WEKEN GRATIS ONZE PRIJSLIJST (12 PAGINA'S) PER E-MAIL ONTVANGEN? 

STUUR ONS UW E-MAILADRES EN HET WORDT GEREGELD!!! 

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

6TAMP9 

aOBALSTAW DEALERS* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N. Sluis 

Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. 

Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23 OOuur: 0229-261611 

Fax. dag en nacht 0229-264013 - Email: 5tamps-dns@hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 
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a O B M . STAMP DEALERS* 

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

Postfr 
jaar 

752 

I960 
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 
16,00 
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 
38,00 
45,00 

Pri jswi jzigingen 

voorbehouden 

Por to k o s t e n 
a l t i jd ex t ra 

INKOOP 
P O S T Z E G E L S 

& M U N T E N 

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 

Honganje 
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 G L O R I E ' 
C a m p l a a n 8 Tel. 023 5477444 

2103 G W Fax 023 5291605 
Heemstede Bank 683112619 
HGeStampdealernl Giro 4208936 

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 

Eerste Dag 
enveloppen 

NEDERUND 

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 

NEEM een abonnement op nieuwe 
uitgiften bij onze 

"WERELDNieuwtjesdienst" Suriname 
Rep 
Zon 

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 

NEDERLAND 
Schaars... 

Rolzegels in s t r i ppen van 11 
(zonder nummer) 

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

Rolzegels CEPT s t r i p van 5 
NVPH 990 1971 € 2 5 . -
NVPH 1007 1972 € 25 . - -
NVPH 1307/08 1984 € 45 . -
Beatrix rolzegels 4 zi|diq getand 
IN STRIP VAN 5 MET NUMMER 

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

Frankrijk 2003 * 

ROOD-BORSTJE 
Michel Blok 35 
Catw € 250 - 135.-

INKOOP FRANKEERZEGELS 

N E D E R L A N D 
Gulden-waarden : € 0 ,31 / f l 

Euro-waarden : € 0 , 7 1 / € 

P O L E N 2 0 0 3 P o s t f r i s 97 ,00 
P O L E N 2 0 0 2 G e s t e m p 75,00 
R u s l a n d 2 0 0 3 P o s t f r 68 ,00 
R u s l a n d 2 0 0 3 K I b 109,00 
R u s l a n d 2 0 0 3 G e s t . 53 ,00 

E462 3 00 
E463 3,00 
E464a/b 8 00 
E465 3 30 
E466 3,30 
E467 3,50 

I E468 3,30 
E469 3 30 
E470 3,30 

I E471 3,30 
E472 3,00 
E473a/b 7,50 
E474 7 00 
E475 2,30 
E476 3 00 
E477a/b 6 80 
E478a/b 6,80 
E479 2 30 
E480 5 50 
E481a/b 6,80 
E482a/b 6 80 
E483a/b 6 80 
E484 2,30 
E485 2,30 
E486 2 30 
E487 2 00 
E488A 2,00 
E488a/b 6,80 
E489 2 00 
E490 5,00 
E491 1,80 
E492 1 80 
E493a(2)6 50 
E493b 1,80 
E493c(2)6 50 
E494 2 70 
E495 2 20 
E496 2,40 
E497 4 80 
E498 2 20 
E499 6 50 
E500 3 00 
E501a/b6 60 

JAARGANGEN 2003 

Zoals door ons samengesteld 

N e d e r l a n d (basis) 
v e l l e t j e s (Davo) 

64,00 
69,00 

NEDERLAND-FDC 88,00 
NED.ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBA-FDC 

ALAND (Davo) 
BELGIË 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
GUERNSEY 
JERSEY 
ISLE OF MAN 
ALDERNEY 
ESTLAND 
LETLAND 
LITOUWEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 'mc l . 
GROENLAND 
IJSLAND 
ITALIË 
KROATIË 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
TJECHIE 
SLOWAKIJE 
SLOVENIË 
SPANJE 
SAN MARINO 
ZWEDEN 
ZWEDEN - pzb 
U N O N Y 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER. EUROPA 
HONGARIJE " 

86,00 
20,00 
24,00 

I N D O N . ( inc l .Por t ) 107,00 
20 ,00 
94 ,00 
66 ,00 

172,00 
70 ,00 
89 ,00 
95 ,00 
30 ,00 
22 ,00 
29 ,00 
28 ,00 
60 ,00 
66 ,00 

255 ,00 
55 ,00 
50 ,00 
60 ,00 
38 ,00 
52 ,00 
49 ,00 
79 ,00 
58 ,00 
30 ,00 
31 ,00 
43 ,00 

124,00 
88 ,00 
98 ,00 

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

190,00 
87 ,00 

H O N G A R I J E Gestemp 87 ,00 

mailto:5tamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.Dostzeaelhandel.com


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

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

Persoonlijke lening van 60 maanden: 

Bel nü voor een voordeet-offerte: 

030-63 88 095 
www.rbsbank.nl 

Kredietlimiet: 

-1 

Maandbedrag: 

^ ^ ^ ^ 

m'^^ 1 

Rente per maand 
bij Royal Bank of 
Scotland: 

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 financiering Alle bedragen komen hierin tot 
uitdrukking Ook andere bedragen tot €50 000,- en looptijden vanaf 24 tot 72 maanden zijn mogelijk 

Stuur mij een voordeel-offerte: 

Leenbedrag 

Naam . m/v 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode/plaats 

Telefoonnummer _ 

Mobiel bereikbaar . 

©mailadres 

- ^ 

Gehuwd/Ongehuwd 

Koopwoning/huurwoning. 

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 vermelde gegevens juist en volledig zijn en dat u geen bezwaar tieeft tegen de venwerking van uv« gegevens alsmede het gebruik ervan fj 
voor marketingdoeleinden Uw gegevens worden stnkt vertrouwelijk behandeld en geheimhouding is gegarandeerd Comfort Financienngen Nederland BV zat uw kredietwaardigheid ti> 
toetsen en na aanvraag registreren bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel S 

http://www.rbsbank.nl


mmmm. 'wsm 
MPO MUNTEN EN POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 
3 & 4 december 2004 

Nederland 
nr. 12 ODgebruikt 

Nederland 
nr. 80 postfns 

België 
OBPnr.SP57 

ongebruikt 

WBÊJ i m9Ê 

m 

1 
rÊ 

■4 

België 
OBP nr. 147 postfris 

In "Het Veerhuis"Nieuwegein 

MPO 
Industrieweg 29 

3401 MA IJsselstein 
Tel +31(0)306063944 

Fax +31(0)306019895 
www.mpo.nl 

Nederland 
postbewijs nr. 17 

postfns 

MMäMa 
Jll* Bĵ fcwuiWIWtriN 

Nederland 
roltandmg nr. 32 

postfris 

Voor het ontvangen van de catalogus kunt 
u€10y overmaken op 50.16.84.581 

tnv. MPO te IJsselstein 
OW. "Veilingcatalogus^* 

Nederland 
telegram nr. 7 

postfris 

Nederland 
PPV nr. 2 

ongebruikt 

Ned. Indië 
nr. 6061 postfris 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥LI[IT ö 

754 

13 Jaar 
15 jaar • 15 jaar • 15 jaar • 15 laar < 15 jaar • 15 jaar • 15 jaar • 15 jaar • 15 jaar 

In de maand Oktober bestaan we 15 jaar, mede dank zij u 
Reeds jaren zijn wij een vertrouwd adres gebleken voor de 
verkoop van partijen en collecties postzegels van de hele wereld 
Daarnaast voeren we een uitgebreide voorraad Nederland, 
Overzee en WestEuropa 

Om ons jubileum te vieren geven we een vlaaienbon 
t w V € 10, cadeau bij een besteding van € 100, of meer 
in onze wmkel 

U vind ons dit jaar ook weer op de Postexshow in de 
Amencahal in Apeldoorn, met ons brede assortiment 

Het liefst zien we u natuurlijk in onze gezellige winkel, waar u 
onder het genot van een kop koffie/thee de beste zaken doet 

www.pzhvanvliet.nl 
Openingstijden: 

woensdagt/m 
zaterdag 

van 11 OOuur 
t o t l 7 00uuc 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL VAN VLIET 
MOLECATENUAN 16B 
7339LM UCCHELEN (APELDOORN) 
TEL 0555416108 POSTZEGEL EN PARTUENHANDEL 

VAN ¥]LII1T k 

http://www.mpo.nl
http://www.pzh-vanvliet.nl


freestampcatalogue. com 
EK 

rrix 

Postbeeld.com 
t ^"^''EA 11 de grootste postzegelwinkel op internet 

De ene site nog beter dan de andere! 

Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

MICHEL 
Online Catalogue 
www.michel.de 

freestampcatalogue.com 
y m Lo n i 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag liefst schriftelijk of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 30 oktober 2004 

Postzegelveiling)) de Bruin Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort 
I, Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 
Wil ziin gediplomeerd veilinghouder en lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 

POSTZEGELVEILING H O E S 
r It a l i o n n l e v e i l i it f) e n 1 9 4 

| N 25 ^^1 

18 ^ 5 2 
FRANCO 

186**«- VEILING OP 5 EN 4 DECEMBER 2 0 0 4 
Een kleine greep uit deze veiling: 

Postfris Nederland voor 1940 
Onbeschreven FDC's Nederland 

Zeer veel snuffelpartijen in dozen 
Handelsvoorraad 

Onze goed verzorgde veilingcatalogus is gratis op aanvraag. 

Tijdens de kijkdagen kunt u ook inzenden 
voor de volgende veiling. 

Voor meer informatie kun t u ook onze website bezoeken 
WM^v.pzv-hoes.nl 

Onze catalogus treft u daar ook aan. 

POSTZEGELVEILING H O E S 
Postadres: l'ostbus 3106 5005 DC Tilburg 

Telefoon: 015-5800454 Fax: 015-5800455 Email: info(a)pyv-hoes.nl 

^a*V ̂ i^le Partijen l v ^ 

Altijd Dichtbij 

«/* 
Bekijk onze nieuwe weiisite: 

w¥rw.national«partl jenwinkels.nl 
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uw postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mnmmiM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

Elke maand op onze site 
een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

NIEUWE MICHEL CATALOGI PER 
15 OKTOBER: 
Overzee Band 2, Caribische Eilanden 2004/05 € 64,-
IHandboel( Posttarieven Duitsland, 2e editie € 34,80 
Handboek Plaatfouten Beieren € 68,-
Vooruitblil( naar begin december 2004: 

Junior 2005 
Zuid-Amerika 2005 
Rolzegels Duitsland 2005 
CEPT 2005 in kleur 
UNO Speciaal 2005 in kleur 
Rusland Speciaal 2005 in kleur 

Op de POSTEX In Apeldoorn l(unt u bij onze stand het volledige 
MICHEL programma aanschouwen. Ook hebben wij daar aantrekke
lijke aanbiedingen in overjarige Europa- en Overzee catalogi. 

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

Oude Woudenbergse Zandw/eg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

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

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

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 pnjslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
http //pzhronh.fllasoft.nl 

P.Z.H RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren 

Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 
E-mail pzhronh@bart nl 

Groot Brittannië 
(Engeland, Noord Ierland, Schotland & Wales) 

De nieuwe (september 2004) prijslijst met uitsluitend postfns materiaal van 
dit gebied is onlangs verschenen Van Queen Victoria tot diep in 2004, 
genummerd volgens Stanley Gibbons, Yvert en Michel Sterk gespecialiseerd, 
met aparte overzichten voor de A-, E- en R-bladen van DAVO en een over
zicht van de Machin-kopjes en regionale-uitgiften. 
Bent u geïnteresseerd, vraag de lijst dan nu nog aan (liefst per bnef of 
kaart) 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt l,80nLV Zwolle 
Postbus 1532,8001BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

WWW, WORLDSTAMPS.COM 
Bezoek onze website voor een ongelooflijk aanbodi 

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 

75i 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

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

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

http://fllasoft.nl
http://WorldStamps.com
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsen 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 (niet in julij. 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie(g)tip.nl 
Website: www.filatelie.ws 

Inhoud Filatelie 
uit de wereld van de filatelie 
Nieuw op het postkantoor 758/759 N o r d e n 766 
Verzamelgebied Nederland 
Boekenplank 
Verzamelgebied België 

..760 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
Jeanine deTroye 
Telefoon: 0334335231 
Telefax: 03343 35 255 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 02513104 05 
Email: aboservice@aboland.nl 
Website: www.aboland.nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
lid 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: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij '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 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 22. (Nederland) of 
€ 35.50 (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 23., te storten op rekening 
000035088233 t.n.v. Penningmees
ter Maandblad Filatehe, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet dit 
door uiterlijk vier weken vóór het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 

Bestuur; 
voorzitter. 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 
Copyright: 
© 2004 Maandblad Filatelie 
Oplage van dit nummer: 
36.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Scandinavië en de Europaemissies 
Verenigingsadressen 
Bon voor kleine annonces 

762/763 

....763 en 820 

764/765 

766/767 

769/770/771 

Bondspagina's 
Overzicht van gespecialiseerde verenigingen 

.771 

■•772/773 

Salon en symposium zetten academiejubileum luister bij 
Maximafilie 
Luchtpostnieuws 
Postzegelboekjes 

"774 
..785 
..786 

De Scandinavische landen hebben 
Europazegels èn hun zogenoemde 
Nordenemissies. Een overzicht. 

Computer 794 
Postwaardestukken 
Klassieke emissies: computer opent een nieuwe wereld 
Mooie zegels zijn niet altijd postzegels 
Filatelistische evenementen 

..790/791 

••792/793 

Nederlandse stempels 
Informatiepagina's van de >JVPH 

794 
..798/799 
..800/801 

.801 

Fantastische literatuur op Belgische postzegels 
Wij lazen voor u 
Vervalsingen herkennen 
Nieuwe uitgiften 
Thematisch panorama 
Kleine annonces 

.802/803 

..804/805 

,.806/807 

808/809/810 

.812/813/814/815/816/817/818/819/820 

822/823/824 

826 
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De computer ziet meer dan wij  en daar 
kunnen we heel veel plezier aan beleven, 
zo schrijven de auteurs van een boek 
over de kenmerken van 'klassiekers'  te 
beginnen met NVPHnummer 3. 

Fantastisch 804 
Maar liefst drie schrijvers van fantastische 
literatuur eert de Belgische PTT komende 

maand. Jan Botman stelt ze voor. 

Niet elke mooie zegel is ook meteen een 
postzegel, zo houdt onze medewerker voor 
moderne filatelie, Frans Hermse uit Sittard, 
ons voor. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
zegels die officieel geen postzegels mogen 
heten niet interessant zouden kunnen zijn. 
Lees er over op pagina 798 en 799! 

Advertentieindex 
Ackermann 740 
Apeldoornse Postz.handel 821 
Auf der Heide 756 
B.B.K.P.H 797 
Bijl, v.d 826 
Boeier, De 750 
Boomstamps pzh 756 
BouscherR 7797807817827837^4 
Brabantse pzhmv 821 
Bredeniiof / de Berm 827 
Brouwer Media 740 
Bruin, de 755 
ComfordCard 753 
Dag v.d. Postzegel A'dam 796 
Dagv.d. Postzegel Rotterdam 796 
Deventer pzh 751 
Dutchstamp 744745 
Ebay742 
Europost De Dieze 743 
E.S.P.A 778 
Filcon 778 
Geiger, Frank 756 
Herscheit Ron pzh 756 

Hoespzv 755 
Hollands Glorie 752 
Huls 751 
Importa 787 
Karel den Hertog 748749 
Kienhorst pzh 740 
JeanPaul Godu 796 
Leidsepzh 751 
Leopardi 768 
Lodewijkpzh 778 
Lokvenv. pzv 741 
Mastrigtv. (Safe) 789 
Meinhardt 768 
Michel 755 
Monaco 739 
MPO 88 754 
Nederlandsche, De Postz.veiling 738 
Ned. Ver.Them.Fil 795 
Nijs, Wimde 795 
NVPH 750761 
Overijsselse pzh 811 
Philamunt 775 
Postbeeld 755 

PostForoya 825 
Post Greenland 743 
Poststempel, Het 756 
Postzegelhoes 't 742 
Postzegel Partijen Centrale 776 
Postzegel Partijen Handel...751755765767 
Rietdijk 828 
Robjanning 821 
Ruiter, De pzh 796 
Sandafayre 821 
Schoming, pzh 756 
Smits Philately 777 
Spijkernisse, pzh 751 
Stamps DNS 752 
Tieman, W. pzh 746747 
Triest, van Postz.^mh 778 
Vergossen, Ruud 789 
vliegende Hollander,de 778 
vliet, Van 754 
Zeist, pzh 751 
Zutphense pztmh 756 

757 

jsm Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uitfleuersucrbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap Nederlands 
u i x g e v e r s v e r b o n d 

http://www.filatelie.ws
mailto:aboservice@aboland.nl
http://www.aboland.nl


S^YNBi 
MICHEL RUNDSCHAU 
OP EEN BLOKJE 

Een beetje jaloers zijn we 
natuurlijk wel, op het 
postzegelblad Michd 
Rundschau. Want onze 
Duitse collega's zijn door 
de PTT van Ecuador be
langrijk genoeg gevon
den om op een Ecuado-
riaans blokje te worden 
afgebeeld. Het gaat om 
het blokje 'Internationale 
Dag van de Postzegel 
2004', dat op ómeijl. 
verscheen. De redactie 
van Michel Rundschau 
toont zich bijzonder in 
haar sas met de uitgifte 

en voegt er - enigszms 
ironisch, denken we - aan 
toe dat ze hoopt dat haar 
lezers in Ecuador net zo 

tevreden met het blad 
zullen zijn als de vele 
trouwe lezers in andere 
delen van de wereld... 

APHV'ERS GEVEN 
NU GARANTIE 

In Nederland hebben we 
het al, maar in Duitsland 
is het een nieuwtje: ga
rantie op zegels die bij 
een erkende postzegel
handelaar worden ge
kocht. Ruim 600 hande
laren, aangesloten bij de 
APHV (de NVPH van 
Duitsland), hebben zich 
ertoe verplicht eerlijke 
adviezen te geven en bij 
dure of zeldzame zegels 
voor professionele keu
ring te zorgen. De rege
ling is onderdeel van pr-
offensief van de APHV. 

TUNESIERS 
TREUZELDEN 

Als alles volgens plan 
was verlopen, zou de Ara
bische top op 2g en 30 
maart jl. in Tunis (Tune
sië) zijn gehouden. Een 
postzegel, gewijd aan de 
bijeenkomst van de 
staatshoofden en rege
ringsleiders van de Arabi
sche Liga, lag op de Tu
nesische postkantoren al 
klaar. Maar toen werd de 
conferentie uitgesteld: 
naar 22 en 23 mei. De Tu
nesische postzegel werd 
snel van de loketten te

ruggehaald en vervangen 
door een nieuwe - maar 
niet overal. Zodat er nu 
zegels in twee versies cir
culeren: de oude (met de 
data in maart) en de nieu
we (met de - correcte -
data in mei. En dus zit er 
voor de postzegelcatalogi 
niet veel anders op dan 
het vermelden van beide 
'Liga'-zegels. Ze krijgen 
in de wereldcatalogus 
van Michel straks de 
nummers 1584 en 1585. 
De twee zegels kunnen 
dankzij de data goed van 
elkaar onderscheiden 
worden (zie onder). 

REPUBLIQUE 
"~^^r ' -̂ * 

BESTELLER BLEEF 
LEKKER BINNEN 

Een 27-jarige postbode in 
Maleisië blijkt niet voor 
niets in maart jl. ontsla
gen te zijn. In de flat van 
de besteller trof de politie 
meer dan twintigduizend 
onbestelde poststukken 
aan. De bewuste man, die 
bijna acht jaar bij het 
postbedrijf van Maleisië 

in dienst was, is overi
gens spoorloos. Niet zo 
vreemd, want toen hij 
nog postbode was, kwam 
hij ook al niet zo vaak op
dagen. In de enorme par
tij poststukken die nog 
op bestelling wachten, 
bleken ook aangetekende 
brieven en pakjes te zit
ten. Een deel daarvan had 
vier jaar geleden al be
zorgd moeten worden. 

ONVERWACHTE 
VONDST 

In de nalatenschap van 
Glen Helms uit Lower 
Saucon (VS) kwam iets 
moois tevoorschijn, zo 
meldt de site van Stanley 
Gibbons: twee schaarse 
Easton Despatch-zegels. 
Deze zegels werden uit
gegeven door William J. 
Browne, eigenaar van een 
particuliere postdienst in 
de tijd dat de USPS nog 
niet in geheel Amerika 
actief was. De zegels wer
den pas nu ontdekt om
dat ze verstopt zaten tus
sen andere erfstukken. 

Eén zegel lag op de bo
dem van een stembus uit 
de tijd van de Amerikaan
se Burgeroorlog, een an
dere zat in een opgevou
wen stukje krantenpapier 
tussen een stapeltje 
prentbrieflcaarten. 

OKTOBERMAAND, ENQUÊTEMAAND 

In de maand oktober wordt een telefonische en
quête gehouden onder een aantal lezers van dit 
blad. De te benaderen lezers zijn willekeurig ge
trokken uit het abonneebestand van 'Filatelie'. De 
enquêtegesprekken - die door een extern bureau 
worden gevoerd - duren niet lang; er worden 
slechts enkele vragen gesteld. Aan het eind van 
het gesprek wordt de geënquêteerden gevraagd of 
ze bereid zouden zijn aan een wat uitvoeriger 
schriftelijke enquête deel te nemen. Wie zich 
daartoe bereid verklaart, krijgt per ommegaande 
het enquêteformulier thuis, met het verzoek dit 

zo snel mogelijk te willen terugsturen. 
De redactie van 'Filatelie' hoopt van harte dat u 
uw medewerking zult willen verlenen. 
Uit de resultaten van het onderzoek hopen we te 
kunnen afleiden wat er nog aan het blad kan wor
den verbeterd. 
Een samenvatting van de uitkomsten van de en
quête wordt later - waarschijnlijk omstreeks de 
jaarwisseling - in 'Filatelie' gepubliceerd. 
Voor vragen over de enquête kunt u de redactie 
van dit blad bellen (035-5254391). 
Voor uw medewerking alvast hartelijk dank! 

Bestuur en redactie van Filatelie 

LETTERFACE 
HAAKT AF 

Wie vroeger zelfgemaak
te 'postzegels' wilde heb
ben, was aangewezen op 
het Amsterdamse bedrijf 
Letterface. Dat kon aan de 
hand van een eigen ont
werp net zoveel 'post
zegels' voor u maken als 
u maar wilde. Een voor
waarde was wel dat deze 
'postzegels' niet waren 
voorzien van de lands-
naam'Nederland'. 
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Dit mocht dus nirt van Letterfoce 
(enwanTPGPost). . 

En zo maakten stelletjes 
die op het punt stonden 
te trouwen vlijtig hun ei
gen trouwzegels en werd 
de komst van nieuwe we
reldburgers met toepas
selijke babyfotozegels 
aangekondigd. Zelfs 
stadspostdiensten lieten 
hun zegels in Amsterdam 
drukken. Maar wie nu op 
zoek gaat naar Letterface 
vindt - althans op het In
ternet - niets meer. Is Let
terface van de aardbodem 
verdwenen? 
Dat wilden leden van de 
Studiegroep Particuliere 
Postbezorging ook wel 
eens weten. Schriftelijk 
lukte het niet, maar toen 
ze het oude telefoonnum
mer draaiden werd er op
genomen. In het SPP-
verenigingsorgaan wordt 
verteld welke boodschap 
de opbeller te horen 
kreeg: Letterface bestaat 
nog wel, maar is per i 
mei jl. met de productie 
van zijn 'zegels' gestopt. 
Waarom? Dat wilde men 
niet zeggen, maar de SPP 
noemt de het meest voor 
de hand liggende reden: 
dat er door de komst van 
de Persoonlijke Postze
gels van TPGPost voor 
het bedrijf geen brood 
meer zit in 'eigenge
maakte' postzegels. 



NVPH-CATALOGUS 
2005 IS UIT 

Hij is er weer: de nieuwe 
Speciale Catalogus van de 
iiandelarenorganisatie 
NVPH. Bijna pensioenge
rechtigd (het gaat om de 
64ste editie), maar nog 
springlevend, want niet 
alleen is er voor een tot 
de verbeelding sprekend 
thema gekozen ('Zeven
tig jaar Zomerzegels'), de 
catalogus is bovendien 
uitgebreid met een plaat-
foutenoverzicht van ze
gels van de Overzeese 
Gebiedsdelen (samen
stelling: J. van Wilgen
burg). En er is nóg een 
interessante uitbreiding: 
de sectie 'Postzegelboek
jes' is een derde hoofd
stuk rijker: 'Variëteiten'. 
Verspreid over ruim twin
tig pagina's neemt Wal
ter de Rooij (die u kent 
van de vaste rubriek 
'Postzegelboekjes' in 'Fi
latelie') een groot aantal 
bijzondere boekjes onder 
de loep. 

De catalogus is helemaal 
bijgewerkt met de gege
vens van alle nieuwe 
postzegels die tot aan de 
zomer van 2004 uitkwa
men. Volgens de NVPH is 
een deel van de prijzen 
'gezien de marktonwik-
keling' in positieve zin 
aangepast, waarmee 
wordt gedoeld op de re
cente inkoopactie van het 
Spaanse bedrijf Ajinsa. 
De NVPH-catalogus is 
voor €19.80 te koop bij de 
postzegelvakhandel en 
een aantal boekhandels. 

OOSTENRIJKERS 
ZIJN ZUINIG 

Ze zaten er een beetje 
mee in hun maag, in 
Oostenrijk: met die grote 
hoeveelheden zegels met 
waarden die niet langer 
courant waren. Zonde 
om ze weg te gooien of ze 
te versnipperen, moet 
Austria Post hebben ge
dacht. En dus werd er een 
creatieve oplossing be
dacht: opdrukken! 
En dat betekent dat de 
Oostenrijkers nu te ma
ken krijgen met oude ze

gels die min of meer in 
een nieuw jasje zijn ge
stoken. Gelukkig gaat 
het nu eens niet om saaie 
opdrukken, maar om 
grafisch verantwoorde 
(en soms humoristische) 
hoogstandjes. Zo kreeg 
de zegel van 0.73 euro in 
het type Am Steinernen 
Meer niet alleen een op
druk van 0.55 euro, maar 
werden er ook miniatuur
skiërs op het zegelbeeld 
afgedrukt. Hieronder een 
aantal voorbeelden van 
de nieuwe opdrukken - er 
zijn er dus nog meer. 

'FILATELIE' BEHAALT 
VERGULD ZILVER 

Tijdens StampShow 2004 
in Sacramento (VS) heeft 
de inzending van het 
maandblad 'Filatelie' een 
verguld zilveren medaille 
(uermeil) behaald. 'Filate
lie' werd ingezonden 
voor de literuurklasse, in 
de sectie Periodicals. In 
deze sectie werden twee 
gouden medailles toege
kend; uermeil ging naar 
dertien publicaties, waar
onder dus ook het 
maandblad 'Filatelie'. 

ASIAGOPRIJS GAAT 
NAAR USPS 

De jaarlijkse postzegel
kunstprijs van Asiago 
(een plaatsje in Italië) is 
gewonnen door de United 
States Postal Service (afge
kort USPS). De prijs ging 
naar een Amerikaanse 
postzegel van 45 cent die 
op 8 oktober van het vo
rig jaar aan de loketten 
kwam en die tot doel had 
(en heeft) om geld bij el
kaar te brengen voor een 
programma dat huiselijk 
geweld moet bestrijden. 
De burgemeester van 
Asiago, Andrea Glos, zei 
bij de uitreiking dat de 
postzegel de aandacht 
weet te vestigen op een 
verontrustend en vaak 

niet te bespreken aspect 
van onze moderne sa
menleving. De kinderte
kening laat een vrouw 
zien die kennelijk over
stuur is en die haar han
den in wanhoop ten he
mel heft. 

EEN HOUTEN 
POSTZEGEL 

Na zegels in de vorm van 
eilanden, kraszegels, ho
logrammen, geborduur
de zegels, geurzegels en 
zegels met dieptewerking 
is het voor PTT's moeilijk 
om nog creatief te zijn, 
maar de Zwitsers zijn er 
in geslaagd toch weer iets 

nieuws te bedenken. Er is 
al vaak geklaagd over het 
feit dat de onstuitbare be
hoefte die de mens aan 
papier heeft, hele regen
wouden doet sneuvelen. 
Dat kan nog wel wat snel
ler, zullen ze in Bern ge
dacht hebben. En dus 
kwamen er op 7 septem
ber zegels van 5 frank die 
van flinterdunne stukjes 
hout zijn gemaakt. Er is 
echt geen waaibomen-
hout gebruikt, want de 
verwerkte bomen waren 
meer dan een eeuw oud. 
Het hout komt uit het 
noorden van Zwitserland 
en het ontwerp is van 
Thomas Rathgeb. 

NOVIOPOST LAPT 
'T ' M WEER! 

Zondag 27 februari 2005 
organiseert Nouiopost in 
van wijkcentrum De Klok-
ketoren (Slotemaker de 
Bruïneweg 272) weer zijn 
jaarlijkse Postzeflelpromo-
tiedafl. Van 10 tot 17 uur is 
er dan van alles te zien en 
te ontdekken over post
zegels en wat er bijhoort. 
Omdat Nijmegen in 2005 

tweeduizend jaar bestaat, 
wordt ook aandacht be
steed aan Nouiomaflum in 
de Romeinse tijd. 
Op de promotiedag wor
den verschillende activi
teiten georganiseerd. Zo 
zijn er collecties van le
den van Nouiopost, wordt 
de rol van de computer in 
de filatelie belicht, kan er 
worden geruild en is het 
mogelijk, postzegels 
door deskundigen te la

ten taxeren. Ook wordt 
een opruimings- en res-
tantenmarkt gehouden 
en verder zijn er veel han
delaren aanwezig. Voor 
de jeugd worden leuke 
spelletjes gedaan en er is 
veel informatie verkrijg
baar over het verzamelen 
van postzegels. 
Redenen genoeg dus om 
op 27 februari a.s. naar 
De Klokketoren te trekken. 
De toegang is gratis. 

POSTEX 2 0 0 4 : GRATIS AUTOBUSVERVOER, 
INTERESSANT SYMPOSIUM EN BONDSSTEMPEL 

Het nationale postzegel
evenement Postex 2004 
(15,16 en 17 oktober a.s., 
Americahal, Apeldoorn) 
is ook goed bereikbaar 
met de trein. Van het sta
tion in Apeldoorn is er 
gratis busvervoer naar de 
hal. Deze pendelbus gaat 
elk heel en elk halfuur 
(te beginnen om 10 uur) 
van het station naar de 
hal. Elk kwartier vóór en 
elk kwartier na het hele 
uur wordt de rit in omge
keerde richting gemaakt, 
dus van de hal naar het 
station. Op vrijdag en za
terdag vertrekt de laatste 
bus om 16.30 uur van de 
hal; op zondag is dat om 
15.30 uur. Op de bus 
staat het woord POSTEX. 
De elektronische borden 
geven aan waar de bus op 
het busstation vertrekt. 
Nog meer nieuws over 
Postex 2004: op zaterdag 

16 oktober verzorgt de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie een filate-
listisch symposium in 
een van de vergaderzalen 
van de Americahal. Het 
symposium begint om 10 
uur en duurt tot ongeveer 
drie uur 's middags. 
Marcel Van der Muilen 
(België) snijdt het onder
werp Postfleschiedenis van 
it Duitse Post in België en 
Noord-Frankrijk tijdens de 
Eerste Wereldoorlog aan. 
Henk Buitenkamp en 
Gerrit Matthijssen spre-

O^DEM/fr 

~'?-798A 

ken vervolgens over Post-
uiaardestukken en Grensge
vallen. Daarna is het de 
beurt aan Kees Spoelman 
(Fiscaal verzamelen, waarom 
en hoe?) en tot slot krijgen 
Pim van den Bold en 
Jeffrey Groeneveld het 
woord; ze zullen het on
derwerp Thematischejïlate-
lie nader belichten. 
Tot slot nog dit: sinds i 
september gebruikt het 
Bondsbureau in Utrecht 
een eigen TPG-dagteke- = 
ningstempel. De filatelis- ° 
tische frankering die de ^ 
Bond gebruikt kan er op ^ 
verantwoorde wijze mee = 
worden afgestempeld. ^ 
Op Postex 2 o 04 worden de "^ 
bezoekers in cle gelegen- 3 
heid gesteld een aan 5 
zichzelf geadresseerde en ^ 
gefrankeerde envelop in -^— 
een speciale brievenbus 7 M 
te posten. De Bond zorgt ' * ' 
ervoor dat de brieven in 
Utrecht netjes worden af
gestempeld en op de post 
worden gedaan. 
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24 SEPTEMBER: 
FABRITIUS 

In 2004 is het 350 jaar ge
leden dat een veelbelo
vende leerling van Rem
brandt, Carel Fabritius, 
bij een ontploffing in een 
kruitopslagplaats in Delft 
om het leven kwam. Ook 

een aantal doeken van Fa
britius ging bij de explo
sie verloren. 
Siemens Nederland viert 
dit jaar zijn 125jarig be
staan en viert dat door 
een overzichtstentoon
stelling van het werk van 
Fabritius te sponsoren; 
de expositie ging op 24 

september jl. in het 
Haagse Mauritshuis van 
start. TPGPost bleef niet 
achter en gaf een velletje 
van tien verschillende ze
gels uit; zes zegels heb
ben een frankeerwaarde 
van 0.39 euro, op de res
terende vier is de waarde 
0.78 euro vermeld. 

Afbeeldingen 
De postzegels tonen tien 
van de aan Fabritius toe
geschreven doeken. Hoe
wel er in totaal slechts 
dertien doeken op naam 
van Fabritius staan, geeft 
dit beperkte oeuvre toch 
een goede indruk van de 
grote verscheidenheid 
die het werk kenmerkt. 
De ontwerpers wilden de 
schilderijen zoveel moge
lijk als echte voorwerpen 
 zeg maar als een per
soonlijke verzameling 
van tien schilderijen uit 
het volledige oeuvre van 
Fabritius  afbeelden. Dat 
verklaart waarom de doe
ken chronologisch 'ge
stapeld' zijn afgebeeld. 
Het gaat om de volgende 
schilderijen. Linkerko
lom, van boven naar be
neden: 

 Mercunus en Argus, omst
reeks 16451647, County 
Museum of Art ,Los Ange
les; schenking van de 
Ahmanson Foundation; 
 Mercunus en Agiauros, ca. 
16451647, Museum o/Fine 
Arts, Boston; bruikleen 
Martha Ann Edujards Fund; 
 Uagar en de engel, ca. 
16431645, Residenzgalene, 
Salzburg, Collectie Schon
bronBuchheim, Wenen; 
Hera, ca. 1643, State 
Pushkin Museum oJFine 
Arts, Moskou; 
 Zelfportret, ca. 1647
1648, Museum Boijmans 
Van Beuningen, Rotter
dam. 

Rechterkolom, van boven 
naar beneden: 
Zelfportret, ca. 1645, 
Bayerische Staatsgemalde
sammlungen, Alte Pinako
thek, München; 
 Portret van Abraham de 
Potter, 1649; Rijks

museum, Amsterdam; 
Deschildujacht, 1654, 
Staatliches Museum, 
Schwerin; 
 Zelfportret, 1654, National 
Gallery, Londen; 
 Het puttertje, 1654, Mau
ritshuis, Den Haag. 

Het schilderij 'De Schild
wacht' is recent, na het 
drukken van de postze
gels, gerestaureerd. Tij
dens deze restauratie is 
het onderlijf van een 
mansfiguur blootgelegd 
dat tot dat moment onder 
een overgeschilderd ge
deelte schuilging. Nader 
onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de status 
van dit 'extra personage' 
op het doek is. 

Ontwerp 
Ontwerper van de postze
gels is studio LUST uit 
Den Haag. Studio LUST is 
werd 1996 door Thomas 
Gastro en Jeroen Barend
se opgericht. Sinds 1999 
is het team versterkt met 
Dimitri Nieuwenhuizen. 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn, zo
lang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Collect
Club in Groningen, via 
lüwu;.postshop.nl en bij de 
bekende verkooppunten. 
De velletjes zijn geduren
de een nog niet exact 
vastgelegde verkooppe
riode verkrijgbaar. Ook 
de duur van hun fran
keergeldigheid is nog 
niet vastgesteld. 
De Fabritiusvelletjes zijn 
in offset gedrukt, bij Joh. 
Enschedé Security Prin
ters, Haarlem. 
De velletjes zijn in een 
oplage van 775.000 stuks 
(7.75 miljoen zegels) ver
vaardigd. 

9 NOVEMBER: 
Z LEKKER GEZOND 

„ Ze zijn bijzonder fleurig, 
^ of liever: jiuitig , de Kin
= derzegels van dit jaar. Zes 
— verschillende vruchten 
° werken zich op het velle
^ tje in het zweet, wat een 
5 vrolijk en grappig gezicht 
^ oplevert. Net als voor

gaande jaren bevat het 
7Aft velletje weer zes verschil 
» '»» lende zegels van 39 cent 

met een toeslag van 19 
eurocent. 
Afgebeeld zijn een kop
pende watermeloen, een 

touwtjespringende ci
troen, een mountainbi
kende sinaasappel, een 
skateboardende appel, 
een banaan die buik
spieroefeningen doet en 
een gewichtheffende 
aardbei. 
De velrand van de zegels 
is bijzonder informatief: 
er zijn dialoogjes aange
bracht die het thema van 
het velletje  Lekker gezond 
 ondersteunen. Het 
TPGPost logo is in een 
van de teksten geïnte
greerd; het maakt deel uit 
van een lopende zin. 

Jü d ^ t u n e t Aha^ sport ief l/on d?TPCPOST 
tieTtiW3fide DeheUfrui tnwoödriUen mhet 
KinOtrpostz» zweet loten uerken en öoor don 
flelaclie2004 postzegels vonfoken 

Vep gooniiiBt dlebonodnenmet 
rfetoeslog von de zegels steunt 
de Sticl i t t f lg Kvndtrpostzegels 
projecten 

Omvon Nee dot uorieert t.^ 
flordbcien nissenvonZuid '^r^'^i 
jöiHtenwken i/oor kinderen scz ' t ; 
zeker' oct i i / i te i ten i /ö^^* 

"■"■'M 

joort uajaioü joour uop  jop sx JOOrt 
391USJ13Z , 

• • ^ »"̂  s
«9*3 5 

http://postshop.nl
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SPECIALE CATALOGUS 2005 
P O S T Z E G E L S V A N N E D E R L A N D E N O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N 

• 70 JAAR ZOMERZEGELS 

• VARIËTEITEN VAN POSTZEGELBOEKJES 

• PLAATFOUTEN OVERZEE 
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ 
DE BEATRIX-HANGBLOKJES 

bm 
ZAKELIJKE ZEGELS 
TYPE-BILAK 

De zegels in het type-
Bilak, die in geïntegreer
de hangboekjes van hon
derd worden verkocht, 
zijn gedrukt door Walsall 
Security Printing met twee 
boekjes tegelijk op de ci
linders. Sinds kort is ont
dekt - de eer komt toe aan 
Johan Schaminée uit 
Venray - dat er een een
voudige manier is om de 
beide boekjes uit elkaar 
te houden. Bij nadere be
schouwing valt op dat bij 
het voorblad met de tekst 
100 zakelijke zegels ter 
hoogte van de onderkant 

van deze regel een korte 
horizontale inkeping te 
zien is die hetzij aan de 
linkerzijde, hetzij aan de 
rechterzijde zit. De hang
boekjes in het type-Bilak 
hebben dus de inkeping 
of links, of rechts! 
Voor specialisten is het 
nu natuurlijk de ham
vraag of beide varianten 
thuishoren in hun verza-
mehng. 
Het antwoord is simpel: 
'ja, maar!' En dat 'maar' 
slaat dan op het feit dat 
de boekjes 39, respectie
velijk 78 euro per stuk 
kosten; ze vertegenwoor
digen dus een hoop 
'dood geld'... 

Zijn we nog maar nauwe
lijks gewend aan de W2-
cilinder bij de Beatrix-
hangblokjes met zegels 
van 39 cent, verschijnt er 
in juli 2004 een nieuwe 
oplage waarbij het hang-
oogje 'open' wordt opge
leverd! 
Ik heb er op deze plek al 
vaker mijn verwondering 
over uitgesproken dat 
TPGPost bij de Casparie-
hangboekjes van de druk
ker eiste dat de oogjes 
opengemaakt aan de kan
toren zouden worden ge
leverd; dit om er voor te 
zorgen dat het balieper
soneel de boekjes zonder 
problemen in de schap
pen kon hangen. Bij de 
door Walsall Security Prin
ting, respectievelijk bij 
Enschedé gedrukte 
hang&sell-producten 
bleek echter steeds weer 
dat de hangoogjes er 
handmatig moesten wor
den uitgedrukt, wat een 
doffe ellende betekende 
voor het baliepersoneel. 
En eigenlijk ook voor de 
verzamelaars, die vaak 
een zwaar beschadigd 
product in handen kre
gen. Het nu net versche
nen product is in cello
faan zakjes verpakt en 

kan linea recta aan het 
schap, uiteraard na eerst 
uit de verpakking te zijn 
gehaald. 
Voor de specialisten 
biedt dit hangblokje van 
39 cent nog een extraatje: 
er is een heel duidelijke 
plaatfout aangetroffen op 
een van de achttien blok-

enkele horizontale kras
jes in het haar op de zegel 
op positie I. Deze fout, 
die bij de W2-cilinder van 
het portret hoort, zou 
ook bij eerdere versies 
van de zegel van 39 cent, 
respectievelijk die van i 
euro (of de zegels vans/ 
en 72 cent) kunnen wor
den aangetroffen. Tot op 
heden is dat echter niet 
gemeld. 

Bouen; 'hechtpuntloos' slobaat; onder: horizontüle streepjes in Beatrix' kapsel. 

jes die samen op de cilin
der zitten, met het verbe
terde portret van de ko
ningin. Er zitten namelijk 

iHBL.W (druk Walsall) - Koningin Beatrix hersteld portret, met tekst 'Beeldrecht Hoofddorp' en op voorzijde 'Schrijven zegt meer' 

Nr. Omschrijving Logo Hechtpunten,slitgegevens,drukrichting Barcode Artikelnummer 
02.01.2003-5x0.39 TPGPost +7360 223102 

oi6a 8 hechtpunten - i.omm; drukrichting 0 
oi6b 8 hechtpunten - o.6mm; drukrichting 0 
oi6c 8 hechtpunten- i.omm; drukrichting B - ronde buitenslit 
oi6c-i met blauwe vlek rechtsonder zegel 5 
oi6d 8 hechtpunten - i.omm; drukrichting B - rechte buitenslit 
oi6d-i met blauwe vlek rechtsonder zegel 5 
oi6e 8 hechtpunten - o.8mm; drukrichting B - rechte buitenslit 
oi6f geen hechtpunt, uitgestantst; drukrichting B - rechte buitenslit 
oi6f-2 met horizontale kras in het haar in zegel i 

iHBL.W (druk Walsall) - Koningin Beatrix hersteld portret met 'Beeldrecht Hoofddorp', zonder tekst op voorzijde 
??.02.2004-5x0.25 PTTPost +7353 223101 

028a 8 hechtpunten - o.6mm; drukrichting B - ronde buitenslit 
028a7 rechtsboven verticale lijn ingedrukt plus extra breed slitgat 

??.02.2004-5x0.50 PTTPost +7384 223104 
029a nog niet gemeld 

??.02.2004-5x3.00 PTTPost +7421 223108 
030a nog niet gemeld 

??.03.2O04-5x0.25 TPGPost +7353 223101 
031a 8 hechtpunten - 0.8mm; drukrichting B - rechte buitenslit 

??.03.2004-5x0.50 TPGPost +7384 223104 
032a 8 hechtpunten - o.8mm; drukrichting B - 2.1mm - rechte buitenslit 

5X Kon. Beatrix 3.00 TPGPost +7421 223108 
033a ??.03.2004 8 hechtpunten-o.8mm;drukricbitngB-rechte buitenslit 
033b ??.09.2004 geen hechtpunt, uitgestantst; drukrichting B - rechte buitenslit 

Drukvormnummers 

WiWiWiWi 

WiWiWiWi 

WIWIW2WI 
WIWIW2WI 

'Schrijven zegt meer' 

WiWiWiWi 

WiWiWiWi 

WiWiWiWi 

WiWiWiWi 

WiWiWiWi 

WiWiWiWi 
WiWiWiWi 

Op 10 september 2004 
trof ik een tweede waarde 
aan uit de Beatrix-serie 
met het vrijgemaakte 
hangoog: de zegel van 3 
euro! Het gaat hier om de 
TPGPost-variant die nog 
maar enkele maanden 
geleden werd aangetrof
fen in Noord-Holland. 
Van de portretcilinder is 
dit de'Wi', die bij het 
verbeterde portret hoort 
in combinatie met het 
Beeldrecht Hoo/ddorp-adres 
(zoals bij de zegels van 
25 en 50 cent). In de tabel 
hiernaast is heel bewust 
de nummering voor het 
verbeterde portret in 
combinatie met het logo 
PTTPost opengehouden, 
maar de nummers 29 en 
30 zouden heel ook goed 
nooit kunnen opduiken! 

Overigens is de Beatrix-
zegel van 50 cent met het 
TPGPost-loge de enige van 
deze drie zegels die al 
een plek heeft gekregen 
in de Speciale Catalogus 
van de NVPH, ook al is 
het blokje nergens an
ders gemeld dan van de 
CollectClub! 

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


COGNITIVE SOLUTIONS EN DE 
WORLDPACKSPECIAL-VERZENDBEWIJZEN 

HET GEBRUIK VAN FOSFOR 
BIJ NEDERLANDSE ZEGELS 

De grote formulieren 
voor pakketten binnen en 
buiten Europa (P2318, 
P2319, respectievelijk 
P2320) waren tot i janu
ari 2004 steeds voorzien 
van barcodes in de 
CC...NL-reeks. Voorpost 
binnen de Europese Unie 
was datCC20o, gevolgd 
door vijf cijfers en een 
controlegetal en dan nog 
eens NL. De eerste drie 
cijfers vormden getallen 
die liepen van 200 tot en 
met 226. Vergelijkbare 
formulieren voor buiten 
Europa hadden begincij-
fers van 800 tot en met 
824. 

Per I januari 2004 is voor 
pakketten binnen de Eu
ropese Unie een veel klei
ner formulier (of sticker) 
in gebruik en voor buiten 
de EU is slechts het for
maat van de formulieren 
met enkele centimeters 
afgenomen. De oude EU-
formulieren waren plots
klaps verdwenen - die 
waren teruggestuurd of 
bij het oud papier gezet. 
De nieuwe formulieren 
zijn een stuk handzamer 
en gelden ook voor pak-

Het samenstellen van een 
catalogus van luchtpost
stukken lijkt een vrijwel 
onmogelijke taak. Er wor
den immers ook geen cata
logi uitgegeven van brie
ven die door de posterijen 
zijn vervoerd? Sinds we 
over programmatuur be
schikken die het mogelijk 
maakt om gegevensbe
standen te digitaliseren 
zijn de mogelijkheden aan
zienlijk uitgebreid, maar 
daar staat tegenover dat de 
gebruikers van catalogi 
steeds meer eisen stellen. 
Toen vliegtuigen eenmaal 
werden ingezet voor het 
regelmatige vervoer van 
poststukken, begon ook 
het verzamelen van lucht
poststukken. 'Echte filate
listen' bekeken de verza
melaars van luchtpost in 
de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw met 
meewarige blikken; het 
verzamelen van poststuk
ken (en dus ook van lucht
poststukken) vond men 
maar niets. Maar dat deze 
ontwikkeling op het ge
bied van verzamelen niet te 
stoppen was, bleek wel uit 
het feit dat de verzamelin-

ketten tot en met 30 kilo. 
Het kleinere formulier 
heeft TPG-codeP23 22 
(versie 0104) en is geti
teld Worldpack Special Eu
ropese Unie t/m 30 kg. Er is 
een barcode aanwezig 
met daaronder (bijvoor
beeld) 3S PWPS 0763437. 
De tot dusver aangetrof
fen nummers lopen van 
075... totiSo... 

