
ë 

Ni 
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COZEÄEEJ 

Postzegelveiling 
TE BETALEN . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

UW VERZAMELING 
ïlKfiwaiHl!] 

bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 
Contante Betaling 

of realisatie via onze 
Internationale Veilingen 

Leeuwenveldseweg 14 
1382LXWEESP 
S 0294-433020 
(^ www.npv.nl 

info@npv.nl 

T ' Jl' 

'~ '^ if"? ^ Ci'^f 

365 dagen per jaar veiling 
van postzegels en munten 

:OIN AND STAMP AUCTION 

mpauction | CoinAuction | Postzegelveiling | Muntenveili 

elke 2 weken een nieuwe veiling 
in de komende veilingen veel aanbod Posthistorie 

bezoek onze website en schrijf U nu in 
www. ecosta.com 

nten Postzegels C o l l e c t 3 | ^ ^ j ^ w . e ^ g | u D o r n | J temps Coins CollectablesJ 

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


^ : ^ 

De po^^gels van San Marino 
Kleine republiek... grote filatelie! 

San Marino -een kleine republiek op het Italiaanse schiereiland- telt ruim 
25.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 60 km^. Sind het jaar 1877 
speelt San Marino een belangrijke rol in de wereld van de filatelie. 

De grote verscheidenheid van dit staatje, is terug te vinden op de postze
gels Prachtige landschappen, flora en fauna, sportevenementen en natuur
lijk de eigen cultuur wisselen elkaar af op de diverse uitgiften Het beleid van 
de post IS conservatief zodat het aantal uitgiften per jaar binnen de perken blijft. 
Dit tot genoegen van de meeste verzamelaars Een waardevolle collectie! 

De postzegels van San Marino zijn grote kunstwerken in miniatuur! 

SAN MAR! 

RmiBBIJCAMS. 
AirONAVlFUNO 
BMnarauKwast»)/, 
axÊMi 

0,45« SANMIBINO 0,60 

REPUBBIiCA Dl SAN mSMi 
BARCAMPERTRENOBVS '~ 
EUIlOPEOFtXUNlVlilSMO j i\ 

cU?OA\ 

San Marino... de vreugde om in cultuur te investeren! 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op de postzegels van 
San Marino, kunt u naar de vakhandel gaan Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de 

buurt kunt u contact opnemen met de agent van San Marino in de Benelux 
Filagent BV • Windbrugstraat 13-13 • 7511 HR Enschede • (053) 43 42 532 • info@filagent.nl 

© 

mailto:info@filagent.nl


^ax^yBnojJUiu 

"Wen, dagen of zelfs weken op zoek naar dat 

ene speciale collector's item? 

Of wil je juist iets uit je ^ ^ H 

postzegelverzameling verkopend 

Op eBay vind je vele collega-verzamelaars of 

liefhebbers die hun objecten aanbieden of 

juist op zoek zijn naar iets heel speciaals. 

Inschrijven is gratis, bieden en kopen 

makkelijk en spannend. 

Kom snel naar www.eBay.nl 

t32 

AANBIEDING NEDERLAND Bij bestellingen boven € 100, 
POSTFRIS 

\eatm 

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

pnjs 

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 
53,50 

POSTFRIS 

catnr 

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

prils 

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 

POSTFRIS 

catnr 

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

prils 

345,00 
26,00 

104,00 
79,00 
10,75 
7,15 
5,00 
2,65 
1,35 
5,25 

402b-403bl75,00 
405-421 
428-442 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 

1,45 
7,15 

110,00 
4,50 
3,00 
4,50 
1,5Ü 
2,/ü 
4,00 

10,50 
210,00 
695,00 

10,00 
6,75 

12,10 
1,55 

36,00 
57,00 

6,60 
18,75 
23,00 

POSTFRIS 

catnr 

573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
465/634b 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 

pms 

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 

12,00 
10,50 

- nog 5% kort ing 

POSTFRIS 

catnr 

707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 
791 
886-888 
in vel 10 
889-893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 
909-911 

pnjs 

12,50 
7,50 
0,75 

10,50 
8,50 
1,25 
6,0c 
2,50 

11,25 
4,50 
3,50 

10,0c 
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 

74,50 
1,25 
1,65 
3,50 
1,80 
1,90 
0,95 

etc m gratis prijslijst 

'Gratis pn]sli]St met vele aanbiedingen in postfnsse en gestempelde zegels boekjes fdc etc van Nederland en Overzee 

I DE COMPLCTB PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET'I mil www.postzegelhoes.nl \ 

POSTZEGELHANDEL 
HET POSTZEGELHOES 
(EIg.Hans Mans) '^^^JJ 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelenmarl<t, Centrum) ^ ^ ^ ^ 
5911 HMVenIo Winl<el op maandag gesloten 

Tel: 077 - 351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro 346 82 65 
Bank 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

Internet www postzegelhoes ni 
E-mail info@postzegelhoes nl 

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

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

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

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

€23,50 

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

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

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

€ 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 I960 gevraagd 
plus blokken 

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit postfns, zonder roest en redelijk gecentreerd Minimum levering € 200-
Betaling Na akkoord bevinden per bank of giro 
Drukfouten en prijswijziginen voorbehouden 

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

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

http://www.eBay.nl
file:///eatm
http://www.postzegelhoes.nl


Koop nu hef ^aVtonaai Posfzeseipakkefl f 

MSISIOEK 

• een (oo^e en pincet 
• het Postze^etaitci»^ 

Ne<ier(an<isc Pojtze^eiJ 155119'^ 
• ¥ corv>̂ <e+e Jerïer Wawie^e 

h/e<ier(ar\<ise pos^eseis 
• tayjiboe^ van <fe ff<ate(re 

(</e ^^n<f(ei<fTr̂ ^ voor ^e /)0j+ze?e<ver2awe(aarJ 

Ut^i 

M^f'; 
Winkelprijs: € 24,95 
Prijs bij verzending: € 29,95 

Het Nationaal Postzegelpakket is verkrijgbaar bij alle NVPH postzegelwinkels. Bel telefoonnummer 0703473849 voor informatie over de winkel 
bij u in de buurt. Ook kunt u Het Nationaal Postzegelpakket bestellen. Schriftelijk: NVPH, antwoordnummer 10592, 2501 WB Den Haag. 
Email: info@nvph.nl Bezoek ook onze website www.nvph.nl 

N u VERKRIJGBAAR BIJ UW NVPHHANDELAAR 

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

• 70 JAAR ZOMERZEGELS 
• V A R I Ë T E I T E N VAN P O S T Z E G E L B O E K J E S 
• PLAATFOUTEN OVERZEE 

O O K OP C D  R O M 

■■■■iHÉ^ "'̂ ■̂■■■ikb '''■"^w^'SMi'■ ■ 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Complete Jaargangen: 
1956 13 zegels € 300-
1957 18 zegels € 9 7 -
1958 17 zegels € 12.-
1959 15 zegels € 1 4 -
1960 36 zegels € 9 3 -
1960 35 zegels** € 47 50 

(** zonder Liechtenstein) 
1961 35 zegels € 2 2 -
1962 39 zegels € 68 50 
1963 36 zegels € 68 50 
1964 36 zegels € 63 50 
1965 36 zegels € 6 5 -
1966 37 zegels € 37 50 
1967 39 zegels € 53 50 
1968 35 zegels € 5 7 -
1969 52 zegels € 91 50 
1970 41 zegels € 58 50 
1971 44 zegels € 7 3 -
1972 46 zegels € 116-
1972 45 zegels** € 6 0 -

(** zonder Sp Andorra) 
1973 50 zegels € 9 6 -
1974 49 zegels + 1 blokje € 144-
1975 50 zegels + 1 blokje € 1 3 4 -
1976 58 zegels + 1 blokje € 119 -
1977 61 zegels + 2 blokjes € 1 2 3 50 
1978 65 zegels + 2 blokjes € 123 50 
1979 68 zegels + 2 blokjes € 102-
1980 67 zegels + 2 blokjes € 5 0 -
1981 69 zegels + 4 blokjes € 6 8 -
1982 71 zegels+ 6 blokjes € 1 1 8 50 
1983 71 zegels+ 5 blokjes € 2 1 6 50 
1984 69 zegels + 4 blokjes € 142 50 
1985 74 zegels + 4 blokjes € 175-
1986 77 zegels + 5 blokjes € 196 50 
1987 78 zegels + 4 blokjes € 182-
1988 81 zegels + 4 blokjes € 1 7 5 -
1989 85 zegels + 5 blokjes € 187-
1990 80 zegels + 5 blokjes € 183-
1991 87 zegels + 5 blokjes € 188-
1992 94 zegels + 14 blokjes € 2 0 0 -

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

€ 17 50 
€ 17 50 
€ 16 50 
€ 1 7 -
€ 3 0 -
€ 1 7 -
€ 1 9 -
€ 10 -
€ 1 0 -
€ 5 50 

5 -
2 50 
2 50 
7 50 
7 50 
5 50 
1 50 
5 50 
8 50 
7 -
150 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 8 -
€ 4 0 -
€ 8 -
€ 8 50 
€ 8 -
€ 
€ 
€ 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 1 2 -
€ 10 -
€ 8 
€ 6 50 
€ 8 -
€ 12 50 
€ 9 50 

7 -
7 -
8 50 

1987 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1988 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1989 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
S Marino 

1990 Azoren 
Cyprus " 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1991 Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1992 Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl 
Monaco 
Portugal 
(6 blokjes) 
IJsland 
Roemenie 

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

€ 3 -
€ 9 -

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

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

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

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

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

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


TE KOOP GEVRAAGD. 
NEDERLAND, SERIES, 
POSTFRIS 1940 t/m 1960 

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

Wilhelmma (Konijnenburg) 
„ (Hoge waarden) 

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

Voorwaarden 

€ 7,00 1 
€ 225,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

10,00 
60,00 

3,00 
3,00 
1,00 
0,70 
3,50 
0,05 
0,40 
0,05 
0,25 
3,50 
0,02 
0,40 
1,00 
0,75 
1,00 

42,50 
2,35 
1,60 
2,50 
0,65 
1,40 
2,50 
7,00 

€ 115,00 
€ 425,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

5,75 
2,00 
8,25 
0,20 

21,00 
35,00 
2,50 

10,50 
15,00 
6,50 
8,00 1 
0,30 1 

\ 583-587 
588-591 

' 592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
LP12-13 

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

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

4,00 
2,00 

47,50 
3,50 
0,05 
9,00 
5,50 
9,00 

12,00 
0,30 
0,40 
7,00 
0,15 
9,00 
0,30 
4,00 
6,00 

11,00 
2,75 

48,00 
2,50 
5,00 
1,00 
1,75 
7,50 
6,00 
6,75 
0,15 
1,50 
4,00 
0,20 
5,50 
3,00 
0,30 
3,75 
1,00 
6,00 
2,40 
1,45 
6,50 

€ 250,00 

Betaling 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 
Minimum levering € 100 
Kwaliteit Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Aantallen boven 100 van de zelfde serie(s) in overleg 
Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
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GEVRAAGD: 
NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1996 

COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

Jaar: 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1969 
1970 

Catnr.: 
379-401 
402-403 
404-422 
423-442 
443-448 
449-459, 469-473 
490-499 
500-512 
513-517, 
549-567 
568-577 
578-600 
601-616 
641-654 
655-670 
671-687 
688-706 
707-719 
720-735 
736-751 
752-763 
764-783, 
784-791, 
811-820, 
836-853, 
856-857, 
868-874 
876-898 
900-916 
918-936, 
963-982 

538-548 

792-794 
795-810 
827-835 
855 
859-863, 

** 

938 

Inkoop: 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

5.25 
3.50 
0.95 
4.00 
0.55 
3.10 
4.20 
7.75 
23.00 

€ 70.00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

22.00 
61.00 
24.00 
21.00 
20.00 
66.50 
22.00 
13.00 
13.00 
18.00 
5.50 
10.50 
6.75 
2.25 
2.85 

2.00 
6.00 ** 
3.00 
5.00 
5.25 

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

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

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

Inkoop: 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

5.00 
5.50 
4.50 
6.75 
2.50 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
4.75 
4.00 

6.00 

5.00 
4.00 
4.75 
5.75 

6.25 

9.00 

9.00 

8.50 

10.25 
** Jaargang 1967, of met 882-83 of met 884-85 

Voorwaarden 
• Betaling 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 

Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 
• Minimum levenng €100-
• Kwaliteit Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten en pnjswijzigingen 
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TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

NVPH 

402-03B 
592-595 

854 
858 
875 
886-888 

899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 
1214 
1223 
1236 
1279 

Blok Aantal Inkoop 1 

Legioenzegels 1942 ; 
ITEP Complete vellen 

l € 90,00 

van 25 4 €1062,50 
Voor het Kind 1965 
Vluchtelingen 1966 
Voor het Kind 1966 
Amphilex 1967 
(vellen van 10) ; 
Voor het Kind 1967 
Voor het Kind 1968 
Voor het Kind 1969 
Voor het Kind 1970 
Voor het Kind 1971 
Voor het Kind 1972 
Voor het Kind 1973 
Voor het Kind 1974 
Voor het Kind 1975 
Voor het Kind 1976 
Amphilex ' 77 
Voor het Kind 1977 
Rode Kruis 1978 1 
Voor het Kind 1978 
Voor het Kind 1979 
Voor het Kind 1980 1 
100 Jaar PTT Diensten 
Voor het Kind 1981 
Voor het Kind 1982 ] 

1 € 
l € 
l € 

5 € 
l € 
l € 
l € 
l € 
L € 
l € 
l € 
[ € 
l € 
[ € 
l € 
l € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

15,00 
1,25 
1,25 

32,50 
2,00 
3,50 
3,75 
8,50 
4,50 
3,25 
4,25 
1,60 
1,10 
0,75 
0,35 
0,95 
0,55 
0,95 
0,95 
0,85 
0,50 
0,90 
0,90 

NVPH 

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

Blok Aantal Inkoop 

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

l € 1,15 
l € 0,75 
l € 1,20 

€ 1,15 
l € 1,20 
l € 1,25 

€ 1,00 
€ 1,20 
€ 1,20 
€ 1,40 
€ 1,60 
€ 1,25 
€ 1,50 
€ 0,80 
€ 1,90 
€ 0,70 
€ 1,10 
€ 1,95 
€ 2,40 
€ 0,80 
€ 1,90 
€ 1,15 
€ 0,80 
€ 2,00 
€ 0,75 
€ 2,00 

Tevens kopen wij; 

België 
Monaco 
Liechtenstein 
Oostenrijk 
Luxemburg 
Berlijn 
* postfris vanaf 1940 

Nederland vanaf 1961: 
* losse series, postfris 
Nederland vóór 1940: 
* postfris, 
* postfris, met plakker 
* mooi gebruikt 
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STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, PARTIJEN NOVEMBER 2004 

2701 VERENIGD EUROPA/CEPT: Leuchturm luxe voordrukalbum, donkergroen type 
DL in nieuwstaat ( nw prijs ca 160,00 inhoud bladen 19811987( deels zijn blanco 
leuchturm bladen met zelf gemaakte vakken Inhoud een eenvoudige schaars gevul

de collectie(gebruikt) toch leuk voor dit geld: slechts 55,00 
2914 NEDERLAND' 3 DAVO standaard albums ( goede staat) met prachtcollectie 
FDC's vanaf no. 58 tm 397 (januari 1999) op slechts 2 stuks na ( nos 49 & 54) 
geheel compleet t.m nos 157 alles beschreven/getypt daarna alles onbeschreven 
Catwruim 1.400,00 i! SPOTKOOPJE 139,50 !!!! 
2937 SOVJET UNIE: 1x Schaubek standaard voordrukalbum ( goede staat) en lx 
DAVO blanco album met een prima collectie 19601986 gebruikt, zeer goed gevulde 
albums met gigantisch veel zegels maar de prijs Is zoals bekend zeer scherp: 135,00 
3161 ZWEDEN DAVO standaard voordrukalbum met hele aardige collectie 1877

1979 vnl gebruikt iets ongebruikt en vanaf 1975 merendeel postfris hoge catw 
Nu 75,00 
3162 PORTUGAL: Kabe standaard voordrukalbum(redelijk tot goede staat), deels 
voorzien van klemstroken met een flinke verzameling 18531959 (on)gebruikt & 
postfris Zeer hoge catw II mooi geheel voor dit geld slechts 175,0011! 
3163 MALTA: Leuchturm luxe voordrukalbum (prima staat) met blanco klemstroken 
met kleine postfrisse collectie, alles complete series periode 19651978 Koopje 
49,50 
3165 BUNDESPOST: Leuchturm luxe voordrukalbum (blanco klemstroken) GOEDE 
STAAT met een hele fraaie gebruikte collectie 19511979 ZEER GOED GEVULD en 
aardig compleet nu 95,00 
3167 CURA^AO/NED.ANTILLEN: 3 DAVO LUXE VOORDRUKALBUMS ( DEEL II, IV V) 
(nw staat, nw prijs 200 euro, deel V (19902002)is leegM) een pracht collectie 1873

1989 (on)gebruikt en heel veel postfris. Frankeerzegels Antillen geheel COMPLEET 
( hoge waarde en face serie gebruikt) flink wat Port en Luchtpost. rest ong/postfris 

Curasao deel af en toe wat doubletten. Prima investering om er een levenswerk van 
te maken Catw enkele lOOOen euro's Nü éénmalig te koop voor 495,00111 
3171 POLEN: Schaubek standaard voordrukalbum, merendeel zwarte klemstroken 
(redelijk tot goede staat) met een hele interessante collectie 19181941 (on)gebr en 
iets postfris o.a. een aantal hele leuke items zoals: Luchtpost voorloper van 1921 
gebruikt op briefstukje Verder een aantal betere blokken zoals No. 3 gebr, 4 ong, 
SaSib gebr ( catw 240,00i!) 6 gebr, 7 gebr, 8 postfris, tevens 
aardig Danzig, Oberschtesien, Ostschlesien, Mittel Litauen en tot slot stadspost 
Warschau, Prima collectie voor een bijzondere prijs: 195,00!!! 
3200 DUITSLAND BAYERN oud KABE voordrukalbum met een SUPERCOLLECTIE 
vanaf no. 2 tm de laatste Dienst zegel op slechts een "handje vol"zegels na 
compleet merendeel gebruikt ( sommige, iets ongebruikt( sommige series beide) 
van de ongetande emissies een groot aantal op typen en kleur aanwezig. Catw 
ruim 10.000 euro i ' ! Dit komt zelden voorM Nu 1.195,00 !!i 
3202 DDR: 2 DAVO standaard voordrukalbums (red. tot goede staat) met leuke 
restant collectie 19491969, incl. veel blokken ( de bladen lopen t.e.m 1990 !!) 
(on)gebruikt en veel postfris hoge catw !! Koopje 115,00 
3281 INDONESIA: 2 DAVO LuxeScCrystal + 1 Importa voordrukalbum met een schit

terende collectie 19491994 op slechts een "handje' vol na compleet Alleen no. 11 
(25 gulden opdruk) mist en verder een paar series/blokken van de jaren 90. Tot 
1950 is het deels postfris en deels gebruikt( de duurdere zegels van opdruk, tempel 
en ris zijn gebruikt) en verder is alles postfris zonder plakker, dus ook alle blokken 
(voetbal, apen etc) en ook nog eens alle zegels uit blokken. Verder port en dienst 
postfris (praktisch compleet), Irian Barat postfris compleet en tot slot RIAU 
compleet, ook 1^ serie maar die is praktisch alles gebruikt, de rest is postfris en iets 
ongebruikt) Totale catalogus waarde bedraagt bijna 6000 euro i! i en wij kunnen dit 
éénmalig aanbieden voor 695,00! I! I 

NIEUW: ELKE TWEE WEKEN GRATIS ONZE PRIJSLIJST (12 PAGINA'S) PER EMAIL ONTVANGEN? STUUR ONS UW EMAILADRES EN HET WORDT GEREGELD!!! 

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

STAMPS STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
a tTj g Directie: Dirk N. Sluis 
P I IN] § Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
oi»Lsr«PDE/.»^ Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

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

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stampsdns.com 

' . ».J'Wfi»*,'. 
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MPO MUNTEN EN POSTZEGELORGANISATIE 
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Dubbei-zijdige insteekbladen, «weekmakersvrij met zwart tussenfolie 
Bladformaat: 240 x 305 mm 

Nr. 451/Nr. 458 Per pak van 10 bladen 
Per blad los 

€ 
€ 

9,75 
1,15 

ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 
• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige prijs-kwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van 

verschillende bladsoorten 

De nngbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4 ring-
mechaniek met algemeen gangbare gat-afstand garandeerd 
optimale bruikbaarheid 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De nieuwe insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums. 
Met Super-Clip-Klemwerking! 
Zwart zuurvrij glad draagkarton met Clip-Klemstroke, weekmakersvrij en documentveilig. 
Een-zijdig bruikbaar. 
Bladformaat: 305 x 240 mm 

Nr. 421/Nr. 428 In pak van 10 stuks, bladprijs per blad € 0,85 
Pnjs per blad los € 0,95 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De bijpassende ringbanden zijn leverbaar vanaf € 4,95 ("Standaard" 

nr. 429) tot de luxe zware uitvoering voor € 17,00 ("Classic" nr. 480). 

Fa. M. van Mastrigt • Botersloot 62-64 • 3011 HJ Rotterdam 
tel. 010 - 414 30 77 • fax 010 - 414 94 99 • e-mail m.nnastrigt@wxs.nl 
www.safenederland.nl 

Nr. 480 
Nr. 489 
Nr. 430 
Nr. 489 
Nr. 431 
Nr. 489 

Nr. 5100 
Nr. 5390 

Ringband "Classic" 
Beschermkassette 
Ringband "Phila" 
Beschermkassette 
Ringband "Hobby" 
Beschermkassette 
Ringband-fomiaat- 275 X 320 X 70 mm 
Benutbare dikte . 60 mm 
Ringband "Exclusief" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat: 275 X 315 X 55 mm 
Benutbare dikte . 30 mm 

Nr. 480 Nr. 430 

€ 17,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 

€ 17,00 
€ 15,50 

Nr. 5100 

SAFE NEDERLAND 

59e Capelse postzegelbeurs 
Zaterdag 27 en zondag 28 november 2004 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuivershoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis' 
• Eindpunt metro "de Terp"/Capelle a/d IJssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.J. Eishoff) 
Internet- http://home.hccnet.ni/g.v.d.koore/ 

UKET ft LEKSTREEKJ 

IJ JFILATBLISTENVERENlGTffG^M 

SSEL- & LEKSTREEK' 
Ook in 2005 zijn er weer 3 Capelse postzegelbeurzen 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

Ä̂̂  
fjÉpPag 
^ ^ ^ ^ ^ 

H K 
f ^ ^ ^ ^ 
'<^^^^9 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
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. 

www.filatelie.net 
Het laatste prestigeboekje van 2004 met 
een postzegelverhaal van Tim Krabbé! 
Het boekje is vanaf 25 november verkrijgbaar. 
Ga naar het postkantoor, of kijk op www.tpgpost.nl. 

(»TPCPOST 
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mailto:m.nnastrigt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl
http://home.hccnet.ni/g.v.d.koore/
http://www.filatelie.net
http://www.tpgpost.nl


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
M AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD >» 

1) NEDERLAND PTTmapjes 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% complete col
lectie, 119 stuks cat w € 528,65 postk prijs € 203,92 € 150-

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

3) NEDERLAND 1872/ca 2000 fantastische partij om uit te zoeken vol 
avontuur, incl klassiek, hoge waarden en vele complete postfrisse 
series, absoluut onuitgezocht op stempels, plaatfouten etc , etc , pracht-
koop, voor 'n vriendenpnjsje € 200,-

4) NEDERLAND ca 1872/1980 grote, veelzijdige enorm interessante col-
lectie/partij om uit te zoeken waann vele betere complete series en mooi 
oud materiaal incl ook vele vooroorlogse complete series etc , etc , ook 
veel stempel- en plaatfoutavontuur - absoluut daarop onuitgezocht' 
Prachtkoopi (cat w ruim € 3 500,- plus-plus) Spotkoopjei € 300,-

5) NEDERLAND PTTmapjes 1982/2001 nrs 1 t/m 255b € 375,-
6) NEDERLAND FDC's (1 ^ dag enveloppen) periode 1964 tot en met 2000, 

nrs E62totenmet E428 100% complete luxe ONBESCHREVEN ver
zameling (manco alleen El 29a) cat w NVPH 2005 € 1 688,95 plus vele 
NIET getelde extra's zoals meelopers, specialiteiten etc Nu in de voor-
deelaanbieding € 395,-

7) NEDERLAND PTTjaarcollecties postfris in originele verpakking (zie 
NVPH-speciaalcat 2005 biz 464) jaren 1981 tot en met 1999, totaal dus 
19 complete jaargangen, cat waarde 2005 € 1 006,- Nu € 400,-

8) NEDERLAND frankeergeldige postzegels engrospostje plakwaarde € 
600,- Nu €480, -

9) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 fantastische collectie/partij "rijp en 
groen" om uit te zoeken incl vele complete postfrisse series, mapjes, 
blokken, automaatboekjes etc , etc Over 't algemeen is de kwaliteit van 
deze zeer veelzijdige avonturen-partij bijzonder goed te noemen, al moet 
er wel op een afval van ca 10% gerekend worden, ook Overzee etc 
Gat w RUIM boven de € 6 000,- Nu in de voordeelaanbieding, spot-
koopje, beslist uitstekende winstmogelijkheden' € 500,-

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

11) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES (automaatboekjes) periode 
1964/2003 nrs 1 tot en met 81 op slechts 5 boekjes na geheel complete 
collectie (manco 6b, Bef, 9b, 9cf en 9ef) NVPH 2005 cat w € 1 554,75, 
125 verschillenden € 750,-

12) NEDERLAND en Overzee incl Rep Indonesië, Aruba en Rep Sunname 
etc FDC's (1^ dag enveloppen) incl voor-en meelopers onvoorstelbaar 
grote, veelzijdige collectie om uit te zoeken merendeels luxe onbeschre
ven incl talloze zeldzaamheden/topstukken en veel ongebruikelijk en 
schaars materiaal periode ca 1950-2004, duizenden enveloppen incl 
veel avontuur, belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat waarde' 
Spotkoopje' €1.000,-

13) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES (automaatboekjes) periode 
1964/2003 nrs 1 tot en met 81 (totaal 130 verschillende) 100% complete 
luxe verzameling vanzelfsprekend incl belangrijke/zeldzame boekjes uit 
de 6 en 9 sene, NVPH 2005 cat w € 2 157,25 Prachtkoopi € 1.200,-

14) NEDERLAND 1852/1939 grote partij vol avontuur, belangrijke pracht
koop' €2.150,-

15) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES (automaatboekjes) ongesorteerde 
engrospost incl vele vroege en betere boekjes o a uit de 6 en 9 senes, 
onuitgezocht op telblokjes, foutdrukken, plaatfouten, varianten etc , etc 
uitsluitend geteld op POSTKANTOORPRUS, ruim € 2 700,-, smikkelen en 
smullen voor specialist'Nu in de voordeelaanbieding €2.350,-

16) NEDERLAND 1940/1990 (xx) 100% complete verzameling incl alle 
blokken, vanzelfsprekend ook Legioen en Amphilex velletjes 1967, luxe 
postfris zonder plakker, de belangrijkste senes 346/349 (Konijnenburg), 
518/537 (Juliana Enface) en Luchtpost 12/13 (Meeeuwen) met fotocertifi-
caat (cat w 2005 € 6 475,50) Nu € 3.200,-

17) NEDERLAND 1852/1939 (O/x/xx) 100% complete postzegel-verz in 
Leuchtturm-album, de strategisch belangrijke nrs 48, 80 en 101 met fo-
tocert (cat w ruim € 8 000,-, 342 zegels) Nu € 3.250,-

18) AFGHANISTAN belangrijke collectie/partij €500, -
19) ALBANIË coli/partij om uit te zoeken €175,-
20) ARGENTINIË grote, veelzijdige coli/partij €355,-
21) BALTISCHE STATEN (klassiek) belangrijke partij/verzameling €4.800,-
22) BELGIË grote veelzijdige avonturen-partij "njp en groen" o a incl klas

siek en topmateriaali Nu € 200,-
23) BELGIË vanaf ca 1860 partij om uit te zoeken € 202,50 
24) BELGIË penode 1960 tot en met 1990 (xx) postzegelverzameling post-

fns 100% compleet (zonder x + y) incl de blokken (cat w ca € 1 800,-
plus vele extra's) Nu €550, -

25) BOHEMEN & MORAVIË verz /partij om uit te zoeken incl cunositeiten 
etc , etc overw engest /pfr Prachtkoop' € 142,50 

26) BOSNIË belangrijke collectie/partij €1.200,-
27) BULGARIJE belangrijke collectie/partij €900, -
28) CAMBODJA/Laos etc grote coli /partij om uit te zoeken € 75,-
29) DENEMARKEN belangrijke coli/partij €1.000,-
30) DUITSLAND en gebieden, staten, kolomen etc old-timer, vnjwel uitslui

tend materiaal van voor 1940, diverse kwaliteiten (duizenden zegels, 
ENORM hoge cat waarde') € 600,-

31) DUITSLAND BERLIJN WEST belangrijke collectie/partij €1.000,-
32) DUITSLAND DDR belangrijke coli/partij €1.200,-

33) ENGELAND Machin (xx) unieke, belangnjke studie-speoiaal-collectie in 
postfnsse veldeeltjes € 3.500,-

34) ENGELAND/Kanaaleilanden etc automaat- en postzegelboekjes unie
ke topcollectie, zeer gespecialiseerd incl vele ranteiten/zeldzaamheden 
(meer dan eenduizend boekjes, vnjwel allen verschillend) cat w ca 
€ 1 8 000,- €4.000,-

35) ENGELAND periode ca 1841/ca 1940 grote, belangnjke collectie klas
sieke brieven waarin vele pronkjuweeltjes € 4.000,-

36) ENGELAND ca 1840/2000 grote partij/collectie €15.750,-
37) ENGELSE KOL.&GEB etc belangrijke coli/partij €1.300,-
38) FILIPPIJNEN enorme grote gezellige partij "rijp en groen" om uit te 

zoeken € 350,-
39) FINLAND belangrijke coli/partij €1.150,-
40) FRANKRIJK 1849/ca 2000 enorme grote, veelzijdige partij/collectie om 

uit te zoeken (in ruim 30 draagtassen, incl o a fabuleus klassiek, be
langnjke prachtkoop') € 10.000,-

41) FRANSE KOL.&Geb belangrijke coli/partij €1.250,-
42) GEHELE WERELD (overw West-Europa) postzegelboekjes/ 

automaatboekjes (xx) grote veelzijdige collectie/partij om uit te zoeken 
vol avontuur en betere en zeldzame boekjes o a Nederland, Duitsland, 
Engeland, Franknjk etc , etc (vele honderden boekjes incl vele oudere') 
Prachtkoop' €1.550,-

43) GEHELE WERELD immense partij/collectie om uit te zoeken incl al
bums, zakjes, dozen, collecties, restanten, stockboeken zowel vol als 
leeg, ook met filatelistische collecties Veel mooi West Europa o a 
Zwitserland, Nederland, België, Duitsland etc , etc incl talloze com
plete postfnsse senes incl betere, het betreft een super-gezellige en 
veelzijdige "ramsch-partij" die wij voor 'n zeer klem prijsje in de voor
deelaanbieding doen - weken - en wekenlang uitzoekplezier" (in ruim 
35 draagtassen) € 3.500,-

44) HONGARIJE ca 1871/2000 grote partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig 
en interessant incl vele exclusiviteiten en talloze complete series 
Prachtkoop' € 165,-

45) HONGARIJE: belangrijke collectie/partij € 950,-
46) IRAN/Perzie belangrijke collectie/partij €1.000,-
47) ISRAEL 1948/ca 2000 leuke partij €240,-
48) ITALIË belangrijke collectie/partij €1.175,-
49) JOEGOSLAVIË (en Staten en Gebieden) enorme grote, belangrijke par

tij, "once in a lifetime" € 22.500,-
50) Internationaal Jaar voor het KIND 1979 (vele landen) postfns-verzame-

ling in de bekende 2 blauwe banden Uitgifteprijs ca € 650,- € 200,-
51) Internationaal Jaar voor het KIND 1979 FDC's (vele landen) in 3 albums 

uitg prijs ca €800,- Nu €200,-
52) KROATIË 1941/45 grote speciaal-verzameling €7.500,-
53) LIECHTENSTEIN tot ± 2002 fantastische partij/collectie om uit te zoe

ken met zwaartepunt op complete postfnsse series en blokken/velletjes, 
ook talloze extra's en specialiteiten (merendeels abonnementen nog in 
de onginele verpakking) Belangrijke prachtkoop, koffer vol materiaal' 
Nu €1.555,-

54) LUXEMBURG belangrijke coli/partij €1.100,-
55) NAMIBIA penode 1990/tot Mei 2001 (xx) complete collectie postfris 

(239 zegels en 18 blokken) cat w ca € 450,- Nu € 165,-
56) NED.ANTILLEN PTTmapjes verz hoge cal w ' €200,-
57) NED.ANTILLEN postzegelboekjes (xx) engros-post om uit te zoeken 

Specialiteiten uit de 1 tot en met de 6 serie (NVPH 2005 cat w 
€ 1 044,60, 273 boekjes) Nu € 225,-

58) NED.ANTILLEN FDC's (1^ dag enveloppen) penode 1959/1992 nrs E9 
tot en met E243 100% complete verzameling ONBESCHREVEN (cat w 
2005 € 1 011,35 Nu € 275,-

59) NED.ANTILLEN FDC's (1 ̂  dagenveloppen) grote verzameling zeer ge
varieerd mol doubletten, uitsluitend ONBESCHREVEN tot en met 1993 
(E251) NVPH 2005 cat w € 2 578,85, 638 enveloppen incl zeldzame 
vroege enveloppen Belangrijke prachtkoop' Nu € 400,-

60) NED.ANTILLEN periode 1958/2000 (xx) grote belangrijke verzameling 
postfris incl doubletten, blokken etc onuitgezocht op plaatfouten etc 
ENORME hoge waarde nominaal (NVPH 2005 cat w € 8 685,15) Een 
fractie van de oorspronkelijke nominaal-aansohafwaarde' Nu € 1.050,-

61) NED.INDIE/Rep.lndonesie gigantische collectie/partij om uit te zoe
ken, albums, collecties, restanten, postvluchten, zakjes, dozen, brieven, 
kaarten etc , etc incl veel prachtig absoluut onuitgezocht op tanding, 
stempels, plaatfouten etc , etc Hoogst interessante, belangrijke veelzij
dige prachtkoop, ENORM hoge cat waarde' Ook incl Cur en Suriname 
w I veel prima OUD en OUDER matenaal, cat w ruim € 35 000,- plus-
plus Koopje' € 3.000,-

62) NED.NW.GUINEA penode 1950/1963 grote collectie/partij om uit te 
zoeken zeer geschikt voor speciaal-verzamelaar, ook brieven, kaarten 
en meerdere zeldzame en hooggenoteerde postwaardestukken 
Belangrijke, veelzijdige prachtkoop' € 1.250,-

63) NOORWEGEN belangrijke coli/partij €1.200,-
64) POLEN belangrijke collectie partij €1.000,-
65) PORTUGAL belangrijke coli/partij €875,-
66) PORTUGESE KOL.&GEB belangrijke coli/partij €1.000,-
67) RUSLAND klassiek grote collectie/partij €190,-
68) RUSLAND (Sovjet-Unie) penode 1974 tot en met 1991 (xx) 100% com

plete verzameling postfris incl de blokken, ook vele met getelde curiosi
teiten, velletjes en bijzonderheden' € 300,-

69) RUSS.GEBIEDEN: partij/collectie €142,50 
70) SERVIË 1866/1919 uitgebr speciaalverzameling €7.500,-



71) 
72) 
73) 
74) 
75) 
76) 

77) 

SLOWAKIJE 1939/1945 (xx/x) mooie verzameling € 115-
SLOWAKIJE 1939/1945 belangrijke col! /partij € 1.595,-
SPAANSE KOL.&GEB belangrijke coli/partij € 9 9 5 -
SPANJE belangrijke collectie/partij € 1 . 0 0 0 -
SURINAME REP PTT-mapjes (xx) verz , zeer hoge cat w € 2 0 0 -
SURINAME penode ca 1940 tot en met 1975 (xx) mooie verz incl 
doubletten uitsluitend in complete postfrisse senes, zeer geschikt voor 
handel, rondzending, plaatfouten-studie etc (NVPH 2005 cat w € 
1 499,55) Nu € 225,-
SURINAME REP postzegelboekjes uitgebreide collectie voor 
studie uit de serie 1 tot en met 7 (cat w € 1 365,70 plus extra met 
getelde boekjes gestempeld, totaal 452 boekjes, erg leuk voor 
specialisatie') € 225,-

78) SURINAME REP. vanaf 1975/ca 2000 (xx) handelaren-post postfris 
(cat w € 14 000,-plus-plus) Nu €1.000,-

79) TSJECHOSLOWAKIJEca1935/ca1990(xx) fantastische 
oollectie/partij uitsluitend in complete postfrisse senes en blokken/vel
letjes incl veel hooggenoteerd materiaal 50er jaren - prachtkoop voor 
'n vnendenprijsjei € 125,-

80) VER.EUROPA 1956/2002 verzameling/partij €425, -
81) VER.EUROPA 1956/2002 verz/partij €3.550,-
82) VER.NATIES de grote Unicef-collectie vlaggen der Ver Naties o a 

ook FDC's, velletjes met gedetailleerde omschrijving van de zegels/ 
landen in 10 zeer luxe banden in hoes, de uitgifteprijs bedroeg ruim 
€ 1 134,45 (f 2 500,-), ook vele interessante en met getelde extra's 
Nu in de voordeelaanbieding € 250,-

83) ZUID AFRIKA en Gebieden incl klassiek fabuleuze, zeer omvangnjke 
belangrijke partij/verzameling om uit te zoeken incl topmateriaal, 
zakjes, dozen, restanten etc , etc (grote uitpuilende koffer vol met 
prachtig filatelistisch materiaal, belangrijke prachtkoop, ENORM 
hoge cat w i) € 2.000,-

84) ZUID EN MIDDEN AMERIKA: fantastische collectie/partij € 255,-
85) ZWEDEN 1858/ca 1990 overw O verzameling - album en dik 

insteekboek - incl erg leuk klassiek, ook doubletten, diverse kwalitei
ten, ook vele prachtige afstempelingen etc , etc (2320 zegels en div 
blokken en autom boekjes) € 220,-

86) ZWITSERLAND fantastische collectie/parti| €255, -
87) ZWITSERLAND Soldatenzegels collectie € 3.000,-

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSA'NT 

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

88) AANDELEN en obligaties (oude en oudere) periode vanaf ca 1880 
mooie verz incl doubletten zeer veelzijdig en gevarieerd, mooie deco
ratieve stukken NederI, Rusl, USA etc , etc Prachtkoopi (ruim 120 
stuks) € 100,-

89) AANDELEN (oude en oudere) penode vanaf ca 1880 mooie verzame
ling, zeer gevarieerd incl doubletten ook vele ongebruikelijke zeer 
fraaie decoratieve stukken Fascinerende collectie van zeer grote 
schoonheid" (ruim 225 stuks, prachtkoop') Nu € 200,-

90) AANDELEN en obligaties (oude en oudere) uitgebreide, grote, serieuze 
verzameling gehele wereld vanaf ca 1850 mol doubletten in talloze 
klassieke decoratieve stukken en talloze interessante rubrieken, U S A 
confederate-states, banken, industrie, spoorwegen etc , etc (ruim 3300 
stuks incl heel veel belangrijk, zeldzaam en ongebruikelijk matenaal, 
prachtkoop') € 4.000,-

91) HansChristian ANDERSEN (1805/1875) prachtige thema-verzameling 
overwegend op oude prentbriefkaarten € 100,-

92) ANSICHTKAARTEN (= prentbnefkaarten) SURINAME mooie verza
meling zeer veelzijdig € 198,50 

93) ANSICHTKAARTEN DENEMARKEN penode vanaf ca 1902 verzame
ling oude en oudere prentbriefkaarten etc , zowel met als zonder post
zegel, hoofdzakelijk topografie incl vele zeldzaamheden (ruim 1000 
stuks) € 300,-

94) ANSICHTKAARTEN NED.INDIE etc oude en oudere mooie veelzijdi
ge verzameling - met en zonder postzegel - waann klassieke schoon
heden met - in waarde - zwaartepunt op fraaie klassieke kaarten Java 
en Sumatra Belangrijke prachtkoop incl veel topmateriaal' € 420,-

96) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1900 collectie/partij zeer 
gevarieerd "rijp en groen" incl talloze fraaie zwart-wit kaarten van vele 
dorpen en steden - ook fantasie en buitenland Zeer geschikt voor 
handel/wederverkoop, ruil, opzet topografiecollectie etc , etc Vele top
stukken, veel uitzoekplezier en geweldige winstmogelijkheden' Koopje' 
(ruim 10 000 kaarten) € 1.250,-

97) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND periode ca 1900/1930 en vele 

(met getelde) latere kaarten verzameling vrijwel uitsluitend creme de 
la creme kaarten, fotokaarten, stoomtrams, zeldzame stations, zeer 
kleine dorpen, levendige charmante romantische dorpsgezichten 
(toen 'n heel dorp nog uitliep om op de foto te komen etc , etc , etc) 
Topkwaliteitsobject' (ruim 2 000 kaarten, vrijwel allen zeer speciaal en 
zeldzaam) € 5.850,-

98) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND uitsluitend stations, tremen, 
trams incl stoom- en paardentrams Grote belangrijke collectie van 
A tot Z € 50.000,-

99) BANKBILJETTEN/papiergeld CAMBODJA massagoed in UNC-kwa-
liteit (ruim 1 000 biljetten, geschikt voor aktie en/of beurshandel)€ 90,-

100) BANKBILJETTEN/papiergeld GEHELE WERELD verzameling incl 
veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal van A tot Z € 5.500,-

101) CONNY FROBOESS (Cornelia Froboess, geboren 28-10-1943, thans 
gerespecteerd actrice, destijds tiener-idool) veelzijdige belangrijke 
prachtcollectie op overwegend oudere ansichtkaarten (50er- en 60er 
jaren) € 175,-

102) ESPERANTO leuke collectie €200 , -
103) GAS-EN ELECTRAPENNINGEN partij/verzameling om uit te zoeken 

incl ook vele doubletten, ook vele zeldzaamheden (ruim 170 pennin
gen, ENORM hoge cat waarde') € 110,-

104) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN grote partij/verzameling om uit te 
zoeken mol vele zeldzaamheden, ook doubletten, cunositeiten zoals 
verz oude ansichtkaarten met gasfabneken erop etc (ruim 1 300 pen
ningen, ENORM hoge cat w) € 1.550,-

105) MOLENS Nederland grote verzameling overwegend op oude en zeer 
oude ansichtkaarten, ook vele interessante extra's Topobject' € 1.200,-

106) MUNTEN Jaarsets (muntsets) FDC Nederland ieder jaar in onginele 
verpakking met extra penning 's Rijks Munt Utrecht periode 1976 t/m 
2002 100% compleet (cat w munt-almanak 2004 € 795,-) € 350,-

107) MUNTEN NEDERLAND (oud) partij om uit te zoeken penode vanaf 
ca 1850 van (HALF') centen tot oude rijksdaalders incl dukaten (zilver 
en goud) Prachtkoop' €1.200,-

108) MUNTEN Nederland Beatrix 50gld stukken penode 1982/1998 alleen 
de gepolijste stempels incl doubletten, rijksmunt-uitgifte-prijs ca 
€ 1 700,-, ook extra PROOF - 10 gid stukken Nu in de voordeelaan
bieding € 1.250,-

109) PADVINDERIJ ansichtkrtn/postz/memorablia etc , etc verzame
ling € 137,50 

110) POOL (Noord- en Zuid) poolexploiratie, ontdekkingsreizigers etc , 
etc Fascinerende, belangnjke prachtcollectie, zeer breed en veelzijdig 
waann postzegels, brieven, kaarten, poststukken etc , etc Hoogst 
interessant geheel' € 300,-

111) ROODKAPJE (sprookje van Ch Perrault, laat 17= Eeuw) unieke, veel
zijdige speciaalcollectie overwegend op oude en zeer oude ansicht
kaarten incl vele klassieke kaarten van grote schoonheid, topkwali-
teitsobject" € 155,-

112) RIJWIELBELASTINGPLAATJES prachtige verzameling incl doublet
ten (53 stuks) € 95,-

113) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 20er- en 30er jaren, verzameling van 
deze m vele opzichten zeer fraaie art-deco ontwerpen geslagen bij 
's Rijks Munt incl doubletten, met en zonder ponsgat etc (ruim 100 
stuks, prachtkoop') € 225,-

114) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% complete verza
meling plus vele extra's met/zonder ponsgat etc , etc 
Topkwaliteitscollectie ' (ruim 100 plaatjes) € 720,-

115) SIGARENBANDJES, lucifersmerken, vignetten, sluitzegels, postze
gels, oude ansichtkaarten, FDC's etc , etc enorme verzameling om 
uit te zoeken - ephemera - (duizenden stuks mcl topmatenaal en tal
loze interessante motieven zeldzaamheden en topmatenaal) 
Belangrijke, hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop' € 280,-

116) SPROOKJES (thema) schitterende belangrijke verzameling incl top
stukken overw op oude en zeer oude prentbriefkaarten € 150,-

117) STADSPOSTEN, Cinderella's, lokaal uitgaven etc m a w grote veelzij
dige collectie van alles "dat met m een gewone catalogus staat" mol 
o a een mooie klassieke collectie ZEMSTVO'S zeer interessante 
prachtkoop' € 300,-

118) STADSPOSTEN/cinderella's, fiskaal etc en "alles dat niet in een 
gewone catalogus staat" Enorme partij/collectie gehele wereld waar
in veel opwindend en zeldzaam matenaal mcl veel klassiek (o a fis
caal-zegels op perkamentpapier 18" Eeuws) Vele duizenden zegels, 
vignetten, Cinderella's, sluitzegels etc , etc ) € 7.350,-

119) VRIJMETSELARIJ (masonic) verzameling mol interessante poststuk
ken, ex-libns, oude penningen etc , etc € 125,-

120) WIJNETIKETTEN etc grote collectie om uit te zoeken, zeer geva
rieerd en leerzaam Belangrijke prachtkoop' € 275,-

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.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

841 
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(advertenliel 

ALLES 14 DAGEN OP ZICHT THUIS! Telefonisch besteilen: 033298235 2 
SUPER KOOPJES: OP = OP! 

Droom Parlij "Postfris" 
nu van € 99r voor € 29,95 

Met o.a. een mooie collectie Nederlandse Kolonlënl 
Uniek en éénmalig... een grote, schitterende partij van meer dan lOOOfül post

frisse pcstzegels. Voor beginnende én 
gevorderde verzamelaars. 
Prachtige motiefzegels, bij

zondere uitgiften, herden

kingszegels, oude postze

gels, postzegelvel

len, veldelen, blok

jes, ongetand... 
etc. Met vele inte

ressante uitgiften. 

Voor vele avonden 
plezier: uitzoeken, 

sorteren, bekijken 
en genieten... 

B M M SIMI 
•n ontvang 

(so lang d« voor» 
raad tiroict) do 
volgend« extra 

bonusten gnUi : 
Bonus 1: 
Kleine collectie 
Nederlandse Koloniën 
Een mooie collectie postze

gels uit de oude koloniën 
gratis! Zoals bijvoorbeeld deze kleme sene van Curasao uit 1947. Deze serie, 
met de beeltenis van Koningin Wilhelmina, is in 1947 met toeslag uitgegeven 
ten bate van de Stichting "Nationale Irwpanning Welzijnszorg Indië". Van de 
seriezijn er maar 100.000 uitgegeven. De totale cataloguswaarde van de collec

tie "Nederlandse Koloniën" is € 25, Maar nu voor u gratis! 
Bonus 2: Kwaliteits A4 Insteekboek ter waarde van € 9,90 ! 