Nadat ze nauwelijks een 
halfjaar in gebruik waren 
geweest, werden deze 
verzendbewijzen per 6 
september 2004 voor de 
gewone kantoren weer 
afgeschaft. De pakketten 
voor binnen de EU die
nen voortaan te worden 
voorzien van een strook 
met een barcode uit de 
Cognitiue Solutions Barcode 
Blaster-printer! De voor
raad stickers wordt zo 
maar bij het oud papier 
gezet of in de prullemand 
gedumpt. Terwijl daaren
tegen op sommige kanto
ren de oranjerode voor
bedrukte stroken - de za
kelijke balies - de World
pack Special-stickers nog 
gewoon in gebruik 
blijven... 

gen van deze aerojilatelisten 
ook op tentoonstellingen 
kwamen te hangen. 
In Antwerpen werd in 1931 
een luchtposttentoonstel
ling georganiseerd (wat 
destijds in het maandblad 
Philatelie nog een mooi 
verhaal opleverde) en Dan
zig kon daarna bogen op 
de Luposto, een expositie 
die de discussie over het 
verzamelen van luchtpost
stukken pas goed op gang 
bracht. Er werd bijvoor
beeld geprobeerd de opzet 
van de luchtpostinzendin
gen te stroomlijnen, c.q. er 
strakke(re) regels voor te 
ontwikkelen. Het tweede 
internationale congres van 
verenigingen van 'Vlieg-
postverzamelaars', dat in 
1933 in Wenen werd ge
houden, leverde definities 
en begrippen die daarvoor 
konden worden gebruikt. 
Er werd maar liefst onder
scheid gemaakt in vijf-
tien(!) verschillende cate
gorieën! Ondanks deze re-
geldrift ging het exposeren 
van luchtpostverzamelin
gen onverminderd voort. 
Op de Internahonal Air Post 
Exhibition (APEX) van 1934 

Tot voor enkele jaren 
werden de Nederlandse 
zegels gewoon gedrukt 
op papier met een fosfo-
rescerende coating. Ver
moedelijk uit zuinig-
heidsoverwegingen werd 
eind jaren 'go overge
stapt op het gebruik van 
smalle fosforbalken die 
(meestal) na de gewone 
bedrukking met vier of 
meer kleuren op de druk
pers wordt aangebracht. 
Waar in een land als 
Groot-Britannië zo'n 
drastische overstap (in 
dit geval van fosforesce-
rende coating naar fosfor
balken) de verzamelaars 
onmiddellijk op scherp 
zou zetten (denk aan de 
zegel met het portret van 
koningin Elizabeth II in 
het type-Machin) gebeurt 
er in Nederland niets. 
Welke soorten fosfor zijn 
gebruikt is een gegeven 

in Londen, werd de verza
meling die Miss Penn-Gas-
kell onder de titel 'De ont
wikkeling van het lucht-
postvervoer 1911-1933' in
zond, bekroond met de La
dies Trophy; twee Nederlan
ders ontvingen ook hoge 
bekroningen. 
Maar ook in die tijd was er 
nog steeds geen catalogus 
van luchtpoststukken! 
In zijn publicatie Ligne In
ternationale Ae'rophilatelique 
(december 1933) geeft de 
heer H.J.W. Reus zijn me
ning over de eisen die aan 
een echt gevlogen poststuk 
mogen worden gesteld. 
Vooral grote stukken met 

dat door TPGPost, noch 
door de betrokken druk
kerijen wordt gemeld. 
Wel is duidelijk dat er 
voor de recente, door En
schedé gedrukte, zegels 
zuiniger met de fosfor is 
omgesprongen. Maar of 
de fosfor wordt gemengd 
met fluorescente stoffen 
- iets dat, waar het Ma-
chin-zegels betreft, door 
vrijwel iedere verzame
laar aan de andere kant 
van het Kanaal nauwge
zet wordt gevolgd - weten 
we niet! Wil de Neder
landse verzamelaar het 
eigenlijk wel weten? En 
als er al iets naar buiten 
wordt gebracht - zoals 
gebeurde met de Bilak-
zegels en met de Oude-
kunstzegel van 61 cent 
(Gabriel Metsu) - dan is 
bij menigeen de eerste en 
enige reactie: 'Oh, de 
Post probeert de verza-

hoge waarde aan frankeer-
en luchtpostzegels zullen 
niet in een gave staat in 
een verzameling kunnen 
worden opgenomen omdat 
zij niet bestaan. Onder 
'echt gebruikt' verstaat hij 
per luchtpost verzonden 
stukken die - ware er geen 
luchtpost geweest - toch 
verzonden waren. Hij con
cludeert onder meer dat 
echt gevlogen kaarten wel 
degelijk 'volwaardig' kun
nen zijn, omdat ze - beter 
dan een envelop - aanto
nen of ze verzonden wer
den voor corresponden-
tiedoeleinden danwei als 
plaatje voor een verzame
ling. Ook keurt hij alle spe
ciale enveloppen van co-
mité's en dergelijke af; die 
zijn eigenlijk voor filatelis
ten gemaak en niet voor 
correspondentie. Wat ra-
ketpoststukken betreft: die 
noemt hij maakwerk; nie
mand denkt er immers al 
aan om zijn post met een 
raket te verzenden. De 
stukken zouden, net als 
zegelproeven, afzonderlijk 
ingedeeld kunnen worden 
in een luchtpostproeven-
verzameling. 
Tenslotte zal - althans als 
we volgens zijn principes 
verzamelen, de zware last 
van de subsidiëring van 
speciale vluchten van de 
schouders van de filatelis-

melaar weer een poot uit 
te draaien.' 
Hoe zuinig de fosfor in I-
vormige of L-vormige 
balken ook wordt aange
bracht, op de zegels die 
in de grootste oplagen 
worden gedrukt en dus 
de grootste kostenpost 
voor TPGPost vormen (ik 
heb het uiteraard over de 
Beatrix-zegels) zit in de 
coating van het papier een 
hoeveelheid fosforescen-
te stof die, als je in het 
pikkedonker je ultravio
lette lamp hebt uitgezet, 
nog minutenlang je ka
mer of je bureau ver
licht... 
Niet alleen de Oude-
kunstzegel van 61 cent uit 
hangboekjes van 50 zijn 
met een L-vormige fos-
forbalk gemeld, inmid
dels is ook het hangblok-
je met vijf Metsuzegels 
begin september 2004 in 
omloop gebracht (zie het 
hieronder afgedrukte ta
belletje). 

ten worden afgenomen. 
Een en ander was voor 
Hendrik Adema aanleiding 
om een catalogus samen te 
stellen van luchtpoststuk
ken van Nederland en de 
overzeese gebieden. He
laas kon hij zijn werk niet 
afmaken: hij kwam om bij 
het geallieerde bombarde
ment op Nijmegen. Geluk
kig zetten zijn vrienden het 
werk voort; zo kon kort na 
de Tweede Wereldoorlog 
de Tocila worden uitge
bracht, een catalogus 
waarvoor zelfs supplemen
ten verschenen. Tegelijker
tijd gaf Jo Boesman diverse 
boekjes uit met overzich
ten van vluchten van Ne
derland naar Indië. Na de 
fusie van De Vliegende Hol
lander met de Haagse Ballon
en Zeppelinpost Club (BZPC) 
in 1951 was het enige jaren 
rustig op het gebied van 
luchtpostcatalogi, totdat 
Boesman in 1970 zijn be
kende boek Postuluchten liet 
verschijnen. Na het overlij
den van Boesman zette De 
Vliegende Hollander de uit
gifte van de Luchtpostcata
logus van Nederland en 
overzeese Rijksdelen 
voort. Tijdens Postex 2004 
is de nieuwste editie ver
krijgbaar, een moment 
waar rechtgeaarde lucht
postverzamelaars naar uit
kijken! (LHJ) 

BOEKEN-

iHBL.W (druk Walsall); op voorzijde 'Schrijven zegt meer' 
Nr. Omschrijving Barcode Artikelnr. 

02,01,2004-5X Dan Metsu €0.61 +40596 246701 

026a 12 hechtpunten ; druknchitng B; I-vormige fosforbalk 
026b 12 hechtpunten; drukrichting B; L-vormige fosforbalk 
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'FANTASTISCHE LITERATUUR': DE AUTEURS JOHAN DAISNE, 
JEAN RAYJOHN FLANDERS EN THOMAS OWEN 

Op 3 november a.s. ver
schijnen in België drie 
blokjes van tien zegels, 
gewijd aan het thema 
'Fantastische literatuur'. 
Het gaat om een blok met 
tien (tweemaal vijf) ze
gels van €0.50 met prior
aanduiding, een blok van 
tien (tweemaal vijf) ze
gels van €0.70 zonder 
prioraanduiding en een 
blok van tien (vijfmaal 
twee) zegels van €0.80 
met prioraanduiding. 
De volgende schrijvers 
zijn afgebeeld; Jean 
Ray/John Flanders 
(€0.50), Johan Daisne 
(€0.70) en Thomas Owen 

(€o.8o). De zegels zijn 
ontworpen door Jan de 
Maesschalk. 
Het frappante van de ze
gels is dat ze in alle ge
vallen schrijversnamen 
vermelden die pseudo
niemen zijn. Jcan 
Ray/John Flanders heette in 
werkelijkheid Raymond 
Johannes Maria de Kre
mer, Johan Daisne werd 
geboren als Herman 
Thiery en Thomas Owen 
kwam als Gerald Bertot 
ter wereld. 
In het artikel van Jan Bot
man, elders in dit num
mer van Filatelie, is uit
voerige informatie over 

de drie schrijvers te vin
den. 
De priorzegels (€0.50 en 
€0.80) zijn in rasterdiep
druk uitgevoerd op de 
'tweede Goebelpers' 
(dat is de pers met aange
paste perforeerinrich
ting). Het zegelformaat 
is 3: liggend bij de zegel 
van €0.50 en staand bij 
de zegel van €0.80. De 
perforatiemaat van deze 
zegels is ii'/i (23 tanden 
horizontaal en 16 tanden 
verticaal bij de zegel van 
€0.50, bij de zegel van 
€o.8o 16 tanden horizon
taal, 23 tanden horizon
taal). De korte zijde komt 

overeen met de cilinde
romtrekrichting. 
De priorblokken zijn in 
zes panelen gedrukt; de 
panelen i, 2 en 3 staan 
naast de panelen 4, 5 en 
6. De scheerperforatie 
loopt overal in de blok
randen door. 
De zegels van €0.70 zijn 
in rasterdiepdruk uitge
voerd op een van de Goe
belpersen. Het zegelfor
maat is formaat 3, de per
foratiemaat ii'/i (23 tan
den horizontaal, 16 tan
den verticaal). De korte 
zijde komt overeen met 
de cilinderomtrekrich
ting. In het blok loopt de 
tanding links en rechts 
met één gat doorlopen; 
de velrand is boven en 

onder geheel doorgeper
foreerd. De vier panelen 
waarin werd gedrukt 
staan twee aan twee, tête
béche, op de drukbaan. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2004210, 20042iben 
200421C, gevolgd door 
de tekst Jan de Maesschalk. 
Op de onderranden, 
rechts van de blokken 
van tien, staan de pro
ductbarcodes: +11692', 
+11709'entii7i6>. 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 
1 48.00x27.66 mm 
2 38.32x27.66 mm 
3 40.20x27.66 mm 
4 48.75x38.15 mm 

nor 

TECHNISCHE GEGEVENS EMISSIE 'SPORT' 
('OLYMPISCHE SPELEN') 

= Van de op 12 juli jl. uitge
= geven blokjes 'Olympi
^ sehe Spelen' (zie 'Filate
^ he'van juni jl., pagina 
^ 510) zijn inmiddels uitge
0 breidere technische ge
~ gevens beschikbaar. 

2 De priorblokjes (zegels 
^ van €0.50) zijn in zes pa

■ # ■ nelen gedrukt; de pane
/ g ^ len I, 2 en 3 staan daarbij 

naast 4, 5 en 6 op de 
drukcilinder. De scheer
perforatie loopt in alle 
blokranden door. 

De blokjes met zegels van 
€0.55 en €0.60 zijn van 
één cilinder gedrukt; ze 
zijn elk met twee panelen 
(samen dus vier) op de 
drukcilinder geplaatst. 
Linksboven is dat paneel 
I van de zegels van €0.55 
(met de gekleurde regis
terbalken bovenaan); 
rechtsboven paneel 2 van 
de zegel van €0.55 (kop
staand); linksonder pa
neel I van de zegel van 
€0.60 (met de gekleurde 
registerbalken onderaan) 

en rechtsonder paneel 2 
van de zegel van €0.60 
(kopstaand). 
De beide panelen die met 
' i ' zijn genummerd zijn 
op de linkerblokrand van 
een drukdatum voorzien: 
5.VI.04, alsmede van een 
veltelnummer dat begint 
met de letter'E'. 
Op de onderranden van 
de blokken van tien zijn 
de volgende productbar
codes geplaatst: +11647, 
+11654 en+11661. 
Bij de blokjes van €0.55 
en €0.60 staan ze links in 
paneel i en rechts in pa
neel 2. 

DIENST SOCIALE 
INTERVENTIE 

Op 12 juli 2004 verscheen 
een blokje, gewijd aan de 
Dienst Sociale Interventie 
van het Belgische Rode 
Kruis (zie 'Filatelie' van 
junijl., pagina 511). Van 
deze emissie zijn nu uit
gebreidere technische 
gegevens beschikbaar. 

Deze priorblokken met 
zegels van €0.50+0.11 
zijn gedrukt in zes pane
len, waarbij de panelen i, 
2 en 3 boven, en de pane
len 4, 5 en 6 onder staan. 

De scheerperforatie loopt 
in alle blokranden door. 
Bij de panelen i, 2 en 3 
staat de productbarcode 
(+11685) links op de bo
venrand; bij de panelen 
4, 5 en 6 staat de code 
links op de onderrand. 

ZEGELWAARDEN 
WIJKEN SOMS AF 

De waarden van de zegels 
op deze pagina's, wijken 
soms af van de uit te ge
ven postwaarden; dit 
houdt verband met een 
recente tariefwijziging. 

http://-5.VI.04


ZESTIG JAAR 'SLAG 
OM DE ARDENNEN' 

Op 3 november 2004 ver
schijnen drie bIolcl<en van 
tien zegels (alle zonder 
prioraanduiding) ter ge
legenheid van het feit dat 
zestig jaar geleden de 
Slag om de Ardennen 
plaatsvond. 
Bij twee blokken (€0.44, 
onderwerp 'Oorlog in de 
stad' en €0.70, 'De slag') 
is er sprake van een lay
out van tweemaal vijf ze
gels, bij het derde blok 
(€o.6o, 'Oorlogsslacht
offers') betreft het vijf
maal twee zegels. 

De zegels zijn ontworpen 
door Gregorz Rosinski, 
een Belgisch-Poolse illu
strator annex stripteke
naar. Rosinski werd op 3 
augustus 1941 in Stalowa 
Wola (Polen) geboren. 
Hij studeerde af aan de 
Kunstacademie in Wars-
zawa in 1966. In Polen 
was hij verbonden aan 
uitgeverijen van stripver
halen; waarvoor hij de se
ries Kapitein Zbik en Heli-
copterpiloot tekende. Ver
der illustreerde hij boe
ken als de 'Legendarische 
geschiedenis van Polen'. 
In de jaren zeventig van 
de vorige eeuw begon 
zijn Belgisch avontuur: 
hij maakte samen met 
scenarioschrijver Jean 
van Hamme de stripver-
halenreeks 'Thorgal. Te
genwoordig doceert hij 
de discipline 'stripverha
len tekenen' aan de Uni
versiteitvan Sion (Zwit
serland), waar hij woont 
met zijn vrouw Kazimiera 
en hun drie kinderen 
Piotr, Zosia en Basia. 

De Ardennenzegels zijn 
in rasterdiepdruk uitge
voerd op de 'tweede Goe-
bel-pers' (de drukpers 
met de aangepaste per-
foreerinrichting). Hetze-
gelformaat is 3 (zie tabel; 
staand bij de zegel van 
€0.60 en liggend bij die 
van €0.44 en €0.70). De 
perforatiemaat is II ' /J (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal bij de ze
gel van €0.60 en 23 tan
den horizontaal en 16 
tanden verticaal bij de ze

gels van €0.44 en €0.70). 
De korte zijde komt over
een met de cilinderom-
trekrichting. 
De tanding loopt bij het 
blok van €0.60 links en 
rechts door; boven en on
der loopt de perforatie 
slechts een gat door. Bij 

de andere twee blokjes is 
de velrand links en rechts 
met één gat doorgetand 
en zijn boven- en onder
rand geheel doorgeperfo-
reerd. 
De vier panelen waarin de 
blokjes zijn gedrukt 
staan twee aan twee, tétc-

bêchc, op de drukbaan. 
Wellicht zijn de blokjes 
van €0.44 en €0.70 op de
zelfde cilinder geplaatst; 
in dat geval zijn er van 
beide blokjes twee pane
len op de cilinder aanwe
zig. 
De zegels zijn voorzien 

van de zegelnummers 
2004-22Q, 2004-22b en 
2004-22C, gevolgd door 
de tekst Grzê orz Rosinski. 
Op de onderranden, 
rechts van de blokken 
van tien, zien we de pro
ductsbarcodes: 4-11723>, 
-t-11730 en+11747.'. 

Advertentie 

Bekijk onze raeuwe website: T£ E 

www.nationalepartijenwinkels.nl 
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SCANDINAVIË EN DE 
EUROPA-EMISSIES 

Bijzondere positie Noordse landen nader belicht 

In 1956 gaven de zes landen 
van de Europese Kolen- en 
Staalgemeenschap (EGKS), te 
weten België, Duitsland, Frank
rijk, Italië, Luxemburg en Ne
derland voor de eerste maal Eu
ropazegels uit met een ge
meenschappelijk thema. In dat
zelfde jaar kwamen ook de lan
den van de Noordse Unie met 
een prachtige gemeenschappe
lijke emissie, die vijf witte zwa
nen toonde tegen een rode, res
pectievelijk blauwe achter
grond. De zwanen symboliseer
den daarbij de landen Dene
marken, Finland, Noorwegen, 
IJsland en Zweden. De uitgiften 
stonden los van elkaar, maar de 

DOOR HENK VAN MEENINGEN, FALKENBERG (ZWEDEN) 

Het moet de lezers van Filatelie zijn opgevollen: de 

gemeenschappelijke emissies op het thema 'Verenigd 

Europa' staan momenteel weer sterk in de belangstelling. 

De Scandinavische landen nemen bij dit verzamelgebied 

een unieke plaats in, dankzij het bestaan van de CEPT-, 

EFTA- en /Vorcfen-emissies. De auteur van dit artikel gaat 

op die bijzondere positie in. 

Scandinavische zegels werden 
vrijwel meteen geaccepteerd 
binnen het verzamelgebied dat 
men enige tijd later met 'Ver

enigd Europa' zou aanduiden. 
In 1959 werd een grote stap 
voorwaarts gezet op de ge
meenschappelijke weg die tot 

Ren bout^errci t cc3ur norv . ^tSo 

een verenigd Europa moest lei
den. In dat laar besloten de 
achttien leaen van de Europese 
Organisatie voor Economische 
Samenwerkingen Ontwikkeling 
(OESO) en de Finse PTT tot de 
oprichting van de Conférence 
Européenne des Administrations 
des Pastes et des Telecommunica
tions {CEPT). In i96ogavende 
betrokken landen vrijwel iden
tieke zegels uit: een ontwerp 
van de Fin Rahikainen, voorstel
lend een wiel met negentien 
spaken. Aan deze gemeen
schappelijke emissie deden ook 
alle Scandinavische landen 
mee. 
Een aantal landen vreesde 
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Aangetekende brief met eerstedagstempel Reykjavik, 16 september 1963 De brief ging naar 
Zweden en is bijgefrankeerd met een IJslandse zegel fan 2 kronen 

SKANDINAVIÊ en de EUROPA-EMISSIES 

Onder rembours en aangetekend verzonden Noorse eerstedagbnef naar Zweden, eerstedag
stempel Oslo, 25 septenwer 1965 Stempel 'Tullfn I Sverige' 
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waarschijnlijk dat door de op
richting van de OESO een te 
strakke, centrale regelgeving 
zou ontstaan. Ze richtten als 
een soort reactie op de EEG 
in 1960 de Europese Vrijhan
dels-Associatie EVA (ook wel 
EFTA, van European Free Trade 
Association) op. De aan de EFTA 
deelnemende landen waren 
Zwitserland, Portugal, Groot-
Brittannië en ook Finland, De
nemarken, IJsland, Zweden en 
Noorwegen. 
In 1961 was IJsland het enige 
Noordse land dat een CEPT-
emisssie uitbracht. In de vol
gende jaren was het eigenlijk al
leen maar IJsland dat een trou
we deelnemer bleef. De andere 
Scandinavische landen volgden 
zeer schoorvoetend. Men wilde 
waarschijnlijk eerst eens de kat 
wel eens uit de boom kijken. 
In 1969, bij de viering van het 
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tienjarig bestaan van de CEPT, 
deden echter alle Noordse lan
den weer mee. In het schema 
dat bij dit artikel wordt afge
drukt (zie de linkerpagina) is te 
zien dat Finland vanaf 1971, 
Zweden vanaf 1974 en Dene
marken vanaf 1977 even trouwe 
deelnemers aan de Europaze-
gelemissies werden als IJsland. 
Noorwegen bleef en blijft echter 
een wisselende koers varen. 
Nieuwe Scandinavische deelne
mers aan de Europazegels wa
ren de Faeröer (1979) en 
Groenland en Aland (1994). 

Als we in het schema de perio
de 1960-2003 bekijken, kunnen 
we constateren dat IJsland wat 
het aantal CEPT-emissies be
treft koploper is met 44 uitgif
ten. Daarna komen Finland met 
37, Zweden met 32, Denemar
ken met 29, Noorwegen met 
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26, de Faeröer met 25 en ten
slotte Groenland en Aland met 
ieder tien emissies. 
Wat de Norden-en\\ss\es betreft 
vormen de Scandinavische lan
den een hechte band. De vijf 
'grote zwanen' - Denemarken, 
IJsland, Finland, Zweden en 
Noorwegen - vlogen in de perio
de 1956-2003 dertien maal sa
men. De 'kleintjes' Groenland, 
Aland en de Faeröer waren er 
minder vaak bij, maar dat kwam 
door hun latere intrede. 
Verder brachten Noorwegen, 
Denemarken en Zweden ieder 
één EFTA-emissie aan de loket
ten, terwijl Finland hier koplo
per was met twee emissies. 

Het verzamelen van het com
plete Verenigd-Europagebied is 
inmiddels een omvangrijke klus 
geworden. Daarom is net voor 
de 'Scandinaviërs' onder ons 

een prachtige oplossing om het 
verzamelen te beperken tot de 
Noordse landen. Maar ook voor 
de andere verzamelaars van het 
thema Verenigd-Europa zal een 
dergelijke beperking aantrekke
lijk zijn. 
Wie voor die beperking kiest, 
kan zich veel beter concentre
ren op speciale stempels of op 
poststukken die voorzien zijn 
van zegels die een relatie heb
ben met het verzamelgebied 
'Verenigd-Europa'. Vooral het 
verzamelen van dit laatste be
veel ik van harte aan. We kun
nen daarbij de catalogi van de 
Scandinavische landen goed 
gebruiken, maareen uitsteken
de hulp is ook de CEPT/UNO-
Kato/og van Michel. 

Deze bijdrage verscheen eerder in 'Het Noor 
derlicht', blad van de Nederlandse Filatelis
ten Vereniging 'Skandinavie' (nummer 75S, 
40stejaargang, december 200-}) 

CE. BJÄRKSTRAND 

GRÄSVÄGEN 2 E 

440 03 FLODA 

Onder rembours en aangetekend verzor)den Noorse eerstedagbnef naar Zweden, eerstedag-
stempel Oslo, 26 septemheng66 

Binnenlandse brief (Zweden) met twee gelegenhetdsstempels 'Stockholm Europaforum' met 
de data 20 september 1973 (Itnks) en 22 september 1973 

Valkommen tilt utstallningcn 
HEUREKA! 

Fnmatken och uppfinningar 
25 september 1992-7 man. 1993 

Postmuscum 
LilU N)pttan 6, Gamia Stan 

Invignmg 
Fredagen den 25 september 1992 kl 13.00 

av tekn dr Hans Wcrthén 

Molivei nil 

är en Mmlïii 
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Zweedse eerstevluchtenvelop (Stockholm-Wenen), gefrankeerd met een Europapostzegel en Van 25 september ig^2 tot 7 maart 7993 werd in het Postmuseum in Stockholm de expositie 
ontwaard met het stempel 'Stockholm Flyg' 1 april 1979, aankomststempel Wien Flughafen Heureka' gehouden Deze invitatie werd door het museum op 7 september 1992 verzonden 

Advirtaitit 

Bekijk onze nieuwe website: 

w¥rw.nationalepartijenwinkels.nl 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 132 
13 november 2004. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 12 november 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. 133 te houden op 15 januari 2005. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
l/V. y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

P.W. Meinhardt 
b o o k s e l l e r s 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -17.00, zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders + €3,50 verzendl<osten bij vooruitbetaling, anders werkelijke 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
b e z o e k o n s o p d e P o s t e x 2 0 0 4 . , A p e l d o o r n 1 5 - 1 7 o k t o b e r 

19 ,80 
met variëteiten postzegelboekjes & plaatfouten overzee, in kleur 

NVPH CD-ROM Nederland 2 0 0 5 19 ,80 

Vlieg. Hollander Luchtpost NL 2 0 0 5 18 ,50 

Y v e r t C l a s s i q u e s d u m o n d e 1 8 4 0 - 1 9 4 0 
prachtig uitgevoerde wereldcatalogus 1840-1940, in kleur 79,00 

Michel Car ib ische Eilanden 2 0 0 5 
Overzee deel 2 Canbische Eilanden 2005 

I
Overzee deel 1 Noord- & MIdden-Amerika 2004 
Europa deel 1 West- & Midden-Europa 2005 in kleur 
Europa deel 2 Zuid-Europa 2005 in kleur 
Europa deel 3 Noord- & Noordwest-Europa 2005 in kleur 
Europa deel 4 Oost-Europa 2005 in kleur 

64,00 
64,00 
49,80 
49,80 
49,80 
49,80 

Dallay Frankrijk 2 0 0 5 
speciale catalogus Frankrijk, editie 2004/2005 in kleur 22,90 
speciale catalogus Franse Gebieden DOM-TOM 2005, In kleur 49,00 

Prifix spec. cat . Luxemburg 2 0 0 5 16 ,90 

Facit spec . cat . Scandinavië 2 0 0 5 65,OO 

768 

catalogus Europa 4 delen 2004 79,00 
catalogus Europa deel West, Zuid, Noord & Oost elk 24,90 
catalogus Duitsland 2004 In kleur 12,90 
Europa 4 delen & Duitsland 2004 86,00 
catalogus Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2000 19,95 
catalogus Overzee deel 3 Zuid-Amenka 2001 19,95 
catalogus Overzee deel 10 Midden-Oosten 1999 19,95 

www.collectura.com 

Pergamljnzakjes ^ 
In mm per 100 
45x60 
62x62 
65x102 
85x117 
105x150 
115x160 

3,00 
3,20 
3,20 
3,90 
3,90 
5,20 

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

Herma Transparol gegomde, 
extra grote fotohoeken, voor brie
ven, kaarten, 120 stuks 12,50 
600 stuks 49,00 
Hoekstroken zelfklevende glas
heldere stroken met open punt 
250 stuks 6,80 

UV-lamp korte golf tafelmodel 3 9 , 9 5 
met aansluiting 220V, voor zegels van Groot-Brittannie, USA, Israël 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
http://www.collectura.com
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Landelijke secretariaten: 
>JVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 760g CB Almelo, ©0546
864988, r]cormeijer,2(ä)planrt.nl. 
Federatie! V. Philatehca: J.M.G. 
van Mullekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132,2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ Ben
nekom. 
JeugdFilatelic Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©017463 ioi5,MuJillckc. tnbcffl 
wxs.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische 
Filatelie: J.C. van Duin, Berg
lustlaan 84,3054 BK Rotter
dam, ©0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39,295t GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546
86t525, «b.karsch(3)hccnet.nl. 
Almere: 
VPVAAImere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©oi7242r332, 
Mpm.i)dpoel@tiscali.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EEAlmkerk, ©0183
403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; mw. M. van der 
Weijden, Grienden 67,3831 HP 
Leusden, ©0334945343, 
sMudWeijden(5)mdis.nl. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers
foort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van So
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294283962. 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©0204922810. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206302006. 
PVWAFilatelic; F.R. Brugman, 
Dissel 39, ri4i ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV'Statuut8o';mw. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 107t AW 
Amsterdam, ©0206734323, 
tevens faxnr. 
PV Postaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 

1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, t«Jhi)andenbnnl<(3)hi.nl. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wildernis
laan 13,7313 BB Apeldoorn, 
©0553554110. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,73ti CR 
Apeldoorn,©0555223655, 
Karcndmaas(3)daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppinfledam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, ggor 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, sj_huiskcs(ä) 
hetnet.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839, 
Brtenhocdtoi(5)chello nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 933r BLNorg, 
®05926r24i3. 
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Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©03554r6496. 
Badhoevedorp: 
Vereniflin^ Philatclica Badhocuc
dorp; T. van Leeuwen, Jan Ben
ninghstraat43,1181 SB Amstel
veen, ©02064r5022. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat 31, 3772 CE 
Barneveld, ©0612398602, 
Hde5lobebarnei)eld@)u)anadoo,nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderlmfl Contact'; mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,46rr MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'DcGlobc';E.A.OudeElfe
rink. De Haaghe 37, 6641BJ 
Beuningen, ®0246777t32. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; R.v.d. Runsüraat
Steijn, Moerdijkstraat r8, t944 
VJ Beverwijk, ®025r224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk';. R.M. Perk, 
Koekoeklaan t3, 3722 AM Bilt
hoven, ®030228r6io. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ®oi72475g44. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 24n XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, Hcor.meijcr@ihccnct.nl. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zartlaan 55, 2742 BP Waddinx
veen, ©or826r5i36. 
Boxmeer: 
PHVBoxmcere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
583r GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PVBreda; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatehca BrielleWcstvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straati4, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
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streken; O. Louw, Brinklaan 152, 
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FV 'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
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FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
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Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G. 
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Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 33r7 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postia^er'; J.J. Ouwer
kerk, Rozenhof 19, 3311JT Dor
drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PVDrachten;mw. E.Terpstra
Meijers, Slinge 35,9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
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FV 'Stichts Ouerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Dromen: 
PVDronten e.o.; mevr. H.A. KIos
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
3totot, whaklos@dronten.net. 
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat72a, 5154AREls
hout, ©0416373144. 
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FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©04875t4353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, 
Dr. Schaepmanstraat37, 693r 
DM Westervoort, ©026
3118740. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; W. Utens, Molen

weg 19, 6049 GA Herten, 
©0475330788. 
PhV GelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euoposf; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34, ri35 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, sfl.radstaat®) 
heen et,nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu
gel, ©04g94764r4. 
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FV'De Globe'; LG.C. de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J.J. Bulten, Tjotter 
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Emmen: 
P.V. Emmen; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
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Enschede: 
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Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
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BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
IV Philatclica; D. Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229. 
PVGroningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19.00 uur). 
IV Philatclica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48,2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HPV 'Op Hoop van Zegels'; L. A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A.; J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderujijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Tous
sainstr. 5, 3842 ZZHarderwijk, 
©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J.van 
Baaren, De Buurt45,3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, wjubgDb@)ii;anadoo.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PV Hecrenueen; G. de Beer, De 
Plasse 1,8449 EH Terband, 
©0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHV HecrhugoiDaard c.o.; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDcn Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670. 

Hellevoetsluis: 
P.V. HellcDoetsluis; J.J. Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Helle
voetsluis, ©0181322699. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, wt.leijtcn2@chell0.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 

1 't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHcrtogenbossche FV; R. van Ach
terberg, Kloosterstraat 19. 5301 
BM Zaltbommel, ©0418
680790, s^rcnevanachterberg (3) 
tiscali.nl. 
Heusden: 
PV 'Black Pennij'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FV Hiluersum e.o.; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHockscheujaard; 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 Hoogeueen; H.J. Ruiter, Satel

, lietenlaan 18,7904 LP Hooge

! veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; T.H. 

i Nienhuis, Van Limburg Sti

' rumlaanig, 96o2GNHooge
I zand, ©0598321282. 
j Hoorn: 
{ NVPV afd. WestFriesland; J.L.M. 
i LeBlansch, Kaarder 25,1625 TJ 
1 Hoorn, ©0229231458. 
1 Philatelica Hoorn e.G.; W.E. Bok, 

Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Poslzegeluercniging Huizen en Om
streken ; J.P. de Ruyter, Konin
gin Julianastraat 30,1271 SM 
Huizen,®0355258i33. 

K 

Kampen: 
IV Philatclica; J.G. Fidder, Gallé
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKotUJijk/Rijnsburg; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, A. van 
Saksenstr. 19,1723 KRNoord
Scharwoude, ©0226313764. 

Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 
©0345616960, sauersluis.a® 
iDorldonlinc.nl. 
Leeuwarden: 
V.P.V. 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.I.Hegenbarth, 
Callenburghplants. 13, 2253 TP 
Voorschoten, ©0715762265. 
LWPV; W. Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, ©0715891334. 
Lekkerkerk: 
E.N.P.V.; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228
312871. 
AV 'De Philatelist'; W.L. Wol
schrijn, Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
VPZV'De Loupe'; J.P.G. van der 
Meer, Hondsroos 6,3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
{werkdagen 19.0023.00 uur), 
Hjpgudmeer3g(a)hetnct.nl. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
ZantenWillemsen, P.C. Hooft
straat7,7131 WE Lichten
voorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
wu)isscnburg.g@hetnct.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schubertlaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimburg; B.J.M. Braam
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht. 
Meppel: 
Philatelica P.V,; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,7971AK 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland'; R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, '•'■w.storm<g)hi.n\. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. Zwit
serloodden Duik, Burg. Van 
Trichdaan 116,3648 VK Wilnis, 
©0297289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CTEpe, 
©0578613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. WijUng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, ©0252

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

373632
Noordwijkerhout: 
W Philatelica; J.M.G. van MuUe
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 

Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341
254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So
phiaweg 125,6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
«in/o@nijpunijmcg en.nl. 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, i:u).j.m.goossens(g> 
chello.nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De Bruy
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuereniging Ommen en 
Omstreken; H. Koningen, Tuin
fluiterstraat 10,7731 ZN Om
men, ©0529450830. 
Oostburg: 
P.V. Land uan Cadzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; H.Wegh,B. 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (Frl): 
Stcllingujeruer Fil.Ver.; P. Rauwer
da. Brink 3,8423 TE Makkinga, 
©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea
trixstr. 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postzegeluer. 'Iris'; D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717. 
Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, 
vanljsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576. 
Putten: 
PV Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484. 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filucro'; R.P.L. Aerdts, Hoen
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©0774744551, Mracrdts(5)hct
nct.nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M.F. Bijl, Konings
land 71, 6991DH lUieden, 
©0264951534. 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lien
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
Philatclica; W. v.d. Velde, Gro
ningerweg 32,9321 TC Peize, 
©0505032608, säu).ud.i)clde(3) 
hccnet.nl. 

Roermond: 
PV Roermond; Ing. Th.J. van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ©0475495899. 
Roosendaal: 
Pu Philatelica WestBrabant; J.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, E«inoordmail@)hctnct.nl. 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PV Philatclica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat i io, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat 21,2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rjjssen: 
P.V. Rijssen; D. Grunwald, Groen
ling 12,7463 BJ Rijssen, ©0548
542669, w d.gmnu)ald@iUÄS.nl. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070
3931315

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87,2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne
kamp, Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FVWcstfincsland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
©0224298965. 
Schoonhoven: 

( Schoonhoucnse Vereniging uan Post
zcgeberzamelaars; H. Schep, Be
neluxlaan 8, 2871 HG Schoon
hoven. 
Schijndel: 
SWP; F. Fierens, Hertog 
Hendrikstraat 11, 5492 BA Sint
Oedenrode, ©0413472446. 
HfTansenlia(p)annaburcht.nl. 
Sittard: 
FVSittard e.o.; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
P.V. Ecmiand; J. van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilotelica; mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6,3204 BM Spijkenisse, ®oi8i
616995, '•imaHei)(fflplanet.nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
n'Philatelica; H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
sh.apperlo(3)hctn et.nl. 
Steenwijk e.o.: 
F.V. Ijsselham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 
Wolvega, ©0561615153. 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EP Ter

mailto:wt.leijtcn2@chell0.nl
http://tiscali.nl
mailto:isscnburg.g@hetnct.nl
http://en.nl
http://chello.nl
http://nct.nl
http://hccnet.nl
http://et.nl


neuzen, ©0115697125. 
PVZeeutDschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelmckhof54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbur^; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Til
burg, ©0135714417, 
Kupttilbur^Cffiplanet.nl. 

U 

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

Vaals: 
PV'Dnelandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolmgenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Veendam: 
FVVeendam 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'Fnmarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoucn; J.J.J. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'DeGlobe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
PV 'Philo Vcnlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; G. Stijsiger, Pr. 
Julianastraat 26,4132 CB Via
nen, ©0347372400. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissmflse FV; 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: 
IVPhilatelico; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
ĴVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 

Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©0715616167. 

W 

' Waalwijk: 
j WPV'De Langstraat'; J.A.M, van 
j Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
( 5171JN Kaatsheuvel, ©0416
I 274760. 
' VVageningen: 
* FV'De Globe'; N.H. Edelenbosch, 

Asterstraat 387, 6708 DW Wa
geningen, ©0317424711. 
Wassenaar: 

j PC Wassenaar; L.L. Kammmga, 
j Spinozalaan i DI, 2273 XA 
I Voorburg, ©0703871987. 
' Waubach: 

PV 'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat2i, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
FilatelicaWeerte o.;G.P.A.H. 
Hendnkx, Irenelaan 27,6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 

I PV Weesp e o ; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740. 

, Wieringen: 
PV 'De Snufelaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhiIatehca; mw. G.R. Elzen, 

I Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 

, PV Winsum e.o ; W. Top, Schep
I perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
1 ©0595444395. 
i Winterswijk: 
i FV 'De Globe'; B. J. Pampiermole, 

Laan van Hilbelmk 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping

broek, Koekoeksr. 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FVWoerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47,3448 KW Woerden, 
©0348567157, Mjïlatehc. 
u)oerden@)u;anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat 3,. 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; LH.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: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, '•gswets(§) 
jreeler nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan, Eihksmit@)chcllo nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuJoldc; J. Nollet, Pluutha

ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
ZeisterZeflclZoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 

Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV 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: 
IVPhilatclica; 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: 
PVRegioZuiartsluise.o ; M. 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZunjndrechte.o ;mw.LC. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; 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 leunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

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

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

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

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

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€ 5 

€ 7 , 5 0 

€ 1 0 

€ 12,50 

€ 1 5 

^€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'e'n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

UAANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PCiPlaats: (handtekening). 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



IBFV NEDERiANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HAUTRECHT 
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EONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
ï)0302894290, fax 0302800128 
Internet http //www nbfv nl 
Email bondsbureau(5)nbfv nl 

Voorzitter 
T J Koek, Stationsplein 4f 
6953 AE Dieren, ©0313413704 

Secretaris 
D van derZee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©0334943970 
Penningmeester 
S Tuin, Nieuweweg 115 
964g AC Muntendam 
■1)0598626447 

Vicevoorzitter 
H. Buitenkamp 
Van Berestei|nstraat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598636165 

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

Evenementen 
P Walraven 
S Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©0334806816 

Verenigingszaken 
E Mol, Drossaardslaan 21 
4143 ED Leerdam, ©0345613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
Sj Bangma, Boomgaarddreef 5 
3243 AC Stad aan het Haringvliet 
©0187611542 

Pers en Publiciteit 
IC Bloemsma 
Oude Larenseweg 38 
7214 PD Epse 
©0575494488 

Webmaster: 
Jan Boon 
email webmaster(p)nbfv org 

Audiovisueel Centrum (AVCJ 
Secretaris J J M Pieters 
Stan Kentonstr 35, 2324 LL Leiden 
©0715761726 
Materiaalcommissaris 
Drs H C Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©0235262062 

Eondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©0355412526 
Bibliothecaris mevr P M van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©0302205348 
EmaiI bibliotheek@)nbfv org 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 00 tot 17 00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10 00 tot 12 00 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Eondskeuringsdienst 
Voorzitter G J Eessels 
Keurzendingen aangetekend naar de 
secretaris 
A W A. Steegh 
Van Dalenlaan 128 
2082 VH SantpoortZuid 
©0235384212 (na 20 uur) 

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

Informatie over verzekeringen 
Via het Bondsbureau 

BEKERTOERNOOI NBFV 
WEER IN NIJMEGEN 
De Filatelistenvereniging 
Noviopost uit Nijmegen 
zal op zondag 27 febru
ari 2005 het bekertoer
nooi van de NBFV orga
niseren. Dit gebeurt tij
dens de happening Post
zegelTotaal 2005 in de za
len van het wijkcentrum 
'De Klokketoren', Slote
maker de Brumeweg 272 
in Nijmegen. De stad Nij
megen zal in dat jaar ook 
het tweeduizendjarig be
staan vieren, waarbij veel 
aandacht aan het oude 
Nomomaäum in de Ro
meinse tijd zal worden 
besteed. 

De organisatie van het 
Bekertoernooi verzoekt 
deelnemers zich nu aan 

te melden. Er wordt ge
streden in twee catego
rieën: 'Algemene Filate
lie' en 'Thematische Fila
telie'. De voordrachten, 
die kunnen worden on

dersteund door filatelis
tisch materiaal m de 
vorm van een diapresen
tatie of een beamerpre
sentatie, mag maximaal 
twintig minuten duren. 
Deelname aan het toer
nooi is gratis. Voorwaar
de is wel, dat de deelne
mer lid is van een bij de 
Bond aangesloten vereni

De onderscheidingen liggen in Nijmegen al klaar 

ging. De winnaar van 
elke categorie ontvangt 
een medaille en de wis
selbeker. 
De winnaar van de cate
gorie 'Thematische Fila
telie' mag tijdens de Al
gemene Vergadering van 
de Bond op zaterdag 21 
mei 2005 in Kerkrade 
zijn of haar winnende 
voordracht presenteren. 
Heeft u belangstelüng? 
Aarzel dan niet en meldt 
u aan bij de heer P.L.M. 
Grutters, NiekEngelsch
manlaan 90, 6532 CS Nij
megen, telefoon 024
3556644. 
Het kan ook per email: 
pImflrutters(3)u)anadoo.nl. 
Mocht u vragen hebben 
dan kunt u terecht bij de 
heer Grutters. Op ver
zoek zal de heer Grutters 
u het reglement voor 
deelname aan het Beker
toernooi toezenden. 

INZENDINGEN OP VOORDRUKALBUMBLADEN 
VOORTAAN TE ZIEN OP TENTOONSTELLINGEN 

Tijdens de Algemene Le
denvergadering van de 
Bond in Rosmalen is de 
nieuwe tentoonstellings
klasse 'Inzendingen op 
voordruk albumbladen' 
en 'Catalogusverzamehn
gen' ingesteld. Van nu af 

aan is het mogelijk dat 
verzamelaars die gebruik
te (gestempelde), dan wel 
ongebruikte (postfris of 
met plakker) postzegels 
in een voordrukalbum 
verzamelen, hun collectie 
op die bladen kunnen to

nen. Ook verzamelingen 
die een bestaande catalo
gus volgen (land, thema 
of onderwerp) kunnen 
worden getoond. In prin
cipe kan men op alle cate
gorie 3tentoonstellingen 
inzenden. 
Een groot aantal verza
melaars beleeft veel ple
zier aan het verzamelen 

van een land in een voor
drukalbum. Soms wordt 
een bepaalde periode van 
een land verzameld, bij
voorbeeld de postzegels 
tot 1945, zegels na 1970 
tot aan de komst van de 
euro, of alleen series kin
derpostzegels. Dit zijn 
slechts enkele voorbeel
den van bestaande 

Verzamelingen op normale voordrukalbumbladen mogen sinds kort onder bepaalde uooriuaorden ook op tentoonstellingen luorden ingezonden 



BONDSBIBLIOTHEEK: 
EERSTE DEEL ON-LINE 

Onlangs is de website 
van de Bondsbibliotheek 
(www.nbfü.nl) uitgebreid 
met de catalogus van de 
boeken met betrekking 
tot de filatelie van Neder
land, Nederlands Oost-
Indië en Nederlands 
West-Indië. 
Het is een eerste resultaat 
van het in de computer 
zetten van de bibhografi-
sche gegevens van de in 
de bibliotheek aanwezige 
boeken. 
De catalogus is in een zo
genoemde pdf-bestand 
ondergebracht, dat met 
het programma Adobe 
Reader kan worden ge
opend; daarmee heeft 
men de mogelijkheid om 
zowel de gehele lijst te 
printen als ook om te 
zoeken op auteur en 
woorden uit de titel. 
Het op trefwoord zoeken 
blijft voorlopig alleen 
mogelijk in de Bondsbi
bliotheek zelf 

LUXE MAP 'KONINKLIJKE FAMILIE' VOOR 
DEELNEMERS VOORZITTERSVERGADERING 

Tijdens de voorzittersver
gadering in januari van 
dit jaar voerde de heer 
Roy Rempe, directeur 
Consumentenmarkt van 
TPGPost, het woord. 
Na afloop van zijn toe
spraak zegde hij toe dat 
na het verschijnen van 
het derde postzegelvelle
tje in de 'Koninklijke se
rie' van TPGPost, het 
drieluik naar alle aanwe
zigen zou worden gezon
den. Op zaterdag 12 juni 
2004 vond de doop plaats 
van prinses Catharina-
Amalia en kon met de 
productie van het laatste 
postzegelvelletje worden 
begonnen. 
Eind juni werd het prach
tig vormgegeven drieluik 
door de heer Rempe met 
een brief naar de deelne
mers gezonden, waaruit 
het volgende citaat is ge
nomen: 

In januari van ditjaar was 

ik aanwezig bij de uoorzit-
tersuer̂ aderinfl van de NBFV 
in Nieuuieflein. 
Ik fieb Deel gezien en gehoord 
ouer uiat er leeft. Het lenend 
houden van de hobby is voor 
ons allemaal heel belangrijk. 
Ik uias erg onder de indruk 
van UU) inzet voor de Jilatelie 
in Nederland. 