Alleen al met deze twee cadeau's verdient u uw aankoopbedrag al terug! 
Bestel meteen! Op = op! 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en In envelop versturen 
(postzegel niet nodigi) aan: 

EDEL COLLECTIES, Antwoordnr 1616, 3740 W C Bunschoten 

?■ 
Voordeelbon 

ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis: 

O X Droom Partij "Postfris" van € 99, voor € 29,95 
O X Het "Aircraft" Postzegelvel voor € 19,95 
O X "Elvis Presley" van € 6,50 voor € 4,95 
O X "Ferrari Kennismakingscollectie" voor € 27,

O X WWF Verzameling in album van € 20, voor € 9,95 

Naam: hr/mw 

Adres: 

Postcode/plaats: 

Telefoonnummer: 

Emailadres: 
+ €2,20 als bijdrage in de porto en verpakkingsltosten 

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 
m via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u b uw bank of giro rekemngnr invullen) 

L J met de bijgesloten acceptgirokaart (+ 0,45 euro voor bankkosten) 

Bank/r.irnniimm^r I | | | I I I I 

Ji 

W j kunnen u aanbieden zo lang de voorraad strekt: het geweldige Postzeg 
"Aircraft"! 
• slechts 500 exemplaren beschikbaar! • op = op! 
• 20 Postzegels in één enorm groot postzegelvel 
• 10 Postzegels militaire luchtvaart 
• 10 Postzegels burger luchtvaart 
■ luxe postfrisse kwaliteit 
• ter kennismaking met de Verzameling "Glorie van de Luchtvaart" nu slechts 

€ 9,95 • geen verdere koopverplichting 

'dBxl 
V':* Speciaal 

Herdenkingsvel 
Elvis Presley 
19772002 

Unieke postzegeluitgifte ter 
gelegenheid van de 25e sterf

dag van Elvis. 
Normale prijs € 6,50. 
Bij Edel Collecties 

€ 4,95 

Officiële Ferrari Postzegels 
nu € 27,

Wereldwijd zijn er officiële Ferrari postzegels 
uitgegeven. Die kunt u nu verzamelen! Maak 
kennis met "De Officiële Ferrari Postzegel 
Collectie". Beste! nu de eerste schaarse 
postzegelseries met daarop de auto's 
van Ferrari. Compleet met de Ferrari 
Verzamelbladen. Voor de prijs hoeft u 
het niet te laten: slechts € 27,! 

d 

De WWF Postac^elvenameling 
Nu tijdelijk van € 20,

voor € 9,95 
Maak kennis met het mooiste collectorsitem van d 
moment en wereldwijd het meest verzameld! Verzami 
de bedreigde diersoorten Qg officiële postzegels: 
Orangoetan, de Afrikaanse Olifant... maar ook c 
Javaanse Neushoorn... Al deze zegels zijn t.b.v. hi 
WWF uitgegeven en dragen het WWFlogo. Bestel n 
en ontvang: • de postzegelserie en 4 schitterenc 
FDC's van de Siberische Tijger • het officiële WWFve 
zamelalbum • de officiële WWF verzamelbladen • o 
de aanbevelingsbrief van Prins Bernhard. 

Officieel waardevol WWFCoUectorspack! 

EDEL COLLECTIES 
Tel. 0332982353 

webwinkel; www.edelcollecties.nl 
in{nl8itKtia\^n\\ar»lK til 

http://www.edelcollecties.nl


Postfr 
jaar 

Duttsland 
Michel 

17,00 
14,00 

6,00 
8,00 

19,00 
6,00 

30,00 
8,00 

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 
8,00 
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 
36,00 
45,00 

Prijswijzigingen 

voorbehouden 

Porto kosten 
altijd extra 

INKOOP 
POSTZEGELS 

& MUNTEN 

Oostenr 
Michel 

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

ZwitserI 
Michel 

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

9,00 
9,00 
9,00 

13,00 
11,00 
11,00 
10,00 
12,00 
12,00 
18,00 
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 
58,00 
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 
38,00 
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 
8,00 
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 
48,00 
44,00 
50,00 
46,00 
49,00 
44,00 
50,00 
49,00 
47,00 
51,00 
52,00 
48,00 
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 
81,00 

109,00 
147,00 

58,00 
55,00 

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

30,00 
25,00 
42,00 

273,00 
231,00 

88,00 
56,00 
63,00 
63,00 
55,00 
64,00 

133,00 
71,00 

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

Hongarije 
Michel 

75,00 
74,00 
89,00 
65,00 
89,00 
77,00 
93,00 
85,00 
76,00 
79,00 
70,00 
79,00 
89,00 
89,00 
95,00 
79,00 
69,00 
76,00 
73,00 
75,00 
58,00 
59,00 
59,00 
59,00 
49,00 
65,00 
59,00 
89,00 
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 

" H O L L A N D S G L O R I E " 
Camplaan 8 

2103 GW 
Heemstede 
HG@Stampdealer.nl 

Tel. 023 5477444 
Fax 023 5291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 

Eerste Dag 
enveloppen 

NEDERLAND 

www.Dostzeae hande .com 
BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

ISLE OF 
MAN 

Michel 

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

20,00 
8,00 

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

Suriname 
Rep 
Zon 

NEEM een abonnement op nieuwe 
uitgiften bij onze 

"WERELDNieuwtjesdienst" 

NEDERLAND 
Schaars 

Rolzegels in strippen van 11 
(zonder nummer) 

NVPH 1335/37 € 109.-
NVPH 1335B los € 6.-
NVPH 1336A los € 6.-

Rolzegels CEPT strip van 5 
NVPH 990 1971 € 25. - -
NVPH 1007 1972 € 25 . - -
NVPH 1307/08 1984 € 45.-
Beatrix rolzegels 4 zijdig getand 
IN STRIP VAN 5 MET NUMMER 

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

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

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

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

F r a n k r i j k 2 0 0 3 * 

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

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

Euro-waarden : € 0 ,71 / € 

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

97,00 
75,00 
68,00 

109,00 
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/b 6,60 

JAARGANGEN 2003 
Zoals door ons samengesteld 

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

84,00 
69,00 
88,00 
86,00 
20,00 
24,00 

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 

HONGARIJE Gestemp. 87,00 

mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.Dostzeae
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 FI LATE LIK DE BOEIER 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit 

^ Nederland & OR (
-j^ Rep. Suriname ^

Indonesië 

_ 
r 
van 

1 
Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 

1368 
13940 
1668 
19902 
2037 
2129 
2203 
224 
2325 
2389 
24851 
256 
25760 
2678 
269 
2747 
278 
27981 
28992 
2969 
3004 
3059 
31821 
3234 
32526 
32731 
33245 
35055 
35673 

NEDERLAND POSTFRIS (nrs. N 
175,00 

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

120,00 
33,00 
36,00 
49,00 
63,00 
84,00 
22,00 
97,50 
51,00 
22,80 
78 00 
48,00 
87,50 
45,00 
31,50 
32,00 
28,00 
27,00 
9,50 

13,75 
30,00 
17,50 
24,00 

105,00 

356ad 
3748 
37991 
379ad 
3926 
4023 
402038 
42842 
4549 
46068 
47486 
4879 
4904 
4959 
5003 
5045 
5067 
50812 
5137 
53841 
54243 
54448 
55055 
55660 
5612 
5637 
56872 
5737 
57881 

74,00 
9,00 
6,50 
6,50 
2,30 
5,20 

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

69,50 
39,50 
4,50 
2,90 
4 30 
1,45 
2,25 
3,80 
9,50 
8,60 
6,15 

11,75 
34,00 
59,50 
6,20 

18,75 
22,50 
16 50 
16,25 

NL VELLETJES VAN 5/1 ( 
88688 
1419 
1439 
1461 
1487 
15423 
15467 
15712A 
157980 
16289 
1630 
1646 
16623 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693bnef 
1693post 
17025 
1706 
1709 
1714 
1720A 
1720B 
1721 
1727 
1733 

66,00 
6 70 
6,70 
6,70 
6,70 
6,70 
4,00 
4,50 
6,70 
6,70 
8,20 

11,00 
6,70 

27,50 
27,50 

5,70 
16,00 
16,00 
6,50 
6,70 

11,00 
4,70 
5,30 
4,70 

75,00 
4,70 
4,70 
4,70 

1735 
17405 
1747 
1748 
1756 
1763 
1766 
17737 
1779 
178807 
182635 
1836 
1837 
184251 
185675 
187887 
189403 
1904 
1907 
1908 
190918 
191920 
193150 
195766 
1967 
197483 
1108b 
1109b 

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

1,20 
1,75 

5837 
58891 
6026 
60711 
6126 
61736 
465634b 
63740 
6415 
64953 
6559 
6615 
66670 
6715 
67680 
6812 
6837 
68892 
7001 
7026 
70711 
7159 
7226 
7278 
7315 
73842 
74751 
7526 
7746 

12,50 
6,00 

16,00 
10,50 
13,00 
8,75 

11,50 
20,50 
20,00 
11,00 
14,00 
8,50 

11,25 
22,50 

9,00 
72,50 
8,00 

10,50 
10,75 
11,00 
12,50 
7,50 

10 50 
7,20 
6,00 

11,00 
10,00 
5,40 
8,50 

9/20 postfris 
1110b 
1984 
1491b 
1492b 
1495b 
1499b 
1501b 
1988 
201433 
2034A 
2034B 
2034Ba 
2035A 
2036 
2037 
ld TPG 
2038 
2039 
ld TPG 
2040 
2041 
2042 
ld TPG 
2043 
2050 

207782 
2083 

2,10 
3,50 
4 50 
5,10 
5,25 

11,35 
22,75 
21,00 

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

19,50 
10,50 
6,40 
7,60 
4,70 

VPH) 
78690 
854 
8868 
917 
937 
94158 
95258b 
983 
1001 
1024 
10269 
1042 
1052pr 
1063 
110818 
1108188 
123752 
123851 a 
PB35 
PB36 
148801 
1489x 
PB45 
1556 
1604 
1652 
1667 
16836 
1739 

4,00 
20,00 
6,75 
6,00 
6,00 

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

27 50 
13,20 
2,30 
2,30 

17,50 
2,25 
3,20 
1,75 
1,40 
1,75 
1,60 
2,30 
4,00 

(nrs. NVPH) 
208998 
209900 
210413 
211534 
2135B 
2135Ba 
2136B 
2137 
2138 
2139 
2139B 
2140 
ld corr 
2141 
214251 
215261 
216263 
216469 
217281 
218291 
219293 
219495 
219697 
219908 
221231 

set van 12 

5,20 
4,20 
5,20 
7,60 
0,80 
1,60 
0,40 
3,70 
4,70 
5,20 
5,20 
3,90 
3,90 
4,95 
5,20 
5,20 
5,20 
7,60 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
7,60 

prov 1 [ 
1 velletjes a^bu |j 

1 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of email. Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling Bij bestellingen t o t € 1 2 0 ,  + € 2 ,  a d m i n 
kosten, daarboven franco aangetekend Mm order svp € 20,

Levering zolang de voorraad strekt Type/zetfouten voorbefiouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% Icorting !!! 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Postbank: 2718493 
Email 

Fax:0180690811 
ABNAMRO: 50.50.44.978 

info@filateliedeboeier.nl geen w nkel 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verenigd Europa  Nederland 

postfris 
1978 t/m 1993 

Uitsluitend in halve of hele vellen 
tegen 2 0 0 vc frankeerwaarde 

Overige Europa zegels en landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dot maandelijks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnenen buitenland 

JAARABONNEMENT 2004 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965452 

t n V K V B P, B8000 BRUGGE Of vraag gev^oon informatie en 
een proefnummer Werfplem 6, B8000 BRUGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inl Kortri|ksestraat 22, B3010 LEUVEN Tel en Fax 003216254970 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. WIET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
urfsingel 18 
712 KR Groningen 
■.0503131312 

X 0503131316 
mail: posttreineplanet.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 

lail: l<ientiorst.breda@treeler.nl 
/w.kientiorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
Email: insulinde@wanad 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: kienhorst@pianet. 

lenhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
http://posttreineplanet.nl
mailto:ientiorst.breda@treeler.nl


MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

TERD 
organiseert op 

2005 
de 169-ste postzegeïveiling te Deventer in het Mercure Hotel 

•v 
Holland 

iotn 

Grote veiling: Nederland en koloniën, gespecialiseerd kieinrondstempels en 
puntstempels, Scandinavië, Luxemburg, Liechtenstein, Letland, Vatikaan, 

grote collectie Hong Kong en zeer groot aantal collecties en partijen. landen 
Bent u geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax en u krijgt 

de rijk geïllustreerde kleuren catalogus gratis toegestuurd. 

Heeft u interesse om uw verzameling te verkopen ? 
U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat u 
een beslissing neemt. Uu verzameling wordt deskundig verkaveld en 

gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide kleurenfotopagina's. 

I N Z E N D I N G D A G E L I J K S M O G E L I J K ! New York 

^ ^ 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgrcverweg 13-15 7413 A4 DEVENTER Tel. 0570-631224 Fax 0570-6.36293 

É^^l 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAN ¥ILIIST 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RUK, NEDERLAND, PARTUEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11 00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

I f ^ l 
^ 4 ) ^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisclie benodigdlieden. 

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. 

www.filatelie.net 
Het laatste prestigeboekje van 2004 met 
een postzegelverhaal van Tim Krabbé! 
Het boekje is vanaf 25 november verkrijgbaar. 
Ga naar het postkantoor, of kijk op www.tpgpost.nl. 

(»TPCPOST 

845 

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.filatelie.net
http://www.tpgpost.nl


POStZegelVemng G J Carrltsen 
Wiggers de Vries ^̂  beëdigd taxateur 
Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 

1181 VC Amstelveen fax 020-6249749 

Onze 184^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2004. 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland betere zegels, afstempelingen, 
poststukken, proeven uit de collectie van wijlen Pieter van de Loo, 

het V gedeelte van een prachtcollectie luchtpost Nederland - Nederlands-Indië, 
Nederlands Indië o.a. afstempelingen en interessante poststukken, 

Nederlands Nieuw Guinea stempels en poststukken. 

Internationale antwoordcoupons van o.a. Egypte, Turkije 
en de Arabische postunie. 

Buitenland met uitgebreid West-Europa, Hongarije en Japan, 
apart verkavelde betere zegels en series. 

West Duitsland en Berlijn samenhangenden en postwaardestukken, 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

brie venkavels, prentbriefkaarten (met prachtige stoomtreinen), 
munten w.b. goud en bankpapier. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

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

en informatie over onze veiling voorwaarden. 
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NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series incl. blokjes en 
kerstvellen 

Jaar Nummer Prijs € 

1940 35M73 112,50 
1945 443-448 1.-
1946 449-473 11,— 
1947 474-489 99,— 
1947 490-499 7,-
1948 500-512 12,— 
1949 513-17 en 

538-548 
1949 518-533 
1949 534-537 
1950 549-567 
1951 568-577 
1952 578-600 
1963 601H516 
1953 617-636 
1953 465b-634b 
1954 637-640 
1954 641-654 
1955 655-670 
1956 671-687 
1957 688-706 
1958 707-719 
1959 720-735 
1960 736-751 
1961 752-763 
1962 764-783 
1963 784-810 
1964 811-835 
1965 836-855 
1966 856-875 
1967 876-899 
1967 amphilex 
velletjes van 10 
1968 900-917 

918-938 
940-958 
952b-958b 
963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1098-11020 
1098-1102 
blok 9+4 
1108-1118 

1976 11080-11180 6,— 
1977 1128-1150 10,— 
1978 1151-1171 
1979 1172-1190 
1980 1191-1214 
1981 1215-1236 
1981 1237-1252 
1981 1238-1251A 12 
1982 1260-1279 8 
1983 1280-1299 
1984 1300-1320 
1985 1321-1344 
1986 1345-1366 
1987 1367-1390 
1988 1391-1419 
1989 1420-1439 
1990 1440-1461 
1991 1462-1487 
1992 1515-1543 
1993 1544-1580 
1994 1595-1629 
1995 1630-1663 

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

35.-
199,— 
695,-
115,— 
36,-
101,-
38,-
5,— 
II,-
15,-1 
35,— 
34,-
110,-
35,-
21,-
23,-
28,50 
9,— 
17,— 
II,— 
3,50 
28,-
5,-
12,-

66,— 
10,-
12,— 
15,— 
13,~ 
20,-
15,-
15,— 
15,— 
15,— 
6,— 
10,— 
3,-

6,—! 
5,50 

9,— 
7,— 
10,-
9,-

24,— 

12,— 
13,-
12,-
12,-
18,— 
20,-
18,— 
21,— 
23,-
29,-
30,-
32,-
30,— 

Verzamelt u Nederland, 
Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? 

Dan zijn wij u gaarne van dienst I 
NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen, 
onbeschreven 
jaargangen 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 

Jaar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 +A NRi 
1974 +A NRi 
1975 + A NRi 
1976 + A NRi 
1977 +A NRi 
1978 +A NRi 
1979 +A NRi 
1980 +A NRi 
1981 +ANR( 
1982 +A NRi 
1983 + A NR 
1984 + A NRi 
1985 +A NR 
1986 +A NR( 
1987 +A NRi 
1988 +A NR( 
1989 +A NR 
1990 + A NR 
1991 +ANR 
1992 + A NRi 
1993 +A NR 
1994 +A NRi 
1995 +A NRi 
1996 +A NR 
1997 +A NR 
1998 + A NR 
1999 + A NRi 
2000 + A NRI 
2001 + A NRI 
2002 + A NRI 
2003 + A NRI 

Alle nummers zijn 
ook los verkri jgbaar 

Prijs € 
25 , -
9,~ 
5,— 

1 1 , -
8 , -

15,-
14,-
I I , -
17, -
4 4 , -
3 4 , -
2 0 , -
18,-
7,— 
6 , -
5 , -
5,— 
5 , -
5 , -
8,— 

10,-
10,-
10, -
16, -
15, -
10, -
13, -
16,— 
23 , -
25 , -
25 , -
3 0 , -
3 4 , -
4 0 , -
5 4 , -
50 , -
6 2 , -
73 , -
73,50 
64,50 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen 

1986 prijs € 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

14, -
10, -
14, -
13,-
14,-
13, -
12, -
I3 ,~ 
16, -
18, -
17 , -
28 , -
20,50 
29,50 
26 , -
23 , -

Complete 
verzameling 

Aruba 
postfris 

1986 t/m 2001 
€ 250,— 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 
normaal 

I 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
98 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-448 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 

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

89 , -
25 , -
1,50 
3,50 

16,-1 
2 , -
2 , -
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,50 

8,— ! 
99,— 
69 , -
5 4 , -
69,— 
20,— 
10, -
6,— 

39 , -
48 , -
99 , -
69,— 
18, -
4,— ! 
5,— ! 
7 , -

1 1 , -
7,50 
8 , -

10,-1 
11,-1 
3,75 
3,— ! 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
9,~ 
2,25 
3,50 
2,25 
4 , -
4,50 
2,25 
5 , -
2,25 
2,25 

Prijs € 
met 

Teiblok 

54t/tTl6I 2,50 
62 3,50 
63 3,50 
64 2,50 

40,-
6,-

20,-
4,-

10,-

75 , -

34,50 
20,-1 
14,-1 

125,— 
39,— 
6,~ 
7,~ 
9 , -

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

per boek}e 

per boek|e 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boek|e 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

1975-1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
I99I 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Prijs € 

45,~ 
1 1 , -
9 , -
8,— 

15, -
19, -
20,— 
2 0 , -
2 2 , -
4 0 , -
3 9 , -
3 5 , -
39,— 
34,— 
3 2 , -
40,~ 
4 0 , -
6 0 , -
76 , -
8 0 , -
80,— 
86,— 
95,— 
70 , -
9 0 , -
9 1 , -
9 1 , -
9 7 , -

Postzegelboekjes 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

I t/m 6 
7 
8 
9 
10 

port 1-6 9,— 

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

II 
AANBIEDING 

JAARGANGEN 
NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
POSTFRIS 

1951 t/m 1974 
de nummers 
234 t/m 499 

Compleet Luxe postfris 

voor € 1 2 5 , — ! ! 

Aanbiedingen Nederland 
Luchtpost 12-13 O £ -3S0T € 139,50 
Roltanding 33-56 postfris £-6SST € 333,-

98-101 postfris , £ - 4 M T € 90,-
Dienst 25-26 postfris £-9IKrf € 480,-
(Cour Internationale de justice) 
Fdc E2 beschreven £-700^* € 350,-
Postpakket - verreken-
zegels 1-2 O £-64:50 € 29,50 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar Prijs € Prijs € 
postfris gestempeld 

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 

4,— 
3,— 

11,— 
5,— 

10,-
10,-
11,— 
20 , -
16,— 
23,— 
22 , -
18,-
2 1 , -
19, -
25 , -
25 , -
33,— 
31,— 
26 , -
35 , -
29 , -
4 2 , -
55 , -
76 , -
66,— 
63,— 
80,— 

3,50 
2,50 
9 , -
4,50 
9,50 

10,— 
11,— 
16,— 
13,-
19,-
19, -
14,-
18,— 
16,— 
20,— 
22,— 
30 , -
29 , -
25 , -
3 2 , -
2 6 , -
38,— 

2002 104,-

POSTFRIS TËTE-BÊCHE! 
NED. ANTILLEN 
Nr. Prijs e 
556-558A 1,50 
573-575A 1,50 
576-579A 2,50 
591A 1,50 
654-655A 2,50 
791-793A 10, -
815-816A 6,— 
899-902A 12,50 
947-948A 5,— 
947-948B 5,— 
1071-1072A 17,50 
1238-1239A 20 , -
1245-I246A 10,-

AANBIEDING 
EERSTE DAG ENVELOPPEN 
NEDERLAND BLANCO 

Nr. E 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

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

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

78A€ 1,-
1,40 
0,80 
1,40 
0,60 
1,35 
0,80 

84A € 4,50 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

4,25 
1,20 
1,45 
0,55 
2,— 
I,— 
I,— 
1,80 
2,45 
1,35 
2,80 
1,50 
2,45 
1,35 
1,35 

100 € 2,80 
101 € 0,90 
102 € 0,90 

Nr. E 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

0,90 
2,80 
0,90 
1,60 
1,35 
3,— 
3,15 
0,95 
3,65 
1,50 
3,15 
2,80 
0,80 
3,15 
1,60 
0,80 
0,90 

119A€ 0,90 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

2,50 
3,15 
2,60 
0,80 
2,80 
I,— 
2,05 
1,30 
1,30 
2,25 

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

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

136A €22,50 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

2,80 
0,70 
1,40 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
1,— 

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

Nr's hierna ook 
verkrijgbaar tot heden! 

Voor oudere FDC's zie 
advertentie Filatelie 6 
pagina 501. 

Verzamelt U piaatfouten 
op FDC's, vraag 
vrijblijvend informatie. 

Bestellingen zenden naar; 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiardstraat 4 
4132XGVIanen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69,335 
Bestellingen boven de € 35,- worden franco toegezon
den. Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9.00 -12,30 
en van 13.30-18.00, 
O p andere d a g e n regelmat ig 
open , even bel len van tevoren. 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl Zetfouten voorbet iouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl


Partijenverkoop 
Verzamelaars Jaarbeurs Utrecht 

op 20 en 21 november 2004 
de partijenkraam Standnummer 2526 

met zo'n 1000 voordelig geprijsde partijen.Vraag de partijen-
lijst aan op het onderstaande adres of kijk op onze internet
pagina: WWW.postzegelstekoop.nl 
Natuurlijk staan wij op deze beurs ook met onze 
voorraad (thematische) poststukken. 

Voor de levering losse zegels of blokken kunt u 
gebruik maken van onze postorderservice. 
Van uw verzamelgebied maken wij: 

Bestellisten op maat! 
Onze computer selecteert uw verzamelgebieden en maakt daar 
overzichtelijke lijsten van, die wij per post verzenden. Wij leveren 
zegels van de hele wereld, zowel op land als op thema 
gerangschikt. Wij gebruiken Michel-catalogusnrs. 
Vraag uw persoonlijke bestellijst aan op het onderstaande adres. 
Vermeld hierbij uw verzamelgebieden 

Nieuw: Bekijk ook eens onze winkel op E-bay 
http://stores.ebay.nl/arvecollectors 
Arve Collectors bv, Bietenakker 33 
2723 XD, Zoetermeer. Tel./ Fax 079-3311218 
E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

WWW.postzege ls tekoop .n l 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Wegens omstandigheden wordt 
onze 101^ veiling verschoven naar: 

zaterdag 5 februari a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 101® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
102® veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 3 februari van 13.00-18.00 
vrijdag 4 februari van 13.00-21.00 
zaterdag 5 februari van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio mei, september en november 2005. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

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

MEER DAN 500.000 AANBIEDINGEN!! 

Uitgebreide voorraden- Series - Losse Zegels - Velletjes -
Boekjes - Covers - Rolzegels - Automaatstroken -

Zeldzaamheden - Verzamelingen en meer! 

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

JAARSETS GEHELE WERELD 1945-2003 

Aangeboden door: 

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

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

tweedehands boeken 
Algemene voorraad, met veel 

lllateHe, ornithologie en Zuid Afrika. 
Ook regelmatig aanbod 

van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339 JG Almere (NL) 
Tel 06-51386306 

Email: wllhoIf@cheUo.nl 

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

Bezoek op afspraak 

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

De nieuwe (september 2004) prijslijst met uitsluitend postfris 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 brief of 
kaart). 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 038^213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

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 LONDEN 

A 'SITE' TO SEE - KOM EENS OP BEZOEK 
janning@netherlandsstamps.com 

http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://stores.ebay.nl/arvecollectors
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.WORLDStAMPS.com
mailto:wllhoIf@cheUo.nl
http://www.flevolacus.nl
mailto:janning@netherlandsstamps.com
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie  de officiële mede
delingen van de Nederlandse Bond 
van FilatehstenVerenigmgen NBFV 
en deNVPHinformatiepagina's. 
'Filatelie' verschijnt omstreeks het 
midden van elke maand (niet in )uli). 

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

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
JeamnedeTroye 
Telefoon: 03343 35 231 
Telefax: 03343 35 ^55 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 02513139 39 
Telefax: 025131 04 05 
Email: aboservice@aboIand.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 m België woont kost een abon
nement € 23.*, te storten op rekening 
000035088233 t.n.v. Penningmees
ter Maandblad Filatelie, 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 Iopendejaar^flTia 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: 
uoorzitter; 
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 : 
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lyiraiBi E 
KERSTMIS KOMT 
ER ALWEER AAN 

In het Oostenrijkse 
plaatsje Christkindl staat 
een postkantoor dat rond 
de kerstdagen twee 
mooie, verschillende 
stempels gebruikt: het 
ene tot aan de 27ste de
cember, het andere vanaf 
die datum. Veel verzame

laars van christelijke the
ma's maakten en maken 
gebruik van de mogelijk
heid om die stempels te 
'scoren'. De posterijen 
van Oostenrijk geven er 
zelfs speciale Leitzettel 
stickertjes met de tekst 
über Christkindl  voor uit. 
Kennelijk is er voldoende 
belangstelling voor de 
stempels om ook van 

27.12.2004 
4411 CHRISTKINDL 

De twee gekgmhi\dsstem]pek die ditmaal m Christkindl morden gebruikt. 

deze Leitzettel iets moois 
te maken; ze worden in 
een boekje van zes zelf
klevende 'zegels' ver
kocht dat 36 eurocent 
kost ofwel zes cent per 
'zegeltje'. Dat de etiketjes 
niet kosteloos worden 
verstrekt is wel een beetje 
vreemd (het gaat tenslot
te om postale etiketten, 
niet om echte zegels), 
maar er is nog meer re
den tot droefenis. Onze 
Oostenrijkspecialist, 
Fritz Kaiser uit Lelystad, 
was zo vriendelijk ons op 
dit aspect van de kwestie 
te wijzen. 
Wat is er aan de hand? Er 
zouden aanvankelijk 
geen stickers komen, 
maar gegomde zegels. 
De bekende kunstenaar 
Adolf Tuma had hiervoor 
al een ontwerp gemaakt, 
dat door de Philateliebeirot 
(een soort adviescom

TegenvaUer stickers m een boekje 

missie) werd aanvaard en 
vervolgens aan de direc
tie van de posterijen werd 
voorgelegd. Dat de PTT 
daarop besloot het advies 
te negeren en met (vrij 
grote) zelfklevende labels 
te komen, moet voor de 
verzamelaars even slik
ken zijn geweest. De ar
tistieke creaties van 
Tuma zijn in Oostenrijk 
namelijk bijzonder ge
liefd; de huidige perma
nente zegels van Oosten
rijk zijn van zijn hand. 

TPGPOST WIL GEEN 
ZEGELS OP ZEGELS 

Is TPGPost overdreven 
voorzichtig? Je zou zeg
gen van wel, als je het re
laas van onze lezer Johan 
Wielemaker hoort. TPG
Post liet Johan weten dat 
ze zijn ontwerpen voor 
tabjes van persoonlijke 
postzegels niet (meer) 
accepteren. Johan liet 
eerder persoonlijke ze
gels maken met op de 
tabs wereldberoemde ze
gelafwijkingen, zoals de 
Inverted Jenny en de Kop
stoande Dendermonde (foto) 
en wilde zijn slinkende 
voorraad weer eens aan
vullen. Maar nee, de afde
ling die de zegels drukt 
liet weten dat er geen fo
to's van postzegels op de 
tabjes mogen en zeker 
niet als ze ook nog eens 

een frankeerwaarde ver
melden. De besteller van 
de zegels zou die tabjes 
namelijk wel eens als 
'echte zegels' kunnen 
gaan gebruiken, is ken
nelijk de (nogal achter
dochtige) gedachte. Erg 
jammer voor Johan en 
nogal kinderachtig van 
TPGPost, vinden wij. 

BELGISCH BRIEFVERKEER 
ZAKT LANGZAAM MAAR ZEKER IN 
De groei van het SMS en 
emailverkeer zorgt voor 
een afname van het brief
verkeer. De Belgische 
krant De Standaard meld
de onlangs dat De Post 100 
miljoen brieven per jaar 
'verliest'. Tegenwoordig 
worden in België per dag 
14.4 miljoen brieven voor 
bestelling aangeboden; 

vorig jaar waren dat er 
nog 14.8 miljoen. De te
rugloop bedraagt dus on
geveer drie procent, wat 
niet veel lijkt, maar bij 
een jaarvolume van 3.6 
miljard zendingen toch 
behoorlijk aantikt. Deze 
terugval wil De Post be
strijden door efficiënter 
te werken. De invoering 

van het Georoutesysteem 
(dat de bestelrondes be
rekent) is een van die ef
ficiencymaatregelen, 
maar omdat de bestellers 
het systeem ingewikkeld 
vinden èn omdat het be
tekent dat op termijn be
zorgers zullen worden 
ontslagen, zijn hier en 
daar al stakingen uitge
broken. En dat helpt na
tuurlijk niet echt, als je 
geld wilt besparen... 

KINDERBOEKEN 
DOEN HET BETER 

Verzamelaars die denken 
dat het bijeenbrengen 
van postzegels een leuke 
methode is om te investe
ren, hebben het mis, zo 
meldde De Volkskrant en
kele weken geleden. Op 
de pagina Eî en ̂ eld werd 
onder de kop Wot de verza
melaarervoor geefi onthuld 
waar je je geld het best 
aan kunt besteden. In ie
der geval niet aan postze
gels, zo wordt duidelijk. 
Een postzegelhandelaar 
uit IJsselstein zegt dat 
'ongeveer vijf procent van 
de postzegels uit de cata
logus enige verkoop
waarde heeft', Nee, dan 
oude kinderboeken! 
Vooral de boeken van 
Cissy van Marxveldt (die 
onder meer de bekende 
Joop ter Heulreeks 
schreefi en W.G. van der 
Hulst springen er uit. Zo 
brengt een eerste druk 
van Game and Set (Van 
Marxvelts eerste boek uit 
1917) zo'n 350 euro op. 
Twee jaar geleden deed 
diezelfde titel 'slechts' 
300 euro. Snel naar de 
boekenkast dus en kijken 
of u  naast de postzegel
albums?  iets vindt dat 
waarde heeft! 

I AMeE3^"üu^i^ \.ALKHOn'ÓLCfl 

Oude kinderboeken geld waard 

 HERMANN E. SIEGER: 
Z ALTE KAMERADE 
"■ Sommige postzegels kos
o ten een aardige duit en 
^ vreemd genoeg moetje 
3 voor vervalsingen soms 
5 ook een pittige prijs beta
— len. Maar nog vreemder 

is het als ook voor maak

8 5 0 "'̂ '■'̂  fl'nk in de buidel 
"»V dient te worden getast. 

Zoals bij het setje van vijf 
facsimiles dat het postze
gelbedrijfvan Hermann 
E. Sieger (Duitsland) op 

de markt brengt. Facsi
miles zijn zo perfect mo
gelijk nagemaakte (en 
niet altijd als zodanig ge
merkte) zegels. In het ge
val van Sieger gaat het 
om nietaangenomen on
werpen uit de Duitse se
rie Kflmeradschajtsblock der 
Deutschen Reichspost; deze 
reeksen werden uitgege
ven in 1939,1941 en 
1944. Niet duidelijk is 
waarom de bewuste ont
werpen het nooit tot een 
zegel hebben gebracht. 

wel duidelijk is dat het 
aardig is om eens te zien 
uit welke waarden de se
rie verder nog had kun

Ecn van de metmtgegeven zegels 
uit de reeks 'Kameradschajt' 

nen bestaan. Maar zoals 
gezegd: aan dat laatste 
pleziertje is wel een prijs 
verboncien: Sieger rekent 
voor het setje van vijf een 
bedrag van 24.50 euro, 
dus bijna vijf euro per 
stuk. Mocht u ondanks 
de hoge prijs en het dubi
euze karakter van dit ma
teriaal toch belangstel
ling hebben: het adres 
van de firma is Hermann 
E. Sieger, Am Venusberg 
3234, D73545 Lorch 
(Duitsland). 

EMISSIES 2 0 0 5 
BEKENDGEMAAKT 

Op 15 oktober jl. maakte 
TPGPost het emissiepro
gramma voor 2005 be
kend. Zoals te verwach
ten was, wordt het zilve
ren regeringsjubileum 
van koningin Beatrix aan
gegrepen voor een serie, 
die op Koninginnedag 
zal verschijnen. Meer in
formatie: zie de vaste ru
briek Filatelistische euene
menten (pagina 899). 



Het kasteel uan Schaden: ...middelpunt uan sponnende speurtocht... 

'REHACLES' CUM SUIS 
OP GRIEKS BLOKJE 

Het was een prachtige 
prestatie van de mannen 
van de Duitse trainer Otto 
Rehagel, dus geen won
der dat hij tot Rehacks 
werd omgedoopt, na het 
behalen van het Europees 
Kampioenschap Voetbal 
door het onder zijn lei
ding geplaatste Griekse 
elftal. Op de Grieken na 

'ACTION REPLAY' 
OP POSTZEGELS 

Er komt geen eind aan de 
noviteiten die PTT's voor 
de verzamelaar weten te 
bedenken. Nu Neu; Ze
aland Post weer: sinds 2 
augustus zijn zegels ver-

'Action Replay'-zegcl mn $1.50 

FINSE AUTOMATEN 
VERDWIJNEN 

Het is een enigszins triest 
bericht voor liefhebbers 
van automaatstroken: de 
Finse posterijen stoppen 
ermee. Geleidelijk aan 
zullen de vierennegentig 
automaten die de stroken 
nu nog verstrekken, van 
de gevels en muren van 
de postkantoren verdwij
nen. Het onderhoud is te 
kostbaar, zo heeft Posti 
laten weten. Het beleid is 
er op gericht de automa
ten zo lang mogelijk in 
gebruik te houden. Zodra 
er een storing optreedt, 
mag het kantoor waar de 
defecte automaat hangt, 
een poging doen het ap
paraat te repareren. Lukt 
dat niet, dan is het echter 
afgelopen met de bewus
te automaat. 

had vrijwel niemand er 
op gerekend dat de Helle
nen in staat zouden zijn 
zó hoog te grijpen. Vro
lijkheid troef dus, in 
Athene en omstreken. En 
zo verscheen op 16 juli 
een blokje dat de Griekse 
voetballers nog eens hul
digt. Het bevat vier zegels 
die de beker, het elftal 
(en ook de krachtpatser 
Rehacks) uitbundig in 
beeld brengen. 

krijgbaar die de illusie 
van 'actiemomenten-in-
herhaling' bieden. De ze
gels zijn voorzien van een 
plastic plaatjes die driedi
mensionale beelden be
vatten. Per plaatje gaat 
het om zes verschillende 
opnamen die - als je de 
zegels een beetje beweegt 
- een minifilmpje vor
men. Zo kunnen we on
der andere zien hoe John 
Walker en Ivo Vandamme 
in Montreal (1976) om 
Olympisch goud strijden: 
in bewegende beelden, 
als action replay en helaas 

'DE SLEUTELPOST' EN ' 

Het blad De Sleutelpost 
(Leidsche Vereniging van 
Postzegelverzamelaars) 
en het gespecialiseerde 
verenigingsblad Thema 
(Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie) zijn de winnaars van 
de Filatelie Verenigings-
bladprijzen 2004. 
De verenigingen die de 
genoemde bladen uitge
ven ontvingen tijdens 
Postex 2004, op zaterdag 
16 oktober jl., elk een 
cheque van 250 euro uit 
handen van de G.C. van 
Balen Blanken, voorzitter 
van de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie, de uitgever van 
het maandblad Filatelie. 
De jury, die behalve voor
zitter C.B. van Nugteren 

SCHAGEN 2 0 0 5 : 
MAGNUS JEUGDPOST 

Op 12 en 13 maart 2005 
organiseert Filatelisten
vereniging West-Fries
land in het kader van de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
de tentoonstelling Mag
nus Jeu^dpost. Aanleiding 
is het 25-jarig bestaan 
van de jeugdafdeling van 
de vereniging. 
De expositie zal worden 
gehouden in scholenge
meenschap Schagen, 
Wilhelminalaan 4 in 
Schagen. Voor de ten
toonstelling (thema: 
'Ridders en kastelen'), 
die ongeveer honderd ka
ders zal omvatten, kan 
nog worden ingezonden. 
De sluitingsdatum is i 
december 2004. 
Magnus Jeugdpost omvat 
inzendingen van volwas
senen en jongeren. Ten 
behoeve van de jeugd zul
len diverse activiteiten 
worden georganiseerd, 
zoals een spellencircuit, 
fotoclub, speurtocht bin

een klein beetje schokke
rig. Maar het gaat ten
slotte om een postzegel 

uit mevrouw M. van der 
Meer en de heer R. Hille-
sum bestond, wijdde in 
het juryrapport lovende 
woorden aan beide bla
den. Zo wordt De Sleutel-
post geroemd omdat het 
blad alle ingrediënten be
vat die het tot een goed 
verenigingsblad maken. 
Speciaal vermeld worden 
de medewerking vanuit 
de vereniging-zelf, het 
'meer dan gemiddelde 
jasje' waarin het blad is 
gestoken en het feit dat 
het blad 'voor elk wat 
wils' biedt. 
Over Thema merkt de jury 
op dat het een prachtig 
blad met veel interessan
te en gevarieerde artike
len. In het bijzonder uit 
de jury zijn waardering 

nen en buiten (met als 
middelpunt het kasteel 
van Schagen) en een dub-
beltjeshoek van JeugdFi-
latelie Nederland. 
Verder wordt een specia
le envelop uitgegeven en 
zullen er postzegelhan-

PVU&O STAAT WEER 
OP DE JAARBEURS 

Op 20 en 21 november 
wordt in de Jaarbeurs in 
Utrecht weer de grootste 
verzamelaarsbeurs van 

en niet om een filmje. 
Dus wie zei er dat er geen 
leven in de filatelie zit? 

voor de rubriek Mag ik dit 
stuk wel o/niet opnemen.' 

Behalve twee hoofdprij
zen van 250 euro kende 
de jury nog twee spon-
sorprijzen met een waar
de van ongeveer honderd 
euro toe: de TPGPost-prijs 
voor de beste hoofd- of 
eindredacteur en de Dauo-
prijs voor de auteur van 
het beste artikel of de 
beste artikelenreeks in 
een verenigingsblad. 
De Dauo-prijs 2004 ging 
naar Bert van Marrewijk, 
auteur van diverse artike
len in een aantal Globe-
bladen. De jury over de 
bekroonde auteur: 'Hij 
levert boeiende bijdragen 
aan verschillende bladen 
en belicht daarbij diverse 
onderwerpen die een 
groot publiek kunnen in
teresseren'. En: 'De arti-

delaren aanwezig zijn. 
Nadere inlichtingen wor
den verstrekt door de 
heerH. Bekker, Midden
weg 7,1761 LC Anna 
Paulowna, telefoon 0223-
521763, fax 0223-
522218. 

Europa gehouden. Op 
deze beurs heeft ook de 
postzegelverzamelaars
vereniging Utrecht en 
Omstreken (PVU&O) een 
propagandastand toege
wezen gekregen. De 
stand wordt niet alleen 
gebruikt om de PVU&O 
onder de aandacht van 
het - ongetwijfeld in gro
ten getale toestromende -
publiek te brengen, maar 
vooral om het verzame
len van postzegels als een 
boeiende hobby aan te 
prijzen. In de stand zul
len vrijwilligers gereed 
staan om vragen over 
postzegels, filatelie en 
het verzamelen op des
kundige wijze te beant
woorden. Bezoekers van 
de stand (u vindt 'm in 
hal 10) krijgen zolang de 
voorraad strekt een gratis 
balpen aangeboden. 

kelen lopen als een trein 
en laten zich dienover
eenkomstig lezen.' 
De TPGPost-prijs 2004 
voor de beste hoofd- of 
eindredacteur van een 
verenigingsblad ging 
naar Paul Daverschot, 
hoofdredacteur van The
ma, het - ook al bekroon
de - blad van de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie. De 
jury had veel waardering 
voor het feit dat Daver
schot als 'stuurman' op
treedt: 'Hij heeft de gave 
auteurs, opmaker en 
drukker zodanig aan te 
sturen dat een oogstre
lend resultaat ontstaat.' 
De jury roemde verder 
drie medewerkers van het 
Thema-redactieteam: H. 
Suiveer, J.C.J. Homan en 
A.W.M, van Leeuwen-van 
Noord. 

De zes beeldjes uiaaruit de Imks aftcbecide zeael is opaeboumd 

FHEMA' SLEPEN DE 
ZEN IN DE WACHT 
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NIEUWS OVER DE 
BEATRIXBLOKJES 

De ontwikkelingen bij de 
Beatrixhangblokjes lij
ken nauwelijks meer bij 
te benen. Van de variant 
'open hangogen' is in
middels (behalve de eer
der gemelde €0.39 en 
€3.00) nu ook de €0.25 
gemeld. Op korte termijn 
mogen we verwachten 
dat ook de €0.50 zal wor
den gemeld. 
Zoals enige tijd terug al 
werd gemeld is er bij de 
€0.40 een plaatfoutje dat 
er altijd al is geweest en 
nu blijkt er ook bij de 
€0.50 een foutje in het 
donkerblauw te zitten dat 
al heel lang aanwezig 
was: een minuscuul stipje 
in het wit tussen de ze
gels 3 en 4. Johan Scha
minee uit Venray meldde 
deze bij de zegel van 
€0.50 met brede hecht
punten. Ik bleek zelf ook 
de €0.50 te hebben met 
smalle hechtpunten. 
Hoewel de waarde €3.00 
niet echt vlot verkocht 
lijkt te worden, zijn er re
cent een flink aantal 
(deel)oplagen waargeno
men. Het tarief €3.00 
komt voor in het lijstje 
van binnenlandse postta
rieven achter de reeks 
met veelvouden van 
€0.39: 

o 20 gram €0.39 
20 50 gram €0.78 
50100 gram €1.17 

100250 gram €1.56 

waarna volgt: 

250 500 gram 
0.5 3 kilo 

€2.25 
€3.00 

Met de waarde €3.00 wor
den dus stukken gefran
keerd die in het tarief val
len van de zwaarste brief
zendingen die nog ge
woon in de brievenbus 
mogen. 

Van de waarde €3.00 is al 
lang bekend dat de kras 
naast de hals op zegel 2 
gelijk opging met de 
groene punt naast de 
waardeaanduiding op ze
gel 5
Inmiddels is door eerder 
genoemde bron uit Ven
ray de waarde €3.00 ge
meld zonder kras, maar 
wel met groene punt. Het 
ging om de versie met de 
brede hechtpunten. 
De hangblokjes met Bea
trixzegels van €3.00 met 
smalle hechtpunten wer
den al meteen met de an
dere waarden aangetrof
fen, maar op slechts een 
heel beperkt aantal plaat
sen. Veel specialisten 
hebben dit blokje nog 
niet kunnen vinden. 
Tot m'n grote verrassing 
trof ik begin oktober in 
Sassenheim de €3.00 met 
smalle hechtpunten aan, 
met erbij de 'eenzame' 
groene punt! Bij elkaar 
zijn nu van de waarde 
€3.00 al vijf (of zes) opla
gen verschenen: 

I. PTTPostlogo; portret 
met ontbrekende pun
ten; brede hechtpun
ten; 'kras' plus 'groene 
punt'; 

2.alsi., met alleen de 
'groene punt'; 

3. als 2., maar nu met 
smalle hechtpunten; 

4. PTTPostlogo; portret 
met herstelde punten; 
nog niet gevonden(!); 

5.TPGPostlogo; portret 
met herstelde punten; 
brede hechtpunten; 

6. als 5., maar met'open' 
hangoog. 

Het is niet onwaarschijn
lijk dat de 'groene punt' 
ook bij de drie laatste op
lagen is te vinden. 

MEER OVER 
FOSFORBALKEN 

De fosforbalken bij de 
Nederlandse zegels lich
ten onder de ultraviolette 
lamp meestal geel op, 
maar bij enkele emissies 
is sprake van een oranje 
reactie onder de ultravio
lette lamp. Het gaat hier 
om de decemberkor
tingzegels van 2001, 
2002 en 2003 en ook om 
de 'Weken van de kaart'
blokken van september 
jl. Alle zegels zijn ge
drukt in Haarlem, door 
Joh. Enschedé. 
Niet alleen de zegel van 
61 cent 'Gabriel Metsu' 
uit hangblokjes van vijf 
zijn begin september met 
een Lvormige fosforbalk 
gemeld: inmiddels blijkt 
ook het hangblokje met 5 
zegels van 77 cent 'Ver
meer' met Lvormige fos

forbalk eind september 
2004 in omloop te zijn 
gebracht. Bij deze blokjes 
wil ik nog aantekenen dat 
 met de nieuwe buiten
landse tarieven in aan
tocht  de periode waarin 
ze verkrijgbaar zijn wel 
eens heel kort zou kun
nen zijn. Mijn advies 
luidt dan ook: kopen 
zodra u ze kunt krijgen! 

i Voor de priorityhang
, blokken 'Metsu' en 'Ver

meer' zijn drukcilinders 
van driemaal zes (= 18) 
blokjes gebruikt. Aan de 
loketten  maar ook bij 
Albert Heijn of bij Bruna 
 zitten de blokken over 
het algemeen in een pak
je uit één kolom van de 
cilinder. Specifieke ken
merken zijn binnen de 
pakjes van 25, 50 of 100 
exemplaren dan ook om 
de drie exemplaren terug 
te vinden. 

Bij deze priorityblokken 
zijn er die iets afwijken 
van de normale versie 
met tien hechtpunten: 
a. met in de slitcilinder 

een schuine kras in de 
'o'vanTPGPost; 

b. in de stanscilinder een 
hangoog met elf hecht
punten (vijf onderin, in 
plaats van vier) plus 
links in de vouwrillijn 
een miniem stanspunt 

, met een zeer kort rilgat 
I rechts daarvan' 
i c. in de stanscilinder ui
' terst links in de vouw

rillijn een korter rilgat 
met rechts daarvan een 
ruimte die breder is 
dan de gebruikelijke 
1.9 millimeter; 

d. in de stanscilinder een 
hangoog met twaalf 
hechtpunten (zes on
derin, in plaats van de 
gebruikelijke vier), 
waarbij al links in de 

Bij oplage 3 is ook de Ro
tomrtricsindruk 'ROTO
MET' rechtsboven op het 
blokje aangetroffen. Zijn 
blokjes van oplage 3 al 
zeldzaam, dan geldt dit 
eens te meer voor deze 
'ROTOMET'. 
Het is duidelijk gewor
den dat bij de blokjes met 
smalle hechtpunten (0.7 
mm) in hetzelfde pakje 
als de 'ROTOMET' ook 
altijd een blokje zit waar
bij een horizontaal vouw
rilgat slechts de halve 
lengte heeft. Wie daar op 
let en zo'n blokje vindt 
zal bij de beide blokjes 
ervoor of erna Rotometrics
indrukken mogen ver
wachten. Een half vouw
rilgat is gevonden bij de 
waarden €0.25, €0.39, 
€0.50, €0.78, €1.00 en 
€3.00. De zegel van €0.25 

I met het verbeterde por
[ tret en de smalle hecht

punten heeft op dezelfde 
1 plek in plaats van een 
I half gat een extra lange. 

De hangblokjes worden 
na de druk niet noodza
kelijkerwijs meteen afge
werkt. De afwerking ge
schiedt in twee stappen: 
met een slitcilinder 
wordt de 'tanding' aan
gebracht en met een 
stanscilinder het hang
oog en de vouwril. Als 
deze bewerkingen niet 
goed op elkaar zijn afge
stemd dan kan het ge
beuren  en dit is al be
kend van de waarde 
€0.39 met 'open' hang
oog  dat de slittanding 
dwars door de zegelaf
beelding heengaat. Op 
vrij grote schaal is dat in 
september 2004(?) ge

beurd. Voorzichtigheid is 
geboden met het betalen 
van grote bedragen voor 
deze spectaculaire wan
producten. 

Hiermee is weer eens 
duidelijk geworden hoe 
goed de controle de laat
ste jaren is en hoe weinig 
waarde TPG hecht aan 
perfect uitgevoerde pro
ducten. 
Bij voornoemde zegels 
van €0.39 heeft het zegel
gebruikend publiek aan 
de ene kant last onder
vonden maar aan de an
dere kant was er voor ver
zamelaars een grote bui
tenkans! 

'■'•'•'MA 

POSTWAARDESTUKKEN VAN JOH. ENSCHEDÉ 
SECURITY PRINTING (JSP) 

^ Begin oktober waren de 
2 drie kaartsoorten die 
" aanvankelijk bij Walsall 

i a A gedrukt werden en nu bij 
jl, Joh. Enschedé vervaar

digd worden in omloop 
gebracht. De belangrijk
ste verschillen  als we 
papier en kleurnuances 

buiten beschouwing la
ten  zijn te zien in de te
kening van het zegel
beeld. Bij de verhuiskaart 
van €0.39 heeft Enschedé 
de decimale punt tussen 
'o' en '39' weggelaten, bij 
de briefkaart van €0.3915 
het jaartal '2002' in de 

rechteronderhoek anders 
 kijk vooral naar de ron
ding van het cijfer '2'. In 
de hang & sellproducten 
met tien kaarten is bij de 
briefkaarten een roze 
blaadje tussengevoegd, 
bij de verhuiskaarten is 
dat een groen blaadje. 
Voor afbeeldingen: zie de 
rubriek 'Postwaardestuk
ken', elders in Filatelie. 

fc»% I J l fc.ir> AJ11 
Minuscuul blauw shpjc tussm de posities j en 4 bij het hangblaky iran o. 5 o euro 
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Het tweede gat van links ran de vouuirilhjn is nirt helemaal doorbestanst 

bocht wordt begonnen; 
in de stanscilinder een 
hangoog met 12 hecht
punten (6 onderin, in 
plaats van 4), waarbij 
twee in het midden. 
Bovendien is bij de 
vouwrillijn het tweede 
gat van links niet ge
heel doorgestanst: de 
linkerhelft is een moet, 
de rechterhelft stans. 

De kenmerken a., b. en c. 
zitten in dezelfde kolom. 
Kenmerk a. komt soms 
samen voor met kenmerk 
b. en soms met kenmerk 
c. Dat betekent dat ken
merk a. niet op de stans
cilinder voor hangoog en 
vouwrillijn zit, maar bij 
de slitcilinder behoort. 

De aanname dat de kras 

iHBL.W (druk Walsall) met op de voorzijde 'Schrijven zegt meer' 

Nr. 

026a 
026b 

027a 
027b 

Hecht Druk Fosfor
punten richting balk 

02.01.2004 5xuan Metsu 0,61 
10 B Ivormig 
10 B Lvormig 

02 01 2004 5Xi)an Vermeer 0,77 
10 B Ivormig 
10 B Lvormig 

Papier
soort 

glanzend 
glanzend 

glanzend 
glanzend 

Bar
code 

+40596 

+40626 

Artikel
nummer 
246701 

246702 

door de 'O' op de slitci
linder thuishoort, gaf 
aanleiding tot nader on
derzoek bij de in 2003 
uitgegeven priorityblok
ken met hetzelfde for
maat, maar met afbeel
dingen van 'Van Gogh'. 
En inderdaad: bij alle va
rianten van de zegels van 
59 en 75 cent werd de 
'kras' door de 'O' in TPG
Post aangetroffen! 
Maar de stanskenmerken 
b., c, d. en e. zijn bij de 
Van Gogh priorityblok
ken niet aangetroffen. 
Kenmerk d. zit apart: tot 
nu toe alleen nog maar 
naast twee 'gewone' 
blokken en dat geldt ook 
voor kenmerk e. 

Hierboven een closeup »an een rallediij, nog met lee^ijemoaklslobaat Het gaat 
bij deze ajbeeldin^ raorai om de Imkeronderhoek uan de stons van het slobgat, die 
een onrc^eimati^ patroon uertoont 

Hieronder een ajbeeldm^ uan het TPGPostlo^o met de  uan een 'kras' uoorziene 
letter 'O' De kras loopt uan linksonder naar rechtsboven Onderzoek wijst mt dat 
deze kras ook voorkomt bij alle varianten van de VanGo^hze^els uan 5 g en 75 c 

■ ^ ^ ■ ^ ■ ^ ■ ^ ^ ■ ^ M SAMEN SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

ZEGEL OORLOGS
VRIJWILLIGERS 

Op 27 september ver
scheen een blok met tien 
(2x5) zegels van €0.50 
met prior ter gelegenheid 
van het 6ojarige bataljon 
van Belgische oorlogs
vrijwilligers. De zegels 
zijn in rasterdiepdruk 
vervaardigd op de 'Goe
bel2' (aangepaste per
foreerinrichting). Hetze
gelformaat is nieuw  35 
bij 35 mm  met scheer
perforaat ivji (20 tanden 

hor./ver.). De horizontale 
zijde komt overeen met 
de cilinderomtrekrich
ting. De blokken zijn in 
zes panelen gedrukt: i, 2 
en 3 staan daarbij naast 
4, 5 en 6. De scheerperfo
ratie loopt in de zijran
den door, boven en on
derrand zijn met één gat 
doorgeperforeerd. De ze
gels zijn voorzien van het 
zegelnummer 2004(19). 
Op de onderranden staat 
rechts van de blokken 
van 10 de productbarco
de: +116715. 

KERSTMIS EN 
NIEUWJAAR 

Op 22 november a.s. ver
schijnt een blok met 
driemaal vijf zegels van 
€0.44 zonder prior, ont
worpen door Ernst en 
Lorli Jünger uit Duits
land. Het betreft een ge
meenschappelijke uitgif
te met Duitsland. Op de 
zegels rust een embargo 
dat pas na het verschij
nen van deze editie ver
strijkt. De afbeeldingen 
houdt u dus tegoed. 

TWEELINGEMI$5IE 
MET ROEMENIE 

Op 27 september a.s. ver
scheen een blok met tien 
(vijfmaal twee) zegels van 
€0.50 met prior en een 
blok met 10 (eveneens 
vijfmaal twee) zegels van 
€0.55. Het betreft een ge
meenschappelijke uitga
ve met Roemenië met 
beeldhouwwerken van de 
Roemeense kunstenaar 
Idel lanchelevici (1909
1994) in België (€0.50) en 
Roemenië (€0.55). 

De zijn in zes panelen ge
drukt; de panelen i, 2 en 
3 staan daarbij naast 4, 5 
en 6. De scheerperforatie 
loopt bij de zegel van 
€0.50 in de blokranden 
door. Bij de blokken van 
€0.55 loopt de tanding 
links en rechts door en 
zijn boven en onderzijde 
met één gat doorgeperfo
reerd. De vier panelen 
staan twee aan twee (téte
béche) op de drukbaan. 
Bij de priorblokken is op 
de zijranden rechts de 
productbarcode geplaatst 
(+11692); bij de €0.55 
staat de code op de rech
teronderrand: +11708. 
De Roemeense 'tegen
hangers' van deze zegels 

lees i;erder op pagina 854 

Adtimenties 

www.filatelie.net 

i^=&Ms. 
^nale Partijen iVj 

Altijd Dichtbij 

Bekijic onze nieuwe website: 

¥r¥fw.nationalepartijenwinkels.nl 
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(ueruol^ van pagina 853) 

zijn in, offset op een vel-
lenpers van de Roemeen
se staatsdruklcerij ge
drukt, in blokken van 
tweemaal twee, links en 

rechts van een midden
stuk. De waarde 21.000 1. 
vertoont dezelfde afbeel
ding als de Belgische ze
gel van €0.50, de waarde 
31.0001. dezelfde als de 
zegel van €0.55. 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

1 48.00x27.66 mm 
2 38.32x27.66 mm 
3 40.20x27.66 mm 
4 48.75 X 38.15 mm 

NIEUWE OPMAAK VAN DE BLOKKEN, 
RESPECTIEVELIJK NIEUWE TANDINGEN 

Het gebruik van scheer-
perforaat sinds maart 
2004 op een van de ras-
terdiepdrukpersen van de 
Zegelwerkplaats (de 
'Goebel-2') maakte het 
mogelijk andere forma
ten te drukken. We zagen 
dit al bij de zegels voor de 
Belgische oorlogsvrijwil
ligers. Bij een traditione
le perforatieplaat is het 
een uiterst precies werk 
om alle perforatiepennen 
op de juiste plaats te krij
gen, terwijl er ook nog 
een geleideplaat moet 

komen waarin alle pen
nen moeten vallen bij het 
doorboren van het pa
pier. Bij scheerperforaat 
is slechts een lichte deuk 
in het papier voldoende: 
aan de andere zijde van 
het papier wordt zo'n 
'bobbel' als het ware 'af
geschoren' - geen gelei
deplaat meer nodig dus. 
Perforeerplaten kostten 
vaak duizenden euro's; 
scheerperforaat is goed
koper en biedt in princi
pe de mogelijkheid voor 
welk formaat dan ook. 

(SEMI)PERMANENTE 
POSTZEGELS 

Op 20 september ver
scheen een nieuwe versie 
van de rouwzegel van 
€0.50; we danken dit aan 
het invoeren van een 
nieuw prior-logo: 
Het gaat om vellen van 30 
(6x5) zegels die in raster
diepdruk werden vervaar
digd op de eerste Goebel-
pers. Het zegelformaat is 
3 (zie tabelletje) met per
foratiemaat ii'/2 (16 tan
den horizontaal, 23 tan
den verticaal); de korte 
zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrekrich-
ting. De rouwzegels zijn 
in twee panelen gedrukt; 
de perforatie loopt in de 
zijranden met één gat 
door, boven en onder 
loopt de tanding geheel 
door. De barcode (+9415) 
staat op de linkervelrand 
onderin. Op dezelfde 
rand vinden we ook de 
drukdatum (-2.III.04), 
gevolgd door een veltel-
nummer. 

wï.SRptiffif^,"wss¥i!rïjH*^w"pnffir^»j^ 

Luchtpostzegels van 0.60 en 0.80 euro in het type-Albert II. 

Op 27 september ver
schenen zegels in het 
type-Albert II van €0.60 
en €0.80 met een af-
scheurbare, blauwe 
luchtpost-priority-tab. Ze 
zijn in rasterdiepdruk op 
de Goebel-2 gedrukt. Het 
zegelformaat is 2 (zie ta

belletje) en de perforatie
maat is iVji (9 plus 14 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal), waarbij 

de korte zijde overeen
komt met de cilinderom-
trekrichting. 
De zegels zijn verkrijg
baar in blokken van twee
maal vijf Het drukvel be
staat uit vijfmaal twee van 
deze blokken. De scheer-
perforatie loopt in alle 
zijranden geheel door. 
De barcodes (-1-22384, re-
spectivelijk-i- 22391) tref
fen we op de onderblok-
rand rechtsonder aan. Op 
de onderblokranden is 
een duidelijke extra hoge 
perforatiebrug te zien. 

Ook op 27 september 
verscheen een nieuw 
hangboekje met tien pri
or-zegels. Afgebeeld is 
het 'Vlijtig liesje', gete
kend door André Buzin. 

De eerder verschenen ze
gels van €0.01 en €0.02 
zegels werden oorspron
kelijk op fluorescerend 
papier gedrukt. In juni 
2004 doken er zegels op 
die fluorescen noch fos-
forescent waren. De op

lagen zijn gedrukt op 
02.VI.04 sn 28.VI.04 
(€0.01), respectievelijk 
op Ol.VI.04 (€0.02). 

Al eerder was opgevallen 
dat de zegel van €0.07 in 
het type-Albert II op 
'postmechanisatie-neu-
traal' papier was gedrukt. 
Omdat het om een bij-
plakwaarde ging was dit 
niet zo vreemd. Volgens 
de drukkerij in Mechelen 
- dank aan de Studie
groep André Buzin - gaat 
het om 'een herdruk op 
gewoon papier zonder 
fluo of fosfor.' En: 'Deze 
herdruk op gewoon pa
pier werd uitgevoerd op 
vraag van de sorteercen-
tra, teneinde er geen in
terferentie te heben met 
postzegels met fosfores-
centie. Deze zegel van 
o.01 euro wordt praktisch 
uitsluiten gebruikt om bij 
te kleven bij de zegels 
0.4g euro met het label 
PRIOR, vandaar dat men 
een 'neutrale' zegel er 
naast wou. ' 

NOGMAALS LOKET
AUTOMATISERING 

In mei schreven we al dat 
de (door De Post in 2002 
begonnen) loketautoma
tisering gepaard ging 
met de invoering van lo-
ketfrankeerstroken die 
met behulp van printers 
van Coflnitiue Solutions 
worden vervaardigd. 

Eerst ging het daarbij om 
de Barcode Blaster, later 
om de Blaster AduantQ^e 
(type BD422403-023). 
Een heel actieve groep 
rond Jean-Pierre Claus, 
Lucien van Hecke en Ali
ce van Rentergem heeeft 
inmiddels de stroken van 
zo'n duizend verschillen
de locaties in kaart ge
bracht. Bijna dagelijks 

Post
code 
1150 
5060 
5070 
5310 
7060 
7500 
7500 
8700 
9520 
9700 

Naam van het 
kantoor 
Brussel 15/BruxeIIes 15 
Sambreville 
Fosse-Ia-Ville 
Eghezee 
Soignies i 
Tournai 2 
Tourna! 2 - Retail-PST 
Tielt2 
St.-Lievens-Houthem 
Oudenaardei 

Meer informatie: U)u;u;.xs4all 

Begin-
datum 
30.08.02 
25.06.02 
03.05.02 
03.02.04 
13.06.02 
17.09.02 
04.11.02 
22.05.02 
23.10.02 
30.07.02 

Eind
datum 
15.01.04 
08.08.03 
05.12.03 
01.09.04 
12.01.04 
01.10.02 
08.01.04 
12.01.04 
24.06.03 
31.10.03 

nl/-d2ieuJon(fiIa/bel5_bcb.htm 

komen er nieuwe meldin
gen binnen. Als vroegste 
strookdatum staat tot nu 
22 mei 2002 genoteerd 
(kantoor Tielt 2). 
Er zijn drie typen te on
derscheiden. Het eerste -
vermoedelijk alleen op de 
Barcode Blastet gebruikt -
vertoont glanzend papier 
met rechte hoeken. De 
één jaar eerder in gebruik 
genomen Nederlandse 
Barcode Blastets maakten 
ook van glanzende papier 
gebruik en leverden even
zo de voor de verzame
laars waardeloos slechte 
afdrukken. In België gaat 
het om slechts een paar 
kantoren (zie tabel). 

Opvallend is dat Eghezee 
op deze lijst voorkomt. 
Alle andere kantoren zijn 

S310 
j 2.04-b 

BELQIQUE 
E 
L 

I €0,41 
EQHEZEE 
ESHEZEE 

Bij toeval gevonden: Eghezee op glanzend papier. 

uiterlijk januari 2004 al 
gestopt met dit type pa
pier, terwijl Eghezee dan 
pas begint! 
Overigens is van Eghezee 
het tweede type papier 
bekend van vóór 7 januari 
2004 en het derde type 
vanaf 8 april 2004. Dat 
kan alleen maar als op 
dat kantoor méér dan één 
balie uitgerust is met Cog
nitive Solutions-printers. 
Eghezee is bij toeval ge

vonden. Het is zaak ook 
andere plaatsen in de ga
ten te houden en elke nu 
nog met glanzend papier 
gevonden strook te mel
den. 
Op het internet wordt 
overigens een lijst bijge
houden die elke twee we
ken wordt verfrist; de 
URL van de bewuste site 
vindt u onderaan de 
linksonder op deze pagi
na afgedrukte tabel. 

http://02.VI.04
http://28.VI.04
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Amsterdam, ©020-6302006. 
PVWA-Filatelie; F.R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
dam, ©0299-654163. 
FV'Statuut8o';mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, i-ihDandenbrink@)hi nl. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-N.; P. van Veen, 
Loenermark 530,1025 TV Am

sterdam, ©020-6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV, K.E. de Vries, Wilderms-
laan 13, 7313 BB Apeldoorn, 
©055-3554110. 
FV'De Globe'; A Maas, Klomp
straat 29, 7311CR 
Apeldoorn,©055-5223655, 
E!-arendmaasig)daxis nl. 
Appingedam: 
PVAppmäedam; H Knijp, W 
v.d. Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, t^]_hmskes@ 
hctnet nl 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839, 
Mrtenhoedtoi(3)chello nl. 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 933iBLNorg, 
©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn;A.C Engelberts, Le
pelaarstraat 20,3742 XP Baarn, 
©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniflin^ Philetclica Badhoeue-
dorp ; T. van Leeuwen, Jan Ben-
ninghstraat43,1181 SB Am
stelveen, ©020-6415022. 
Barneveld: 
FV 'De Globe', P. Broekema, 
Amersfoortsestr. 31, 3772 CE 
Barneveld, ©06-12398602, 
- de^lobe-barneueld(5)ujanadoo nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576. 
FV'Delta Oost'; T. van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; E.A. Oude Elfe-
rink. De Haaghe 37, 6641 BJ 
Beuningen, ©024-6777132 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk; R.v d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostmerk';. R.M. Perk, 
Koekoeklaan 13,3722 AM Bilt-
hoven, ©030-2281610. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; mw M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158,2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, Hcor meijer(g)hccnet nl. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zarüaan 55, 2742 BP Waddinx-
veen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHVBoxmecr e o , H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 

27, 5281AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBreda; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PV Philatelica Bnclle-Wcstvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Brumisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961GTEer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FV lJssel-8.Lekstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum;M.J Kramer, 
Rooseveldaan 43,1902 DJ Cas
tricum, ©0251-657751. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , J. Bakker, Sin-
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523-260051. 

Dalfsen: 
IVPhilatelicü; J Schoemaker, 
Magnolialaan 9, 7711LX-
Nieuwleusen, ©0529-484061. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©074-3761719. 
Delft: 
WPDelJt.J.C van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71,2624 
CR Delft, ©015-2564838, 
i*ihansmuis(5)jcuanmuisunnkel 
speedlinq nl 
Delfzijl: 
PV'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmeden! 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip-
pert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315,6s-in/o@ 
DeuenterPostzeaelclub nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GVDiemen, ©020-6995314. 

Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinx
perio, ©0315-655010. 
Doesburg-Hengelo(Gld): 
FV'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, © 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPV 'De Postja^er'; J.J. Ouwer-
kerk, Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PVDrachten;mw E.Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512-521562. 
Driebergen: 
FV'StichtsOuerku)artier';dr R. 
Hajer, Rosariumlaan 27,3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PVDronten e o ; mw. H.A. Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
310101, ^h-aklos@)drontcn net 
Drunen: 
PV'Philatron', A.C.G. van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353. 
Duiven/Westervoo rt: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740. 

Echt: 
Phil Ver Echt; W. Utens, Molen
weg 19, 6049 GA Herten, 
©0475-330788. 
PhVGelrc-Guhck/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©046-4492604. 
Bdam/Volendam: 
P V 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterhnghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, wg radstaaKg) 
hccnct nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 

Breugel, ©0499- 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.G.C, de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481-376064. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; J.Gerbens, 
Noordzoon 48, 8316 CJ Mark
nesse, ©0527-201960. 
Emmen: 
P V Emmen ; G. de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E P V ; W.F H. BijI, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4,8162 
CW Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflaickee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945. 
Goor: 
NVPV; H G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZRGoor, 
©0547-273033, Hhenla(S) 
ujorldonlinc nl. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, 
Rossmistraat 20,2807 HK-
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV;L.H.J Oosterloo, Benve-
nutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©071-5722702 
Philatelica Den Haag; J.P. Lok
ker, Tomatenstraat 245, 2564 
CRDen Haag, ©070-3256494. 
PC 'De Knna'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15,2541VM 
Den Haag, ©070-3297787. 
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Shell Te Wcrue.ofd Filatelie, A 
van Haarlem, Van Slingelandt
plantsoen 12, 2253 WT Voor
schoten 
PV'Vredestcin', P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV iGravenhage en omstreken, J 
Alsemgeest, Zwedenburg 254, 
2591BM Den Haag, ©070

3473547 
Groningen: 
IVPliilatclica,D Roosjen, 
Mezenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk
straat44, 2024 EK Haarlem, 
®0235263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatelica,H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV 'Op Hoop Dan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PVHaarIcmmermeer ,mw M 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat 79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,)C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwij'k: 
PV HarderiDijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZHar
derwijk, ©0341413653 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist', A C I van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, ts]jDb̂ Db(g)u)anadoD nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PVHeerenDcen.G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV HeerhujoiDaard e 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: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670 
Hellevoetsluis: 
P V Hclleuoetsluis, J J Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181322699 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Om
streken', T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 L) Helmond, ©0492
534793, Mt leijtcn2@chello nl 
WPVHelmond,) Neggers.Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtsc FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, BE Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
sHerto^cnbossche FV, R van 
Achterberg, Kloosterstraat 19, 
5301 BM Zaltbommel, ©0418

680790, Eärenevanachterberfl@ 
tiscali nl 
Heusden: 
PV'Black Pennij, M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , A E Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHockschcu)aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, ChurchiU
straat 141, 7451 ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eueen, H J Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHVHooflezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sü
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPVofd WestFnesland,) L M 
LeBlansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©022923x458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
Postzegeluereniain^ Huizen en oms
treken , ) P de Ruyter, Koningin 
)ulianastraat 30,1271 SM Hui
zen,©0355258i33 

Kampen: 
IVPhilatehca,)G Fidder, Galle
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatu)ijk;Rijnsbura,mw W P 
Blokvan Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B ) W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV tFakteurke',H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Khmmen, ©0434592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,414X )V Leerdam, 
©0345616960, ^uersluis a@ 
uiorldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K ) H e g e n 
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265 
LWPV, W Groenewegen, 
Roerdompstraat 12, 2352 CL 
Leiderdorp, ©0715891334 
Lekkerkerk: 
E N P V , ) de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228312871 
AV De Philatelist, W L Wol
schrijn, Karveel 5680,8242 
CRLelystad, ©0320221803 

Leusden: 
VPZV 'De Loupe',) P G van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
LeuscJen, ©0334943379 
(werkdagen 19 0023 00 uuf). 
HjP5i)dmeer39(J)hetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe', mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C Hooft
straat7,7131 WE Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, uiissenburfl g(gi 
hetnet 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: 
PVZuidLimburä,B JM 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 nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserloodden Duik, Burg 
Van Trichüaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G lacobs. 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noord wijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29,2215 KN Voorhout, 
©0252212080 
PV 'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
lVPhilateIica,JM G vanMuIle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WY Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So
phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
■ä.inJo@)nDpunijmcflen nl 
FV Nouiopost, W ) M Goos
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, Mu) j m goossens(g) 
chello nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35,7576 BJ Ol
denzaal, ©0541514243 
Ommen: 
Verzamclaarsuer Ommen e o , H 
Koningen, Tuinfluiterstraat 10, 
7731 ZN Ommen, ©0529
450830 
Oostburg: 
Postze^cluereniflinfl Land uan 
Cadzand ,) W Lanse, Van 
Ostadestraat 58,4501 KV 
Oostburg, ©0117454546 

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): 
StellinflUJeruer Fil Ver, P Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, Bea
tnxstr 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

Papendrecht: 
Postzeflcluer Iris, D Schotting, 
Erasmusplein 13,3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van Dsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV'Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

R 

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

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W ) G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filuero,RPL Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, 
sraerdts@)hctnet nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, ME Bijl, Ko
ningsland 71, 6991DH Rhe
den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV'De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
^w vd Delde@hccnet nl 
Roermond: 
PV Roermond, Ing Th J van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 
HC Heythuysen, ©0475
495899 
Roosendaal: 
Pu Philatelica WestBrabant,) A 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, Es.noordmail(S)hetnet nl 
PV Roosendaal, A) M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat i io, 2984 XI 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio
4562597 
PC Rotterdam,) Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, )uliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenlmg 12, 7463 B) Rijssen, 
©0548542669, s d grunwali(g) 
wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, D van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
WPVSassenheim.B G Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland , U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©0224298965 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Vereny in^ van 
Postze^elucrzamelaars, H Schep, 
Beneluxlaan 8,2871 HG 
Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens, Hertog Hend
rikstraat II, 5492 BA SintOe
denrode, ©0413472746, 
ajTansenlia@)annaburcht nl 
Sittard: 
FVSittardeo,OPD Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RRSittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica', J van Schaik, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362TB Sliedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Eemland,) van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871V) Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, mw M H de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, 
©0181616995, smalicu® 
planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, 
Ahornhage 10,9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
s h appcrlo(5)hetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw Th Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471 AI 
Wolvega, ©0561615153 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk', A H de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125 
PVZceuuischVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweehnckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
PhilatclistenclubTiel,B Visser, 
De Schouw 49,4002 G) Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilburfl, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 )K Til
burg, ©0135714417, 
supttilburfl(5)planet nl 

U 

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

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt', H ) Brouns, 
Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld. 
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25 NOVEMBER: 
DECEMBERZEGELS 

Op 25 november geeft 
TPGPost de Decemberze
gels voor het jaar 2004 
uit. Het gaat ook ditmaal 
weer om drie versies: de 
'normale' Decemberze
gels, Decemberzegels 
met een toeslag voor 
'goede doelen' en Per
soonlijk in te vullen De
cemberzegels. 
Er geldt een publiciteits
embargo voor de twee 
eerstgenoemde versies; 
over deze zegels kunnen 
we dus nog niets vertel
len en we kunnen ze ook 
nog niet laten zien. Dit 
gemis wordt goedge
maakt in Filatelie van de
cember. Wel kan er iets 
over de Persoonlijke ze
gels worden gezegd. 

Persoonlijke versie 
Net als in 2003 geeft 
TPGPost weer Persoonlij
ke Decemberzegels uit. 
Vorig jaar werd er druk 
gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om Decem
berzegels te laten maken 
met een door de klant 
zelf te bepalen afbeelding 
op het tabje. Het succes 
was zó groot dat besloten 
werd ze ook ditmaal weer 
te laten verschijnen. 
De Persoonlijke Decem
berzegels hebben een 
frankeerwaarde van 
€0.2g. Het gaatzoals al
tijd bij deze zegels  om 
een speciaal tarief, dat 
geldig is van 25 novem
ber 2004 tot en met 6 ja
nuari 2005 voor het ver
zenden van kerst en 
nieuwjaarskaarten tot 50 
gram binnen Nederland. 
De Persoonlijke Decem
berzegels worden uitge
geven in postzegelvelle

tjes met tien dezelfde, 
gegomde postzegels. 

Ontwerp 
Het ontwerp van de Per
soonlijke Decemberzegel 
sluit aan bij het ontwerp 
van de 'gewone' en de 
'goede doelen'Decem
berzegels van 2004, 
waarmee we dus toch 
nog enige informatie 
over die emissies kunnen 
verstrekken: de Persoon
lijke Decemberzegels zijn 
van de hand van dezelfde 
ontwerper. Op de zegel 
zien we een sneeuwpop 
in een feeëriek sneeuw
landschap. 
Voor diegenen die geen 
behoefte hebben aan 'zelf 
ingevulde' Persoonlijke 
Decemberzegels heeft 
TPGPost heeft een al in
gevulde versie van de Per
soonlijke Decemberze
gels laten drukken; zo 
kan iedereen die de zegel 
in zijn of haar collectie 
wil opnemen, een exem
plaar te pakken krijgen. 
Op de 'ingevulde' versie 
is een scène uit de Warner 
Bros.kerstfilm The Polar 
Express te zien. 

Ontwerpers 
De ontwerpers van de 
postzegel zijn Pam Assel
bergs, Alex Scholing en 
Peter van Deursen, die 
twee jaar geleden het bu
reau Eat oprichtten. Alex 
Schohng ontwierp al eer
der een postzegel: in 
1991, bij het 75jarig be
staan van de Nijmeegse 
Vierdaagse. 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn zolang 
de voorraad strekt ver
krijgbaar bij de ColIectClub 
in Groningen, op de web
site www.tpgpost.nl en bij 

de bekende verkooppun
ten. Het einde van de gel
digheidstermijn van de 
zegels is nog niet vastge
steld. 
De Persoonlijke Decem
berzegels zijn in offset 
gedrukt, in een oplage 
van 300 duizend velletjes 
(ofwel drie miljoen ze

gels). Het is een Neder
lands product: de velle
tjes werden bij Joh. En
schedé Security Printers 
in Haarlem vervaardigd. 
De Persoonlijke Decem
berzegels kunnen schrif
telijke worden besteld 
(met behulp van een for
mulier dat op het post

kantoor verkrijgbaar is), 
maar het kan ook digi
taal: vanaf II november 
op lüiDU).tp3p0st.nl. Het 
eerste velletje kost 
€11.95. Elk volgend velle
tje met dezelfde afbeel
ding kost €4.95. De post
zegels worden vanaf 25 
november bezorgd. 
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Het laatste prestigeboekje van 2004 met 
een postzegelverhaal van Tim Krabbé! 
Het boekje is vanaf 25 november verkrijgbaar. 
Ga naar het postkantoor, of kijk op www.tpgpost.nl. 
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De uerschillen tussen de Walsall- en Enschcdeuersies uan de briefkaart in 
beeld gebracht letopdctaneuen, hetslobgat, deuu-reartieen'2002'i 
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NEDERLAND 

Briefkaarten Enschedé 
nu ook gesignaleerd 
In de loop van september 
zijn op verschillende 
postkantoren de nieuwe 
setjes briefkaarten in ver
koop gegaan. Er is geen 
officiële eerste dag van 
uitgifte van deze kaarten: 
voor TPGPost vormen de 
kaarten van de verschil
lende drukkers één pro
duct. De Walsall-kaarten 
worden dus ongemerkt 
opgevolgd door de En-
schedé-kaarten. Voor 
verzamelaars zijn de ver
schillen wel interessant. 
In de rubriek Verzamelge-
bied Nederland wordt er 
ook aandacht aan be
steed; ik beperk me tot de 
hoofdlijnen: 
- op de kartonnen kaart 

uit de verpakking zijn 
de tarieven voor post 
naar het buitenland 
aangepast (voorbeeld: 
Europa - Priority was 
€0.59 en is nu€o.6i); 

- het hanggat is anders 
van vorm; 

- het zegelbeeld vertoont 
kleme verschillen, voor
al in de weergave van 
het jaartal '2002'; 

- het papier van de En-
schedé-kaarten is dui
delijk dunner en glad
der dan dat van de Wal
sall-kaarten. Het rea
geert ook anders onder 
ultraviolet licht, maar 
volgens meldingen van 
andere verzamelaars 
komen bij de nieuwe 
kaarten onderling ook 
verschillende reacties 
voor; 

- de fosforbalk lijkt wat 
geler van kleur, maar 
dat kan ook door het 

papierverschil veroor
zaakt worden. 

Verhuiskaarten 
Enschedé: geen punt 
Bij vergelijking van de 
verhuiskaarten die ge
drukt zijn bij Joh. En
schedé met de kaarten 
van drukkerij Walsall heb 
ik tot nu toe een belang
rijk kenmerk over het 
hoofd gezien. De verpak
kingen (sinds juli op de 
kantoren) vertonen de
zelfde verschillen als die 
van de verhuiskaarten, 
maar bij de kaarten zelf is 
er iets veel interessanters 

aan de hand. Kijkt u maar 
eens naar het zegelbeeld: 
op de kaarten vanWalsall 
(hieronder, links) is de 
waarde aangegeven als 
'€0.39' en bij die van Joh. 
Enschedé (hieronder, 
rechts) als '€o 39', dus 
zonder decimaalpunt. 
Behalve het al eerder ver
melde papierverschil (zo
wel bij de loketkaart als 
bij de A6-kaart) en het 
formaatverschil in de af
beelding (alleen bij de 
A6-kaart) hebben we 
hiermee een feilloos ken
merk om de kaarten van 
beide drukkers van elkaar 

Jlttm m 

te onderscheiden. Dat wil 
zeggen: tenzij Enschedé 
deze 'fout' verbetert; in 
dat geval kan Enschedé 
trouwens beter een kom
ma dan een punt als deci
maalteken gebruiken. 

CoolCards nu voor 
normale prijs 
Wie zijn verzameling 
postwaardestukken com
pleet wil houden, kan bij 
de CollectCIub in Gronin
gen niet meer terecht. 
Voor briefkaarten, ver
huiskaarten en priority-
bladen moet u op het 
postkantoor zijn. Maar in 
Collect nummer 41 (herfst 
2004) staat wel een aan
bieding van CoolCards: de 
drie verschillende exem
plaren samen voor €1.17. 
Dat is 39 cent per stuk, 
ofwel de postzegelprijs. 
Sneu voor alle verzame
laars die de kaarten voor 
de oorspronkelijke prijs 
van €2.95 per stuk aange
schaft hebben? 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Het jeugdblad Patoruzito 
bestaat sinds 1945 en pu
bliceert stripverhalen van 
Argentijnse en buiten
landse tekenaars. Het 
blad ontleent zijn naam 
aan de hoofdpersoon van 
het belangrijkste verhaal, 
een indianenjongetje uit 
Patagonie. Aan Patoruzito 
werd op 10 juli 2004 een 
postzegelemissie gewijd, 
met daarbij een set van 
zes verschillende voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten. 

Australië 
Bij postwaardestukken 

gaat er niets boven echt 
gebruikt materiaal. Bij
voorbeeld de op de pagi
na hiernaast afgebeelde 
Australische envelop [i] 
voor aangetekende zen
dingen. Het postwaarde-
stuk is voorgefrankeerd 
voor binnenlandse ver
zending (maximaal 250 
gram zwaar en niet dik
ker dan 5 millimeter). 
Voor gebruik naar Neder
land werd het voorzien 
van een baliefrankeer-
strookvanAS 6.20 en er 
werd een luchtpostlabel 
opgeplakt. Blijkbaar is 
het poststuk niet be
schouwd als aangete
kend, want de Neder
landse barcodestrook 
voor dergelijke zendin
gen IS niet aangebracht. 

Duitsland 
Op 9 september 2004 ver
scheen een PlusBnef-enve-
lop ter gelegenheid van 
de 175ste geboortedag 
van de romantische Duit
se schilder Anselm 
Feuerbach (1829-1880). 
Het zegelbeeld is ont
leend aan de postzegel 
'100 jaar Gedachtnis-
kirche Speyer' van 55 eu
rocent die in augustus 
verscheen [2]. Speyer is 
de geboorteplaats van de 
schilder. Links op de en
velop zijn fragmenten 
van twee van zijn werken 
te zien: Iptu^enia en een 
zelfportret. De verkoop
prijs van de envelop be
draagt 65 eurocent. 

Voor de beurs Philateha 
und Munzexpo, die van 24 
tot 26 september in Leip
zig gehouden werd, werd 
vanzelfsprekend een 
briefkaart uitgegeven. 



Het gaat om een PlusKarte 
met het zegelbeeld Grevfs-
ivalder Ou (45 eurocent) 
uit de postzegelemissie 
'Vuurtorens' van juli 
2004 [3]. Ook op de lin
kerzijde van de briefkaart 
is een vuurtoren afge
beeld. Verkoopprijs 52 
eurocent. 

Italië 
De Nationale Filatelisti-
sche Manifestatie werd 
dit jaar gehouden in Ra
venna, op 25 en 26 sep
tember. De traditionele 
gelegenheidsbrieflcaart 
heeft een zegelbeeld van 
€0.45 met daarin een de
tail van een decoratie van 
het Mausoleum van Galla 
Placida in Ravenna [4]. 
Op de linkerzijde van de 
kaart, onder het afzen
dergedeelte, is het em
bleem van de tentoon
stelling afgedrukt. Bij de 
kaart was een eerstedag-
stempel beschikbaar met 
hetzelfde motief als het 
zegelbeeld [5]. 

Oeganda 
Ik geloof niet dat ik ooit 
eerder postwaardestuk-

ken uit Oeganda gemeld 
heb, maar onlangs ont
ving ik vier recente lucht-
postbladen. Alle vier de 
bladen hebben de aan
duiding International Pos
tale Prepaid en een rood-
blauwe luchtpostrand. 
Naast de zegelbeelden is 
het logo van de Oegande-
se posterijen afgedrukt, 
met de tekst Always keep
ing you in touch, De bladen 
zijn als volgt geïllus
treerd: 
1. Zegelbeeld zonsonder
gang in het district Gulu, 
voorzijde foto van de vijf
tigjarige Baha'i tempel in 
Kampala (de enige in 
heel Afrika), achterzijde 
gezicht op Kampala [6]; 
2. Zegelbeeld Murchison-
waterval, voorzijde Sipi-
waterval in Kapchorwa, 
achterzijde Bujagali-wa-
terval in Jinja [7]; 
3. Zegelbeeld Roth
schild-giraffes, voorzijde 
berggorilla in het On
doordringbare Woud van 
Bwindi, achterzijde oli
fanten in het Nationale 
Park Queen Elizabeth 
[8]; 
4. Zegelbeeld Afrikaanse 

visarend, voorzijde de 
kuiflcraanvogel, de natio
nale vogel van Oeganda, 
achterzijde geelsnavel-
ooievaar in het Nationale 
Park Queen Elizabeth 
[9]-

Roemenië 
Van envelop 089/2004 
kreeg ik een gebruikt 
exemplaar van een mede
verzamelaar [10]. De no
minale waarde van de en
velop is 4.000 lei, het ta
riefvoor een binnenland
se brief Voor verzending 
naar Nederland moest er 
12.000 lei aan postzegels 
bijgeplakt worden, waar
uit blijkt dat het verschil 
tussen binnenlands en 
buitenlands tarief in Roe
menië aanzienlijk groter 
is dan bij ons. De envelop 
werd uitgegeven ter gele
genheid van een themati
sche tentoonstelling in 
Cluj en heeft rozen als 
thema. 

Enkele andere recente 
Roemeense enveloppen: 
- 076/2004; tentoonstel
ling 'Poolpost' in Turda, 
herdenking van een expe

ditie naar Groenland in 
1934 met afbeeldingen 
van ijsberen [11]; 
-109/2004: tentoonstel
ling Natura 2 o 04 in Timi-
soara, zegelbeeld en illu
stratie bloemen, padde
stoelen en vlinders [12]; 
-110/2004: idem, met af
beeldingen van spechten 
en zwammen [13]. 

Thailand 
Een briefkaart met zegel
beeld 'Olifant' vestigt de 
aandacht op een voetba
levenement dat zich dit 
jaar afspeelde [14]. Dat 
kan ik afleiden uit het 
embleem in de linkerbo
venhoek van de kaart, dat 
de afbeelding van een 
voetbal combineert met 
het jaartal 2004. 

Verenigde Staten 
De postzegelemissie 
Cloudscapes van 4 oktober 
2004 bestaat uit vijftien 
zegels met fotografische 
opnamen van allerlei ver
schillende wolkenluch
ten. Bij deze emissie ver
schijnen volgens de Ame
rikaanse posterijen ook 
geïllustreerde briefkaar

ten. Of dat gebeurt in de 
vorm van een boekje, van 
losse kaarten of van vel
len van vier stuks, is niet 
bekendgemaakt. Wel is 
de prijs van een set brief
kaarten bekend: die be
draagt $ 9.75. Voor die 
prijs krijgt men van ande
re uitgiften twintig kaar
ten, dus dat zal hier ook 
het geval zijn. 

De postzegelemissie 
'Kunst van de Ameri
kaanse Indiaan' van 21 
augustus 2004 omvat tien 
verschillende zegelbeel
den en gaat vergezeld van 
een briefkaartenboek (20 
stuks) voor de prijs van 
$9.75. 

Een postblad met het ze
gelbeeld 'Tuinboeket' 
van 37 cent wordt ver
kocht in een set van 
twaalf stuks voor $ 14.95. 
De postzegel waaraan het 
zegelbeeld ontleend is 
verscheen al in maart. De 
vormgeving van het post
blad doet nogal ouder
wets aan [15]. 



'KUNST OP AFFICHES': SUCCESVOL 
THEMA EUROPAZEGELS 2003 

Europazegels 2001: een overzicht per thema 

Het leuke van de Europazegels 
Is dat er, sinds PostEurop over
stapte op het uitbeelden van 
thema's, heel uiteenlopende 
onderwerpen aan bod komen. 
Het ene thema doet het dan 
misschien wat beter dan het an
dere, maar omdat er veel lan
den meedoen, gunnen de emis
sies ons altijd een blik op aller
lei aspecten van Europa, de Eu
ropese landen en de Europese 
samenleving. De jaargang 2003 
{Kunst op affiches) heeft duide
lijk een cultureel tintje. Posters 
hebben vaak een hoog kunst
zinnig gehalte en dat komt in 
de emissie van het afgelopen 
jaar beslist tot uitdrukking. Affi
ches vervullen een belangrijke 
functie in ons dagelijks leven; 
sommige ervan staan in ons ge
heugen gegrift. Een voorbeeld 
zijn de verkiezingsafifiches: veel 
mensen herinneren zich nog 
steeds het geruchtmakende affi
che met de slogan PSP ontwa
pend (1971) dat een naakte 

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

Het thema van de Europazegels 2003 is nogal bijzonder: 

Kunst op affiches. Dankzij dat bijzondere thema werd een 

aantal heel mooie zegels uitgegeven. Onze thematische 

medewerker, D. Veenstra, behandelt de emissies - u bent 

het bij de Europazegels van hem gewend - per thema. Er is 

ook ditmaal weer voor elke thematische verzamelaars iets 

te vinden: van Ella Fitzgerald tot aan het terrorisme. 

vrouw voor een koe toont. De 
poster werd hier en daar zelfs in 
beslag genomen! Recenter is 
het voorbeeld van de affiche 
met het portret van Pim For
tuyn en de tekst At yoursen>ice. 
Het thema 'AflRches' is niet 
nieuw; tot de landen die zegels 
met afbeeldingen van affiches 
uitgaven behoren Monaco (Cir
cusfestival), Polen (diverse se
ries in de jaren '90) en San Ma
rino (films). 

ALGEMEEN 
Gelukkig laten sommige zegels 
zien hoe affiches vanouds tot 
ons komen: door ze op muren, 
reclamezuilen en billboards te 
plakken. Zoals op de twee ze
gels van Servië & Montenegro: 
de zegel van 50 Ndin is zelfs 
een van de interessantste. Een 
man op een ladder plakt op de 
klassieke manier een affiche 
met reclame voor de Balkan Ex
press op een muur, over restan

ten van andere affiches. De pos
ter vermeldt een Nederlandse 
halteplaats: Hook van Holland. 
Op de zegel van 28.70 Ndin 
plakt de man een affiche op een 
reclamezuil. Ook bij de zegel 
van Slovenië gaat het om de 
handeling van het opplakken en 
het het Franse eerstedagstem-
pel toont eveneens een 'plak
ker'. Duitsland laat vier op een 
muur geplakte affiches zien. Ze 
zijn van de hand van van ach
tereenvolgens Hans Hillmann 
(i 960, reclame voor de film 
Sturm über Asien, regie Walter 
Kirchner), Karl Oskar Blase 
(1952; aankondiging van een 
tentoonstelling over Walter 
Gropius en het Bauhaus), Günt
her Kieser (1961, portret van de 
jazz-zangeres Ella Fitzgerald en 
de tekst norman granz präsen
tiert einen abend mit ellafitzger-
ald und dem oscar peterson trio) 
en Michael Engelmann (1963, 
voorbeeld van de manier waar
op grafische kunstenaars pro-

Links en hieronder een onder
werp dat op de Europapostzegels 
van 2003 uiteraard met aan bod 
kon komen (de PTT's worden im
mers geacht politiek-neutraal te 
zijn) IS 'verkiezingsaffiches' Dat 
zulke posters toch in het geheu
gen van velen gegrift staan bewij
zen deze twee voorbeelden Om
wille van de 'balans' is zowel een 
affiche van een partij aan de lin
kerkant van het politieke spec
trum, als een poster van een partij 
die als 'rechts' kan worden om
schreven afgebeeld. 

* 'STRAS60 ' 



beerden kunstzinnige reclame 
toegankelijk te maken voorde 
consument). Op het affiche van 
Engelmann wordt reclame ge
maakt voor de 'scheeremulsie' 
72. De baard van de afgebeelde 
man wordt gevormd door de 
combinatie T2, met daarbij de 
tekst zuerst T2 - dann rasieren = 
viel länger glatt. 
lerlancTlaat 00k op muren ge
plakte affiches zien, ontworpen 
voor de London, Midland and 
Scottish Railway Company 
(LMS). Zo zien we reclame voor 
een bezoek aan het schiereiland 
Dingle in Kerry (41 c.) en een 
gezicht op Connemara (57 c.) 
van de kunstenaar Paul Henry. 
De tot de verbeelding spreken
de zegel van € 0.77 van San Ma
rino laat ons kennis maken met 
het afflchejone Avril uit 1893 
van Henri de Toulouse-Lautrec. 
De Oostenrijkse zegel toont 
een affiche voor een afiRcheten-
toonstelling: 700 affiches uit We
nen, die in de befaamde Cinza 
Graphic Gallery in Tokio werd 
gehouden. Het milieu is hier 
een belangrijk thema, onder an
der dankzij de tekst Mehr Wege 
zur Umwelt. 

TOERISME 
Bij een deel van de Europa
emissies van 2003 ligt het ac
cent op het toerisme. Guernsey 
en Jersey mogen in deze cate
gorie tot de uitschieters worden 
gerekend. Een van de mooiste 
affiches vinden we op de zegel 
van België: de poster van Leo 
Marfurt getiteld België - De kust. 
Het aanplakbiljet werd in 1938 

Wi|>WI»Pi>jiiipi|il^^ 

door de toenmalige Nationale 
Dienst voor Toerisme in een 
oplage van vierduizend exem
plaren verspreid ter promotie 
van de Belgische kust. 
Guernsey, Jersey, Man en Enge
land laten ieder jaar een of twee 
Europazegels 'meeliften' in een 
serie die ook andere zegels be
vat; meer daarover in het over
zicht aan het eind van dit arti
kel. Guernsey belicht in een zes 
zegels omvattende serie zes de
cennia toeristische promotie 
voor de Kanaaleilanden Guern
sey, Alderney, Herm en Sark. 
De velletjes van tien waarin 
deze zegels zijn uitgegeven 
hebben een brede velrand die 
aanvullend beeldmateriaal en 
extra informatie verstrekt. The
matisch interessant zijn de ze
gels van 22 (vuurtoren van de 
naven van St. Peter Port) en 
36 p. De laatstgenoemde zegel 
is gewijd aan de beroemde im
pressionist Auguste Renoir, die 
in 1883 op Guernsey verbleef 
Zijn favoriete piekwas Moulin 
Huet Bay; op de zegel zien we 
het doek Spelende kinderen op 
het strand. De onder het kopje 
'Algemeen' vermelde uitgifte 
van Ierland had zich ook nier, 
onder 'Toerisme', thuisgevoeld. 
Zowel bij Ierland als bij twee 
van de vier zegels van Jersey is 
sprake van een relatie tussen 
toerisme en spoorwegmaat
schappijen. Twee zegels van 
Jersey werden bijvoorbeeld ont
worpen door Adrian Allison, die 
bij British Railways heeft ge
werkt. Het affiche met een af
beelding van Portelet Bay 

(23 p.) dateert uit 1935 en op de 
zegel van 29 p. zijn vakantiege
neugten uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw te zien. Het affi
che stamt uit 1952, maar is ook 
nu nog bruikbaar. Het oudste 
affiche (dat uit 1910) vinden we 
op de zegel van 38 p.: Chemins 
de Ferde l'Ouest. In de tekst on
deraan treffen we details aan 
over de verbindingen van de 
London and South-Western 
Railway (let op de dame links, 
met de banier die de tekst For 
Health Climate - The Channel Is
lands draagt. Op de zegel van 
68 p. is het affichejersey - The 
Sunny Channel Island uit 1947 te 
zien, met daarop onder meer 
tweejerseykoeien. 
De zegels van Groot-Brittannië 
mogen we 'bijzonder' noemen: 
ze tonen uithangborden van 
pubs uit de twintigste eeuw. 
Voor toeristen vormt een be
zoek aan een typisch Engelse 
pub ongetwijfeld een attractie. 
De zegel van 42 p. kan een toe
lichting gebruiken: we zien Pe
trus, die met een boek achter 
twee gekruiste sleutels is afge
beeld. 