De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen waardeert de ge
ste van TPGPost bijzon
der en dankt de heer 
Rempe voor dit mooie 
cadeau. Een moot cadeau:... de luxe, 'koninklijke' map uan TPGPost.. 

KADERS NU OOK BESCHIKBAAR VOOR 
NIET-FILATELISTISCHE ASPECTEN 

Het is nu mogelijk bij een 
(wedstrijd)tentoonstel-
ling vijf procent van het 
aantal kaders te gebrui
ken voor niet-filatelisti-
sche aspecten met een 
maximum van vijftien ka

ders per tentoonstelling. 
Hierin kunnen bijvoor
beeld ansichtkaarten ge
toond worden of (verza-
mel)materiaal van een 
meewerkende organisa
tie of vereniging. 

Deze kaders blijven sub
sidiabel, in overeenstem
ming met de geldende re
gels. Organiserende ver
enigingen krijgen hier
door meer presentatie
mogelijkheden en ze 
kunnen hun tentoonstel
lingen nog aantrekkelij
ker maken. 

voordrukalbums. 
Uiteraard bestaan er ook 
verzamelingen van be
paalde onderwerpen of 
thema's, bijvoorbeeld 
over vlinders, auto's of 
molens. Als de verzame
ling in zijn geheel een be
paalde catalogus volgt 
kan die in deze klasse 
worden ingezonden. Het 
is nu voor bijna iedereen 
mogelijk om als inzender 
mee te doen aan een fila-
telistisch evenement. 
Men kan andere verzame
laars dus laten meegenie
ten van de eigen verza
meling. Andere verzame
laars zullen soms en
thousiast hun eigen col
lectie (of een deel daar
van) herkennen. Ook kan 
het stimulerend werken 
om zelf ook met zo'n in
zending mee te doen. 
Waar wordt bij dit soort 
inzendingen naar geke
ken als men een beoorde
ling van een jury wenst? 
1. Natuurlijk moet men 
op het eerste blad (kort) 
vertellen wat men verza
melt, welk onderwerp of 
land en welke periode. 
Wordt ongestempeld, 
postfris of gestempeld 
verzameld? Een mooi ti
telblad kan best aantrek
kelijk zijn (maximaal 5 
punten). 
2. Hoe compleet is de ge
toonde verzameling? 
Omdat maximaal vijf ka
ders per inzending mo
gen worden getoond, kan 
men vaak maar een deel 

van een land laten zien 
(voor bijvoorbeeld de 
Sovjetunie heeft men bij
na een hele tentoonstel
ling nodig!). U moet dus 
dat deel uit de verzame
ling kiezen dat zo com
pleet mogelijk is, of een 
afgerond geheel vormt 
(maximaal 10 punten). 
3. De kwaliteit is belang
rijk. 'Postfris' is altijd 
zonder plakker. Gestem
peld vraagt om mooie 
stempelafdrukken en 
geen vieze vegen of pen-
vernietiging (maximaal 
30 punten). 
4. Ziet de verzameling er 
netjes uit? (maximaal 15 
punten). 
In totaal kan men dus 60 
punten halen. Bij 55 pun
ten is de bekroning 'uit
muntend', van 40 tot 55 
punten is het 'goed' en 
van 35 tot 40 punten is 
het'voldoende'. 
Een volledig reglement 
kunt u bij het Bondsbu
reau (zie de colofon van 
deze pagina's) krijgen. 
Het Bondsbestuur hoopt 
in het najaar al de eerste 
inzendingen in deze cate
gorie te mogen verwelko
men. De categorie 3-ten
toonstelling krijgt met 
deze nieuwe inzendingen 
een extra stimulans, zo
wel voor de organisatie, 
de deelnemer als de be
zoeker. Nu kan elke ver
zamelaar met een inzen
ding op voordrukbladen 
meedoen aan een ten
toonstelling. U dus ook! 

LITERATUURINZENDINGEN OP CATEGORIE 2-
EN CATEGORIE 3-TENTOONSTELLINGEN 

Het was tot nu toe alleen 
mogelijk literatuur in te 
zenden op een catego
rie I-tentoonstelling. Nu 
kan dat ook (met jure
ring) op een categorie 2-
of categorie 3-tentoon-
stelling. Dit geeft veel 
meer mogelijkheden ook 
kleinere artikelen of stu
dies te tonen, terwijl ook 
verenigingsbladen meer 
kansen krijgen. 

Literatuur is bijzonder 
belangrijk. Het verdiept 
onze kennis binnen de fi
latelie. Meer kennis geeft 
meer plezier in het verza
melen. Ook korte artike
len kunnen veel informa
tie bevatten, terwijl het 
voor de onderzoeker of 
schrijver aantrekkelijk is 
anderen van zijn of haar 
studie deelgenoot te ma
ken. Ook krijgt men eer

der reacties op het ge
schrevene waardoor ver
dere uitdieping mogelijk 
kan worden. 
Om elk misverstand te 
vermijden: men mag in 
elke tentoonstellings
klasse tentoonstellen 
zonder voorgaande be
kroningen. Het is niet 
nodig literatuur eerst op 
een categorie 2- of cate
gorie 3-tentoonstelling 
in te zenden om op een 
categorie i-tentoonstel-
ling te mogen meedoen. 

VOORZITTERSVERGADERING VERVALLEN; 
EIND 2 0 0 5 VOLGT EVALUATIE 

Op voorstel van het 
Bondsbestuur heeft de 
Algemene Vergadering 
op 8 mei jl. in Rosmalen 
besloten de Voorzitters
vergadering in januari 
2005 te laten vervallen. 
Twee overwegingen 
speelden een rol. De 
tweemaal per jaar verga
derende Regioraad heeft 
op een bevredigende ma

nier de functie van het 
voorzittersoverleg over
genomen. De belangen 
van de Regio's worden er 
goed verdedigd, de 
standpunten vanuit de 
verenigingen duidelijk 
gemaakt en het democra
tisch overleg binnen de 
Bond verder bevorderd. 
Het wegvallen van de 
Voorzittersvergadering 

levert verder een belang
rijke financiële besparing 
op: alleen voor de Bond 
al ca. €4500.-, maar ui
teraard betekent dit ook 
een financiële besparing 
voor de deelnemende ver
enigingen. 
Op de Algemene Verga
dering is verder besloten 
om een evaluatie over de 
nieuwe situatie te houden 
aan het einde van het jaar 
2005. 

Het Bondsbestuur 

PARKSTADFILA 2 0 0 5 
IN KERKRADE 

Op 20, 21 en 22 mei 2005 
wordt in Kerkrade de 
multilaterale expositie 
Parkstadjila 2005 gehou
den, georganiseerd door 
de GSE (NBFV, NVPH en 
TPGPost) en Eerste Kerk-
raadse Philatelisten Ver
eniging. Verzamelaars 

uit de landen van het 
Multilateraal Verband 
(Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland 
en Liechtenstein) kunnen 
er in elf verschillende 
klassen aan deelnemen. 
Er is een speciale Liech-
tenstein-Salon toege
voegd, waarin inzenders 
hun Liechtenstein-verza-
melingen zullen tonen. 

De heer P. Alderliesten is ^ 
door de NBFV als Lands- ° 
commissaris voor Park- 3 
stadjila aangewezen. 5 
Aanmeldingsformulieren i 
en informatie zijn bij "" 
hem verkrijgbaar. Zijn T M 
adres: Van Kijflioekstraat » ' • 
63, 3341 SK HendrikIdo 
Ambacht, telefoon 078-
6812576, e-mailadres: 
piet.alderliesten(a)hccnet.nl 

http://www.nbf%c3%bc.nl


OVERZICHT GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
[STAND PER AUGUSTUS 2004] 
De Bond publiceert geregeld 
een geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve ge
specialiseerde verenigingen 
en studiegroepen. Informa
tie over de bij de Bond aan
gesloten verenigingen (en 
over de mogelijkheden tot 
aansluit ing bij de Bond) zijn 
verkrijgbaar bij het Bonds
bureau, Postbus 4034, 3502 
HA Utrecht, telefoon 030-
2894290, fax 2800128) 
De verklaring van de cijfers 
in het overzicht is als volgt: 
I.: gebied 
2.: activiteiten 
3.: contactpersoon 
4.: jaarlijkse contributie (ig 
= eenmalig inschrijfgeld) 
5.: e-mailadres en eventuele 
toegang tot het Internet 

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

AL BARID - Filatelistische Contact
groep Islamitische Wereld 
1 Filatelie islamitische landen en 
postgeschiedenis 
2 Ruil en vergaderbijeenkomsten, vei
ling, studies (publicaties in het blad Al 
Band) 
3 S I Breunesse, Utrechtsestraatweg 
20, 3445 AR. Woerden tel 0348481070 
4 €i8 00 
5 sytskebreunesse@hotmail com 

Filatelistengroep 'Het Baltisch Ge
bied' 
1 Filatelie en postgeschiedenis Balti
sche landen. 
2 Vergader- en ruilbijeenkomsten, le
zingen, veiling, bibliotheek 
3 A C de Bruin, Ten Passeweg loa, 
8084 AN't Harde, telefoon 
0525653124 
4 €20 00 
5 ac de bruin(5)hccnet nl 

Studiegroep China Filatelie 
1 China, Taiwan, Tibet en gebieden 
2 Publicatie verenigingsblad China Fi
latelie, publicatie deel China Hand
boek, 
verenigingsbibhotheek, ledenverga
deringen, rondzendmgen en veilin
gen 
3 W P RondevanSmaaien,Bosch-
mansweg 13,1871AW Schoorl tele
foon 072 5818583, 
4 €18,15 
5 miepenrobrondefïDzonnet nl 
website www chmafilatelie tk 

Filatelistenvereniging Duitsland 
i AlleswatindeMichelcatalogus 
Deutschland Spezial staat 
2 Veiling, rondzending, lezingen, pu
blicatie Deutsche Post, bijeenkom
sten 
3 A Hulkenberg, Vivaldiweg 68,3752 
HC Bunschoten, telefoon 033-
2983261 
4 €12 50 + eenmalige inschrijfkosten 
€3 00 
5 www geocities com/fvduitsland 

Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
i Frankrijk en overzeese gebieden, 

Q Andorra, Monaco, voormalige Franse 
c3 kolomen 
^ 2 Bijeenkomsten, veilingen, lezingen, 
« rondzendmgen, voordelige abonne-
^ menten op Franse filatelistische tijd-
o schriften 
^ 3 Mr C I Oranje, Kastanjesingel 27, 
o 3053 HG Rotterdam 010-4220745 
„ 4 €1900 (ig €3,41) 
^ 5 kees oranjegjwolmail nl 

Postzegelvereniging Griekenland 
1 Griekenland (inclusief nieuwe ge 
bieden en Cyprus) 
2 Bijeenkomsten met lezingen + eigen 
veiling, bulletin Hermes, bibliotheek, 
rondzenddienst 
3 J R Bhjlevcn, Westerhof 2, 2987 XS 
Ridderkerk, telefoon 0180-415789 
4 €20 00 Nederland, €25 00 overige 
landen 
5 info(J)pv-griekenland nl 
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website www pv-griekenland nl 

Studiegroep Britannia 
1 GrootBrittannie en het (voormalige) 
Gemenebest, Ierland 
2 Bijeenkomsten met veilingen, eigen 
bulletin, rondzendverkeer (Groot-Brit-
tannie, Wildings/Machins, Kanaal
eilanden en Ierland, Gemenebest en 
poststukken) bibliotheek, leestafel 
3 P R de Rooij, Verl Horsüaan 4, 
3971 MP Driebergen, telefoon 070-
3860232 
4 €i8oo(ige3 50) 
5 p de rooij(3)inter nl net 

Contactgroep Filitalia 
1 Italië en gebieden, San Marino, Vati
caanstad 
2 Ruil- en regionale vergaderbijeen
komsten, veilingen, publicatie van ver
enigingsblad (6x per jaar), rondzen
dmgen 
3 L H van den Brun, Van Kinsbergen-
straat 33,2518 GV Den Haag, telefoon 
070-3460328 
4 €12 00 per jaar 
5 filitalia(^wanadoo nl 
home concepts-ict nl/ffihavel/fihtalia/ 
filitalia htm 

Vereniging Nederland-Israêl Philatelie 
1 Israel - Interim-periode, Mandaat 
Periode Palestina, Turkse Periode, 
Buitenlandse postkantoren. Bezette 
gebieden, Judaica, Palestijnse autori
teit, etc 
2 Kwartaalblad N I P -Orgaan, Bijeen
komsten 4 a 5 X per jaar aangekondigd 
in ver uitgave NIP-Berichten Geen 
rondzenddienst, wel nieuwtjesdienst 
3 FB Pouderoyen,Rozengaard 14-61, 
8212 DH Lelystad telefoon/fax 0320 
234548 
4 €24 50 m IV januari 2005 
5 frans pouderoyen@hccnet nl 
website www ver-nip nl 

Postzegelkring LatijnsAmerika 
1 Alle LatijnsAmerikaanse gebieden 
en nevengebieden 
2 Bijeenkomsten, eigen periodiek (2 x 
p j ) , publicaties 
3 HV Brinkgreve,Egge27,3171 DE 
Poortugaal, telefoon 010-5013334 
4 €20 00 

Nederlandse Vereniging van Postze
gelverzamelaars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1 Postzegels en postwaardestukken 
van Liechtenstein 
2 Bijeenkomsten (2x per jaar), nieuw
tjesdienst, schriftelijke veilingen, me
dedelingenblad (4X per jaar) 
3 J W Brouwers, Postbus 54147,3008 
JC Rotterdam, telefoon 010-4832285 
4 €i6 50 
5 nvpvli970@hotmail com 

Vereniging 'Filatelistische Contact
groep GostFuropa' 
1 Postzegels- en poststukken van 
Oost-Europese landen en aanverwante 
gebieden 
2 Bijeenkomsten (4X per jaar), blad 
Oost Europa Filatelie, veihng, nieuw
tjesdienst, rondzendmgen 
3 A Welvaart, Boomstede 424 3608 
BE Maarssen, telefoon 0346572593, 
4 €15 00 
5 famwel(5)wanadoo nl, website 
members home nl/bnieborg/fcoe/ 

Nederlandse Filatelisten Vereniging 
Skandinavie 
1 Alle Scandinavische landen (Zwe
den, Noorwegen Denemarken, Deens 
West Indie, Finland, Groenland, IIs-
land, Fïroer, Aland) 
2 Bijeenkomsten, veiling, blad Het 
Noorderlicht, rondzendverkeer, cata
logi 
3 F C I K Hertel, Urkwal 74,1324 HR 
Almere, tel 036-5344650 fax 036-
5344760 
4 €20 00, Europa €2250, buiten Eu
ropa €27 50 
5 fhertel(5)hccnetnl, website 
members lycos nl/NFVSkandinavie/ 

Contactgroep Spanje-Portugal 
i Spanje, Portugal en kolomen 
2 Bijeenkomsten, rondzending, vei

lingen, verenigingsblad 'Iberia' 
3 H Veen, Tweede Stationsstraat 258, 
2718 AC Zoetermeer telefoon 079-
3611910, 
4 €18 00 
5 ksp-iberia(5)planet nl, website 
web inter nl net/users/ksp 

Vereniging voor Tsjechoslowakije 
Filatelie 
1 Tsjechoslowakije + voorlopers, Bo
hemen & Moravie, Tsjechië + Slowa
kije, Katpaten-Oekraine 
2 Bijeenkomsten, rondzending, ver
enigingsblad, nieuwtjesdienst 
3 J.AM vanDooremalen,Postbus 
136,5120 AC Rijen, telefoon 0161-
226507, faxoi6i-224850, 
4 €7 00 
5 cs-filatelie{3)home nl, website 
www cs-filatelie nl 

Vereniging voor USA & Canada 
Filatelie 
i Canada & Gebieden, USA & Geh 
2 7 Landelijke bijeenkomsten met vei
lingen, USCAPost, Verenigingsbibho
theek, nieuwtjesdienst, rondzend
dienst 
3 H Winterberg, Mozartstraat 84a, 
1962 AD Heemskerk, telefoon 
0251234256 
4 €17 30 voor 65+en jeugd of €19 30 
via acceptgiro 
€19 47 of €21 47 acceptgiro. Buiten
land €23 65 
5 herman winterberg(p)hetnet nl 
website www usca nl 

Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
1 Zuidelijk Afrika 
2 Bijeenkomsten, veiling, rondzen
ding, bibliotheek, nieuwsbrief Barte-
lomeu Dias, nieuwtjesdienst 
3 J Stolk, Waterhoenlaan 24,9120 
Melsele België, telefoon 0032 
37754990 
4 €i8 00 
5 janstolk(ä)belgacom net 

Studiegroep Z.W.P. 
i De (voormalige) Nederlandse over
zeese gebiedsdelen ('Tropisch Neder
land') en Australasia 
2 Bijeenkomsten, rondzenddienst, 
jaarlijkse clubtentoonstellmg, vereni
gingsblad 
3 JA Dijkstra,Dolderstraat74,6706 
IG Wageningen, telefoon 0317-
417490 
4 €20 00 (buitenlandse leden €25 00) 
5 j dijkstra50@chello nl 

Studiegroep Zwitserland 
i Zwitserland 
2 Bijeenkomsten, lezingen, rondzen
ding, veilingen, blad lungfraupost 
3 W lacobi, Postbus 95,3970 AB 
Driebergen, telefoon 0343518303 
4 €50 95incl Sctoeitztr Briefmarken 
Zeitung (SßZ), €19 75 zonder SBZ 

THEMJtTISCHE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging voor Thema
tische Filatelie 
i Thematische filatelie 
2 BladThema(5xperjaar),contactda
gen rondzendmgen, schriftelijke vei
lingen, motiefcontact, vertaalservice, 
tentoonstellingen 
3 J C van Duin, Berglustlaan 84,3054 
BK Rotterdam, tel 010-4610573, fax 
010-4183272 
4 €22 50 
5 jc@vanduin com 

Nederlandse Vereniging voor Verenig
de Naties en Verenigd Europa Filatelie 
i Verenigde Naties en Verenigd Euro
pa 
2 Bijeenkomsten schriftelijke veiling, 
blad' Grenzenloos 
3 IM Snellenberg,Porfier9,3831VL 
Leusden, telefoon 033-4943567 
4 «19 50 

Internationale vereniging 'de Spoor-
wegmotiefFilatelist' 
i Het thema 'Spoorwegen' op postze
gels 
2 Ruilbijeenkomsten, nieuwtjes
dienst, blad DerEisenbahnmotivsam-
mler (Duitstalig) 
3 HW Wareman Peuscherstraati2i, 
7558 BC Hengelo telefoon 074 
2773261 
4 €22 50 

Filatelisten Vereniging Gabriel 
1 Oecumenische vereniging voor bij
bel en christendom bijbelse ±ema's, 
kerkgeschiedenis, kunst 
2 Maandblad, 4 ledenbijeenkomsten, 
filatelisüsche literatuur m b t bijbel 
en chnstendom, nieuwtjes en stempel-
dienst 
3 IF H van Dijk, Larikslaan 22,7244 
BA Barchem, telefoon 0573-442218 
4 €20 00 (Ned ),€25 00(ov)ig 
€350 
5 jfli vandijk(5)i2move.nl 

Ruimtevaart Filatelie Club Nederland 
1 Historische, technische en weten
schappelijke aspecten van ruimtevaart 
en kosmos 
2 Kwartaaltijdschrift 'De Nieuws-
bnef, ruildagen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen en -tentoon
stellingen, mimtentoonstellingen, ver
zorging ruimtevaartcovers en veilin
gen 
3 A P H M lacobs, p/a Lupine 30, 
2211 MI Noordwijkerhout, telefoon 
0306562972 
4 €15 00 ( ig €4 50) 
5 a olckers@)hetnet nl 

Filatelistische Motiefgroep 'Papier en 
Druk' Nederland 
1 Papier en Druk, grondstoffen en pa-
piervervaardiging, vormvervaardiging, 
druktechnieken, drukpersen en andere 
machines, geschiedenis van het schrift 
en het drukken, manuscripten, boe
ken, kranten e d 
2 3 bijeenkomsten per jaar, uitgave 
van' Druk Doende , stands op Grafi-
vak, beurzen en tentoonstellingen 
3 A D van Heiningen, Leerlooier 11, 
6641 DJ Beumngen, telefoon 024-
6774258 
4 €20 00 
5 ad van hemingen^planet nl 

Ma;onnieke Filatelistische Studie
groep 'De Getande Rand' 
1 Vrijmetselarij op postzegels in de 
wereld en vrijmetselarij op FDC's 
2 Bijeenkomsten op wisselende data, 
3 tot 4 keer per jaar, eigen orgaan De 
Verlichte Loupe 
3 PI Dillo, De Boog 17,1741 MI Scha
gen, telefoon 0224 212413 
4 €20 00 
5 dgr{5)ia2 net 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging van Poststuk
ken en Poststempelverzamelaars 
i Poststukken, postale afstempehn-
gen en overige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis 
2 Bijeenkomsten met lezingen/veilin
gen bijeenkomsten Groep Postge
schiedenis en Groep Postmechanisa-
tie, algemeen en gespecialiseerd rond
zendverkeer, uitwisselen frankeer/ma
chinestempels, publicaties De Post
zak en Verenigingsnieuws, posthisto-
rische studies, catalogi op stempelge-
bied 
3 I F G Spijkerman,Postbus 1065, 
6801 BB Arnhem, telefoon 026-
3230556 
4 €22 50 Euro (ig €12 50) 
5 secretariaat(J)po-en-po com 
website www po-en-po nl 

Contact en studiegroep ie emissie 
Nederland 1852 
1 Emissie 1852 
2 Bestudering van de eerste emissie, 
bijeenkomsten 
3 HI M Caarls, Buizerd 76,1261SV 
Blaricum, telefoon 0355261164 
4 €25 00 Euro (ig €25 00) 

Nederlandse Vereniging van Aerophi-
latehsten 'De Vliegende Hollander' 
1 Luchtpost (ontwikkeling, eerste 
vluchten e d) luchtpostcatalogus 
2 Regiobijenkomsten in Aalsmeer, 
Hilversum Eindhoven, 
Groningen/Eelde, en 
Vlissmgen, (schriftelijke) veilingen, 
jaarlijkse Dag van de Aerofilatelie met 
tentoonstelling Nieuwtjesdienst 
Voor eerste en speciale vluchten met 
bijzonder poststempel, rondzend
dienst, publicatie De AeroPhilatelist 
(6x per jaar) en diverse naslagwerken 
3 W van der Helm, De Kolk 13,3931 
WN Woudenberg, telefoon 033-
2858424 

4 €20 00, buitenland €25 00 
5 e-mail wvanderhelm(5)ncrvnet nl 
website www de-vliegende-hollan-
der com 

Studiegroep Particuliere Post
bezorging 
1 Paruculiere Postbezorging (Stads-
post) in Nederland 
2 Informatievergaring en -uitwisse
ling over Nederlandse Stadspostdien
sten, Stadspostzegels en - stempels 
Bijeenkomsten m Apeldoorn (4x/jr), 
driemaandelijkse periodiek, Catalogus 
(losbladig) en Nieuwtjesdienst. 
3 W Kuhne Ing , De Virieusmgel lo a, 
5301GB Zaltbommel, tel 0418-
515041 
4 €15 00 

Filatelistenvereniging Dal Nippon 
1 Nederlandsindie onder lapanse be
zetting en onder het bewind van de Re
publiek Indonesië voor de soevereini
teitsoverdracht 
2 Gegevensuitwissehng, catalogi, 
blad, publicaties, rondzending, vei
ling, vergadering 
3 LB Vosse,Vinkenbaan3,1851TB 
Heiloo, telefoon 0725332293, fax 
0725339936 
4 €20 00 Euro (Nederl), €25 00 (ov) 
5 leo vosse@planet nl 
website www dainippon nl 

Landelijke Vereniging van Aanteken-
strookjesverzamelaars 
1 Aantekenstrookjes, van Nederland 
en andere landen 
2 Beurzen, eigen blad, schriftelijke 
veilingen, uitgifte kantorenhjst 
3 L L Louwerse, Kon Wilhelminas-
traat 51,2811 TT Reeuwijk, telefoon 
0182-395103 
4. «15.00 

Studiegroep Velrandbijzonderheden 
(Plaat- en Etsingnummers) 
1 Plaat/etsingnummers, knippen/pon
sen, drukkerstekens, paskruizen, re-
gisterblokken en perforaties 
2 Bijeenkomsten, ruilverkeer, veilin
gen. Publicaties Randverschijnselen 
en Handboek Plaat- en Etsingnum
mers 
3 secretariaat p/a Postbus 522,1000 
AM Amsterdam 
4 €22 00 

Studiegroep Voorafstempelingen 
1 Vootafgestempelde postwaarden 
gehele wereld 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, rond
zendverkeer, veihngen 
3 C F L Kaïjser, Bergstraat 13,4641 
RD Ossendrecht, telefoon 0164-
672697 
4 €900 
5 fred kaijser@wanadoo nl 

Nederlandse Postzegelvereniging 'De 
Plaatfout' 
1 Studie plaatfouten op Nederlandse 
postzegels (+0 r.) 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, vei
ling 
3 W Mast, Balsa 165 3315 NK Dor
drecht telefoon 078 6169939, 
4 €15 00 (€2 501g) . 
5.wmast(§)chellonl 

Nederlandse Vereniging voor Fiscale 
Filatelie 
1 Fiscale filatelie 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, vei
lingen 
3 O C G van der Vliet, Pashegge 46, 
7103 BH Winterswijk, telefoon 
0543522070, 
4 €15 -, €20 - buitenland (€5 - ig) 
5 vliet307(5)wxs nl 

Lions International Stamp Club, 
Chapter 7 Nederland 
1 Lions postzegels en -enveloppen, 
alsmede ander filatehstisch Lions-ma-
teriaal, inzamelen gebruikte zegels uit 
gehele wereld t b v charitatieve doe
len 
2 Vergaderingen, ruilen, veilingen 
3 A H I Bosscha, De Perk 33,9411 PZ 
Bellen, telefoon 0593 523334 fax 0593 
540532 
4 €30 00 
5 aukebosschaj^anadoo nl 
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PH0025 Denemarken €360,00 
In doos Gebr EcTieriormezoekdoos met zak
jes, kistjes eiiz. waarbu ook iets div 
Scandinavië en wereld. 

PH0033 Wereld € 960,00 
In doos Pfns/ otyebr /gchr Party in zakjes, bs 
en op oude albumbloden met een enorm« 
hoeveelheid z^els waarbij klassiek Gezien de 
hoeveelheid met te omschrijven, maar een mooie 
uitzoekparty Zeergeschikt voor rondzendlij 

PH0054 Nederland €660,00 
In map Gebr Party roltandmg, waarby 
paren. Uuk^cvariferd Op insteekkaarten. 

PH0079 Nederland € 3i>5,oo 
InKABE album Ongehr/pfns 15)44/1576' 
Een zeergoedgevuldc verzameling, met veel 
beter materiaal uit de jaren '50 

PH0095 Duitsland € 295,00 
In doos Ongebr / pfns Groot aantal complete 
m/latievellen met drukte keus en HAN-
nummers Vellen deels vastgeplakt Toch 
interessante koop 

PH0096 Wereld € 495,00 
In doos Allerlei Grote doos met de uttzock-
partij voor de geïnteresseerde vtrzamdaar 
O a gezien dienst DDR, vluchtelingen, 
iri/latie Duitsland, dooszakjes, enz, enz 

PHooip Nederland € 1.080,00 
In album Gcbr/ongebr 
Colleaic 1852 -15173 met 28, zp, 44,49,61B, 
100, ziz-zip, ziS-2}p, 346-34^ gebruikt en 
134-135/ ^0, i/i-i73 en402B-403B on
gebruikt Vanaf 15)50 vemaaani compleet 
ongebruikt waarbij kinderblokken Tevens 
dunst en luchtpost Cat vvrd Euro 6000,-

PH0016 Verenigd Europa € 150,00 
In album Pfris Collectie Meelopers blokken 
en velletjes waorby ongetand 
Cataloguswaardc Michel Oost Europa Euro 
800,-

PH0017 Verenigd Europa € 270,00 
In insteekboek Pfris Partij blokken en vellet
jes Meelopers getand en ongetand Catalogus 
Murhel Oost Europa Euro 1^50,-

PH0024 Zweden €480,00 
Inz albums Pjrts Collectie postzegelboekjes, 
combinaties en losse zcgelsjaren 
'60 tot 5)0 2^er hoge cataloguswaarde 

PH0097 Nederland € 175,00 
InImportaalbum Gcbr/ongebr Collectie 
tot/ met 15)80, waarvan de betere jaren '30 

PH0089 Faroer € z(>5,oo 
In insteekboeL Gebr 197^/1990 Een leuke 
engrospartij Geschikt voor wederverkopers 

Numtsmattek & Filatelie 

Numismatiek & 
Filatelie 
Bij ons kunt u ook terecht voor 
losse postzegels en motief-
zegels uit de hele wereld 
tevens voor al uw filatelist-
ische benodigdheden! 

Philamunt 
Rosmolenstraat 34-36̂  
6i3iHZSittard 
Telefoon: 046 - 420 16 50 
Telefax: 046-4201651 
www.philamuntnl 
mfo@philamuntnl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 
van 10.00 -17.30 uur 
Zaterdag van 11.00 - 17.00 uur 

Daarnaast zijn wij ook op afspraak te 
bezoeken! 

lïSHSiMilliktfile 

numismanek mmitai a\ bankbtfjett. . ^.a 
hani.hi\]nun postzc^geis ui- en verkoop Aaad- en.groothandel nuintsmattek fiiatelie 

...imanck ...ai. 
_ lierai L-

http://www.philamuntnl
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WILT U VBRKOPBNT 
WIJ KOPEN! 

BEL: 070-3625263 

Kom nu naar de Postzegel Parti jen Centrale in Den Haag. 
Wi j zijn zes dagen per week open 

maandag t / m zaterdag 
9:00 - 17:00 uur jêt. 0 
4 0 zitplaatsen 

ONS A A N B O D 
' * * 

- Meer dan 1.500 kleine partijen (koopjes) vanaf 2,- tot 100,-
(om de kosten laag te houden staan deze koopjes niet op de partijenlij 

- Meer dan 500 partijen vanaf honderd euro tot vele duizenden euro's 
- 300,000 FDC's van 0,50ct per stuk 
- 50,000 briev^ii van 0,S0ct per stuk 
- 10.000 betere brieven vanaf 1 euro 

- meer dan 10.000 series van de hele wereld 
(veel motief, zeer prettig geprijsd) 

iW/r^ 
www.postitg^^partijencentrale.nil 
Stuur de bon ingevuld naar o-is op en ontvang gratis en vrijblijvend onze post2egelkrant(partijenlijst) 

INFORMATIEBON 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 

Postzegel Partijen Centrale Piet Heinstraa 

efoon 
-mail 
teressegebieden 

mrW 

Den Haag, Tel: 070-3625263, Fax: 070-3625415 

http://www.postitg%5e%5epartijencentrale.nil


Tel 030-2443170 

Wilt 

u 

verkopen? 

Wij 

kopen! 

Tel 030-2443170 

Tel 030-2443170 
Smits Philately is één van de 
grootste postzegelwinkels 

in Nederland. 

Wij hebben natuurlijk 
een winkel, maar we 

hebben ook een internetsite. 

In tegenstelling tot veel andere 
f websites zijn op onze website 

alle kavels natuurlijk voorzien van 
meerdere foto's. 

Onze website staat 24 uur per dag 
tot uw beschikking, gewoon om 
eens rond te kijken of om direct 

te bestellen. 

U kunt natuurlijk ook langskomen 
in onze winkel en 

de kavels rustig bekijken. 
Tel 030-2443170 

Openingstijden website: 
24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar: 

WWW.FILATELIE.NET 
Openingstijden winkel: 

Woensdag 12-18, donderdag 12-20. vrijdag 12-18, zaterdag 12-18: 

Amsterdamsestraatweg 404 Utrecht 

INFORMATIEBON 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
E-mail: 
Interessegebieden: 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

o ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

o ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
neem contact met mij op via tel nr.: m 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404 3551 CX Utrecht of fax naar 030 2892620 

http://WWW.FILATELIE.NET


POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

yiiunthandel van 

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

abonnement 
neemt, ontvangt u 
de nieuwe uitgiften 
tegen de nieuwtjes-
prijs, d.w.z. voorde
liger dan op de lijst 
wordt vermeld. 

I Prijslijst IsraÄI posHns mat tab. CompMaJaargangan incl. 
t bloKc, zonder A-nrs. Oudere uitgiften 194fl t/m 1953 uit 

voorraad levett)aar 
Elke zege 
^ 1954 « 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Vraag pril 
1 en elke serie Is ook 

12,50 
4,50 
6,60 
1,70 
3,45 
5,70 

43,00 
20,50 
21,60 
27,75 
19,35 
10,00 
18,20 
5,65 
6,70 
8,75 

12,50 

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

sopgaal. 
losLverkrllgbaarl 

18,85 
13,65 
12,50 
3,45 
5,00 
6,80 
8,40 

11,25 
6,80 

13,60 
14,75 
17,75 
28,40 
25,00 
34,25 
37,50 
37,50 

1988 C 38,65 
1989 
1990 
1991 
1992 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2003 

56,85 
50,00 
38,65 
40,95 

34,25 
52,30 
47,75 
45,25 
44,35 
52,95 
54,40 

49,80 
OiKt«r« latgifter 1943 t/m 1953 uit voorraad tavarbmv 

vraag pnitopgaaf EBia lagei wi elks Mna IB ook los vMknj0>Mr' 

• Tevens ontvangt 
u gratis Ned. 
vertalingen in Ideur 
over de nieuwste 
postzegels van 
Israël. 

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

• Wij verzenden 
alles franco met 
mooie frankering. 

t» ^•y ' / t»** 

4>̂ «̂'4̂  43e DAG van de AEROFILATELIE 
tijdens de POSTEX 2004. 

15-17 oktober 2004. 
Luchtposttentoonstelling met als thema "UIVER-vluchten". 
Speciale enveloppen (FDC en klein kabinet) met bijzonder 
TPG-poststempel. Prijs 3,95 per paar. Te bestellen op 
reknr 402.628 tnv De Vliegende Hollander te Pijnacker. 
Tevens verschijnt een geheel herziene uitgave van de 
Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen 2005 en een publicatie van het Dagboek van de 
passagier van de UIVER, de heer R.J.Domenie aangevuld 
met diverse artikelen en unieke foto's. Luchtpostcatalogus 
verkrijgbaar op de tentoonstelling of door storting van € 21 
(incl. verzendkosten) op reknr 146.366 tnv Stichting 
Tentoonstelling De Vliegende Hollander te Barendrecht. 

Filcon v.o.f. 
KOOPT NEDERLAND POSTFRIS 
Postfris vóór 1940: 40 è 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 
e 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 

€ 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 

Na 1960 eevraaed 
plus blokken 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit' postfris; zonder roest en redelijk gecentreerd. Minimum levering € 200,-. 
Betaling Na akkoord bevinden per bank of giro. 
Drukfouten en pnjswijziginen voorbehouden. 

Filcon vo.f. 
Meikevemieent 36, Hilversum (1218 HG) 

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

Jj / .vJ.X . / \ . 
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 

mailto:filcon@worldonline.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Postex 2004 te Apeldoorn 
van 15 t/m 17 oktober 2004, 

Dag van de Postzegel Rotterdam en 
Dag van de Postzegel Amsterdam 

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

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852 gespecialiseerd met 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

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

Een greep uit onze voorraad: 

^*^ ^Te* ^r/* ^ryrn " ^ ^ i 

üf.i 9>.. rn X/tmw C^t'PiAt ' ^ ' i r r y * ' 

/ «9 

n >, i» 7   i . 

/ ^ ^ . . 
/i/TTTT^fJnf, n^ny 

'^ÉJÉÉlWiÉÉilliillWi*'' 
Complete omslag met 3stuiverstempel (ADEMA H8a) verstuurd van 'sGravenhage naar 
Amsterdam op 20 juni 1786. Op a.Z. cursief's Haage. € 150 

rJf. A^o^ i ^ ^ r l r4r ■■. y'O i^^^t^ /J^ 
* v 

(AA >'> / 

c^f^^. 

F 

Complete vouwbrief met departementstempel P.123P./Meppel, verstuurd door de inspecteur der posterijen te Meppel 
naar Diever, gedateerd 19 april 1811 met interessante inhoud m.b.t. de postbezorging per "postillon". € 475 

email: info@ bouscher.nl www. bouscher. nl 

http://bouscher.nl


Aanwezig Dag van de Postzegel Rotterdam. Congrescentrum Ahoy/29 t/m 31 oktober 2004 

^ (^hMtyH^ 

J« w - . i 

Complete omslag, gefrankeerd met een vertikaal paar 3b met afstempeling Roermond-C, 
d.d. 2-3-1856 naar Nantes (F). Op a.z. diverse aankomst- en transitstempels € 625 

nr 1 CD® 
pl.IV, pos.31-32 

€ 260 

n r 2 c m © 
pl.V, pos.63-65 

€ 425 

nr 3b m Q 
pos.74-75 

€ 495 

C t ^ e ^ 

Complete ongefrankeerde omslag van het Koninklijke Pruissische Staatsarchief verstuurd van Düsseldorf (D) naar 
Heeswijk. Aldaar beport met 25ct d.m.v. P2A en P9CI. Transitstempel 's-Hertogenbosch (9-2-1886) en klemrondstempel 
Heeswijk (10-2-1886) op a.Z. € 1 . 0 7 5 



Huygens College/6 en 7 november 2004 Aanwezig Dag van de Postzegel Amsterdam 

• ^ 

V ^̂  ^^ i £y/£ V/c A"^ J t ^ / 

 « ^ 

l̂ ü^» 
• i ^ / / ï if^t £■'i^ 

2 ^ / ' / / 

/é^A/i^ 
^—^'ZisaSf 

Rcouvert met horizontale Rstrook, verstuurd vanuit Beest op 1981883 naar 
Meppel, gefrankeerd met 19H en 21H. Op az aankomststempel Meppel 
1981883 € 1 675 

nr 1 CD ^ 
halfrondfrancostempel 

®ZevenbergenC 
€ 475 

nr 3b m o 
halfrondfrancostempel 

®ZeistB 
€ 350 

nr 1 CD o 
halfrondfrancostempel 

OGoorC 
€ 375 

 ^ 

Complete omslag, gefrankeerd met UIA en 23D, verstuurd van 'sGravenhage 1351874 naar 
Parijs. € 1 775 



RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 

nr AM** [ 
€ 5.575 (C) 

\ 

nr 15B**tid 
€ 325 (C) 

mw9^rwwww^ 
^ ^ 

nr38 
€ 450 

r"" ' 

1 
». r' t«« J i r l**plIII6 

€ 1.775 (C) 
nr 2**pl VII 98 

€ 1.875 (C) 
nr 3b**94 

€ 2.765 (C) 
nr 4 B " 

€ 1.275 (C) 
nr 6A" 

€ 3.275 (C) 

iKTlfM^PF

nr 9IA** 
€ 3.250 (C) 

/ V* 1 
■feKv 

nr 16** 
€ 775 (C) 

nr 17A** 
€ 350 (C) 

f 

jjp 20 CEMT 

M«*a**ft*MM 
nr 24K*' 

€ 1.875 (C) 

««««V««Vf««« 

: | ^ 2 O C E N T J ^ | ; 

nr 40** 
€ 325 (C) 

I & 

nr 75** 
€170 

1.I I .JL***I*^ 

nr 104/105* 
€ 595 (C) 

• ^ ^ M * ^ ^ M h » ^ M 
exnr 121/131' 

€ 925 (C) 

postfri (C) = certificaat 



teL 020679.5952 /fax: 020679.4780 email: tnfo@bouscher.nl 

wammtmmsmmmm^ 

nr r eb pi.VI. 4445/4950 
€ 4.750 (C) 

nr 4A* 
€ 2 . 1 5 0 ( 0 

nr5* i 
€ 2.750 (C) 

nr 1* plla23 
€550 

nr 2* pi I 
€575 

nr 3b* 55 
€1 250 € 450 (C) 

nr6* 
€ 975 (C) 

nr 23H* 
€ 360 (C) 

w^^^w^^^^^^^ 

Z O C E M Ï i ^ l ; 

nr 24K* 
€ 450 (C) 

nr 26H* 
€525 

nr 27H* 
€650 

nrSO* 
€ 675 (C) 

ongebruikt 

nr lOr 
€ 675 (C) 

i^rviwOT^w^pv* 

MAttMMMMHM 
lOlf* 

€ 975 (C) 

pi«««««! ■■■■■« I l 

nr 104/105* 
€295 

mailto:tnfo@bouscher.nl


RONALD BOUSCHER ABN-AMRO Bank rek 541915193 

nr ISBfa-) 
€ 3 2 5 

rSBZESSSSSl 

N"i?*iï5M 1 
nr l l 'O 
€ 100 

P I B P 
€ 165 (C) 

nr 12"0 
€150 

P2Af= 
€190 

P lOCIVO 
€115 € 1 275 (C) € 2 575 (C) 

tweeletter 
'-^Naarden 

€ 9 5 

rweeletter 
OQude Pekela 

€125 

tweeletter 
^Zevenbergen 

€ 9 5 

tweeletter 
C* Kaatsheuvel 

€ 9 5 

rnjHM^UKil' 

m 
tweeletter 
O Hengelo 

€70 

tweeletter 
O Zaandam 

€ 2 5 

franco-takje 
OTerneuzen 

€ 6 5 

franco takje 
OAlkmaar 

€ 5 0 

franco-takje 
O Zaandam 

€ 4 5 

franco takje 
^Zienkzee 

€150 

franco-takje 
OZeist 
€ 6 5 

franco takje 
'^Veenendaal 

€ 9 5 

langstempel 
Osloten 
€275 

tweeletter 
O's-Gr -Parkstr 

€ 2 9 5 

iliitiilü 
halfrondfranco 
OOosterhout 

€ 1 9 5 

halfrondfranco 
OWaalwijk 

€165 

halfrondfranco 
^Gronmgen 

€ 2 5 

halfrondfranco 
oSluis 
€125 

{ O 

\i^-l'i/ 
M A É M 

> H > t " H | 

h A É M * MAAAAAA^MAM 
klemrond 
Aagtekerke 

€ 5 0 

klemrond 
ODelfshaven 

€ 6 0 

klemrond 
OEelde 
€ 1 5 0 

klemrond 
'^Hekehngen 

€175 

klemrond 
ONoordwelle 

€ 7 5 

klemrond 
^Amsterdam 10 

€ 2 5 



SALON EN SYMPOSIUM ZEHEN 
ACADEMIEJUBILEUM LUISTER BIJ 

Twintig jaar Nederlandse Academie voor Filatelie 
DOOR N O O R T J E K R I K H A A R , H U I Z E N 

'Leren van elkaar en kennis 
doorgeven,' zo omschrijft Frans 
Hermse, voorzitter van de Ne
derlandse Academie voor Fila
telie, kort en krachtig de doel
stellingen van deze vereniging. 
Met de Franse Académie de Phi
latelie als voorbeeld en de Aka-
demeia, de wijsgerige school die 
Plato in 387 voor Christus in 
Athene stichtte, m gedachten 
werd op 12 novemben984de 
Nederlandse Academie voor Fi
latelie opgericht. De Academie 
wil in Nederland de studie en 
het onderzoek op het gebied 
van de filatelie centraliseren en 
stimuleren en de vergaarde ken
nis verspreiden. 
Tijdens het jaarlijkse postzegel
evenement Postex, dat dit jaar 
op 15,16 en 17 oktober in Apel
doorn zal worden gehouden, is 
er een Salon die zal bestaan uit 
zo'n honderd kaders die wor
den gevuld door leden van de 
Academie. Verder staat een fila-
telistisch symposium op het 
programma om het twintigjarig 
bestaan van de Academie te vie
ren. In vier lezingen wordt inge-

Ze werd opgezet naar Frans model: de Nederlandse 

Academie voor Filatelie. Onder het denkbeeldige dak van 

deze Akademeia verrichten vooraanstaande filatelisten 

hun onderzoeken, met het doel de resultaten ervan onder 

het publiek te verspreiden. Deze maand viert het instituut 

zijn twintigjarig bestaan; het was aanleiding voor een 

gesprek met Academievoorzitter Frans Hermse. 

gaan op de aandachtsgebieden 
van de Academie, te weten tra
ditionele filatelie, postgeschie-
denis, postwaardestukken, the-
matiscne filatelie, aerofilatelie, 
fiscale filatelie en literatuuron
derzoek. Zo zal Marcel Van der 
Muilen (België) de postgeschie-
denis belichten van de Duitse 
Post in België en Noord-Frank
rijk tijdens de Eerste Wereldoor
log. De leden Henk Buitenkamp 
en Gerrit Matthijssen spreken 
over 'Postwaardestukken en 
Grensgevallen', Kees Spoelman 
beantwoordt de vraag 'Fiscaal 
verzamelen, waarom en hoe.'' 

en Pim van den Bold en Jeffrey 
Groeneveld zullen de themati
sche filatelie nader belichten. 
Het symposium begint op za
terdag 16 oktober om n uur. 
'Vooral het symposium biedt 
ons een unieke kans om te la
ten zien, waarmee wij al jaren 
bezig zijn,' vertelt Frans Herm
se. "We verwachten van onze le
den niveau op het vakgebied. 
We zijn echt niet elitair, we be
oordelen iemand vrijwel uitslui
tend op zijn of haar capaciteiten 
als filatelist.' De Academie, die 
nu dertig leden heeft, begon 
met zestien enthousiaste deel-

notities 
van de 
Nederland» Academie 
voor 
Filatelie 

« 

4 

Hermse: 'Maar het belangrijk
ste is dat onze leden de sfeer 
van de "club" aanvoelen, zodat 
we elkaar samen stimuleren de 
filatelie op een wetenschappe
lijk hoger niveau te brengen.' 
In het eigen blad van de Acade
mie, Notities, worden bijdragen 
van leden geplaatst. 'Daarop 
komt zo nu en dan ook com
mentaar. Ja, ook wel eens van 
niet-leden. En ik vind dat prima. 
Als je namelijk pretendeert we
tenschappelijk bezig te zijn, kun 
je alleen maar blij zijn met men
sen die commentaar leveren, 
kritisch zijn, tegenspel bieden 
of je op een 'zwart gat' in je on
derzoek wijzen." 
Hermse, die enige bedenktijd 
vroeg voor hij een jaar geleclen 
het voorzitterschap accepteerde 
('het is altijd een probleem ie
mand te vinden die de kar kan 
trekken') is uiteindelijk welover
wogen de klus aangegaan. 'Ik 
ben weliswaar niet de beste 
filatelist, maar ik kan op de zaak 
passen en er vooral voor zorgen 
dat de leden samenwerken om 
ons doel te bereiken.' 

notities 
van de 
NctlcriuiKlse Academie 

Omslagen van het eerste nummeren een recente editie van het Academieblad 'Notities' 

Frans Hermse, voorzitter van de Nederlandse Academie voor Filatelie 'De mening van een 
ander kan je stimuleren om de zaken van een andere kant te bekijken' 

nemers, die zoals de statuten 
aangeven 'onderzoek hebben 
gedaan op nieuwe gebieden in 
de filatelie of daartoe nieuwe 
wegen hebben aangegeven.' 
Van leden wordt verder onder 
andere verwacht dat ze 'erkend 
zijn als specialist binnen een 
verzamelgebied' en 'één of 
meerdere verzamelingen van 
goed niveau bezitten'. Frans 

Die samenwerking is essentieel; 
filatelisten zijn vaak eenlingen 
die hard ploeteren om meer 
over hun specialisme te weten 
te komen. 'Maar samen kom je 
verder,' aldus Academie-voor
zitter Hermse. 'Ontdekkingen 
en meningen van anderen sti
muleren je om zaken van een 
andere kantte bekijken of nog 
eens opnieuw te onderzoeken.' 

7ij 



AANDACHT VOOR 
FRANKRIJK 

Ditmaal weer aandacht 
voor kaarten die de Fran
se vereniging Les Maxi-
maphiles Frangais heeft 
vervaardigd. In februari 
(pagina 134) eindigden 

^ we met de testpilote Jac-
° quelineAuriol (1917-
^ 2000) in de cockpit van 
•^ de Mystère 20 en we pak-
0 ken de draad weer op [i] 
Z met een kaart die het 
° tweede element van de 
z luchtpostzegel belicht: 
5 een Mirage-jachtvliegtuig 
^ uit 1956. Dan twee kaar-

teil vdii ue populairste TOjL wielerwedstrijd, de Tour 
»VV de France, die in 2003 een 

eeuw bestond. De twee 
hexagonale zegels tonen 
Maurice Garin, de eerste 
winnaar in 1903 [2] en 

een eigentijdse winnaar 
[3]. La Poste maakt overi
gens niet goed duidelijk 
dat de winnaar in de gele 
trui hoort. Op de maxi-
mumkaart [3] gaat het 
wèl goed, met direct 
daarachter nummer 2 in 
de bolletjestrui. Nog 
meer sport, en wel de 
wereldkampioenschap
pen atletiek die in 2003 
in Parijs werden gehou
den. De brede postzegel 
van juli 2003 laat de on
derdelen hardlopen. 
hoogspringen en speer-
werpen zien; de maxi-
mumkaart [4] toont het 
laatstgenoemde onder
deel extra goed. 
Vorig jaar verschenen 
twee blokken, gewijd aan 
de verschillende Franse 
regio' s. Het eerste blok 
toont sfeerbeelden met 

bekende locale produc
ten en plaatselijke ge
woonten. Een bekend va
kantieplaatje vormen 
Fransen die pétanque spe
len [5], dat bij ons alge
mener bekend staat als 
Jeu de boules. Op de andere 
zegels komen we origine
le streekproducten tegen, 
zoals ganzenlever [6] en 
Camembert [7]. De stem
pels dragen telkens als 
ondertitel La France a 
uivre, wat misschien op 
'Leefbaar Frankrijk' lijkt. 
maar toch echt apolitiek 
bedoeld is. 
Het andere blok toont 
vooral bekende Franse 
gebouwen. Het stempel 
heeft als ondertitel La 
France a voir, vrij vertaald: 
'Frankrijk, het bekijken 
waard'. Het aardige van 
deze zegels is dat de 

meeste zo' n vijftig jaar 
geleden ook al versche
nen zijn. De oude en de 
nieuwe maximumkaarten 
vormen zo een leuk con
trast. De nieuwe zijn 
kleurrijk, maar de oude 
stralen een authentiekere 
sfeer uit, versterkt door 
de mooie vlagstempels. 
Het middeleeuwse Hos
pice de Beaune [8,9] is een 
van de allereerste zieken
huizen. Het beroemde 
kasteel van Chenonceau 
[10, II] heefteen balzaal 
die over de rivier de Cher 
is gebouwd. Het was de 
bedoeling dat hij zou 
aansluiten op het tweede 
deel van het kasteel, maar 
dat werd nimmer ge
bouwd, zodat een oever 
geheel leeg bleef 
Afbeelding [12] laat zien 
dat de Fransen er trots op 

zijn dat de Queen Mary 2, 
het grootste cruiseschip 
ter wereld, op hun werf 
in Saint-Nazaire ge
bouwd werd. Kaart [13], 
die gewijd is aan het the
ma brandweer, komt uit 
een serie die tien aparte 
voertuigen belicht. Hier
in figureert ook de 
Renault-politiewagen 
[14], die wij kennen uit 
de vroegere Maigret-
films. De rij wordt geslo
ten door kaart [15] met 
Mickey Mouse uit een se
rie van drie stripzegels 
met Minnie Mouse en 
Donald Duck. De reeks 
verscheen in maart van 
dit jaar, ter gelegenheid 
van het Fète du timbre. Je 
zou wensen dat het elke 
dag postzegelfeest was! 



MPORTA's HELDERE KIJK 

^ O P VERZAMELINGEN 

kunstieder • goudopdruk • scharniersleuven • ronde hoeken • off white papier • zegels afgebeeld • Hcwid klemstroken 

SlJRINAf 

Jèm. 

1 
/ 

i 

\ 

• 

IMPORTA B V Postbus 301 5400 AH Uden *tel 041 3 26 59 73 ' fax 041 3 26 67 20 *e-mail info@importa nl *www importa nl 

Bezoekt U ook onze stand op de POSTEX 2004 in de Amencahal in Apeldoorn op 1 5 t/m 1 7 oktober 2004 
(Uitgebreide postzegelbeurs voor de verzamelaar onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 
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SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 
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KLM 
De winterdienstregeling 
van de KLM Icomt er aan. 
Ze gaat op 31 olctober in 
en zorgt voor veranderin
gen in de vluciiten van de 
nieuwe combinatie, 
KLM/Air Fran«. Per de ge
noemde datum vliegt Air 
France niet langer op Ma
nilla (Filippijnen) en Ja
karta (Indonesië). Daar 
staat tegenover dat de 
KLM nu rechtstreeks op 
Manilla zal gaan vliegen. 
Zoals eerder is gemeld 
gaat de KLM weer op At
lanta (Verenigde Staten) 

vliegen, maar alleen ten 
koste van het staken van 
de dienst op Miami. 
Verder gaat de vlucht-
frequentie van diverse 
besteramingen behoor
lijk omhoog, bijvoor
beeld bij Houston (VS), 
Minneapolis (VS), Para
maribo (Suriname), Bo
naire (Nederlandse Antil
len), Toulouse (Frank
rijk), Boekarest (Roe
menie), Curagao (Neder
landse Antillen), Sint 
Maarten (Nederlandse 
Antillen), Sao Paulo (Bra
zilië) en Lima (Peru). 

Gemeld wordt dat Abudja 
(Nigeria) wordt opgeno
men in het KLM-systeem, 
maar ik dacht dat dit al 
eerder was gebeurd (ligt 
in die plaats misschien 
nog post van de Vliegen
de Hollander?); Abudja 
dient als tussenstation 
voor het traject naar Ma-
labo (Equatoriaal Gui
nea), waardoor Duala 
(Kameroen) als tussen
stop verdwijnt. 

BALLONVLUCHT 
Op 7 augustus was er in 
Tsjechië weer een ballon

vaart; de ballon nam op 
zijn vlucht post mee [i]. 

ANTARCTICA 
Er kunnen weer post
stukken van de bases op 
Antarctica (Zuidpoolge-
bied) worden gemeld. 
Het gaat ditmaal om spe
ciaal voor de gelegenheid 
gedrukte enveloppen, die 
meteen ook een stuk 
duurder zijn. Maar ja, het 
resultaat mag er zijn. 
Er zijn converts van de 
volgende bases uitgege
ven: Casey (20 oktober 
2003 [2]), Mawson (17 

november 2003 [3]), Da
vis (17 november 
2003 [4]) en Macquarie (5 
maart 2004 [5]). 

DAG VAN DE 
AEROriLATELIE 
Ik kan u nu ook het gele-
genheidsstempel laten 
zien datTPGPost ter ge
legenheid van de Dag van 
de Aerofilatelie ter be
schikking heeft gesteld 
[6]. De tekst van dit 
stempel luidt 43e Dag van 
deAerojilatelie-16-10-2004 
- Amcncahal Apeldoorn - Ui-
uerPH-AJU 1934-2004. 



1958 
1959 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1975 
1977 
1978 

België 
België 
Cyprus 
Cyprus 
Monaco 
Cyprus 
Spanje 
Cyprus 
Monaco 
Griekenland 
Portugal 
Cyprus 
Monaco 
Spaans Andoorra 
Turkije 
Frans Andorra 

TE KOOP GEVRAAGD 

5,00 
1,00 

75,00 
60,00 

2,00 
30,00 

1,00 
30,00 
2,00 
2,50 

30,00 
5,00 
7,50 
4,00 

17,50 
25,00 

Verenigd Europa 
Postfris 

1979 Turkije 7,50 
1980 Turks Cyprus 2,50 
1981 Ierland 5,00 
1982 Ierland 12,50 
1982 IJsland 7,50 
1982 Griekenland 4,00 
1983 Ierland 12,50 
1983 IJsland 20,00 
1983 Turks Cyprus 50,00 
1983 Griekenland 5,00 
1984 San Marino 4,00 
1984 Turkije 40,00 
1985 Turkije 50,00 
1985 Italië 10,00 
1986 Ierland 30,00 
1986 Turkije 25,00 

Overige zegels en landen op aanvraag 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

1987 
1987 
1988 
1989 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 

San Marino 
Turkije 
Luxemburg 
Turkije 
Luxemburg 
Turkije 
Hongarije 
IJsland 
Turkije 
Turks Cyprus 
Denemarken 
Roemenië 
Griekenland 

27,50 
25,00 

6,00 
30,00 
6,00 
7,50 
4,00 

10,00 
30,00 
5,00 
6,00 

15,00 
3,00 

SHFË SAFE NEDERLAND 
van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam 

PERFOMETER 

M^- Hebben deze artikelen 
( rs j UW interesse opgewekt? 

VOORDRUKALBUMS V' / 

^ 

Breng ons dan een bezoek 
in Rotterdam 

OPBERGSYSTEMEN 

MUNTENALBUMS 

Firma M. van Mastrigt 
Botersloot 62-64 

3011 HJ Rotterdam 
tel. 010-4143077 
fax 010-414 94 99 

e-mail m.mastrlgt@wxs.nl 
www.safenederland.nl 

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:m.mastrlgt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl


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

Argentinië 
Sprookjes 
Een kleurig boekje met 
een aantal sprookjes en 
ook nog eens zes postze
gels van 75 c. verschenen 
op 10 juli in Argentinië. 
Helaas is het boekje met 
een sticker dichtgeplakt; 
het lukte mij niet het on
beschadigd te openen. 

België 
Impatiens 
Op 27 september ver
scheen in België een 
nieuw bloemenboekje, 
dit keer met tien zelflfle-
vende postzegels waarop 
de impatiens ofwel de bal-
semien (zoals ons vlijtig 
liesje) staat afgebeeld. De 
zegels hebben geen 
waardeaanduiding, maar 
de vermelding prior. De 
prijs van het boekje is 
momenteel €5.-. De ze
gels zijn bedoeld voor 
prioritaire brieven tot 50 
gram voor het binnen
land. 

ding. De zelfklevende ze
gels zijn bedoeld voor ge
wone post en kosten 
44 c. 

^ Belgiés nieuiuc bloemcnboekjj. 

^ Halioiüeen 
° Nooit geweten dat er in 
3 België op de avond van 31 
5 oktober ook al spoken en 
^ geesten rondwaren. De 

uitgifte van een speciaal 
yflft Hallowecn-boekje, op 18 
' • " oktober, moet me er niet

temin van overtuigen. 
Het boekje bevat tien ze
gels (twee motieven) 
zonder waardeaandui-
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Happy HallouJten 
Canada 
Herdruk permanente boekjes 
Vorig jaar 19 december 
verschenen er in Canada 
vier boekjes met perma
nente zegels. Naar nu 
blijkt is er van alle vier op 
6 juli een herdruk ver
schenen. De barcode van 
alle boekjes is anders. 
Maar er is meer. De boek
jes met zesmaal 80 c. en 
zesmaal $ 1.40 - beide 
metahornblad-zijn 
overgestapt van drukker. 
Eerst kwamen ze van 
Ashton Potter, nu van 
Lowe-Martin. De twee 
andere boekjes bleven 
hun drukker trouw, maar 
die hebben een geheel 
nieuwe kafttekening. 

GoIJbalformaat 
Canada viert dit jaar de 
honderdste verjaardag 
van het open kampioen
schap golf Op 12 augus
tus verschenen dan ook 
twee ronde zegels (4g c.) 
in het exacte formaat van 
een golfbal (doorsnede 
42.67 mm), compleet 
met kuiltjes aan de ran
den. De zegels tonen de 
tegenstelling tussen 
vroeger en nu in zilveren 
silhouetten van golfspe-
lers en de bijbehorende 
achtergrond. 
Een los velletje van acht 
van deze 'golfbalzegels' 

is verkrijgbaar in een 
mapje boordevol infor
matie. Canada Post rang
schikt ze onder de ru
briek'boekjes'. Dat is 
dan ook de reden dat ik 
ze hier alsnog vermeld. 

Duitsland 
Veel varianten 
Boekjeskoorts in Duits
land! Was er de laatste ja
ren op nieuwe uitgiften 
na weinig meer te bele
ven (alleen de plaatfou-
tenverzamelaars van de 
Arbeitskreis Markenheftchen 
hadden af en toe last van 
verhoging), sinds begin 
dit jaar wordt speurwerk 
naar varianten van de 
laatste boekjes soms aar
dig beloond. Ik meldde 
eerder al de varianten van 
boekje 50 (viermaal 45, 
achtmaal 55 c.) en 51 (ro
zen). 
Nu blijkt dat de herdruk 
van dit rozenboekje ook 
al in twee varianten voor
komt: met brede kaftper-
foratie (19 gaten) en met 
smalle kaftperforatie (53 
gaten). Bij boekje 54 
(Duitse muziekraad) is 
iets dergelijks aan de 
hand; smal (24 gaten) en 
breed (16 gaten). 

Finland 
Schatten uit schecpsuirakken 
Op 8 september werd de 
serie 'Finse Golf ver
volgd met de uitgifte van 
een boekje waar in op vijf 
postzegels vondsten uit 
scheepswrakken staan 
afgebeeld. Het gaat daar
bij om een drinkbeker uit 
een i3e-eeuws houten 
vaartuig, een lakstempel 

Het Finse boekje met de schatten 
uitschecpsuirakkcn. 

uit de Hollandse Vrouw 
Maria, een gouden horlo
ge gevonden in de St. Mi-
kael, een bandelier uit de 
Mulan en het boegbeeld 
van een Russisch fregat. 
De zegels zijn zonder 
waardeaanduiding, maar 
met de vermelding ie 
klas (= 65 c. nu). De opla
ge is 720.000 boekjes. 
Tot nu toe verschenen in 
deze serie vier uitgiften: 
2001 - Boekje met alge
mene informatie over de 
Finse Golf 
2002 - Boekje met de we
reld onder water 
2003 - Vuurtorens in een 
velletje 
2004 - Boekje met schat
ten uit scheepswrakken 

Frankrijk 
Nieuu; kajtje 
Van het zogenaamde 
DAB-carnet met twintig 
zegels zonder waarde
aanduiding (momenteel 
50 c.) is in juni van dit 
jaar een witte versie ver
schenen. De eerdere uit
voeringwas in geel. Deze 
boekjes zijn uitsluitend 
verkrijgbaar uit geldauto
maten: de Distributeurs Au-
tomatiques de Billets. 

Groot-Brittannië 
Prcstî eboekjes 2005 
Komend jaar verschijnen 
er in Engeland weer twee 
prestigeboekjes. In beide 
wordt teruggegaan naar 
de negentiende eeuw. 
Het eerste boekje is ge
wijd aan de schrijfster 
Charlotte Brontë naar 
aanleiding van haar 
150ste sterfdag. Het 
tweede beschrijft de 
roemruchte zeeslag bij 
Kaap Trafalgar (1805). 

Guernsey 
Olympische Spelen 
Guernsey herdacht op 29 
juli de terugkeer van de 
Olympische Spelen naar 
het land van oorsprong 
met de uitgifte van onder 
meer een prestigeboekje. 
De vier zegels laten dan 
ook de aloude sporten 
zien: discuswerpen 
(32 p.), speerwerpen 
(36 p.), hardlopen (45 p.) 
en worstelen (65 p.). De 
zegel van £ i.- in het mi
nivelletje laat alle vier de 
sporten zien. Het boekje 
geeft veel tekst en illus
traties en bevat vijfmaal 
de serie en éénmaal het 
minivelletje. Alles bijeen 
heeft dat de niet kinder

achtige prijs van £ 9.90 
tot gevolg. 

Korea (Noord) 
Bezoek aan China 
Noord-Korea's leider 
staat nog steeds op een 
voetstuk. Wat te denken 
van het op 17 juni ver
schenen boekje ter gele
genheid van het informe
le bezoek van Kim Jong II 
aan de Volksrepubliek 
China? Het boekje bevat 
twee zegels van 3, twee 
van 12, twee van 40, twee 
van 60 en één van 74 jon. 
De afbeeldingen zijn wat 
saai; hoofdzakelijk elkaar 
de hand schuddende 
mannen. 

Letland 
Tentoonsteilinäsboekjes 
Na de boekjes ter gele
genheid van de exposities 
Essen 2004 en Paris 2004 
zijn ook speciale boekjes 
van Letland voor de expo-
sisties Leipzig 2004 (24, 
25 en 26 september) en 
Stamp Fair Helsinki 2004 
(29, 30 en 31 oktober) te 
verwachten. 

Man 
Geschiedenis uan Man 
Voor het eerst sinds zijn 
zelfstandigheid (1973) 
geeft de post van Man 
een serie postzegels zon
der waardeaanduiding 
uit. Hetgebruiksdoel is 
wèl duidelijk aangege
ven: lOM (Isle of Man) of 
UK (United Kinfldom). 
Op de tien zegels staan 
afbeeldingen van de op
vallendste culturele en 
historische plekjes van 
het eiland. Een aantal za
gen we al eerder op post
zegels en/of in boekjes. 
De zegels zijn ook in zelf
klevende boekjes ver
krijgbaar: tienmaal 25 p. 
(voor post binnen het ei
land) en tienmaal 28 p. 
(voor post naar het Ver
enigd Koninkrijk). 

De beide nieuwe boekjes van het 
eiland Man. 



Polen 
Przemysl 
Postzegelboekjes van Po
len verzamelen is geen 
hachelijke zaak meer. 
Was het vroeger moeilijk 
de scheidslijn te trekken 
tussen officiële landelijk 
verkrijgbare, locale en 
particulier uitgegeven 
boekjes, tegenwoordig is 
het verschil duidelijk. Lo
cale boekjes, met vaak 
oplagen van slechts en
kele honderden, verschij
nen er geregeld en in 
nogal wat steden: Chelm, 
Kraków, Katowice, Os-
troleka, Wroclaw... om er 
maar een aantal te noe
men. Sinds 2002 is de 
post in Przemysl actief. 
Przemysl is een provin
ciehoofdstad in het zuid
oosten van Polen. Er ver
schenen dit jaar al meer
dere boekjes. Zo zijn de 
op 2 juni verschenen vel
letjes met zegels van paus 
Johannes Paulus II in 
meerdere boekjes ge
bruikt. De velletjes heb
ben de pastorale bezoe
ken van de paus aan Po
len in de periode 1979-
2002 tot onderwerp. Het 
gaat om vier boekjes met 
elk vier zegels van 1.25 zl. 
Er is ook nog één boekje 
waarin de pausgekke Po
len de zegels van vorig 
jaar stopten. 
Op 30 juni verscheen een 
boekje met acht zegels 
van 1.25 zl. met afbeel
dingen van exotische vo
gels. 

In juli verschenen twee 
boekjes: één ter gelegen
heid van de zestigste ver
jaardag van 
de opstand 
in het getto 
van War
schau en 
één ter her
denking 
van de 
priester Jer-
zego Popie-
luszki, die 
twintig jaar 
geleden 
door de 
communistische gehei
me politie werd ontvoerd 
en gedood. Beide boekjes 
bevatten overigens 'ge
wone' zegels: vijfmaal 
1.25 zl. Gdansk. 

Rusland 
Marka 
Het zijn soms maar gek
ke boekjes die ze in Rus
land uitgeven: vaak fraaie 
kaftjes met slechts één of 
enkele zegels, eenvoudig 
vastgeplakt met de vel-
rand, met meestal een 
eerstedagstempel er
naast. Het IS maakwerk 

eersteklas. Soms ver
schijnen er ook prachtige 
grootformaat-prestige-
boekjes, die helaas vaak 
pittig zijn geprijsd. 
Niet zo vreemd dat meni
ge verzamelaar er wat 
wantrouwend tegenover 
staat. Terecht? Oordeel 
zelf De boekjes worden 
uitgegeven en verspreid 
door Marka, het uitge
vers- en handelscentrum 
van het ministerie van 
Communicatie en Infor
matie van de Russische 
Federatie. Marka vervaar
digt ook de postzegels en 
andere postale produc
ten. Op de boekjes staat 
altijd het logo van Marka. 
Aan het ofificièle karakter 
van deze boekjes hoeven 
we dus niet te twijfelen. 
De vaak kleine oplagen 
en de verkrijgbaarheid 
geven wel reden tot wan
trouwen. Vooral de luxe 
(en dure!) boekjes lijken 
regelrecht voor de bui
tenlandse verzamelaar 
bestemd. Maar zijn pre-
stigeboekjes bijvoorbeeld 
niet altijd voor verzame
laars bedoeld? Ergerlijk 
is eveneens - maar dat 
geldt voor meer landen -
dat de prijs meestal vele 
malen hoger is dan de 
nominale waarde. 

Duitsland-Rusland 
Een gemeenschappelijke 
uitgifte van Rusland en 
Duitsland verscheen op 3 
juni. Het thema ervan is 
de vriendschapsbanden 
tussen de jeugd van beide 
landen. Het boekje bevat 
één zegel van 8 r. 
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Gemeenschappelijke uitgifte met Duitsland 

Het boekje is eveneens 
verkrijgbaar met twee 
Duitse zegels (tweemaal 
55 c.) èn twee Russische 
(8 r.). Op develrand van 
beide zegelparen staat 
een tekst in het Russisch 
of in het Duits. En daar
door is het eigenlijk ook 
een Duits boekje! 

Testpiloot 
Vladimir Kokkinaki 
(1904-1985), een Russi
sche testpiloot, werd op 8 
juni geëerd met een post
zegel van 8 r. Eén zegel 
vormt ook de inhoud van 

een speciaal boekje. 

Amazonezit 
De amazone, het lange 
kostuum voor dames te 
paard, was een negen-
tiende-eeuwse uitvin
ding. In een op 18 juli 
verschenen boekje zijn 
daarvan drie voorbeelden 
op zegels van 4 r. te zien. 

Olympische Spelen 
Een Russisch sportboek-
je volgde op 20 juli. Het 
bevat een zegel van 3 r. 
(atletiek), een van 8 r. 
(worstelen) en een vignet 
met het Olympisch vuur. 

Uruguay 
Montevideo 
Slechts twee zegels van 
$ 14 vormen de inhoud 
van een boekje dat op 17 
juni in Uruguay ver
scheen. Het boekje staat 
in het teken van de stad 
Montevideo. Het is het 
tiende boekje van dit 
Zuid-Amerikaanse land. 

Verenigde Staten 
Wilma Rudolph 
Amerika eert één van zijn 
grootste atletes in de vijf
de uitgave van de serie 
'Vooraanstaande Ameri
kanen'. Ze overwon op 
jonge leeftijd polio en 
ontwikkelde zich tot een 
kampioensprintster. Ze 
verpletterde wereldre-
cords en won drie Olym
pische gouden medailles. 
De op 15 juli verschenen 
zegel met haar portret 
kost 23 c. en is ook ver
krijgbaar in een vouw
boekje en in een auto
maatboekje. Beide bevat
ten tien zegels. 

Martin Johnson Heade 
De Amerikaanse negen-
tiende-eeuwse schilder 
Martin Johnson Heade 
was een begaafd en veel
zijdig kunstenaar. Zijn 
stijl was vernieuwend en 
hij schilderde de meest 
uiteenlopende onderwer
pen. Voor de serie 'Ame
rikaanse schatten' koos 
men zijn 'Grote magnoha 
op een blauw fluwelen 
kleed'. Deze zegel van 
37 c. verscheen op 12 au
gustus en is ook in een 
vouwboekje van twintig 
stuks verkrijgbaar. 

Het Amerikaanse vouu)boekjc met 
de grote magnolia 
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Kajt en zegelinhoud uan het boekje van Vaticaanstad 

Vaticaanstad 
Moderne religieuze kunst 
Op vier zegels laat de 
postdienst van Vaticaan
stad wat voorbeelden van 
nieuwe aanwinsten zien. 
Op één van de zegels, die 
van 60 c , staat 'De Val 
van de Engelen', een 
schilderij van Marino Ma-
rini. Deze zegel is ook 
per vier in een postzegel
boekje verkrijgbaar. Ze
gels en boekje versche
nen op 16 september. 
Drukker van dit alles is 
Joh. Enschedé. Er zijn 
100.000 boekjes vervaar
digd. 

Verenigde Naties 
Griekenland 
Sinds 1996 geven de Ver
enigde Naties jaarlijks 
drie prestigeboekjes uit, 
die de aandacht vestigen 
op voorbeelden uit de 
lijst van werelderfdeelge-
bouwen of-gebieden in 
een bepaald land. Het zal 
niemand verbazen dat dit 
jaar Griekenland aan de 
beurt is. Afgebeeld zijn 
de Akropolis, Delos (de 
laan met marmeren leeu
wen), Delphi (van het 
orakel), Pythagoreion en 
Heraion op het eiland Sa-
mos, de ruines van Myce-

$ 7.20, oplage 31.000), 
Geneve (8.40 fr., oplage 
33.000) en Wenen 
(€6.80, oplage 49.000). 

IJsland 
Kerstboekje 
De sneeuwhoen en het 
rendier zijn de motieven 
op de IJslandse kerstze-

Het IJslandse kerstbockje 

De drie boekjes van de Verenigde Naties. 

na en Tiryns, en Olympia, 
de plek van de eerste 
Olympische Spelen. 
De door Enschedé ver
vaardigde zegels en 
boekjes verschenen op 12 
augustus in New York 
(prijs van het boekje 

gels van dit jaar. Beide 
zegels verschijnen op 4 
november. 
De zegel met de sneeuw
hoen, met een waarde 
van 45 k., is ook per tien 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. 
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NEDERLAND 

Standaardverhuiskaart 
van Enschedé in omloop 
In 'Filatelie' van juli/au
gustus kon ik de ontdek
king melden van de eer
ste A6-verhuiskaart die 
bij drukker Enschedé ge
drukt is. Sindsdien zijn er 
ook standaardbriefkaar
ten (afkomstig uit de ver
pakkingen van tien 
stuks) in omloop geko
men. Tot nu toe heb ik 
daarvan alleen gebruikte 
exemplaren gezien, met 
als vroegste stempelda-
tum 27 juli 2004 [i]. Is er 
een lezer die op het post
kantoor al een complete 
set heeft weten te be
machtigen? 
De nieuwe kaart wijkt 
niet veel af van het bij 
Walsall gedrukte type. 
Alleen het papier is dui
delijk anders: het is dun
ner en gladder. 

NIEUWE UITGIFTEN 

China (Volksrepubliek) 
De twintigste verjaardag 
van de Chinese Bank voor 
Industrie en Commercie 
op I januari jl. was aan
leiding voor de uitgifte 
van een geïllustreerde en
velop [2]. In het zegel
beeld van 80 fen staat het 
beeldmerk van de bank 
afgebeeld en op de hn-
kerzijde van de envelop 
ziet men een foto van het 
bankgebouw. Voor bui
tenlandse verzamelaars is 
het handig dat op de ach
terzijde van de envelop 
een verklarende tekst is 
afgedrukt in het Engels. 
Het kenmerk van de en-
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velop is JF93 (i-i) 2004. 
Verkoopprijs onbekend. 

Duitsland 
Op 12 augustus 2004 is 
een geïllustreerde enve
lop (PlusBnef) uitgegeven 
met als thema '200 jaar 
camelia's in Saksen'. Het 
zegelbeeld is ontleend 
aan de postzegel 'Came-
liagroet' van 55 eurocent 
uit de serie 'Post' die op 
dezelfde dag verscheen. 
De illustratie op de lin
kerzijde van de envelop 
toont een witte camelia 
met op de achtergrond de 
kasteeltoren van Konigs-
bruck. De verkoopprijs 
van het postwaardestuk 
is tien cent hoger dan de 
nominale waarde, name
lijk 65 eurocent. 

Ter gelegenheid van de 
105de Duitse Filatelisten-
dag in Wernigerode (20, 
21 en 22 augustus) werd 
op 12 augustus 2004 een 
zogenoemde Messebnef-
umschlafl uitgegeven [3]. 
Bij deze envelop is het ze
gelbeeld ontleend aan de 
'Groeten'-postzegel van 
55 cent die uitkwam op 5 
februari 2004, met af
beeldingen van papieren 
vliegtuigjes. Op de lin
kerzijde van de envelop 
ziet men het embleem 
van de manifestatie, een 
toeristische afbeelding 
van de stad Wernigerode 
en de tekst Liebe GruJ?c aus 
Wernigerode. Verkoopprijs 
65 eurocent. 

Op Duitse postkantoren 
worden veel postwaarde-
stukken verkocht in ver
pakkingen van tien stuks. 
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Ik toon twee recente 
voorbeelden: 
- PlusKarte formaat C6 
met vakantiezegel van 45 
eurocent in een verpak
king van tien stuks voor 
€5.20 [4] 
- PlusBnef vensterenvelop 
formaat DL met zegel
beeld Lyonel Feininger 
55 eurocent in een ver
pakking van tien stuks 
voor€6.50 [5]. 

Frankrijk 
Op de site van La Poste 
(u)U)U!.laposte.JT) vond ik 
een groot aantal nieuwe 
prêt-a-poster-cnueloppen 

vermeld die ik in de pers
berichten nog niet gezien 
had. Het gaat om een 
flink aantal enveloppen 
met aandacht voor de 
schoonheid van steden 
en regio's en daarnaast 
postwaardestukken die 
van belang zijn vanwege 
het 'hergebruik' van oude 
postzegels in het zegel
beeld. Jammer genoeg 
waren de bijbehorende il
lustraties kwalitatief ge
zien niet goed genoeg 
om ze hier te kunnen pre
senteren. 
- Deliarquement, de invasie 
in Normandië in juni 
1944. Uitgiftedatum 8 
maart 2004. Een set van 
vijf enveloppen met het 
zegelbeeld uit Le Retour 
van René Magritte uit de 
kunstreeks. Verschillen
de foto's van D-Day op de 
voorzijde. Prijs per set 
€4.57; bij twee sets of 
meer €4.19. 
- Pyre'ne'es, uitgiftedatum 
22 maart 2004. Een set 
van vijf enveloppen met 
het zegelbeeld uit de se
rie 'Nationale parken'. 
Verschillende foto's op 
de voorzijde. Prijs per set 
€3.25; bij twee sets of 
meer €3.02. 
- Souhaits (wensen), uit
giftedatum 22 maart 
2004. Verkocht per set 
van drie vierkante enve

loppen met bijpassende 
correspondentiekaart in 
drie verschillende kleu
ren voor €2.90. Het ze
gelbeeld is ontleend aan 
de postzegel 'Rood hart 
van Torrente' uit 2003. 
De enveloppen zijn ge
schikt voor zendingen tot 
20 gram vanuit Frankrijk 
naar alle bestemmingen 
ter wereld. 
- Floralies, uitgiftedatum 
24 april 2004. Envelop 
formaat DL ter gelegen
heid van de bloementen-
toonstelling in Nantes (7 
tot en met 17 mei). Zegel
beeld 'Roos'. Prijs per set 
van vijf stuks €3.25; bij 
twee sets of meer €3.02. 
- Picasso, uitgiftedatum 26 
april 2004. Zegelbeeld 
'Le Printemps' (de Len
te), eerder verschenen in 
1998 als postzegel in de 
bekende grootformaat-
kunstreeks. 
- La Rochelle, uitgifteda
tum 15 juni 2004. De en
velop van het formaat DL 
(110x220 mm) heeft een 
zegelbeeld ontleend aan 
de oester-postzegel uit de 
emissie. 
'Regioportretten'. Hij is 
onbeperkt geldig voor 
verzending binnen 
Frankrijk en Zone A en 
kost €0.80. Bij afname 
van meer dan vier stuks 
krijgt men korting. 
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- 'Parijs vanuit de lucht'. 
Uitgiftedatum 28 juni 
2004. Vijf enveloppen 
met zegelbeelden en illu
straties ontleend aan 
oude Franse luchtpostze
gels. De zegelbeelden 
zijn uitgevoerd in plaat-
druk. De gebruikte zegels 
zijn respectievelijk: 
'Vliegtuig boven Parijs' 
(Yvert-nummers 8-
14,1936), 'Vliegtuig bo
ven Parijs' (Yvert-num-
meri5,1936), '12de 
UPU-congres' (Yvert-
nummer20,1974), 'In
ternationaal Congres Te
legrafie en Telefonie' 
(Yvert-nummer 28,1949) 
en 'Gezicht op Parijs' 
(Yvert-nummer 29, 
1950). Prijs per set €6.-, 
bij afname van meerdere 
sets €5.52. 
- 'Toeristische plaatsen 
in Parijs'. Uitgiftedatum 
28 juni 2004. Vijf enve
loppen met zegelbeelden 
en illustraties ontleend 
aan de postzegelemissie 
uit 1947, Yvert-nummers 
776 en 780 tot en met 
783. Zegelbeelden uitge
voerd in plaatdruk. Af
beeldingen van de Notrc-
Dame, het Louure, de Con-
aergene, La Cite en de Place 
de la Concords. Prijs per set 
€6.-, bij afname van 
meerdere sets €5.52. 
- Haute-Corse, uitgifteda
tum I juli 2004. Een set 
van vijf enveloppen met 
het zegelbeeld 'Tour Gé-
noise', maar met ver
schillende foto's van het 
eiland Corsica op de 
voorzijde. Prijs per set 

€3.25; bij twee sets of 
meer €3.02. 
- 'Marseille', uitgifteda
tum I juli 2004. Een set 
van vijf enveloppen met 
het zegelbeeld 'Marseille' 
van de postzegel uit 
2002, maar met verschil
lende foto's op de voor
zijde. Prijs per set €3.25; 
bij twee sets of meer 
€3.02. 
- 'Vaucluse', uitgifteda
tum I juli 2004. Een set 
van vijf enveloppen for
maat 114x162 mm met 
het zegelbeeld 'Vaucluse' 
uit de regioreeks van 
2003 met verschillende 
foto's op de voorzijde. 
Prijs per set €3.25; bij 
twee sets of meer €3.02. 
Dezelfde reeks is ook ver
krijgbaar in formaat DL. 
- 'Clermont-Ferrand', 
uitgiftedatum 20 juli 
2004. Zegelbeeld ont
leend aan de gelijknami
ge postzegel. Een set van 
vijf enveloppen met het
zelfde zegelbeeld, maar 
met verschillende foto's 
van de stad op de voorzij
de. Prijs per set €3.25; bij 
twee sets of meer €3.02. 
- 'Olympische Vlam', uit
giftedatum en prijs onbe
kend. 

Behalve de officiële uit
giften worden in Frank
rijk heel veel postwaarde-
stukken uitgegeven die 
voorzien zijn van een par
ticuliere bijdruk. Ze wor
den soms wel op lokale 
postkantoren verkocht, 
maar ze zijn niet lande
lijk verkrijgbaar en de Fi-

latelistische Dienst levert 
ze ook niet. 
In het Postmuseum in 
Rjquewihr (Elzas) is een 
mooi exemplaar te koop: 
een envelop met zegel
beeld Marianne de Luquet 
(rood, zonder waarde
aanduiding). Op de enve
lop is een foto afgedrukt 
van één van de pronk
stukken uit de collectie: 
een diligence met drie 
compartimenten uit het 
begin van de 19de eeuw. 

Uit Pierreville (Ardêche) 
kreeg ik deze zomer een 
envelop toegestuurd (eu
roteken, €0.46) met re
clame voor de plaatselij
ke jaarmarkt die plaats
vindt in het eerste week
einde van september. 
Volgens mijn correspon
dentwerd de kaart enkele 
jaren geleden gratis vers
trekt door de plaatselijke 
middenstand. 

Luxemburg 
Ook in Luxemburg kent 
men tegenwoordig de 
term prét-a-poster. Deze 
voorgefrankeerde enve
loppen worden in princi
pe verkocht in verpakkin
gen van minimaal tien 
stuks, maar aan de filate-
listische loketten kan 
men ze ook per stuk aan
schaffen [6, 7]. 
Deze zomer waren de 
volgende typen verkrijg
baar: 
- een envelop in formaat 
C4 (229x324 mm) zonder 
venster, verkrijgbaar in 
dozen van honderd 

stuks; loketprijs per stuk 
€1.30; 
- een envelop in formaat 
ame'ricain (114x229 mm) 
versie zonder venster in 
verpakkingen van tien of 
250 stuks, versie met 
venster in een doos van 
vijfhonderd stuks; loket-
prijs €0.63; 
- een envelop in formaat 
C6 (114x162 mm) zonder 
venster in verpakkingen 
van tien of 250 stuks; lo- 1 
ketprijs€o.63. I 

Oekraïne 
De standaard-envelop in 
het formaat C6 wordt al 
enige jaren voorzien van 
het zegelbeeld 'Monu
ment met vredesduiven 
in Kiev'. Inde loop van ! 
vorig jaar werd de waar- 1 
deaanduiding van 40 k. 
veranderd in 45 k. De | 
drukdatum op de achter- 1 
zijde van de nieuwe enve- , 
lop is 18-09-2003. De en- ' 
velop is bij verschillende 
gelegenheden voorzien 
van een illustratie: 
- historicus M. Marke
witsch (1804-1860), 
drukdatum 15-12-2003; 
- kasteel in Pidgizzi (bij 
Lemberg), 11-05-2004 
- Pinksteren, 08-04-2004 
[8] 

In Oekraïne worden ook 
geregeld geïllustreerde 
enveloppen uitgebracht 
met een bijzonder zegel
beeld. Dit jaar versche
nen bijvoorbeeld de vol
gende C6-enveloppen 
met een nominale waarde 
van 45 k: I 

- tien jaar Ukrposta, zegel
beeld logo van de post
dienst, illustratie volwas
sen en kinderen bij een 
loket, o5-oi-2oo4; 
-125 jaar zemstuo-zegels 
in het district Prilutzki, 
zegelbeeld zemstvo-post-
zegel, illustratie post
koets, 14-01-2004 [9]; 
- 190ste geboortedag 
dichter T. Schevtsjenko, 
12-02-2004; 
- 150ste geboortedag bio-
chemicus I. Gorbatsjev-
sky, 16-05-2004 [10]; 
- zeshonderd jaar munt-
slag in de stad Mostiska, 
20-04-2004 [11]. 

Oostenrijk 
Van de voorgefrankeerde 
envelop die op 16 augus
tus 2004 werd uitge
bracht, bestaan twee ver
sies. Allereerst de norma
le versie, die voorzien is 
van het zegelbeeld 'Or
namenten' van €0.55 
[12]. Deze envelop werd 
uitgebracht in een oplage 
van 450.000 stuks. De 
andere versie van de en
velop is aan de linker
voorzijde voorzien van 
een illustratie ter gele
genheid van de jeugd-
postzegeltentoonstelling 
in Götzis (17,18 en 19 
september). Daarop staat 
het Jonas-kasteeltje in 
Götzis [13]. De oplage 
van deze envelop be
draagt slechts 50.000 
stuks. De verkoopprijs 
van beide enveloppen is 
gelijk: 70 eurocent. Er 
was een eerstedagstem-
pel beschikbaar [14]. 
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KLASSIEKE EMISSIES: COMPUTER 
OPENT EEN NIEUWE WERELD 

Er kan een wereld voor u open
gaan! Welke wereld? De wereld 
van de postzegel. De wereld 
van de oude postzegel, om nog 
preciezer te zijn. Postzegels 
waarvan de drukplaten vele ma
len gereinigd werden, zodat de 
afdrukken van die platen allerlei 
veegjes, strepen, vlekken en 
stippen te zien gaven die nu als 
'kenmerken' gelden. Die ken
merken helpen ons om de des
betreffende zegels te 'platen'. 
Ze maken het mogelijk om van 
de zegels van de eerste emissie 
vast te stellen, op welke plaats 

Tijdens de later deze maand te houden Postex 2004 wordt 

een boek gepresenteerd dat aandacht zal besteden oon de 

eerste emissie von Nederland. Kenners weten dat er al 

zo'n boek is: het vele delen tellende standaardwerk van 

Van Balen Blanken, Buurman en Reed. De auteurs van de 

nu volgende bijdrage leggen uit woarom ze de eerste 

emissie nogmaals onder de loep willen nemen. 

Er kan een wereld voor u open
gaan! Welke wereld? De wereld 
van de postzegel. De wereld 
van de oude postzegel, om nog 
preciezer te zijn. Postzegels 
waarvan de drukplaten vele ma
len gereinigd werden, zodat de 
afdrukken van die platen allerlei 
veegjes, strepen, vlekken en 
stippen te zien gaven die nu als 
'kenmerken' gelden. Die ken
merken helpen ons om de des
betreffende zegels te 'platen'. 
Ze maken het mogelijk om van 
de zegels van de eerste emissie 
vast te stellen, op welke plaats 
ze in de drukplaat hebben geze
ten. Dat levert notaties op in de 
trant van 'nummer zoveel van 
plaat die en die'. 
Tot op heden hebben we het 
moeten stellen met voortreffelij
ke boekwerken waarin de met 
het blote oog of met behulp van 
een loep ontdekte kenmerken 
werden aangegeven. Het be
lang van die boeken, die werden 
samengesteld door G.C. van 
Balen Blanken, B. Buurman en 
Fred L. Reed, kan niet genoeg 
worden benadrukt. Maar met 
alle respect: het gaat om een 
publicatie die inmiddels al tien
tallen jaren oud is en die werd 
geproduceerd met de middelen 
die destijds voorhanden waren. 
De beeldbewerkingingstechnie-
ken waar we tegenwoordig over 
kunnen beschikken verschillen 
hemelsbreed met die van dertig 
jaar geleden. Dankzij die tech
nieken kunnen we nu ook de al

lerkleinste kenmerken op de ze
gels duidelijk weergeven met 
mooi gedefinieerde zwart-wit 
foto's. 
Veel kenmerken binnen de bui-
tenkaderlijnen van de zegels en 
met name de strepen en lijnen 
in het medaillon zijn nooit be
schreven. Dat kon ook niet, 
want ze waren niet goed zicht
baar. In de loop der jaren is er 
door verzamelaars veel geplaat 
en alle 'gemakkelijke' posities 
zijn inmiddels voorzien van een 
nummer. Maar nu blijven dus 
de moeilijke gevallen over - het 
platen zal dus alleen maar 
moeilijker worden. 
Sinds net verschijnen van de 
eerste emissie zijn we ruim an
derhalve eeuw verder en geluk
kig staan ons tegenwoordig 
heel andere middelen ten dien
ste dan het menselijk oog en de 
loep. We kunnen nu beschikken 
over computers en over foto-

Zegel in bewerkte sepia kleur 
Als we de zegel inscannen op de 
computer, hebben we veel moge
lijkheden om de kleur en het con
trast van het zegelbeeld te veran
deren. Met een simpele bewerking 
is de kleur oranje om te zetten 
naar sepia, waardoor het contrast 
in het zegelbeeld significant toe
neemt. Alle kenmerken worden 
hierdoor zichtbaar. De zegel kan 
nu zonder al te veel moeite geposi
tioneerd worden. 

programma's die ons in staat 
stellen met zegels en met de ge
gevens die de zegels ons willen 
prijsgeven te 'spelen'. We kun
nen net beeld vergroten, we 
kunnen de kleur wijzigen en we 
kunnen op die manier ontdek
ken dat er nog vele malen meer 
kenmerken zijn, dan we ooit 
met het blote oog hebben kun
nen waarnemen. 
Met deze nieuwe techniek is het 
mogelijk om alle kenmerken op 
een zegel, hoe klein die ook mo
gen zijn - goed weer te geven. 
De zegels kunnen vergroot op 
het computerscherm worden 
weergegeven en op die manier 
rustig bekeken worden; de spe
cifieke kenmerken kunnen ver
volgens zo nauwkeurig moge
lijk worden gepositioneerd. 
Bij het platen zijn er zegels die 
hun kenmerken vrij gemakkelijk 
prijsgeven en er zijn zegels 
waarbij dat bijzonder moeilijk 

Zegel in zwart-wit 
We kunnen het zegelbeeld met be
hulp van de computer nog verder 
bewerken. Zo kunnen we de kleur 
sepia omzetten naar zwart-wit, 
waardoor de definitieve afbeel
ding kan worden verkregen. Af
beeldingen die op deze wijze zijn 
bewerkt, worden in het nieuwe 
boek gepubliceerd. Het contrast in 
het zegelbeeld is nu optimaal en 
alle kenmerken van de zegel zijn 
duidelijk zichtbaar. 

gaat. Wij hebben ons over een 
zegel uit de laatste categorie ge
bogen: de moeilijk te platen Ne
derlandsezegel van 15 cent uit 
deemissie-1852. Het probleem 
bij deze zegel zit vooral in zijn 
maar weinig contrastrijke geelo-
ranje kleur. 
De resultaten van dat onder
zoek zijn nu ondergebracht in 
een bijzonder boek. Er is een 
duidelijke handleiding geschre
ven en er zijn veel wetenswaar
digheden aan het papier toever
trouwd die betrekking hebben 
op deze geeloranje zegel. Het 
boek zal u helpen bij het bestu
deren van dezegel van 15 cent 
en dat kan ertoe leiden dat de 
bewuste zegel kan worden 
thuisgebracnt waar hij hoort. 
In die zin wordt er dus een 
nieuwe wereld voor u geopend. 
Maar er ligt nóg een wereld 
open, want het stukje dat wij 
onder de loep namen - de zegel 
van 15 cent uit 1852 - is natuur
lijk maar heel bescheiden. Ge
lukkig is de methode die in het 
boek wordt beschreven veel 
breder toepasbaar, namelijk bij 
welke zegel u maar wilt. 
Met ons onderzoek en met de 
publicatie van het boek hebben 
we een duidelijk doel nage
streefd: we willen bereiken dat 
er een handleiding beschikbaar 
is voor die verzamelaars die 
hun hobby tot in lengte van da
gen - dus ook als hun gezichts
vermogen achteruit gaat - met 
veel plezier willen blijven beoe
fenen. Het stimuleerde ons om 
de kennis die we hebben ver
worven niet voor onszelf te hou
den, maar ze uit te dragen. Ster
ker nog: ze te blipen uitdragen 
door het boek waar dat moge
lijk is aan te vullen en te verbe
teren. 

We hopen daarmee tegelijker
tijd een groot (of althans gro
ter) pubMek enthousiast te ma
ken voor het 'puzzelen met 
postzegels'. Want dat kan het 
resultaat zijn als u met de com
puter - waar nodig geholpen 
door iemand die handig met 
muis en programma kan om
gaan - aan de slag wilt gaan! 

Meer inforaiatie over de hier 
besproken publicatie is verkrijg
baar op PostEX 2004 (zie de ru
briek 'Filatelistische evenemen
ten'), waar het boek zal worden 
gepresenteerd. U kunt ook een 
brief of kaartje sturen aan de heer 
C. Korver, Klein Ravels i, B-2380 
Ravels (België). 