Wat Tsjechië niet deed (zie on
der 'Theater') deed Monaco 
wèl: aandacht besteden aan een 
affiche van de Tsjech Alphonse 
Mucha. De poster op een van 
de zegels van 0.50 heeft dan 
ook als titel Monte Carlo. De an
dere zegel van Monaco (ook 
van € 0.50) heeft wat stof doen 
opwaaien. De afgebeelde affi
che. Meisje op duikplank (1951) 
werd door Jean-Gabriel Domer-
gue ontworpen voor het Bureau 

voor Toerisme van Monaco. In 
de wedstrijd 'Mooiste Europa
zegel van net jaar', die door 
PostEurop werd georganiseerd, 
sleepte deze pikante zegel van 
Monaco de prijs in de wacht. 
Dat de posterijen van het prins
dom in hun folders hoog opge
ven over de kwaliteit van hun 
postzegels is begrijpelijk. Maar 
dat nu juist deze zegel uitslui
tend verkrijgbaar is als je een 
jaarabonnement afsluit... Maxi
ma zou zeggen: 'Een beetje 
vreemd!' 
De Noorse zegel van 9 k. kun
nen we als een toeristische ze
gel beschouwen. Noorwegen 
wordt dankzij het affiche 'Noor
wegen - Bakermat van het ski
ën' (KnutYran, i950/'5i) als 
een typisch wintersportvakan
tieland gekarakteriseerd. Yran 
ontwierp ook de officiële affi
ches voor de Olympische Win
terspelen van Oslo in 1952. 
De twee zegels van de Servi
sche republiek Bosnië-Herzeg-
ovina doen nostalgisch aan. Op 
die van 1 M. plakt een man een 
affiche met toeristische reclame 
op een muur, zo te zien een af
beelding van een vliegtuig bo
ven een oude stad. Op de zegel 
van 1.50 M. houdt een hand een 
affiche vast waarop we onder 
meer een stoompassagiers-
schipzien. Het postzegel boekje 
toont weer een affiche op een 
muur; hier gaat het om een be
paalde route. 
Het accent van het affiche van 
het Turkse ministerie van Toe
risme (500.000 TL) ligt op de 
talrijke historische bezienswaar-



PRODUCTEN 
Affiches maken vaak reclame 
voor producten. Enkele postad-
ministraties grepen de gelegen
heid aan om een eigen 'pro
duct' onder de aandacht te 
brengen. Finland was daarbij 
zelfs zo slim om zijn zegel van 
een vignet in hetzelfde formaat 
te voorzien, waardoor twee affi
ches van Lasse Hietala uit de ja
ren zestig ('Iemand wacht op 
uw brief) konden worden ge
toond. 
Liechtenstein promoot zijn 
postbedrijf als een moderne on
derneming: 'Post - wij bewe
gen'. 
Op de Zwitserse zegel (Donald 
Brun, 1943) treffen we een affi
che aan dat een vergeet-mij-
nietje toont met postzegels die 
als bloemblaadjes dienen. Ver-
gissmärgglinit ('Vergeet onze 
kortingzegels niet') is een 
woordspeling op het Duitse 
woord Vergissmeinnicht. 
Liefhebbers van het Franse ape
ritief Dubonnet herkennen het 
met een koe dansende manne
tje vast wel: het gaat om het 
beeldmerk van dit Franse merk. 
Dat werd overigens niet ont
worpen door Raymond Savig-
nac, de maker van dit affiche, 
maar door de Franse affiche-
specialist Cassandre. Savignac 
werd in 1937 assistent van Cas
sandre. In 1949 gaf de baas van 
het bekende Franse merk 
L'Oréal hem de kans het voor
heen geweigerde affiche met de 
titel Mofisoi^on Koe te lanceren. 
Het maakte hem in één klap be
roemd en een glanzende carriè

re volgde. In 1986 maakte hij de 
afgebeelde poster voor een affi
chebal in het casino van Trou-
ville-sur-Mer. De 'wals' van het 
Dubonnet-mannetje met de 
Monsavon-koe is zoveel als een 
respectvolle knipoog naar zijn 
meester, Cassandre. 
Italiaanse mode op de Italiaan
se Europazegels, dat is natuur
lijk niet zo vreemd. De twee affi
ches (ontwerp: Marcello Dudo-
vich) maken reclame voorde 
haute couture van het Napoli-
taanse merk Mele uit Napels. 
De Maltese zegel van 16 c. 
maakt dankzij het afgebeelde 
affiche reclame voor bier van 
het merk Cisi<. Jammer dat we 
de tekst links van het rechter
been van het jongetje niet kun
nen lezen. 

Het eiland Man 'verstopte' een 
Europazegel in serie van zes die 
de titel The Manx Booi<sheif 
meekreeg. Elke zegel toont een 
stukje tekst uit het afgebeelde 
boek opgenomen. Op de zegel 
van 38 p. (The Eternal City, au
teur Hall Caine) wordt op ge
kunstelde wijze op die ruimte 
beknibbeld voor de aanduiding 
Europa 200]. 
Rusland gaf een zegel uit met 
een affiche uit het begin van de 
twintigste eeuw; het betreft re
clame voor biscuits van het 
merk Einem. 
De Noorse zegel van 8.50 k. 
toont een afificne van Per Krohg 
met reclame voor Dagblatet; de 
afgebeelde krant is van 24 okto-
beng iy . Het Noorse postzegel
boekje is leuk: een jongetje 
biedt een meisje een banaan 

aan, waarschijnlijk van het ook 
bij ons bekende merk Fyffes. 
Het affiche op de zegel van 
€ 0.28 van San Marino werd in 
1968 ontworpen door Armando 
Testa; het maakt reclame voor 
cosmeticaproducten van Stilla, 
in dit geval waarschijnlijk oog
schaduw. 
De Spaanse zegel is interessant 
voor de verzamelaars van het 
thema Auto's. Op het affiche 
'Blikken speelgoed' zijn twee 
antieke autootjes afgebeeld. 

MAATSCHAPPEIIJKE 
ONTWIKKELINGEN 
Een deel van de Europa-uitgif
ten heeft - en dat is thematisch 
gezien interessant - actuele 
maatschappelijke ontwikkelin
gen tot onderwerp. Zoals de ze
gel van Aland, ook al werd het 
afgebeelde affiche al in 1974 
ontworpen. Kurt Simons won er 
de eerste prijs mee in Straats
burg, tijdens een wedstrijd voor 
affiches op het thema 'Vrijheid 
van pers en meningsuiting'. De 
afbeelding - een uit kranten
knipsels opgebouwd lichaam 
van een man die met een 
monddoek monddood is ge
maakt, valt op door haar een
voud en directheid. 
Hoogst actueel is de zegel van 
1.000 M. van Azerbeidzjan. Het 
mottto is 'stop het terrorisme', 
een tekst die beeldend wordt 
ondersteund dooreen branden
de lont af te beelden die wordt 
afgeknipt. Was het tegengaan 
van terreurdaden maarzo ge
makkelijk! Ik neem meteen ook 
de zegel van 3.000 M. mee, die 

met beelden van sporten 
(handbal, boksen en worstelen) 
en een beeldmerk met olympi
sche ringen het belang van 
sporten propageert: 'Sport is 
gezondheid voor de natie'. 
Cyprus (Turks) nam in een vel
letje twee zegels op met affi
ches die de bescherming van 
het milieu bepleiten. Alleen al 
de beelden maken duidelijk dat 
het om luchtvervuiling en ont
bossing gaat. 
De beide zegels van Oekraïne 
brengen de verschrikkelijke 
ramp met de kerncentrale in 
Tsjemobyl op 26 april 1986 in 
herinnering; de uitgifte is opge
dragen aan de slacntoffers van 
deze ramp. Op de zegels is een 
engel met een bijbelcitaat afge
beeld. Links houdt de engel een 
vogel in de hand, bij de engel 
rechts is dat het atoomsym
bool. 
Ook Roemenië richtte zich na
drukkelijk op het milieu. Het af
fiche op de zegel van 20.500 L. 
symboliseert het werk van een 
kunstenaar die met pijn en vol
doening iets tot stand brengt. 
De vlinder die zich van zijn co
con ontdoet vervult die sym
boolfunctie. Het lichaam is nog 
donker, maar de kleurige vleu
gels zijn al wijd gespreid; ze 
doen denken aan het profiel van 
een menselijk gezicht. Het affi
che op de zegel van 73.500 L. 
(een man achtereen schilderij-
lijst) heeft als boodschap dat ie
dereen kan bijdragen aan de 
verandering (lees: verbetering) 
van het milieu, zonder daarvoor 
zijn plaats te hoeven verlaten. 
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MANIFESTATIES 
Veel emissies uit de Europa
reeks van 2003 hebben betrek
king op (overigens uiteenlopen
de) evenementen. De affiches 
op de zegels van Frans en 
SpaansAndorra vestigen de 
aandacht op het FIRA concours 
d'Andorra, volksfeest annex 
landbouwfestijn in Andorra la 
Vella in het jaar 2000. 
Op de zegel van FransAndorra 
zien we op de voorgrond een 
schaapherder met zijn hond en 
op de weide zijn schaapskudde. 
De zegel van SpaansAndorra 
toont een beeld van het feest in 
het bergdorp; op de voorgrond 
is een ezel te zien. 
De Deense zegel van 4.25 k. 
toont een affiche van Óle Fick 
met een wit clownsmasker bo
ven de stad Kopenhagen in de 
avond; het masker weerspiegelt 
in het water van de haven. Het 
werd ontworpen voor het Nar
renfestival, dat in de jaren tach
tig in Kopenhagen werd georga
niseerd. Op het kaft van het 
postzegelboekje is de kunste
naar Erik Clausen afgebeeld; hij 
trad tijdens het festival op. 
Gibraltar zocht het in de in 
2003 gehouden festivals: afge
beeld zijn affiches met toepas
selijke beelden voor deze fees
ten. 

Op een van de zegels van 36 d. 
van Macedonië is een affiche te 
zien voor de Internationale 
Triënnale voor Grafische Kunst, 
die in 1994 in Bitola werd ge
houden. Het affiche op de an
dere zegel van 36 d. heeft be
trekking op het zomerfestival 

voor volksmuziek en dans in 
Ohrid, OhriderSommer. 
Het personage met de tamboe
rijn op de zegel van 46 c. van 
Malta verwijst naar het carnaval 
in 1939. 
De tweede zegel van € 0,55 van 
Portugal is voorzien van een af
fiche met het woord Jozz; ook 
hier gaat het dus om een mu
ziekfestival. 
Madeira presenteert een affi
che, ontworpen voor het Inter
nationaal Theater Festival in 
1992. 
Moldavië vestigt via de zegel 
van 3 L de aandacht op het 
folkloristisch dansensemble 
JOC. Het surrealistisch aan
doende affiche op de zegel van 
5 L. werd ontworpen voor de 
150ste geboortedag van de 
Roemeense schrijver Mihai 
Eminescu. 
Op de Noorse zegel van 10 k. 
zien we een affiche voor het 
muziekfestival dat in Harstad 
werd gehouden. 
Door de relatie met de dood 
doet de Poolse zegel wat lugu
ber aan. In de lijst van het schil
derij lijkt alleen het hoofd van 
een vrouw te zijn afgebeeld, 
maar dat is niet zo: achter haar 
is een doodskop te zien en de 
lijst blijkt de vorm van een 
doodsfcist te hebben. Het affi
che werd in 1996 doorWieslaw 
Walkuski ontworpen voor de 
tentoonstelling Vanitas (Natio
naal Museum Poznan, 
i996/ '97), die gewijd was aan 
Sarmataanse (oudPoolse) be
grafenisrituelen. 
Het Vaticaan brengt uiteraard 

affiches met een religieus the
ma. Op de zegel van € 0.41 is 
het officiële affiche voor het 
Heilig jaar 1975 afgebeeld en 
die van € 0.62 toont een poster 
uit 1985 vooreen tentoonstel
lingvan Slavische handschrif
ten, incunabelen en zeldzame 
boeken  interessant dus voor 
de thema's Religie en Papier &. 
Druk. De afgebeelde heiligen 
Cyril en Methodius vertaalden 
in Moravië het Oude en Nieuwe 
Testament in het Slavisch. 

THEATER, FILM, MUSEA 
Ook theater, film en musea ko
men aan bod bij de Europaze
gels van 2003. Zo tonen de 
Azoren een affiche uit 1983 met 
een rode en een groene vogel 
('Internationale Dag van het 
Museum', 18 mei). 
Op de Deense zegel van 5.50 k. 
wordt aandacht geschonken 
aan het Thorvaldens Museum in 
Kopenhagen, waar de beelden 
van BertelThorvaldsen te vin
den zijn. Het affiche uit 1970 
toont een detail van het werk 
waarmee hij doorbrak: 'Jason 
en het Gulden Vlies'. Op het 
kaft van het postzegel boekje 
met deze zegel is een galerij 
van dit museum afgebeeld. 
Op de Faeröer weten ze precies 
wanneer het affiche daar als 
kunstvorm zijn intrede deed: in 
1983, bij de opening van het 
Noordse Huis in Tórshavn, dat 
twee drukpersen had aange
schaft voor het drukken van de 
jaarlijkse affiches. De zegels to
nen daar twee voorbeelden van. 
Op de zegel van 6.50 k. zien we 

het affiche van 1991 (wandkleed 
in applicatietechniek met vier 
hangende, drogende koolvis
sen, Astrid Andreasen), op die 
van 8 k. betreft het de poster 
van 1997 (drie keramische 
kunstwerken, Cudrid Poulsen). 
Groenland beeldt een affiche af 
die reclame maakt voor het to
neelstuk Nigalik ('Cirkel') van 
theatergroep Silamiut. Het affi
che vermeldt de namen van ae re
gisseur en de vier acteurs. 
Ook Kroatië had bij de Europze
gels van 2003 oog voor de wereld 
van het cabaret en het theater. 
De diva op de zegel van 3.^0 k. is 
zangeres Marya Delvard, die suc
cessen oogstte in Wenen, Mün
chen en Zagreb. Deze femme fa
tale werd in 1907 treffend afge
beeld doorTomislav Krizman. 
De zegel van 5 k. biedt plaats 
aan het affiche 'De vuurvogel' 
(Boris Bucan, 18983), ontwor
pen voor het Kroatisch Natio
naal Theater in Split, 
jarenlang gaf Portugal drie Eu
ropazegels uit, verdeeld over de 
Azoren, Madeira en het thuis
land. Dit jaar waren het er zelfs 
vier; Portugal is nu met twee ze
gels wat nadrukkelijker aanwe
zig. De zegel met de tekst £s
pimho verwijst naar de tentoon
stelling van die naam, die in 
1931 werd gehouden. Waarom 
het affiche een dame in badpak 
en een heer in rokkostuum 
toont is helaas niet bekend. 
Vlinderverzamelaars kunnen 
dankzij de emissie van 2003 en
kele bijzondere vlinderzegels 
aan hun verzameling toevoe
gen. Slowakije biedt een affiche 
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die betrekking heeft op het to
neelstuk Don Juan van Molière: 
een man hanteert een sabel in 
de vorm van een rode vlinder. 
Zoals ik al eerder schreef had
den we verwacht dat Tsjechië 
aandacht zou schenken aan Alf
ons Mucha. Maar het werd een 
affiche van Karel Vaca, voor de 
beroemde Italiaanse f i lm La 
Dolce Vita (1959, regie Federico 
Fellini). Het aflRche toont een 
vrouw met een vlinder in haar 
hoofd. 
Ook de zegel van BosniëHer
zegovina laat vlinders zien en 
OOK hier is er weer een relatie 
met een film, Snijeg. 
Op de zegel van 700.000 TL 
van Turkije is een affiche van 
het Staatstheater in Ankara ge
plaatst, die een toneelstuk dat 
over vriendschap aankondigt. 

KUNST 
Een deel van de affiches op de 
Europazegels van 2003 kan als 
'pure kunst' worden aangeduid. 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
de beide zegels van Albanië. En 
dat is niet zo vreemd, want ze 
zijn ontworpen voor kunstzinni
ge gebeurtenissen in de afgelo
pen tien jaar. Welke precies, dat 
weten we niet  daarvoor zou
den we eerst de tekst van de Al
banese folder moeten vertalen. 
Wel is duidelijk dat de zegel van 
200 L. een klavier toont; mis
schien een affiche voor een 
pianofestival? 
Ook de twee zegels van Bulga
rije zijn bijzonder: ze tonen de 
silhouetten van mensen en die
ren, een resultaat van vaardige 

knipkunst. Ook het kaftje van 
het postzegelboekje laat zien 
dat behalve de hoofdvorm ook 
de restvormen duidelijke afbeel
dingen opleveren. 
Op de twee zegels van Cyprus, 
Poster is Art, is bewust moderne 
kunst afgebeeld. 
De zegefvan Estland toont een 
regenboog en de afbeelding 
daarvan in printraster. 
Grafisch kunstenaar Istvén Or
osz ontwierp het affiche op de 
zegel van Hongarije. Het ont
werp is gebaseerd op zijn werk 
'Alleen affiches'. In een compo
sitie van rood, geel en zwart 
heeft hij een 'affichepersoon' af
gebeeld, met als centraal ele
ment een opgerolde poster. 
Letland zorgde voor een verras
sende bijdrage: 'Torens van 
Riga' van Valda Batraks. Dat het 
beeld niet overeen lijkt te stem
men met de titel is slechts 
schijn. Want de twee gezichten 
verwijzen namelijk naar de to
rens van de stad, die zo'n on
losmakelijk deel zijn van het 
cultureel en historisch gedach
tegoed van de bevolking, dat ze 
wel 'levend' lijken. 
De vrij somber ogende zegel 
van Litouwen toont drie kleur
potloden die een fluit vormen; 
nelaas ontbreekt iedere toelich
ting op dit ontwerp. 
OOK IJsland krijgt een rode 
kaart: totaal geen informatie. 
Dus kunnen we alleen melden 
dat de zegel van 85 k. van het 
woord Jogt/ar is voorzien. 

Ze kwamen al even ter sprake: 
de autonome gebieden binnen 

bepaalde republieken (vooral 
die uit de voormalige Sovjetu
nie) die als 'meelopers' ook Eu
ropazegels uitgeven. Hun sta
tus is vaak dubieus en ze zijn 
ook niet bij PostEurop aangeslo
ten, maar dat verhindert ze niet 
om in toenemende mate 'mee 
te liften' op het succes van de 
Europazegels. 
Afbeeldingen die ik in een Bel
gisch blaa aantrof maken dui
delijk dat Abchazië, Kosovo, 
Nagorno Karabach en Trans
dnestrië vorig jaar heel kunst
zinnige zegels hebben uitgege
ven, jammer dat over deze uit
giften nadere informatie ont
breekt. 

DIVERSEN 
Bij een thematische behande
ling zoals deze houd je altijd 
weTiets over: emissies die niet 
of met goed in een van de ande
re categorieën passen. Die 
rangschikken we dan maar on
der'Diversen'. 
Armenië koos voor een opmer
kelijke combinatie van een ver
maning tot voorzichtigheid en 
vaderlandsliefde. Op de zegel 
van 170 d. is een affiche uit 1993 
afgebeeld met een zandloper 
waarin een landschap is opge
nomen. De tekst 'Voorzichtig 
breekbaar!' zou op dat land
schap kunnen slaan. Het affiche 
met de titel 'Armenië, ons va
derland' (2002) laat historische 
ornamenten en een granaatap
pel zien. 
Ook in de combinatie van Geor
gië valt geen samenhang te ont
dekken. Op de zegel van 40 T. 

is waarschijnlijk een affiche af
gebeeld voor net theaterstuk 
'Wees niet treurig', met daarop 
drie mannen met een ezel en 
een hond. De groep van vier 
personen  mogelijk een gezin 
op de zegel van 80 T. heeft als 
titel 'Georgische dorpsbewo
ners'. 
Griekenland toont geen be
staande affiches, maar liet ont
werper I. Moralis de vrije hand. 
Het resultaat is een  wederom 
merkwaardige  combinatie. De 
vrije compositie op de zegel van 
€ 0.65 kunnen we misschien 
maar het beste onder de noe
mer 'Kunst' rangschikken. Het 
huis en de zeilboot op de zegel 
van € 2.85 is waarschijnlijk het 
ultieme ideaal van veel Neder
landers. Zou het de bedoeling 
zijn, Griekenland als vakantie
land te promoten? 
Ook naar de beweegredenen 
van de Kroatische Republiek in 
BosniëHerzegovina kunnen we 
slechts gissen: we zien een 
sleutelkast met een brievenvak

je
De Luxemburgse bijdrage ziet 
er zakelijk uit, zij het met een 
kunstzinnig tintje. De zegel van 
€ 0.45 is gewijd aan de jaren 
vijftig; Roger Cerson schilderde 
het affiche met de vaas bloe
men voor de achtste nationale 
loterij in 1952 {Loterie nationale 
au parfum du bonheur). De ze
gel van € 0.52 kreeg als thema 
de jaren twintig. Hier staat het 
werk van de Luxemburgse kun
stenaar Auguste Trémont cen
traal, iemand meteen duidelij
ke voorkeur voor leeuwen. Van 
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hem zijn ook de gebeeldhouw
de leeuwen voor de ingang van 
het stadhuis in Luxemburg 
Geen wonder dat er een leeuw 
te zien is op het affiche dat hij 
voor de derde handelsbeurs m 
1924 ontwierp 
Wit-Rusland (Belarus) gaf een 
bijzonder duo zegels uit Op de 
zegel van 400 r is uitsluitend 

het woord Europa aangebracht, 
samengesteld uit verschillende 
typen letters De zegel van 
700 r. toont een kleurenstudie 
op hout. Wat de gedachte ach
ter deze keuze van Belarus is -
we weten het met. 
Zweden presenteerde ook in 
2003 een aantrekkelijk en geva
rieerd kwartet zegels. Op het af

fiche van Anders Beekman uit 
1935 meteen vliegtuig boven 
een luchthaven en de tekst 
'Luchttransport' wordt reclame 
gemaakt voor de Zweedse 
luchtvaartmaatschappij Georg 
Magnusson ontwierp in 1930 
het Kleurige afRche met een 
danspaar voor een nieuw café-
dansant, Kaos. Grappig is het 

aflRche 'Levend boerenbedrijf 
van Owe Gustafson (1984); de 
tekst [Skansert yg september) 
doet vermoeden dat het hier 
om een (landbouwkundige^) 
manifestatie ging Op de vierde 
zegel pikt een specht letters uit 
de tekst Bioliogska Museet ('bio
logisch museum') Dit affiche 
werd in 1993 ontworpen door 

Overzicht Europazegels 

Und 

Abkhazia 

Aland 
Albanië 

Andorra (Fr) 
Andorra (Sp) 
Armenië 

Azerbeidzjan 

Azoren 
België 
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Bosnië Hz KR 

Bosnië Hz RS 

Bulgarije 

Cyprus (Cr) 

Cyprus (Turks| 

Denemarken 

Duitsland 
Estland 
Faeroer 

Finland 

Franknjk 

Georgië 

Gibraltar 

Griekenland 

Groenland 
Cr Brittannie 

Guernsey 

Hongarije 
Ierland 

Itahe 

Jersey 

* B = Blok, Pb 
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€046 
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«055 
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47 p [zE] 
68 p [zE] 
22 p [zEl 

27 p [E] 
36PIE] 

40 p [zE] 

45 P [zE] 
65 p [zE] 

65 Ft 
€041 
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2003 (thema 'Affiches') 

Soort Onderwerp-

Pb 

Vrijheid V persen meningsuiting 
Pb Kunstzinnig 

Kunstzinnig 
B 

Volks/landb feest Andorra la Vella 
Volks/landb feest Andorra la Vella 

Pb Voorzichtig breekbaar 
Armenië ons vaderland 

Pb Stop terronsme 
Sport IS gezondheid 

B Intern Dag van het Museum 
België De kust 

Pb Film SNIjEC' 
Sleutelkast met een bnevenvak 

B 
Pb Affiche op muur 

Hand houdt affiche vast 
Pb Silhouetten van mensen en dieren 

Silhouetten van mensen en dieren 
PB Moderne kunst 

Moderne kunst 
Pb Milieubescherming 

Milieubescherming 
Pb Narrenfestival in Kopenhagen 
Pb Thorvaldsenmus Kopenhagen 

Vier affiches op muur 
Regenboog gewoon/printraster 
Noordse HUIS 1991 

Noordse Huis 1997 
Iemand wacht op uw bnef 
Iemand wacht op uw brief 
Monsavon koe danst met 
Dubonnet mannetje 

Pb Theateraffiche Wees met treurig' 
Georgische dorpsbewoners 
Toneelfestival 
Voorjaarsfestival 
Kunstfestival 
Dansfestival 

Pb Kunst 
Huis en boot bij water 
Theatergroep Silamiut 
Uithangbord 'The Station' 
Uithangbord Black Swan' 
Uithangbord 'The Cross Keys' 
Uithangbord 'The Mayflower' 
Uithangbord 'The Barely Sheaf 
Naturally Guernsey, St Peter Port 

'The Islands of Guernsey 
Holiday Guernsey Renoir 

Haven St Peter Port 
The Charming Channel Isle' 
Baal, strand en kliffen 
Affichepersoon 
'Ierland voor vakanties op muur 
'Ierland ditjaar'op muur 
Mode 
Mode 
Portelet Bay 
Vakantiegeneugten jaren vijftig 
CheminsdeFerdel'Ouest 
Jersey The Sunny Channel Island' 

Und 

Kosovo 

Kroatië 

Letland 
Liechtenstein 
Litouwen 
Luxemburg 

Macedonië 

Madeira 
Malta 

Man 

Moldavië 

Monaco 

N =Karabach 

Noorwegen 

Oekraïne 

Oostenrijk 
Polen 

Portugal 

Roemenie 

Rusland 
San Manno 

Servië Monten 

Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Transdnestne 

Tsjechië 
Turkije 

Vaticaan 

1985 
Wit Rusland 

IJsland 

Zweden 

Zwitserland 

E] = zegel voorzien van PostEurop logo, [zE] = zegel zonder PostEurop-logo 
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€055 
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€028 
€077 

28 70 Nd 
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D(=107T) 
14 00 Sk 
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A 
B 

900KC 
500 000 TL 
700 000 TL 

€041 
€062 

400 r 
700 r 
60 kr 
85 kr 
10 kr 
10 kr 
10 kr 
10 kr 
90 c 

Soort Onderwerp* 

B 
Zangeres Maya Delvard 
Theateraffiche De vuurvogel' 
Torens van Riga 
Post WIJ bewegen 
Dne potloden als fluit 
Achtste nationale loterij in 1952 
Derde handelsbeurs in 1924 
Tnennale Grafische Kunst 1994 
Muziekfestival 

B Intern Theater Festival 1992 
Bier'CISK 
Carnaval! 939 
Manx Gold' Chnstie 

'Quatermass&thePit' Kneale 
'Flasman at the Change' Fräser 
'The Eternal City Came 
'Islanders (Manx Stones) Douglas 
Emma's Secret' Taylor Bradford 

Pb Folklonstisch Dansensemble JOC 
150ste geboortedag M Eminescu 
Meisje op duikplank** 
Monte Carlo 

Pb 

Krant 'Dagblatet' 24 oktober 1917 
Noorwegen Ski bakermat 
Muziekfestival Harstad 1985 

Pb Ramp kerncentrale Tsjernobyl 
Ramp kerncentrale Tsjemobyl 
Expositie 100 affiches uit Wenen 
Tentoonstelling Vanitas' Poznan 
(Sarmataanse begrafenisriten) 

B Tentoonstelling'Esnimho 1931 
Muziekfestival (jazz) 

Pb Milieu 
Pb Milieu 

Biscuit merk'Einem' 
Oogschaduw 'Stilla' 
Jane Avril De Toulouse Lautrec 
Man plakt affiche op reclamezuil 
Man plakt aflfiche op muur 
Affiche op muur 
Toneelstuk Don juan'van Molière 
Blikken speelgoed (twee auto's) 

Pb 

Film'La Dolce Vita van Fellini 
Toerisme 
Theateraffiche 
Heilig jaan975 
Expositie Slavische handschnften. 
incunabelen zeldzame boeken 

Pb Europa 
Kleurstudie op hout 

Pb Kunst 
Pb Kunst 
Pb Transport Zweedse luchtvaartmij 

Dansrestaurant Kaos in Stockholm 
Levend boerenbedrijfskansen 1984 
Biologisch Museum 
'Vergeet onze kortingszegels met' 

* * Mooiste Europazegel van het jaar 2003 



IBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbft'.nl 
E-mail: bondsbureau®)nbfv.nl 

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

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

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

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

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

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

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

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
Sj. Bangma, Boomgaarddreef 5 
3243 AC Stad aan het Haringvliet 
©0187-611542 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
Oude Larenseweg 38 
72i4PDEpse 
©0575-494488 

Webmaster: 
Jan Boon 
e-mail: webmastercpnbfv.org 

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

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

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

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

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

Informatie over verzekeringen 
Via het Bondsbureau 

HEEFT DE POSTHISTORISCHE 
VERZAMELING NOG TOEKOMST? 
In mei van dit jaar werd 
de posthistorisch geo
riënteerde verzamelaar 
opgeschrikt door een 
zeer ernstig voorval na 
afloop van de Nationale 
postzegeltentoonstelling 
Leodiphilex in Luik. 
Op zondag 16 mei wer
den in opdracht van het 
Parket van Luik door de 
Federale Politie van Luik 
en in samenwerking met 
de archivaris van het 
Rijksarchief te Luik oude 
brieven van diverse expo
santen (waaronder enke
le Nederlandse) in beslag 
genomen. Deze brieven 
zijn meegenomen voor 
nader onderzoek. Er 
wordt nagegaan of deze 
brieven oorspronkelijk 
aflcomstig zijn van dief
stal uit archieven. Daar
over zijn enkele publica
ties verschenen in België 
en Nederland, maar we 
beperken ons - voorlopig 
- tot de Nederlandse si
tuatie zoals deze ver
woord is in de Archief
wet 1995. 

De Nederlandse Archief
wet 
Om duidelijkheid te ver
krijgen over de situatie in 
Nederland met betrek
king tot zogenoemde ar-
chiefl)escheiden werd de 
Archiefwet van 1995 ge
raadpleegd. Er kunnen 
echter géén rechten wor
den ontleend aan deze 
publicatie, omdat situ
aties per verzamelaar te 
veel van elkaar kunnen 
verschillen. Zaken als 
ontvreemding of het 
eventueel op andere wij
ze onrechtmatig hebben 
verkregen van archieflDC-
scheiden vallen ook bui
ten deze publicatie. 

Artikel ii en Artikel 42 
non deArcliiefu)etigg5 
Voor de Nederlandse 
brievenverzamelaar, die 
ook enige Nederlandse 
archiefstukken in zijn 

verzameling heeft, is o.a. 
artikel 11 van de Archief
wet van 1995 van belang. 
Het artikel luidt: 

1. Ieder die archiefbescheiden 
onder zich heejt, is uerplicht 
deze binnen uier ujeken, na
dat hij een daartoe strekken
de kennisgeving heejt ont-
vangen, aan het ouerheidsor-
gaan, waaronder zij volgens 
de bepalingen i;an deze uiet 
zouden behoren te berusten, 
uoor rekening en risico iian 
dit ouerheidsorgaan a/te 

gestrajt met geldboete uan de 
tuieede categorie (ten hoogste 
€ 2 . 2 5 0 . - ) . 
2. Het/eit is een overtreding. 

Hardere opstelling 
Bovenstaande artikelen 
kunnen zowel een ge
ruststelling betekenen 
voor de verzamelaar van 
oude documenten, als 
een waarschuwing. Zijn 
de desbetreffende brie
ven of andere documen
ten bewijsbaar aflcomstig 
uiteen onverdachte bron, 
bijvoorbeeld van particu
lier naar particulier, dan 
behoeft niet gevreesd te 
worden voor een actie zo-

Z^'^^é" x^^.^«É?^^^ 

/' 

l'/it^Jn'^^^^-'^'^ J 

Het gaat de atchiuaris niet in eerste instantie om de a^edruktc poststempels o/andere postale 
kenmerken, maar om ajzender, geadresseerde en vooral om de inhoud uan het document. 

Staan, teneinde het in de ge
legenheid te stellen hiervan 
een reproductie te vervaardi
gen. 
2. Het overheidsorgaan geejt 
de archiefbescheiden binnen 
vier uJeken na ontvangst te
rug aan degene, die deze heejt 
ajgestaan, ook al kan de 
overheid op die bescheiden uit 
anderen hoojde rechten doen 
gelden. 

Verder wordt in artikel 42 
genoemd: 

I. Hij die aan de bij artikel 
II, eerste lid, gestelde ver
plichting niet voldoet, wordt 

als die in Luik heeft 
plaatsgevonden. Maar 
ook in Nederland zijn 
ontwikkelingen gaande 
waarbij oude documen
ten op de korrel worden 
genomen, vooral als 
daarbij als mogelijke 
bron een gemeentelijk, 
provinciaal. Rijks- of an
der officieel archief aan 
de orde is. 
Recent zijn in de publici
teit enkele gevallen van 
diefstal van oude docu
menten nadrukkelijk on
der de aandacht van het 
publiek gebracht, zoals 
de diefstal van documen

ten uit het gemeentear
chiefvan Amsterdam. De 
uit het archief ontvreem
de stukken werden door 
een Duitse handelaar 
aangeboden. Ook de mi
nisteries en het Nationaal 
Archief (voorheen het Al
gemeen Rijksarchief) 
kampen met diefstal uit 
hun archieven; de opstel
ling van de Nederlandse 
officiële instanties is dan 
ook de laatste jaren dui
delijk harder geworden. 

Waar komen ze vandaan? 
Op dit moment zijn voor
al stukken van de VOC in 
beeld, maar het gaat 

vooral om 
het princi
pe: gesto
len goed 
moet niet 
verhandeld 
worden 
maar te
rugkomen 
bij de 
rechtmati
ge eige
naar. De 
Neder
landse 
overheid 
laat daar
over geen 
misver
standen 
bestaan. 
Het wordt 
beslist niet 
uitgeslo
ten dat ook 
in Neder
land de 

posthistorische verzame
ling de nodige aandacht 
zal krijgen van de over
heid. Advies is dan ook 
om zorgvuldig na te gaan 
waar de stukken vandaan 
komen. Op welke wijze 
zijn de stukken in uw be
zit gekomen? Bewijsstuk
ken, zoals aankoopbon
nen, zijn dan een belang
rijk hulpmiddel, maar ze 
geven nog geen garantie. 
Over de Archiefwet 1995 
wordteen toelichting 
voorbereid die zal wor
den opgenomen op de 
website van de Bond 
(ivujuj.nbjv.nl). 

AANMELDEN VOOR 
WASHINGTON 2006 

Van 27 mei tot en met 3 
juni 2oo5 wordt in het 
Convention Center in Was
hington DC (Verenigde 
Staten) een internationa
le FlP-tentoonstelling ge

houden. Inzendingen in 
alle klassen, van over de 
gehele wereld, zullen 
daar in ruim 3.500 ka
ders kunnen worden be
wonderd. Allerlei infor
matie over de tentoon
stelling is te vinden op de 
website tuwui.uiashington-

2006.org Inzenders, die 
zich al hebben aange
meld bij de Landscom-
missaris van de NBFV 
hebben inmiddels een 
aanmeldingsformulier en 
een bulletin ontvangen. 
Geïnteresseerde inzen
ders die dit nog niet heb

ben gedaan, kunnen zich 
tot uiterlijk i juli 2005 
aanmelden bij de Lands-
commissaris: Piet Alder
liesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hen
drik Ido Ambacht, tele
foon 078-6812576. 

http://www.nbft'.nl
mailto:bibliotheek@nbfv.org
http://2006.org


TENTOONSTELLINGSREGLEMENT: AANTAL 
KADERS PER INZENDING GEWIJZIGD 

Bij de onlangs verzonden 
wijzigingen in het ten
toonstellingsreglement 
2004 is nog niet opgeno
men dat het maximum 
aantal kaders per inzen
ding (deels) is gewijzigd. 
De wijziging wordt door
gevoerd met mgang van i 
juli 2005 en is als volgt: 

- voor een inzending op 
een categorie 3-tentoon-
stellingzes kaders; 
- voor een inzending op 
een categorie 2-tentoon-
stelling zeven kaders; 
- voor een inzending op 
een categorie i-tentoon-
stelling acht kaders. 

Met deze wijziging wordt 
bereikt dat, als men in 
een hogere categorie mag 
gaan deelnemen, de in
zender tevens de uitda
gende mogelijkheid heeft 

een kader meer te vullen. 
Ook wordt met deze 
nieuwe regeling tege
moet gekomen aan de 
veel gehoorde opmerking 
dat men te weinig kaders 
krijgt toegewezen om op 
een categorie i-tentoon-
stelling de inzending ge
heel tot zijn recht te laten 
komen. 

Overigens moet u, als u 
van categorie i voor het 
eerst gaat deelnemen aan 
een internationale ten
toonstelling, het aantal 
bladen terugbrengen tot 
80. Internationaal gaat 
men uit van zestien bla
den per kader met een 
maximum van vijf ka
ders. Ook dat is een uit
daging die in veel geval
len de kwaliteit van de in
ternationale inzending 
ten goede komt. 

BEKERTOERNOOI NEDERLANDSE BOND 
VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

De Filatelistenvereniging 
Noviopost uit Nijmegen 
zal op zondag 27 februari 
2005 het bekertoernooi 
van de NBFV organise
ren. Dit gebeurt tijdens 
PostzeäcITotaa! 2005, een 
evenement dat in de za
len van het wijkcentrum 
'De Klokketoren' (Slote-
maker de Bruïneweg 272, 
Nijmegen) zal worden 
gehouden. De stad Nij
megen zal in dat jaar ook 
het tweeduizendjarig be
staan vieren, waarbij veel 
aandacht aan het oude 
NoDiomâ um uit de Ro
meinse tijd zal worden 
besteed. 
De organisatie van het 
Bekertoernooi verzoekt 
deelnemers zich nu aan 
te melden. 
Er wordt gestreden in 
twee categorieën; 'Alge
mene Filatelie' en 'The
matische filatelie'. De 
voordrachten, die kun
nen worden ondersteund 
door fdatelistisch materi
aal in de vorm van een 
diapresentatie of een be-
amer-presentatie, mag 

maximaal 20 minuten 
duren. Deelname aan het 
toernooi is gratis. Voor
waarde is wel, dat de 
deelnemer lid is van een 
bij de Bond aangesloten 
vereniging. De winnaar 
van elke categorie ont
vangt een medaille en de 
wisselbeker. 
De winnaar van de cate
gorie 'Thematische Fila
telie' mag tijdens de Al
gemene Vergadering van 
de Bond van zaterdag 21 
mei 2005 in Kerkrade 
zijn of haar winnende 
voordracht presenteren. 
Heeft u belangstelling? 
Aarzel dan niet en meldt 
u aan bij de heer P.L.M. 
Grutters, NiekEngelsch-
manlaan go, 6532 CS Nij
megen, telefoon 024-
3556644. Het kan ook 
per e-mail; 
plmflrutters(o)u)flnadoo.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. 

Een mooi moment- uw lezing bekroond tijdens fiet Bekertoernooi' 

KANDIDATUUR 
WALLER-MEDAILLE 

Als men Waller-medaille 
zegt dan klinkt dat in 
heel veel oren als; een 
van de hoogste onder
scheidingen die men in 
de wereld van de postze
gelverzamelaar kan krij
gen. En dat is het ook. De 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
geeft door het toekennen 
van de Waller-medaille 
aan, dat de desbetreffen
de persoon zich bijzon
der verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de filatelie. 
De naamgever van de me
daille, Waller, legde in
dertijd de basis voor wat 
nu het Museum voor 
Communicatie is. Maar 

bij zijn schenking van 
zijn enorme verzameling 
aan de Staat werd toen 
gesproken over het Post-
museum. In 1934 heeft 
de Bond de heer Waller 
geëerd door het instellen 
van de Waller-medaille. 
Het Bondsbestuur wil 
graag voorstellen ontvan
gen van namen van per
sonen die volgens u in 
aanmerking komen voor 

toekenning van de me
daille. Het Bondsbestuur 
zal alle voorstellen be
oordelen. Alleen de bij de 
Bond aangesloten vereni
gingen kunnen voorstel
len doen en wel uitslui
tend schriftelijk. Bij de 
voordracht moeten wel 
de redenen worden ver
meld waarom de be
treffende persoon wordt 
voorgesteld. Mochten in 
één jaar meer personen 
in aanmerking komen, 
dan is dat geen pro
bleem. De voorstellen 
moeten minimaal drie 
maanden voor het begin 
van de maand waarin de 
jaarlijkse Algemene Ver
gadering wordt gehou
den, bij het secretariaat 
van de NBFV binnen zijn. 

SPOORENBERG-
MEDAILLE 

In de wereld van de the
matische filatelie is de 
Spoorenberg-medaille 
een zeer bijzondere on
derscheiding. De medail
le bestaat sinds 1967, 
toen de thematische fila
telie enorm in de lift zat. 
Johannes H. Spooren-
berg was in die jaren een 
van de grote promotors 
van de thematische filate
lie. De Bond heeft ter ere 
van hem de medaille in 
het leven geroepen. 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen wil met het toe
kennen van de Spooren

berg-medaille diegenen 
eren, die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben ge
maakt voor de themad-
sche filatelie in het alge
meen. Maar ook voor bij
zondere publicaties of 
andere activiteiten die de 
thematische filatelie bij
zonder stimuleren, kan 
men in aanmerking ko

men voor toekenning van 
de medaille. 
Jaarlijks wordt door de 
Bond slechts één medail
le verleend. Bij de Bond 
aangesloten verenigin
gen kunnen hun voor
stellen tot toekenning 
van de medaille doen. 
Het voorstel moet wel 
schriftelijk en met ver
melding van de redenen 
worden ingezonden. 
De voorstellen moeten 
drie maanden voor de 
maand waarin de jaarlijk
se Algemene Vergadering 
van de Bond wordt ge
houden, ontvangen zijn 
bij het secretariaat van de 
Bond te Utrecht. 

UW POSTZEGELVERZAMELING VERDIENT 
EEN GOEDE VERZEKERING 

Het geeft een veilig ge
voel als u weet dat uw 
verzameling, bijeenge
bracht na soms jarenlang 
speurwerk en geduld, 
goed is verzekerd tegen 
diefstal of brand. Maar 
veel verzekeringsmaat
schappijen bieden hele
maal geen mogelijkheid 
om postzegelverzamelin
gen te verzekeren of heb
ben de mogelijkheid van 
verzekeren beëindigd. 
Vraagt men informatie, 
dan wordt vaak gezegd, 
dat de 'markt' voor dit 
specifieke gebied te klein 
zou zijn. 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen heeft dan ook be
sloten om een mantelpo
lis af te sluiten waar zo
wel verenigingen als par
ticulieren (lid van een bij 
de Bond aangesloten ver
eniging) hun te verzeke
ren objecten kunnen on

derbrengen tegen zeer 
scherpe tarieven. 

Deze verzekeringen kan 
de Bond u bieden; 
- een verzekering voor 

aangesloten verenigin
gen die hun rondzend-
verkeer, veiling of bi
bliotheek willen verze
keren; 

- een verzekering voor 
particulieren die hun 
collectie thuis willen 
verzekeren; 

- een verzekering voor 
particulieren waarvan 
een collectie buitens
huis deelneemt aan 
een tentoonstelling, in 
binnen- zowel als in 
buitenland. 

Wilt u een verzekering af
sluiten of wilt u informa
tie, neem dan schriftelijk 
contact op met het secre
tariaat van de Bond. De 
voorwaarden zijn gepu

bliceerd op de website 
van de NBFV: 
www.nbfu.nl en ze zijn 
ook te verkrijgen via het 
Bondsbureau. Via de 
website kan men ook 
aanvraagformulieren 
voor het verzekeren van 
kadermateriaal voor ex
posities (verzekering ten
toonstelling) en voor de 
eigen verzameling down
loaden. En denk ook eens 
aan de nieuwtjesdienst, 
de rondzenddienst en het 
veilingmateriaal. Stel je 
voordat... 
Heeft U al een verzeke
ring lopen bij de Bond, 
dan is de volgende mede
deling voor u van belang: 
per 15 augustus is het 
Bondsbureau te Utrecht 
het aanspreekpunt voor 
alle verzekeringen, dus 
ook voor de al lopende 
verzekeringen! De heer 
Den Hertog, directeur 
verzekeringen, heeftin 
overleg met de NBFV zijn 
functie per genoemde da
tum neergelegd. 

http://www.nbfu.nl


lEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
IGEN CILINDERBALKSTEMPEL 

GOUDEN SPELD VOOR 
DE HEER A. KRELING 

Tijdens de jaarvergade
ring van filatelistenver
eniging 'De Globe' werd 
de heer Ane Krdinfl uit 
Apeldoorn in het zonne
tje gezet vanwege zijn 
grote verdiensten voor de 
filatelie. De heer Kreling 
was in 1959 een van de 
oprichters van de afde
ling Apeldoorn van 'De 
Globe' en sindsdien heeft 
hij zich als vrijwilliger in 
allerlei functies verdien
stelijk gemaakt. De Glo
be eerde de heer Kreling 
in 1980 door hem te be
noemen als lid van ver-

NIEUW TEAMLID IN 
BONDSBIBLIOTHEEK 

Het in kaart brengen van 
de boeken en tijdschrif
ten in de collectie be
hoort tot de basistaken 
van de Bondsbibliotheek. 
Enige tijd geleden heeft 
de heer A.F.G. Verstappen 
op zich genomen om de 
jaargangen tijdschriften 
met behulp van de com
puter te registreren, zo
dat met één oogopslag 
duidelijk is of een bepaal-

We kregen post van Leo-
nas Verzbolauskas uit 
Kaunas (Litouwen). Hij 
schrijft het volgende: 
'Litouwen kan weliswaar 
niet op hoge bergen prat 
gaan, maar kabelbaantjes 
hebben we wèl! De oude 
stand en het centrum van 
Kaunas (de op een na 
grootste stad van Litou
wen) liggen in een rivier
dal. Na de Eerste Wereld
oorlog maakte de stad 
een enorme groei door. 

dienste en in 1997 tot ere
lid. Hij is nog altijd actief 
als veilingmeester en zet 
zich in voor de jeugd. Hij 
kreeg de Bondsspeld in 
goud die werd uitgereikt 
door bestuurslid Bloems-
ma. Door verschillende 
omstandigheden kon nu 
pas op de Bondspagina's 
aandacht worden ge
schonken aan dit heuge
lijke feit. Maar een felici
tatie is altijd op zijn 
plaats, of, zoals een 
groep Globe-leden te
recht opmerkte: beter 
laat dan nooit. Wij hopen 
dat de heer Kreling nog 
lang van zijn gouden 
speld mag genieten. 

de jaargang wél (eventu
eel gedeeltelijk) of niet 
aanwezig is. Het beant
woorden van vragen op 
dit gebied zal hierdoor 
zeer worden bespoedigd. 
De kennismaking en de 
samenwerking met het 
bibliotheekteam verlie
pen zodanig dat het be
stuur van de Bond de 
heer Verstappen heeft ge
vraagd officieel deel uit te 
willen gaan maken van 
het team. 
Het Bondsbestuur is blij 

vooral op het steil oplo
pende oevergebied.In 
1931 en 1935 werden 
daarom twee kabelbanen 
gebouwd, die nu geheel 
gerenoveerd zijn en als 1 
industrieel monument in ' 
stand worden gehouden. 
Op 16 oktober jl. versche
nen twee postzegels, 
waarmee ook een eerste-
dagenvelop en maxi- j 
mumkaarten werden ver
vaardigd. Misschien iets 
voor uw blad?' 

TPGPOST VERSTREKT l 
VERENIGINGEN EEN El 

U heeft het wellicht al ge
zien op uw post: de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen 
heeft een eigen post
stempel! 
Voor het eerst werd dit 
stempel gebruikt op de 
postzending van i sep
tember 2004, waarmee 
onder andere de aanvul
ling op het Bondsvade
mecum werd verzonden 
(die u uiteraard al heeft 
verwerkt). 
Het poststempel is tij
dens het halfjaarlijks 
overleg van het bestuur 
van de Bond metTPG-
Post door de directeur 
Consumentenmarkt van 
TPGPost verstrekt. 
Met het stempel kunnen 
de uitgaande poststuk
ken voortaan zelf worden 
afgestempeld, zodat er 
voortaan mooie afdruk
ken op de postzegels zul
len voorkomen. 
Eerder gebeurde het wel 
dat de opgeplakte postze
gels door middel van een 
rolstempel of door een 
Stempelviag werden ont
sierd, of soms zelfs ge
heel ongestempeld ble
ven. 
In het laatste geval bleef 
voor de postbesteller niet 

Nieuiu teamlid m de bibliotheek 
van de Bond A F G Verstappen 

( 

veel anders over dan het 
aanbrengen van de zo ge
vreesde balpenstreep! 
De door het secretariaat 
van de Bond gestempelde 
post wordt naar een cen
traal punt gebracht, zo
dat niet het risico bestaat 
dat de post nogmaals 
door een stempelmachi-
ne wordt gevoerd. 
Alleen normale post 
wordt door de Bond ge-

Boven een ajdruk van het stempel 
van de Bond in Utrecht Hieron
der: het stempel m de praktijk 

te kunnen melden dat de 
heer Verstappen op dit 
verzoek positief heeft ge
reageerd. 
De heer Verstappen is 
een enthousiaste filatelist 
met diverse verzamelge-
bieden en hij is onder an
dere lid van de Studie
groep Britannia. In 1998 
is van zijn hand de pubh-
catie Machin Mama: hond-
leiding Machins verzamelen 
verschenen. 
De heer Verstappen is ver
der de contactpersoon 

stempeld, dus geen aan
getekende brieven en ook 
geen spoedzendingen en 
dergelijke. Voor de ken
ners: het stempel is een 
zogenoemd cilinderbalk-
stempel dat werd vervaar
digd door de firma Raab 
in Duitsland. Het heeft 
geen volgnummer omdat 
het geen stempel is dat 
op een postvestiging 
wordt gebruikt. 
Aan verzoeken van verza
melaars om losse of op
geplakte postzegels te 
stempelen met het stem
pel van de NBFV kan niet 
worden voldaan. De 
Bond is géén postkan
toor. De Bond is heel blij 
met het stempel omdat 
nu vele klachten over ver
keerde stempeling of ver
nieling van de zegels 
door balpenstrepen wor
den voorkomen. 

voor de speciale website 
iDUJU).machinmania.nl. 
Graag wensen wij de heer 
Verstappen veel genoegen 
in zijn nieuwe functie. 
Ook is het plezierig om te 
kunnen melden dat me-
vrouw]. Ktalendonk tijdens 
de openingsuren op 
woensdag de altijd weer 
noodzakelijke hand- en 
spandiensten wil verrich
ten en daarmee zeer be
hulpzaam is voor het 
goede reilen en zeilen 
van de Bondsbibliotheek. 

Koos Blocmsma (links) speldt de heer Krelina het aoudcn kleinood op. 

ONDANKS LAAGLAND IN LITOUWEN: 
KABELBANEN IN DE KIJKER 

http://machinmania.nl


ILT U UW POSTZEGELS 
VERKOPEN? 
Heeft u besloten om uw verzameling 

'doubletten te verkopen, dan 

iigen wij u uit om contact met ons 

OD te nemen. Tel: 070 - 362 52 63 

• zijn zes dagen per week open 

1 9:00 tot 17:00 uur. U bent altijd 

Ikom! 

u een grote verzameling 

te verkopen heeft kunt u een afspraak 

ken en komt een van onze ervaren 

inkopers naar u toe om uw verzameling 

^axeren. Onze inkopers hebben 

emaal tientallen jaren ervaring in 

de postzegel wereld. Dat is een garantie 

lor u dat wij alle postzegels taxeren 

op hun juiste marktwaarde. 

Postzegel Partijen Centrale 

Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 

T: 070 362 52 63 F: 070 362 54 15 

Jinfo@postzegelpartijencentrale.nl 

'*' www.postzegelpartijencentrale.nl 

I: PTS, NVPH 

mailto:Jinfo@postzegelpartijencentrale.nl
http://www.postzegelpartijencentrale.nl


Postzegelhandel Zeist 
Niet de grootste, zeker niet de mooiste !!!!! 

maar wel de goedkoopste !!!!!! 
overtuig uzelf en kom kijken in mijn nieuwe kantoor 
voor honderden collecties, verzamelingen, partijen, 
dozen groot en klein, daarnaast veel losse nummers 

van de betere Europeesche landen. 
Ook voor Nederland en overzeese gebiedsdelen kunt u 
bij mij terecht, en ook hierin ben ik zeer goedkoop !!! 

Bv. Alles tussen 1852 en 1945 buiten de top om 
voor 30% cat waarde zowel gebruikt als ongebruikt 
No 80 gebruikt met fotocertificaat € 400.00 
No 101 gebruikt met fotocertificaat € 425.00 
No 129/131 gebruikt met fotocertificaat € 225.00 
En Face serie postfris met fotocertificaat € 700.00 
Brandkastserie ongebruikt met fotocertificaat € 340.00 

Bij deze nodig ik u uit om eens langs te komen op de 
Steinlaan 76 in Zeist, midden in het gezellige centrum. 

Elke vrijdag geopend van 10:30 tot 17:30 
Geen gelegenheid om langs te komen?? Vraag dan mijn 

Gratis 6 wekelijkse prijslijst aan, boordevol met een continue wisselend aanbod !!!! 

Postzegelhandel Zeist postadres Bachlaan 76 3706BD te Zeist tel: 0654624422 Fax: 0306560279 
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mailto:info@filatelie.net
http://WWW.FILATELIE.NET


175 " 
Pr Ex 
1500€ 

24 uurs bestellijn: 
©0302443170 

785/86 □ 
prex 
30€ 

728/36 □ 
prex 
82€ 

842/44 □ 
prex 
32€ 

ÉÉMM MÉÉM 
1423/24 Fosfor ** 

prex 
280€ 

827/31 □ 
prex 
125€ 

1370 Wit ** 
prex 
300€ 

BELGOUEI 

< 

üfflHi 
g 

761/66 □ 
prex 
100€ 

900/07 □ 
prex 
70€ 

c4AMtitkt»^^ ! 

898/99 □ 
prex 
150€ 

823/25 3 
prex 
30€ 

773/76, 777/80 □ 
prex 
74€ 



Yv. 1 * 
r.ex. +cert. 

600€ 

Yv. 11 * 
Luxe ex. +keur 

70€ 

Yv. 33 0 
vrprex. 

250€ 

Yv49b 0 
prex. 
125€ 

Yv. 52 * 
zr.fr 
30€ 

Yv. 55 
prex. 
150€ 

Yv 58 ' 
prex. 
120€ 

Yv 122 
vrprex. 
200€ 

ttmmmmmmmm 

Yv 122 * 
prex. 
325€ 

Yv 123 
prex. 
110€ 

Yv 148/154 ** 
prex. 
900€ 

Yv 155 
vrprex. 
500€ 

■««•«•«««•«■««•I 

C OSES PHILATKUQCE 
1, ra , 
l i l BOH0EAUX 

1923 
BgyBLiQVXJRANtM 

Yv 182 * 
prex. 
175€ 

lÉlÉÉtÉlÉ*Él«ÉM 

Yv 183/186 ** 
prex. 
50€ 

Yv 188A ** 
prex. 
240€ 

Yv 207/208 * 
prex. 
130€ 

w 

Yv 229/232 
prex. 
185€ 

•••••«••••«■■•■•■VII 

MÉÉÉÉMtÉÉMMMai lM* 

Yv 252 
prex. 
80€ 

Yv 252a 
prex. 
80€ 

RVWWWWWMWIOTP 

■••■•ÉMaMaÉaÉaaaMAaaMM 

Yv252b * 
prex. 
60€ 

e x p o s i T i o f j 

1029 
P H ^ . A T C U I Q U E 

Yv 257A * 
prex. 
250€ 

V ^ V ^ ^ P V ^ V ^ 

Yv 258/262 ** 
prex. 
350€ 

Yv 259b ** 
prex. 
290€ 

lÉiaitatatM 
Yv 262A 

prex. 
120€ 

mrrmfmm^vmtwtmmmm 

ttÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊtÊÊÊÊ^ 

Yv 307/308 * 
prex. 
25€ 

Yv 320/321 " / * 
prex. 
140€ 

Hm%m7~J* _ , 
EXPOSITrON jyreBNATIONA» 

Yv 322/327 
prex. 
45€ 

Yv 354/355 
prex. 
60€ 
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Luxe ex. +cert. 

900€ 

Sass. 8/13 O 
pr.ex. 
150€ 

^ 5 ' \ 

Sass 9 O 
pr.ex. +cert 

9500€ 
catw. 40.000! euro 

Yv. 5 * 
pr.ex. 
110€ 

Yv. 3 O 
pr.ex. 
80€ 

Sass. TX 1b 
prex. 
750€ 

Yv. 27 * 
prex 
280€ 

wmmmmm 
^SrFiTAijgiE]; 

^ i 
ifiSÊ "Zal: 
•ÉÉAMMtMÉ« 

Yv180A, 183/185 
prex. 
80€ 

Sass. 146A 
prex. +cert. 

500€ 

Yv 92 
prex. 
40€ 

Yv 1/16 
prex. 
450€ 

Yv LP1/6 
prex 
190€ 

•■«■■«•mil 

Yv 44/59 
prex. 
120€ 

Yv LP18/19 
prex 
80€ 

Ml 411a O 
zrfr +cert. 

750€ 

Yv 94/107 
prex 
210€ 

Yv 94/107 O 
prex. 
210€ 

STgiUR MIJ OOK UW GRATIS 120 PAGINA'S DIKKE CATALOGUS: 

Naam 

Adres 

Postcode/Plaats. 

Email 

Tel 

Fax 

Verzamelgebieden: A 
Bon opsturen naar: Smits Philately  Amsterdamsestraatweg 404  3551 CX Utrecht  Nederland i 
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1 lï ^ ;' jrel.:'03^443d70(24uursbestellijn)  Fax.: 0302892620 
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mmtmmwm 

M I 
Yv 47/61 ■ 

Luxe ex 
400€ 

Yv 78 
pr.ex. 
70€ 

Yv 105/109 
pr.ex. 
50€ 

Yv. 123/137 +LP 3 ** 
Luxe ex. 

300€ 

Yv 139/144 
pr.ex. 
120€ 

Yv. 171/180 
prex. 
60€ 

■•••■«•I 

Yv. 182/185 
prex. 
45€ 

Yv 186/188 
prex 
30€ 

n«^n*««ivM**« 

Yv. 188A/D * 
prex. 
45€ 

■«•«••«•«««PM 
■«•«•«•«*•••««* 

Yv. 158/159 
prex 
60€ 

S I * E 

« • « • • « • • • M M M 

Yv 160/163 
prex. 
35€ 

Yv 189en 192 
prex. 
50€ 

• • • « • « • • • m i 

■«■■••«••««ai 
Yv LP 1/2 ' 

prex. 
40€ 

■«•«*«nn^>^ 

Yv LP 4/8 ** 
prex. 
200€ 

Yv 60/62 
prex. 
25€ 

Yv 10 O 
prex. 
100€ 

Yv 8a O 
Luxe ex. 

125€ 

Yv7 O 
prex. 
75€ 

r 1 
i|PAKKErPORT>'äl 

1?® 0111̂  10 
Yv 4a O 

prex. 
200€ 

24 uurs 
bestel lijn: 

©0302443170 

10 
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IHIilHIINIIIIIHIIIIIIIIIIl HHI 

Yv 6681 C ** 
prex. 
90€ 

m^mrmmmmmm 

ÉÉMMIilÉMtlÉtHM 
Yv. 115/117 ** 

prex. 
280€ 

Yv 482/84 
pr.ex 
660€ 

rmmmmmmm 

■MMMtÉMtlÉlt* 
Yv 399/404 ** 

RïpubiiköjleiTQid! 

Yv 66811/673 
vr.pr.ex 

90€ 

Yv 673VbA,VcA,VdA ** 
vr.pr.ex. 
1400€ 

HMUHMMMMUM* 

Yv 738A/54A en 
801/07A ** 

prex. 
100€ 

2,40 

• » « • • ■ • • 4 

éea 

m 
Yv 693IB, 694 IB, 695 IA 

vrprex 
500C 

Yv 553/75 ** 
pr.ex. 
400€ 

Yv 663A ** 
prex. 
160€ 

m 
2,40 

üfflïïfr ïï' M M 
2,70 Ij 3,00 

Yv ts660 en 695 IA 

mmmmtmmmm 
prex. 
80€ 

Yv 663A 
prex. 
400€ 

llhOHlinl 1)11 K)^! Ijt 1 0 ^ fflj 11̂  HM» {}[ 

MÉÉÜÉÉlÉMIÉlÉÜIÉMÉilÉllÉi 
Yv 6681 a + b ** 

prex. 
240€ 

I ^ B l 

OSTERREICH 

64 GROSCHEN 

iirijiraiiiziirnri 

■■■■■] ■■■II 
■■■■■ 
■■■■■1 
■■■■■1 

prex 
84€ 

Yv 398A/F 
prex. 
280€ 

Yv 460A/65 ** 
pnex. 
72€ 

mmmrmmmt* 

am. 

mÊÊ: 

BVV 
mBm 3Sm, • 

Yv LP54/60 ** 
prex. 
200€ 

Yv 673VaBA/dB 
vrprex. 
2500€ 

11 



Yv BF 2/5 
Luxe ex. 

980€ 

1854 « 19M 

llülBiail 
i;Bi m ml 
|iHilHBi:| 
SlBliBIBI 
» . . . _ . . . n 

LL^iiiiS^^ei 

Köe öomov mü.)' 
IM4 * - . « « 1954 

~-7:>Es.(2?Äa**S**«ias*ÄtS^ 
Yv BF 1/2 
pr.ex. 
800€ 

SPBF1N/3F 
pr.ex. 
1600€ 

1 PRINOPAUTÉ DE MONACO 

mÊJi^^l'fWmi 
InäinS mm; BËIIIp>jniia 

. . . .„ , .™„ 

YvBF14spec. ** 

Yv BF6 spec, 
pr.ex. 
800€ 

BF 9A- Cu 
pr.ex. 
300€ 

BF9A-CU * 
prex. 
300€ 

BF 4A- Cu 
prex. 
300€ 

Yv BF31 ** 
prex. 
180€ 

12 



1900 Af, 

80 1 

80 \ 

IS l i U ( TIMBRES ' 
y' \' X (.OH t N ,( PFR 

\ 80 1 
: ü3 

1 ml 
: t u 

SP24 * 
Luxe ex 

80€ 

1901 A 2 , 1 8 0 r7Hl'If,l!fïï; 

SP26 * 
Luxe ex 

300€ 

1901 A 0, :i 0 ^ (THEK! 

«Ä 
^<: 

/ 

u 
SP27 * 
Luxe ex 

360€ 

Compagnie du Cbcnifn de Ter 
du BasCoAgo au Kannga 

R C 919 Evi lc 9 ' ! 
N Wagüi BULLETIN D'EXPEDITION 

D'UN PETIT COLIS 

DESTINATAIRE fyjS:llt.£ }tl3ll7l/ 
' ' /tkj'r i^(/'^r, ii^^j" 

bFAriON D EXPEDITION M,4AajV L%. 

STAriON DE DESTINATION Lt, AoJtlA itiItil 

Marques N ' Emballage 

, . / . Ij^fßifjjt 

(77/y 

J O 

BCK I 

■4i 
Nom el adresse de I expediteur ts f U Z Jl h l il /^ll 

/ exonère les Compagnies tie trtmsport ties respansabilltés 

resultant tie J^iäJ^ iJs 
L Expediteur (s) Mt 0^ 

Je declare connatire et accepter sans ris^vßnes cahiers des charges reghinenn dei 
Iraitporls el tari/s des organismes transporteurs tl inanutentionnairLS qui mieren Wcni 
dans! achembianent de celte expedition jusqu ä desiinaiian. 

T 'Frrf-fx'ei r 1$'^ 

PK41 (6x), PK36 en PK47 
Luxe, R R R 

980€ 

mmmmm 

ittÊiÊmm 
SP178/201 

prex 
1500€ 

PK43 (43x) 
Luxe, R R R 

1200C 

•W^^PW^WVfWP 

0 
f 
'Li 

■^j0W^s^!^ï';''' 

I^PM 
^JÜBCKU^^ei^ 

PK18/23 O 
prex 
300€ 

PK24 * 
Luxe ex 

180€ 

PK28 * 
Luxe ex 

180€ 

PK25 ** 
Luxe ex 

180€ 

wr^m^tffmnmm 

PK30 * 
Luxe ex 

180€ 

PK26 * 
Luxe ex 

180€ 

SOK "̂ Ok 

A * M * M M * M M É M i 
PK42 ** 

prex 
400€ 

PK27 * 
Luxe ex 

180€ 

PK43/49 
prex 
450€ 

13 



1946 

SGHWFI2ER SPENDE AN DIE KRIEÖSOeSCHi r 

SPENDE DPR M A S K t N F R F ü N D E 

CON &UISSF POUR L E Ê . VtCiWES. DE LA ÖUfcRfïE; 

DON DES AMIb DU TIMBRE 

OOHO SVIZZERO PER LE V^TTIfWfc" OELLA GUERRA 

ÜOSÖ O E G l ! ftMlCt OF^ FRANCOBO' LO 

BF11 * 
Pr. Ex. 

80€ 

5M.E • PES J8ÏESTIJTE • C£ï^ „ 

^f. 

* ' ■ . 

"̂ ^ 
âO JAHSE BASIEK TA1IEÏ ^<^ 

 ' A M ' ■ 

L, .ö:ss?saPHsi5.. ! 

1945 

bCHWCIj^ER S P E N D E : AN DIE KRICGS8ESCHADIGI f h 

SPENDE DER Mf lRKENIReUNDt 

DON E U S S h POUR . E b VfCTIMES DF LA Q U t P R f 

DON DES AMtS OU TIMBRE 

OONO SV)72ER0 PER LE ViTniVlf OELLA OUERRA 

OJPiO QEQU AM CI O E . f^^ANC OBQt LO 

BF11 * 
Pr. Ex. 

40€ 

BF12 * 
Pr. Ex. 

60€ 

=Sfe =5äSS 

) i r )N K " l .N l U l M 

♦ %'' ♦ 

Yv. 1 0 
Luxe ex. 

500€ 

Yv3 0 
prex. 
150€ 

14 



Yv 232(8x), 244 en LP 9/11 
pr.ex. 
S0€ 

"pdtAt»''*MRr j 

no^TA 
Rar avion 

Sieg. 120 A 
pr.ex. 
90€ 

Sieg.157AB 
pr.ex. 
500€ 

Sieg.58 AD 
prex. 
60€ 

j^é^^uT 

■ 'coa ii/" 
I L 

Sieg.157AB 
prex. 
520€ 

Sieg.59A 
pr.ex. 
60€ 

Sieg.243 A 
pr.ex. 
240€ 

Hm 

■U.i'.< 

Sieg.30 C 
vr.prex. 

240€ 

x^utiiAU (^h*Iu. JiiUMjJi^t^t'Af' 

E»xjaajMvNoj^rra^ vNvSfeinysjNi SONVINU WWOOS 

YvLP1(2x) 
pr.ex. 
375€ 

1̂  «.A<i<Sr«f 3«)̂ Mri» dnrdf Cur^pa 
l.'' " " L J ^ — 

^ ^ A ' 

î 
Shste rxstante 

NVPH 171,224enLP4 
prex 
100€ 

4^<>Ltcv«*A. . J » ^ ftciA 

Sieg.119B 
pr.ex. 
475€ 

L4c< po>U*«l t 

p.t Z E P P E L I N Z1Z7. 

kiFTcpal» iitriin ixiilb aadó. 

A ^ , 

I >äp|pl. >MJ 

^ v Bttdapcrt, ly.. 

Sieg. 102 AB 
vr.prex. 

90€ 

' If- lü V . z'^,' 30R: 

Sieg.207 AA 
pr.ex 
450€ 

Yv 150/52, 214 en 219 
prex. 
25€ 

Z E P P E L I N 

Sieg 102 AA 
vrprex. 

100€ 

15 



smits 

Bestelbon 
Betalingsmogelijkheden: 

Bank: 38.16.81.378 t.n.v. Smits Philately 
Giro: 7227081 t.n.v. Smits Philately 

Rembours (betalen aan de postbode) 
Creditcard: Visa, Amex, Mastercard 

In winkel ook: contant, Pin en chippen 

Naam 

Adres 

Postcode/Plaats. 

E-mail 

Tel 

Fax 

Handtekening 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel.: 030-2443170 

(24 uurs bestellijn) 
Fax.: 030-2892620 

wo-za: 12.00 -18.00 u. 
info@filatelie.net 

WWW.FILATELIE.NET 

LOSSE ZEGELS / SERIES 

Cat nr. Omschrijving Prijs 

Bestelling 
van 500 € 

gratis 
catalogus ! 

ssiques 
î  monde 

Cat nr. Omschrijving 

Totaal 

- korting % 

Te betalen 

Prijs 

Alle prijzen inclusief verzendliosten 

Bestelling vanaf 100 € = 5 % korting! 
Bestelling vanaf 250 € = 7,5 % korting! 
Bestelling vanaf 500 € = 10 % korting! 

Totaal met korting: 

RESERVE BESTELLING: LOSSE ZEGELS & SERIES 
De kans bestaat dat niet alle zegels kunnen worden geleverd, en dat uw 
bestelling daardoor kleiner wordt dan de grens vanlOO €, 250 € of 500 €. 
Wie toch wil profiteren van het kortingspercentage of de catalogus doet 

er goed aan ook een 
reservebestelling in 
te vullen. 
Deze reserve 
bestelling wordt 
alleen geleverd 
indien de volledige 
bestelling niet kan 
worden geleverd. 

Cat nr. Omschrijving Prijs 

Luxe ex 
Prex. 

Vr.pr.ex. 

Zr.fr 

** 
* 

"/* 
(") 
(*) 
0 

□ 
+ eert.: 
+ keur: 

Yv 
Ml 

Sass 

= zegels zijn perfekt in alle opzichten 
= Prachtexemplaren, zegels zijn onberispelijk 
= vrijwel Prachtexemplaren, zegels zijn 

nagenoeg onberispelijk 
= zeer fraai, zegels hebben kleine 

onvolkomenheden 
postfris 
ongebruikt met plakker 
gedeeltelijk postfris, gedeeltelijk ongebruikt 
geheel of gedeeltelijk hergomd 
ongebruikt zonder gom 
gebruikt 
ongetand 
zegels zijn voorzien van een certificaat 
zegels zijn voorzien van een keurmerk 
= Yvert catalogus 
= Michel catalogus 
= Sassone catalogus 

mailto:info@filatelie.net
http://WWW.FILATELIE.NET
http://Zr.fr


NEDERLAND 2004 [1] 
Door de 'buitenlandse 
bijdragen' en de sport 
(EK Voetbal en Olympi
sche Spelen) lijkt het er 
op alsof de Nederlandse 
maximafihe m deze ru
briek tijdelijk werd ver
waarloosd. Dat maken 
we snel goed met een 
overzicht over het eerste 
halfjaar 2004. Eerst blik
ken we terug op de prio-
rityzegels van januari met 
'oudekunst' (schilderij
en van Vermeer en Metsu 
op originele kaarten uit 
het Rijksmuseum, re
spectievelijk de National 
Gallery in Dublin, [i en 
2]). Deze kaarten tonen 
heel goed, uit welk tafe
reel de klein uitgevallen 
afbeelding van de postze
gel afkomstig is. Stem
pels: Amsterdam en 

Leiden, geboorteplaats 
van Metsu. 
Ook in januari versche
nen er nieuwe zegels 
voor het Internationaal 
Gerechtshof; [3] laat het 
bekende beeld van het 
Vredespaleis zien met de 
zegel van €0.39. Dankzij 
de rand van het blokje 
van tien kan het doorlo
pende beeld van het ge
bouw op één postzegel 
getoond worden. De 
tweede zegel (embleem) 
was heel lastig omdat 
kaarten van dit embleem 
niet te krijgen zijn. Een 
van de schenkingen van 
staalbaron Carnegie op 
een oude kaart bracht uit
komst. Op [4] zijn in het 
smeedijzeren hek van het 
paleis de emblemen van 
Vrouwe Justitia terug te 
vinden. De stempeling is 

uiteraard 'Den Haag Vre
despaleis'. 
Het 150-jarig bestaan van 
het KNMI werd gevierd 
met twee zegels ('mooi' 
en 'slecht' weer). Op [5] 
komt het voorjaarsland
schap met de bloeiende 
velden en de regenboog 
goed tot zijn recht. In de 
'slecht weer'-variant [6] 
zien we een kaart van Ne
derland met naderende 
regenwolken - dat voor
spelt niet veel goeds! 
Stempeling (uiteraard) 
'De Bilt'. 
De abstracte zakenzegel 
van €0.39 is geïnspireerd 
op het kleurrijke Neder
landse landschap uit de 
lucht gezien, als de bol
lenvelden in bloei staan. 
Op kaart [7], naar een 
schilderij van Mark Roth-
ko, komen het beeld en 

de kleurschakering ver
rassend goed overeen. 
Ook de Zomerzegels lie
ten abstracte bloemen 
zien. De kaarten [8] en 
[9] met de bloeiende 
blauwe irissen en de rode 
papaver versterken het 
postzegelbeeld maxi
maal. De stempeling is 
Bunnik, de plaats waar 
het Comité Zomerpostze-
gels gevestigd is. 
De uitbreiding van de EU 
met tien landen heeft 
nogal wat stof doen op
waaien. Het blokje met 
de tien zegels had als ge
meenschappelijke the
ma' s de vlag, de kaart, de 
afkorting en een postze
gel van het betrokken 
land. Op [10] zijn alle 
landen van de EU p e n 
mei 2004 aangegeven. 
Per land kan dat ook: [11] 

geeft de contouren van 
Letland weer met een lan
delijk doorkijkje op een 
authentieke Letse kaart. 
Ter afsluiting een mooie 
oude kaart uit 1937 uit 
Letland-zelf([i2])met 
het tweede deel van deze 
postzegel, waarop (he
laas slecht zichtbaar) een 
oude zegel is weergege
ven van vóór de inlijving 
door de toenmalige Sov
jetunie. Het gaat om het 
Nationaal Monument in 
Rauna. 

Tot slot: belangrijk 
nieuws is dat de Neder
lander Frans Hermse 
[13], die ook medewerker 
is van dit maandblad, op 
het FlP-congres in Singa
pore benoemd is in de 
FlP-commissievoor 
Maximafilie. 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Alderney 
Brandweer 
Het meest noordelijke 
Kanaaleiland, Alderney, 
heeft op 28 oktober zijn 
serie 'Gemeenschaps
voorzieningen' voortge
zet met een serie gewijd 
aan de plaatselijke vrij
willige brandweer. We 
zien ze op zes zegels in 
actie. Prijs van de serie: 
£ 2.44. In een prestige-
boelcje vol tekst en illus
traties treffen we ook de 
serie zegels in viervoud 
aan. Het is daardoor een 
prijzig boekje geworden: 
£9.76. 
Dit is het derde en laatste 
prestigeboekje in de serie 
gemeenschapsvoorzie
ningen. In 2002 waren 
het de medische voorzie
ningen en in 2003 de po
litie. 

Australië 
Boksende kangoeroe 
Al sinds jaren is de Boxing 
Kangaroo dé mascotte 
voor Australische spor
ters. Op tijd voor de on
langs gehouden Olympi
sche Spelen werd dit 
icoon vernieuwd. Ook is 
de naam nog eens gemo
derniseerd: BK. Op 
3 augustus verscheen er 
een reeks aan producten, 
waaronder een souvenir
boekje. In het boekje 
wordt de geschiedenis 
van de mascotte verteld. 
De postale inhoud be
staat uit vijf velletjes van 
vier zegels (met vignet
ten), vijf postkaarten 
(zonder frankering) en 
twintig BK-stickers. Prijs 
van het boekwerk is 
$10.95. 

i50jaarspooru)Cflcn 
In Australië reed voor het 
eerst een stroomtrein op 
12 september 1854 op het 
traject Melboume-Sand-

^ ridge. Vijfentwintig jaar 
° later reden er treinen in 
^ geheel Australië. De hon-
" derdvijftigste verjaardag 
~ werd op 7 september ge-
"j vierd met een serie post
er zegels. Maar dat niet al-
^ leen! 
3 Een prestigeboekje met 
5 vijf velletjes van vier ze-
^ gels van 50 cent (Steph-

enson-locomotief 1854; 
100 LocomotiueNr. 1,1855; 
*9" Bi2-locomotief op brug, 

1875; G-Class trein, 1930 
en The Ghan, 2004). Prijs 
van het boekje is weer 
iets hoger: $ 10.95. 

Een gewoon boekje met 
tienmaal 50 c. is ook ver
krijgbaar. En tevens -
maar wie wil ze eigenlijk? 
- een zogenaamd che
queboek van twintig 
maal dit boekje. 

Katten en honden 
Ter gelegenheid van de 
Maand van de Postzegel 
kwam er op 21 september 
ook nog een en ander uit. 
Basis is een serie postze
gels: vijfmaal 50 c. en 
eenmaal $ i.- met afbeel
dingen van katten en 
honden - plus de nodige 
boekjes: 

1. tienmaal 50 c. katten 
en honden; 
2. chequeboek met twin
tigmaal dit boekje; 
3. chequeboek met twin
tigvelletjes katten; 
4. chequeboek met twin
tig velletjes honden; 
5. chequeboek met twin
tig velletjes $ 1-zegels; 
6. prestigeboekje hon
den, $ 10.95; 
7. prestigeboekje katten, 
$10.95. 

Reden genoeg om acuut 
de stoppen met het verza
melen van de Australi
sche boekjes of- wat re
alistischer - je te beper
ken tot de nummers 1, 6 
en 7. 

Canada 
Hond, kat, vis en konijn 
Hoewel het in Canada 
ruim driehonderd maal 
per jaar voorkomt dat 
postbodes aangevallen 
worden door honden, is 
de hond toch één van de 
huisdieren die een plekje 
kregen in een op 1 okto
ber verschenen postze
gelboekje. 
Het boekje, met acht 
postzegels van 49 c , ver
scheen op 1 oktober ter 
gelegenheid van de in 
Canada gehouden 
Maand van de Postzegel. 

BouEti de vier huisdieren uit het 
Canadese postzegelbockje 

Kerstboekjes 
Bij de Santa Claus Parade 
in Toronto is het altijd de 
vraag op welke wijze de 
kerstman zal arriveren: in 
een slee, een trein uit be
gin vorige eeuw bestu
rend of aan het stuur van 
een opzichtige open wa
gen. Er zijn natuurlijk 
nog vele andere moge
lijkheden, maar het zijn 
deze drie die het thema 
vormen van de kerstze
gels van dit jaar. Het leid
de ook tot drie kerst
boekjes: twaalfmaal 49 c. 
(kerstman in slee), zes
maal 80 c. (in open auto) 
en zesmaal $ I.40 (als 
machinist). 

Denemarken 
Torenualk 
Van de op 5 november in 
Denemarken verschenen 
serie postzegels met af
beeldingen van roofvo
gels is de 4.50 kr. (toren
valk) ook in een postze
gelboekje verkrijgbaar. 
De torenvalk is één van 
de snelste dieren ter we
reld. Geen wonder dat de 
constructeurs van jacht
vliegtuigen de bouw van 
de valk goed bestudeerd 
hebben. 

Bouen nu al een afbeelding van 
het op 11 mei 2005 m Finland te 
Derschijnen poordenboekje 

gels van 65 c. waarop ijs
brekers staan afgebeeld. 

De torenualk m het Deense postzê elboekje. 

Finland 
Emissies 2005 
Komend jaar geeft Fin
land drie boekjes uit. Te 
beginnen op 14 januari 
met een vriendschaps-

Frankrijk 
Nieuwe omslag 
Het al enkele jaren gang
bare boekje met tienmaal 
Marianne zonder waar
de-aanduiding heeft 

Het kajtje en het 'binnenujcrk' uan een uan de Canadese kerstboelges. 

China 
Volkssprookje 
In juli verscheen in China 
opnieuw een postzegel
boekje met een volks
sprookje, geïllustreerd 
met tekeningen en vijf 
postzegels: viermaal 80 
fen éénmaal 2 y. Het be
treft het sprookje van gei
tenhoedster Liu Yi. 

boekje. De vier zegels van 
65 cent tonen afbeeldin
gen van speelgoed. 
Daarna, op 11 mei, komt 
er een boekje met vier 
eerste-klaszegels (65 c.) 
met afbeeldingen van 
paarden en pony's. 
Vervolgens verschijnt op 
7 september 2005 een 
boekje met vier postze-

sinds 18 september weer 
een nieuwe kaftbedruk-
king. Dit keer wordt er 
reclame gemaakt voor 
het postzegelblokje Por
trait de regions - La France a 
uoir no. 4. 

Gibraltar 
Wilde bloemen 
De post van Gibraltar 



kwam op lo september 
met een geheel nieuwe 
permanente serie postze
gels met afbeeldingen 
van bloemen die in dit 

rotslandje m het wild 
groeien. Er zouden maar 
liefst zeshonderd soorten 
voorkomen, dus kon het 
geen probleem zijn de 
dertien zegels van een 
bloem te voorzien. 
De complete serie komt 
ook in een prestigeboekje 
voor. Het gaat om de vol
gende waarden en letter
aanduidingen: 1 p., 2 p. , 
5 p. , 'G' (=5 p. , post voor 
Gibraltar), l o p . , 'S ' 
(=28 p. , post naar Span
je), 'E' (=30 p. , post naar 
Europa), 'Gl' (=30 p. , ex-
prespost Gibraltar), 'UK' 
(= 30 p. , post naar het 
Verenigd Koninkrijk), 'U' 
(=40 p, post naar de Ver
enigde Staten), 50 p. , £ i 
en £ 3. Totaal £ 6.31, pre
cies ook de prijs van het 
boekje. 

Groenland 
Kerstmis 
Groenland dook voor de 
kerstzegels van dit jaar in 
het verleden. Op de twee 
zegels zien we kerstkle-
ding uit de periode 1920-
1940, wat er toen met 
kerst op tafel kwam en 
hoe men Kerstmis vierde. 

Op de zegel van 5.00 kr. 
zien we een orpilmq, een 
kunstboom. De zegel van 
5.50 kr. laat de kleurrijke 
naneruarpk zien, een soort 

lampion. 
Het bijbe
horende 
postze
gelboekje 
bevat acht 
zegels 
van elk. 
Het boek
je kost 
63.00 kr. 

Groot-Brittannië 
Kerstmis 
Op 2 november gaf de 
Britse post een zestal 
zelfklevende kerstzegels 
uit. Afgebeeld op alle ze
gels staat de kerstman in 
diverse posities. Twee 
van de zegels zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. Het 
ene bevat vierentwintig 
tweede-klaszegels (21 p.) 
met een cadeaus uitleve-

De beide Britse kerstzegels die ook 
m boekjes te koop zijn 

Bouen prestycboekje, Gibroltar Onder Groenlands kerstboekje 

Qrenland 

rende kerstman op een 
besneeuwd dak; het an
dere twaalf eerste-klasze-
gels (28 p.) met de kerst
man terwijl deze jui
chend de opkomende 
zon begroet. 

Hongkong 
Permanente zegel 
Omdat er een toenemen
de behoefte is aan de ze
gel van $ 1.80, gaf de post 
van Hongkong op 7 okto
ber een boekje uit met 
tien van deze zegels. Het 
gaat om zegel uit de per
manente serie van 2002. 

Komend jaar verschijnt er 
op 21 juli een prestige 
boekje met zegels die de 
creatieve commercie als 
thema hebben: design
producten, digitale tech
nologie, entertainment 
en podiumkunsten. 

Ierland 
Wilde bloemen 
De vogels zijn gevlogen. 
Op 9 september kwam de 
Ierse post met een nieu
we permanente serie op 
de proppen; dit ter ver
vanging van de vogel-
serie. 
Als thema van de nieuwe 
serie is gekozen voor in 
Ierland voorkomende 
wilde bloemen. 
Van de zeven zegels is er 
één ook meteen in twee 
postzegelboekjes ver
krijgbaar: de zegel van 
48 c. met een afbeelding 
van de stengelloze sleu
telbloem (Primula 
uulflaris). 
Het ene boekje bevat tien 
gegomde zegels, het an
dere tien zelfklevende. 

Dienstmeisje bij het avond
maal te Emmaus; van Mi
chelangelo Merisi da Ca-
ravaggio De gevangenne-
ming van Christus, van Ni
colas Poussin Hetgeiuee-
klaag ouer de dood van 
Christus en van Waker 
Frederick Osborne De hui-
zenbouwers. 
Het boekje bevat viermaal 
vier zegels van 48 c. plus 
informatieve tekst met 
betrekking tot de schil
ders. De prijs van het 
boekje is € 8.-; dat is 
32 cent boven de nomi
nale waarde. 

NobelpnjsuJinnaors 
Literatuur 
In een gezamenlijke uit
gifte met Zweden (zie 
verderop) gaf de Ierse 
post op 1 oktober een 
boekje uit met vier post
zegels waarop Ierse win
naars van de Nobelprijs 
Literatuur staan afge
beeld. Ze ontvingen deze 
prijs tussen 1923 en 1995. 

Nobel Literary 
Laureates 

ruf 

| ^ y | 

Het Ierse boekje met de Nobelpnjs-
uiinnaars. 

Kaftje van het eerste nicuiue Ierse bloemenboekje. 

National Gallery, deel 3 
Voor de derde en laatste 
maal verscheen er - op 16 
september - een prestige
boekje met zegels waarop 
beroemde werken uit ler-
lands bekendste museum 
te zien zijn. Vier meester
werken zijn afgebeeld: 
van Diego Velasquez 

Het zijn niet de minsten: 
Seamus Heaney (1939-, 
dichter en criticus), Wil
liam Butler Yeats (1865-
1939, drama), Samuel 
Beckett (1906-1989, ro
mans en drama's) en 
George Bemhard Shaw 
(1856-1950, toneelschrij
ver en criticus). Op de ze

gels staan portretten van 
deze literatoren met op 
de achtergrond een ka
rakteristiek element uit 
hun werk. 
De zegels zijn zonder 
waardeaanduiding en 
hebben de letter 'N ' (Na
tional) voor post binnen 
Ierland. Momenteel is 
het tarief 48 c. 

Luxemburg 
2005 
Voor komend jaar heeft 
de post voor Luxemburg 
twee boekjes aangekon
digd: in januari met post
zegels ter gelegenheid 
van het Luxemburgse 
voorzitterschap van de 
Europese Unie en in sep
tember een boekje met de 
kleuren van Luxemburg. 
Beide boekjes bevatten 
zelfklevende zegels. 

Malta 
Inheemse jlora 
In augustus van dit jaar 
verscheen een herdruk 
van het vorig jaar uitge
komen boekje met twaalf 
zegels van 7 c. ' inheemse 
flora'. Het verschil zit 
uitsluitend in de kaftbe-
drukking: nu postale re
clame van MaltaPost, eer
der een viertal verschil
lende reclametekstjes. 

Rusland 
Wolverine 
Het feit dat de uiolucrine 
(of veelvraat) het meest 
bedreigde grote dier in 
Europa is, vormde voor 
de post van Rusland aan
leiding een blokje met 
vier zegels uit te geven. 
De zegels (van 8.00 r. 
elk) verschenen op 12 au
gustus en laten het dier 
in verschillende omstan
digheden zien. De zegels 
kwamen tot stand in sa
menwerking met het We-
reldnatuurfonds. Het be
kende WWF-logo is dan 
ook op de zegels te vin
den. De ivolverine is fami-
he van de wezel en komt 
nog voor in de boomloze 
gebieden van Noord-Fin-
land en andere noordelij
ke landen Het blokje is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje. 

Spanje L̂  
Keramiek S 
Acht zelfklevende Spaan- ^ 
se postzegels met de let- ^ 
ter 'A' (=27 c.) vormen de 5 
inhoud van een op 22 juli i 
verschenen Spaans post- "" 
zegelboekje. 
Afgebeeld op de zegels 
zijn keramische vazen en 
potten op schilderijen 
van Antonio Miguel Gon
zales. 



Tristan da Cunha 
Nieuwe vlag 
Tristan da Cunha is een 
eilandengroep halverwe
ge Zuidelijk Afrika en 
ZuidAmerika. Nadat er 
tussenig57 enigös al 
vier postzegelboekjes 
werden uitgegeven, wer
den de ongeveer driehon
derd inwoners eerder dit 
jaar verblijd met een 
nieuw boekje. Het bevat 
twaalf zelfklevende ze
gels van 30 p. met een af
beelding van de nieuwe 
vlag. 

Tsjechië 
Beschermde bomen 
Al eerder gaf Tsjechië 
postzegels uit die 'na
tuurbescherming' als 
thema hadden. De twee 
op 8 september versche
nen zegels zijn in strips 
van vijf in een boekje ver
krijgbaar. De zegel van 
6.50 kr. laat de 'zingen
de' lindeboom in Teleci 
zien. Het is een holle 
boom waarin zich vol
gens de legende vroeger 
een oude boer bevond die 
zich zingend bezighield 
met het overschrijven van 
de bijbel. Op de zegel van 
8.00 kr. staat de Zizka's 
eik in Podhradi, ge
noemd naar een krijgs

heer. Het persbericht ver
meldt ook nog eens na
drukkelijk dat de boom 
niets te maken heeft met 
de liefdesgeschiedenis 
die hier in de Middeleeu
wen plaats vond. 

Verenigde Staten 
IVlaria en Kind 
Miljoenen Amerikaanse 
kerstkaarten zullen dit 
jaar getooid zijn met een 
zegel die het doek 'Maria 
en Kind' uit 1413 van de 
Florentijnse schilder Lo
renzo Monaco toont. Het 
werk van deze Benedictij
ner monnik is namelijk 
afgebeeld op de kerstze
gel van dit jaar. Deze ze
gel van 37 c. is verkrijg
baar sinds 14 oktober en 
is uitsluitencl in vouw

C H R I S T M A S 

,37 
USA 

De \aatMidde\eeuwse 'Maria en 
Kind' op de kerstzegel van de VS. 

boekjes van twintig stuks 
verkrijgbaar. 
Op 16 november komen 
meer profane zegels van 
37 cent uit met glazen 
kerstversieringen. Ze zijn 
per twintig ook te koop 
in een dubbelzijdig zelf
klevend postzegelboekje 
en in een automaat
boekje. 

Zweden 
Rock 5404 
De Zweedse post vierde 
op 2 oktober de vijftigste 
verjaardag van de rock
muziek met een kleurrijk 
postzegelboekje: Rock 54
04. Op de acht zegels die 
in het boekje te vinden 

Onder: het kajtje i;an hctZmcedsc 
rockmuziekboekje. 

De uier Ziueedse zegels met de Ierse uioordkunstcnaars. 

zijn  elk van 5.50 kr. 
steelt Elvis Presley de 
show, samen met zeven 
Zweedse grootheden. Het 
is dit jaar precies vijftig 
jaar geleden dat Elvis zijn 
eerste hit had: That's All 
RiflhtMama. 
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Nobelpnjsu)innaars 
Literatuur 
In een gemeenschappelij
ke uitgifte met Ierland 
verscheen op 1 oktober 
een boekje met vier Ierse 
winnaars van de Nobel
prijs Literatuur. De vier 
zegels hebben elk een 
waarde van 10 kr. 
Zoals u op de vorige pagi
na hebt kunnen lezen gaf 
ook Ierland  zij het één 
dag eerder dan Zweden 
zo'n boekje uit. 
Op de Zweedse postze
gels figureren dezelfde 
woordkunstenaars die al 
bij de bespreking van het 
Ierse boekje aan u wer
den voorgesteld: Seamus 
Heaney, William Butler 
Yeats, Samuel Beckett en 
George Bernhard Shaw. 

■ETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

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

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 le
zers van 'FilateÜe' 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 

I 

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

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

a DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€7.50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'e'n vakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCiPIaats: (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'. 

file:///aat-Midde/eeuwse


Altijd Dichtbij. 

Bekijk onze nieuwe website: 

www.nationaleparti jenwinlcels.i i l 
^ 

w

www.filatelie.net 
24 uur per dag 7 dagen per week 52 weken per jaar 

''~'W. 

Smits 

ZEER GROTE VOORRAAD NED EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
GRAAG UW MANCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN 

Postzegel en Muntenhandel D c d o b e 
Nieuwstraat Ö 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Bonk 303385952 

IVIICHEL 
Online Catalogue 
wvs/w.michel.de 

; Over 418000 stami 

I Over a miliion 
; price quotations 

• Over 250000 illustrations 

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

■ Sespecialiseerd in Nederland, Overzee en WestEuropal 
• Mail ons uw mancolijstje Onfo@stamps4u n\V 
• Bel voor al uw vragen 06132944891 

I 5tQmps4U de leukste internetpostzegelhondel van Noord Holland | 

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

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En met 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 UtrechtA'dam) 

http://www.nationalepartijenwinlcels.iil
http://www.filatelie.net
http://www.stamps4u.nl


PORTREÏÏEN OP POSTZEGELS: 
VAN PLECHTIG NAAR PERSOONLIJK 
psftzcgel (de (m); s, cjc) i een gewoonlUk rechthoekig 
stuKje papier van renchillende kleur en tekening en van 
verschillende bcp waarden, dai men op brieven enz. piakc, 
om daarmee het port tevoren te betalen rrn pottujft op tat 
brufpldüun, er tat peltate! op doelt, posntsilt vmamtlai, 
tekening, prenr daarvoor ca postztgit cnrmrpett a {voIksL, 
fig) gciicht »at cm «dsmjiiis postuffl! ith tk dan cat beetle 
peptTttam ian kadjc iat paitzcgcl vait hem trtettett zten (Carmig
gclt), (uitdt, gew) rfn postzeffi trctillcit, ccn lelijk gezicht J 
fbU venvarmlngsmonleurs) kleinste model radiator voor cv 

Uit Van Dale's Croot Woordenboek der 
Nederlandse Taal, deel 3 (jR), pagina 2635 

Op postzegels staan vaak por
tretten. Gedurende de eerste 
eeuw van het bestaan van de 
postzegel domineerde het por
tret de postzegels, naast bij
voorbeeld incidenteel een rijks
wapen of een groot V(/aardecij
fer, ook al veroverden andere af
beeldingen langzaam maar ze
ker terrein. De vele portretten 
op postzegels zorgden zelfs 
voor nieuwe uitdrukkingen, zo
als 'een postzegel trekken' (een 
lelijk gezicht trekken). De uit
spraaK '...als ik dan een beetje 
peper nam, dan had je dat post
zegel van hem moeten zien' 
(Carmiegelt) komt zelfs voor in 
Van Dale (zie hierboven)! 

GrootBrittannië had in 1840 de 
primeur waar het de invoering 
van postzegels betrof Op de 
eerste Engelse zegels werd het 
portret van het staatshoofd af
gebeeld en de waarde vermeld. 
Hiermee werd een duidelijke 
trend gezet. Die keuze voor 
'portret plus waarde' was overi
gens niet zo vreemd: een post
zegel was en is immers een 
stuk waardepapier, waarmee 
vooraf betaald wordt voor het 
bezorgen van een brief Een 
postzegel is functioneel gezien 
dus, net als een munt, een be
taalmiddel. Het staatshoofd 
vertegenwoordigt daarbij de 'of
ficiële waardigheid'. 

LANGLOPENDE EMISSIES 
In Nederland werd op postze
gels van begin af aan het staats
hoofd afgebeeld. 

Daarnaast kwamen er vanaf 
O M 1869 postzegels met het rijks
' » ' ■ wapen als afbeelding, zegels die 

in 1876 door cijferpostzegels 
werden vervangen. Dezelaatste 
waren bestemd voor de franke
ring van drukwerken; het staats

D O O R M O N I Q U E C. E R K E L E N S , DEN H A A G 

Waarom werden de allereerste postzegels gedomineerd 

door portretten? Het heeft ongetwijfeld iets te maken met 

hun functie als waardedocument: ze werden beschouwd als 

een soort 'papieren munten' die konden worden gebruikt 

om een postale dienst te betalen. In de nu volgende 

bijdrage belicht Monique Erkelens de  in de loop van de 

jaren veranderde  rol die het portret op de Nederlandse 

postzegels vervult. 

hoofd moest de (kennelijk wat 
sjieker geachte) brieven sieren. 
Deze combinatie  het staats
hoofd voor het brieftarief cijfer

zegels voor het drukwerktarief

werd door PTTPost de gehele 
twintigste eeuw gehandhaafd. 
Zo ontwierp Wim Crouwel in 
1976 de bekende cijferzegels, 
bestemd om te worden gebruikt 
naast de uit 1969 stammende 
postzegels met het portret van in dit geval de architect K.P.C. 
de koningin ('Juliana Regina'). de Bazel  werd gevraagd een 

postzegel reeks te ontwerpen. 
De Bazel gaf de voorkeur aan 
een eigentijdse vormgeving en 
dat nep destijds enorme tegen
stand op. Het publiek was ken
nelijk gewend aan postzegels 
met een beeldenaar in een klas
sieke omlijsting. Toch luidde 
De Bazel in 1913 een nieuw tijd
perk in de vormgeving van Ne
derlandse postzegels in. 
Andere jubilea volgden, zoals 
regeringsjubilea en huwelijksju
bilea van de koningin. En wat te 
denken van de zegel die al op 
16 december 2003 verscheen 
na de geboorte op 7 december 
van prinses CatharinaAmalia? 
Een ander thema werd ge
vormd door postzegels met le
den van het koninklijk huis in 
relatie tot een 'goed doel': als 
ondersteuners van het Rode 
Kruis in 1927 of als beschermer 
van het Nationaal Crisis Comité 
in 1934, 

De 'Juliana Regina'zegels wer
den in 1981 vervangen door de 
ook nu nog in omloop zijnde 
Beatrixzegels van de hand van 
Peter Struijcken, In 1997 kwam 
het onderscheid tussen druk
werk en brieftarief te vervallen. 

KONINKLIJKE PORTRETTEN 
Behalve postzegels met een 
portret van het staatshoofd, zijn 
er ook postzegels die leden van 
de koninklijke familie tonen in 
verband met een bepaalde ge
beurtenis. De eerste keer ge
beurde dat in 1898, bij de inhul
diging van de jonge Wilhelmina 
als koningin, 
In 1913 werden postzegels uit
gegeven bij het eeuwfeest van 
iviederlands herstelde onafhan
kelijkheid. De postzegels laten 
de vier staatshoofden zien die 
Nederland sinds 1813 geregeerd 
hebben: de koningen Willem I, 
II en lil en koningin Wilhelmi
na. Het is een bijzondere serie, 
want het was voor het eerst dat 
een onafhankelijk kunstenaar 

|5p+20<= 

doelen op het gebied van het 
kind, zoals de prinsessenzegels 
van 1946 en de kinderpostze
gels van 1972. 

BEROEMDE PERSONEN 
Een volgende categorie gepor
tretteerden wordt gevormd 
door personen die een belang
rijke rol hebben gespeeld in bij
voorbeeld kunst, wetenschap of 
politiek. 