2 Zegel in de oorspronkelijke kleur 
^ De postzegels van 15 cent uit de 
„ emissie-i852centzijn oranje tot 
^ donkeroranje van kleur en werden 
5 gedrukt op crème, geelachtig pa-
^ pier. Dit houdt in dat het contrast 
-^^ tussen zegelkleur en papierkleur 
'ft4 minimaal is. Van Balen Blanken, 
# 1 Buurman en Reed konden hier

door veel belangrijke kenmerken 
van deze zegel niet in hun boek 
vermelden. De zegel is daarom 
moeilijk te positioneren. 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

- THEMATISCHE FILATELIE 

Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, 
de grootste thematische vereniging van Nederland ! 

De NVTF biedt u: 
* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen 
* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen van thematisch materiaal 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels, e.d. 
* motiefcontact voor uitwisseling van informatie en materiaal met andere leden 
* bibliotheek met honderden thematische publicaties 
* korting op het abonnement maandblad Filatelie 
* website www.nvtf.nl 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5,6871 TJ Renkum 

E-mail: h.j. tollenaar@hccnet.nl 
Telefoon: 0317-317930 

of aanmelden via onze website 

THEMATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG 

http://www.nvtf.nl
mailto:tollenaar@hccnet.nl


^OÄTS ÖOK EENS EEN 

KLEINE ANNONCE ZlEDtADR£S-
DRAGERVAN 

ßelgie • Congo • Rwanda • Burundi • Katanga 
•n ipcdal« oonbicdlngwi vofl varsdiillwid« landen 

wxAnAr.philagodu.be 
Jean-Paul Godu • B.P.IO • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 info@philagodu.be 

f Stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
Organiseert sinds 1968 jaarlijks een postzegeltentoonstelling 

"DAG VAN DE POSTZEGEL" 
In het Congrescentrum AHOY' te Rotterdam-Zuid 

In de V 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. 0181-216568 of 

E-mail j.oosterboer@12move.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 

http://wxAnAr.philagodu.be
mailto:info@philagodu.be
mailto:j.oosterboer@12move.nl


PHILEURO 2004 
Internationaal Postzegelsalon 

Georganiseerd door de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren vzw 

2 9 - 3 0 - 3 1 oktober 2004 
in Paleis 2 op de Heizel te Brussel 
deelname van de Belgische Post met voorverkoop 

uitgifte van een niet aangenomen ontwerp van William Vance 

uitgifte van de 

^Qste Officiële Belgische 
Postzegelcatalogus 

vrijdag van 13 tot 18 u. 
zaterdag van 10 tot 18 u. 
zondag van10tot16u. 

Info: B.B.K.P.H. 
Centrumgalerij 343 
1000 Brussel 
fax : 02 223 25 07 
www.bbkph.be 
info@bbkph.be 

GRATIS TOEGANG 
MoHjndcsign 

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


MOOIE ZEGELS ZIJN 
NIET ALTIJD POSTZEGELS 

TPCPost moedigt 'persoonlijk' of'bedrijvig' gedrag aan 
DOOR F . S . J . G . H E R M S E , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E VOOR F I L A T E L I E 

Personen 
Tot enkele jaren geleden gold 
bij TPCPost het uitgangspunt 
dat op Nederlandse postzegels 
geen levende personen moch
ten worden afgebeeld, met uit
zondering van leden van het ko
ninklijk huis. Toch waren er al 
postzegels bekend waarop na 
enig speurwerk levende perso
nen konden worden geïdentifi
ceerd. 
In het buitenland hadden de 
posterijen al eerder een markt 
ontdekt voor 'persoonlijke post
zegels'. Zo gaf De Post in België 
in 2001 ter gelegenheid van de 
internationale postzegelten
toonstelling Belgica 2001 de eer
ste gepersonaliseerde zegels uit 
{afljeelding i). De afbeeldingen 
van de personen waren overi
gens niet op de postzegel, maar 
op een aanhangend vignet te 
vinden. Het aanhangsel zelf 
heeft geen frankeergeldigheid. 
Dit laatste is ook bij de Neder
landse persoonlijke postzegels 
het geval. Toch maakt TPGPost 
er blijkbaar geen probleem van 
als zulke vignetten als franke
ring worden gebruikt (ajbeeld'mg 
2). De postzegel van 39 euro
cent kan uiteraard ook zonder 
aanhangsel worden gebruikt. 

Levende personen op Nederlandse postzegels? Het was 

vroeger ondenkboor. Bedrijfsreclame, gekoppeld aan 

filateiistisch materiaal? Tot voor kort ook een nog 

onbewandeld pad. Maar de tijden veranderen, al is een 

mooie zegel lang niet altijd een mooie pos/zegel... 

TPG Post wist een groot aantal 
mensen tot een bestelling van 
deze 'persoonlijke zegels' te be
wegen, onder wie de collega's 
van Ties Koek, gewezen burge
meester van de gemeente 
Rheden (èn voorzitter van de 
Nederlands Bond van Filatelis
tenVerenigingen), die hem ter 
gelegenheid van zijn ereburger
schap met 'eigen' postzegels 
verblijdden {afbeelding}). En 
het moet worden gezegd: het is 
een leuke ervaring een briefte 
ontvangen, waarbij je al aan de 
frankering kunt zien wie de 
afzender is. 
De Oostenrijkse posterijen gin
gen nog een stapje verder en 
beeldden bekende personen op 
een echte postzegel af onder 
wie wederom de al eerder ge
noemde Bondsvoorzitter {af
beelding 4). 

Bedrijven 
Voor de Nederlandse bedrijven 
 en dan in het bijzonder het 
Middenen Kleinbedrijf) heeft 
TPGPost de BedrijßPostzegel be
dacht. Ze zien er in principe 
hetzelfde uit als de persoonlijke 
postzegels. Blijkbaar vormen de 
Olympische Spelen {afiieelding 
5) en ons eigen maandblad Fila
telie {afbeelding 6) ook een be
drijf. En onlangs werden alle 
deelnemers aan het Nederland
se deel van de Olympische fak
kelloop verblijd met een Be
drijfsPostzegel met als afbeel
ding de Olympische vlam {af
beeïdingy). De achtergrona 
wordt gevormd door de namen 
van de honderddertig fakkeldra
gers. Net als bij de baliefran
keerstroken het geval is (zie het 
artikel Niemve baliefrankeerstro
ken nader bekeken in Filatelie 

van april 2004) zijn er ook hier 
een aantal fouten ingeslopen. 
Voorbeelden: Harrie Mensen 
moet zijn Harry Henssen en 
Kneteman moet zijn Knete
mann. Waren fouten op postze
gels vroeger een door verzame
laars zeer gezochte uitzonde
ring, tegenwoordig schijnt een 
zegel zonder fouten de uitzon
dering te zijn. 
Voorde bedrijven heeft TPG
Post een groot aantal frankeer
mogelijkheden beschikbaar\ 
Allereerst is er de bekende fran
keermachine. Met de machine 
gefrankeerde post is goedkoper 
dan post die van postzegels is 
voorzien. Dit voordeel loopt op 
van €0.oi voor een brief tot 20 
gram naar €0.52 voor een post
stuk in de gewichtsklasse van 
500 gram tot twee kilo. Vervol
gens is er de methode Easy
Stamp. Hiervoor zijn een com
puter, een computerprogram
ma en een printer nodig. Deze 
wijze van frankering levert geen 
financieel voordeel op, maar 'is 
efficiënt en geeft uw post een 
eigentijdse uitstraling' {afiieel
ding 8). Grote firma's (banken, 
giro) betalen een veel lager ta
rief voor de zogenoemde partij
enpost. Om hiervoor in aan
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merking te komen moeten min
stens 250 poststukken worden 
ingeleverd. Ook geldt: hoe meer 
poststukken, hoe goedkoper. 
Om de attentiewaarde van 
poststukken te verhogen wer
den vier jaar geleden de partij
enpostzegels ingevoerd . Zo
als ik destijds, in een artikel m 
Filatelie, al voorspelde zijn ze 
inmiddels in de NVPHcatalo
gus opgenomen, hoewel het 
geen postzegels zijn. Inmiddels 
noemt TPC Post ze attentie
zegels. De laatste versie hiervan 
bestaat uit vier verschillend 
gekleurde bloemen (lelies) en 
een walvis {aßjeelding 9). Ze 
kosten de grootverbruiker! .8 
eurocent per stuk, exclusief 
'port betaald'tarief. Een ander 
soort 'port betaald'zegel is de 
merkzegel. Dit is een zegel met 
een vignet waarop de naam van 
de firma te zien is. Van zulke 
merkzegels moeten minimaal 
I miljoen exemplaren worden 
besteld. Tot nog toe heeft alleen 
de warenhuisketen V&D de be
nodigde 36.000 euro op tafel 
gelegd; de zegels kosten name
lijk 3.6 eurocent per stuk {af
beelding 70). Tenslotte kennen 
we nog de eerder genoemde be
drijfspostzegels. Deze vertonen 
uiterlijk geen verschil met de 
persoonlijke postzegels. Het 
verschil zit dan ook alleen in de 
methode van bestellen. 
Persoonlijke zesels kunnen per 
velletje worden besteld. Het 
eerste vel van tien zegels kost 
€12.95, ieder volgend velletje 
€5.95. Van de bedrijfspostzegels 
moeten minimaal TOO stuks 
(twee vellen van 50 zegels) wor
den besteld; kosten €57.. Elk 
volgend velletje van vijftig ze
gels kost €25.. 

Noten: 
Folder van TPGPost: Alles uoor uu) za

kelijke post. 
": Filatelie van november 2000, pagi
na's 750 en 751. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2004 (verschijnt begin dec
ber 2004) moeten uiterlijk op 
I november 2004 in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila
telie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De 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. 

TENTOONSTEILINGEN 
EN MANIFESTATIES 
■ 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Postcx 2004, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50 Vieringju
bilea 'Fiscale Filatelie', 'Al 
Band' (islamitische wereld), 
'Skandinavie' en 'Nederland
se Academie voor Filatelie'. 
Gratis catalogus. Graüs 
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: €5.. 
Informatie: L.L Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 28iiTTReeuwijk, tele
foon 0182395103. Zie ook 
www nvpv nl. 
■ 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. 43ste Dag van de 
Aerofilatelie, georganiseerd 
door 'De Vliegende Hollan
der'. Americahal, Laan van 
Erica Luchtposttentoonstel
ling (categorieën 2 en 3, een
kader, open klasse en propa
ganda). Thema Uivervluch
ten (ook luchtpostverzame
lingen met andere thema's of 
onderwerpen kunnen wor
den tentoongesteld) Infor
matie en aanmeldingen bij de 
secretaris van 'De Vliegende 
Hollander', De Kolk 13, 3931 
WN Woudenberg, telefoon 
0332858424, emailadres: 
U)uanderhclm@ncn)net nl 
■ 16 en 17 oktober: 
Gerolstein (Duitsland). Gcro
Phila 2004, tentoonstelling in 
categorie 3 met internationa

le deelname (alle klassen, 
incl. jeugd en open klasse, 
geen inschrijving voor litera
tuurklasse mogelijk), georga
niseerd door 'Eifelland', Ge
rolstein. Stadthalle 'Rondell'. 
Openingstijden, op 16 okto
ber van 10 tot 18 uur en op 17 
oktober van 10 tot 16 uur. In
zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mul
ler, Mullenborner Strasse 62, 
D54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/95440, fax 
06591/954499 of per email 
peter@muencrmueIlenborn de 
■ 29,30 en 31 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2004, tentoonstelhng (ca
tegorieën 2 en 3 plus eenka
derinzendingen), georgani
seerd door de Stichting Co
mité Dag van de Postzegel 
Rotterdam. Ahoy', Rotter
damZuid Ca. 250 kaders. 
Gratis loterij, stuivertafels, 
speciale envelop 'Dag van de 
Postzegel', handel aanwezig. 
Entree €3. (tot 15 jaar gratis). 
Inlichtingen A Ritmeester, 
telefoon 0152141701; email 
a ntmeester(S)platiet nl 
■ 6 en 7 november: 
Amsterdam. Dag van de Postze
gel 2004, tentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3, met 
eenkader en jeugdinzendin
gen en (voor het eerst') de 
mogelijkheid om collecties 
op voordrukalbumbladen in 
te zenden HuygensCollege, 
ze Constantijn Huygensstraat 
31. Circa 250 kaders. Handel 
aanwezig, tombola, stuiver
hoek. Speciale Dag van de 
Postzegelenvelop (informa
tie: 0204974024). Zondag 
gratis parkeren Openingstij
den op zaterdag 6/11 van 10 
tot 17 uur en op zondag 7/11 
van 10 tot 16 uur. Toegang en 
catalogus gratis 
■ 13 en 14 november: 
WezembeekOppem (Bel
gië). Benejralux 2004, interna
tionale ontmoeting voor ver
zamelaars van het thema 
Schaken Deelname van 
schaakfilatelistische vereni
gingen uit België, Nederland, 
Frankrijk en Luxemburg. 
Cultureel centrum 'De Kam', 
Beekstraat 172. Openingstij
den op zaterdag 13/11 vanaf 9 
uur (om 17.30 uur snel
schaaktoernooi) en op zon
dag 14/11 van 9 30 tot 13 uur. 
Zie www schaakphilotelist be/ 
benefralux 
■ 20 en 21 november: 
Wijk bij Duurstede. Open Da
gen van de lojarige filatelis
tenvereniging 'Wijk bij Duur
stede' enjeugdpostzegelclub 
'De Postduif. Ewout en Eli
sabeth Gasthuis, Gansfort
straat. Informatie, telefoon 
0343573979 of per email: 
ejuandcruegte(3)tele2 nl 
■ 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Eindejaarsbeurs 
Evenement voor verzame
laars van postzegels, munten 
en andere verzamelobjecten 
Americahal, Laan van Erica 
50 Handelarenstands, infor
matiestands van gespeciali
seerde verenigingen, ten

I toonstelling. Openingstijden: 
I op belde dagen van 10 tot 

17.30 uur. Inlichtingen: 
VOW, Tienwoningenweg 53, 
7312 DL Apeldoorn, telefoon 
0553558600 of per email 
organisatiE(3)eindcjaarsbeurs nl 
(site: www eindejaarsbeurs nl). 

2005 

■ 23 januari: 
Leiden. Postzcgeltotaaldag ge
organiseerd door de Leidsche 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars ter gelegenheid 
van het 65jarig bestaan van 
de vereniging. Verenigings
gebouw K&G, J.C. de Rijp
straat (industriegebied De 
Waard). Computerdemon
straties, workshop 'Creatief 
met postzegels', ruilhoek, 
jeugdboek, taxatie van post
zegels en munten, kleine ver
enigingstentoonstelling, 
handelarenstands. Opening
stijden van 10.30 tot 16 uur. 
Inlichtingen: telefoon 071
5418741 ofperemail: 
acp hogendoorn@hccnet nl 
■ 12 en 13 maart: 
Schagen. Magnus Jeugdpost, 
propagandatentoonstelling 
op het thema 'Ridders en 
kastelen' ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
jeugdafdeling van de filatelis
tenvereniging WestFries
land. Scholengemeenschap 
Schagen, Wilhelminalaan 4 
Ca i50jeugdkadersenioo 
kaders voor volwassenen. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Inlichtingen: H. Bek
ker. Middenweg 7,1761LC 
Anna Paulowna, tel. 0223
521763 of fax 0223522218 
■ 8 en 9 april: 
Woudenberg. Wouphilex 
2005, propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
Woudenbergse Postzegel en 
Muntenvereniging 'Onder de 
loep'. De Kamp, Bosrand 15. 
Ca. 150 kaders. Inlichtingen
D.H. Visser, Rembrandtlaan 
33. 3931 TH Woudenberg, te
lefoon 0332863510. 
■ 15,16 en 17 april: 
Wageningen. Wagenpost 
2005, tentoonstelhng met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas
se, georganiseerd door filate
listenvereniging 'De Globe' 
afdeling Wageningen. Motto
Oorlog en Vrede. Aanleiding: 
het 40jarig bestaan van de 
afdeling en 60 jaar Bevrij
ding. Sporthal De Bongerd, 
Wageningen. Ca. 270 kaders; 
handelaren en jeugdactivitei
ten Inlichtingen: P.Reij
broek, Dolderstraat29, 6706 
JD Wageningen, telefoon 
0317421107, emailadres: 
pieterr(S)xs4all nl 
■ 10 tot en met 15 mei: 
Brno (Slowakije). Brno 2005, 
internationale FEPAtentoon
stelling onder erkenning van 
de FIP. Ook eenkadercollec
ties en Open Klasse. Brno 
Messegelände Inlichtingen. 
H. Buitenkamp, Van Bere
steijnstraat 26a, 9641 AB 

Veendam, telefoon 0598
636165. 
■ 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. ParkstadFila 2005, 
multilaterale tentoonstelling 
(categorie i, eenkader, jeugd 
en literatuur) in GSEver
band, georganiseerd door de 
Eerste Kerkraadse Philatelis
ten Vereeniging ter gelegen
heid van het 50jarig bestaan 
van de vereniging. Rodahal. 
Ca. i.ooo kaders. Handela
renstands, postadministra
ties, tentoonstellingsenvelop 
met speciaal stempel. Ope
ningstijden: op 20/5 en 215 
van 10 tot 18 uur en op 22/5 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: H. Brouns, Karolingen
straat9, 6369BVSimpelveld, 
telefoon 0455441891. 
■ 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. RolducFila, ten
toonstelling (categorie 3), 
verzorgd door verenigingen 
die aangesloten zijn bij Eu
rophila Ca 200 kaders. Vie
ring Limburgse Filatelisten
dagen. Tentoonstelling loopt 
parallel aan ParkstadFila (zie 
hierboven) Inlichtingen: H. 
Brouns, Karolingenstraat9, 
6369 BV Simpelveld, telefoon 
0455441891. 
■ 22 en 23 oktober: 
Weert. Limphilex XXXVI, lus
trumtentoonstelling (5 5jarig 
bestaan) met deelname in de 
klassen 2 en 3 plus eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse. Motto: Uit de oude 
schoenendoos SG Philips van 
Home, Werthastraat i. Ca. 
300 kaders, handelaren en 
jeugdactiviteiten. Inlichtin
gen G. Hendrikx, Irenelaan 
27, 6006 HB Weert, telefoon 
0495533862, emailadres: 
g.p hcndrikx@2onnct nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
■ 9 oktober: 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13 3016.30. Tele
foon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 12 3017 Tele
foon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
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. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
■ 10 oktober: 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenwegi, 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, 
Lijtweg9,1416 Telefoon 
0715156534. 
■ 16 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016 Tele
foon 0297343885. 
Amersfoort. AlBand (Filatelis
ttsche Contactgroep Islamitische 
Wereld) Americahal, Laan van 
Erica 50,1316 uur. Telefoon 
0348481070. 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10
16. Telefoon 0596626213. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
6217973. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3017 Tele
foon 0365304354. 
Hoorn. De Huesmolen, De 
Huesmolen 60,1317. Tele
foon 0229231458. 
Mijdrecht. Dr J.v.d. Haarlaan 
6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,1016. Tele
foon 0184421023. 
Rjjssen. Parkgebouw, Oos
terhofweg, 1017. Telefoon 
0546455969. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
■ 17 oktober: 
Essen (Duitsland). Gesamt
schule Bockmuhle, Ohm
strasse 32. Inlichtingen: Rolf 
Schneider, Huttropstrasse 
54, D45143 Essen (D.). 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,1417. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30 Telefoon 0413
367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. Telefoon 024
6414855. 
■ 21 oktober: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22. Telefoon 0167565538 
■ 23 oktober: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg 2,10

17
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,1016 30. Tele
foon 0504092874. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Ede. De Kei, Peppelersteeg 
12,1017. Telefoon 0318
416160. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1017. Telefoon 
0365304354 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein I, ioi6. Telefoon 
0521515835. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
■ 24 oktober: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10



i6 Telefoon 0206901936 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, 9 3013 Telefoon 0475
483630 
Nieuwegein. 'tVeerhuis, Nij
enmonde 4,1016 Telefoon 
0306063944 
St. Maartensbrug. De Uitkijk, 
Maarten Breetstraat i, 1016 
Telefoon 0223532525 

25 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19 3022 Telefoon 024

1974654 
30 oktober: 

Amersfoort. NFVSkatidmauie 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,1016 Tele
foon 0206329018 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,1016 Telefoon 
0172613475 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talraa
straatg, 1017 Telefoon 
0184618112 
NieuwVennep. Het Groene 
HUIS, Korenaarstraat 33a, 10
16 Telefoon 0235613929 
(na 20 uur) 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat5,10
16 Telefoon 0713614198 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk, Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016 Telefoon 
0181214224 

31 oktober: 
Den Haag. Van der Valk Bij
horst, Zijdeweg 54,1016 Te
lefoon 0306063944 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013 Telefoon 0475
481275 
Haarlem. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,1115 30 Tele
foon 0235334252 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015 Telefoon 026

3255017 
Leiden. Vijf Hovenhuis, Hof
laan i6g, 1116 Telefoon 071
5312597 

3 november: 

Noordwij'kBinnen. Speciaal 
voor ouderen De Wieken, Was
senaarsestraat5,13 3017 
Telefoon 0713614198 
■ 6 november: 
Goor. Cafe Jachtlust/Huis
kes, Markeloseweg 80, Goor, 
1017 Telefoon 0547

273033. 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg 79,1317 Tele
foon 0786814441 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12 3017 Tele
foon 0365304354 
Leiden. Christelijk Lyceum, 
Kagerstraati, 1016 Telefoon 
0715762265 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016 Telefoon 0252
411406 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,1016 Telefoon 
0528275629 (na 20 uur) 
Nunspeet. De Wheme, Ds de 
Bouterlaan 5,13 1516 30 
Telefoon 0341256163 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Julianastraat 8,1016 
Telefoon 0547363000 
Oosterhout. De Bunthoef 
Bloemenhof2,1316 Tele
foon 0162429154 
OudBeijerland. CSG Willem 
van Oranje, Randweg 2,10
17 Telefoon 0186617706 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556 
Utrecht. Wijkgebouw N H 
Kerk, Balijelaan 2a, 1015 Te
lefoon 0302886832 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp
weg 58a, 1017 Telefoon 
0118464109 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317 Te
lefoon 0384479883 
Zeewolde. De Sfinx, Flevo
weg 69,1017 Telefoon 071
5149310 
■ 7 november: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016 Telefoon 

0306063944 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19, 1015 
Telefoon 0492525140 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013 Telefoon 073
6217973 
Winterswij'k. Wamelink, 
Wooldseweg 71,1016 Tele
foon 0543515408 
■ 8 november: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schonfeld
plein 7,19onbekend 
■ 13 november: 
Drachten. ItFallaet, Eems, 
1016 Telefoon 0513
688296 
Dronten. Open Hof Coper
nicuslaan, 13 3016 30 Tele
foon 0321314305 
EttenLeur. Machinruildag 
De Nobelaer, Anna van Ber
chemlaan 2,1017 Telefoon 
0765037308 
Gouda. Het Anker, Emma
straat 49,1016 Telefoon 
0182631858 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 12 3017 Tele
foon 0365304354 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16 Telefoon 0235613929 
(na 20 uur) 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0105917871 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 6,1016 Te
lefoon 0318517569 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016 Telefoon 
0306916858 
■ 14 november: 
Amsterdam. OCA Amster
dam, Jan Tooropstraat 99,10
16 Telefoon 0306063944 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg 2,1013 Tele
foon 0411673775 
Haaksbergen. De Bouw
meester, Bouwmeester loa, 
1016 Telefoon 0547

363000 
Velserbroek. Polderhuis, Ves
tingplein 56,1016 Telefoon 
0235382274 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013 Telefoon 
0773517700 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013 Telefoon 024
6413608 

VEILINGEN 
■ 10 oktober: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, faxoi65527i94, 
email mb(a)jilatelist com 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, emailadres 
mb@jilatelist com 
Roosendaal. Speciale ueilmg 
nummer 4 Rene Hillesum, 
Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165527194, 
email mb@filatclist com 
■ 3 en 4 december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, telefoon 0135800434, 
fax 0135800435, email 
inJo(p)p2uhoes nl, website 
www pzuhoes nl 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

9 november: 
Kinderpostzegels 2004, velletje 
met zes verschillende zegels 
van o 3910 19 euro Thema 
'Lekker gezond' 
25 november: 
Kortingzegels 2004 Velletje van 
20 zegels van o 29 euro, vel
letje van 20 zegels van 
o 2910 10 euro, velletje van 

10 'persoonlijke' korting
zegels 

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

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur) Zie ook de 
Bondssite (www nbji) nl) 

Eerstevluchtstempel 

3eze maand kan ik u de 
ifbeelding tonen van het 
Jijzondere eerstevlucht

;tempel dat werd ge

srmkt ter gelegenheid 
'an de eerste KLMvlucht 
fan Amsterdam naar At

anta op 15 september jl. 
n het stempel wordt op 
en speelse manier Re

lyening flight geschreven 
kadere details over de 
lerste vluchten kunt u le

en m de rubriek Lucht

wstmeuws van mijn colle

1^ v l u c h t KLM 

15 sept. 2004 

SAMENSTELLING KEES VERHULST 
POSTBUS 3126, 2 2 8 0 GC RIJSWIJK 

EMAIL KEES VERHULST(5)WANAD00 NL 

ga Hans Dekker, elders 
m dit nummer. 

Gelegenheidsstempels 

Postex2oo4 
Dit jaar wordt Postex 2004 
gehouden van 15 tot en 
met 17 oktober 2004. Een 
van de speciale thema's 
op de beurs wordt 'post

zegels en het spoor' . Er 
zal zelfs een modelspoor

baan in de Americahal in 
Apeldoorn worden opge

steld. 'Postzegels en 
spoor' is ook het thema 

151617 oktober 
2004 

P o s t e x 
A P E L D O O R N 

van de beursenvelop. De 
envelop toont een wagon 
in 'oude PTTstijl', maar 
de geschiedenis van het 
postvervoer wordt ten

slotte op de beurs behan

deld Het oude sein in het 
gelegenheidsstempel 
sluit hierbij aan. 

Salon du Timbre, Panjs 
Van 26 juni tot en met 4 
juli 2004 werd in Parijs de 
Salon du timbre gehouden. 
Op de beursenvelop en in 
het stempel zijn Parijse 
gebouwen afgebeeld; 

26 juni tot 4 juli 
2004 

LE SALON DU TIAABRE 
P A R I S 

niet het meest voor de 
hand üggende onder

werp, maar wel herken

baar voor de meeste men

sen. De beroemde Arche 
m de wijk La Defence is te 
zien op de envelop van

wege zijn vorm en 'wit

heid' en de Pyramide, de 
bezoekersmgang van het 
Louvre, is te zien in het 
stempel. 

Aeroft, 

Dag van de Aerojïlatelie 
Op 16 oktober wordt 
eveneens in de Apel

doornse Americahal  ook 
de 43ste Dag van de Aerojï

latelie gehouden Het 
stempel dat ter gelegen

heid van deze hoogtijdag 
voor luchtpostverzame

laars wordt gebruikt, ver

beeldt een motor met pro

peller, een krachtig beeld 

NVPyBode^rauen 
De NVPV in Bodegraven 
bestaat op 30 oktober 
2004 precies vijftig jaar 
en om die reden heeft de 
vereniging een cirkelvor

mig poststempel laten 
produceren met het cijfer 
50 als centraal punt. Dit 
zou ook als 'stad aan het 
water' gelezen kunnen 
worden. 

Alle in deze rubriek be

sproken stempels zijn 
ontworpen door Birza 
Dezign in Deventer 

Een overzicht van de in 
2004 door TPGPost 

gebruikte stempels is te 
vinden op de website 

www.filatelie.ws 
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Deze aflevering 

Gedurende de zomer nemen veel filatelisten een beetje gas terug. 
Zelfs fanatieke verzamelaars gaan op vakantie en zitten graag 
op een terrasje in de zon. In oktober geeft de omslag van het 
weer vaak aanleiding om de postzegels snel te voorschijn te 
halen en daarom is het goed dat in deze maand traditiegetrouw 
de nationale Postzegelshow Postex in Apeldoorn wordt gehouden 
Onder de loep blikt vooruit op dit in verzamelaarskringen zeer 
gewaardeerde evenement. 
In diverse recente afleveringen heeft u nader kennis kunnen 
maken met een aantal detaillisten, die bij onze vereniging zijn 
aangesloten. Onder de paraplu van de NVPH opereren ook 
een aantal veilinghouders. Wij spraken met Henk van Lokven, 
een al enkele tientallen jaren aan de weg timmerende vertegen
woordiger van deze groep. 

Postex staat voor de deur 

Op 15, 16 en 17 oktober is hef weer zover, dan worden de 
deuren van de goed bereikbare Americahal aan de laan van 
Erica 50 in Apeldoorn voor de zesde maal geopend om 
duizenden enthousiaste verzamelaars tegen betaling van slechts 
5 euro een enerverende dag te bezorgen. Maar liefst drieduizend 
vierkante meter is beschikbaar om alle bezoekers voldoende 
ademruimte te geven om deze filatelistische happening op 
eigen wijze te beleven. 

- £^»^ji£ifi«k«>0^^äiiic 

Filatelistische happening van de eerste orde 

^ " ^ 

' ^ ^ 
^ ^ P ^ 

Naast een tentoonstelling, waarbij ook interessante vrije 
inzendingen buiten mededinging, stands van verenigingen, 
studiegroepen, filatelistische bladen en een jeugdboek is de 
vakhandel sterk vertegenwoordigd met veertig representanten, 
die gezamenlijk voor een zeer breed en interessant aanbod 
zorgen. Naast de Nederlandse leden van onze vereniging staan 
ook de buitenlandse vertegenwoordigers, uit onder andere België, 
Denemarken, Duitsland en Engeland, hiervoor borg. U kunt er 
vanuit gaan, dat zij zich er stuk voor stuk op verheugen om u in 
Apeldoorn te begroeten. 
De indeling en plattegrond van de Americahal, waarop de 
namen van alle standhouders staan vermeld, vindt u elders in het 
oktobernummer. 

'Soms hoop ik op een regenachtige 
zondagmiddag' 
In gesprek met Henk van Lokven, veilinghouder 

Net als veel van zijn collega's in de postzegelhandel kon Henk 
van Lokven (48) al op jonge leeftijd de aantrekkingskracht van de 
gekartelde papiertjes en de mogelijkheden, die het handelen hier
in bood, niet weerstaan. Hij verkoos een opleiding in de praktijk 
boven een theoretische scholing en was al op zijn negentiende 
fulltime met postzegels in de weer Binnen de kortste keren had 
hij een postzegelwinkel in Den Bosch en de zaken liepen als een 
trein. In het begin van de tachtiger jaren kreeg de markt te maken 
met een flinke terugval en dat was voor Van Lokven een teken om 
de bakens te verzetten- 'In die periode was het aanbod zo groot, 
dat ik het niet allemaal in mijn winkel kon slijten. In 1983 besloot 
ik mijn kennis, ervaring en opgedane internationale contacten 
beter te gaan benutten en zette ik mijn bedrijf om in een veiling ' 
Van Lokven was niet de enige die voor deze ontwikkeling koos. 
In vele landen schoten de veilinghuizen en huisjes als padde
stoelen uit de grond en probeerden zich manhaftig een positie 
te verwerven tussen de grote en reeds lang gevestigde namen 
Twintig jaar later kunnen we vaststellen dat het hem, in tegen
stelling tot veel andere nieuwkomers, is gelukt. Inmiddels staat 
de 56® veiling voor de deur. 
'Het heeft even geduurd tot ik als handelaar in hart en nieren 
mijn draai had gevonden,' bekent Van Lokven. 'In de loop der 



vraag naar mooie collecties" 

Het blijkt dat ook voor de eigen verzameling de lat niet al te 
laag ligt: Deens West-lndië, Duitse Koloniën gebruikt op brief 
en Franse postzegels, die koloniaal zijn gebruikt. Stuk voor 
stuk onderwerpen, die veel studie vereisen. 'Dat klopt,' zegt 
Van Lokven, daarom hoop ik soms op een regenachtige 
zondagmiddag, omdat ik dan weer eens met mijn collectie 
aan de gang kan gaan.' 
Zijn visie op de huidige postzegelmarkt brengt de Brabantse 
veilinghouder zonder aarzelen onder woorden: 'De postzegel-
handel staat er momenteel beslist niet slecht voor. Er is constant 
een goede vraag naar mooie collecties en er is een serieus 
publiek, dat goed geld wil betalen voor goede postzegels. 
De taart is enerzijds de afgelopen twintig jaar misschien wel 
kleiner geworden, omdat speculanten en veel gelegenheids-
verzamelaars af/ielen, maar ook hoger Ik ben ervan overtuigd 
dat dit beeld binnenkort op de Postex in Apeldoorn weer zal 
worden bevestigd!' 

Henk van Lokven 'Mijn werk is tevens mijn grootste hobby.' 

In veel gevallen worden deze winkels in overleg met de 
betrokkenen in een andere vorm voortgezet, zodat de klanten 
hier niet de dupe van worden. Een derde tak binnen het bedrijf 
biedt klanten, die geen geduld hebben om het aanbod op de 
veiling af te wachten, de mogelijkheid om betere zegels en series 
direct aan te kunnen schaffen. 
Ook buiten zijn bedrijf om schroomt Van Lokven niet om het 
nodige hooi op zijn vork te nemen. Zo is hij als beoogde 
opvolger van Wim Hooglugt betrokken bij de organisatie van 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon- 070-347 38 49 

E-mail- info@nvph.nl 
Internet: >V>VW;nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


FANTASTISCHE LITERATUUR OP 
BELGISCHE POSTZEGELS 

De Post eert Johan Daisnejean Ray en Thomas Owen 
D O O R J A N B O T M A N , A M S T E R D A M 

Begrippen als 'fantastische lite
ratuur' en 'magisch realisme' 
zijn nogal problematisch: ook 
in de Moderne Encyclopedie van 
de Wereldliteratuur wordt toege
geven dat deze begrippen moei
lijk af te bakenen zijn. In beide 
stromingen wordt gebruik ge
maakt van het bovennatuurlijke 
en van de fantasie; de bovenna
tuurlijke wereld werkt door in 
de gewone. Toch is er een be
langrijk onderscheid: het ma-
gisch-realisme gaat uit van de 
realiteit en onderzoekt van 
daaruit via de verbeelding waar 
zintuigen en ratio geen toegang 
toe hebben. Belangrijk daarbij is 
de aandacht voor de psyche, 
het onderbewuste, de duistere 
kant van het geestes- en zielen
leven van de mens. Niet zelden 
worden daarvoor (pseudo)we-

Volgende maand geeft de Belgische PTT drie zegels uit die 

gewijd zijn aan de zogenoemde fantastische literatuur. 

Voor de Nederlandse literatuurliefhebber is waarschijnlijk 

slechts een van de drie namen bekend: die van Johan 

Daisne, die door diezelfde fijnproever gewoonlijk tot het 

genre van het magisch-realisme wordt gerekend. Jan 

Botman stelt de drie schrijvers aan u voor. 

tenschappelijke theorieën als 
uitgangspunt genomen. 
Beide stromingen zijn in grote 
delen van de wereld (Zuid-Ame-
rika, de Verenigde Staten, 
Croot-Brittannië, Rusland, Po
len en België) in de twintigste 
eeuw tot bloei gekomen, zowel 
in de literatuur als de schilder

kunst, maar het mag opvallend 
heten dat ze in het nuchtere 
Nederland in de literatuurbeoe-
fening nauwelijks een poot aan 
de grond hebben gekregen. Al
leen Ferdinand Bordewijk 
(1884-1965) mag als illustere 
uitzondering genoemd worden. 
De Belgen zijn in dit opzicht 

dus wat minder nuchter en kun
nen in deze genres op tal van 
namen bogen, waarvan Hubert 
Lampo in Nederland wel de be
kendste is. 
Richten we ons op de door de 
zegels vereeuwigde schrijvers 
dan is het eerste wat opvalt dat 
de namen van de auteurs alle 
pseudoniemen z\\r\:Johan Dais
ne (1912-1978) werd geboren als 
Herman Thiery te Cent,Jean 
Ray (1887-1964) werd - even
eens te Gent - geboren met de 
namen Jean Raymond Marie De 
Kremer en Thomas Owen (1910-
2002) werd als Gerald Bertot 
geboren in Leuven. Overigens 
hoeft een pseudoniem geen 
voorwaarde te zijn voor een fan
tastisch schrijver: Hubert Lam-
po werd gewoon met die naam 
geboren. 

JOHAN DAISNE 
(1912-1978) 
Om het werk van johan Daisne 
in een biografisch kader te 
plaatsen: hij studeerde econo
mie en Slavische talen te Cent 
en promoveerde in 1936 op een 
onderwerp in de staathuisnoud-
kunde. Zijn studie in de Slavi
sche talen toont zijn belangstel
ling voor Oost-Europa aan: hij 
reisde ergeregeld en deed daar 
dan verslag van in diverse publi-

]ohan Daisne 
De trein 

dertraagiieid 
Manteau 

www;"! »'i'*^ ^'m 

Omslag van Dakne's magisch-realistische 
roman 'De trein der traagheid'. 

caties. Verder was hij tussen 
1945 en 1977 hoofdbibliotheca
ris van de Gentse stadsbiblio
theek en ook was hij verbonden 
aan het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief Film was namelijk 
zijn tweede grote passie: zo was 
hij voorzitter van het filmfesti
val van Knokkeen schreef hij 
een viertalig(!) Filmografisch 
Lexicon der Wereldliteratuur'\n 
drie delen, dat soms wel zijn le
venswerk wordt genoemd. 
Zoals zovele schrijvers debu
teerde hij echter, in 1935, met 
een gedichtenbundel, die de ti
tel Verzen draagt. Hoewel de kri
tiek niet erg lovend was omdat 
de gedichten nogal traditioneel 
waren, is hij zijn fiele leven ge
dichten blijven schrijven en pu
bliceren. 
Met zijn roman De trap van 
steen en wolken, die midden in 
de Tweede Wereldoorlog werd 
gepubliceerd, introduceerde hij 
net magisch-realisme in de Ne
derlandstalige roman. De 
kracht ervan lag in zijn persoon
lijke stijl, de wijze levensvisie en 
de autobiografische elementen. 
Samen met De man die zijn 
haar kort liet knippen (1947) en 
De trein der traagheid (1950) 
vormt het de kern van zijn ma
gisch-realistische oeuvre, dat 
veel succes had door tal van 
vertalingen en verfilmingen. 
Dat gold niet voor zijn toneel
werk (onder andere De charade 

liH^W 
; ca ^ ^ ^ • ea W: nnw 
IMW 
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van Advent, 1942), dat vanwege 
het hoge abstractiegehalte las
tig speelbaar was en weinig 
werd opgevoerd. 
Na 1946 schreef hij dan ook 

geen tonee 
van Johan [ 
vangrijken 
len, Journal 
len, en scer 

_ 

3: 
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meer. Het oeuvre 
)aisne is zeer om-
omvat verder verh 
stiek werk, hoorsp 
ario's. 
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JEAN RAY 
(1887-1964) 
De Belgische post eertJeon Ray 
met een postzegel waarop deze 
nom-de-plume vermeld wordt, 
maar een ander veelgebruikt 
pseudoniem van hem wasjohn 
Flanders, overigens zonder dat 
die in een ander genre schreef. 
Zijn levensloop was minstens 
zo avontuurlijk als zijn boeken, 
die weliswaar soms voor de 
jeugd bedoeld waren, maarze
ker geen rekening hielden met 
de tere kinderziel. 
Dat hij van griezelen en gruwe
lijke elementen hield bleek wel 
in Vlaamsefilmkens, Griezelen 
(i 964), Gejaagd door de angst 
(1966) en de John Flanders om
nibus (1965). Zijn avonturen op 
de oceanen vindt men in zijn 
Nederlandstalige korte verhalen 
terug, die deels werd gepubli
ceerd onder de schuilnaam Ka
pitein Bill. Bekend werd zijn 
held Harry Dickson, die wel de 
Amerikaanse Sherlock Holmes 
genoemd werd. 
Veelzijdig als hij was publiceer
de hij in 1944 een vervolg op de 
Canterbury Tales met Derniers 
contes de Canterbury. Behalve 
zijn vele verhalen schreef hij 
slechts één grote roman, die 
opvallend genoeg net als het 
werk van Daisne tijdens de oor
log verscheen: Malpertuis, uit 

JEAN 
RAY 
HISTOIRES 
NOIRES ET 
FANTASTIQUES 

.̂ ,....̂ ^̂ v̂ |̂jyjlK2. m 

Titelpagina van Jean Ray's bundel 'Histoires 
noires etfantastiques' 

1943. Het thema hierin is het 
voortbestaan van de mythische 
goden, die blijven bestaan zo
lang slechts één mens in hun 
bestaan blijft geloven. Door de 
teloorgang van de mythische 
erediensten zijn de goden tot 
wrakken verworden, door een 
zeeman tot dienstbaarheid ge
dwongen en opgesloten in het 
sombere 'Malpertuis'. Door het 
gegeven een vaste aangrijpende 
vorm te geven wordt het werk 
op een hoog niveau geplaatst. 

THOMAS OWEN 
(1910-2002) 
De schrijver Thomas Owen was 
een veelzijdige persoonlijkheid, 
die zijn werkzaamheden drie 
identiteiten gaf; de jurist en za
kenman Gerald Bertot, de 
kunstcriticus Stephane Rey en 
de schrijver Thomas Owen. Een 
soort meervoudige persoonlijk
heid die we in de literatuur va
ker tegenkomen, denk bijvoor
beeld aan de Portugese schrij
ver Fernando Pessoa. 
Afkomstig uit een gegoede ka-

•IQ Prior .HH Prior .üH Prior .::B Prior .üH Prior 

i:E Prior üH Prior ÜH Prior .üßl Prior üQ Prior 

etranges 
de 

MiiTHOMASOWEN 

•let voorplat van 'La cave aux crapauds et 
utres contes etranges' van Thomas Owen 

tholieke familie, studeerde hij fi
losofie en rechten en in deze 
tijd richtte hij het tijdschrift La 
parole universitaire op. Hij werd 
jurist en hij zou dat beroep zijn 
gehele leven naast het schrijven 
blijven uitoefenen. Vanaf 1933 
schreef Owen als kunstcriticus 
voor het dagblad Le XXe siècle 
en hij publiceerde in 1941 zijn 
eerste politieroman over de 
held Thomas Owen; deze naam 
haalde hij uit de catalogus van 
de bibliotheek. In zijn volgende 
romans veranderde het onder

werp langzaam van politie
roman naarfantastastische ro
man. In 1950 ontving hij de 
prijs van Brabant voor Leieu se
cret. In 1952 werd zijn vernaai 
Bagatelles douces door de New 
York Herald Tribune tot de beste 
verhalen van de wereld gere
kend. Andere verhalen van zijn 
hand waren Les chemins etran
ges (1943), La cave aux crapauds 
(1945) en Ceremonial nocturne 
(1966). 
Hoewel Owen de 'schrijver van 
de angst' genoemd wordt, wilde 

hij zelf liever niet zo genoemd 
worden, maar eerder schrijver 
van het 'vreemde', datgene 
waarvoor men zich geneert, de 
onrust, de verbazing, waarbij 
het fantastische een inbreuk op 
het dagelijkse vormt. Net als bij 
tal van andere surrealistische of 
magisch-realistische schrijvers 
speelt bij hem de erotiek een 
rol, een rol die verbonden is 
met de dood. 

De waarden van de zeeels kunnen ajwijken 
van die op de hier afgebeelde illustraties Red. 
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BUITENLANDSE 
BLADEN 

Op de Hollandse tour 
De afgelopen maanden 
stond Nederland in het 
teken van het Oranjege
voel, maar ook aan de an
dere kant van de Noord
zee, in Engeland, was er 
aandacht voor Oranje. 
Daar vierde The Nether
lands Philatelic Circle zijn 
vijftigste verjaardag met 
een speciale, in oranje 
kaft gestoken extra uitga
ve van The Netherlands Phi
latelist. Het blad is geheel 
gewijd aan A Tour of Hol
land on Dutch Stamps, sa
mengesteld door Robert 
Macmillan. Vorsten en 
vliegtuigen, bloemen en 
bouwwerken, geleerden 
en genootschappen, zee
helden en zeeschepen  er 
is nauwelijks een facet 
van ons Hollandse be
staan dat niet met postze
gels te illustreren valt. Al 
die aspecten worden in 
het blad beschreven  en 
ook nog eens in een fraai 
handschrift! 

'Indie' met en zonder trema 

Het normale julinummer 
van het blad bevat onder 
meer een aardig artikel 

^ over de trema op de post
s' zegels van Nederlands
^ Indie, die soms welen 
^ dan weer niet werd toege
=> past, in het laatste geval 
'Z bijvoorbeeld als de lands
^ naam in kapitalen 
^ (hoofdletters) werd ver
^ meld, of als het de ont
=: werper niet uitkwam. 

—^^ Ook een aantal plaatsna
0A£ men in poststempels 
' ' " " komt zowel met als zon

der trema voor. 

Post kwam er (soms) 
Het  eveneens Engelse 

PriaOMr or "»«r ia«ll.Po«iääs»W»«. 

Liïl t . Jh r  B.H. D« Tloq 

Dutch Prisoner of *«■ 
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Vaak kiuam krijgsflevanäenenpost op de plaats uan bestemming aan 

blad The London Philate
list brengt in zijn juli/au
gustusnummer een uit
gebreid artikel over de 
post voor krijgsgevange
nen in OostAzié tijdens 
de Tweede Wereldoor
log. Getoond wordt on
der andere een brief uit 
Nederland naar een Ne
derlandse krijgsgevange
ne in een kamp op Ma
lakka met een Duits cen
suurstempel. Als we in 
aanmerking nemen dat 
de lapanners hun krijgs
gevangenen voortdurend 
tussen de kampen in heel 
OostAzie heen en weer 
stuurden, mag het een 
wonder heten dat althans 
een deel van de post de 
geadresseerden bereikte. 

Boxers 
In 'Filatelie' van septem
ber werd al melding ge
maakt van de Duitse deel
name aan de internatio
nale troepenmacht die in 
China in het begin van de 
twintigste eeuw de 
Boxeropstandelingen tot 
de orde moesten roepen. 
Ook Oostenrijk deed aan 
deze actie met enkele 
oorlogsschepen mee, zo 
bericht Die Briefmarke 
van augustus. Opmerke
lijk is dat het eerste 
slachtoffer van de rebel
len de Oostenrijkse ge
zant in Peking was. 

Gibbonsgeschiedenis 
Literatuur over literatuur 
is in de filatelie een nog 
betrekkelijk nieuw ver
schijnsel. Het Ameri
kaanse Philatelic Litera
ture Review (nummer 2, 
2004) brengt een aardige 
studie van de vroege Gib
bonscatalogus. Die be
gon in november 1865 
meteen prijslijst van 

twintig pagina's. Al een 
paar jaar eerder had Gib
bons advertenties met 
prijslijsten gepubliceerd 
in enkele Britse bladen. 
Net zoals een soep, bo
nen en ketchupfabrikant 
tegenwoordig doet (ik 
doel uiteraard op de ver
maarde Hemz, van de be
kende 57 uaneties) bood 
Stanley Gibbons een 
groot aantal varieties aan, 
eerst zeshonderd en later 
zelfs duizend. Zo'n lijst 
kostte aanvankelijk een 
of twee pennies, waar
mee de basis werd gelegd 
voor een beroemde filate
listische uitgeverij. 