MMMMMMMMi i l l «»»«« ! ! ! 

Voor het eerst werden weten
schappers afgebeeld op de kin
derpostzegels van 1928, terwijl 
twee jaar later, in 1930, Rem
brandt met een postzegel werd 
geëerd. In de periode tussen 
1935 en i 948 waren het vooral 
de zomerpostzegels waarop 
deze erflaters van onze bescha
ving te vinden zijn en in 1954 
kwam het nogmaals voor. 

Ook vervulde het koninklijk huis 
de rol van 'promotor' van goede 

In de afgelopen anderhalve 
eeuw werden incidenteel her
denkingspostzegels uitgegeven 
waarop beroemde personen te 
zien waren, soms vanwege hun 
geboorte of sterfdag zoveel jaar 



geleden. Een voorbeeld is de 
Groen van Prinstererzegel uit 
1976. 

Vaak ook echter kwam het tot 
een postzegel omdat de bewus

te persoon net symbool vormt 
of vormde voor een bepaalde 
organisatie. 
Een voorbeeld van deze laatste 
categorie is Gijsbert Voetius, 
hoogleraar theologie, die sym

booFstaat voor de Universiteit 
van Utrecht (1936). Ook 
Schroeder van der Kolk en Jo

hannes Wier (i960) zouden we 

<INEDERIANDI! 
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kunnen noemen, voor de gees

telijke volksgezondheid. 
In het laatste kwart van de vori

ge eeuw werden politici en No

belprijswinnaars geregeld her

dacht op een postzegel. 
Lange tijd was het zo dat er 
geen andere levende personen 
dan leden van het koninklijk 
huis op een postzegel gepor

tretteerd werden. De reden hier

voor was simpel: levende perso

nen zouden in een latere fase 
van hun bestaan altijd nog in 
opspraak kunnen komen. Op 
deze regel werd in 1986 een uit

zondering gemaakt, door de 
toen honderdjarige politicus dr. 
Willem Drees op een zegel af te 
beelden. Sinds 1992 is het strik

te beleid op dit punt wat losge

laten. Voorbeelden? De postze

gels waarop Freek de jonge 

(1995) en Nelson Mandela 
(2003) bewust herkenbaar zijn 
afgebeeld. 

SCHiLDERIJPORTRETTEN 
Enigszins passend in de vorige 
categorie zijn postzegels met 
afbeeldingen van portretten van 
kinderen, die ontleend werden 
aan schilderijen. In de periode 

van 1955 tot 1958 vormden zul

ke kinderportretten een bijzon

der populair onderwerp voor de 
kinderpostzegels uit die jaren. 
In 1955 werden zeventiende

eeuwse portretten gekozen, in 
1956 ging het om portretten uit 
de zestiende eeuw en in 1957 
waren portretten van schilderij

en uit de negentiende en twin

tigste eeuw aan de beurt. Voor 
een deel zijn de geportretteer

den onbekend, maar daar staat 
tegenover dat sommigen zelfs 
zeer bekend zijn. Willem van 
Loon (kinderpostzegel van 
1955) werd bijvoorbeeld in i686 
burgemeester van Amsterdam. 
Ook twee kinderen van Con

stantijn Huygens werden op de 
emissie van 1955 afgebeeld. Op 
de postzegel van 25 cent uit 
1956 is het portret van prinses 
Elisabeth van Oostenrijk te 
zien, die van 1570 tot 1574 ko

ningin van Frankrijk was. 

FIGURANTEH 
Ook vóón992 werden er al le

vende personen op postzegels 
afgebeeld. Dat lijkt in tegen

spraak met wat eerder is opge

merkt, maar bij deze levenden 
gaat het niet om de persoon

zelf Ze 'figureren' slechts van

wege de rol die ze spelen of het 
beroep dat ze vervullen. 

De eerste keer kwam dit voor bij 
de kinderpostzegels van 1931. 
De vernieuwende techniek die 
ontwerper Kiljan bij deze emis

sie toepaste  fotomontage 
geldt als een hoogtepunt in de 
vormgevingsgeschiedenis van 
de Nederlandse postzegels. 
Het feit dat er op de zegels kin

deren met een handicap wer

den afgebeeld, gaf een hoop 
commotie in die t i jd. 
In 1947 liet fotografe Eva Bes

nyö kinderen uit haar omgeving 
figureren en in 1951 portretteer

de haar collega Cas Oorthuys 
zijn dochter en enkele school

genootjes. Ook de fotograaf Ca

rel Blazer liet kinderen een rol 
spelen in de foto's die hij maak

te voor de kinderpostzegels van 
1966. 

Op de zomerpostzegels van 
1993 en ook die van de daarop

volgende jaren werden ouderen 
afgebeeld. De toeslag van deze 
postzegels komt ten goede aan 
projecten voor ouderen. 

BUITENLANDERS 
In 1944 sloten de regeringen 
van Nederland, België en 
Luxemburg een douane

overeenkomst; vanaf dat 
moment was het begrip 
'Benelux' een feit. Op een 
herdenkingspostzegel in 1964 
werden naast koningin Juliana 
de Belgische koning Boudewijn 
en groothertogin Charlotte van 
Luxemburg afgebeeld. 
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Voorde Europazegels 1980 
(thema: 'vooraanstaande per

soonlijkheden') viel de keus op 
sir Winston Churchill, die als te

I At)l£handaiD)emn 

genhanger van koningin Wilhel

mina werd opgevoerd. Beiden 
hebben in en kort na de oorlog 
met elkaar gesproken over de 
toekomstvan Europa. Ontwer

per Pieter Brattinga wilde deze 
periode in de sfeer van de ze

gels laten terugkeren, door te 
kiezen voor een fragment uit 
een van hun redevoeringen uit 

die tijd, door een overduidelijk 
gebruik van de nationale vlag

gen en door de toepassing van 
het 'Engelse' letterype de Cill, 
dat jarenlang het gezicht be

paalde van de Londense Un

c/efgrounc/huisstijl. 
Rineke Dijkstra portretteert kin

deren over de gehele wereld. 
Voor het jubileum '50 jaar Uni

cef (1996) ontwierp ze postze

gels die kinderen uit Ghana la

ten zien. 

PERSOONLIJK PORTRET 
Tot slot aandacht voor een rela

tief jong fenomeen, dat prima 
in onze tijd past, want de post

zegel is een populair communi

catiemiddel geworden waarmee 
je familie, vrienden of kennis

sen kunt verrassen. We hebben 
het over de 'persoonlijke post

zegels' die je sinds 2003  bij

voorbeeld voorzien van je eigen 
portret  tegen betaling kuntla

ten drukken. Een kleine nuance; 
het eigen portret komt niet op 
het waardepapier zelf maar op 
een aanhangend tapje. Maar 
het is net ecnt.... 

Lees tips: 
G. Holstege, J. Vellelcoop, R. van 
den fieuvel; HandboekPostiuaarden 
Nederland; Houten/Amsterdam, 
I9g4heden. 
Paul Hefting: Nederlandse Koning

en Konin̂ innezeflels uan 1852 tot en 
metigSi; 'sGravenhage, 1982. 
Christiaan de Moor: Postzegel

kunst; 'sGravenhage, i960. 
Johan Jongma: Eerder een standbeeld 
dan een postzegel, artikel in maand

blad Filatelie, november 2001, pa

gina 822823. 

Persoonlijke postzegels maken: 
Wie belangstelling heeft voor het 
laten maken van persoonlijke 
postzegels kan terecht op de web

site lüiuu;.postshop.nl. Klik op de 
hoofdpagina in de horizontale 
menubalk op 'Postzaken rege

len'. Er verschijnt een uitklap

menu; klik daarin op de optie 
'Persoonlijke postzegels maken'. 

Verantwoording: 
Dit is de volledige versie van een 
tekst die werd geschreven voor de 
website u;u)U).cultuuru)ijzer.n!. Op 
genoemde website werd de tekst 
in verkorte vorm geplaatst, aan

gepast voor een nietfilatelis

tische doelgroep. 

893 

http://postshop.nl


N.v.KH.onaer ae loep 

Deze aflevering 

Gedurende de afgelopen maanden besteedden wij aandacht aan 
enkele van de vele mogelijkheden om een collectie te specialiseren. 
Deze keer wordt het verzamelen van poststukken onder de loep 
genomen. Het is een internationale ontwikkeling dat het aantal 
verzamelaars van poststukken al jaren gestaag groeit Een logisch 
voortvloeisel hiervan is dat diverse leden van de NVPH zich in 
het verhandelen van poststukken hebben gespecialiseerd. 

Poststukkenhandelaar Peter Rozema 'Verzamel kwaliteitsbewust'' 

Onder hen Peter Rozema, die een loopbaan in het bedrijfsleven 
inruilde voor het onzekere, maar avontuurlijke bestaan van 
poststukkenhandelaar Tijdens een gesprek legt hij uit waarom 
hij van deze beslissing nooit een dag spijt heeft gehad 

Een poststuk vertelt het hele verhaal 

Een postzegel geeft na bestudering veel informatie prijs, maar die 
heeft voornamelijk betrekking op het papiertje zelf Een gebruikte 
postzegel licht als het gaat om de postale geschiedenis al een 
groter tipje van de sluier op, Stempeltype, plaats van afstempeling 
en de datum van gebruik vormen dankbare studieobjecten. Het is 
een logische ontwikkeling dat de enthousiaste filatelist zich op een 
gegeven moment (ook) met poststukken gaat bezighouden. Het 
hele verhaal, dat bij een postzegel hoort, is immers alleen te 
reconstrueren als deze zich nog op het complete poststuk bevindt. 
Natuurlijk vereist het de nodige kennis om deze verhalen te 
doorgronden Op grond hiervan zou voorzichtig kunnen worden 
gesteld dat het verzamelen van poststukken tot de hogeschool 
van de filatelie behoort. Maar laat u zich niet bij voorbaat 
ontmoedigen. 
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Onvoldoende gefrankeerd^ Nee, voor buitenlandse bestemmingen binnen 
dertig kilometer van de grens gold in die tijd een verlaagd tarief van 5 cent' 

Er bestaat gelukkig geen toelatingsexamen en iedereen met 
een gezond verstand en het vermogen tot kritisch kijken kan 
bij het opbouwen van zijn poststukkencollectie tot interessante 
ontdekkingen komen. Ter ondersteuning is er heel veel literatuur 
voorhanden Bovendien zijn poststukkenverzamelaars m de regel 
genereus als het gaat om het delen van verworven kennis. 
Tien tegen één dat u leuke en interessante contacten opbouwt 
als u zich met het verzamelen van poststukken gaat bezighouden 

Schaars 

Het leeuwendeel van alle gebruikte postzegels en dan praten we 
even niet over verzoek en velafstempelingen van plaatjeszegels

is ooit van een poststuk afgehaald Slechts een enkele trendsetter 
onder de postzegelverzamelaars was in de volledige brief 
geïnteresseerd. Dit is de reden dat oudere zegels op volledig 
intacte brieven veelal moeilijk zijn te vinden Mede door de 
groeiende belangstelling heeft deze schaarste in de afgelopen 
tientallen jaren geleid tot een sterk gestegen prijsniveau 
Waaruit niet meteen de conclusie mag worden getrokken dat 
het aanleggen van een collectie poststukken per definitie een 
kostbare aangelegenheid is. U kunt zich bijvoorbeeld toeleggen 
op een gebied of onderwerp dat nog niet in het brandpunt van 
de belangstelling staat. Maak eens een praatje of met één van de 
NVPH leden, die in poststukken is gespecialiseerd Of stuur een 
mailtje' Hij of zij helpt u graag verder op weg in de veelzi|dige, 
avontuurlijke en intrigerende wereld van de poststukken. 

Een piauiiiye aangetekende brief met aangegeven waarde 



^Als vierjarig jochie stoomde óók 
ik de postzegels v a n de br ieven' 
In gesprek met Ir. Peter Rozema, 
poststukkenhandelaar 

Najaarsbuien geselen Den Haag. Het is wat je noemt 
postzegelweer. In een rustige straat in het Bezuidenhout treffen 
we poststukkenhandelaar Peter Rozema (54). We komen er al 
snel achter dat hij dit jaar zijn vijftigjarig jubileum als filatelist 
mag vieren. Als vierjarig jochie zette hij -omdat hij zich verveelde 
tijdens een ziekte- zijn eerste wankele schreden op het pad van 
de filatelie. Hij moet een beetje lachen als hij hierover vertelt: 
'Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik toen een aantal 
postzegels van brieven en prentbriefkaarten heb afgestoomd en 
die vervolgens met de natte gom op de deur van mijn kamer heb 
geplakt. Niemand begint met het verzamelen van poststukken, 
de postzegels komen het eerst.' Op zijn tiende verjaardag 
kreeg hij een prachtig cadeau van zijn oom uit Amerika. 
Een leeggegeten doos van Droste vol met postzegels: 'En daar 
zat goed materiaal tussen. De inhoud van die doos was een 
enorme stimulans om door te gaan met verzamelen.' 
Na de middelbare school studeerde hij in Delft In zijn vrije tijd 
verleende hij hond- en spandiensten in de postzegelwinkel van 
Henk Sap Daar kocht Rozema zijn eerste brieven, in prijs 
variërend van tien cent tot een gulden. Op de beurs onder de 
boom op het Haagse Noordeinde vond hij het nodige materiaal 
en hij bezocht zijn eerste veilingen. Ook werd hij lid van de 
Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, 
kortweg Po&Po. 
Na afronding van de studie lokte het bedrijfsleven, maar na een 
jaar of tien was de uitdaging grotendeels verdwenen: 'Wat voor 
positie je ook bekleedt bij grote bedrijven, je hebt altijd bazen. 
Je bent en blijft een radertje in het geheel. Hierdoor heb je niet 
voldoende vrijheid van handelen en dat begon mij op te breken. 
Ik besloot een nieuwe uitdaging aan te gaan en van mijn 
hobby mijn beroep te maken.' Rozema werd handelaar en 
specialiseerde zich in poststukken, in eerste instantie van 
Nederland en gebieden. 'Waarom poststukken? Omdat die 
stukjes van zowel de postale- als de algemene geschiedenis 
prijsgeven. Neem bijvoorbeeld oude brieven naar Indië. 
Hiervoor waren verschillende routes, waarvoor verschillende 
tarieven van kracht waren. Aan de hand van zo'n brief kun je 
de hele afgelegde route reconstrueren Dat maakt het extra 
interessant. Het verzamelen en verhandelen van poststukken is 
een grote uitdaging. Je wilt er veel over weten en er valt ook 
veel over te leren.' 

Hoewel postzegels haar nauwelijks kunnen boeien vindt ze 
deze poststukken wél interessant. Ik heb al vaker gemerkt dat 
vrouwen veel visueler zijn ingesteld dan mannen. Volgens mij is 
het verzamelen van geïllustreerde poststukken hen op het lijf 
geschreven.' 

n Het verzamelen van poststukken 
is een grote uitdaging" 

'Aan iedereen die brieven verzamelt of gaat verzamelen geef ik 
altijd het advies; "Let goed op de kwaliteit!". Dus geen brieven 
met ponsgaten of alleen voorkantjes. Bij twijfel altijd de echtheid 
laten controleren, zeker als het om behoorlijke bedragen gaat. 
Maar pas op! Soms mag een brief lelijk en beschadigd zijn. 
Zo vond ik onlangs een onooglijk briefje in een partij, die ik op 
een veiling had aangekocht. Ik had het bijna in de rommeldoos 
gegooid. Bij nadere bestudering bleek uit een speciaal stempel 
dat dit poststuk een treinongeluk had meegemaakt. Met de 
opbrengst van deze vondst was de rest van de partij bijna 
betaald.' 
'De poststukkenmarkt ligt er goed bij. Door het schaarse 
aanbod is het voor handelaren vaak moeilijk om een 
evenwichtige voorraad aan te houden. Voor gevorderde 
verzamelaars wordt het moeilijker om iets aan de collectie toe 
te voegen. Het verzamelen van poststukken heeft een goede 
toekomst. Het internet zal een steeds grotere rol gaan spelen. 
Momenteel ben ik hierop alleen als koper actief, maar de dag 
waarop ik mij aan de verkoopkant zal profileren is niet ver!' 

Kv^allteitsbe>vust 
'Filatelisten die overwegen om brieven te gaan verzamelen 
hebben bijna een onbeperkte keuze. Het is aan te bevelen om 
een deelgebied te kiezen, waar je wat mee hebt. Je kunt 
poststukken van een land of een emissie verzamelen. Anderen 
kiezen voor een stad- of streekverzameling. Ikzelf bijvoorbeeld 
verzamel alle poststukken van mijn geboorteplaats Strijen en van 
Delft, omdat ik daar lang gewoond heb. Voor mijn vrouw, die uit 
Indonesië komt, verzamel ik haar geboorteplaats Keboemen. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 070-347 38 49 

E-mail- info@nvph.nl 
Internet: W^V>V.nvph.nl 
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OLYMPHILEX 04: EXPOSITIE OP 
MOOIE, ONBEREIKBARE LOCATIE 

Schoonheidsfoutjes volop^ maar een prachtige tentoonstelling 
D O O R L A U R E N T Z J O N K E R , Z W O L L E 
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De auteur samen met Mark Huizinga, die de rechts afgebeelde NOCBoomerangkaart met gelegenheidsstempel signeerde. 

Sinds de Olympische Speien 
van 1984 worden ten tijde van 
de Spelen onder de titel Olym
philex speciale postzegelten
toonstellingen gehouden. Bij 
elke volgende editie neemt het 
aantal deelnemers toe en wordt 
de lat weer wat hoger gelegd. 
Ook tijdens de Olymphilex van 
Athene 2004 was dit het geval: 
er was fantastisch materiaal te 
bewonderen en het zal zeker 
niet gemakkelijk zijn geweest al 
die collec
ties te jure
ren. Over 
het al

ge m e e n 
deed de ju
ry zijn werk 
naar beho
ren, al zul
len leken 
misschien 
de indruk 
hebben ge
had dat er 
wel èrg veel 
goud naar 
G r i eken
land, Italië 
en de Verenigde Staten ging, 
landen waar nogal veel juryle
den vandaan kwamen. De Grie
ken waren met 24 inzendingen 
paraat en hadden de beste col
lecties. Dat heeft ongetwijfeld te 
maken met de bekende Olympi
sche emissie van 1896, die 
meer body en een historische 
uitstraling heeft. Het is dan niet 
verwonderlijk dat de drie extra 
bekroningen in goud, zilver en 
brons (in 2000 in Sydney inge
voerd, als een soort tegenhan
ger van de 'echte' Olympische 
medailles) naar Grieken gingen. 
De locatie was verre van ideaal. 
Het EKEP Center is weliswaar 
een modern, goed beveiligd ge
bouw met airconditioning, bar 
en restaurant en ook de kaders 
waren naar wens, maar het was 
met openbaar vervoer niet te 
bereiken, afgelegen als het lag 
aan de autoweg AtheneLamia, 
twaalf kilometer ten noordwes
ten van Athene. Ook de shuttle
bus van metrostation Kato Pati
sia naar Metamorphosi reed 
niet met de beloofde frequentie. 
Op de officiële openingsdag liet 
de bus het zelfs geheefafweten; 
een taxi nemen was het enige 
dat erop zat. 

Van 12 tot en met 22 augustus j l. werd in Athene de 

vierjaarlijkse tentoonstelling Olymphilex 04 gehouden. 

Slechts één Nederlander nam aan deze filatelistische 

krachtmeting deel: de auteur van de nu volgende 

bijdrage, die in de Griekse hoofdstad een prachtig 

resultaat behaolde: goud met ereprijs. Maar niet alles 

verliep in Athene zo voorspoedig... 
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Gezellig druk was het eigenlijk 
uitsluitend op de dag van de 
opening. Er waren toespraken, 
een Griekse sopraan zong een 
aria en lOCvoorzitter Jacques 
Rogge opende  onder het toe

i BELANGRIJKSTE DEELNEMERS 

De belangrijkste deelnemende 
landen (in aantallen inzendingen) 
van Olymphilex 04 waren: 

1. Griekenland 
2. Verenigde Staten 
3. Italië 
4. Duitsland 

Polen 
6. Tsjechië 
7. België 

, Turkije 
} 9. Spanje 
i Argentinië 
! II. Slowakije 
i China 
! Kroatië 

24 
18 
17 
15 
15 
13 
12 
12 
II 
II 
10 
10 
10 

Opvallend was het grote aantal in
zendingen uit Aziatische landen; 
behalve China (zie hierboven) wa
ren dat Pakistan (9), India (6), 
Thailand (5) en Korea (4). Aantal 
inzendingen uit Nederland: i. 
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Vier post(waarde)stukken van Olymphilex: linksboven een van de dertig speciale mascottekaarten, daarnaast een ansichtkaart met een van vijf 
Olymphilexstempels, linksonder een Sloveense Olymphilexbrießaart en rechtsonder een maximumkaart met de Acropolispostzegel. 



Boven- Crfeks blokje ter gelegenheid van defilatelistische tentoonstelling Olymphilex 04 in 
Athene. Onder Cnekse Olympische zegel met op de tab aandacht voorde tentoonstelling 

ziend oog van zijn voorganger 
Juan Antonio Samaranch - de 
tentoonstelling. Het geheel 
werd afgerond met een korte 
rondgang van de bobo's langs 
de indrukwekkendste kaders en 
met een goedbezochte receptie. 
Op de andere dagen was het stil 
in het Center, want er was maar 
weinig reclame gemaakt. Affi
ches met een verwijzing naar 
Olymphilex mochten niet opge
hangen worden; dat zou de toe

risten maar verleiden om de 
Olympische Spelen links te la
ten liggen. Tickets voor de Spe
len waren er nog in overvloed, 
en die moesten de hoognodige 
euro's in het laatje brengen. 
De handelaren en postadminis-
traties op de tentoonstelling 
hadden het echt niet druk. Een 
uitzondering vormde de stand 
van de Griekse posterijen, die 
naast een expositieruimte met 
alle Olympische fakkels gesitu

eerd was. De uitgebreide Griek
se emissies ter gelegenheid van 
de Olympische Spelen vonden 
gretig aftrek. Opmerklijk, als je 
bedenkt dat een complete set 
rond de honderd euro kostte. 
Er werden tijdens Olymphilex 
vijf gelegenheidsstempels ge
bruikt, met in het hart een lau
werkrans met de naam van 
plaatsen waar de antieke Spelen 
in Griekenland werden gehou
den. De prijs van het speciale 
blokje met de mascottes Athena 
en Phevos (Apollo) was pittig: 
zes euro. Knullig was dat de ca
talogus van de expositie pas te
gen het einde van de tentoon
stelling verscheen. 
De Po/worés-avond voor geno
digden (ik behoorde daar niet 
toe) werd op zaterdagavond 2i 
augustus gehouden. Toen ik de 
volgende morgen tegen elf uur 
de prestaties van de winnaars 
eens nader wilde inspecteren, 
werd ik onaangenaam verrast. 
Niet alleen bleken de bekronin
gen niet op de kaders te zijn 
aangebracht, erger nog: men 
was al aan het afbouwen. Een 
grove fout van de organisatie, 
die er ook niet voor had gezorgd 
dat een gesprek achteraf met de 
jury mogelijk was. Nogal wat 
schoonheidsfoutjes dus. 
Wel weer leuk was dat alle be
kroonden een diploma ontvin
gen dat ondertekend was door 
Jacques Rogge en Juan Antonio 

Samaranch plus een mooi ge
stileerde rechthoekige medaille! 

POSITIEF NEGATIEF 
Jammer voor de Griekse gewicht-
heffer Leomdas Samponis: de 
Griekse PTT heeft de postzegels 
met zijn portret weer ingetrok
ken. Sampanis won brons op de 
Spelen van Athene, maar bleek 
bij de dopingtest positief te zijn, 
wat - zoals u weet - negatiefis. 
Leonidas moest zijn bronzen 
plak inleveren en de inmiddels 
uitgegeven zegel (Grieken die 
een medaille wonnen werden op 
deze wijze geëerd) wordt als niet-
uitgegeven beschouwd. Op Inter
net wordt al in Sampranisblokjes 
gehandeld; er werden al prijzen 
van rond de 75 euro betaald. 

DE OPRICHTING VAN DE FiPO 
EN EEN OLYMPHILEX-OVERZICHT 

De Federation International de Philatelie 
Olympique (FIPO) werd op 7 december 
1982 opgericht. Olympische filatelis
ten uit de gehele wereld werden uitge
nodigd om het oprichtingsmanifest te 
ondertekenen. Doel van de FIPO is de 
wereldwijde promotie van de Olympi
sche filatelie, onder ander door het 
houden van tentoonstellingen onder 
de naam Olymphilex. 
De postadministraties kregen van de 
FIPO richtlijnen ten aanzien van hun 
emissiebeleid, om onnodige uitgiften 
te vookomen. Ook werd een prijs in
gesteld voor de beste Olympische 
postzegel ter gelegenheid van een edi
tie van de Spelen. 
Veel andere initiatieven, zoals het op
richten van een Nederlandse afdeling 
van de FIPO, kwamen echter niet van 
de grond. 
Op onregelmatige tijdstippen organi
seert de FIPO in Lausanne de Interna
tional Olympic Collectors Fair; voor het 
laatst gebeurde dat eind mei 2004. 
Aan de internationaal bekende Olym-
philex-exposities deden tot dusver 
slechts twee Nederlanders mee: be
halve de auteur van bijgaande bijdrage 
was dat Jan Muller, die in ig88 zijn 
collectie The Homo Ludens and his Sports 
inzond (diploma). De Olymphilex-
tentoonstellingen vallen overigens 
onder het cultureel programma (Arts 
Festival) van de Olympische Spelen. 
Hieronder een overzicht van de diver
se Olympische exposiües: 

1984 - Los Angeles (VS); op uitnodi
ging; 30 inzendingen, o.a. van Lau-
rentz Jonker (collecties van Amster
dam 1928 en Melbourne 1956). 

1985 - Lausanne (Zwitserland); 
hoofdzakelijk propagandatentoon-
stelling; 171 inzendingen. 
1987 - Rome (Italië, tijdens WK Atle
tiek); 135 inzendingen; eerste compe
titieve tentoonstelling (oude FlP-re-
gels); eenmaal Groot goud (Canepa, 
Italiè: Olympische Spelen Panjs 1924); 5X 
Goud; 4X Groot verguld zilver (o.a. 
Laurentz Jonker, Olympia, the spintJor 
the Amsterdam Olympics ig 28), gx Ver
guld zilver. 
1988 - Seoul (Zuid-Korea); 221 inzen
dingen; expositie volgens FlP-regels; 
4X Goud, 7x Groot verguld zilver, 8x 
Verguld zilver. Grand Pnx: Ladislav Ka-
rel, Zwitserland, Olympische Spiele 
1896-1952. 

Filütelistisch mate
riaal op de thema's 

FIPO en Olamphilex 

1990 - Varna (Bulgarije); 184 inzen
dingen; 'tussendoortje' i.v.m. jubi
leum 'Honderd jaar georganiseerde 
filatelistische beweging in Bulgarije; 
Grand Prix: Fritz Karpinski, Duits
land, Ich rufe dieju^end der Welt; 2x 
Goud, lox Groot verguld zilver, 3X 
Verguld zilver. 
1992 - Barcelona (Spanje); 293 inzen
dingen; 3xGoud, 13X Groot verguld 
zilver, i/x Verguld zilver. 
1996 -Atlanta (VS); 235 inzendingen; 
Grand Pnx: Dieter Germann, Duits
land, Olympic Games in Germany, 1956; 
7xGoud, 13X Groot verguld zilver, i8x 
Verguld zilver. 
2000 - Sydney (Australië); aantal in
zendingen onbekend; 5xGoud, 8x 

Groot verguld zilver, 2ix Verguld zil
ver. Voor het eerst extra prijzen in 
goud, zilver en brons: Francesca Rap-
kin (GB), goud, The 1956 Olympic Ga
mes; Pierangelo Brivio, Italië, zilver 
('Voetbal') en V. Genovese, Italië, 
brons, The Fascinating World ofTennis. 
2004 - Athene (Griekenland); 265 in
zendingen; 2x Groot goud, i3xGoud, 
15X Groot verguld zilver; 27X Verguld 
zilver; exCra prijzen: Georgios Sparis, 
Griekenland, goud, Commemoratiue is
sue of thejirst Olympic Games - Athens 
1896; Emmanuel Mavides, Grieken
land, zilver en Yako Doyou, Grieken
land, brons; Goud met ereprijs voor 
Laurentz Jonker, Nederland, collectie 
Amsterdam Olympics 1928. 
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Messegelände. Inlichtingen: 
H. Buitenkamp, Van Bere
steijnstraat 26a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598
636165 
■ 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. ParkstadFilo 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, tentoonstellmgsenvelop 
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, 6369 BV Simpelveld, 
telefoon 0455441891. 
■ 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. Fila RoUuc, ten
toonstelling (categorie 3), 
verzorgd door verenigingen 
die aangesloten zijn bij Eu
rophila. Ca 200 kaders. Vie
ring Limburgse Filatehsten
dagen. Tentoonstelling loopt 
parallel aan ParkstadFila (zie 
hierboven). Inlichtingen: H 
Brouns, Karolingenstraat9, 
6369 BV Simpelveld, telefoon 
0455441891 

ÏILOIEUSnSCHE 
4VEI 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

■ 13 en 14 november: 
WezembeekOppem (Bel

gië). Bencfralux 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 (17.30 uur: snelschaak
toernooi) en op zondag 14/11 
van 9 30 tot 13 uur Informa
tie www schaakphilatehst bc/ 
bcnefralux 
■ 20 en 21 november: 
Wijk bij Duurstede. Open Da
gm van de lojarige filatelis
tenveremging 'Wijk bij Duur
stede' en jeugdpostzegelclub 
'De Postduif SWOVzaal, 
Ewout en Elisabeth Gasthuis, 
Gansfortstraat. Openingstij
den: op zaterdag 20/11 van 14 
tot 18 uur en op zondag 21/11 
van II tot 17 uur. Informatie: 
telefoon 0343573979 ofper 
email ejvanderuegte@tele2 nl. 
■ 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Eindejaorsbfurs. 
Evenement voor verzame
laars van postzegels, munten 
en andere verzamelobjecten. 
Americahal, Laan van Erica 
50. Handelarenstands, infor
matiestands van gespeciali
seerde verenigingen, ten
toonstelling Openingstijden: 
op beide dagen van 10 tot 
17 30 uur. Inlichtingen: 
VOW, Tienwoningenweg 53, 
7312 DL Apeldoorn, telefoon 
0553558600 ofper email
orgamsat\e(g>emde]aarsbeurs n\ 
(site: www eindcjoorsbeurs nl). 

2005 

■ 23 januari: 
Leiden. Postztgehotaddag ge
organiseerd door de Leidsche 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars ter gelegenheid 
van het 65jang bestaan van 
de vereniging Verenigings
gebouw K&G, J.C. de RjLjp
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 ofper email via 
acp ho3endoorn(3)hccnct nl 
■ 27 februari: 
Nijmegen. PostzeaelTotoal, 
postzegelevenement georga
niseerd door FilatelistenVer
eniging 'Noviopost', Nijme
gen. De Klokketoren, Slote
maker de Bruineweg/hoek 
Muntweg Bekertoernooi 
Bond, computer in de filate
lie, tentoonstelling van uitge
werkte verzameling van leden 
van 'Noviopost', taxaties 
door deskundigen, ruilen, 
opruiming van restanten, 
handelaren aanwezig, spel

If! 

len voor de jeugd. Informatie: 
J.M. Rijsdijk, Postbus 37, 
6523 KR Nijmegen. 
■ 5 en 6 maart: 
Lisse. Propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van Fi
latelisten Vereniging Bloem
bollenstreek 't Poelhuys, Vi
valdistraat 4. Grote veiling op 
5 maart, 20 00 uur. Opening
stijden: op zaterdag 5/3 van 
10 tot 17 uur en op zondag 
6/3 van 10 tot 16 uur. Infor
matie: A. van Sluijs, telefoon 
0252672795. 
■ 12 en 13 maart: 
Schagen. Magnui}eugdpost, 
propagandatentoonstelling 
op het thema 'Ridders en 
kastelen' ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
jeugdafdeling van de filatelis
tenvereniging WestFries
land. Scholengemeenschap 
Schagen, Wilhelmmalaan 4. 
Ca. 150 jeugdkaders en 100 
kaders voor volwassenen. 
Openingstijden nog onbe
kend. Inlichtingen H Bek
ker. Middenweg 7,1761LC 
Anna Paulowna, telefoon 
0223521763 of fax 0223
522218. 
■ 12 en 13 maart: 
Vlissingen. Regionale post
zegeltentoonstelling in cate
gorie 3 ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de 
Vhssingse Filatelisten Vereni
ging. Aula scholengemeen
schap CSW, Adriaan Coorte
laan 5. Ca. 100 kaders, handel 
aanwezig, toegang gratis, ca
talogus €1  Opemngstijden
op zaterdag 12/3 van 12 tot 18 
uur en op zondag 13/3 van 10 
tot 16 uur Informatie W F. 
Broeke, Kappeijne van de 
Coppellostraat 15, 4384 BT 
Vlissingen. 
■ 8 en 9 april: 
Woudenberg. Wouphilex 
2005, propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
Woudenbergse Postzegel en 
Muntenvereniging 'Onder de 
loep'. CC De Kamp, Bosrand 
15 Ca 150 kaders. Informa
üe D.H. Visser, Rembrandt
laan 33, 3931 TH Wouden
berg, telefoon 0332863510. 
■ 15,16 en 17 april: 
Wageningen. Wagenpost 
2005, tentoonstelling met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas
se, georganiseerd door filate
hstenvereniging '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 enjeugdactivitei
ten. Inlichtingen. P Rei
jbroek, Dolderstraat 29, 6706 
JD Wageningen, telefoon 
0317421107, emailadres 
pieterr@xs4all nl. 
■ 10 tot en met 15 mei: 
Brno (Slowakije). Brno 2005, 
internationale FEPAtentoon
stelhng onder erkenning van 
de FIP. Ook eenkadercollec
ties en Open Klasse. Brno 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
■ 13 november: 
Almere. SG De Meergronden, 
Marktgracht65,1016 Tele
foon 0365341427. 
Drachten. ItFallaet, Eems, 
1016 Telefoon 0513
688296. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13 3016.30. Tele
foon 0321314305 
EttenLeur. Machmruildafl 
De Nobelaer, Anna van Ber
chemlaan 2,1017. Telefoon 
0765037308 
Gouda. Het Anker, Emma
straat 49,1016 Telefoon 
0182631858. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12 3016 30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat7,1016 Telefoon 
0355310865. 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216 
Telefoon 0615224937 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 6,1016 Te
lefoon 0318517569 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016 Telefoon 
0306916858. 
■ 14 november: 
Alkmaar. Aula Clusiuscolle
ge, Drechterwaard 10,1017 
Telefoon 0725124435 
Amsterdam. OCA Amster
dam, Jan Tooropstraat 99, 10
16. Telefoon 0306063944. 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele

Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2005 
(verschijnt begin januari) 
moeten uiterlijk op i de

cember a.s. in het bezit zijn 
van de redactie (Filatelie, 
Klipper 2,1276 BP Huizen). 
Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u 
de volgende gegevens ver

melden: datum, plaats, lo

catie, adres locatie, ope

ningstijden en een tele

foonnummer voor nadere 
informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum

mer vermeld. Emailadres

sen of adressen van websi

tes worden niet opgeno

men. Onvolledige opgaven 
van evenementen kunnen 
helaas niet verwerkt wor

den. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen

gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de ge

noemde evenementen ook 
op de aan haar opgegeven 
data en tijdstippen door

gang vinden. De redactie 
aanvaardt geen aansprake

lijkheid voor eventuele fou

ten in de evenementsgege

vens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
is het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal 
dat op de hieronder vermel

de beurzen wordt aangebo

den. Wij adviseren u daar

om met klem om  en dat 
geldt dan vooral bij het be

zoeken van ver van uw 
woonplaats verwijderde 
evenementen  eerst even 
met de organisatoren te 
bellen. 

foon 0411673775 
Haaksbergen. De Bouw
meester, Bouwmeester loa, 
1016 Telefoon 0547
363000. 
Sittard. Gemeenschapshuis 
Baandert, Frans Erensstraat 
12,9.3015. Telefoon 046
4518522 
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 
■ 18 november: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat54,19
22. Telefoon 0167565538. 
■ 19 november: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg9,1416 Telefoon 
0715156534. 
■ 20 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297343885. 
Bilthoven. Filotelistische Con
tactgroep Oost Europa 't Vogel
nest bij Zuiderkapel, Boslaan 
1,1016 Telefoon 0346 
572593 (na 19 uur). 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
6217973 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 12 3016.30 Te
lefoon 0365304354 
Mijdrecht. Dr. J.v.d. Haar

laan 6,1014. Telefoon 0297

289322. 
Soest. De Klarinet, Klarinet 
39,1016 Telefoon 033
2534700 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,1016 Telefoon 
0402534633 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510 
■ 21 november: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,1016 Tele
foon 0485571842 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026

3255017 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,1417. Telefoon 045
5415088 
Koog aan de Zaan. Linde
boomzaal, Raadhuisstraat 57 

(ingang Verzetstraat), 1017. 
Telefoon 0756178609 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786 
■ 22 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19 3022 Telefoon 024
3974654. 
■ 27 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13 3016.30 Te
lefoon 0181415640. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat5,10
16. Telefoon 0713614198 
Purmerend. Nederlandse Ver
eniging uoor Thematische Filate
lie, Concordia, Koemarkt 45, 
1016 Telefoon 0317415716 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
■ 28 november: 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017 Tele
foon 0104508474 
Deventer. Speeltuinvereni
ging, Zutphenselaan 18,10
16. Telefoon 0547363000. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013 Telefoon 0475
481275. 
Enschede. Poolmansweg 128, 
1016 Telefoon 0543
531372
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6217973. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16 Telefoon 0547363000. 
Weert. SG Philips van Home, 
Werthastraat i, 9.3015.30 
Telefoon 0495533862. 
■ I december: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen De Wieken, Was
senaarsestraat5,13 3017. 
Telefoon 0713614198. 
■ 4 december: 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg79,13.30onbe
kend Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 12.3016 30 Te



lefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Utrecht. WijkgebouwN.H. 
Kerk, Balijelaan 2a, 1015. Te
lefoon 0302886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. Te
lefoon 0384479883. 
Wierden. Het Anker, Wilhel
minastraat 28,1016. Tele
foon 0546571164. 
■ 5 december: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6217973. 
■ 6 december: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schonfeld
plein 7,19onbekend. 
■ II december: 
ArnhemZuid. Salvatorkerk, 
Salvatorplein 274,1017. Te
lefoon 0263230947. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0321314305. 
Haren (Gr.). De Mellens
horst, Waterhuizerweg, 10

16. Telefoon 0504093722. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis, Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0615224937. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10
16. Telefoon 0167565538. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
■ 12 december: 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1014. Telefoon 024
6413608. 

NIEUWE POSTZEGEL
EMISSIES 
Nederland 

25 november: 
Kortm ẑeflels 2004. Velletje van 
20 zegels van 0.29 euro; vel
letje van 20 zegels van 
0.29+0.10 euro; velletje van 
tien Persoonlijke December
zegels. 

2005 

3 januari: 
Koningin Beatrix; velletje met 
vijf postzegels van €o.6i 
(zelfklevend); 
velletje met vijf postzegels 
van €0.76 (zelfklevend); 
10 voor uw post; velletje met 
tien postzegels van €0.39 en 
mailer met vijftig stuks (zelf
klevend); 
5 uoor Europo; velletje met vijf 
postzegels van €0.65 en mail
er met 50 stuks (zelfklevend); 
5 uoor buiten Europa; velletje 
met vijf postzegels van €o.8i 
(zelfklevend); 
10 voor de liefde; velletje met 
tien postzegels van €0.39 en 
mailer met vijftig stuks (zelf
klevend). 
8 februari: 
Mooi Nederland (i en 2): twee 
velletjes met vijf postzegels 
van €0.39 (gegomd). 
25 februari: 
Kunst uit bedrijfscoilecties; velle
tje met tien verschillende 
postzegels van €0.39 (geg
omd). 
22 maart: 
100 jaar Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.39 en velle
tje van vier verschillende 
postzegels van €0.65 (ge
gomd). 
Ondernemerzegcls 2005; mailer 
met vijftig postzegels van 
€0.39 (zelfldevend). 
5 april: 
Zomerzegels 2005 (thema 'Ot 

en Sien'); twee postzegelvel
letjes met drie verschillende 
postzegels van €0.39+0.19 
(gegomd). 
12 april: 
Mooi Nederland (3 en 4); twee 
velletjes met vijf postzegels 
van €0.39 (gegomd). 
30 april: 
25 jaar Koningin Beatrix; velle
tje met vijf verschillende 
postzegels met frankeerwaar
den van €0.39, 0.78,1.17, 
1.56 en 2.25 (gegomd). 
24 mei: 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.39 en rol met honderd 
postzegels van €0.78 (beide 
waarden zelfklevend). 
14 juni: 
Mooi Nederland (5 en 6); twee 
velletjes met vijf postzegels 
van €0.39 (gegomd). 

Wijzigingen voorbehouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082,2518 AD 
's Gravenhage, telefoon 070
3307500; info 0703307575; 
fax 0703608926; Internet: 
luuiu;.muscom.nl. Openings
tijden: ma.vrij van 1017, 
za., zo. en feestdagen 1217; 
25 december/i januari geslo
ten. Toegang: volwassenen 
€6.; 65+ €4.50; 4i2Jarigen 
€3.; Rabo/NSkaarthouders 
50% korting. 

Kinderen tot 3 jaar, MK of 
CJP gratis. Groepen groter 
dan tien personen €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 in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel is nog ge
bruik te maken van de biblio
theek, op afspraak met mevr. 
Spiekman: 0703307500. 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (u)u;u).nbjv.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. Er is een overzicht 
van de lopende tijdschrifte
nabonnementen, ziet welke 
boeken er nieuw aangeschaft 
zijn en kunt er nagaan op 
welke wijze deze boeken te 
leen zijn. Aan een overzicht 
van de (oudere) tijdschriften 
wordt hard gewerkt. 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

EMAIL: KEES.VERHULST(5)WANAD00.NL 

Postex 2004 
In de rubriek van vorige 
maand toonde ik u de 
stempels die tijdens 
Postex 2004 in Apeldoorn 
zijn gebruikt (zie Filatelie 
van oktober, pagina 801). 
Eén stempel ontbrak 
daarbij in mijn overzicht 
en dat stempel zal ik u 
deze maand laten zien. 
Het gaat om het stempel 
Dag van de Postzegel (16 
oktober 2004). Het stem

pel bevat een afbeelding 
van een oude brievenbus. 
De ontwerper heeft hier

voor gekozen in verband 
met het nostalgische ka

rakter van de bijbehoren

de envelop ter gelegen

heid van de Dag van de 

Postzegel. Op diverse 
plaatsen in het land staan 
nog dergelijke brieven

bussen; denk bijvoor

beeld aan het Museum 
voor Communicatie, het 
Openluchtmuseum in 
Arnhem en de Zaanse 
Schans. En verder staat er 
nog een bij het station 
van de Museumbuurt

spoorweg in Haaksber

gen. De brievenbussen 
kunnen jammer genoeg 
niet meer worden ge

bruikt voor de verzen

ding van post. 

Honderd jaar 
Scheveningen Haven 
Op 26 november 2004 
wordt ter gelegenheid 
van de festiviteiten rond

om het honderdjarig be

staan van Scheveningen 
Haven een bijzonder 

c,c^even/v, 

26112004 

poststempel gebruikt. 
Als afbeelding voor het 
stempel koos de ontwer

per een vis met een kroon 
op het hoofd. Een derge

lijke afbeelding komt 
voor in het wapen van 
Scheveningen en ook in 
het logo van het havenju

bileum wordt de vismet

kroon gebruikt. 

Alle in deze rubriek be

handelde gelegenheids

stempels zijn ontworpen 
door Birza Dezign uit 
Deventer. 

www.filatelie.net 
Het laatste prestigeboekje van 2004 met 
een postzegelverhaal van Tim Krabbé! 
Het boekje is vanaf 25 november verkrijgbaar. 
Ga naar het postkantoor, of kijk op www.tpgpost.nl. 

tbTPGPOST 

http://muscom.nl
http://nbjv.nl
http://www.filatelie.net
http://www.tpgpost.nl


Door GGD ontsmet 

, , V^e<^^ *s«C 
BRIEFKAART 
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itatfta 
,)n de goot" is een kreet die ie
dere Nederlander, maar vooral 
hondenbezitters moet l<ennen. 
In veel gevallen kan een trotse 
huisdiertjezitter inderdaad 
voorkomen, dat zijn hond de 
behoefte op straat of stoep 
doet. Toch blijkt hel verschijn
sel „hondenuitwerpselen" een 
haast niet op te lossen pro
bleem. 
\ctuele tvprogramma's hebben 
laatst nog aangetoond hoeveel 
kikxneters hondenuitwerpse
len dagelijks worden geprodu
ceerd. Hiervan komt een over
groot deel in de goot, honden

toiletten of groenstrook, tenwijl 
de rest  tot grote ergenis van 
velen  op straat of stoep ligt 
verspreid. Dat de kreet „In de 
goot' met door iedereen even 
nauw wordt genomen bleek 
ons uit een briefkaart met daar
oop de oplossing van de weke
lijkse Posthoornpuzzel. 
Op zich geen bijzondere post, 
want wekwiijks worden we 
overspoeld mei honderden op
lossingen van puzzel
enthousiasten. Maar voordat 
deze kaart ons bereikte heeft 
de PTT vooreerst de nodige 
maatregelen moetem treffen. 

Het stempel,,Besmeurd in brie
venbus aangetroffen. Ontsmet 
door GGD" bevestigde dat. 
Volgens een woordvoerder van 
de PTT is bevuiling of vernie
ling van brievenbussen een 
veelvoorkomende zaak. Nog 
kwalijker is het feit, dat er zelfs 
vandalen zijn die hondenuit
werpselen ineen bnevenbus 
mikken, zodat de GGD eraan te 
pas moet komen om de zen
ding post te ontsmetten. 

En onze puzzelaars maar oplos
singen in ..schoonschrift' op
sturen! 

^JU ' /&3/iicr^yy\^ d :^ X^Xu^^f^rxAyi^ J^/Ay 

Links: knipsel uit 'De Posthoorn' van 30juni 
■'977' ^ocirin wordt beschreven waarom een 
briefkaart, gericht aan hetzelfde blad, door 
PTT, werd vocalen van het stempel 
'Besmeurd in brievenbus aangetroffen. Door 
C.C.D ontsmet'. 

Rechts: een archieffoto waarop duidelijk te 
zien Is hoe uitgestrekt het complex van het 
Elizabeth's Gasthuis In Haarlem indertijd 

was. Op het terrein van het ziekenhuis stond 
een speciale barak waar patiënten met een 

hesmettelijke ziekte werden verpleegd. 

ilUi y/'U /^'i

DESINFECTIE VAN POSTSTUKKEN: 
VOLTOOID VERLEDEN TIJD? 
Difterieepidemie van 1^42 kan nog vondsten opleveren 

D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D EN H A N S T S C H R O O T S , A M S T E R D A M 
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De desinfectering van poststuk

ken gebeurde op verschillende 
manieren. Zo werden besmette 
brieven bijvoorbeeld in de rook 
gehouden die vrijkwam bij het 
verbranden van bepaalde strui

ken. Ook voegde men wel zwa

velpoeder of salpeter toe. Een 
ander middel om brieven te 
desinfecteren was azijn. 
Om het briefgeheim te waar

borgen werden de brieven niet 
helemaal opengemaakt. Men 
vond het voldoende om de en

velop of omslag voor een deel 

In vroeger tijden was men heel bang dat besmettelijke 

ziekten door brieven zouden worden overgebracht. Als er 

in een gebied sprake was van ziekten zoals gele koorts, 

tyfus, pest of pokken werd de post uit dot gebied 

zorgvuldig behandeld. Door middel van desinfectering 

hoopte men dat eventuele ziektekiemen die aanwezig in 

de brieven waren, gedood zouden worden en dat 

besmetting dus zou worden voorkomen. 

open te snijden ofte doorprik

ken. Na behandeling werd de 
brief voorzien van een aanteke

ning of een stempel waaruit 
bleek dat de brief was gedesin

fecteerd. De ontsmetting was 
niet gratis, de geadresseerde 
draaide op voor de kosten, 
maar was er dan ook van verze

kerd dat hij niet ziek zou wor

den. 

Voortschrijdend inzicht 
Tot in de negentiende eeuw was 
het zuiveren van brieven een 

file:///ctuele


Boven tijdens de m de Tweede Wereldoorlog 
heersende difierie-epidemie werden de 

pauenten die aan deze besmettelijke ziekte 
leden in quarantaine verpleegd We zien hier 

ae speciale barak die het Elizabeth's 
Gasthuis in Haarlem voor dat doel op een 

binnenplaats had ingericht 

De drie enveloppen die uit een familiearchief 
opdoken en door hun typische verschijning (zie 
de afgeknipte hoeken) verraden dat ze destijds 
een desinfecterende behandeling ondergingen. 

normale bezigheid. Met het 
voortschrijden van de weten
schap werd echter duidelijk dat 
het ontsmetten van brieven een 
zinloze bezigheid was. Men 
was erachter gekomen dat ziek
ten niet konden worden overge
bracht via brieven en zelfs als 
het mogelijk zou zijn dan waren 
de ziektekiemen niet bestand 
tegen het vervoer van de brief 
Men stopte dan ook met het 
ontsmetten van brieven. Toch 
zijn er voorbeelden van ont
smette post uit de twintigste 
eeuw. In 1927 brak in Tunesië 
de pest uit en om niets aan het 
toeval over te laten werd de 
post gedesinfecteerd. Twintig 
jaar later ging de Amerikaanse 
postdienst over tot desinfecte
ring van de post toen er sprake 
was van een cholera-epidemie. 

Bevuild 
Bij toeval kregen we te maken 
met voorbeelden die aantonen 
dat ook in ons land de post ont
smet werd. We kregen een oud 
knipsel dat afkomstig is uit het 
weekblad De Posthoorn (een 
tijdschrift dat in Den Haag en 

omstreken verscheen), geda
teerd 30 juni 1977. Getoond 
wordt een briefkaart die voor
zien is van het stempel Be
smeurd in brievenbus aangetrof
fen. Door C.CD. ontsmet. Uit 
het begeleidende artikel blijkt 
de reden van de ontsmetting. 
Grappenmakers hadden hon
denuitwerpselen in de brieven
bus geworpen en uit hvgiënisch 
oogpunt was de bevuilde post 
ontsmet. Een woordvoerder van 
PTT meldde destijds dat bevui
ling van brievenbussen een 
veelvoorkomende zaak was, zo
dat het ons waarschijnlijk lijkt 
dat er meer van dit soort post
stukken bestaan. 

Difterie-epidemie 
Een bevriende relatie liet ons uit 
haar familiearchief drie enve
loppen zien die voor ons 'mis
schien wel interessant' waren. 
Ze stamden uit de periode van 
de Tweede Wereldoorlog en 
hadden een opvallend kenmerk: 
de vier hoeken van de envelop
pen waren schuin afgeknipt. De 
stukken waren vanuit Haarlem 
gestuurd naar familie in Leeuw

arden. We raakten in gesprek 
over de enveloppen en uitten 
onze verbazing over de ontbre
kende hoeken. Wat was het ver
haal hierachter? Het antwoord 
was even simpel als verbazing
wekkend. We laten de eigena
resse van de enveloppen aan 
het woord: 'In de jaren tussen 
1940 en 1946 werkte ik als ver
pleegster in het St. Elisabeth's 
Gastnuis in Haarlem. Tijdens 
een difterie-epidemie werd ik in 
de zogeheten 'barak' verpleegd 
en ik moest daar blijven werken 
toen ik na de ziekte nog maan
denlang bacillendrager bleef 
Ik verbleef toen in het Doops
gezinde Weeshuis op het 
Heiligland. Alle post ging pas 
na ontsmetting de deur uit. Van 
de couverts werden de vier hoe
ken afgeknipt. Zij kwamen dan 
24 uur in een trommel met op 
de bodem formalinetabletten. 
Wekelijks stuurde ik een brief 
aan mijn vader in Leeuwarden.' 
Tot zover het relaas. Onze ver
bazing betrof natuurlijk het feit 
dat nog 'maar' zestig jaar gele
den OOK in Nederland brieven 
ontsmet werden om besmet

ting te voorkomen. Wij hebben 
hierover in de fllatelistische lite
ratuur geen andere verwijzin
gen naar kunnen vinden. 

Brieven 
In het eerder genoemde familie
archief bevindt zich ook nog 
een deel van de indertijd ver
stuurde brieven. We mochten 
de brieven lezen en daaruit cite
ren. Zo kwamen we een aantal 
aanvullende zaken te weten. In 
een brief van zondag 20 april 
1941 wordt nog niets gemeld ^ 
over een difterie-epidemie, <= 
evenmin zegt een brief van 29 "̂  
mei daar iets over. Onder de " 
datum van een brief van 28 juli ^ 
1941 zien we echter ineens de ^ 
vermelding 'baraktijd' en in de S 
brief staat: 'Spoedberichten zal ^ 
ik jullie nu de eerste drie weken = 
niet kunnen sturen want er zit- 5 
ten altijd 24 uur voor desinfec- ^ 
tie tussen.' En even verderop: "" 
'Bewaar deze brieven met afge- AAI 
knipte hoekjes maar trouw. Het ' " ' 
komt misschien eenmaal in je 
leven voor, dat je in een barak 
wordt gestopt. Ik ben erg voor
zichtig, gorgel voor elke maal-



stille getuigen van een periode waarin 
Nederland met een uitbraak van een 
uitent besmettelijke ziekte te maken 

kreeg Een ooggetuige doet in een brief, 
hoogstwaarschijnlijk uit 1540, verslag van 

haar belevenissen Ook hier zijn de hoeken 
van de envelop waarin het schrijven werd 

verzonden weer afgeknipt, een kenmerk 
van brieven die een ontsmettende 

behandeling ondergingen 
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tijd en doe niet anders dan han
den wassen.' We troffen ook 
een ongedateerde brief aan die 
geschreven is op 'Donderdag
avond' waarin de briefschrijfster 
meldt: 'Kitti zal jullie wel veel 
kunnen vertellen van mijn ge
vangenis' en 'dus stoppen we 
dit maar weer in 't brievenblikje. 
Morgen is er al weer een week 
van de maand verbanning om. 
De andere zullen ook wel gaan.' 
In een andere ongedateerde 
brief met de aanduiding 'Haar
lem barak Zondag l o ' staat: 
'Door het toeval is jullie brief 
een paar dagen in het ontsmet
kastje blijven liggen aangezien 
de enveloppe met formaline 
poeder er net overheen gegle
den was.' 

Lange periode 
De drie overgebleven envelop
pen bestrijken een periode die 
vrij ruim is. Onze Inmiddels 
hoogbejaarde relatie weet niet 
meer hoe lang zij van de buiten
wereld afgezonderd is geweest. 
De eerste envelop is afgestem
peld op 4 augustus 1941, de 
tweede zit daar met als datum 9 

augustus 1941 dicht op, maar 
de derde heeft het dagteken
stempel van 19 juni 1943: een 
periode van een kleine twee jaar 
dus. We hebben niet meer kun
nen achterhalen wanneer de di f 
terieepidemie in Haarlem uit
brak, evenmin wanneer die ein
digde. Informatie hierover heb
ben we in de archieven niet kun
nen vinden. 
Overigens is het merendeel van 
de ontsmette enveloppen  het 
moeten er tientallen, zo niet 
meer zijn geweest  in het begin 
van de jaren zestig verloren ge
gaan. Ter gelegenneid van een 
feestje werden de enveloppen 
gebruikt om er slingers van te 
maken. Het was zo handig dat 
de hoekjes al waren afgeknipt, 
want nu behoefde alleen nog 
maar het koord erdoorheen ge
regen te worden! Na het feest 
werd de slinger weggegooid... 

Vierde envelop 
Kort nadat wij een medeverza
melaar hadden verteld over de 
enveloppen met afgeknipte hoe
ken, belde hij ons enthousiast 
dat hij bij een handelaar een 

soortgelijke envelop had gevon
den. Het betrof een envelop 
met op de achterzijde, naast de 
naam van de afzender, ook het 
adres Cew. Ziekenhuis/Arnhem. 
Dit is een aanwijzing dat ook 
hier sprake is van ontsmette 
post. De datum is helaas slecht 
te lezen, maar de combinatie 
van stempelvlag en postzegel 
rechtvaardigt ons vermoeden 
dat het 1940 moet zijn, ook 
weer in de oorlog dus. Gelukkig 
bevat de envelop nog de origi
nele brief die ons wat aanwij
zingen geeft. Waarschijnlijk is 
hier ook weer sprake van een 
verpleegster die haar familie 
schrijft. Ze vertelt dat ze haar 
'3e patientje [heeft] gehaald' en 
'nu ik weer een nieuw patfiëntjje 
heb, geloof ik, dat er goede 
kans bestaat, dat ik niet langer 
in de barak hoef te zijn dan 6 
weken.' Blijkbaar was er in Arn
hem dus ook sprake van een 
quarantainebarak, waar ze (zo 
blijkt verderop in de brief) geen 
bezoek mocht ontvangen, al
thans niet officieel:'[...] Kom 
dan maar eens liever als ik weer 
in het grote huis werk.' 

Oproep 
In tegenstelling tot wat er wel 
wordt gedacht, is er dus ook in 
Nederland in de vorige eeuw 
nog post ontsmet, maar ver
moedelijk niet door PTT, en is 
die post duidelijk herkenbaar. 
Het is wel oppassen geblazen, 
want pas wanneer meer duide
lijk is over de oorsprong van 
brieven met afgeknipte hoeken, 
kan met zekerheid worden vast
gesteld of er sprake is geweest 
van ontsmetting. Graag zouden 
wij meer weten over de difterie
epidemie in Haarlem en de zie
ken in het Arnhemse zieken
huis. Bovendien zijn wij be
nieuwd of er nog meer lezers 
van Filatelie zijn die ook ont
smette brieven in hun collectie 
of familiearchief bewaren. Wij 
roepen dan ook iedereen op die 
ons meer kan vertellen of tonen 
schriftelijk te reageren naar de 
redactie van Filatelie. Wie weet 
kunnen we dan te zijner tijd het 
complete verhaal van deze ont
smettingspost vertellen. 

Met dank aan Fons Simons 
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SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. IN UW BRIEF KUNT 
U SLECHTS ÉÉN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKOR
TEN. ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN VOOR PLAATSING IN AANMERKING. 
PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET AUTOMATISCH IN DAT DE REDACTIE HET MET DE BRIEF
SCHRIIVEREENS IS. MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

KRITIEK OP IERSE 
EUROPAZEGEL [1] 

Graag wil ik reageren op 
een bericlit in Filatelie 
(rubrielc 'Uit de wereld 
van de filatelie', juli/au
gustus 2004, bladzijde 
586). In dit bericht wordt 
kritiek geuit op de Ierse 
EUpostzegel metals be
langrijkste aanmerking 
dat Cyprus 'naar links is 
verplaatst'. 
Dit is mijns inziens on
juiste kritiek. Op de zegel 
komt Cyprus helemaal 
niet voor. Het eiland 
rechtsonderaan is ge
woon Kreta, zoals dat ei
land daar al eeuwen ligt. 
Bovendien wordt in het 
bewuste bericht ook op
gemerkt, dat het eiland 
ten oosten van Zweden 
Öland zou zijn. Dit is 
echter het eiland Got
land. De zegel is dus niet 
zo raadselachtig als 
wordt verondersteld. De 
kleinste eilanden, zoals 
de Waddeneilanden en 
Aland en Öland, zijn in
derdaad weggelaten om
dat ze waarschijnlijk te 
klein zijn, maar Gotland 
is ook beduidend groter. 
Er staat echter wel een 
fout op de zegel. De nieu
we EUlanden zijn in geel 
aangegeven en dat is ook 
het geval met Kreta. Maar 
Kreta is geen nieuw EU
land. Dit eiland hoort er 
al bij vanaf de toetreding 
van Griekenland. Kreta 
en Cyprus zijn dus in 
kleur wel verwisseld, 

^ maarnietin vorm. Dus 
° Cyprus zou wel degelijk 
■̂  iets te mopperen hebben, 
^ als het gaat om zijn posi
^ tie op deze zegel. 
^ Paula van Gestel 
S Verzamelaar Karto^rajie 

= KRITIEK OP IERSE 
^ EUROPAZEGEL [2] 

Naar aanleiding van uw 
9 0 4 berichtje over de fout op 
I Vf de Ierse Europapostzegel 

(rubriek'Uit de wereld 
van de filatelie', juli/au
gustus 2004, bladzijde 
586) wil ik er op wijzen 

dat Nederland er toch 
ook wat van kan. Ik wijs 
bijvoorbeeld op de zegels 
die ter gelegenheid van 
het 150jarig bestaan van 
het KNMI door TPGPost 
in januari jl. werden uit
gegeven. Naar mijn me
ning staat in de tekst een 
fout: voor de euro gebrui
ken we het euroteken, of 
de tekst 'euro' of 'euro
cent', maar op de bewus
te zegels lezen we de 
tekst EUR 0,3g! Ik ken le
raren die me zeggen dat 

ze dit, als een van hun 
leerlingen dit zou doen, 
fout rekenen. Niet zo 
best, als we het gezegde 
'Een zegel zegt wat over 
het land' in gedachten 
houden... 
Arend Spijkman 

CRYPTISCH GEBRUIK 
NEDERLAMDSE TAAL 

In september jl. ver
scheen een velletje van 
drie zegels ter gelegen
heid van de 'Weken van 
de kaart'. Bij een derge
lijk thema, waar de 
schriftelijke boodschap 
centraal staat, zou je toch 
verwachten dat TPGPost 
het goede voorbeeld geeft 
met duidelijke en taal
kundig correcte bood
schappen. 
Onderaan op het velletje 
is echter vermeld: 'Deze 
postzegels zijn na 31 de
cember 2004 niet meer 
bruikbaar voor franke
ring'. Bij mij roept deze 
mededeling de vraag op 
of er in de nacht van 31 
december 2004 op i janu
ri 2005 iets met deze vel
letjes gebeurt waardoor 
de zegels niet meer voor 
frankering te gebruiken 
zullen zijn en zo ja, wat 

er dan wel te gebeuren 
staat. Als iets dergelijks 
zou gebeuren zou dat 
zeer interessant zijn en 
TPGPost ongetwijfeld 
een internationale pri
meur opleveren. 
Waarschijnlijk wordt 
echter bedoeld dat deze 
zegels na 31 december 
2004 niet meer geldig 
zijn om te frankeren en 
dat is in mijn beleving 
iets geheel anders dan 
'onbruikbaar'. Overigens 
rijzen bij mij vervolgens 
meteen enkele nieuwe 
vragen. Is hier sprake van 
een nieuw beleid of gaat 
het om een proefbalon
netje van TPGPost? En 
hoe wordt een en ander 
gecontroleerd. Immers, 
ik krijg bijna wekelijks 
post met inmiddels al 
lang ongeldig verklaarde 
Nederlandse postzegels, 
zonder dat de desbe
treffende brieven belast 
zijn met Strafport. En zo 
zou ik gerust nog even 
door kunnen gaan. Bij
voorbeeld: is dit een 
voorbode voor de ongel
digverklaring van zegels 
met de guldenwaarden? 
Kortom: een kort en wat 
cryptisch zinnetje, dat 
veel stof tot nadenken 
kan opleveren. 
Johan Schaminee 

KIMBERLEY WAS 
MAFEKING 

Onder de titel ZuidAJri
kaanse omziueroin^en ver
scheen in Filatelie van 
september jl. een leer
zaam artikel van de hand 
van de heer Aad van der 
Kuijp uit Rotterdam. 
Helaas staat er naar mijn 
mening een ernstige fout 
in de bewuste bijdrage, 
een vergissing die mij 
zouden kunnen laten 
twijfelen aan de filatelis
tische kennis van de heer 
Van der Kuijp. 
In het kaderstukje op pa
gina 690 wordt melding 
gemaakt van bekendhe
den van 'na de Boeren
oorlog'. Een daarvan is 

Baden Powell. Hij zou 
volgens de tekst werd hij 
in Kimberley omsingeld, 
en dat hij hierdoor het 
idee kreeg een scouting
beweging op te richten. 
De feiten zijn echter to
taal anders. Het beleg dat 
kennelijk wordt bedoeld 
vond plaats in wat toen 
Mafeking heette. De ge
schiedenis daarvan wordt 
verhaald op de website 
www.scouting.org.zajseedsj 
ma/ekin^.htm! 
Later, toen Baden Powell 
eenmaal in Engeland was 
teruggekeerd, werd hij 
onder andere uitgeno
digd door de leiding van 
de Boys Brigade. Ten be
hoeve van deze organisa
tie had hij een bewerking 
geschreven van zijn 
handleiding voor recru
ten in het Engelse leger. 
Dit boekje heette Scouting 
Jor Boys. In een proef
kamp op Brownsea Is
land werd dit boekje met 
succes in praktijk ge
bracht. Een rechtstreeks 
gevolg hiervan was het 
ontstaan van wat nu Scou
ting heet. In 2007 zal de 
totstandkoming van de 
scoutingorgansatie uit
gebreid (ook filatelis
tisch) worden herdacht 
(www.scoutmgiooy .org) 
Tot slot: het beleg van 
Mafeking heeft filatelis

tisch gezien bijzondere 
interessante sporen na
gelaten. Zie hiervoor on
der andere de website 
uJu;u;.sossi.org/sosou)/ 
ssiüooia.htm 
Ik hoop dat u iets aan het 
bovenstaande hebt, mede 
in het belang van onze fi
latelistische studie. 
Jacques de Coo 

HOUTEN POSTZEGEL: 
OUD NIEUWS 

In Filatelie van oktober jl. 
maakt u melding van een 
door Zwitserland uitge
geven houten postzegel 
als zijnde iets nieuws. 
Op 23 maart 1987 gaf de 
republiek Djibouti echt
ter een herdenkinszegel 
uit ter gelegenheid van de 
bestrijding van de lepra. 
Het betrof hier een zegel 
van 500 f met een afbeel
ding van de portretten 
van de filantroop R. Fol
lereau (19031977) en de 
ontdekker van de Han
senbacil (de oorzaak van 
lepra), G. Hansen (1841
1912). De zegel werd ge
drukt op dun fineer van 
natuurlijk, inheems hout. 
De opdruk is in groen en 
donkerbruin. De uitgifte 
van de zegel werd onder
steund door de Rotarians 
en Lions. 
Frans Visscher 

KEPim joijii] DE mmnm \ 

http://www.scouting.org.zajseedsj
http://www.scoutmgiooy


Bekijk onze nieuwe website: 

www.nationalepartiJenwinkels.nl 

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

GROENLANDUSLANDFINLAND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
http://pzhronli.rilasoft.nl 

P.Z.H RON HERSCHEIT ,,__,, 
Postbus 23 6950 AA Dieren (((&^ 

Tel 0313419041, Faxnr 0313413295 ^ f * 
Email pzhronh@bart nl 

PLAATS OOK EENS EEN 

KLEINE ANNONCE ilh Dt ADRLS
DRAGERVAN 

DIT BLAD 

i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 
Telefoon 
Fax 
Email 
Postgiro 125.34.14 

17.00, zaterdag 10.00 14.00 
070 365 22 27 
070 365 18 85 

pwmeinhardt @ collectura.com 
Fortls Bank 80.70.90.077 

Orders + €3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werkelijke 
verzendkosten. Prijswijzigingen voorbeliouden. 

vraag gratis de prijslijst catalogi aan! 
1S,80 V Vlieg. Hollander Luchtpost NL 2 0 0 5 18 ,50 

met variëteiten postzegelboekjes & plaatfouten overzee, in kleur 

^yifi^ Qi~l.f^f^^ fMedertand zooSi i 3 , a o 

Michel Car ib ische Eilanden 2 0 0 5 
Overzee deel 2 Canbische Eilanden 2005 64,00 
Overzee deel 1 Noord & MiddenAmenka 2004 64,00 
Europa deel 1 West & MiddenEuropa 2005 in kleur 49,80 
Europa deel 2 ZuidEuropa 2005 in kleur 49,80 
Europa deel 3 Noord & NoordwestEuropa 2005 in kleur 49,80 
Europa deel 4 OostEuropa 2005 in kleur 49,80 

Aanbieding Mtchelcataiogi 2 0 0 4 
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 ZuidAmenka 2001 19,95 
catalogus Overzee deel 10 MiddenOosten 1999 19,95 

^ . . ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ ^ l y ^ g ^ ^ Q ^ 

Y v e r t Class iques du monde 1 8 4 0  1 9 4 0 
prachtig uitgevoerde wereldcatalogus 18401940, in kleur 79,00 

Scott USA speciaal 2 0 0 5 voor het eerst in kleur! 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden editie 2005 in kleur 55,00 
us Postal Service Guide to US Stamps 2005, in kleur 36,00 

OBP spec. cat. Beigië/Geb. 2005 25,00 

sdinavië 2005 65,OO 

■■■■■■■■I 
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 

zegels, editie 2 0 0 4 

AFA catalogus Julmarken Norden 
editie 2005 48,00 

M a t t e r i ' ^ o p z e g e l » ^ 
Domfil wereldcatalogus Katten op 
zegels editie 2004 in kleur 29,00 

lotoren op 
43,60 

WWW.POSTZEGELHANDELDEVENTER.NL 
D^ website voor o.a. Nederland,Duitsland, Engeland enz. enz. 

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

http://www.postzegelhancleldeventer.nl 

www.filatelie.net fOj 

http://www.nationalepartiJenwinkels.nl
http://pzhronli.rilasoft.nl
http://collectura.com
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
http://www.postzegelhanclel-deventer.nl
http://www.filatelie.net


RUIM ZESTIG JAAR GELEDEN: VIER 
GEESTELIJKEN GEVEN HUN LEVEN 
Bescheiden ontwerper was geestelijke vader van bezielende zegel 

D O O R S U Z A N N E S C H W I M M E R , B R O O K L Y N ( V E R E N I G D E S T A T E N ) 

Dit verhaal gaat over het ont
werp van de Four Chaplainsze
gel, zoals het me werd verteld 
door mijn vader, Louis Schwim
mer, de ontwerper van de zegel 
Ik kon dit verhaal nog met zo 
lang geleden aanvullen met ge
gevens die James Patterson, 
voorzitter van het proevenco
mité van de United States 
Stamp Society, me verstrekte 
De Four Chaplainszege\, ver
schenen op 28 mei 1948, her
denkt een gebeurtenis die m de 
Tweede Wereldoorlog plaats 
vond en die van de allergrootste 
menselijke moed getuigt, een 
dappere daad die mag worden 
beschouwd als een prachtig 
voorbeeld van het vertrouwen 
dat Amerikanen van verschillen
de geloofsrichtingen in elkaar 
kunnen stellen 
Het verhaal van de Four Chap
lains laat zich in het kort vertel
len vier geestelijken aan boord 
van een troepenschip, mannen 
met een verschillende geloofs
achtergrond  protestants, 
joods en katholiek  stonden 
hun reddingsvest af aan andere 
opvarenden en verspeelden 
daarmee hun kans om te over
leven toen hun schip, de USS 
Dorchester, werd geraakt door 
een torpedo van een Duitse on
derzeeër De vier gingen met 
het schip ten onder, samen met 
nog eens 668 slachtoffers 

SNELHEID UNIEK 
Er IS in de Verenigde Staten veel 
geschreven over dit heldhaftige 
optreden en er is ook veel ge
daan om het voor het nage
slacht vastte leggen Er IS volop 
schriftelijke en digitale informa
tie voorhanden (zie de noten), 

^ zodat het met moeilijk is infor
= matiete verzamelen over deze 
^ vier opmerkelijke mannen, over 
Z hun heldhaftige daad en over 
^ de activiteiten die zijn onderno
^ men om de herinnering aan het 
=> viertal levend te houden 
"^ Dat er een Amerikaanse postze
S gel aan de vier geestelijken 
5 werd gewijd was uniek, want de 
i zegel verscheen vijfjaar en drie 
"■ maanden nadat ze om het le

Niet alle personen die op postzegels worden afgebeeld 

danken dat aan heldenmoed: een lang of productief leven, 

veel geld of een markante persoonlijkheid kunnen soms 

voldoende zijn om postaal te worden vereeuwigd. Maar 

von de Four Immortal Chaplains, vier onsterfelijke 

geestelijken die zestig jaar geleden om het leven kwamen, 

kun je niet anders zeggen dan dat ze de aan hun gewijde 

zegel in alle opzichten verdienden. 

OflA ^^" waren gekomen Cewoon
' " V hjk houdt de L/n/tec^Stotes Pos

tal Service (die toen nog onder 
de naam Post Office Department 
opereerde) een periode van mi
nimaal tien laar na het overlij

den aan 
Mijn vader, Louis Schwimmer, 
was hoofd van het Art Depart
ment van het in New York ge
vestigde deel van het U S Post 
Office Department In de jaren 
dertig kreeg hij de opdracht een 
ontwerpafdeling op te zetten, 
de City Postmaster Man New 
York, Albert Goldman, was er 
achter gekomen dat hij met 
mijn vader een getalenteerde 
artiest m zijn gelederen had 
Goldman wist heel goed hoe 
belangrijk het is om voor recla
me en publiciteit te zorgen Dat 
mijn vader van alles kon  van 
het ontwerpen van postzegels, 
enveloppen en posters tot aan 
het maken van posters, displays 
en gekalligrafeerde documen
ten  kwam dus goed uit Hij 
deed dat meer dan twintig jaar, 
van het midden van de jaren 
dertig tot aan het midden van 
de jaren vijftig, toen hij met 
pensioen ging 

BEVLOGEN MOMENT 
In 1947 of 1948 benaderde men 
Albert Goldman met het idee, 
een zegel te laten ontwerpen 
om deTieldhaftige daad van de 
Four Chaplains te herdenken Ik 
heb van mijn vader begrepen 
dat hij ervan uitging dat het 
voorstel afkomstig was van de 
National Conference of Christians 
and Jews Dat was een vergis
sing het ging om een andere 
interkerkelijke organisatie Een 
artikel van Sol Class m Bureau 
Specialist maakt dat duidelijk 
Glass citeert een brief van Clai
re A Wolff uit New York 

Op woensdag 27 november 1947 
zat ik in de wachtkamer van het 
kantoor van Postmaster Goldman 

in New York Ik was destijds pr
adviseur bij het Interfaith m Action 
Committee (oecumene m ortie, red ) 
Ik had de Postmaster nodig om wat 
persoonlijke gegevens van hem te 
verzamelen, omdat er te zijner ere 
een diner zou worden gehouden. 
Daar zat ik dus in die wachtka
mer, terwijl ik in gedachten het 
programma voor het diner door
nam, me er het hoofd over bre
kend hoe ik het werk van onze or
ganisatie zodanig zou kunnen sa
menvatten of symboliseren dat de 
gasten het zouden kunnen begrij
pen. Gelukkig had Postmaster 
Goldman het die morgen nogal 
druk, ik moest dus lang wachten 
Is er een beeld of een spreuk, zo 
vroeg ik me af, die m een klap het 
begrip oecumene m de actie zou kun
nen duidelijk maken' Toen moest 
ik denken aan mijn vriend de fi
lantroop Irving Geist en aan het 
werk dat hij met zijn Four Chop
lainsorganisatie verrichtte om 
dwarslaesiepatienten te helpen. 
De uier geestelijken  dat was het' 
Was er een beter symbool denk
baar' 
Vier onsterfelijke mannen  pro
testants, katholiek en joods  die 
hun reddingsvesten aan soldaten 
aan boord van de Dorchester af
stonden, in februari 1943 Vier 
mannen van verschillend geloof 
die op het hellende en glibberige 
dek van de Dorchester arm in arm 
stonden tot de zee zich boven hen 
sloot Opeens stond Postmaster 
Goldman voor me, glimlachend 
Tk heb het', zei ik opgewonden 
'Een idee voor een nieuwe postze
gel Een symbool dat het begrip 
oecumene in actie duidelijk maakt' 
'Inderdaad,' zei Goldman toen ik 
hem mijn idee had ontvouwd 
'Door die vier geestelijken op een 
zegel te zetten kunnen we ieder
een  man, vrouw, kind  inspire
ren tot samenwerking op religi
eus en interraciaal gebied ' 

De rest was eigenlijk routine 
Postmaster Goldman zette de ma
chine in gang en de Four 
Chaplamszegel werd op 28 mei 
1948 uitgegeven. 

PLEZIER IN OPDRACHT 
In het artikel vervolgt Glass dan 
met 'Volgens medewerkers van 
PostwosterColdman is het ont
werp met door een bepaalde 
kunstenaar vervaardigd Een te
kening van de zegel werd door 
Postmoster Goldman voorge
legd aan de organisatie van Mr 
Geist en daarna doorgeleid 
naar het Post Office Department 
m Washington ' 
Dit IS echter onjuist Goldman 
gaf uitsluitend mijn vader op
dracht en hij legde mijn vaders 
ontwerp rechtstreeks aan de or
ganisatie en aan Washington 
voor Mijn vader was een prakti
serende orthodoxe jood Enal 
was het dan voor hem een nor
male opdracht die hij gewoon 
te vervullen had, het deed hem 
toch veel plezier dat hij de kans 
kreeg om een andere jood met 
een zegel te herdenken Histo
risch gezien zou het wel eens 
om de eerste zegel kunnen 
gaan waarop een jood wordt 
herdacht Maar het staat buiten 
kijf dat het hier om de eerste 
Amerikaanse postzegel gaat die 
door een jood werd ontworpen 
en die een jood herdenkt 
Het ontwerpproces verliep als 
volgt Mijn vader tekende het 
oorspronkelijke ontwerp met 
OostIndische inkt Het origi
neel mat ongeveer 12 bij 7 inch 
(ca 30 bij 18 centimeter), inclu
sief de gekartelde rand Nog al
tijd m NewYork zorgde een an
dere afdeling van het New York 
City Post Office ervoor dat er een 
lithografische plaat van de pen
tekening werd gemaakt Mijn 
vader kreeg een afdruk van deze 
plaat (zie de afbeelding bij dit 
artikel) Plaat en afdruk werden 
vervolgens naar Washington 
DG gezonden, waar het hoofd
kwartier van het US Post Office 
Department was gevestigcCde 
instantie die doorgaans nieuwe 
zegels uitgaf 

AANPASSINGEN 
Het oorspronkelijke ontwerp 
werd daarna nog aangepast 
Volgens The Essay Proof Journal 
van januari 1950 werden er drie 



Boi'en de Dorcherster Onder onder elkaar het ontwerp en de defnitieve Chaplains-zegel 

van het oorspronkelijke ont
werp afgeleide versies gemaakt. 
De uiteindelijk gekozen versie 
leek nog het meest op het oor
spronkelijke ontwerp van 
Schwimmer, maar er werden 
wel enkele nieuwe dingen toe
gevoegd. Dit waren de belang
rijkste wijzigingen: 

Uiterlijk van het schip: 

De tekening van het schip werd 
zodanig aangepast dat ze gelij
kenis vertoonde met het oor
spronkelijke passagiersschip, 
en niet meer op een slagschip 
leek. Omdat mijn vader door
gaans aan de hand van foto's 
werkte om tot historisch correc
te ontwerpen te komen, neem 
ik aan dat hij niet de beschik
king heeft gehad over een foto 

van de Dorchester. 
Uiterlijk vart de geestelijken 
De portretten van de geestelij
ken in het aangepaste ontwerp 
tonen de vier als jonge mannen 
van tussen de twintig en de der
tig. In het ontwerp van mijn va
der zien ze er ouder uit, in de 
vijftig. In werkelijkheid waren de 
vier tussen de 35 en 45 jaar oud 
toen ze stierven. Ook hier mo
gen we aannemen dat mijn va
der niet over foto's beschikte. 

inhoud van de teksten 
Enkele teksten die door mijn va
der waren ingetekend werden 
verwijderd, namelijk de vermel
ding van de drie geloofsrichtin
gen {Catholic, Protestant en Je
wish) en de tekst Died to save 
men of all faiths. Deze wijzigin
gen zouden van politieke aard 
kunnen zijn; misschien achtte 
men het correcter om de diver
se geloofsrichtingen niet apart 
te vermelden, maar de nadruk 

Died to Save M E N OF AtrlTFAITHS 
I • j ^ ' - u^'^y^^y-y^ J'" p , r-^j^ 

Boven: het ontwerp van de zegel, getekend door Louis Schwimmer; hieronder de zegel zoals hij uiteindelijk aan de loketten kwam 

^ 

te leggen op all faiths. 
Keuze van de lettertypen 
De plaats waar de teksten wer
den aangebracht werd niet al
leen gewijzigd, ook de letterty
pen werden aangepast. Men 
heeft in New York het ontwerp 
destijds niet fotografisch laten 
verkleinen. Zou dat wel zijn ge
beurd dan zou het duidelijk zijn 
geweest dat een schreefloze let
ter een duidelijker beeld ople
verde dan een tekst die uit 
schreefletters bestond. 

LATE ONTDEKKING 
Mijn vader was een vrij beschei
den mens en wellicht was hij 
ook wat vergeetachtig. Hij heeft 
in ieder geval niet gemerkt dat 
zijn ontwerp was aangepast 
toen de echte zegels versche
nen. In het midden van de jaren 
'90, dus bijna veertig jaar nadat 
de zegel werd uitgegeven, 
schreef mijn neef Murray 
Schwimmer (die erg trots was 
op het werk van zijn oom) een 
artikel over de zegel met de 
Four Chaplains. Pas toen we de 
zegel met zijn drieën - mijn va
der, Murray en ik - nauwkeurig 
bestudeerden vielen ons de wij
zigingen op. 
De handtekening op de litho-
grafische afdruk dateert overi
gens van het eind van de jaren 
'80 of het begin van de jaren 
'90. Mijn vader was al eind 
tachtig of begin negentig voor
dat we hem ertoe konden bewe
gen een deel van zijn werk te 
signeren. 

Suzanne Schwimmer is president 
van Schiuimmer Aisociates, een ad
viesbureau op het gebied van de 
gezondheidszorg in Brooklyn, 
Verenigde Staten. 
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BUITENLANDSE 
BLADEN 

Salpeter en vliegboten 
Uit een aantal nummers 
van de Deutsche Brief
markenZeitung die wa
ren blijven liggen alsnog 
een paar interessante ar
tikelen. Nummer 9 (23 
april) brengt een kleine 
studie over de Salpeter
oorlog, de  vaak bloedi
ge  strijd die Chili in de 
periode 18791884 met 
Bolivia en Peru voerde 

Een Peruviaanse zegel met een 
held uit de Salpetcroorlog. 

over de Atacamawoestijn 
aan de ZuidAmerikaanse 
westkust. Het is een ge
bied dat rijk is aan grond
stoffen, zoals salpeter en 
nitraat, en daarmee be
langrijk voor de fabricage 
van springstoffen. Chili 
won de strijd en de filate
lie was een groot aantal 
postzegels en vooral vele 
opdrukken rijker. En heel 
veel oorlogshelden kre
gen nog vele jaren later 
hun herdenkingszegels. 
DBZ nummer 15 (16 juli) 
bevat een artikel over een 
van de successen van de 
vooroorlogse Duitse 
vliegtuigindustrie: de 
Dorniervliegboten. Deze 
watervliegtuigen waren 
ook belangrijk voor de 
luchtpost. Lang heeft dat 
overigens niet geduurd, 
want enkele jaren na de 
start in 1930 waren de 

landvliegtuigen al zoveel 
verbeterd dat aan water
vliegtuigen met hun lan
ge startbanen op meren 
of rivieren geen behoefte 
meer bestond. 

Pakketten per spoor 
De Belgische spoorweg
zegels, die buiten het 
land van hun herkomst 
veelal onbekend zijn en 
dus weinig gewaardeerd 
worden, krijgen de volle 
aandacht in een DBZar
tikel in nummer 17 (13 
augustus). De vele uitgif
ten worden uitvoerig be
schreven, waarbij er op 
wordt gewezen dat de 
spoorwegen in België, 
met zijn bijzonder om
vangrijke spoorwegnet, 
ook de pakketpost ver
zorgden. In 1879, dus 125 
jaar geleden, verscheen 
de eerste serie van vijf ze
gels. Sindsdien zijn er 
zo'n vijfhonderd van deze 

Tremen, symbolen en gebouuien 
op de Belgische spoormegzegels. 

zegels verschenen  de 
moderne vaak met inte
ressante afbeeldingen 
van treinen en stations
gebouwen, onderwerpen 
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waar vooral thematische 
verzamelaars veel plezier 
aan kunnen beleven. 

Bastion en strafkamp 
Een minder vrolijk Bel
gisch onderwerp staat in 
NIPANieuiDS, het blad van 
de grote postzegelbeurs 
die tweemaal per jaar in 
Antwerpen wordt geor
ganiseerd. De bijdrage 
gaat over het fort Breen
donk. Vóór 1940 was dat 
een bastion in de Belgi
sche landsverdediging en 

Alpenpracht op zegel. 

roepen. De bijdrage bevat 
veel illustraties van voor
namelijk Zwitserse ze
gels en stempels. 
De Franse Echo (septem
ber) vraagt aandacht voor 

Fort Breendonk  bastion en gevangenkamp  Jilatelistisch herdacht 

Deutsche Post ga/dit jaar deze zegel met de imposante Dormer DOX uit. 

in de oorlog werd het fort 
gebruikt door de Duitsers 
als straf en gevangen
kamp. Poststukken die 
afkomstig zijn uit het fort 
zijn zeldzaam, maar wor
den graag verzameld. De 
herinnering aan het fort 
wordt ook bewaard met 
enkele fraaie zegels. 

Ooit versmaad 
In het augustusnummer 
van Nederland onder de 
Loep, het blad van onze 
Duitse vrienden, wordt 
een voor velen van ons 
wat nostalgisch onder
werp aangesneden: de in 
het voormalige Neder
landsIndië gebruikte 
stempels van frankeer
machines. In de jaren 
tussen 1929 en de Japan
se bezetting zijn er zo'n 
140 van deze firmastem
pels in gebruik geweest. 
Omdat vooroorlogse fila
telisten die vervangers 
van echte postzegels 
maar niets vonden, wer
den ze vaak weggegooid. 
Over de stempels die van
af 1946 tot de overdracht 
aan Indonesië werden ge
bruikt, wordt ons een 
volgend artikel beloofd. 

Alpenpracht 
Met het wintersportsei
zoen op komst brengt het 
Oostenrijkse bondsblad 
Die Briefmarke een mooi 
geïllustreerd verhaal over 
de Alpen, een gebergte 
dat door de Unesco tot 
werelderfgoed is uitge

de Raad van Europa, die 
dit jaar vijfenvijftig jaar 
bestaat. Opgericht als re
sultaat van de Haagse 
Conferentie van 1948 was 
de Raad van Europa voor
al bedoeld als een instru
ment om de democratie 
en de rechten van de 

Het blad van de Duitse 
studiegroep Tschecho
slowakei , dat wij niet 
eerder onder ogen kre
gen, heeft in het septem
bernummer een artikel 
over de munthervorming 
van 1953, toen de nieuwe 
kroon werd ingevoerd. 
Dat betekende destijds 
niet alleen een waarde
vermindering van 20 pro
cent, maar ook dat de 
heller (i nieuwe kroon 
was honderd heller) weer 
terugkwam. 

Van kroon naar gulden 
Munthervormingen  zie 
hiervoor  zijn voor filate
listen altijd dankbare 
ontwikkelingen, al bren
gen ze voor de burger 
vaak een heleboel ellende 
met zich mee. De Oos

Oostenrijkse zegel met zegels m 
verschillende munteenheden 

De Franse PTT zorgt ervoor dat de Raad uan Europa over zegels beschikt 

mens te beschermen. De 
deelnemende landen 
hebben een eigen ambas
sadeur bij de Raad (die in 
Straatsburg is gevestigd) 
en de Franse PTT voor
ziet het orgaan van eigen 
dienstzegels. 

Heraldiek en munten 
Van oudsher werden (en 
worden) veel heraldische 
afbeeldingen op postze
gels gebruikt. Het Engel
se Gibbons Stamp 
Monthly (september) 
brengt er een uitvoerig 
artikel over met zegels 
van vele landen, maar 
onze imposante oranje
leeuw komt er jammer 
genoeg niet in voor. 

tenrijkers kunnen er over 
meepraten. Zij moesten 
in 189g omschakelen van 
kreuzers en guldens naar 
heller en kronen. En dat, 
nadat ze in 1858 al de 
omschakeling van '60 
kreuzer in een kroon' 
naar '100 heller in een 
gulden' hadden moeten 
meemaken. De omscha
keling van 1899 hield in 
dat er nieuwe postzegels 
en postwaardestukken 
moesten komen. De 
briefkaarten bleven tot 
september 1901 geldig, 
hoewel er al in 1900 an
dere in de nieuwe waar
den in omloop waren ge
bracht. De Deutsche 
BriefmarkenZeitung 



(nummer 17) heeft er een 
hele studie aan gewijd. 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Kostbare tanden 
Schotten zijn zuinig, 
maar de Fransen kunnen 
er ook wat van, zo leren 
we uit een bijdrage die H. 
Gabriels voor het blad 
Marianne (Contactgroep 
Frankrij kverzamelaars, 
nummer 142) schreef. 

laaEBgiEBiSaiEMEal 
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Ongetand u;fls goedkoper... 

Het gaat dan om het mo
ment waarop Frankrijk 
eindelijk getande postze
gels kreeg: pas in 1862, 
na een bijna zeven jaar 
durende strijd tegen het 
(kennelijk scherp op de 
kleintjes lettende) minis
terie van Financiën. De 
koloniën moesten zelfs 
tot 1881 wachten, alvo
rens ze met het gemak 
van getande zegels kon
den kennismaken. 

Bruggetje 
Dat was even schrikken: 
het orgaan van Philatelica 
Den Haag, De Brug, 
blijkt met ingang van ok
tober jl. op een minifor
maatje te zijn overge
stapt. De redactie licht 
deze drastische wijziging 
toe onder het kopje Tering 
naar de nering. Het blijkt 
dat de vereniging finan
cieel gezien met tegen
wind te kampen heeft, 
een gevolg van ledenver
lies (in ruim twintig jaar 
tijd verloor de verenin
ging er zo'n twaalfhon
derd) en een door diverse 
omstandigheden geslon
ken kapitaal. Natuurlijk 
behoeft een kleiner for

'Dc Brug': nu m miniJormaat. 

maat geen beletsel te vor
men voor een goede 
schriftelijke communica
tie met de leden, maar we 
hopen toch dat De Brû  
snel weer op het oude 
peil terug te brengen valt. 

De T van Taxe 
Er zijn gelukkig nogal 
wat verenigingsbladen 
die zich niet beperken tot 
het plaatsen van veiling
lijsten of bestuursversla
gen, maar ook filatelisti
sche artikelen opnemen. 
Vaak komen dan klassie
ke emissies of posthisto
rische onderwerpen aan 
bod, maar  en dat is ver
heugend  er zijn ook re
dacties die een scherp 
oog hebben voor wat we 
bij gebrek aan een betere 
term  dan maar 'moder
ne filatelie' zullen noe
men. Een voorbeeld is te 
vinden in nummer 85 van 
Novioposta, het blad van 
de filatelistenvereniging 
Noviopost uit Nijmegen. 
Auteur J. Spijkerman ves
tigt de aandacht op een 
nieuw strafportetiket dat 
door TPGPost in gebruik 
is genomen. Het meest in 
het oog springende ken
merk van dat etiket is een 
kapitale 'T'; de tekst op 
het label luidt De zending 
voldoet met aan de voor
waarden die TPG Post aan de 
Jratikenn^ stelt. 

Er op uit! 
Jammer, maar zo gaan 
die dingen: A. Hulken
berg, die voor het blad 
Deutsche Post (filatelis
tenvereniging Duitsland) 
vijfjaar lang de rubriek 
Zag u dat ook m de litera
tuur' (een soort 'Wij lazen 
voor u') verzorgde, is 
hiermee gestopt. 'Vijf 
jaar is een lange tijd en ik 
wil weer eens wat anders 
doen.' zo verklaart hij 
zich nader in het blad van 
september. Hulkenberg 
geeft de lezers van het 
blad echter een gouden 
tip: 'Kom eens wat vaker 
naar de Bondsbibho
theek in Baarn. Echt, het 
loont [..] de moeite.' Bij 
dat advies sluiten we ons 
van harte aan. 

Dat moeilijke woord 
Het blad De Sleutelpost 
is een van de winnaars 
van de Filatelie Verenî mfls
bladpnjzen en wie het 
nummer van juni erbij 
pakt kan wel zien 
waaróm. Niet alleen is de 
inhoud gevarieerd en de 
opmaak vrolijk, de bij
dragen die de redactie 
bijeen weet te krijgen 
mogen er wezen. Een 

DNA op Israelische postzegels 

voorbeeld van een actueel 
artikel is de bijdrage Vyf
tifl jaar DNA, geschreven 
door Willem Hogen
doorn, die  omdat hij be
halve Sleutelpostauteur 
ook verenigingsvoorzit
ter en jeugdleider is  een 
bijzonder druk filatelis
tisch bestaan moet lei
den. DNA, zo leert Ho
gendoorn ons en passant, 
staat overigens voor 
DeoxyriboNucleicAcid. Zo 
leer je nog eens wat. 

Voor twee dubbeltjes 
En nu we het toch over 
prijswinnaars hebben: 
ook Bert van Marrewijk 
viel in de (verenigings
blad)prijzen: hij kwam 
als beste auteur van 2003 
uit de bus. Van Marre
wijks pennevruchten zijn 
vooral in bladen van De 
Globe te vinden. Zo staat 
er in De Kartelrand (De 
Globe Wageningen) een 
artikel van zijn hand on
der de intrigerende kop 
De code gekraakt. Het gaat 
niet over de onder boe
kenlezers bekende Do 
Vincicodc of over de Bron
code waarvoor exPhilips
man Roel Pieper zoveel 
belangstelling had, nee 
het betreft hier de 46 cen
timeter lange 'code' van 
geografische aanduidin
gen die op de nieuwe ba
liefrankeerstroken te vin
den is. Die 'code' wordt 
op het postkantoor in 
kleine stukjes gehakt om
dat de stroken nu een
maal maar een paar vier
kante centimeter groot 
zijn. Met behulp van een 

ijverige medewerker van 
het postkantoor wist Van 
Marrewijk een aaneenge
sloten reeks van twintig 
baliefrankeerstroken in 
handen te krijgen. Daar
na was het reconstrueren 
van de 'code' natuurlijk 
kinderspel. Veel geld 
heeft het Van Marrewijk 
overigens niet gekost, 
want de stroken hadden 
een frankeerwaarde van 
slechts o.01 euro... 

Hoog spel 
Een rubriekvorm die je in 
veel verenigingsbladen 
aantreft, is die van het 
kopje Wist u dat..., ge
volgd door een aantal dit
jes en datjes die recht
streeks danwei indirect 
met de vereniging te ma
ken hebben. OokPost
merk (Philatelica Bad
hoevedorp) heeft zo'n ru
briek  èn een dapper ver
enigingsbestuur, zouden 
we daar aan willen toe
voegen. Want in het 
nummer van oktober 
wordt de bedoelde ru
briek, na een groot aantal 
'wistudatjes' die duide
lijk maken hoe actief de 
vereniging is, afsloten 
met 'wist u dat indien 
u dit allemaal maar niets 
vindt uw opzegging van 
uw lidmaatschap voor 10 
oktober schriftelijk bij 
ons secretariaat binnen 
moet zijn?' Hoog spel of 
gewoon gezond zelfver
trouwen? 

Jubileumaanbod 
De Vereniging voor Kin
derpostzegels en Maxim
afilie  toch altijd al goed 
voor een tot de nok toe 
gevuld, interessant ver
enigingsorgaan  heeft in 
het Bulletin van septem
ber jl. flink uitgepakt. En 
daar is ook alle reden toe, 
want de vereniging be
staat vijfentwintig jaar. 
Voor de gelegenheid is 
het blad met een spiraal
binding en een doorzich
tig dekblad uitgevoerd, 
wat inderdaad een feest
lijk uiterlijk oplevert. Het 

niet geringe aantal bij
dragen waarmee het jubi
leumnummer is gevuld, 
bevestigt wat we al ver
moedden: de leden 
schrijven graag over hun 
verzamelgebieden. Een 
levende (en levendige) 
club, dat zie je zo! 

Steen en sonde 
De befaamde steen van 
Rosetta, die van beslis
send belang was bij het 
'ontsleutelen' van de hië
roglyfen, ontleent zijn 
naam aan zijn vindplaats, 
het plaatsje Rosetta in 
Egypte. Maar de naam 
'Rosetta' is nu ook aan 
een moderner fenomeen 
verbonden, zo lezen we 
in Nieuwsbrief, het blad 
van de Ruimtevaart Fila
telieclub Nederland 
(RFC), want ook een 
ruimtesonde werd ernaar 
vernoemd. In een artikel 
dat geschreven werd door 
Fred Richter en vertaald 
werd door John Beeren 
wordt het belang van de 
sonde uitvoerig ge
schetst, waarbij een aan
tal filatelistische illustra
ties voor ondersteuning 
zorgen. Zoals het blad 
zelf al op zijn omslag 
schrijft: 'een bron van in
formatie'. 

Mmm, lekker! 
Postzegels waar een 
luchtje aan zit: onze me
dewerker voor vervalsin
gen, Henk van der Vlist, 
moet er niets van hebben. 
Maar misschien dat hij 
wel door de knieën gaat 
voor de zegels die Daan 
Koelewijn in het oktober
nummer van De Post
hoorn (postzegelmagazi
ne van JeugdFilatelie Ne
derland) voor het voet
licht brengt. Het gaat om 
emissies waaraan letterlijk 
een luchtje zit, zoals de 
geur van bloemen, koffie, 
chocola of fruit. Er is 
zelfs een Engelse zegel 
die een 'medisch geurtje' 
(eucalyptus) verspreidt. 
Wij halen onze neus er 
niet voor op. 

. .kosten slechts tu;intig eurocent... 
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Reconstructie uan de 'geograjische code' op de nieuuje baliefrankeerstroken: 



AFLEVERING 40 (1)  STEMPELVERVALSING 
'EGMOND A / D HOEF' 

In 'Vervalsingen herken
nen' van maart 2004 heb 
ik u gegevens verstrekt 
over het vervalste stempel 
'sGRAVENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.x op de zegels 
van 10 guMen in de typen 
'Bontkraag' en 'Jubileum 
1913'. 
Blijkbaar is het lucratief 
om vooral hoge waarden 
 zoals de zegels van 10 
gulden typeBontkraag 
(NVPHnummer8o), 10 
gulden 'Jubileum 1913' 
(NVPHnummer loi) en 
dezelfde zegels met de 
opdruk 2.50 (NVPH
nummers 104 en 105) van 
valse stempels te voor
zien. 
Een verzamelaar vroeg of 
ik ervan op de hoogte 
was dat er op de zegel van 
10 gulden zegel met op
druk 2.50 (NVPHnum
mer 104) stempelverval
singen voorkwamen. Hij 
had namelijk in een re

cente veilingcatalogus 
een aantal van deze ze
gels aangeboden gezien, 
zegels waarop stempels 
voorkwamen die hij ver
dacht vond. 
Het toeval wilde dat in 
deze catalogus bij één 
van de aangeboden ze
gels, de opdrukzegel 
2.50 op 10 gulden 
(NVPHnummer 104), de 
afstempeling Egmond a/d 
Hoef, 12.1.27.124N. (zie 
afbeelding 1) vrijwel iden
tiek was aan de afstempe
ling van een in zijn bezit 
zijnde zegel NVPHnum
mer 104. Hij vertrouwde 
de afstempelingen op de 
afgebeelde zegels niet en 
zond, op mijn verzoek, 
een zwart/witkopie van 
de afbeeldingenpagina 
van deze catalogus en een 
vergrote kopie van de in 
zijn bezit zijnde zegel 
met dezelfde stempelaf
druk. 

SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Omdat de kopie niet dui
delijk genoeg was, zond 
hij mij daarna de origine
le zegel met de stempel
afdruk Esmond a/d Hoef 
12.1.27.12iN. (ziea^jecl
ditifl 2). 

ONDERZOEK 
Ook bij deze afstempe
ling op de zegel van 10 
gulden met de opdruk 
2.50 viel de nogal grijze 
stempelkleur op, net zo
als bij de zegel die in arti
kel 39 (maart 2004, pagi
na's 256257) ter sprake 
kwam. Onder de micro
scoop was de inktkleur 
ook veel te egaal. Er zit 
geen 'kleurverschil' in. 
De letters zijn niet goed, 
de uiteinden zijn te rond 
(zie ajbeeldmg 3), zoals 
ook het geval was met het 
stempel 'sGravenhage 
Station H.IJ.S.M.1. 
Voor de duidelijkheid is 
afbeelding 3 enigszins ge
manipuleerd, zodat de 
letters zwarter en beter 
herkenbaar zijn gewor

den (zie afbeelding 4). 
De cijfers zijn niet de 
juiste (zie afbeelding 5) en 
bij het datumblok is dui
delijk sprake van een 
montage. 

Het originele stempel, 
gemaakt bij de Munt in 
1907, werd volgens de 
aantekening in het stem
pelboek van het Museum 
voor Communicatie in 
Den Haag verzonden 
naar het kantoor in 
Egmond aan den Hoef op 
II maart 1907. 
Een vergelijking met het 
afgeslagen stempel in het 
stempelboek van het mu
seum leverde het bewijs 
dat het stempel op de ze
gel een vervalsing is. 
Vooral de rondingen en 
de stand van sommige 
letters was bepalend voor 
het beantwoorden van de 
vraag of het hier wel of 
niet om een vervalsing 

ging
Van het originele stempel 
is alleen het bovenste 

deel gereproduceerd (af
beelding 6). Ook nu weer 
is met opzet een aantal 
delen van het echte stem
pel verwijderd om na
maak door vervalsers te 
voorkomen. 
Vooral bij sterke vergro
ting zijn de verschillen 
tussen de originele af
druk en het vervalste 
stempel heel duidelijk 
zichtbaar. 
Overigens kan ik meede
len dat duidelijk is dat er 
meer zegels zijn die van 
het vervalste stempel zijn 
voorzien. Behalve de 
hiervoor genoemde voor
beelden komt het valse 
stempel ook voor op de 
zegel van 2'/: gulden uit 
de Jubileumreeks van 
1923 (NVPHnummer 
130, afbeelding 7). Ik zou 
er daarom helemaal niet 
van opkijken als nog an
dere zegels met hoge 
frankeerwaarde voorzien 
blijken te zijn van het ver
valste stempel Egmond 
a/d Hoef! 
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Boven, ojbeeldin^ 5  Stempelsegment van het datumblok van het ver
valste stempel 'EGMOND A/D HOEF'. Onder, ajbeelding 5  Stempel
segment van het echte stempel 'EGMOND A/D HOEF', zoals a^ebceld op 
pagina 167 van het stempelboek in het Museum voor Communicatie (om 
verdere vervalsingen te voorkomen zijn delen van letters ivitgemaakti). 

Linksboven, ajbeeldmg 1  Foto uit veilingcatalogus van 
de zegel met de vervalste ajstempehng 'EGMOND A/D 
HOEF'; het betreft de 10 gulden koningin Wilhelmina 
typeBontkraag met de opdruk '2 50' (opruimingsuitgifte 
1920, NVPHnummer 104) 

Middenboven: afbeelding 2  Dezelfde zegel als op afbeel
ding 1, maar nu als scan van het orginele exemplaar. 

Rechtsboven: afbeelding 5  Stempelsegment van het ver
valste stempel 'EGMOND A/D HOEF' Daaronder afbeel
ding 4  Hetzelfde stcmpelsegment, maar nugemanipu
lieerd, zodat de letters duidelijker herkenbaar zijn. 

.^J^^^'^/ 
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Rechts: afbeelding 7  Heet van de naald: een Jubileum
zegel 1925 van 2'/2GLD met het valse stempel 

■EGMOND A/D HOEF'; hoge waarden zijn trek bij 
de vervalsers! 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
5/552 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij-
vmg) nog niet door de sa
menstelstervan deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ANDORRA SPAANS 
i5-io-'o4. Geschiedenis auto. 
€1.90,2.ig. Resp. Simca 508-
C (1939), Messerschmitt KR-
CYPRUS 
ii-ii-'o4. Intellectuelen uit 
Cyprus. 
Tweemaal 5 c. Georgios Phi-
lippou Pierides (1904-1999, 
schrijver), Emilios Chour-
mouzios (1904-1973, journa-
hst). 

ii-ii-'o4. Kerst 2004. 
13, 30,40c.;blok£i.-. 
Driemaal detail icoon 'Ge
boorte Christus' uit klooster 
Chrysoroyiatissa (ig"!' eeuw), 
resp. negen zingende enge
len, drie wijzen te paard, en
gel en herders; Maria bij krib
be en twee herders (op rand 
in doorlopend beeld gehele 
icoon). 

DENEMARKEN 
5-ii-'04. Roofvogels. 
4.50, 5.50, 6.-, 7.- kr. Resp. 
Falco tinnunculus, Accipiter 
nisus, Buteo buteo, Circus 
aeruginosus (torenvalk, sper
wer, buizerd, bruine kieken-
dief). Boekje met tienmaal 

4.50 kr., velletjes met acht-
maal 4.50, achtmaal 5.50 kr. 
op middenveld borstveertje. 

450? 

DUITSLAND 
7-io-'04. Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzienin
gen 2004, prachtige wereld. 
€0.45-H0.20, 0.55+0.25, 
0.554-0.25, 0.554-0.25, 
1.444-0.56. Resp. ijsberg in 
Groenland, bergen van Tibet, 
groene weiden in Mecklen-
burg-Voor-Pommeren, Saha
ra in Marokko, regenwoud op 
Galapagoseilanden van Ecu
ador; op elke zegel kleine af
beeldingen andere vier zegels. 

7-io-'o4. Dag van de postzegel. 
€0.55. VliegbootDoX. 

ESTLAND 
i4-g-'04. Paardebloem. 
0.30 kr. Taraxacum officinale. 

28-9-'o4. Wapenschilden. 
Tweemaal 4.40 kr. Wapen
schild van resp. Harjumaa, 
Hiiumaa. 
5-io-'o4. Klederdrachten. 
4.40,7.50 kr. Resp. meisje en 
jongen met viool uit Viru-Jaag-
upi, twee meisjes uit Johvi. 
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FINLAND 
2g-io-'o4. Rechten van het 
kind. 
Tweemaal €0.65 (samenhan
gend). Twee spelende meis
jes en zon, schilderend jon
getje. 

29-io-'o4. Kerst. 
€0.45, 0.65. Tekeningen van 
Martta Wendelin (1893-
1986), resp. jongetje schrijft 
brief aan kerstman bij kaars, 
tak kerstboom met versie
ring. 

i3-8-'o4. Olymphilex. 
Blok €6.-. Mascottes en 
beeldmerk spelen. 

FRANKRIJK 
20-g-'04. Serie portretten van 
regio's, IV, Frankrijk om te 
zien. 
Tienmaal €0.50. Norman-
disch huis met vakwerk, huis 
holbewoners, kasteel Cham-
bord, baai van Cassis met 
kalksteenrotsen. Gorges du 
Tarn, vuurtoren van Cap-Fer-
ret, kathedraal Notre-Dame 
in Parijs, ruïne kasteel Catha-
re, houten molen, alpencha-
let. Velletje met de tien ze
gels. 

MMMMtiMMHiMMkM 

GIBRALTAR 
io-g-'04. Frankeerzegels, 
wilde bloemen. 
1,2, 5, G (5), 10, S (28), E 
(30),Gi(30),UK(30),U 
(40),50p.,£i.-, 3.-, 7.-(zelf
klevend). 

!̂ K 
l̂ "̂üll 
i-ii-'04. Ferrari. 
5. 5-30,30. 75> 75 P-Ver
schillende afbeeldingen Fer
rari. Velletje met de zes ze
gels. 

GRIEKENLAND 
2004. Griekenland Europees 
kampioen voetbal. 
Velletje met vier zegels. Op 
rand Europacup. 

1 1 
Augustus 2004. Olympische 
Spelen, Griekse medaillewin
naars. 
Zestienmaal €0.65 in velletjes 
met tien zegels. Beeldmerk 
spelen en portret resp. N. Sy-
ranidis en T. Bimis (goud, 
schoonspringen, duet 3 m), 
I. Iliadis (goud, judo, 81 kg), 
S. Bekatotou en E. Tsoulfa 
(goud, zeilen, 470), D. Tam-
pakos (goud, turnen, rin
gen), A. Tzoumeleka (goud, 
atletiek, snelwandelen), 
F. Halkia (goud, atletiek, hor
delopen), A. Kelesidou (zil
ver, atletiek, discuswerpen), 
C. Devetzi (zilver, atletiek, 
hink-stapsprong), N. Kakla-
manakis (zilver, zeilen, mi
stral), vrouwen waterpolo-
team (zilver), Elisabeth My-
stakidou (zilver, taekwondo, 
76 kg), Alexandros Nikolai-
dis (zilver, taekwondo, 
80 kg), P. Dimas (brons, ge
wichtheffen, 85 kg), V. Poly-
meros en N. Skiathitis 
(brons, roeien, dubbel twee), 
A. Kiouregian (brons, wor
stelen - Grieks Romeins, 
55 kg), Mirela Maniani 
(brons, atletiek, speerwer-
pen). Korte tijd in omloop L. 
Sampanis: brons, gewicht
heffen, moest medaille inle
veren wegens positieve do-
pingtest, ook zegel werd te
ruggetrokken. 

GROENLAND 
i8-io-'o4. Europa 2004, va
kantie. 
6.50 kr. Twee 'neuzende' kin
deren. 

i8-io-'o4. Scheepvaart, III. 
6.50,8.75,14.-, 21.75 kr. 
Resp. zeilschip 'Constance' 
(1857) en ijsbergen, passa
giersschip 'Disko' (ig26-
'27), passagiersschip 'Julius 
Thomsen' (ig27), schip met 

röntgenapparatuur voor be
volkingsonderzoek tubercu
lose 'Misigssut' (ig55). 
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i8-io-'o4. Kerst. 
5.-, 5.50 kr. Resp. Mensen bij 
kerstboom en kersttak, zin
gende mensen met lampion. 

GROOT-BRITTANNIÉ 
2-ii-'o4. Kerst, tekeningen 
over weer door Raymond 
Briggs. 
2"'', I«, 40, 57, 68 p., £1.12. 
Kerstman en rendier op dak, 
resp. met voetstappen in 
sneeuw, gericht op zon, te
gen wind in, met paraplu, 
met zaklantaarn in mist, 
schuilend achter schoorsteen 
tegen hagel; op rand kerst
man in slede getrokken door 
rendieren. 

HONGARIJE 
i2-8-'04. Derde mondiale 
Folkloriada festival. 
Vel met tienmaal 65 Ft. en 
tien aanhangsels voor per
soonlijke boodschap. Door
lopend beeld van folklore-
dansers op verschillende 
kleuren ondergrond. 

24-g-'04. Schaakbord (64 ze
gels van 50 Ft.) met 'Hon
gaarse verdediging' en in mi
croschrift geschiedenis van 
het schaken in Hongarije. 

m^m 
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8-io-'04. Op weg naar Euro
pese Unie. 
Velletje met viermaal loo Ft. 
Zegels met klokken, over alle 
zegels ook klok met Europe
se sterren. 

lERtAND 
g-9-'04. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€0.04,0.05,0.48,0.60, 0.65, 
2.-, 5.-. Resp. Viola riviniana, 
Taraxacom officinale. Primu
la vulgaris, Crataegus mono-
gyna, Hyacinthoides non-
scripta, Arum maculatum, 
Rosa canina. 
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i6-9-'04. Serie 'National gal
lery of Ireland', III, schilderij
en. 
Viermaal €0.48 (samenhan
gend). 'The house builders' 
door Walter Frederick Osbor
ne (1859-1903), 'Kitchen 
maid with the supper at Em-
maus' door Diego Velazquez 
(1599-1660), 'The taking of 
Christ' door Michelangelo 
Merisi da Caravaggio (1571-
1610), 'The lamentation over 
the dead Christ' door Nicolas 
Poussin (1594-1565). 

CIRC 4Bc 

2i-io-'o4. Honderdste ge
boortedag Patrick Kavanagh 
(1904-1967). 
€0.48. Portret Ierse dichter. 
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2i-io-'o4. Driehonderdvijftig 
jaar Quakers in Ierland. 
€0.60. Man met hoed en huis. 

ITALIË 
30-9-'o4. Serie 'artistiek en 
cultured erfgoed Italië', 
staatsarchief in Florence 
(sinds 1852). 
€0.45. Nautische kaart Italië 
van Lopo Homen uit archief 
en gebouw uit 1989. 

KROATIÉ 
g-9-'04. Dag postzegel, post
kantoor Zagreb honderd jaar. 
2.30 kn. Gebouw post. 

i5-9-'o4. Driehonderdste ge
boortedag Andrija Kacic Mio-
sic(i704-i76o). 
2.80 kn. Portret geestelijke en 
dichter met zijn boek 'Roz-
govor'. 

2g-g-'o4. Torens en forten. 
Driemaal 3.50 kn. Vesting
stad Dubovac {v^^' eeuw), 
fort Valpovo (15'''̂  eeuw), fort 
Gripe (17''* eeuw). 

LETLAND 
7-9-'o4. Wapenschilden. 
0.30, 0.40 Lvl. Wapen van 
resp. Liepaja (met leeuw), 
Jelgava (met eland). 
i8-g-'04. Vuurtorens uit Let
land. 
0.60 Lvl. Vuurtoren in Mikel-
baka, kaart met plaatsaandui
ding en vuurtorenlamp. 

LITOUWEN 
2-io-'o4. Rode boek Litou
wen, uilen. 
1.30,3.- Lt. Resp. Bubo bubo, 
Asio flammeus (oehoe, veld-
uil). 

2-io-'o4. Frankeerzegels, 
smeedijzeren ornamenten op 
monumenten. 
o.io, 0.20 Lt. Ornament van 
resp. Rietavas, Andriunai. 

MACEDONIË 
i6-6-'04. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
Tweemaal 50 den. (doorlo
pend beeld). Tweemaal: 
beeldmerk spelen, kaart, 
olympische ringen met vlag
gen. 

i8-6-'04. Honderdste sterf
dag Sami Frasheri (1850-
1904). 
12 den. Portret schrijver en 
lexicograaf met geschriften. 

3-7-'o4. FIFA* honderd jaar. 
100 den. Beeldmerk gelegen
heid en voeten met voetbal
schoenen en bal. 

MALTA 
Namen melding g/723, fau
na. Pipistrellus pygmaeus, 
Myotis blythi punicus, Mus-
tela nivalis, Atelerix algirus 
fallax, Chamaeleo chamae-
leon, Crocidura sicola, Chal-
cides ocellatus, Podarcis fil-
folensis, Tarentola maurita-
nica, Hemidactylus turcicus, 
Elaphe situla. Coluber viridi-
flavus, Delphinus delphis, 
Stenella coeruleoalba, Mo-
nachus monachus, Chelonia 
mydas. 

MAN 
2i-io-'o4. Aquarellen van 
Alfred Heaton Cooper 
(1864-1929) - Europa 2004, 
vakantie. 
25,28,40,41,43,74 p. (28, 
40 p. met 'Europa 2004', in 
velletjes van tien). Resp. huis, 
haventje, kerk, water, strand, 
schepen in haven. 
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9-ii-'04. Kerst 2004, rood
borstje. 
25, 28, 40,47, 68 p. Verschil
lende afbeeldingen rood
borstje op besneeuwde tak of 
pot. 

MOLDAVIË 
i4-8-'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
2.-, 4.40 L. (samenhangend 
mettussenveld). Beeldmerk 
gelegenheid en voetbalscè
nes; op tussenveld beeldmerk 
en tekst. 

22-8-'o4. Slag bij lasi-Kisji-
nev zestig jaar geleden. 
Blok 2.- L. Herdenkingscom
plex. 

MONACO 
4-io-'o4. Grace Kelly (1929-
1982). 
Velletje met €0.75,1.75,3.50; 
aanhangsel. Driemaal ver
schillend portret van actrice 
en echtgenote prins Rainier 
III van Monaco; initialen met 
kroontje en jaartallen. 

PRINCIPAUTE DE MONACO 

9(ommjige ä graa, Patricia ■X^LC'Ï 

4io'o4. Kerst 2004. 
€0.50. Stadje, geschenken en 
cactussen. 
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5io'o4. Aanhankelijkheids
bevestiging Monaco aan 
Raad van Europa. 
€0.50. Monaco en 'e' met 
sterren. 

NOORWEGEN 
i79'04. Jeugd, smileys. 
6., 9. kr. Resp. gezicht op 
spijkerstof, buttons op spij
kerbroek. 

i79'o4. Ontdekking graf
schip Oseberg honderd jaar 
geleden. 
7.50, 9.50,12. kr. Resp. 
grafheuvel met mannen bij 
punt schip en keukengerei 
(tonnen), slede en detail lap 
stof, bed en ijzeren ringen. 

OEKRAÏNE 
208'o4. Serie regio, Cher
son. 
45 k. Beeld met zeilschip, 
landbouwmachine, kaartje en 
wapenschild. 
i59'o4. Architectonische 
monumenten ig"*' eeuw. 
Blok 2.61 Hr. Universiteit van 
Kiev genoemd naar Taras 
Shevchenko (18141861, dich
ter) honderdzeventig jaar. 

i79'o4. Kirovograd (tot 
1924 Jelisavetgrad) tweehon
derdvijftig jaar. 
45 k. Wapenschild met ooie
vaars, kanon, stad. 

22g'o4. Serie regio, Poltava. 
45 k. Wateren standbeeld, 
kaartje en wapenschild. 

OOSTENRIJK 
8io'o4. Serie 'moderne 
kunstuitOostenrijk', XXX, 
Josef Bramer (ig48). 
€0.55. Zelfportret. 

( 

i3io'o4. Frankeerzegels, 
vakantie in Oostenrijk, over
druk. 
€0.55. Schönlaterngasse in 



Wenen met overdruk 'Basi
lisk'. 
i5io'o4. Serie 'naakten op 
postzegels'. 
€0.55. 'Wachtende vrouw' 
van Silvia Gredenberg. 

55 
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i8io'o4. Serie 'beroemde 
schilderijen uit Oostenrijkse 
galerieën', Max Weiier (1910
2001). 
Blok €2.10. Prille zonne
bloem. 
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POLEN 
iig'04. Motorsporten. 
Viermaal 1.25 Zl. (samenhan
gend). 'Cinder track racing', 
autorace, skelterrace, motor
race. 

gio'04. Dag van de post. 
2.10 Zl. Postbode. 

PORTUGAL 
2g7'o4. Vijftig jaar UEFA*. 
Blok €1.. Voetbalscène vroe
ger en nu, op rand tekst. 

i38'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
€0.30, 0.45. Olympische rin
gen en atletiek, resp. horde
loper, hoogspringster. 

eo^o 
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2g'04. Paralympics Athene. 
€0.30,0.45,0.56,0.72. 
Beeldmerk paralympics en 

zwemmer, rolstoelrijder, fiet
ser, hardloper. 

6g'o4. Honderdste geboor
tedag Pedro Homem de Mel
lo (19041984). 
Blok €2.. Portret dichter; op 
rand Portugese dansers. 

ROEMENIË 
26'o4. Honderdste geboor
tedag Johnny Weissmüller 
(19041984). 
21.000 L. Acteur in rol Tarzan 
met aap. 

76'04. Vijftig jaar Roemeen
se luchtvaartmaatschappij 
Tarom. 
16.000 L. Beeldmerk gelegen
heid en vliegtuig. 
i56'04. Honderd jaar 
FIFA*. 
31.000 L. Beeldmerk gelegen
heid, voetbal, doel, voetbal
ler. 
i66'04. Stefan de Grote 
(14571504), heilige. 
Vel met driemaal 10.000, 
driemaal 16.000 L. Resp. ko
ning en kerk, ruïne Sucevei, 
koning, klooster Putna, ko
ning, kasteel Neamtului. 

i57'04. Postzegeltentoon
stelling. 
21.000 L. Affiche postzegel
tentoonstelling 1924 in Roe
menië op aanhangsel koning 
Ferdinand I (18651927). 

2g7'o4. Vijfenzeventig jaar 
geleden Zeppelin LZ127 bo
ven stad Brasov. 
31.000 L. Luchtschip boven 
stad. 
i8'04. Gedenkdagen. 
2.000,3.000, 6.000, 
56.000 L. Portretten van resp. 
Alexander Macedonski 
(18541920, schrijver) en 
handtekening, Victor Babes 
(18541926, arts) en wer
kend, Arthur Rimbaud (1854
1891, Frans dichter) en boek, 
Salvador Dah (19041989, 
Spaans schilder) en schilde
rij. 
i8'o4. Instituut economi
sche registratie honderdveer
tig jaar. 
5.000 L. Gebouw. 

RUSLAND 
8g'o4. Honderdste geboor
tedag N.L. Duhov (1904
1964, ontwerper) en B.G. 
Muzrukov (19041979, leider 
fabriek). 
Tweemaal 5. r. Portretten in 
militair uniform. 
io9'o4. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag tsaar 
Paul 1(17541801). 
Tweemaal 10.; blok 20. r. 
Paul I, resp. als staatsman, 
als grootmeester johannieter
orde Malta; portret, op rand 
parade en wapenschild. 

i69'04. Honderdste ge
boortedag S.N. Rerikh (1904

1993)

4. r. Zelfportret schilder en 
bergen (1934). 
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7io'o4. Achthonderdvijftig
ste geboortedag Vsevolod III 
(11541212). 
12. r. Portret grootvorst, scè
ne bij rivier met vrouw en sol
daten (stichting stad Dmi
trov), raad van stad Vladimir 
in 1211:2'"'̂  zoon George op
volger troon. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
79'o4. Honderd jaar radio
telegrafisch station op kaap 

Volujica in Bar. 
16. Ndin. (€0.25). Station en 
man met koptelefoon. 

229'o4. Postzegeltentoon
stelling JUFIZ XII. 
Velletje met tweemaal 32.
Ndin (€0.50). Fontein Tera
zije, resp. bovenaanzicht, zij
aanzicht; op rand panorama 
Belgrado met beeld. 

2io'o4. 'Joy of Europe', kin
deren uit Europa komen in 
Belgrado voor vrede, vriend
schap en vrijheid. 
32., 56. Ndin. (€0.50, 0.80). 
Beeldmerk Joy of Europe en 
kindertekening met resp. 
brug over rivier en huizen, 
kerk en huizen. 
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SLOVENIË 
i5g'04. Viaduct Crni Kal. 
Blok 95 Sit. Viaduct (1065 m) 
in snelweg Ljubljana naar 
kust. 

■IH 
■«: Slovenija 

■ ■ 1 
22g'o4. Fruit uit Slovenië, 
peer. 
Driemaal A (45 Sit.). Peren
bloesem, insect (Cacopsylla 
pyricola), Williams peer. 

22g'04. Flora. 
B (52 Sit.), blok D (107 Sit). 
Resp. Epipactis palustris 
(moeraswespenorchis), 
Ophrys holoserica (hommel
orchis). 

229'04. Erfgoed. 
D. Houten roei en visboot 
'Cupa', tot 1947 meer dan 
duizend jaar gebruikt. 

22g'o4. Zevenhonderdvijf
tig jaar geleden eerste schrif
telijke melding stad Maribor. 
C (95 Sit.), achthoekig. Detail 
kopie document in Latijn. 

iociesui 

22g'o4. Kunst, Romaans. 
Tweemaal 107 Sit. Geïllus
treerde manuscripten. 
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22g'o4. Kaart FTT (Free 
Territory of Trieste). 
221 Sit. Kaart waarop grens 
Italië en Slovenië (toen Joego
slavië) werd vastgelegd in 
London Memorandum op 5
101954. 

SPANJE 
ig'o4. Serie 'wijnen met 



classificatie naar herkomst', 
Ribeiro en Sierra Malaga. 
€0.27, 0.52. Resp. tros witte 
druiven en 'Ribeiro', fles en 
glas met etiket Malaga en 
Sierra de Malaga. 
69'o4. Honderdvijftigjaar 
geleden eerste postzegel Fili
pijnen. 
€0.77. Zegel uit 1854 (Yvert i) 
en afstempeling. 
209'04. Honderdjarige 
kranten, Heraldo de Aragon 
(1895). 
€0.27. Muurkunstwerk met 
letters en cijfers uit hal kran
tengebouw in Villanueva de 
Gallego. 
249'04. Tweehonderdvijftig 
jaar nautische astronomie. 
€1.90. Observatorium en Jer
ge Juan (17131773), zeevaar
der en wetenschapper. 
iio'o4. Nationale postze
geltentoonstelling Exfilna 
2004 in Valladolid. 
€1.90. Columbusmonument, 
op rand wetenschapsmuse
um Valladolid. 
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8io'04. Stedelijke architec
tuur (gezamenlijke uitgifte 
metChina). 
€0.52, 0.77. Resp. ParkGüelI 
van Antoni Gaudi in Barcelo
na (19001914), Jin Mao toren 
(420 m) in Shanghai (1989). 
igio'o4. Europese organi
satie voor kernonderzoek 
(CERN*) vijftig jaar. 
€1.90. Deeltjesversneller. 

TSJECHIË 
89'o4. Natuurbehoud, bo
men. 
6.50, 8. Kc. Resp. 'singing 
line tree' in Teleci bij Policka, 
Zizka's eikenboom in Podh
radi in Lichnice. 
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89'o4. Huisdieren, pape
gaaien. 
Vel met 12., 14., 16., 20.

Kc. en vier aanhangsels. 
Resp. Melopsittacus undula
tus, Agapornis personata, 
Psittacula krameri. Ara chlor
optera. 
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299'o4. Geschiedenis, leer
plicht sinds 1774. 
6.50 Kc. Silhouet leraar met 
viool en leerling. 

20io'o4. Historische kin
derwagens. 
12., 14., 16. Kc. Kinderwa
gen uit resp. 1880,1890, 
1900. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2004. Spaans koninklijk hu
welijk van Felipe de Bourbon 
met Letizia Ortiz. 
30, 50, 75, 90 c , $ I., 5.; vel 
met vijfmaal $ 1.80; zesmaal 
blok $ 6.. Resp. zesmaal 
bruidspaar; vijfmaal konink
lijke familie; bruidspaar, Leti
zia en kaart, verloving, prins 
met vader en grootvader, 
prins in militair uniform met 
vlag, koninklijke familie met 
jonge kinderen. 
2004. DDay zestig jaar gele
den. 
30,45 c , $ 1.50, 3.; twee vel 
met viermaal $ 2.; tweemaal 
blok $ 6.. Resp. Derrick Ty
soe van Durham lichte infan
terie. Waker Bedell Smith, 
Les Perry eerste bataljon Suf
folk regiment, Percy Hobart; 
Hamilcar en tank, Horsa 
glider, strandhoofden, bevrij
ding; Tiger tank, Kurt "Pan
zer" Meyer, Canadese infan
terie, Britse infanterie; Sher
man tank. Mulberry Haven. 

ARGENTINIË 
ii9'o4. Honderdjarig be
staan van resp. landbouw
kundig en veterinair instituut 
voor hoger onderwijs, stad 
Neuquén, filatelistische bond 
van Rosario. 
Driemaal 75 c. Studenten 
chemieonderwijs en micro
scoop, nieuwe en oude ver
keersbrug met spoorbrug 
over de Neuquenrivier en 
monument generaal Don 
José de San Martin, eerste uit
gave postzegeltijdschrift 'El 
Coleccionista' en nationaal 
historisch monument van de 
vlag. 

n^ 
MMisiitai 

i89'o4. Mercosur*: water, 
een beperkte bron. 
Tweemaal 75 c. (doorlopend 
beeld). Glazen zandloper met 
schoon en vuil water en tekst 
'water is leven  laat ons voor 
leven zorgen'. 

P r̂l̂ Pr̂ ' 

i89'04. Voorkomen baar
moederhals en baarmoeder
kanker. 
75 c. Silhouet vrouw en vrou
welijke bekkenorganen. 

ASCENSION 
28io'o4. Maaneclips. 
15.25'35 P.£i25; blok 
£1.25. Fases maan boven 
plaatsen Ascension, resp. 
Hummock Point, Sisters 
Peak, Daly's Craggs, Mars 
Bay; Mars Bay en verklarende 
tekst. 

AUSTRALIË 
Augustus 2004. Winnaars 
goud Olympische Spelen. 
Zeventienmaal 50 c. 168 lan 
Thorpe (400 m vrije slag 
zwemmen), Jodie Henry en 
Lisbeth Lenton en Petria Tho
mas en Alice Mills (viermaal 
100 m vrije slag estafette), 17
8 Sara Carrigan (wielrennen 
op de weg), Petria Thomas 
(100 m vlinderslag), 188 Su
zanne Balogh (kleiduiven 
schieten trap), lan Thorpe 
(200 m vrije slag), 238 Jodie 
Henry (100 m vrije slag), 
Anna Meares (500 m tijdrit), 
James Tomkins en Drew 
Ginn (roeien twee zonder 
stuurman), Grant Hackett 
(1500 m vrije slag), Petria 
Thomas en Jodie Henry en 
Giaan Rooney en Leisel Jones 
(viermaal 100 m wisselslag), 
248 Chantelle Newbery 
(schoonspringen 10 m to

ren), 258 Graeme Brown en 
Brett Lancaster en Luke Ro
berts en Bradley McGee 
(wielrennen ploegachtervol
ging), 268 Ryan Bayley 
(wielrennen individuele 
sprint), 278 Graeme Brown 
en Smart O'Grady (wielren
nen koppelkoers), Ryan Bay
ley (keirin), 308 mannen 
hockeyteam. 

BARBADOS 
20io'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
5,90 c , $ 1.40, 2.50. Beeld
merken gelegenheid en voet
balbond Barbados en vier
maal voetbalscène. 

BELIZE 
8ii'04. WWF* buidelrat. 
25, 60, 75 c , $ 5.. Verschil
lende afbeeldingen Caluro
mys derbianus. 

CANADA 
iio'o4 Huisdieren. 
Viermaal 49 c. Vissen in kom, 
poezen op bank, meisje met 
konijn, kind met hond (ze
gels samen één plaatje). 

4io'o4. Canadese Nobel
prijswinnaars scheikunde, 
Michael Smith (1993), Ger
hard Herzberg (1971). 
Tweemaal 49 c. (samenhan
gend). Portret Smith en 
hoofd met letters en helix, 
portret Herzberg en hoofd 
met atomen en spectrum; 
met ultraviolet licht meer 
kleuren te ontdekken, als ook 
datum copyright. 

8io'o4. Omlijsting voor 
persoonlijke afbeelding. 
Tweemaal zonder waarde
aanduiding (49 c.) in vellen 
van twintig. Fotolijst, zilveren 
lint. 
2iio'o4. Victoriakruis. 
Tweemaal 49 c. in vel met 
zestien zegels langs rand, in 
midden namen Canadezen 
die deze militaire orde heb
ben ontvangen. Resp. de me
daille, tekening medaille met 
'voor moed' en goedkeuring 
koningin Elizabeth in 1993 
(nog niet toegekend). 

'Uäy 
CANADA ^ \ 

22io'o4. Kunst, Jean Paul 
Lemieux (19041990). 
49, 80 c , $ 1.40. Schilderijen, 
resp. 'Zelfportret' (1974), 
'Huwelijk in juni' (1972), 'Zo
mer' (1959). Ook velletje met 
de drie zegels. 

2ii'04. Kerst. 
49, 80 c , $ 1.40 (in boekjes). 
Kerstman, resp. in slee met 
rendieren, in auto met huis 
op aanhanger, op locomotief 
en wagons met pakjes. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
23i2'o2. Waterschildpad
den. 
Velletje met driemaal 390 F. 
Beeldmerk Lions en Rotary 
met resp. Eretmochelys im
bricata, Lepidochelys oli
vacea, Natator depressus. 
23i2'02. Prehistorische die
ren. 
Velletje met driemaal 600 F. 
Beeldmerk Lions en Rotary 
met resp. Sauropelta, Chas
mosaurus, Herrerasaurus. 
23i2'02. Orchideeën. 
Velletje met driemaal 605 F. 
Scout, beeldmerk scouting 
en resp. Dactylorhiza marku
sii, Cephalanthera rubra, 
Neotinea maculata. Zegels 
ook in blokvorm. 
23i2'o2. Paddestoelen. 
Velletje met driemaal 665 F. 
Scout, beeldmerk scouting 
en resp. Pleurotus ostreatus. 
Russuia virescens, Lactarius 
deliciosus. Zegels ook in 
blokvorm. 
23i2'02. Prehistorische die
ren. 



Velletje met driemaal 815 F. 
Scout, beeldmerk scouting 
en resp. Brachiosaurus, Sar-
cosuchus, Gigantosaurus ca-
rolinii. Zegels ook in blok
vorm. 
23-i2-'o2. Mineralen. 
Velletje met driemaal 840 F. 
Scout, beeldmerk scouting 
en resp. guillerainiet, torber-
niet, borniet. Zegels ook in 
blokvorm. 

m 

23-i2-'o2. Scouting. 
Velletjes met viermaal 
3.000 F. Beeldmerk scouting 
en scout die resp.schaakt 
(zilverkleur), schaakt (goud
kleur), tafeltennist (zilver-
kleur), tafeltennist (goud
kleur). 
i5-5-'o3. Geschiedenis zee
vaart. 
485,485, 605, 605, 665, 
665 F. (in velletjes van vier). 
Resp. Christophorus Colum
bus (1451-1506) met schip, 
Horatio Nelson (1758-1805) 
en Britse vloot, Jacques Car-
tier (1491-1557) met zeilschip 
in haven, Vladimir Yourke-
vitch (1885-1964) met passa
giersschip 'Normandie', Co
lumbus met schip, Francis 
Drake (1540-1596) en zee-
slag. Zegels ook in blokvorm. 
i5-5-'o3. Personen. 
815, 815, 840, 840,1000, 
1000 F. (in velletjes van vier). 
Resp. koningin-moeder Eli
zabeth (1900-2002) en cor
gi's, Jean-Francois Champol-
lion (1790-1832) Frans Egyp-
tekenner met steen uit rozet, 
Marilyn Monroe (1926-1962) 
met filmscène uit 'Niagara', 
Elvis Presley (1935-1977) bij 
optreden, John F, Kennedy 
(1917-1963) bij verkiezings
bijeenkomst, Charles de 
Gaulle (1890-1970) metvlieg-
dekschip en wapen. Zegels 
ook in blokvorm. 

^ 3-3-'04. Olympische Spelen 
s Athene. 
Ï 390, 485, 605, 6055, 815 F. 
=> (in velletjes van zes). Resp. 
^ boksen, basketbal, paardrij-
3 den, tennis, tafeltennis. Ze-
; ; gels ook in blokvorm. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2i-g-'o4. Internationale dag 
vrede. 
NT$ 15.-. Taiwanese winnaar 
tekenwedstrijd Lions Interna
tional: duif met twee kinde
ren, vlaggen, wereldbol, 
tank. 

25-8-'o4. Honderd jaar FIFA*. 
$ 3.500 (velletje van negen). 
Gekleurde ballen. 

24-9-'o4. Tekenfiguur Hello 
Kitty. 
Twee velletjes metNT$ 5.-, 
15.-. Resp. Hello Kitty, 
vriendje Dear Daniel (hebben 
afspraak, op rand kade Tans-
hui); Hello Kitty, Dear Daniel 
(drinken koffie, ovale zegels, 
op rand gebouw loi in Tai
pei). 
io-io-'o4. Wenszegels. 
Tienmaal NT$ 3.50; tienmaal 
NT$ 5.- (zelfdeafbeeldin
gen). Schip, twee leeuwen, 
drie geiten, vaas bloemen, 
'vijf zegeningen aan de deur', 
zes bordjes met lekkernij, 
echtpaar, schaal met pom
poen, mythisch dier, schaal 
met tien soorten bolletjes. 
Ook velletjes met aanhang
sels voor persoonlijke bood
schap. 
i6-io-'o4. Kaohsiung Medi
sche Universiteitvijftigjaar. 
Tweemaal NT$ 5.-. Gebou
wen medische school en me
dische universiteit, gebouw 
met glas en muskiet en slang 
en man achter microscoop. 
i6-io-'o4. Taiwanese bergen, 
berg Cilai. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 25.-. Berg 
Cilai, resp. hoofdtop, noord-
top, zuidtop, grasland. 

30-io-'o4. Vogelbescher
ming, kleine lepelaar. 
NT$ 2.50, 2.50,15.-, 25.-; 
blok 20.-. Verschillende af
beeldingen Platalea minor. 

COLOMBIA 
5-8-'04. Serie 'departemen
ten', Narino. 
Twaalfmaal $ i.ioo. Gebou
wen, standbeeld, bijzonder
heden Narino. 
5-8-'o4. Olympische Spelen 
2004 in Athene. 
$ 4.400 (vel van negen). 
Olympische ringen boven 
olympische vlam. 
5-8-'o4. Zestig jaar Andi 
(Asociacion Nacional de 
Empresarios de Colombia). 
$ 2.800 (vel van twaalf). 
Kaart en beeldmerk gelegen
heid. 

CONGO (KINSHASA) 
26-5-'o3. Zeedieren. 
Driemaal 190 CF (samenhan
gend). Lagenorhynchus obli-
quidens, Megaptera novaean-
gliae, Carcharodon carcha-
rias. Ook in blokvorm. 
26-5-'o3. Katachtigen. 
Driemaal 340 CF. (samen
hangend). Felis serval, Pant-
hera uncia. Felis nigripes. 
Ook in blokvorm. 
26-5-'o3. Grote zoogdieren. 
Driemaal 390 CF. (samen
hangend). Beeldmerk scou
ting en resp. Loxodonta afri-
cana cyclotis, Gorilla gorilla. 
Hippopotamus amphibius. 
Ook in blokvorm. 
26-5-'03. Roofvogels. 
Driemaal 410 CF. (samen
hangend). Otus leucotis, 
Bubo bengalensis, Aquila ra-
pax. Ook in blokvorm. 
26-5-'o3. Vlinders. 
Driemaal 445 CF (samenhan
gend). Charaxes imperialis, 
Cymothoe oemilius, Charaxes 
nobilis. Ook in blokvorm. 
26-5-'o3. Paddestoelen. 
Driemaal 455 CF. (samen
hangend). Russuia amoena, 
Cortinatius varius. Russuia 
aurata. Ook in blokvorm. 
26-5-'o3. Mineralen. 
Driemaal 480 CF. (samenhan
gend). Aurichalciet, borniet, 
diamant. Ook in blokvorm. 
26-i2-'o3. Lucht- en ruimte
vaartpioniers. 
190, 250, 325,400,400,445, 
500 CF. Resp. Charles Lind
bergh (1902-1974), Orville 
(1871-1948) en Wilbur (1867-
1912) Wright, Charles Yeager 
(1923), chimpansee Enos en 
Mercury-Atlas-raket, Joeri 
Gagarin (1934-1968), Michael 
Collins (1930), Jeana Yeager 
(1952) en Dick Rutan (1938). 
Ookvelle^es en blokken. 
26-i2-'o3. Pioniers aardon-
derzoek. 
250, 375 CF. Resp. Auguste 
Piccard (1884-1962) Zwitsers 
natuurkundige en bathyscaaf 
'Trieste', Alberto Santon Du-
mont (1873-1932) Braziliaans 
luchtvaarder met luchtschip 
en Eiffeltoren in Parijs. Ook 
velletjes en blokken. 

26-i2-'o3. Historische auto's. 
325,350 CF. Resp. Elektri
sche wagen 'Columbia Elec
tric' (1902), Ferrari (2003). 
Ook velletjes en blokken. 
26-i2-'03. Ontdekkingsreizi
gers. 
Tweemaal 410 CF. Fernao de 
Magalhaes (1480-1521 Portu
gees zeevaarder, beeld 
Christophorus Columbus 
(1451-1506) en schepen. Ook 
velletjes en blokken. 

26-i2-'03. Wielrennen. 
445 CF. in velletje met vijf ze
gels en middenveld. Albert 
Einstein (1879-1955, Duits 
natuurkundige, Nobelprijs 
1921) op fiets en wielrenner. 
Ook in blokvorm. 
26-i2-'o3. Europese spoor
wegen. 
Driemaal 455 CF. Stoomloc, 
AGV sneltrein (Frankrijk), 
ICE-3 sneltrein (Duitsland). 
Ook velletjes en blokken. 
26-i2-'o3. Supersonische 
verkeersvliegtuig Concorde. 
Tweemaal 500 CF. Concorde 
bij resp. Rio de Janeiro, New 
York. Ookvelletjes en blokken. 

DOMINICA 
i8-8-'o4. George Herman 
Ruth (1895-1948), honkballer. 
Vel met viermaal $ 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
Babe Ruth in honkbal-
kleding. 
i8-8-'04. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Vel met viermaal $ 2.-. Ver
schillende portretten. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
2004. Nationale raad voor 
kinderen. 
$ 7.-. Volwassene houdt hand 
kind vast. 

ECUADOR 
i-i2-'o3. Galapagoseilanden 
vijfentwintig jaar op lijst we
relderfgoed. 
Vijfmaal $ 0.40 (samenhan
gend). Zeeleeuwen (Zalophus 
woUebaeki) in branding, fre-
gatvogel (Fregata magnifi-
cens), blauwpootgent (Sula 
nebouxii), Brtholme-eiland, 
beeldmerk gelegenheid. 
i-i2-'04. Kerken Quito bij 
nacht. 
$ 0.40, 0.90, 0.90,1.05. Sa
cramentskerk, Jezuïetenkerk, 
St.-Barbarakeric, St.-Francis-
cuskerk en -klooster. 

i4-4-'04. Rol Militair Geogra
fisch Instituut in nationale 
ontwikkeling. 
$ 1.05. Gebouwen documen
ten. 

27-5-'04. Volleybalfederatie. 
$ 0.75. Beeldmerken. 
29-5-'o4. Miss Universe ver
kiezingen. 
$ 0.75. Beeldmerk. 

4-6-'04. Vierendertigste bij
eenkomst Organisatie Ameri
kaanse Staten. 
$ 0.75. Beeldmerk met natio
nale vlaggen. 

ii-6-'04. Angel Felicisimo 
Rojas. 
$ 0.50. Portret schrijver. 
25-6-'04. Driehonderdste ge
boortedag Pedro Vicente Mal-
donado (1704-1748). 
$0.50. Portret. 
30-6-'04. Dr. Agustin Cueva 
Tamariz (1903-1979). 
$ 0.80. Portret psychiater. 
3-8-'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
Tweemaal $ 1.05. Beeldmerk 
spelen, beeldmerk Ecuador 
en resp. mascottes spelen, 
sporter. 

EGYPTE 
i3-8-'04. Olympische Spelen. 
30,150 P. In verschillende 
kleuren: beeldmerk spelen en 
olympische ringen. 
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i58'04. Scouting in Egypte 
negentig jaar. 
30 P. Beeldmerk algemene 
unie scouting. 

6io'o4. Gouden jubileum 
militaire productiedag. 
30 P. Oudegyptische triomf
wagen, op achtergrond mili
taire ambachten. 

EL SALVADOR 
i7g'04. Honderd jaar Colle
ge chemie en farmacie. 
10. C. ($ 1.14). Kolven en er
lenmeyer en beeldmerk gele
genheid. 

ETHIOPIË 
277'o4. Marmer. 
0.25, 0.75,1. , 2. B. Marmer, 
resp. blauw 'eshet' uitDalle
ti, veelkleurig 'sabian' uitDi
chinama, rozegroen 'sabian' 
uitDichinama, paars 'sabian' 
uit Dichinama. 

FALKLANDEILANDEN 
3i8'o4. Honderdvijfentwin
tigste sterfdag sir Rowland 
Hill (17951879), hervormer 
postdienst. 
24, 50, 75 p. £ I.. Portret Hill 
en oude postzegel Falkland
eilanden, resp. 2s 6d konin
gin Victoria, 5s pinguïn, 5s 
zeeleeuw, 6d slag om Falk
landeilanden met kruiser 
Glasgow i.p.v. Kent (Yvert 
resp. 16, 68, 87,145a). 

i3g'04. Sea Lion Island. 
Tweemaal 42 p., tweemaal 
50 p. Resp. orchidee (Codon
orchis lessonii), aalscholver 
(Phalacrocorax atriceps albi
venter). Sea Lion Lodge, pin
guïn (Spheniscus magellani
cus). 

FIJI 
i89'04. Vijfentwintigjaar 
zeilrace tussen Musket Cove 
op eiland Malola Lailai (Fiji) 
en Port Vila (Vanuatu), geza
menlijke uitgifte met Vanu
atu. 

$ 0.83,1.07,1.15, 2.; blok 
$ 2.. Zeiljachten. 

GAMBIA 
88'o4. Vijftig jaar geleden 
eerste plaat 'That's all right' 
van Elvis Presley (19351977). 
Vel met negenmaal 12. D. 
Verschillende foto's Presley. 

GRENADA 
i5'o4. Stoomlocomotief 
tweehonderd jaar. 
Driemaal velletje met negen
maal $ I.; driemaal blok $ 6.. 
Resp. GN Stirling Single 
422, Beyer Peackock Mogul 
260, Pruisische G8 080, 
George Stephenson, James 
Nasmyth, stoomhamer Nas
myth, Z Class 442, Vincent 
Raven, Thomas Cook; Class 
440, SGS Class 060, Borsig 
040, Richard Trevithick, 
Herbert Garratt, Isambard, 
Coalbrookdale, Class Gar
ratt, Saltash brug Brunei; SR 
Lord Nelson 460,16 CR 
Class Pacific, Florisdorf 06
0, GWR 57 XX Class 060, 
GWRCasÜe Class 460, 
GWR Saint Class 460, GWR 
Star Class 460, GWR 28 XX 
Class 280, GWR 51XX 
Class 262T; Cumbres en 
Toltec, Indian Pacific, CaU
fornia Zephyr. 
i78'o4. Eerste plaat Elvis 
Presley 'That's all right'. 
Vel met zesmaal $ 1.50. Por
tretten Elvis Presley (1935
1977)

GRBNADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i5'04. Stoomlocomotief 
tweehonderd jaar. 
Driemaal velletje met negen
maal $ I.; driemaal blok $ 6.. 
Resp. SP Merchant Navy Pa
cific 462, Gazira Cotton 
Railway in Sudan, Spaanse 
484, LNER041 Class 280, 
LNERAi 462 Pacific, LNER 
A3 Class 462, LNER A4 
Class 462 Pacific, LNERBA 
Class 460, LNERIvatt Large 
Atlantic 442 A4 Pacific 
462; LNERV2 Class 