Verschillen 
Een van de titels uit de 
hiervoor bedoelde uitge
verij is Gibbons Stamp 
Monthly, dat nu aan zijn 
53ste jaargang bezig is. 
In het augustusnummer 
van dit blad treffen we 
onder meer een uitvoerig 
artikel aan over de Oos

Oostcnrijkseaebouiucnserie: 
...ucle üorianten mogelijk 

tenrijkse gebouwenserie 
die in de periode tussen 
1957 en 1970 verscheen. 

Olympische krachtpotsers 

met de zegel van i schil
ling die in vier verschil
lende druktechnieken en 
in twee formaten werd 
uitgebracht. En natuur
lijk is er ook aandacht 
voor de Olympische Spe
len met een artikel over 
sport en gezondheid. 
Want ook in de oudheid 
besefte men al dat sport 
goed was voor het li
chaam. 

Eén procent bewoond 
In de Botnische golf, tus
sen Zweden en Finland, 
ligt een eilandengroep 
van ongeveer 6.500 eilan
den waarvan er 65 be
woond zijn. Zij vormen 
de autonome Finse pro
vincie Aland, een gebied 
dat sinds 1984 over een 
eigen postadministratie 
met eigen zegels be
schikt. Hoofdstad is Ma
riehamn en daar is ook 
de filatelistische dienst 
gevestigd. Aland is  zo 
lezen we in een uitvoerig 

de 26.000 inwoners die 
de eilandengroep telt. 
Aland heeft een niet al te 
uitbundig uitgiftebeleid: 
tot nu toe zijn er zo'n 
vierhonderd zegels ver
schenen, die over het al
gemeen mooi van ont
werp en druk zijn.Vol
gens het blad behoeft een 
complete verzameling 
niet meer dan 250 euro te 
kosten. Echt gebruikt op 
briefis de collectie echter 
heel wat moeilijker com
pleet te krijgen; dat kost 
dan ook meer geld. 

Populair: Zilie 
Heinrich Zille was een 
kunstenaar die in het 
grensgebied van negen
tiende en twintigste eeuw 
actief was. Met zijn schil
derijen en in zijn  in hun 
eenvoud krachtige  teke
ningen wist hij het volkse 
leven van de Berlijners 
van die tijd treffend te 
verbeelden. Portretten 
van Zilie zijn op zegels 
van WestBerlijn en de 
Duitse Democratische 
Republiek te vinden, 
maar ook tekeningen van 

Portret uan Zilie op zegel uan de 
Duitse Democratische Republiek 

Dunbeuolkt eilondcnnjkgeeft prachtige zegels uit. 

artikel in Briefmarken
Spiegel van augustus  in 
die twintig jaar een ge
liefd verzamelgebied ge
worden, met meer bui
tenlandse afnemers dan 

zijn hand werden op di
verse postzegels ge
bruikt. WestBerlijn gaf 
in 1983 zelfs een serie 
van vier zegels uit met 
daarop tekeningen van 



stadspompen die door 
Zille werden gemaakt. 
Daarnaast werd zijn werk 
ook gebruikt als illustra
tie op eerstedagenvelop
pen. BriefmarkenSpiegel 
brengt over deze kunste
naar een aardig artikel. 

Vakantieherinneringen 
Portugal is een land dat 
veel historische kastelen 
op zijn postzegels in 
beeld brengt. Het Franse 
blad Timbres heeft ze nu 
eens geografisch gecata
logiseerd en gedocumen
teerd. Voor de vele Ne
derlanders die het land 
bezoeken kan het verza
melen van die zegels een 
aardige manier zijn om 
hun reisherinneringen fi
latelistisch vast te leggen. 

Portugal: ...kastelenland... 

Amfibieën 
Het Franse Timbres Ma
gazine verraste zijn le
zers met een bijzonder 
uitvoerig artikel over am
fibieën. Wie er niet speci
aal op let, zal zich niet re
aliseren dat er zóveel 
postzegels bestaan die 
salamanders, hagedis
sen, kikkers, padden en 
dergelijke beestjes laten 
zien. Het blad beeldt er 
ïieer dan honderd af met 
aitvoerige beschrijvin
gen. In totaal moeten er 
!o'n 450 verschillende 

JoordKoreo gaf een uellrtje met 
cht amfihieèn uit. 

lieren op postzegels zijn 
;eportretteerd; Noord
Corea gaf bijvoorbeeld 
en velletje met acht ver
chillende amfibieën uit. 

Marianne vernieuwd 
)e Franse president heeft 
ia lang wikken en wegen 
en belangrijk besluit ge
lomen. Niet minder dan 
en kwart miljoen Fran
en hadden hun wensen 
n ideeën voor een nieu

Marmnne de Lomouche. 

we serie frankeerzegels 
kenbaar gemaakt. Daar
van waren er honderd 
voor hem uitgezocht 
door een jury. Uiteinde
lijk bleven er tien ontwer
pen over en moest Chirac 
de definitieve keuze ma
ken; het werd het ont
werp van Lamouche. De 
Marianne de Lamouche zal 
vanaf volgend jaar het 
symbool van het moder
ne, vrolijke en simpele 
Frankrijk zijn. 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Gevarieerde thema's 
De Olympische Spelen 
waren een opgelegde 
kans voor bladen die zich 
op thematische verzame
laars richten om iets aan 
dit veel verzamelde on
derwerp te doen. Thema 
greep die kans en publi
ceerde in het julinummer 

i Thema i^ 
njoacMMTT VOO« TMnuTMcm nUTKM 

Thema: ...geuarieerd nummer... 

een interessante en kleu
rige bijdrage van Henk 
Suiveer. Maar daar blijft 
het niet bij: ook andere 
onderwerpen komen aan 
bod, zoals Ned Kelly: Wan
ted, Dead or Alive (Willem 
Hoogendoorn), Goethe uit 
oniieru;ochte hoek (Henk C. 
Stoop) en De Stijl (even
eens van Henk Suiveer). 
Altijd interessant: de ru
briek Maa ik dit stuk uiel o/ 
niet opnemen.' van Jan Cees 
van Duin, die aan de 
hand van een aantal (aan 
de lezer voorgelegde) 
'meerkeuzetoetsen' een 
antwoord geeft op de in 
de rubriekkop gestelde 
vraag. 

Mooi iubileum(nummer) 
Jubilea; je kunt ze niet ge

noeg vieren. En dat geldt 
zeker als een jubileum 
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SmtPctersburgse brief ...beschreuenin het Belgische Dijkenaart)c.. 

een mooie editie van je 
verenigingsblad oplevert, 
't Dijkenaartje (PV Begij

nenciijk, België) lijkt daar 
ook van te zijn doordron
gen, want het grijpt zijn 
125ste nummer aan om 
eens stevig (en kleurig) 
uit te pakken. Dat levert 
bijdragen op over Het ver
laagd tarie/bij prentkaarten 
(Frans Somers), De private 
kantoren in Saint Thomas 
(Paul Wijnants), Eî en 
volk eerst (Patrick Ver
werft, over de opkomst 
en eerste regeringsjaren 
van Adolf Hitler), De Deen
se 'Sondafls'brieuen (Lars 
Jorgensen), Een aangete
kende brief uit St. Petersburg 
(Bart Samijn) en Duitse 
padvmderspost in België tij
dens de Eerste Wereldoorlog 
(Jan Cosijns). We kunnen 
haast niet wachten op 
Dijkenaartje nummer 150! 

Haardos 
Het probleem van een te
rugwijkende haarlijn, 
respectievelijk een aan 
importantie winnende 
tonsuur zal veel mannen 
bezighouden. In ieder 
geval houdt het uw recen
sent bezig, want die lijdt 
aan beide tegelijk en ziet 
het eindresultaat met 
zorg tegemoet. Het was 
dan ook met bijzondere 
belangstelling dat hij de 
bijdrage De Europese man
nelijke haardos van W. De 
Donker in Eekaapee
veetje (juli/augustus) 
doornam. Het artikel 
werd eerder in Thema
Bel̂ a geplaatst, maar met 
zulk 'hergebruik' kunnen 
we leven zolang bron en 
auteur maar duidelijk 
worden gemeld (en dat 
was in dit geval zo). Het 
vrij korte artikel biedt on
der andere de opzet van 
een uit vijf hoofdpunten 
bestaand filatelistisch 
plan met een verdere on
derverdeling, waarin we 
ook punt 1.3.1 aantrof
fen, haaruitval als ouder
domsuerschijnsel. Daar 

komt het dus door! 

Money, money 
'Geld' is zo'n beetje het 
thema van Hertogpost 
('sHertogenbossche Fi
latelisten Vereniging, au
gustus). Want behalve 
een vrij omvangrijke bij
drage over Van Blaaderens 
Drijvende Brandkasten (ge
schreven door Lex Geijs) 
en een artikel over post
wissels is er ook een kort, 
maar interessant artikel 
onder de titel Fouten en 
vergissingen in het bewus
te nummer te vinden. Die 
laatste bijdrage gaat over 
een verfomfaaid poststuk 
met geld dat  zo blijkt uit 
een etiketje dat de toen
malige PTT Post op de 
envelop aanbracht  af
komstig was uit het wrak 
van de Groningen IV. Het 
schip, dat in 1944 de ver
binding onderhield tus
sen het noorden en het 
westen van Nederland, 
ging eind van dat jaar op 
het IJsselmeer ten onder. 
De auteur van het artikel, 
Huber van Werkhoven, 
zocht op het Internet 
naar aanvullende gege
vens over de scheeps
ramp. Het resultaat was 
voor de schrijver onthul
lend en desondanks te
leurstellend: het bleek te 
gaan om 'een ordinaire 
botsing (met het zuster
schip Jan Nicveen, red.) en 
niet een spannende oor
logshandeling,' aldus 
Huber. 

KVA beschreven 
Een beknopte, maar in
formatieve beschrijving 
van het verleden en he
den van de Handels Veree
niging Amsterdam (afge
kort HVA) is te vinden in 
Perfinpost (nummer 70, 
september). R.J. Slim 
haakt daarmee in op de 
wens die veel verzame
laars van firmaperfora
ties (perforated initials) 
zullen hebben, namelijk 
om iets meer te weten te 

«ft*"«;. , h 
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In Perfïn Post (september 2004): 
a_̂ cbeeld: hetHVAkantoor in de 
Chinese Voorstraat te Soerabaja 
(NederlandsIndic). 

komen over wat er achter 
de soms mysterieus aan
doende afkortingen en 
letters schuilgaat die in 
het zegelbeeld zijn uitge
stanst. 

(On) fatsoen 
Waar gaat het heen met 
het fatsoen van vereni
gingsleden? Misschien 
dat deze vraag u wat pa
thetisch in de oren 
klinkt, maar binnen de 
Studiegroep Britannia we
ten ze waarover we het 
hebben. 
Een lid van Britannia uit 
Oosterwierum maakte 
vorig jaar misbruik van 
het vertrouwen dat de 
clubleden in elkaar stel
len: hij kocht voor forse 
bedragen op de vereni
gingsveiling en hield zich 
al evenmin in als de 
rondzending langs
kwam. Het resultaat was 
een schuld van rond de 
tweeduizend euro, en die 
schuld  u raadt het al 
werd nooit voldaan. 
Meer dan een jaar lang 
werd de wanbetaler door 
de vereniging gemaand. 
Betalingsbeloften waren 
er te over, maar geld 
kwam er niet. De mede
deling dat het royement 
van de persoon in kwes
tie, voorzien van een toe
lichting in het vereni
gingsblad Britannia 
News zou worden gepu
bliceerd, leverde wèl een 
reactie op, namelijk dat 
de man de vereniging een "̂  
proces wegens smaad = 
zou aandoen. Het leidde " 
ertoe dat de kwestie wel "̂  
in het verenigingsblad S 
(september jl.) uit de Z 
doeken wordt gedaan, ° 
maar dat de pagina die 3 
het trieste relaas bevatte j 
er op het laatste moment i 
werd uitgescheurd, om te 
worden vervangen door öftT 
een losse, enigszins ge " " • 
kuiste bijlage. Soms 
vraagje je af wie er meer 
rechten heeft: de dader of 
het slachtoffer... 



SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 38* - DE VERVALSINGEN VAN RAOUL E. P. MAIER 
[4. AANVULLING/KRAS- EN PERFORATIEMODELLEN] 

De asterisk (*) hierboven 
geeft aan dat de numme
ring van deze aflevering 
toelichting behoeft. Na 
'Filatelie' van juni jl. on
derbraken we berichtge
ving over de vervalsingen 
van R.E.P. Maier. We ne
men de draad weer op. 

5StVOC-stempeI 
In aanvulling op het in 
het juninummer gepubli
ceerde sjabloon nummer 
io6 (afbeelding 81) van het 
SSTVOC-stempel, laatik 
in de afbeeldingen D en E 
de afdrukken van de 
krasmodellen zien. Maier 
maakte deze krasmodel
len voor Soerabaja (qfbeel-
ding D) en Batavia (5 ST, 
10 STen 15 ST), respectie
velijk (afbeelding E) Sema-
rang (5 ST en 10 ST) en 
Rembang(ioST). 
Maier heeft een aantal 
van deze stempels daad
werkelijk gebruikt: er 
zijn brieven in het archief 
die van deze stempels 
zijn voorzien. Op enkele 
brieven staat zelfs de 
aantekening dat het 
stempel nog aangebracht 
moest worden! Voor de 

duidelijkheid is van deze 
sjablonen zowel een 'ge
kraste' afdruk (met zwar
te ondergrond) als een 
afdruk in zwart gemaakt. 

Laatste kras- en 
perforatiemodellen 
De afbeeldingen bij dit 
artikel hebben betrek
king op de laatste kras-
en perforatiemodellen; 
ze zijn nog niet eerder 
gepubliceerd. Maier hield 
zich niet alleen bezig met 
het namaken of vervalsen 
van stempels, hij maakte 
ook opdrukken op post-
waarden van Nederlands-
Indië na, onder het mom 
van een publicatie over 
deze opdrukken. 

Krasmodellen 
Op ajbeelding 95 zien we 
de vier ingekraste model
len van de opdruk '5 cent' 
voor de briefkaart van 
Nederlands-Indië uit 
192g (Geuzendam 43/46) 
en ajbeeldinfl g6 toont de 
opdruk '5 cent met vier 
lijnen' voor de briefkaart 
van 1929 (Geuzendam 
39/42). Afbeelding gy laat 
de drie verschillende op

drukken zien die voor de 
enveloppen van de oprui
mingsemissie van 1930 
werden gebruikt (Geu
zendam 50/52). 

Perforatiemodellen 
De perforatiemodellen 
werden door Maier ge
bruikt om zegels van een 
andere, soms gecorri
geerde, tanding te voor
zien. Hij gebruikte hier
voor drie modellen, 
waarin hij verschillende 
perforatiegaten had ge
boord. In eerste instantie 
gebruikte hij deze in Ne
derlands-Indië. Dat ver
klaart waarom in het ar
chief weinig postzegels 
van dit gebied werden 
aangetroffen die van een 
gecorrigeerde tanding 
waren voorzien of die ge
heel in één van deze per
foraties voorkwamen. 
Omdat Maier dezelfde 
perforatiemodellen ook 
later, toen hij in Neder
land was, gebruikte, vin
den we in het archief zo
wel Nederlandse als bui
tenlandse postzegels met 
natandingen. In sommi
ge gevallen gaat het om 

'kapotte' zegels. Hij be
waarde dit materiaal om 
er mee te experimente
ren. Bij de afbeeldingen 
zijn de verschillende per
foratiematen aangegeven 
(ajbeeldingen g8 tot en met 
102). Voor alle duidelijk
heid: niet alle perforaties 
in een model zijn hier ge
reproduceerd! 

Ogicial Stamp-perforaties 
Blijkbaar beschikte Maier 
over voldoende exempla
ren van de originele ze
gels die van de zoge
noemde dienstperfora-
ties werden voorzien. 
Dergelijk materiaal na
maken was een koud 
kunstje voor iemand als 

Maier. Hij heeft er dan 
ook vele gemaakt. 
Er zijn verschillende per
foratiemodellen met in-
gekraste namen, zoals 
Australië, West- en Zuid-
Australië, Queensland, 
N.Z. Wales (Neu; South 
Wales), Victoria met de 
perforatievormen OS, 
WA, NSW (Qficial Stamps) 
en Groot-Britannië. Voor 
de verschillende staten 
en perforatietypen ver
wijs ik naar de afbeeldin
gen 103 tot en met 129. 
Hieronder, afkomstig uit 
het archief van het pro
ces, een voorbeeld van 
een vervalste WA-perfo
ratie van West-Australië 
(Western Australia). 
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Ajbeeldina D(i) en D(2) - In celluloid gekraste voorbeelden uan VOC stempels non 
Soerabaja en Botouia (5, lo en 15 ST) 

Afbcclding E(i) en £(2) - In celluloid gekraste voorbeelden van VOC stempels uan 
Semarang (5 en 10 ST) en Rcmban̂  (10 ST) »i,,j»,«iy„,„ 
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Links afbeelding 95 - Krasmodel 113, ingckrast 
model - NED-INDIE 5 CENT - opdruk uoor 
briefkaartNederlands-Indic (1929) viertypen 

Rechts afbeelding96-Krasmodel 114, 
mgekrast model - VII (4 lijnen) 5 CENT 

- opdruk uoor briefkoart Nederlands-
Indie(i929) 

fu.äjtn.taiieti'-h (ht.(i*.l 

Bouen ajbeeldmg 97 - Krasmodel 115, mgekrast model - et ii'ji et - opdruk 
uoor enuelop Nederlands Indie (1950) - drie typen 

Rechts ajbeclding 98 - Perforatiemodcl i i 5 , ingckraste tekst 
(links/bouen) Lijn 15 '/4>< ^4 ^^ B '"die 1870-88 

(bouen) Lijn 14 x 14 kl gaten Indie 1870- 88, 
onder (links) Kam ii ' / iXi2B Indie en 

(rechts) idem i2';2Xi2ß 1870-88 
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Bouen ajbceldmg 99-Perforaties 116, 
(links) kam ii ' / i x 12B 
(rechts) I 2 ' / J x 12 B - Indie 1870-88 

Rechts afbeelding 100-Perforatiemodcl 117A/B, 
ingekrast (A - kader) - ii ' / i xg g en 

(B - zijkant sjabloon) I I ' / J 
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Rechts afbeelding 102 -
Perforatie 117B, ii'/z 
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Links afbeelding 103 - Perforatie-
model 118, ingekrast Zuid Australië 
0S+57-73 en 88-gi 

• « Links afbeelding 104 -
Perforatie 118 

Bouen afbeelding 101 -
Perforatie 117A, 

i i ' ; 2Xi2gg (Indie] 

In verband met de onge
regelde publicatie van de 
reeks beschrijvingen van 
zogenoemde Maierverval-
smgen vermelden we hier 
de eerdere afleveringen 
In 'Filatelie' van februari 
jl (2004/02, pagina's 162, 
163 en 164) werd de bij
drage 'Een enveloppe, in
houdende een hoeveel
heid transparant papier, 
celluloide, etc ' gepubli
ceerd 
In 'Filatelie' van april jl 
(2004/04, pagina's 374, 
375^"376)enjunijl 
(2004/06, pagina's 546 en 
547) waren afleveringen 
onder de titel 'De ver
valsingen van Raoul P 
Maier' te vinden 
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Links: ajbeelding 105  Perforatie
model l ig ; ingekrast West Australië 
OS+ 10. 
Inzetje: ajbeelding 106  Perforotie 119. 

Rechts: ajbeelding 107 
Pcrforatiemodel 1201 en II; 

ingekrast Australië I OS 
(groot) +115 en II OS (klein) + 151. 

Inzetje: afbeelding 108  Perforatie 
1201 en II. 

i^mM 
Links: ajbeelding log 
Perforatiemodel 121; 
ingekrast Queensland. 
Inzetje: ajbeelding 110 
Perforatie 121. 

Rechts: ajbeelding 111 
Perforatiemodel 122; 

ingekrast Queensland. 
Inzetje: ajbeelding 112 

Perforotie 122. 
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Bouen: ajbeelding 115 
Perforatiemodel 123; ingekrast 

WestAustralië+8. 
Inzetje: ajbeelding 114 

Perforatie 123. 

Boven: ajbeelding 115 
Perforatiemodel 124; 
ingekrast N.Z. Wales 

+ 91119. 
Inzetje: ajbeelding 116 

Perforatie 124. 
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Bonen: ajbeelding 117  Perforatiemodel 125; 
ingekrastN.Z. Wales+ 7790 + 10. 

Inzege: ajbeelding 118  Perforatie 125. 
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Bouen: ojbeelding 119  Perforatie
model 126; ingekrast N.Z. Wales + 5165. 

Inzetje: ajbeelding 120
Pcrforatici26. 
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Rechts: ajbeelding 121 
Perforatiemodel 127; 

ingekrast Victoria. 
Inzetje: afbeelding 122 

Perforatie 127. 

Links: ajbeelding 126
Perforaticmodel 12g; Groot
Britannië, punt links uan B. 
Inzetje: ajieelding 127 
Perforatie 12g. 

Rechts: ajbeelding 128 
Perforatiemodel 130; Groot

Britanniè, zonder punt naast 
B, zie onderstam T. 

Inzetje: ajbeelding 129 
Perforatie 150. 

Rechts: Ajbeelding 125 
Perforatiemodel 128A/B; 

(NSW) zonder aandui
ding  tuiee uerschillende 

boringen. 
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Bouen: ajbeeldingen 124/125 
 Links peroratie 128A 

(sjabloon is kapot tussen de 
punten linksonder in W, O is 

oualer uan uorm), rechts 
perforatie 128B; linker stam 

uan N loopt krom. 
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OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

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

E-mail: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 180 
Staat gepland op: 

Vrijdag/zaterdag 12/13 november 
in het zalencentrum van hotel APELDOORN, 

Soerenseweg 73(hoek Jachtlaan) te Apeldoorn. 

Ook voor deze veiling ontvingen wij weer ruim 150 grote en kleine inzendingen met 
totaal ruim 5500 kavels: 

DUITSLAND, een algemene verzameling met 
materiaal van de Oude Staten, gebieden, 
Westduitsland, Berlijn en DDR. 
MALTA, een collectie met veel EO 
postgeschiedenis en Engelse zegels gebruikt in 
Malta. 
MONACO, meerdere verzamelingen en betere 
zegels. 
SPANJE, een uitgebreide verzameling en 
voorraadboeken. 
USA, opnieuw een belangrijke verzameling. 

Scandinavië, betere zegels en verzamelingen. 
Verder meer of minder belangrijk België, Frankrijk 
en Zwitserland en vrijwel alle overige Europese 
landen. 

Nederland, meerdere collecties en betere zegels 
inclusief postgeschiedenis en stempelmateriaal. 
O.G. collecties en betere zegels inclusief Curacao 
een superbe afdruk van het EO rondstempel 
'POSTERIJEN CURACAO' in zwart. 

Wij zijn van 15/17 oktober tijdens POSTEX 2004 met een stand aanwezig 
in de AMERICAHAL te Apeldoorn. 

Inzenden voor onze volgende veiling van 21/22 januari is dan mogelijk. 
Informeert U eens naar onze gunstige voorwaarde!! 

Bij belangrijke inzendingen kunnen wij U ook thuis bezoeken. 

BEZOEKT U ONS EENS! 

INTERESSE in de catalogus van de november-veiling? Op aanvraag (telefoontje, fax, e-mail of brief/kaartje 
is voldoende) ontvangt U de catalogus met uitvoerige beschrijving van alle aangeboden kavels. Kijkdagen 
zowel in Enschede als in Apeldoorn. 

DE OPV, AL MEER DAN 33 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!! 

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


EUROPA 

AZERBEIDZJAN 
87'o4. Nationale kostuums. 
Viermaal 500 m. Man en 
vrouw in kleding 19''' eeuw 
op achtergrond tapijt uit re
gio, resp. Baku, Karabakh 
(met muziekinstrumenten), 
Nakhichevan, Shemakha. 

I A2DRBAYCAN 500m 5 

BOSNIËHERZEGOVINA 
57'04. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
Blok 2. (M). Paardenhoof
den. 

267'o4. Tiende filmfestival. 
1.50 (M). 

BULGARIJE 
287'o4. Ecologie, behoud 
roofvogels en bescherming 
Zwarte Zee tegen vervuiling. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

gen en muziek opera 'Hansel 
und Gretel'. 

58'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
o.io, 0.20, 0.45, 0.80 L. 
Olympische ringen, loper 
met olympische vlam en rou
te van de vlam door Bulgarije 
van resp. Berlijn 1936 (Kula
taSofiaDragoman), Mün
chen 1972 (Kapitän Andre
evoSlivenBourgassVarna
Rusland), Moskou 1980 (Ku
lataSofiaKazanlukV.Tur
novoPlevenRusland), Athe
ne 2004 (IstanbulSofia
Athene). 
68'o4. Honderdvijfentwin
tig jaar Bulgaarse marine, 
o.io, 0.25, 0.45, 0.80 L. Resp. 
stoomboot'Krum', torpedo
boot 'Druski', mijnenveger 
'Christo Botev', fregat 'Sme
li'. 

BhAfAru;! BULGARIA f««« O 7 * ^ ' 
tlGIHHOMOf^t 

DUITSLAND 
99'04. Serie 'Für uns Kin
der', 2004. 
€0.55. Gezicht met hand en 
voetafdrukken. 

9g'o4. Tweehonderdste ge
boortedag Eduard Mörike 
(18041875), dichter en pro
zaïst. 
€0.55. In handschrift Mörike 
gedicht 'Ein Tännchen grü
netwo...', bril, ganzenveer
pen en inktpotje. 

gg'04. Honderdvijftigste 
geboortedag Engelbert Hum
perdinck (18541921), com
ponist. 
€0.45. Portret met afbeeldin

g9'04. Honderdste geboor
tedag Egon Eiermann (1904
1970), architect. 
€1.. Portret, tekening Kaiser
WilhelmGedächtniskirche 
in Berlijn. 

■ ■■■■■■■■■■■■ W^IW^^^WTTy 
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99'04. Vijftig jaar rechtbank 
voor sociale zaken. 
€1.44. Reliefstempel. 

FAERÖER 
20g'o4. Gedichten J.H.O. 
Djurhuus (18811948). 
Velletje met tienmaal 7.50 kr. 
'Atlantis' (zuilen, vrouw in 
golven), 'Grimur Kamban' 
(jongen met zwaard en stok, 
vikingschip), 'Gandkvaedi 
Trondar' (figuur, gezicht, vi
kingschip), 'Til Foroya IIII' 
(oude man, schaap), 'Min 
Sorg' (vrouw, dansende figu
ren), 'Loki' (Loki aan steen 
gebonden, vrouw, slang), 'I 
Buri' en 'Slatur' (vogel op 
stok), 'Heimferd Nolsoyar 
Pais' (meisje, schip, vogelfi
guren), 'Mozes a Sinai Fjalli' 
(man, stenen met tekst), 'Cel
lo' (man, cello, herfstblade
ren). 

209'04. Kerst 2004. 
5.50, 7.50 kr. Kerk resp. van 
Vagur (1939), in Tvoroyri 
(igo8). 

FINLAND 
8g'o4. GrafVeld Sammal
lahdenmaki uit bronstijd 
(sinds 1999 op lijst werelderf
goed Unesco*). 
Velletje met tweemaal €0.65. 
Stenen grafheuvel, stenen 
met korstmos; op rand fictief 
beeld grafveld 30003500 jaar 
geleden. 

SUOMI FINLAND 

Sammallahdenmäki 

89'04. Golf van Finland, IV, 
vondsten in scheepswrakken. 
Vijfmaal i klass in boekje. 
Drinkkan uit wrak bij 
Egelskär, zegel bevestigd aan 
baal stoffen vervoerd per 
'Vrouw Maria' Nederlands 
schip gezonken in 1771, gou
den zakhorloge uit 'St. Mika
el' (1747), patroontas uit 
wrak 'Mulan', boegbeeld 'St. 
Nikolai' gezonken bij zeeslag 
in 1790 bij Kotka. 

GIBRALTAR 
io9'o4. Driehonderd jaar 
Brits Gibraltar, concert Elton 
John (1947). 
Blok (rond) £ 1.20. Vlag (eer
der in velletje 264'04, mel
ding 5/469), op rand portret 
en handtekening sir Elton 
John. 

GRIEKENLAND 
237'o4. Olympische Spe
len, moderne kunst. 
Velletje met €1., 2.; velletje 
met €0.50,2.50. Beeldmerk 
spelen en kunst (resp. kwast 

met olympische kleuren, 
verfroller in olympische kleu
ren en Griekse vlag; blauwe 
lijnen, streep in olympische 
kleuren) op rand beeldmerk 
spelen. Ook velletje met de 
vier zegels. 

i38'o4. Olympische Spelen 
Athene 2004, AthenePeking 
(gezamenlijke uitgifte met 
China). 
€0.50, 0.65. Beeldmerk spe
len Athene en olympische 
ringen met resp. Tempel van 
de Hemel in Peking, Parthe
non in Athene. 

I € 0,50 EMHNKH AHI 
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GROOTBRITTANNIÉ 
i2io'o4. Dappere soldaten 
uit Krimoorlog (18541856). 
2"'', i", 40, 57, 68 p., £ 1.12. 
Resp. soldaat McNamara '5tli 
Dragoon Guards', doedel
zakspeler Muir '42nd Regi
ment of Foot', sergeantma
joor Edwards 'Scots Fusilier 
Guards', sergeant Powell 'ist 
Regiment of Foot Guards', 
sergeantmajoor Poole 'Sap
pers and Miners', sergeant 
Glasgow 'Royal Artillery'. 

IERLAND 
iic'04. Ierse Nobelprijs
winnaars literatuur, geza
menlijke uitgifte met Zwe
den. 
Viermaal 'N' (binnenland) in 
boekje. Seamus Heaney 
(1939; prijs in 1995), Willian 
Butler Yeats (18651939; 
1923), Samuel Beckett (1906
1989; 1969), George Bernard 
Shaw (18561950; 1925). 

ITALIË 
278'o4. Regio's van Italië. 
Viermaal €0.45. Liguria: an
tieke geografische kaart, 
Emilia Romagna: detail By
zantijns mozaïek van keizeri 
Theodora uit kerk San Vitale 



in Ravenna, Abruzzo: stand
beeld 'Krijger van Cape
strano' en geografische 
kaart, Basilicata: rotswonin
gen in iVIatera met contouren 
kaart regio. 

1.15 kn. Kind helpt oude man 
oversteken. 
237'o4. Opening herbouw
de brug in Mostar, Bosnie
Herzegovina. 
3.50 kn. Oude brug. 

■■msiuttM" 

49'04. Vijfhonderd jaar 
sinds verschijning Madonna 
di Tirano. 
€0.45. Glasinloodraam uit 
heiligdom Madonna di Ti
rano met verschijning aan 
Mario Homodei in 1504. 

259'04. Duizendste sterf
dag San Nilo di Rossano en 
stichting van abdij in Grotta
ferrata. 
€0.45. Abdij en beeldmerk 
duizendjarig bestaan en 
icoon met San Nilo di Ros
sano. 

lERSEY 
289'04. Onderwaterleven, 
V, koralen. 
32,33,40, 54,62,70 p. Resp. 
/Klcyonium digitatum, Caryo
phyllia smithii, Eunicella ver
rucosa, Eunicellaverracosa, 
Leptopsamraia pruvoti, Alcy
jmium glomeratum. Velletje 
net 54, 62,70 p. 

■ ■«■«■■ ■■■vw^w 

iii'o4. Kerst, 
'ijfmaal 'Jersey minimum'; 
ijfmaal 'U.K. minimum', 
lesp. geboortescène, winkel
;traat met kerstversiering, 
:erstman bij versierde boom, 
erlicht kerkraam, kaarsen; 
ilaria met Kindje, sok bij 
choorsteen, kaarsen, engel 
ii| lantaarn, kaarsenstan
laard. 

aiOATIË 
:5'o4. Verplichte toeslagze
el Rode Kruis. 

i38'04. Olympische Spelen 
Athene. 
3.50 kn. In vel met negen ze
gels en tussenveld. Gestileer
de discuswerper, op aan
hangsel hoogspringster. 
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i68'o4. Kroatische steden, 
Virovitica. 
5. kn. Pejacevicpaleis 
(1804). 

LETLAND 
i48'04. Olympische Spelen. 
0.30 Lvl. Beeldmerk spelen, 
scherf met Oudgriekse wor
stelaars. 

288'04. Kerken. 
0.40 Lvl. Kathedraal 'Sveta Je
kaba' in Riga. 

LUXEMBURG 
289'04. Nationaal museum 
voor geschiedenis en kunst. 
€0.50, i.io, 3.. Resp. muse
umgebouw, 'Jonge vrouw 
met waaier' door Luigi Rubio 
(17951882), 'Naastenliefde' 

(moeder met kinderen) door 
Lucas Cranach de Oude 
(14721553) of de Jonge 
(15151586). 

289'04. Serie 'gemaakt in 
Luxemburg', II, verse pro
ducten. 
€0.35,0.60, 0.70. Resp. 
broodsoorten en glas bier, 
ham en worsten met fles 
wijn, kazen en boter met pak 
melk. 

A*«A*«*t««AM 

289'o4. Beurs van Luxem
burg vijfenzeventig jaar. 
€0.50. Twee symbolische die
ren. 

MALTA 
i66'04. Kapelletjes langs de 
weg. 
3, 7, 39,48, 66 c. Verschillen
de afbeeldingen kapellen. 

MAN 
38'o4. Het verhaal van Man, 
honderdvijftig jaar Laxey 
Wheel (waterrad: pompte 
water uitmijn). 
Tienmaal zonder waardeaan
duiding (vijfmaal 25 p.; vijf
maal 28 p.); blok£ 2.. Resp. 
Viking, zeeman met schepen, 
mijnwerker Laxey, lord bij 
kasteel, vrouw met spinne
wiel; eiland 'Calf of Man', 
kasteel Peel, 'Laxey Wheel', 
kasteel Rushen, huisje open
luchtmuseum Cregneash 
(ook postzegelboekjes); 
'Laxey wheel'. 

MOLDAVIË 
27'04. Vijfhonderdste sterf
dag Stefan Chel Mare (1457
1504). 
40 b., 2.L.; blok4.4oL. Ko
ningvan Moldavië resp. met 
zwaard en kasteel, knielend 
met kerk; met landkaart 
Moldavië. 
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OEKRAÏNE 
i48'o4. Balaklava vijfen
twintighonderd jaar. 
45 k. Oude gravure en wa
penschild stad Balaklava. 

208'04. Driehonderdvijftig 
jaar Kharkiv. 
45 k. Gebouwen en wapen
schild. 
258'04. Bruggen. 
Viermaal 45 k. (samenhan
gend). Bruggen resp. in My
kolaiv, 'Darnytsia' in Kiev, 
'B.M. Preobrazhenskyi' in 
Zaporizhia, 'Pivdennyi Buh' 
in Mykolaiv. 

OOSTENRIJK 
39'04. Tom Turbo, kinder
serie televisie. 
€0.55. Kindertekening Tom 
Turbo op fiets. 
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io9'o4. Zegel met bood
schap, uitnodiging. 
€0.55. Bij deuropening Tom 
Tom en Tom Tomette, op 
deurmat slak Schnecko
demus van tekenaar Thomas 
Kostron. 
i79'04. Honderd jaar gele
den kwam Floridsdorf bij ge
meente Wenen. 
€0.55. Stoomtram en huizen. 
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209'04. Swarovski, kristal
bedrijf sinds 1895. 
Velletje met tweemaal «3.75 
waarin echte kristallen. Brok 
met facetten, zwaan (is 
beeldmerk Swarovski). 

259'04. Hermann Maier 
(197 )̂
€0.55. Skiër Maier. 

POLEN 
jo7'o4. Wereldkampioen
schap filatelie in Singapore 
(288 tot 192004). 
Blok3.45 (geperforeerden 
ongeperforeerd). Sun 
Wuk'ung, koning aap. 

28'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
Velletje met viermaal 1.25 Zl. 
Bokser, verspringer, ruiter, 
vechtsporter; op achtergrond 
Oudgriekse sporten, op rand 
Acropolis. 

48'04. Honderdste geboor
tedag Witold Gombrowicz 
(19041969). 
1.25 Zl. Portret schrijver. 
i48'04. Serie Mariaheilig
dommen. 
Zevennenmaal 1.25 Zl. Hei
ligdommen in resp. Miedzna, 
Studzianna, Sianow, Rywald, 
Piekary Slaskie, Ruda, Lom
za, Niedzwiady, Rychwald, 
Lublin, Tarnobrzeg, Rzes
zow, Lubaczow, Szczecin, 
Skrzatusz, Obory, Jasnagora. 
308'04. Czeslaw Niemen 
(19392004), musicus, dich
ter en schilder. 
1.25 Zl. Portret en toetsenbord. 
39'o4. Vlotvaren op rivier 
Dunajec (gezamenlijke uitgif
te met Slowakije). 
2.10 Zl. Vlot met mensen, 
bergen, kerkje. 

ROEMENIE 
75'o4. Europa 2004, vakantie. 
21.000, 77.000 L. Gestileerd 
gezicht met glimlach en resp. 
strand, besneeuwde bergen 
met bomen. ^ 
i45'04. Michael de Dappere =. 
(15931601). ° 
3.000 L. Ruiterstandbeeld 
heerser van Walachije. ^ 
2i5'o4. Dracula door Bram ■
Stoker (18471912). ° 
Velletje met viermaal >* 
31.000 L. Stoker, Dracula met ° 
kruis op kerkhof, Dracula 3 
met vrouwelijk slachtoffer, ™ 
Dracula in kist met spies < 
door hart. — 

813 



2i5'04 Opening postmuse
um binnen Nationaal Histo
risch Museum. 
4.000 L. Museumgebouw. 
275'o4. Gedenkdagen. 
16.000, 21.000, 21,000, 
31.000 L. Resp. Gheorghe 
Anghel (19041966, Roe
meens beeldhouwer) en 
beeld, Georges Sand (1804
1876, Frans schrijfster), Ang
hel Saligny (18541925, 
Roemeens ingenieur) en 
brug over Donau bij Cernavo
da. Oscar Wilde (18541900, 
Iers schrijver) en pen. 
285'04. Roemeens Anthe
naeum. 
10.000 L. Gebouw in Boeka
rest. 

RUSLAND 
i28'o4. WWF* veelvraat. 
Viermaal 8. r. Pandabeeld
merk WWF* en verschillende 
afbeeldingen Gulo gulo, ook 
metjongen. 

208'o4. Vierhonderd jaar 
Tomsk, stad in WestSiberie. 
4. r. Gebouwen. 

TOMCKV 8 
i7,k 

208'o4. Flonderd jaar 
nieuwsagentschap ITAR
TASS. 
4. r. Hand met wereldbol en 
ITARTASS. 

SAN MARINO 
208'04. Stad Sao Paulo in 
Brazilië vierhonderdvijftig 
jaar geleden gesticht. 
€0.60,0.80,1.40. Resp. jezuïe
ten Manuel de Nobrega en 
José Anchieta (stichters stad) 
met oorspronkelijke bewo
ners, Mario de Andrade (1893
1945, Braziliaans letterkundi
ge en voorman van de moder

^ nistische beweging) met 
c= Antonio Alcantara Machado 
■̂  (19011935, schrijver) en 
~ gemeentelijk theater, blik op 
«o Sao Paulo met klooster 
2 'ImaguladaConceicaodaLuz'. 

208'o4. Sprookjes. 
€0.45, 0.60, 0.80,1.. Resp. 
Hans en Grietje (Grietje duwt 

heks in oven). Roodkapje en 
wolf, Pinocchio en twee 
schildwachten, Gelaarsde kat 
met muis op stoel en kasteel. 

208'o4. Vijfentwintigste 
'Meeting of Rimini'. 
Velletje met viermaal €i.. 
Viermaal groepje mensen van 
verschillende leeftijd, cultuur 
en religie die debatteren om 
beter begrip voor elkaar te 
krijgen en dus vrede te bevor
deren. 
208'o4. Zevenhonderdste 
geboortedag Francesco 
Petrarca (13041374), hon
derdvijftigste geboortedag 
Oscar Wilde (18541900) en 
honderdste sterfdag Anton 
Tsjechov (18601904); karak
ters uit literatuur. 
€0.45,1.50, 2.20. Portret van 
resp. Petrarca en Laura 
(vrouw in zijn gedichten). 
Wilde met op achtergrond te
kening, Tsjechov met scène 
toneelstuk. 

SLOVENIË 
85'04. Verplicht toeslagze
gel Rode Kruis. 
Viermaal 19 Sit. (samenhan
gend). Bloeddruppel met ge
zicht, meisje, jongen met 
hoofdverband, oude vrouw. 

SLOWAKIJE 
39'04. Rafters op Dunajec 
rivier (gezamenlijke uitgifte 
met Polen). 
21. Sk. Vlot met mensen, 
bergen, kerkje. 

i5io'04. Romeins legioen 
in Trencin. 
26. Sk. Inscriptie in Latijn uit 
179 n.C. en kasteel. 

TURKIJE 
56'o4. Internationale dag 
milieubescherming, roofvo
gels. 
Velletje met viermaal 
700.000 TL. Falco tinnuncu
lus, Buteo buteo, Aquila chry
saetos, Milvus migrans. 
76'o4. Karavanserais langs 
zijderoute. 
600.000, 700.000 TL. Kara
vanserais, resp. Mamahutan 
in Erzincan, Qardakhan in 
Denizli. 
i46'04. Honderdvijfen
zestig jaar gendarmerie. 
600.000 TL. Gendarme met 
hond en klein meisje. 

VATICAAN 
i69'04. Museum van he
dendaagse kunst. 
€0.45,0.60, 0.80, 0.85. Schil
derijen, resp. 'stilleven' met 
kannen van Giorgio Morandi, 
'de val van de engel' door Ma
rino Marini, 'landschap met 
huizen' van Ezio Pastorio, 
Toscaans landschap van Giu
lio Cesare Vinzio; ook boekje 
met viermaal €0.60. 

i69'04. Achtenveertigste 
Eucharistisch Congres (Gu
adalajara, Mexico, 1017 ok
tober 2004). 
€0.45, 0.65. Resp. handen 
breken brood boven kelk, 
handen. 

V«TRUSLAND 
i4g'o4. Paarden. 
Velletje met viermaal 500 r. 
(doorlopend beeld). Paard en 
hoofd resp. Witrussisch tuig
paard, Andalusiër. 
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3i9'04. Ondergrondse in 
Minsk. 
320, 720 r. Metro en perron , 
resp. 'victory square', 'yakub 
kolas square'. 
29io'o4. Katten. 
Velletje met 320, 420, 640, 
640, 780 r. (doorlopend 
beeld). Resp. pers, siamees, 
pers, huiskat, Britse kat. 

IJSLAND 
29'o4. Eerste auto in IJsland 
honderd jaar geleden. 
100. kr. Duitse Cudell. 

MAND 100* 

FYKSTA BIFRBIDIN A fSLANOl  1904 
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29'04. Paddestoelen. 
50., 60. kr. Resp. Amanita 
vaginata, Camarophyllus pra
tensis. 

ISIAN 

2g'04. Eerste waterkracht
centrale in 1904 gebouwd 
door Johannes Reykdal in 
Hafnarfjordur. 
50. kr. Hand rond gloeilamp. 
8io'o4. Dag van de postzegel. 
Blok 250. kr. Monohet in ri
vier Hvita. 

CUCUR FRtMEKKISIN* . ■ O K T O I E R » 0 4 

8io'o4. Insecten. 
50., 70. kr. Resp. Nebria 
gyllenhali, Bombus lucorum. 

yarnsm/dur 

8io'o4. Franse ziekenhuis 
in Faskruosfjordur honderd 
jaar. 
60. kr. Ziekenhuis gebouwd 
voor Franse vissers, schip en 
verpleegster aan bed. 

4ii'o4. Vogels. 
55., 75. kr. Resp. Calidris 
maritima, Calidris alpina 
(paarse strandloper, bonte 
strandloper). 

fsland 55 ooi 

4ii'04. Kerst. 
45., 65. kr. Resp. alpen
sneeuwhoen, rendier. 

ZWEDEN 
iio'o4. Ierse Nobelprijs
winnaars literatuur, geza
menlijke uitgifte met Ierland. 
Viermaal lo. kr. in boekje. 
Seamus Heaney (1939; prijs 
in 1995) metrotskust, Wil
liam Butler Yeats (18651939; 
1923) met gebouw en hand
schrift, Samuel Beckett 
(19061989; 1969) en twee 
personen, George Bernard 
Shaw (18561950; 1925) met 
marionetten. 

2io'o4. Vijftig jaar rockmu
ziek. 
Achtmaal 5.50 kr. in boekje. 
Portretten van Elvis Presley, 
Jerry Williams, Eva Dahlgren, 
Pugh Rogefeldt, Ulf Lundell, 
Tomas Ledin, Maria Anders
son, Louise Hoffsten; zegel 
Elvis Presley ook in vel met 
negen zegels, op rand ander 
portret Presley. 

ZWITSERLAND 
79'04. Frankeerzegel, Zwit
sers ontwerp. 
50,100 c. Resp. rits 'riri' 
(1924), aluminium 'Landi'
stoel (1938). 

7g'04. Werelderfgoed 
Unesco* in Zwitserland. 
100 c. Monte San Giorgio me 
fossiel reptiel Neustico
saurus. 

ttttttJ^tJA^^ 

79'o4. Zwitsers hout. 
500 c. (gemaakt van hout). 
Houtnerf 



79'04. Dierenbescherming. 
85,100,130 c. Resp. kat, 
egel, varken. 
79'o4. Honderdvijftig jaar 
Zittende Helvetia'. 

Velletje met tweemaal 85 c. 
Zegel uit 1854 (Yvert 27), 
munt met Helvetia; op rand 
beeldhouwwerk zittende Hel
vetia. 

79'o4. Zwitserse balans: fit 
door gezond eten en genoeg 
beweging. 
85 c. Meisje springt over 
pompoen. 

7g'o4. Kaas. 
[00,130 c. Resp. hand en 
<aas, stilleven van kazen. 
» ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ f 

tUITEN EUROPA 
VNTIGUA EN BARBUDA 
76'o4. Tweehonderd jaar 
toomlocomotieven. 
)rie vel met negenmaal $1.; 
Iriemaal blok $ 6.. Resp. 
ing Class 460, Argentijnse 
iB Class 280, Baldwin Mi
ado, zesmaal verschillende 
orm van seinen; Evening 
tar, XC Pacific, Duitse 
reigs loc, Bulleid Light Pad

ie, koperen schoorsteen, Ta
cllyn spoorwegen, vrijwilli
:ers, NER Y7 040T, Asmara 
DC in Eritrea met Breda 040 
VT; 24oT op eiland Man 
)ouglastoPort Erin Line, 
uidAfrikaanse spoorwegen 
82S, SYClass 282 (Chi
a), St. Pancras station, Ul
erston station, Bolton sta
on, Liverpool Street station, 
;annon Street station, Mal
ern station; spoorwegen 
)ourovallei; Lake Egridir; 
ettieCarlisle lijn. 
76'04. Johannes Paulus II 
ijfentwintig jaar paus, 
el metvijfinaal $ 1.80. Ver
:hillende aflieeldingen 
aus, o.a. met moeder Tere
1, George W. Bush. 
76'o4. Europees kam
ioenschap voetbal, 
el met viermaal $ 2.; blok 
6. Uitwedstrijd Rusland
legoslavië i960, resp. Milan 
alle, Slava Metreveli, Igor 
etto, stadion; Russisch elftal. 
?6'o4. Olympische Spelen, 
thene. 

$1., 1.65,1.80,2.. Resp. Af
fiche en beeldmerk spelen 
1964 in Tokio, medaille 1964, 
schermen, boksen in Oud
griekse kunst. 

ARGENTINIË 
io7'o4. Patoruzito, strip 
van Dante Quintemo. 
Velletje met 25, 25, 50, 50, 
75,75 c. (doorlopend beeld). 
Karakters, resp. 'Isidorito', 
'Upita', 'Patoruzito', 'Malen', 
'Pamperito', 'Chacha'. Boek
je met de zes karakters op ze
gels 75 c. 

78'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. Viermaal 75 c. 
(samenhangend). Beeldmerk 
spelen en olympische ringen, 
resp. wielrenner, judoka's, 
zwemmer, tennisser. 

2i8'04. Transport over zee. 
25125, 50+50, 50150, 
75+75 c. Schepen en details 
kaarten, resp. 'Villarino' 
(1880), 'Pampa' (1923), 'Ba
hia Thetis' (1949), 'Cabo de 
Hornos' (1979). 
2i8'o4. Legendes en Argen
tijnse tradities. 
Viermaal 75 e. 'El Pehuen' 
(naaldboom araucaria en 
mensen metvrucht), 'La Ya
cumama' (godin van water), 
'La Pachamama' (godin aar
de: vrouw met bloemen en 
lama), 'La Diftinta Correa' 
(vrouw die sterft van dorst). 
2i8'o4. Wereldkampioen
schap filatelie in Singapore. 
Velletje met tweemaal 75 c. 
Vrucht palmboom Syagrus 
romanzolfiana, mango Man
gifera indica; op rand details 
kaarten Mesopotamia argen
tina en Singapore, afstempe
lingen Singapore (18291830) 
en Argentinië (18531861). 

BAHAMAS 
248'04. Olympische Spelen 
2004. 
15, 50, 65, 70 c. Olympische 
ringen en resp. boksen, 
zwemmen, tennis, estafette
lopen. 

BAHREIN 
i38'o4. Olympisch Spelen. 
100,150, 200, 250 fils. (sa
menhangend). Beeldmerk 
spelen Athene en portretje 
koning Hamad bin Isa Al
Khakifa met resp. schieten, 
surfen, zwemmen, hardlo
pen. 

BARBADOS 
i97'o4. Honderd jaar cadet
tencorps. 
10, 25, 50 c , $ I., 3.. Resp. 
vlag met wapenschild cadet
tencorps, muziekcorps, mu
ziekcorps soldaten, zeecadet
ten aan boord, bepakte solda
ten lezen kaart. 

i68'o4. Olympische Spelen 
2004. 
10, 70 c , $ 1.15, 2.. Olympi
sche ringen en resp. zwem
men, schieten, hardlopen, 
judo. 

BRAZILIÉ 
286'o4. Folklorefestivals. 
Tweemaal R$ 0.74 (samen
hangend). 'Caprichoso': stier 
en persoon, 'Garantido': stier 
en vogel. 

i57'o4. Braziliaanse uitvin
dingen. 
Driemaal R$ 0.50. Gloeilamp 
en resp. apparaat voor weer
gave telefoonnummers, hart
klep, telefoon met telefoon
kaart. 
208'o4. Vrijmetselarij. 
Viermaal R$ 0.50. Passer en 
winkelhaak met resp. zuilen, 
steenhouwer met kubus en 
raam, ladder en boek met pa
pierrol en anker en kelk, ij
zerwerk. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
278'o4. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005,!, land
schap Taiwan. 
Velletje metNT$ 5., 25.. 
Resp. 'Sun Moon Lake', 
'Mount Ali'; op rand vorm ei
land Taiwan en 'Yeliu', 
'Gueisham', Tarokokloof, 
'Kending', steltkluut (Hi
mantopus himantopus), wal
visachtige, beeldmerk ten
toonstelling. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
256'o4. Oude dorpen in 
zuidelijk Anhui. 
Viermaal 80 f Poort, oude 
huizen, 'south lake', 'moon 
pond'. 
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i77'o4. Sprookje: Liu Yi be
zorgt brief 
Driemaal 80 f, 2.y. Afbeel
dingen uit sprookje. 
307'04. Sprookje: acht on
sterfelijke steken zee over. 
Blok 6.y. 

i38'04. Olympische Spelen, 
van Athene naar Peking; ge
zamenlijke uitgifte met Grie
kenland. 
Tweemaal 80 f. Olympische 
ringen met resp. Tempel van 
de Hemel in Peking, Parthe
non in Athene. 
228'o4. Honderdste ge
boortedag Deng Xiaoping 
(19041997). 
Tweemaal 80 f Portretten 
Deng. 
238'o4. ZuidChinese tijger. 
0.80, 2. y. Panthera tigris 
amoyensis, met jong. 

DOMINICA 
i27'o4. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Drie vel met zesmaal $1.; 
driemaal blok $ i.. Resp. Ca
nadian Pacific goederentrein, 
Queensland Rail IM U, Shin
kansen, Amtrak, Shinansen, 
YPDMU wagons; Santa Fe, 
Viarail Canada, Conrail, 
Straatsburg Rail Road No. 
90, Deltic diesel, Pullman 
Brighton Belle; loc No. 22, 
Don J12, Baldwin 2DD, loc 
No. 20,143890 2 DB Class, 
Roaring Camp No. i; Shin
kansen en Mount Fuji; Sout
hern Pacific 484 4449; 
Golsdorf44o. 
227'o4. DDay zestig jaar 
geleden. 
$ I., 4.; vel met viermaal 

$ 2.; blok $ 6.. Resp. Eddie 
Hannath (Hampshire regi
ment) en vlaggen (Groot
Brittannié, Verenigde Staten, 
Canada), president 
Franklin D. Roosevelt en 
vlaggen; commando's op 
weg naar Pointe du Hoc, 
commando's bij klif, Britse 
troepen op Sword Beach; 
AVRE (Armoured Vehicle 
Royal Engineers) Petard tank 
bij Sword Beach; Britse 
troepen landen op Sword 
Beach. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
i76'o3. Honderdvijftigste 
geboortedag Jose Marti 
(18531895). 
$15.. Portret dichter en vlag. 

26ii'oj. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
$ 10., 15.. Portretten. 
i7i2'o3. Dr. José Francisco 
Pena Gomez (19371998). 
$ 10. Portret politicus. 
i9i'o4. Upaep* ,̂ flora en 
fauna. 
$ 5., 15.BeeldmerkUpaep 
en resp. Aristelliger lar, Co
pernicia berteroana. 
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ECUADOR 
273'o3. Militaire geografi
sche dienst vijfenzeventig 
jaar. 
Tweemaal $ 0.40. Beeldmerk, 
symbolische afbeelding met 
handen. 
9'5' '°3' Galapagos zeereser
vaat. 
40 c., viermaal $ 1.05; blok 
$2.. Resp. vlinder (beeld
merk Ecociencia), vis (Sphyr
na lewini), vis (Xanthichthys 
mento), schildpad (Chelonia 
agassizi), vis (Zanclus cornu
tus); koraal (Tubastraea coc
cinea). 
i45'03. Vijftien jaar toeris
tenbeurs. 
Vijfmaal 25 c. Slingeraap, fre
gatvogel, geborduurd kleed, 
vulkaan Cotopaxi, man met 
gevlochten manden. 
i65'03. PreColumbiaanse 
cultuur noordelijke Sierra. 
Viermaal 25 c. (samenhan
gend). PreColumbiaanse va
ten en beelden. 

56'o3. Centrale bank van 
Ecuador. 
25, 25 c , $ 1.05. Resp. zon
negodmasker Tolitacultuur, 



geschiedkundig park in Gu
ayaquil (1927), museum 
Pumpapungo. 
227'03. Guayaquil en filate
lie. 
Viermaal 40 c, $ 1.05; blok 
$ 2.. Viermaal oude envelop, 
resp. uit 178090, met stem
pel C41 gebruikt door Brits 
consulaat voor post vervoerd 
met 'Pacific Steam Naviga
tion Company' (186574), 
stempel van Frans consulaat 
voor post verzonden met 
'Compagnie Generale Trans
atlantique', stempel SCADTA 
(Sociedead ColomboAlema
na de Transportes Aeroes) 28 
augustus 1928, omslag filate
listische tijdschriften Ecua
dor en Guayaquil; verzame
ling zegels Ecuador. 

k W 
[A 

MavaflüiL^I 

pil 
| R 

ititeuJ 
ÜPIH 

■ä^^M 

^ H 
PnmtrVa^Jlr^iCMTtA 0ÊÊM 

267'o3. Stadsvernieuwing 
Guayaquil. 
Vijfmaal 90 c. (samenhan
gend). Punto Cerro Santa 
Ana, Plaza Colon, tuinen Ma
lecon, Crystal Palace, Plaza 
de San Francisco. 
269'03. Rekenkamer vijfen
zeventigjaar. 
40 c. Gebouw. 
iio'oj. Mondiaal vogelfes
tival. 
Tweemaal $ 1.05. Geranoae
tus melanoleucus, Harpia 
harpyjaa (agoeja, harpij). 
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iio'oj. Provincie Zamoa
Chinchipe vijftig jaar. 
Vijfmaal 25 c. (samenhan
gend). Stekelig dier, Eira bar
bara (tayra), Boa constrictor, 
Tapirus terrestris (tapir), 
Psophia crepitans (trompet
vogel). 
iii 'oj. Kerst, kinderteke
ningen. 
25, 25,40, 90 c , $ 1.05. Scè
nes met bomen en mensen. 
iii 'oj. Werelderfgoed, Qui
to. 
Tweemaal $ 1.05 (samenhan
gend). Gebouwen. 
iii 'oj. Amerika: fauna en 

^ flora. 
o Tweemaal $ 1.05 (samenhan
°~' gend). Beeldmerk Upaep* en 
~ resp. vogel, plant. 

31JLS2Ä 
ii2'oj. Honderd jaar lucht
vaart. 
Tweemaal twee zegels 40 c. 
(samenhangend). Propeller, 

vliegtuig bij berg; helikopter, 
symbolisch ontwerp. 
ii2'03. Museum Guayaquil. 
Vijfmaal 40 c. (samenhan
gend). Voorwerpen museum 
waaronder boek en tekening. 

ii'04. Luchtmacht. 
Tweemaal twee zegels 40 c. 
(samenhangend). Tweemaal 
helikopter, illustratie. 
54'04. Rafael Moran Valver
de (19041958). 
$ 1.05. Portret marineman. 
65'o4. Internationale dag 
filatelie. 
Tweemaal 75 c. (samenhan
gend). Zegel op zegel: Yvert 
Ecuador i (1865) en Yvert 
Griekenland 10 (1862); enve
lop met Yvert Ecuador 4, 2 en 
I. 

FIJI 
266'o4. Herdruk frankeer
zegel, vogel. 
18 c. (was 13 c. in 1995). Tur
dus poliocephalus layardi. 
287'o4. Bezoekende kust
vogels. 
41, 58 c , $ 1.15, 3.. Resp. 
Heteroscelus incanus, Nu
menius phaeopus, Pluvialis 
ftilva, Nemenius tahitiensis. 
287'o4. Olympische Spe
len. 
$ 0.41, 0.58,1.41, 2.. Resp. 
zwemmen, judo, gewichthef
fen, hardlopen. 

FIJIQ9P 

FILIPIJNEN 
93'o4. Frankeerzegels, or
chideeën. 
I., 5. P. Resp. Liparis latifo
lia, Spathoglottis plicata. 
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i4'04. Frankeerzegels, or
chideeën. 
2., 8. P. Resp. Cymbidium 
finlaysonianum, Phalaenop
sis schilleriana. 
304'o4. Pfizer (farmaceuti
sche industrie) vijftig jaar in 
Filipijnen. 
6. P. Handje in hand, beeld
merk Pfizer. 

ii6'04. Frankeerzegels, or
chideeën. 
4., 4., 9., 20. P. Resp. Pha
laenopsis philippinensis, 
Phalaenopsis fasciata, Pha
laenopsis pulchra, Phaius 
tankervilleae. 

GABON 
202'o4. Bloemen. 
100,125, 225 F. Resp. Plec
trelmintus caudatus, 'Eulo
phia', waterhyacint. 

GAMBIA 
i72'04. Joan Miro (1893
1983), Spaans schilder. 
20., 25., 35., 75.; vel met 
viermaal 30.; tweemaal blok 
75. D. Resp. vrouw, vrouw, 
zelfportret, man met pijp; 
portret IV, zittende vrouw, 
schilderij 1932, portret II; vo
gel, mensen in brandend bos. 
246'04. Zeldzame en be
roemde postzegels. 
Vel metvijfmaal 20. D. Zegel 
op zegel, resp. Brits Guyana 
I c. 1856 (Yvert 12), Groot
Brittannië 'Penny Black' 1840 
(Yvert i). Verenigde Staten 
I c. 1868 (Scott 85a), Verenig
de Staten luchtvaart 24 c. 
1918 (Yvert 3a), Verenigde 
Staten 5 c. 1847 (Yvert i). 
i7'04. Frankeerzegels bloe
men. 
i.,2., 3., 5., 6.,7.,9., 
10., 25., 50., 75., 100., 
200. D. Resp. Babiana ru
brocyanaea, Protea, Lithops 
bromfieldii, Saintpaulia io
nantha, Monopsis lutea, 
Dudleya lanceolata, Eu
phorbia punicea, Oxalis vio
lacea, Helichrysum brach
teatum, Senecio obovatus, 
Mesembryanthemum acina
ciforme, Montbretia crocos
miiflora. Gladiolus colvillei. 

HONDURAS 
8i2'o3. Kerst. 
10.65,14' L. Resp. engel, ge
boortescène. 
'3"5''04 America 2004, na
tuurbehoud, vogels. 
Velletje met 10., 10.65,14., 
20. L. Beeldmerp Upaep* en 
resp. AraUnga strenua, Falco 
deiroleucus, Spizastur me
lanoleucus, Amazona xan
tholora. 

245'o4. Bedreigde dieren. 
2.60, ?, 4., 4.30,10.65, 
14.95; velletjes met viermaal 
0.85,1.40, 2., 3., 4., 7.85; 
velletje met viermaal 10. L. 
Resp. zesmaal bedreigd dier; 
zelfde aflDeeldingen, andere 
waarden; viermaal verschil
lende aap. 

HONGKONG 
228'o4. Honderdste ge
boortedag Deng Xiaoping 
{19041997). 
Tweemaal $ 1.40 in velletje 
van acht; blok $ 10.. Portret 
Deng op achtergrond resp. 
vlag en Hongkong city, 
Hongkong city bij avond; ver
schillende portretten Deng, 
op rand ontwikkeling Hong
kong. 

INDIA 
26'o4. Woodstockschool 
honderdvijftig jaar. 
5.R School. 
i76'04. Jyotiprasad Agar
walla. 
5. R. Portret musicus, dich
ter en humanist. 
i96'04. P.N. Panicker. 
5. R. Portret vechter tegen 
analfabetisme en lezende 
kinderen. 
286'o4. Groot trigonome
trisch onderzoek. 
Driemaal 5. R. Theodoliet en 
andere instrumenten, (on
derzoekers:) Radhanath Sik
dar, Nain Singh. Ook velletje. 
306'o4. Aacharya Bhiksu. 
5. R. Portret schrijver en her
vormer. 

INDONESIË 
56'o4. Natuurbehoud. 
Tweemaal 1500 Rp.; velletje 
met tweemaal 2500 Rp. Resp. 
vogel en walvis, haai en 
schildpad; zelfde afbeeldin
gen. 

67'o4. Traditioneel Indone
sisch voedsel. 
Viermaal 1500 Rp. 'Gajebo' 
(Sumatra Barat), 'tinutuan' 
(Sulawesi Utara), 'sambal ud
ang terung pipit' (Kaliman
tan Barat), 'kare rajungan' 
(OostJava). 

ISRAËL 
3i8'04. Festivals 2004, 
brood in Israël. 
NIS. 1.50, 2.40, 2.70. Resp. 
korenaar en sikkel, handmo
len en houten vork, brood in 
oven en houten schep met 
lange steel. 

3i8'o4. Avonturenverhalen. 
NIS. 2.20, 2.50, 2.60. Illus
tratie van omslag eerste uit
gave van resp. 'Eight on trail 
of one' (1945) doorYemima 
AvidarTchernovitz (parachu
tespringer), serie 'Hasamba' 
(1949) van Igal Mossinsohn 
met illustraties van Samuel 
Katz (kinderen met ezel), 
'Ourganf (1958) doorPucho 
(Israel Wissler) en illustraties 
Erella Horowitz (hoofden). 
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3i8'o4. Instituut erfgoed 
BenGoerion. 
NIS. 2.50. Portret David Ben
Goerion (18861973), het in
stituut met op achtergrond 
Negevlandschap; op aan
hangsel kibboets BenGoe
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3i8'04. Onderwijsinstellin
gen in het land Israël. 
NIS. 2.20. Hebreeuwse mid
delbare school 'Herzliya' in 
Tel Aviv en glaswerk schei
kunde. 
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fORDANIË 
Z003. Roofvogels. 
too, 200, 300; blok 200 fils. 
Resp. Ciraetus gallicus, Falco 
peregrinus, Accipiter nisus; 
Cireatus gallicus. 
iooj. Koninklijk automuse
xm. 
[00,150,300; blok 200 fils. 
ï.esp. rode sportwagen, 
ïwarte limousine, witte li
Tiousine; drie auto's. 

<AZACHSTAN 
[o6'o4. Frankeerzegels. 
;., 10., 16., 50.1. Inver
ichillende kleuren wapen
ichild Kazachstan. 
io7'o4. Kindertekeningen, 
fweemaal 45.1. Huisjes en 
ichapen in bergweiland, 
TOUW met snaarinstrument 
m minaret. 
>87'o4. Olympische Spe
en, Athene 2004. 
belletje met 70., 115.1. 
?.esp. boksen, schieten; op 
and beeldmerk spelen, 
empel, Oudgriekse 
lardlopers. 
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aRGIZIË 
i7'04. Frankeerzegels, re
io's in Kirgizië. 
.10, 0.20, 0.50,0.60,1. , 2., 
., 5., 7. s. Driemaal resp. 
ogel op berg in Karakol, ves
ing in Naryn, toren in Tok
lok. 

JRIBATI 
27'o4. Olympische Spelen 
004, vijfentwintig jaar onaf
ankelijkheid. 
5, 50, 60,75 c; velletje met 
veemaal $ 2.50. Olympische 
ngen en resp. hardlopen, 
lekwondo, gewichtheffen, 
ardlopen; onafhankelijk
eidsviering, training voor de 
Delen, (op rand wapenschild 
iribati). 

i8'04. Orchideeën, we
idkampioenschap filatelie 
)04 in Singapore, 
ïlletje met tienmaal $1.. 
;eldmerk wereldkampioen
hap en verschillende orchi

3EWEIT 
103. Ministerie van Infor
atie. 

100,150 f. Verschillende 
beeldingen standbeeld. 
103. Mondiale dag nawur
houd. 
, 50,150 f Resp. woestijn. 

woestijn, palmbomen en 
zand. 
2003. Stichting Awqaf 
50,100,150 f Resp. mensen 
en gebouw, vingers, minaret 
en lezende man. 
2004. Handelsbank van Koe
weit drieënveertig jaar. 
25, 50,150 f. Resp. beeld
merk bank, oude hoofdge
bouw, nieuwe hoofdgebouw. 
2004. Nationale dag. 
25, 50,150, 350 f Resp. 
boom in nationale kleuren, 
schelp in nationale kleuren, 
vlaggen, schip en gebouwen. 

KORBAZUID 
i67'04. Nationale academie 
van wetenschappen en kunst
academie vijftig jaar. 
Tweemaal 190 w. (samen
hangend). Maatbekers met 
boek en gebouw, gebouw en 
verfpalet met toetsenbord. 

227'04. Week filatelie. 
190 w. (in velletje van twee). 
Varkentjes, hond, poes en 
eendje met cadeaus en bloe
men bij taart vieren 120 jaar 
postdienst. 
i38'04. Olympische Spelen, 
Athene. 
190 w. Acropolis, beeldmerk 
spelen en sporten oude spe
len. 

208'o4. Serie cultuur, VI, 
hoeden. 
Viermaal 190 w. (samenhan
gend, zeshoekig). Gouden 
kroon (13921910) voor mili
taire en burgerbeambten bij 
hoogtijdagen, bamboe hoed 
voor arbeiders, hoeden van 
gaas (9181392) met aan bui
tenzijde paardenhaar en zijde 
voor dagelijks gebruik be
ambten, zwarte paardenha
ren hoed (13921910) voor 
hogere klasse. 

LAOS 
57'04. Elfde bijeenkomst 
Aziatische postorganisaties. 
5.000 k. Handdruk, beeld
merk, vlaggen, computer, 
vliegtuig en schip. 

LESOTHO 
i3i'03. Bloemen. 
Vel met zesmaal 6.  M.; blok 
20. M. Resp. Calendata offi
cinalis, Dierama pulcheri
mum, Dianthus plumarius, 
Dianthus Caryophyllaceae, 
Clematis viticella, Lilium lan
cifolium; Dicentra spectabilis. 
i3i'o3. Orchideeën. 
Vel met zesmaal 6. M.; blok 
20. M. Resp. Phragmipedi
um besseae, Cyripedium cal
ceolus, Cattleya Louise Geor
giana, Brassocatüeya binosa, 
Laelia gouldiana, Paphipedi
lum maudiae; Brassavola 
tuberculata. 
i3i'o3. Insecten. 
Vel met zesmaal 6.M.; blok 
20. M. Resp. Brochopeplus 
exalatus, Cordulegaster bol
toni, Cerceris arenaria, Oedi
poda miniata, Ammophilia 
alberti, Mantis acontista; Ar
giope bruennichi. 

LIBERIA 
ig5'o4. Honderd jaar lucht
vaart. 
Drie vel met viermaal $ 30.; 
driemaal blok $ 100.. Resp. 
BE2, Albatross Dii, Spad 
XIII, S.ii;CurtissBF2Ci, 
Vickers Armstrong Welling
ton, Swordfish, CAMS 37; 
DH2S, Type N, Avro 504, Or
ville en Wilbur Wright; 
Boeing model 248; Flyer ge
broeders Wright; gebroeders 
Wright met vliegtuig. 

MACAU 
307'o4. Olympische Spelen. 
I., 1.50, 2., 3.50 ptcs. Detail 
zuil en sporter, resp. hardlo
per, verspringer, kogelstoter, 
speerwerper. 

228'o4. Honderdste ge
boortedag Deng Xiaoping 
(19041997). 
I., 1.50 ptcs. in vel van acht 

zegels; blok 8.ptcs. (ronde 
zegel). Portretten Deng met 
op achtergrond resp. gouden 
lotusbloem, voorgevel kathe
draal Sao Paulo do Monte; 
Deng met gouden lotus
bloem, op rand meer portret
ten en brug bij Macau. 

MALDIVEN 
i95'04. DDay zestig jaar 
geleden. 
Vijfvel met zesmaal 6. Rf; 
vijfmaal blok 30. Rf. Resp. 
Dwight D. Eisenhower, 
Guenthervon Kluge, TrafFord 
LeighMallory, Walter Model, 
Gerd von Rundstedt, sir Arthur 
Tedder; Winston Churchill, 
Bertram Ramsay, Dietrich 
Kraiss, Richard Gale, George 
Patton, Maxwell Taylor; 
Omar Bradley, Garry E. Hall, 
Clarence R. Huebner, Karl 
Donitz, Charles Wilkes, 
Chauncey Camp; Alan G. Kirk, 
Erwin Rommel, George Mars
hall, Jan Smuts, Günther 
Blumentritt, J. Lawton Collins; 
Clarence Huebner, Anthony 
McAullife, Leonard Gerow, 
Adolf Galland, W.M. Hoge, 
Percy Hobart; Donald Moon; 
Frederick Morgan; Henry 
Arnold; Bernard Montgomery; 
Carlton Bryant. 

67'o4. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Zes vel met viermaal 12. Rf.; 
zesmaal blok 30. Rf. Resp. 
Planet Class 220 (1830), 
American 440 (1855), New
mar (1846), Class 500 460 
(1900); Adler 222 (1835), 
Beuth 222 (1843), Nor
thumbrian 022 (1830), Class 
462 (1901); Firefly Class 2
22 (1840), French Single 
(1854), Medoc Class 240 
(1857), German 440 (1893); 
Beyer Garrett 4821284, 
trein bij Kaaiman rivier, Gar
ratt 482+284, Class 15 
Garratt; Garratt, 12 th Class, 
Class 262, Class 19D 482; 
Evening Star, Britannia, Ge
orge Stephenson, Sudan Rail
ways 310 282; Class P8 46
o (1906); Claud Hamilton 
Class 440; Vauxhill 220 
(1834); Lord Nelson; the 
American; Flying Scotsman. 

MAROKKO 
i27'04. Dinosaurus. 
6.50 Dh. Dinosaurus uitTa
zouda (Ouarzazate). 

2g7'o4. Dertigste interna
tionale congres militaire ge
schiedenis in Rabat. 
6.50 Dh. Zeilschip. 

307'o4. Koning Moham
med VI vijfjaar op de troon. 
2.50, 6. Dh. Portretten. 

MARSHALLEILANDEN 
i28'o4. 's Werelds grootste 
vliegtuigen. 
Vel met vijftigmaal 23 c. 
Wright 1903 Flyer, BleriotXi, 
Curtiss Golden Flyer, Curtiss 
Flying Boat, Deperdussin 
Racer, Sikorsky Il'ya Muro
mets, Fokker E i. Junkers J i, 
S.E. 5a, Handley Page 0/400, 
Fokker D VII, Junkers F13, 
Lockheed Vega, M130 Pan 
Am Clipper, Messerschmitt 
Bf 109, Spitfire, Junkers Ju 
88, A6M Zero, Ilushin II2, 
Heinkel He 178, C47 Sky
train, Piper Cub, Avro Lan
caster, B17 Flying Fortress, 
Messerschmitt Me 262, B2g 
Superfortress, P51 Mustang, 
Yak 9, Bell Model 47, Bell Xi, 
Beechcraft Bonanza, An225 
Mriya, B47 Stratojet, MIG
15, SAAB J35 Draken, B52 
Stratofortress, Boeing 367
80, U2, C130 Hercules, F4 
Phantom II, North American 
X15, Sikorsky S61 (HH3E), 
Learjet23, SR71 Blackbird, 
Boeing 747, Concorde, Air
bus A300, MIG29, FH7A 
Nighthawk, F/A22 Raptor. 
248'04. Expeditie Lewis en 
Clark vertrok tweehonderd 
jaar geleden, II. 
Driemaal 37 c. (samenhan
gend, op aanhangsel tekst 
gescfiiedenis). Eerste '4juli': 
man met viool, dood Charles 
Floyd: mannen bij brandsta
pel, Lewis en Clarke roken 
vredespijp met opperhoofd 
Weuche van de Yankton 
Sioux. 

MAURITIUS 
i68'o4. Vierentwintigste 
bijeenkomst SADC (South 
African Development Com
munity). 
2, 50 Rs. Zelfde afbeelding, 
andere kleur: beeldmerk bij
eenkomst, vrouw achter 
computer, kantoorgebouw. 

MONTSERRAT 
306'o4. Olympische Spelen 
2004. 
$ 0.90,1.15,1.50, 5.. Olym



pische ringen en resp. affiche 
voor Olympische Spelen in 
Los Angeles (1932), olympi
sche broche voor München 
(1972), affiche voor spelen in 
Montreal (1976), Oudgriekse 
afbeelding pankration (com
binatie worstelen en boksen). 

NAMIBIË 
38'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
'standard mail', $ 2.90,3.40, 
3.70. Olympische ringen en 
resp. worstelen, boksen, 
schieten, mountainbiken. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN 
265'04. Snaarinstrumen
ten. 
70, 95,145, 240 c. Resp. 
harp, luit, viool, citer. 

i76'o4. John Denver (1943

1997)
Velletje met viermaal $ i.20. 
Verschillende portretten zan
ger en tekstschrijver. 

NIEUWCALEDONIË 
Verbetering melding 7
8/643, droog bos: driemaal 
100 F. Planten uit droog bos, 
resp. Oxera sulfiirea, Turbina 
inopinata. Gardenia urvillei. 

Aanvulling melding 78/643, 
poezen. Ronde zegels met 
resp. straatkat, oosterse kat, 
pers, heilige Birmaan, Euro
pese korthaar, abessijn. 
68'04. Olympische Spelen 
in Athene. 
Driemaal 70 F. Olympische 
ringen, kaartje en gebouw 
Griekenland met resp. beach
volleybal, estafetteloopsters, 
ritmische gymnastiek. 

NOUVELLECALËDONIE 

238'04. Mondiale postze
geltentoonstelling Singapore 
2004. 
95, 95,145,145 c. (in velletje 
met acht zegels en twee tus
senvelden); blok 500 c. 
Beeldmerk Singapore 2004 
en resp. St. Annabaai met 
groot schip in Curagao en 
draak, leeuw en vlaggen Ne
derlandse Antillen en Singa
pore, huizen aan Brionplein 
en draak, pier 'Dr. A.C. 
Wathey' in St. Maarten en 
leeuw; gebouwen Singapore 
en Nederlandse Antillen 
('World Trade Center', land
huis, baai, leeuw, verkeers
toren luchthaven. Centrale 
Bank, 'Esplanade'theater, 
olieraffinaderij, droogdok). 

f « ^ Nederlandse Ant i l len ; 
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NEVIS 
i76'o4. Marilyn Monroe 
(19261962). 
60 c ; vel met viermaal $ 2.
Portretten actrice. 

NIEUWZEELAND 
28'o4. Olympische Spelen 
2004. 
$ 0.45, 0.90,1.50, 2.. Afbeel
dingen laten door bewegen 
actie zien van gouden medail
lewinnaars: John Walker (at
letiek 1500 m, 1976), Yvette 
Williams (verspringen, 
1952), lan Ferguson en Paul 
MacDonald (Kajak 500 m, 
1988), Peter Snell (atletiek 
8oom, i960). 

288'o4. Wereldkampioen
schap filatelie in Singapore. 
Velletje met $ 0.90, 0.90, 
1.50,1.50. Zegels van jj'a^, 
NieuwZeeland land van Mid
denAarde (melding 7
8/643), °P "̂ n̂d tekst kam
pioenschap. 
i9'o4. Toerisme, favoriete 
bestemmingen. 
Zesmaal $ 1.50. Bootje op 
Wakatipumeer (Queen
stown), walvisstaart Kaikou
ra, badhuis (termaalbron
nen) Rotorua, druivenstok

ken Hawke's baai, Mitre Peak 
in Milford Sound, Pohutu
geyser Rotorua. 
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ig'o4. Serie jeugdgezond
heidszorg, een dagje aan het 
strand. 
45,45, 90 (h 5 c. toeslag voor 
Children's Health Caraps). 
Tekeningen van kinderen 
spelen in en bij de zee. Ook 
velleqe met de drie zegels. 

NIGER 
3i2'03. Dieren. 
100 (driehoekig), 150 (rond te 
maken), 225 F. Resp. nijl
paard in gevangenschap, 
Boudouma koe, Boudouma 
kalf. 

PALAU 
i62'o4. Driehonderd jaar 
St.Petersburg, schatten uit 
de Hermitage. 
37, 55,8oc.,$i.;blok$2.. 
Portretten resp. Antonia Za
rate door Goya, vrouw Cor
reggio, graaf Olivarez door 
Velasquez, jonge man met 
kanten das door Rembrandt; 
familie door Van Dijck. 

i34'o4. Negende Pacific 
kunstfestival. 
Vel met tienmaal 26 c.; vel 
met tienmaal 37 c. Resp. 
mand (M. Takeshi), fluitspe
lers op strand (Sam Adeibai), 
nationale bloem (W. Watana
be), bamboe vlot (P. Tiaki), 
vader leest boek met twee 
kinderen (K. Murret), vrouw, 
boothuis (W. Marsil), bijlen 

(W. Watanabe), wevende 
vrouw (W. Marsil), dansre
kwisieten (Sam Adeibai) (op 
rand kaart eilanden Grote 
Oceaan en tekst); schaal (P. 
Tiakl), taroplant (S. Smase
rui), medicinale planten (S. 
Smaserui), schilder (Sam Ad
eibai), houten drinkbekers 
(M. Takeshi), gebouw (S. 
Seers), geld van schildpad
schild (W. Watanabe), oor
logskano (M. Takeshi), 
vrouw stampt taro (A. Imetu
ker), twee mensen met speer 
(A. Inejuker) (op rand eilan
den Palau en tekst). 
i86'04. Olympische Spelen 
Athene. 
37, 55, 80 c , $ I.. Resp. atle
ten uit Oudgriekse kunst, 
gouden medailles Atlanta 
1996, Sigfrid Edström (1870
1964, voorzitter IOC* 1946
1952), vrouwenvoetbal Atlan
ta. 
i86'04. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Vel met viermaal 80 c. Paus 
ontmoet man die probeerde 
hem te vermoorden (1983), 
bezoek Polen (2002), concert 
in Ischia (2002), bisschop 
Zakka geeft kelk aan paus 
(2003). 
i86'04. DDay zestig jaar 
geleden. 
Vel met zesmaal 50 c. Sche
pen. 
i86'o4. Europees kam
pioenschap voetbal. 
Vel met viermaal 80 c; blok 
$ 2,. Wedstrijd Nederland
Rusland 1998, resp. Rinus 
Michels, RjnatDasaev, Marco 
van Basten, cup en olympisch 
stadion; Nederlands elftal. 

PERU 
2i5'o4. Eiland Ballestas. 
4.80 S. Rotskust eiland. 

QATAR 
86'o4. Permanente grond
wet voor Qatar. 
75 R Amir Hamad bin Khali
fa Al Thani (staatshoofd) met 
boek en vlag. 

SALOMONSEILANDEN 
288'o4. Orchideeën, we
reldkampioenschap postze
gels 2004 in Singapore. 
Velletje met vijfmaal $ 2.60, 
vijfmaal 5.. Beeldmerk we
reldkampioenschap en ver
schillende orchideeën. 

SAUDI ARABIË 
i54'04. Ministerie van Justi
tie. 
IR. Weegschaal. 
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SENEGAL 
a94'o4. Historische plaat
sen en monumenten. 
240, 370, 390, 500 F. Resp. 
station Dakar, fort Podor, 
stadhuis, kathedraal 'Notre 
dame des victoires'. 

SIERRE LEONE 
57'o4. Amerikaanse india
nen. 
Vel met negenmaal i.ooo Le.; 
vel met zesmaal 1.500 Le.; vel 
met driemaal 3.000 Le.; blok 
5.000 Le. Resp. Arapaho pij
penzakje. Apache mand, 
Blackfoot parflèche (leren 
buidel). Crow jurk van 
elandsleer, Iroquois mocas
sins, Hopi eetgerei, Sioux 
parflèche, Navaho kleed, Nez 
Perce wieg; (opperhoofden 
en krijgers loway:) NeO
MonNe, MaHasKah, Moa
NaHonGa, TahRoHon, 
NotChiMiNe, ShauHau
NapoTinia; (schilderijen van 
indianen door Charles Rus
sell:) medicijnman, oorlogs
scène, rooksignalen; Sequoy
ah en Cherokee alfabet. 

ST. LUCIA 
69'o4. Toerisme. 
45,65,70 c , $ i.io. Resp. 
zeilboot, ruiters bij rivier, 
scuba duiken, wandelend ge
zin bij waterval. 

ST. VINCENT 
i76'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
$ 0.70,1., 1.40, 3.. Resp. 
Pierre de Coubertin (1863
1937), affiche wereldtentoon 
stelling St. Louis 1904 (tege
lijk met Olympische Spelen 
1904 in St. Louis), scène wa
terpolo (Berlijn 1936), vaas 
met Oudgriekse goden. 

St.Vince ï ^ ^ . . i 

i7'o4. George Herman 
Ruth (18951948), honkbal
ler. 
Vel met viermaal $ 2.. Por
tretten Babe Ruth met honk
bal. 



tgj'04 DDay zestig jaar 
jeledcn. 
0.70, 0.90,1. , i . io , 1.40, 
50; twee vel met viermaal 
2.; tweemaal blok $ 5.. 

/laggen GrootBrittannië, 
/erenigde Staten en Canada 
n resp. TrafFord LeighMal
ory, Maureen Gara, Omar 
iradley, Jean Valentine, Jack 
ulshaw, Dwight D. Eisenho

ver; Britten landen op Gold 
5each, Britse infanterie op 
old Beach, Canadezen op 

uno Beach, Canadezen lan
Jen op Juno Beach; tweemaal 
ommando's bij Pointe du 
^oc, invasie bekendgemaakt 
lan pers, Britten bevrijden 
^ermanville; team ontcijfert 
odes, soldaten bij landings
■oertuig. 

lYRJÉ 
■3'04. Acht maart revolutie. 
10. Stuwdam Eufraat. 
3'o4. Dag van de leraar. 
5. Schoolbord, juf en meis

i3'o4. Moederdag. 
15. Moeder met kind. 

4aart 2004. Frankeerzegels, 
)lein van de martelaren. 
5,100, 300 (ander papier 

lan 2003). Plein in Damas
us. 
74'04. Nationale dag. 
'10. Landkaart en '58'. 
5'o4. Dag van de arbeid. 
10. Fabrieksgebouw. 
i5'04. Honderd jaar 
IFA*. 
5,10; blok25. Verschillen
e afbeeldingen voetballers 
n beeldmerk gelegenheid. 

'ANZANIA 
97'04. Vogels, 
el met zesmaal 550 Sh.; 
lok 2.000 Sh. Resp. 
oracias garrulus, Apus 
fïinis, Psittacus erithacus, 
'erathopius ecaudatus, 
lerops apiaster, Upupa 
pops; Balearica regulorum. 
97'04. Dieren, 
el met zesmaal 5 50 Sh.; 
lok 2.000 Sh. Resp. aap 
^rocolobus kirkii), luipaard, 
iraf, eland, zebra, Afrikaan
s olifant; bruine baviaan 
'apio anubis). 
)7'o4 Paddestoelen, 
el met zesmaal 550 Sh.; 
lok 2.000 Sh. Resp. Amanita 
luscaria, 'rosygill fairy 
elmet', 'purple coincap', 
lammulina veluopes, 
hickfooted morel, Boletus 
iulis; 'sharpscaled parasol'. 

HAILAND 
[5'04. Ongezien Thailand, 

el met twintigmaal 3. B. 
eeldmerk 'ongezien' en toe
stische plek (provincie), 
;sp. boeddhabeeld 'Non 
gai' (Suphan Buri), Khao 
lemdam (Kanchanaburi), 
uurschildering in tempel 

van de smaragden boeddha 
(Bangkok), 'Ko LiPe' (Sa
tun), boeddhabeeld in tempel 
Phra Thong (Phuket), natio
naal park Khao Luang (Nak
hon Si Thammarat), strand 
Ko Dam Khwan (Krabi), 
neushoornvogel in Halqa
Balawoud (Narathiwat), wa
terval Long Ru (Ubon 
Ratchathani), 'PrasatHin 
Phanon Rung' (Buri Ram), 
rode esdoornbladeren in na
tionaal park Phu Kradueng 
(Loei), bergen Phukhao Ya 
(Ranong), eiland Ko Kradat 
(Trat), nationaal park Op Lu
ang (Chiang Mai), aap (Tra
chypithecus obscurus) 
(Phetchaburi), 'Lalu' (Sa 
Kaeo), 'Pu Kai, Mu Ko Simi
lan' (PhangNga), watervo
gelpark ThaLe Noi (Phattha
lung), 'Phu Pha Thoep' in na
tionaal park Mukdahan 
(Mukdahan), grot Phi Maen 
(Mae Hong Son). 
206'o4. Nieuwe datum mel
ding 4/385 'Phra Khrueang 
Benchaphakhi'; ookvelletje 
53B. 
i7'04. Bruggen. 
Viermaal 5. B. Phra Buddha 
Yod Fahvakwerkbrug (1932), 
Rama Vlspoorvakwerkbrug 
(1925), Rama Vllltuibrug 
(2002), Rama IXtuibrug 
(1987). 

287'04. Ongezien Thailand, 
II. 
Vel met twintigmaal 3. B. 
Beeldmerk 'ongezien' en toe
ristische plek (provincie), 
resp. tempel Pho Prathap 
Chang (Phichit), Phra Prat
han Chaturathit in tempel 
Phumin (Nan), Thalenai (Su
ratThani), boeddha in tem
pel Na Phra Men (Phra Nak
hon Si Ayutthaya), paleis Sa
nam Chan (Nakhon Pathom), 
Piyamitrtunnel (Yala), Ban 
Khamchanot (Udon Thani), 
spoordam Pasak Cholasit 
(Lop Buri), Khlong Lanwa
terval in nationaal park 
Khlong Lan (Kamphaeng 
Phet), MoIDaengklif in na
tionaal park Khao Phra Wi
han (Si Sa Ket), orchideeën
park Changkra (Khon Kaen), 
kanoën op Ti Lo Re (Tak), 
Khao Ta Mong Lai (Prachuap 
Khiri Khan), Prasat Phu Phek 
(Sakon Nakhon), traditionele 
bootrace (Chumphon), berg 
Mokochu in nationaal park 
Mae Wong (Nakhon Sawan), 
optocht olifanten (Surin), af
dalende bergklimmers bij 
Tan Rattanawaterval in na
tionaal park Khao Yai (Pra
chin Buri), monniken te 
paard in Amphoe Mae Chan 
(Chiang Rai), fietsers in 
Thung Salaeng Luang (Phit
sanulok). 
28'o4. Jasmijn. 
5. B. Jasminum sambac. 

48'04. Nationale dag com
municatie 2004. 
3. B. Grafische afbeelding 
elektronische geïntegreerde 
schakeling en chip met 
beeldmerk Asean*". 
48'o4. 'Prinses ITproject'. 
3. B. Prinses Maha Chakri 
Sirindhorn (1955) zit achter 
computer. 
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i28'04. Verjaardag konin
gin Sirikit (1932). 
100. B. Portret. 
i28'04. Opening metro 
(M.R.T. Chaloem Ratcha
mongkhonlijn). 
3. B. Beeldmerken en trein. 

i9'04. Boten. 
3., 3., 3., 15.B. Resp. 
Thaise jonk, 'kracheng'
boot, sampanboot, pakket
boot. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
287'o3. Zoete herinnerin
gen. 
$1., 2.50, 3.75,4.50, 5.25. 
Tekeningen van resp. dans 
'cocoa', bakken in oven, was
sen bij rivier, zeepkistrace, 
knikkeren; velletje met de vijf 
zegels in doorlopend beeld. 
28i'03. Eilandparadijs. 
$1., 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok 10. Resp. koraal 
(Colpophyllia natans), 
schildpad (Eretmochelys im
bricata), vis (Gymnothorax 
prasinus), vis (Clepticus par
rai), zeenaaktslak (Doriopsil
la nigropunctata), vis (Hola
vanthusciliaris). 

i7ii'o3. Kerst. 
$1., 2.50, 3.75, 4.50, 5.25; 
velletje met $ 5., 6.50. Schil
derijen van Michael Cazabon 
(18131888). 
2iii'o3. Wereldaidsdag. 
$ I., 2.50,3.75,4.50; blok 
10.. Rode lintje en resp. 'sa
men tegen aids', 'stigmatise
ren isoleert', 'zorgstopt 
aids', 'familie beschermt'; 
vele gezichten. 

i82'o4. Carnaval, calypso. 
$1., 2.50, 3.75, 4.50, 5.25; 
blok 10.. Dansers en muzi
kanten. 

TUNESIË 
237'o4. Oud geld. 
250,250,600,600,1000 m. 
Resp. gouden dinar (706), gou
den munt (1767), Carthaagse 
munt (310 v.C), Carthaagse 
zilveren munt (300 v.C), bank
biljet 50 rials (1847). 
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TUVALU 
i3'o4. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Vel met viermaal $ 1.50; blok 
$ 4.. Resp. zittende vrouw, 
vrouw in leunstoel, buste 
Francoise, hoofd vrouw; 
Francoise Gilot met Paloma 
en Claude. 
i3'04. St.Petersburg drie
honderd jaar, schatten uit 
Hermitage. 
$ 0.50, 0.80,1., 1.20; blok 
$ 4.. Resp. Philadelphia en 
Elizabeth Wharton door Van 
Dijck, glas limonade door 
Gerard Terborch, meesteres 
met bediende door Pieter de 
Hooch, man met drie zonen 
door Barthel Bruyn de oude
re; gezin melkmeid door 
Louis Ie Nain. 

i75'04. Strijd tegen aids" .̂ 
$ 0.60, 0.90,1.50, 2.; blok 
$ 3.. Foto's gemaakt tijdens 
internationale vrouwendag 
met thema 'Vrouwen en 
HIV*/aids'. 
205'o4. Inauguratie Chen 
ShuiBian, president Taiwan. 
Velletje met tweemaal $ 2.. 
Chen ShuiBian, Saufatu So
poanga (premier Tuvalu). 

VENEZUELA 
285'o4. Nationaal woning
instituut INAVI (Instituto Na
cional de la Vivienda). 
Velletje met driemaal 300, 
driemaal 400, viermaal 
500 Bs. Woningbouwprojec
ten. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
54'o4. Mohammed bir Sa
eed bin Ghubash (189g
1969). 

50,175 fils. Resp. portret we
tenschapper, boeken. 

ig4'04. Vierde bijeenkomst 
'gezin'. 
375, 400 fils. Afbeeldingen 
met handen, hart, beeldmerk 
met rolstoel. 

2i5'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
375 fils. Beeldmerk gelegen
heid. 

VERENIGDE STATEN 
i28'04. Serie Amerikaanse 
schatten, Martin Johnson 
Heade (18191904). 
37 c. Schilderij 'Reuzenmag
nolia's op een blauw fluwelen 
stof. 

2i8'04. Kunst Amerikaanse 
indianen. 
Vel met tienmaal 37 c. Schaal 
met afbeelding twee schapen 
(Mimbres, 11'''' eeuw), be
schilderde leren tas (Kutenai, 
1900), twee houten beeldjes 
(Tlingit, ca. 1890), detail tas 
(HoChunk, 18401860), pop 
met patchwork kleren (Mic
cosukeeSeminole, 1935), 
beeldje man van zandsteen 
(Mississipi, 13001550), vaas 
van aardewerk (Acoma, ge
maakt door Lucy Martin Le
wis (ca. 18951992) in 1969), 
geweven kleed (Navajo, door 
Daisy Taugelchee (19111990) 
in late jaren veertig), hout
snijwerk: hond kijkt naar 
etend mens (Seneca, ig''" 
eeuw), mand (Luiseno, ca. 
1890). 

819 



99'o4. Serie legendes Holly
wood, John Wayne (1907

1979)
37 c. Portret Marion Michael 
Morrison (John Wayne). 

JOFJN WAYNE 
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agg'04. Sikkelanemie 
{erfelijke vorm bloedarmoe
de). 
37 c. Moeder met baby en 
tekst 'test vroeg op sikkel
cel'. 

VIETNAM 
i4'o4. Oude stad Hue op 
werelderfgoedlijst Unesco*. 
800,4.000,8.000; blok 
8.000 d. Resp. paviljoen, 
Ngo Monpoort, 
Hien Lampaviljoen; Thai 
Hoapaleis. 
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i5'04. Honderdste geboor
tedag Tran Phu. 
800 d. Portret communisti
sche leider en partijgebouw 
in Hanoi. 
45'04. Overwinning Dien 
Bien Phu vijftig jaar geleden. 
800, 5.000; blok 8.000 d. 
Resp. soldaat, vrouw en fa
briek; drie dansende vrouwen. 
2i5'o4. FIFA* honderd jaar. 
800 d. Beeldmerk. 
i6'04. Krant 'Jonge pionier' 
vijftig jaar. 
800 d. Symbolisch ontwerp 
met '50' en medaille. 
i7'04. Bonsaiboompjes. 
800, 2.000, 3.000, 8.000 d. 
Resp. Ficus microcarpa. Pre
man serratifolia, Ficus pilo
sa, Ficus religiosa. 
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i8'04. Olympische Spelen 
2004. 
800, i.ooo, 6.000, 7.000 d. 
Resp. hordeloop, zwemmen, 
schieten, taekwondo. 

Aids 

ZIMBABWE 
207'04. Aloe's. 
$ 1.500, 3.000, 9.000,10.000, 
13.000,16.500. Resp. Aloe 
ballii. Aloe rhodesiana. Aloe 
greatheadii. Aloe ortholopha 
Aloe inyangensis, Aloe arbo
rescens. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Acquired Immune 
Deficiency Syn
drome 

Asean Association of 
SouthEast Asian 
Nations 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Associations 

HIV Humane Immu
nodeficiency Virus 

IOC International Olym
pic Committee 

Unesco United Nations Edu 
cational Scientific 
and Cultural Orga
nization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia) 
Portugal 

WWF World Wildhfe Fum 

ISffiir 
Filatelisten die zich wil

den specialiseren in het 
thema 'schildpadden' 
hebben zich lange tijd te

vreden moeten stellen 
met algemene catalogi 
over het dierenrijk of in 
het gunstigste geval met 
een catalogus over reptie

len. Met het verschijnen 
van Die Zähne der 
Schildkröten ('Tot de 
tanden gewapend op 
schildpadjacht') horen 
schildpadverzamelaars 
nu bij diegenen die met 
een standaardwerk op 
hun gebied verwend zijn. 
In 272 mooi vormgege

ven, meerkleurige pagi

na's wordt het een funda

ment gelegd voor de vor

ming van een uitgebreide 
(tentoonstellings)verza

meling. Alle zelfgemaak

te mancolijsten kunnen 
^ daarmee weg en de jacht 
° op tot dusver onbekend 
■̂  schildpadmateriaal kan 
^ worden geopend. 
" De samensteller, Frank 
^ Wißkirchen, verloochent 
=» zijn Duitse afkomst niet: 
3 hij heeft in ruim twee jaar 
'tt een degelijk naslagwerk 
2 gemaakt dat niet alleen 
"' zijn weg zal vinden naar 

AAA filatelisten, maar ook 
OZv naar schildpadliefheb

bers in het algemeen. 
In de catalogus wordt 
eerst uitvoerig stilge

staan bij de oertijd en de 

systematische onderver

deling van de uitgestor

ven en nog levende 'fos

sielen'. Daarbij worden 
diverse evenbeelden uit 
de fauna uitgesloten als 
schildpad. Hoewel de ca

talogus vooral gebaseerd 
is op de 1.560 schildpad

den die op 1.510 postze

gels voorkomen, zal het 
voor echte filatelisten een 
aangename verrassing 
zijn dat ook andere filate

listische elementen aan 
bod komen, zoals een 
geïllustreerd postaal 
adresetiket voor een pak

ket, een schildpadwater

merk en diverse schild

padstempels. Van dit 
laatste element worden 
33 plaatsnamen (post

kantoren gebruikten of 
gebruiken dezelfde naam 
in een of meer dagteke

ningstempels) genoemd 
die verwijzen naar een 
schildpad. Voorbeelden 
zijn Brshke (Albanië), Ho

nuapo (Hawaii) en Beppu

kflmeflflUJa (Japan). 
De auteur wijst op vele 
vergissingen van postze

gelontwerpers en ver

meldt steevast zijn bron

nen bij nieuw determi

neerwerk. Behalve de ge

wone Duitse namen wor

den uiteraard ook de we

tenschappelijke Latijnse 
aanduidingen vermeld. 
Zodra een postzegel zich 

daartoe leent wordt een 
thematische toelichting 
gegeven, bijvoorbeeld bij 
schildpadfabels of bij ge

bruiksvoorwerpen. Om

dat ze naar een schildpad 
zijn genoemd krijgen ook 
het gepantserde oorlogs

schip van de Koreaanse 
marine (ontwerp: gene

raal Yi Sun Sin, 1545/98), 
de bij Lake George NY 
gezonken Britse oorlogs

schepen (1758) en de eer

ste onderzeeër van David 
Bushneil (1775/6) een 
plekje in deze zee aan in

formatie. 
Handig zijn de overzich

ten in het aanhangsel, 
zoals de alfabetische 
conversielijsten tussen 
wetenschappelijke en 
Duitse naamgeving, een 
alfabetisch landenover

zicht, een alfabetische in

dex van alle schildpad

soorten met paginaver

wijzing en een conversie

lijst van de corresponde

rende nummers uit de 
wereldcatalogi van Mi

chel en Scott. De FIP zal 
het zeker waarderen dat 
de auteur, in de strijd te

gen de zogenoemde ille

gals, aparte lijsten heeft 
samengesteld van vignet

ten met een landsaandui

ding van bij de Wereld

postvereniging aangeslo

ten landen en een lands

aanduiding van niet aan

gesloten landen. 
Toch zijn er ook wel kriti

sche kanttekeningen te 
maken. Niet serieus te 
noemen 'postzegels' , zo

als die van de Arabische 
sjeikdommen en de in 
goud en zilver gesmede 
blokken van Guyana, 
zouden in het aanhangsel 
beter passen. Verder is 
het bindwerk (of liever 
gezegd plakwerk) van het 
boek erg matig uitge

voerd. Bij intensief ge

bruik laten de zware pa

gina's los. Preventief op

nieuw laten inbinden is 
aan te bevelen; de inhoud 
is dat beslist waard. Voor 
'beursgebruik' zijn het 
gewicht (ruim een kilo) 
en de omvang (bijna twee 
centimeter dik, A4for

maat) ongunsdg. Veel 
verzamelaars zullen op 
hun schildpadjacht dus 
toch weer gebruik maken 
van een zelfgemaakt uit

treksel of van een nieuwe 
mancolijst. 

INEKE EN MARTIN SCHEER. 

'Dic Zahne der Schildkröten  Ein 
Katalofl nicht nur jtir Philatelis
ten' door Frank Wi/̂ kirchcn, 
München, 2002; 272pp,,geïll. 
(kleur),formaat 21 X2g cm. Ver
krijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
PictHeinstraat36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227,Jax 
0703651885, emailadres 
pu)meinhardt@collecturo.com. 
Prijs: €59.90 (exd. uerz.). 

Veel filatelistisch materi

aal is in de 'normale ' ca

talogi te vinden, maar 
veel ook niet. Dat bezit

ters van zegels, envelop

pen en boekjes 'in de 
marge' graag willen we

ten wat ze in huis heb

ben, heeft de redactie var 
de Philexcatalogi zich ge 
realiseerd: dat verklaart 
het uitbrengen van de 
Philex Spezialausgabe. Jf 
treft er Sonderpostkarten, 
Sonderumschlcifle, beurs

brieven, moderne Zep

pelinpost, Numisbladen, 
gemeenschappelijke 
emissies, Sonderdrücke, 
Sporthilfepostwaarde

stukken en nog veel mee 
' randmateriaal ' van 
Duitsland/Berlijn in aan. 
Handig voor wie echt al

les wil verzamelen. 
'PhilexSpezialausgabe'; 256pp, 
geill, (kleur),/ormaati2xig cm. 
Uitgegeven door Philex, Keulen. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhard 
Piet Hcinstraat 3 6, 2 518 CH De 
Haag, telefoon 0705652227, Ja 
0703651885, cmailadres 
pu;meinhardt(3)collectura,com. 
Prijs:€ig,8o (exd. uerz.). 
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rjt's never ad 
week at 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ over 4000 
great lots in our ever popular 
Mail Bid Auctions and now with 
an extra week-end internet 
there are even more rea 
to come to 

Whatever your interest, GB, Commonwealth, USA, Latin America, 
Old and "New" Europe or the many lands of Asia, we've got 
something for everyone. Whether its original Artwork, Proofs, 
Essays or Specimens, single sets or rarities, starter collections or 
medal winners, sorter cartons or entire estates, we've got it 
all.With lots priced from £20 to £20,000 there's always plenty to 
see and plenty to tempt you. Every week a printed catalogue and 

DLweek end a special internet sale. 

SEE THEM ALL AT www.sanclafayre .com 
OR SEND THE COUPON TODAY FOR 

YOUR FREE INTRODUCTORY CATALOGUE 

T H E W O R L D S LARGEST MAII, BID COMPANY 

SANDAFAYRE LTD. KNUTSFORD, WA16 8XN, UK 
Tel: +44 (0)1565 653214 Fax: +44 (0)1565 651637 

Name 

Address 

E-maM 

1 am new to mail bid sales [~~j (NL) 

NETHERLANDSSTAMPS 
APS - NSDA - IFSDA 

NEDERLAND EN OVERZEE 
POSTSTUKKEN & POSTZEGELS 

ELK ZEGEL EN POSTSTUK STAAT AFGEBEELD 
INDELING PER VERZAMELGEBIED 

MAKKELIJK ZOEKEN MET TREFWOORDEN: 
CENSUUR, PORT, AANGETEKEND, Zeppelin, 

NVPH NRS, NEDERLANDSE PLAATSNAMEN, ENZ. 
GEBRUIK ENGELSE BENAMING VOOR LANDEN 

A 'SITE' TG SEE - KOM EENS OP BEZOEK 
janning@inetherlandsstamps.oom 

litl 
< ^ i ^ ^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

v:^-
Houdt op 22 en 23 oktober 2004 

haar 134® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 
821 

http://www.sanclafayre.com
mailto:janning@inetherlandsstamps.oom
mailto:bpv@iae.nl


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

PHILOMNIBUS: EEN UNIEKE THEMATISCHE 
INFORMATIEBRON IN WORDING 

De onstuimige groei van 
de thematische filatelie 
heeft als voordeel dat 
thematische verzame
laars over een groeiend 
aantal thematische cata
logi kunnen beschikken. 
Marktleiders, zoals Dom
jil en Stanley Gibbons, hou
den het vooral op the
ma's die veel worden ver
zameld, maar daarnaast 
komen toch ook geregeld 
catalogi uit voor 'kleine
re' thema's. Maar een al
lesomvattende themati
sche catalogus, die is er 
nog niet en dat is  gezien 
de stortvloed aan zegels 
van de afgelopen halve 
eeuw  ook een utopie. 
De vier delen omvattende 
Simplijicd Catalogue Stamps 
of the World van Stanley 
Gibbons (bijna 4.000 pa
gina's en sinds kort hele
maal in kleur!) is een al
ternatief, maar een echte 
thematische wereldcata
logus? Wie presteert dat? 
Uit de kop hierboven 
hebt u al kunnen afleiden 
dat die utopie bezig is 
werkelijkheid te worden 
en wel in de vorm van de 
Phiiomnibus (ondertitel; 
Das BriefmarkenMotiu
Lexikon. Het eerste deel 
verscheen in 2002 als 
Band 1  Natur. De Phil
omnibus is het geestes
kind van de Duitse verza
melaar, auteur en uitge
ver Klaus Dauderstädt uit 
Meckenheim. 
De publicatie gaat uit van 
een nieuw concept en 
daarom wil ik er op deze 
plaats uitgebreid aan
dacht aan besteden. The
matische verzamelaars 
kunnen zo een indruk 
krijgen van de bruikbaar
heid van deze themati
sche informatiebron. 

■̂  Vormgeving/uitvoering 
^ De Phiiomnibus is een ver
S zorgde publicatie, die be
'Z stand lijkt tegen langdu
° rig gebruik. Het eerste 
^ deel (in A5formaat) telt 
5 879 bladzijden. De tekst 
z: is in een tweekolomsin

—^^ deling gedrukt op glad, 

8M helderwit papier in een 
* « prettig leesbaar letterty

pe. Hier en daar is een af
beelding van een zegel 
geplaatst, maar hun aan
tal is te verwaarlozen. 

PHILOMNIBUS 
Das BriefmarkenMotivLexikon 

von Klaus Dauderstädt 

i 

BAND 1 NATUR 

"H 
Phiiomnibus: ...hrt 'droomboek' uoor de thematische i)enamelaiir>.. 

Inhoud 
Wie een allesomvattende 
thematische catalogus 
wil presenteren moet 
aandacht besteden aan 
alle landen en alle the
ma's en dat dan niet al
leen aan de hand van de 
afbeelding, maar ook re
kening houdend met de 
aanleiding tot de uitgifte. 
De verschillende orde
ningsprincipes (alfabe
tisch, chronologisch, ge
ografisch, wetenschap
pelijk) zijn daarbij van 
belang. In Band 1 sprin
gen vooral de hoofdthe
ma's 'Fauna' en 'Flora' er 
uit; daarvoor zijn bijna 
800 bladzijden inge
ruimd. De auteur beperkt 
zich niet tot de planten 
en dieren die op zegels te 
zien zijn, maar heeft de 
wetenschappelijk namen 
van alle geslachten en fa
milies opgenomen; dat 
maakt de Phiiomnibus 
voor deze thema's tot een 
veelomvattende informa
tiebron. 

Indeling 
Na het al verschenen eer
ste deel staan er nog acht 
delen op het programma; 
die zullen de volgende 
themahoofdgroepen be
strijken: 

2. Geschiedenis/politiek 
3. Architectuur 
4. Wetenschap 
5. Handel en verkeer 
6. Post/Communicatie 
7. Kunst 
8. Sport 
9. Religie 
De indeling is misschien 
wel het grootste pro
bleem bij een publicatie 
als deze. In deel i zijn na 
de specifieke natuuron
derwerpen ook de onder
delen 'Mens', 'Ontdek
kingen' en 'Catastrofen' 
opgenomen. In het 
hoofdstuk 'Mens' vond ik 
ook iets over ouderen, in
teressant vanwege mijn 
eigen verzameling 'Ou
deren'. Ik kwam inder
daad de nodige ouderen
zegels tegen, maar niets 
over gezondheid  toch 
een belangrijk aspect van 
dit thema. Voor 'Gezond
heid' moeten we wachten 
op deel 4, 'Wetenschap'. 
Uiteraard kun je einde
loos over deze indelings
problematiek blijven dis
cussiëren, maar dat is 
weinig zinvol  in princi
pe is de toegepaste 
hoofdindeling accepta
bel. Er zijn in de themati
sche filatelie nu eenmaal 
veel thema's die je breed 
kunt benaderen. Sommi

ge verzamelaars zullen 
dus twee of meer delen 
moeten raadplegen. 

Basis 
De auteur van de Phiiom
nibus houdt in zijn publi
catie de nummers van 
Michelcatalogi aan. 
Voor een Duitse catalo
gus is dat een voor de 
hand liggende keuze. 
Veel thematische verza
melaars geven vanwege 
de hoge informatiegraad 
van de Michel ook de 
voorkeur aan deze catalo
gi. Toch duikt hier een 
groot probleem op. Om 
de Phiiomnibus volledig te 
kunnen gebruiken moet 
u wel beschikken over 
alle vijftien delen van de 
(nogal prijzige) Michel
wereldcatalogus, tenzij u 
terecht kunt in een bibli
otheek of bij een vereni
ging deze boeken kunt 
inzien. 

Zoeksysteem 
De toegankelijkheid van 
het gekozen zoeksysteem 
is misschien wel het be
langrijkste onderdeel van 
een thematische catalo
gus. Bij de Phiiomnibus 
worden de zegels die 
voor een bepaalde aanlei
ding zijn uitgegeven van 
een Michelnummer 
voorzien, terwijl er bij de 
zegels die vanwege een 
thema in de ajbeeiding zijn 

vermeld, wordt verwezen 
naar de zogenoemde 
clichénummers (een 
soort lettercodes) die in 
de Michelcatalogus te 
vinden zijn. 
Het opzoeken van zegels 
aan de hand van Michel
catalogusnummers werkt 
uiteraard perfect. De 
meeste Nederlandse the
matische verzamelaars 
zijn vertrouwd met deze 
nummering. Maar in het 
eerste deel laat de auteur 
bij de hoofdthema's 'Fau
na' en 'Flora' de Michel
nummers over het alge
meen weg. In de plaats 
daarvan gebruikt hij de 
clichétekens uit dezelfde 
catalogus  en daar knap
te ik aanvankelijk volle
dig op af Voor een deel 
was dat mijn eigen 
schuld, maar voor een 
deel ook die van de Mi
chelredactie. Want Mi
chel gaat er kennelijk van 
uit dat iedereen het sys
teem van de lettercodes 
begrijpt; er wordt in ieder 
geval geen toelichting op 
de chchénummering ge
geven. Maar bij nadere 
beschouwing blijkt dat 
het om een uiterst simpel 
systeem gaat. De cliché
nummers lopen gewoon 
alfabetisch op. De eerste 
zegel van Nederland 
heeft dus clichénummer 
'a', terwijl het systeem bij 
de DouweEgbertzegels 
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tot de lettercodes 'bwe' 
en 'bwf blijkt te zijn ge
vorderd. 
Als voorbeeld ziet u op de 
linker pagina een deel 
van de bladzijde met de 
vermeldingen van de 
scholekster (Latijnse 
naam Haematopus ostra-
legus, in het Duits Austern
fischer). Tussen de ver
meldingen ziet u NL rd 
staan. NL staat daarbij 
voor Nederland en de let
tercode rd geeft aan dat u 
de catalogus open moet 
slaan bij de tweeletterco-
des. Op basis van de alfa
betische volgorde bent u 
dan zeer snel bij de code 
rd, waaruit blijkt dat het 
om de zegel van 6+4 cent 
uit de Zomerzegels van 
igöi gaat (zie hieronder). 

Taal 
De voertaal van de Phi-
lomnibus is uiteraard 
Duits en in het eerste deel 
voeren de Latijnse namen 
de boventoon. Maar ver
zamelaars van thema's in 
de sfeer van 'Fauna' en 
Flora' hebben daarmee 

de nodige ervaring. Ook 
de Duitse taal lijkt mij 
voor veel verzamelaars 
geen onoverkomelijk 
probleem. 

Afkortingen 
[n de Philomnibus worden 
zeel afkortingen ge
bruikt, ook voor de lan-
dennamen. Dat laatste 
<:an problemen opleve
ren, vooral ook omdat er 
jnderscheid wordt ge
naakt tussen bestaande 
anden en afgesloten ge
mieden. Om het lastige 
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terugzoeken van de bete
kenis van de landenaf-
kortingen te voorkomen, 
lijkt het me voor Neder
landse gebruikers prak
tisch om de lijst over te 
typen en dan de Neder
landse namen van de lan
den te vermelden. Zo'n 
lijst, uitgeprint op karton 
of stevig papier, kan het 
zoeken in de catalogi 
aanzienlijk vergemakke
lijken. 

Compleetheid 
Het is ondoenlijk na te 
gaan hoe het met de com
pleetheid van de Philom
nibus is gesteld. De nu be
handelde hoofdgebie
den, 'Fauna' en 'Flora' 
zijn daarvoor veel te 
groot en te ingewikkeld. 
Bovendien geldt voor veel 
thema's dat de individu
ele wijze waarop themati
sche verzamelaars te 
werk gaan bij hetzelfde 
thema tot totaal verschil
lende resultaten kan lei
den. Maar gezien de de
gelijke indruk die de in
houd van de publicatie 
maakt denk ik dat we er
van mogen uitgaan dat in 
de Philomnibus een rede
lijk compleet overzicht 
wordt geboden. 

Afsluiting 
De informatie in deel i is 
over het algemeen ver
werkt tot en met de gege
vens die in Michel-Rund-
schau (het supplement op 
de Michel-catalogi) van 
juli 2002 te vinden zijn. 
Alleen bij de zogenaamde 
A^entur-landen is de au
teur gestopt bij Michel 
Rundschau van september 
2001. 

Vervolg 
Een veelomvattend pro
ject als de samenstelling 
van de Philomnibus is ui
teraard geen klus die je in 
een paar jaar klaart. Dat 
maakt het ook moeilijk 
om verwachtingen uit te 
spreken over een een mo
gelijke herdrukvan deze 
catalogus. 
Het gaat bij de Philomni
bus om een publicatie 'op 
papier'. De vraag of het 
publiceren in 'gedrukte 
vorm' eigenlijk niet min 
of meer is achterhaald 
door de ontwikkelingen 
in Difliland, kunnen we 
niet simpelweg met 'ja' 
of'nee' beantwoorden. 
Niet alleen de kosten 
spelen een rol, maar ook 
de auteursrechtelijke be
scherming. Het kopiëren 
van een CD/ROM is een 
kwestie van een paar mi
nuten en blanco CD-

ROM's zijn spotgoed
koop! Een factor van be
lang is ook dat veel verza
melaars de voorkeur ge
ven aan een normale (pa
pieren) publicatie. En dat 
herken ik, want hoewel 
ik vanwege de betere the
matische zoekmogelijk
heden gecharmeerd ben 
van de DVD/ROM West-
Europa van het Alphense 
bedrijf CoUect-A-ROM®, 
gebruik ook ik bij voor
keur catalogi en naslag
werken in de normale 
uitvoering. 

Eindconclusie 
Als de auteur er in slaagt 
dit omvangrijke project 
van negen dikke delen tot 
een goed einde te bren
gen, kunnen thematische 
verzamelaars over een 
unieke informatiebron 
beschikken. Of ze die in
formatiebron ook willen 
aanschaffen, hangt sterk 
af van hun individuele 
behoeften. Er zal zeker 
een afweging van plussen 
en minnen moeten wor
den gemaakt. Misschien 
dat deze bespreking u 
daarbij kan helpen. 
Philomnibus door Kiaiis Dauderstadt; 
880 paflina's, (jeill. (z/iu). Verkrijg
baar bijP.W Mfinliardt, PirtHnn-
straat j 6 , 2518 CH Den Haag, tel. 
070-3 65 2 227,Jax 070-3 551885, 
c-mail, pujmeinfiardt@coIIectura.com 
Pnjs €58,00 (occl ven) 

STRANDLOPERS 
OP IJSLAND 
In de langlopende reeks 
'Vogels' van IJsland, die 
opvalt door zijn mooie 
vormgeving, verschijnt 
op 4 november de der
tiende aflevering, met af
beeldingen van twee 
strandlopers. Op de zegel 
van 55 k. zien we de paar-

Island 55°°? 

se strandloper (Calidris 
maritima) afgebeeld en 
dat is thematisch belang
rijk nieuws, want volgens 
de jongste Vogelcatalo-
gus van Stanley Gibbons 
is deze vogel niet eerder 
op een zegel afgebeeld. 
Het gaat dus waarschijn
lijk om een primeur - met 
dank aan Iceland Post. De 
zegel van 75 k. toont een 
vliegende bonte strandlo
per (Calidris alpino) in zo-
merkleed. Die is filatelis-
tisch gezien minder 
schaars: ik vond eerdere 
vermeldingen in de cata
logus. 

PADDESTOELEN OP 
IJSLAND 
Omdat er alle kans is dat 
de vierde aflevering van 
de IJslandse reeks 'Pad
destoelen' (emissieda
tum: 2 september jl.) een 
primeur bevat, wil ik 
graag de aandacht vesti
gen op deze serie. Ik zeg 
er wel bij dat ik gebruik 
maak van Stanley Gib
bons' paddestoelencata
logus uit 1997, dus mis
schien is het'loos 
alarm'... 

00 JSlANPf 

De zegel van 50 k. laat de 
grijze slanke amaniet 
(Amanito ua^inata) zien; 
van deze paddestoel vond 
ik slechts één eerdere 
vermelding. Het gaat om 
een eetbare paddestoel. 
Eetbaar is ook de weide-
wasplaat (Camarophyllus 
pratensis), waarvan drie 
exemplaren zijn afge
beeld op de zegel van 
60 k. Van deze padde
stoel vond ik geen eerde
re melding. Een primeur 
dus? 

AGRIPHIL: NIEUWE 
KENNISMAKING 
Het onderwerp 'Nostal
gie rond de boerderij' 
was voor Eef Smitshuy-
sen uit Schimmert aanlei
ding om mij de twee laat
ste afleveringen (de num
mers 17 en 18) van A^ri-
phil te zenden. Het bete
kende een hernieuwde 

kennismaking met dit zo 
ongeveer om het halfjaar 
verschijnende blad, dat 
informatie en vooral veel 
afbeeldingen van materi
aal voor agrarische the
ma's bevat. In het num
mer van november 2003 
is er veel aandacht voor 
landbouwtractoren, maar 
ik trof er ook een verhaal 
in aan over 'Hanen en 
kippen', geschreven door 
de echtgenote van de sa
mensteller. In het num
mer van april 2004 is zij 
weer present, ditmaal 
met een verhaal over haar 
verzameling 'Groenten 
en fruit'. Haar man 
schreef voor hetzelfde 
nummer een thematisch 
interessante bijdrage 
over een nostalgisch 
maaiwerktuig: de zeis. 
A^nphil biedt dus veel in
formatie voor verzame
laars van agrarisch getin
te thema's; in zijn soort 
een unieke informatie
bron! Informatie is ver
krijgbaar bij de samen
steller en uitgever: Eef 
Smitshuysen, Hoofd
straat 36, 6333 BJ Schim
mert. E-mailen kan ook: 
eef.smitshuysen@u;xs.nl. 

ARUBAANSE 
VISSENSERIE 
Aruba gaf op 31 mei een 
uit vier zegels bestaande 
serie 'Vissen' uit. De 
reeks valt niet op door 
zeldzame afbeeldingen, 
maar wel door zijn mo
derne - bijna surrealisti
sche - grafische vormge
ving. De abstracte achter
grond is nogal onrustig, 
maar gelukkig zijn de 
kleurige vissen duidelijk 
herkenbaar. 

Op de zegel van 40 c. zien 
we een papegaaivis (Sca-
rus uetula), de 'grazer' van 
het rif: hij schraapt algen 
van het koraal en weet 
handig tussen het koraal 
door te manoeuvreren. 
Een vaak afgebeelde klip
vissoort, Holocanthus cilia-
rts (60 c.) - de Engelsen 

mailto:pujmeinfiardt@coIIectura.com


noemen hem Queen An^el-
jish-treffen we'han
gend' op de zegel aan. 

De rode eekhoornvis (Ho-
locentrus rufus) kreeg een 
plekje op de zegel van 
75 c. 

Op de zegel van 100 c. be
heersen twee knorvissen 
(Haetnulon chrysar^yreum) 
het zegelbeeld. 

MACHINESTEMPEL 
BONIIATIUS 
Dankzij de heer J.A.Kanis 
uit Almelo, die zo attent 
was het me toe te zenden, 
kan ik een Duits machi
nestempel laten zien dat 
naadloos aansluit bij het 
artikel 1250 jaar geleden; 
de moord bij Dokkum dat 
Johan Jongma voor het 
juninummer 2004 van 
'Filatelie' schreef Uit de 
verticaal geplaatste ver
melding van het web
adres u)U)U).Julda.de mo
gen we afleiden dat Boni-
fatius in dit stempel is af
gebeeld tegen de achter
grond van de stad Fulda. 

teren verraste mij met 
een leuk Varkensfran-
keerstempel voor mijn 
verzameling De Jamilie van 
Miss Pigg\j. Het stempel, 
dat gebruikt wordt door 
Konrad Böhniein, Frankische 
Schinken- und Wurstspezia
litaten uit Bamberg (een 
plaats boven Neuren
berg) is dubbel interes
sant, want Böhniein 
prijst zijn waar aan via 
een leuke tekst in het 
'Bayrische' dialect. In
derdaad leuk, maar lastig 
om correct te vertalen: Bei 
solcha Wor da is ko Wunner: 
Alles kajgft beim Böhnlein's 
Kunner!. Voorlopig houd 
ik het op 'Bij zulke waar 
is't geen wonder: ieder
een koopt bij Böhnleins 
klant!' Suggesties voor 
verbeteringen zijn echter 
welkom... 

ARGENTIJNSE 
SCHEPEN 
Argentinië gaf op 21 au
gustus een serie van vier 
zegels uit met afbeeldin
gen van schepen. Het 
gaat om een reeks die be
slist de aandacht verdient 
van de verzamelaars van 
dit thema. Zeker drie van 
de vier schepen werden 
nog niet eerder afge
beeld, terwijl ook num
mer vier als een aanwinst 
mag worden beschouwd. 
Om met dat laatste schip 
te beginnen: we treffen 

Op die website vond ik 
ook het eveneens afge
beelde logo, dat voor het 
stempel is gebruikt. 

DIALECTEN: LEUK, 
MAAR MOEILIJK 
Mijn Belgische collega 
Koenraad Bracke uitWet-

het aan op de zegel van 
25-h25 c. (waar de toeslag 
naar toegaat weet ik he
laas niet). Het gaat om de 
Villarino, een schip dat 
begin 1880 in Liverpool 
van stapel liep. De eerste 
reis, naar Buenos Aires, 
was nogal bijzonder, 
want aan boord was het 
stoffelijk overschot van 
generaal José de San Mar
tin, dat van Boulogne-
sur-Mer moest worden 
vervoerd naar Argentinië. 
De Villarino vervulde ver
schillende taken in de Ar
gentijnse wateren. Het 

schip werd in 1884 zelfs 
ingezet bij het plaatsen 
van een vuurtoren op Sta
ten Eiland, ten oosten 
van Vuurland. De Villarino 
leed in 189g schipbreuk; 
gelukkig kon de beman
ning worden gered. 
Op een van de twee ze
gels van 504-50 c. zien we 
de Pampa afgebeeld, een 
schip dat in 1923 in 
Duitsland werd ge
bouwd. Het schip maakte 
meerdere reizen naar Eu
ropa en het werd in 1947 
en 1950 ingezet bij on
derzoekingen in het Ant
arctisch gebied. Kort 
daarna werd het ver
kocht. 
Van de Bahia Thetis (te 
zien op de andere zegel 
van 50+50 c.) weetik 
dankzij de begeleidende 
folder niet meer dan dat 
het om een attack vessel 
(aanvalsschip) moet 
gaan. Schepenverzame-
laars zullen ongetwijfeld 
ontdekken om welk type 
het hier gaat. De Bahia 
Thetis werd in 1949 in Ca
nada gebouwd en maakte 
van 1952 tot 1960 als op
leidingsschip acht we
reldreizen. Twee jaar la
ter kwam het schip in 
particuher bezit. In 1974 
werd het gesloopt. 
Op de zegel van 75-1-75 c. 
is een typische vracht-
vaarder te zien: de Cabo de 
Hornos; het schip werd in 
1979 in Buenos Aires te 
water gelaten. Uitgerust 
met een laadboom, drie 
kranen en een vriesruim-
te van 210 kubieke meter 
zal het goede diensten als 
vrachtschip hebben ver
vuld. 
De serie is ook interes
sant voor de verzame
laars van het thema Car
tografie, want een kaart 
van de kuststrook van Ar
gentinië is over de vier 

zegels verdeeld: in het 
hart van het blok, zij het 
wel sterk afgezwakt. 

MADE IN 
LUXEMBOURG [2] 
De Europese eenwording 
en vooral de ongebreidel
de Brusselse regelzucht 
beschouwen sommige 
landen als een serieuze 
bedreiging voor hun na
tionale producten. Mis
schien is P&T Luxembourg 
daarom in 2003 begon
nen met de reeks Made in 
Luxembourg. De eerste se
rie (i oktober 2003) had 
betrekking op industriële 
producten en was thema
tisch gezien niet zo inte
ressant. Bij de tweede se
rie (28 september 2004) 
is dat duidelijk anders. 
Exacte gegevens worden 
helaas niet verstrekt, 
maar opvallend is wel dat 
de drie op de zegels afge
beelde producten goed 

Beurre Rose' en een pak 
melk. 
De regering van Luxem
burg probeert al sinds 
1932 dit soort streekei
gen producten wettelijk 
te beschermen. Daar
naast heeft de Luxem
burgse Kamer van Koop
handel in 1984 voor dit 
soort producten het label 
Made in Luxembourg inge
voerd, dat op de drie ze
gels is afgebeeld. 

150 JAAR NOORSE 
SPOORWEGEN 
Er kwam toch nog infor
matie binnen over de se
rie van Noorwegen ('150 
jaar spoorwegen', zie Fi
latelie van juli/augustus). 
Twee van de afgebeelde 
locomotieven zijn ge
bouwd bij NHHAB, in de 
Zweedse plaats Trollhät-
tan. De locomotief op de 
zegel van 6.00 k. is van 
het type XVII, no. 27 uit 

zullen passen in thema's 
die met brood, vleeswa
ren en zuivel te maken 
hebben. Ook de Wijnver-
zamelaars komen (dank
zij dezegel van 0.60 
euro) aan hun trekken. 
Het zal u waarschijnlijk 
niet verbazen dat op een 
van de zegels een uiting 
van het Letzeburgisch te 
vinden is; zie in dit ver
band het artikel over dia
lecten in het meinum
mer. Op het etiket op de 
kaas op de zegel van 0.70 
euro lezen we Lctzebuerger 
Kc'is. Verder zijn afge
beeld een pakje van de 
befaamde Luxemburgse 

1886. De trein op de zegel 
van 9.50 k. wordt getrok
ken door een dieselloco
motief Di. 3.619, welk 
nummer op de kop van 
de locomotief, boven het 
embleem, is aange
bracht. Laatstgenoemde 
loc werd op 24 oktober 
1958 aan de Noorse 
spoorwegmaatschappij 
geleverd. 
Over de Luchthaven-ex-
prestrein, afgebeeld op 
de zegel van 10.50 k., 
wordt helaas alleen ver
meld dat die in 1998 in 
gebruik is genomen. 
Technische gegevens 
ontbreken. 
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AANGEBODEN 

Int'1 Bulletin Neth Philately. 
News opinion articles, 4x16 
pp 17 euro per year, Frans 
Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Opgelet!! Bekijk mijn aanbie
dingen op EBAY (jia3li) en 
marktplaats.nl F. Stavast, 
tel.; 045-5251176. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
Tsjecho-Slowakije. 
PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Tel/fax: 
046-4512751. Ook rariteiten! 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, 
iioo DA A'dam Z.0. Tel/fax: 
020-6974978 en www.wien.nl 

Nederland postfris v.a. 30%. 
Nederland gebruikt v.a. 30%. 
Tevens abonnementen België 
e.a.. T. van Wijck, 
tel.: 0115-622474, e-mail: 
theowijk@zonnet.nl 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels: 50 grams IJsland -
€ 25,-.; 150 grams Finland -
€ 20,-; 120 grams Noorwe
gen, Denemarken of Zweden 
- € 10,- in een brief of op 
gironummer 1624853. 
Franco thuis. Correspond in 
English. Want-list service. 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrköping, Zweden. E-mail: 
lennart. runfors(a)swipnet.se 

Nederland & Ver. Europa 
pfr. + gest. Stuur uw num
mers en ontvang mijn prijs. 
F.Ghijben, Zonegge 19-16, 
6903 GV Zevenaar. Tel./fax: 
0316-529241. E-mail: 
f ghij ben(ä)wanadoo. nl 

Zwitserland 1850-2004, 
Liechtenstein 1912-2004, uit
gezochte kwaliteit, 00 /O, 
zeer voordelige prijzen. 
Grote lijst gratis. 
R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041 091 791 23 54. 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: 
www.pennyblack.nl Groen 
Volkers 072-5116991 

WWW.stores.ebay.nl/fhila-
toon. Bekijk deze site voor 
mijn aanbiedingen -
Philatoon. 0545295508. 

=> Postzegels enz. koop 
Ï ; verkoop of ruilen. 
ZL Stockmann, Zevenaar. 
« Tel.: 0316-526265. 

m 34e Grote Veiling Onder de 
Loupe Noordwijk. 
Info 071-3610123 ofwww.on-
derdeloupe.nl 5-11-2004. 

Partijenbeurs, elke zat. van 11 
tot 3 uur in zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr. 6a, 

den Haag, nabij Thorbeckelaan. 
Vrij parkeren. 

Zwitserland 200 versch. 
€ 5,-! Tevens wordt uw 
mancolijst CH correct en 
gunstig verzorgd. 
V.d. Noord, Spaarne 60, 
2011 CK Haarlem. 

Postzegels: Motief en nieu
we uitgiften vind je op 
www.helmraotiefcora 

Roemenië 5%-i5% Michel 
pfr., gest. 1858-2004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie. 

Aangeboden Frankrijk docu
ments Philateliques cat. 60 
jaargangen 1974 t/m 2004. 
Documenten op A4 formaat 
in ringbanden. H. Kemp, 
Heemstede. 
Tel.: 06-51103506. 

Jaarsets Austr. post 11 stuks 
1985/95 t.e.a.b. Litzau, 
Woerden 0348-460098. 

Blad "Mijn Stokpaardje" 
okt. 1945 t/m maart 1952. 
R. Holvast 0318-552666. 

Ruilen! Voor elke 100 grfm 
Nederland stuur ik 100 grfm 
USA-Canada-Australië of 
wereld terug. J. Pekel, 
Ligtenbergstr. 25, 
6433 BP Hoensbroek. 
Tel.: 045-5213901. 

Motiefzegels en nieuwe uit
giften vind je op 
www.helmmotiefcom 
De moeite waard! 

België postfris, ongestempeld 
met plakker en gestempeld, 
volledige reeksen en losse 
postzegels. Gratis prijslijst. 
FIL-MAG, Postbus 22, 
9240 Zele, België. 

Te koop Rusland + blokken 
30%. J. Stijnen, 
Dr. Nolenshof 30, 6162 EC 
Geleen. Ruilen kan ook. 

Ruilen 100 Europa tegen 100 
Europa. M. v.d. Made, 
Valerius-Rondeel 97, 
2902 CC Capelle. 

Nederland PTT-mapjes 
no. 90-255.182 stuks catw. 
€ 930,-, prijs € 250,-. 
Indonesië 1950-98 vanaf 82 
compleet postfris catw. 
€ 3750,-, prijs € 850,-. 
V.d. Bogaard 020-6333001. 

W. Duitsl. na 1945, 800 
versch. € 17,-. Noorwegen 
400 versch. € 15,-. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro 1324692. 

Euromunten! Alle sets en 
losse munten. Kijk op 
www.muntpagina.com 

Rondzendingen postzegels 
wereld ongesorteerd aan 
€ 0,05 per zegel. Tevens 
keuzeboekjes met Europese 

gestempelde postzegels, 
individueel geprijsd. 
FIL-MAG, Postbus 22, 
9240 Zele, België. 

Michel catalogi editie 
2003/04 voor 50% van de 
nieuwwaarde. Europa deel i 
t/m 4 € 75,-. Per deel € 18,90. 
Duitsland € 12,40. Fox-filate-
lie Wijchen. 024-6417236. 

IJsland 75 versch. € 12,-. 
Scandinavië (incl. IJsland) 
1100 versch. € 27,50. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. 
Giro 1324692. 

Te koop I rolzegel-apparaat 
van 6 stuks € 100,-. 
D. Sanders. Tel.: 0180-415283. 

Ned. î  dag env. onbeschadigd 
en gaaf div. no in album. Bij 
koop alb kado = € 29,-. 
Verk. excl. verzendkosten. 
Keus uit 20 alb. Tel. 
030-6963907, A. Schimmel. 

Ned. kinderbedankkrt. (ook 
gevr.), maxikrt. pfris, autbj. 
comb. FDC's beschr. bl. 
Lamantrip 0499-474163. 

Verzamelt u brieven kijk op 
de Website 
www.covers.myweb.nl 

600 Versch. Europa € 5,- in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

Veiling 1000 kavels 23 okto
ber 13.00 uur Clusius College, 
Drechterwaard 10, Alkmaar. 
Info: C.Th. Klaver 
072-5157889 of via onze 
website 
www.nvpv-alkmaar.nl 

GEVRAAGD 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, 
tel: 055-3660475. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel.: 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt firmaper
foraties, alle landen koop of 
ruil. W.J. Manssen, 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk, 0341-417980. 

Plaat-;etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 
koop. M. Breedt Bruijn. tel.: 
033-4946980/0614679827. 

Alles inzake aangetekend 
Ned. Brieven, stroken, 
formulieren etc. verzend-

bewijs handtekening 
retoursticker niet thuis. 
T Molenaar, Rohofstr. 66, 
7605 AW Almelo. 

Duitse Stemgebieden 
Allenstein Marienwerder, 
Silesië gebr. en op brief incl. 
bijzonderheden. V.Coenen, 
tel.: 0168-472029. 

Gevr.: Japan 2000-04 gest. in 
ruil voor andere en blokken 
van 4 geh. wereld. 
B. Steenbergen, Binnenhof i, 
1412 LA Naarden. 

Ned. kinderbedankkaarten: 
S 49-55, C49-C61, B58. 2001-
2003 FDC Ei-20. Lamantrip, 
tel.: 0499-474163. 

Oud-Australië volgens 
Yvert. Meinhardt, 
van Naeltwijckstr. 10, 
2241JM Wassenaar. 

Gevraagd: goede postzegels 
Afrika en Midden- en Zuid-
Amerika. P.L. v.d. Kloet, 
W. Spaanstr. 23, 
3062 XL Rotterdam. 
010-2124447, ook ruil. 

Kerstzegels van New-
Zeeland, ook andere jaartal
len. Veel ruilzegels div. lan
den. H. Hendriks, tel.: 
0182-374230 (na 18.00 uur). 

Verzamelaar zoekt postze
gels no. 30 en 31 met stem
pels Amsterdam of datums 
erop voor mijn datumverza
meling. P. v.d. Heuvel. 
Tel.: 0184-682500. 

India met roofstaten C.E.F, 
opdr. I t/m 33. T.H. Wilms, 
P. Breughelstr. 28, 
5702 XJ Helmond. 
Tel.: 0492-535166. 

Rectificatie: Gehandicapten-] 
sport. Te koop, te geef of in 
bruikleen voor een lezing 
met presentatie: Postzegels, 
brieven, frankeerstempels en| 
artikelen. B. Brink, 
van Heemskerklaan 21, 
3454 EP de Meern. 
Tel.: 030-6663228. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en ver-| 
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouw@zeelandnet. nl 

Filitalia, contactgroep Italië | 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen.| 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel.: 070-3460328. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor 
allen met interesse voor 
postzegels van Frankrijk & 
voorm. Franse koloniën. 
Eigen blad, veiling, rondzenj 
dingen, 4 bijeenkomsten p.jj 
in Utrecht. Contr. € 19,-. 
Info: Frits Bakker, tel/fax: 
0546-827552, E-mail: 

Nat. Postzegel- + Poststuk 
Beurs. Zat. 23 okt. van 
10-17 uur. Ruim + gevarieerij 
aanbod. De Koepel, 
Kapittelweg 399A, 
Hilversum. Toegang gratis. 
Fil. Ver. Hilversum en om
streken. Inl.: 036-5304354. 

PVZ Zeewolde organiseert o 1 
6 nov. zijn jaarlijkse ruildag 
Flevoweg 69, van 10-17 uur. | 
Schriftelijke veiling + 300 
kavels. Tafels te huur, 
inL: 071-5149310. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(1 Postzegels 
WV.vanderBH i) 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

http://marktplaats.nl
http://www.wien.nl
mailto:theowijk@zonnet.nl
http://www.pennyblack.nl
http://WWW.stores.ebay.nl/fhilatoon
http://WWW.stores.ebay.nl/fhilatoon
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.helmraotiefcora
http://www.helmmotiefcom
http://www.muntpagina.com
http://www.covers.myweb.nl
http://www.nvpv-alkmaar.nl


BREDENHOF-POSTZ EGELIMPORT 
email Bredenhof@cs.coni 
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 gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving Is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Veaendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

ONZE INKOPERS ZIJN IN SEPTEMBER WEER OP PAD GEWEEST 
EN HEBBEN MET VEEL SUCCES WEER VEEL NIEUWE VERZAME

LINGEN EN KILOWAAR KUNNEN KOPEN. KOM LANGS OM 
DEZE TE BEKIJKEN OF VRAAG DE GRATIS KAVELLIJST AAN. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
Ikg. SCANDINAVIË oud van 49.00 voor 42,50 veel groot. 

500 gram DUITSLAND GROOTFORM. GOEDE MIX NU 22,50. 
250 gram FINLAND GROOTFORM. MET NIEUW NU 22,50 

DEZE MAAND VERWACHT; 
Australië grootformaat, België grootformaat, 

DUITSLAND grootformaat, DUITSLAND missie, FRANKRIJK 
grootformaat, GRIEKENLAND grootformaat en U.S.A. missie. 

LETOPII 
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN OP 15 EN 16 OKTOBER, 

MOETEN WIJ IETS MEEBRENGEN U\AT HET ONS DAN TIJDIG WETEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

^mÉÊSM Qiatefete üii ^^f$$m 
PRIJZEN PER STUK NORAAAAL lx 3x 3x lOx 
14^8 16 BLZ WIT W 5^25 5^05 4,7(f 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 
L4/32 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 1700 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[iEEKa§ïïE(öffiEM wm Sm^MWMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 
1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 13,50 32,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7 0 0 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7 0 0 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,00 23,50 43,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 750 1750 32,50 
FARCER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 5795 v 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 11,00 26,50 50,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2003 15,00 36,50 72,00 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 32,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,35 2700 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 -
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 14,00 33,50 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 41,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 --
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,00 28,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -
MALTA LEUKE MODERNE MIX 750 1700 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 8,00 19,00 38,00 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 12,50 31,00 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 11,50 2750 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,50 2750 53,00 

mailto:Bredenhof@cs.coni
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk 2004 

Aankondiging:Grote Najaarsveiling 383: 
29f 30 november en 1 december 2004 

— — ^ 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. Voor onze internationale veilingen zoeken wij doorlopend materiaal. In 
de komende veiling bieden wij u een uitstekende gelegenheid uw collectie of voorraad 
(deels) te verkopen door deze in een internationale etalage te plaatsen. 

—► U wilt ook inzenden? Dat kan^ nog net! 
Inzendingen kunnen dagelijks (van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur) 
worden aangebracht. Voor onze eerstvolgende veiling kunt u, als u snel bent, nog 
materiaal aanbrengen. Medio oktober 2004, sluit de innametermijn voor onze 383e 
veiling. Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de bankkluis. Een 
renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk! Wij zijn u graag van dienst, dus neemt 
u gerust contact met ons op! 

Rie td i j k 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; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. • 

J.K. Rietdijk B.V. Postzegel- en muntveilingen 
Adres Noordeinde41 (schuint.o paleis) 

2514 GC 's-Gravenhage 
Postzegelveiling 070-3647957 
Muntveiling 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 
Bank 

070-3647831 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info(a)rietdij k-veilingen.nl 
420875 
47.35 68 705 

1 $ 
London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl

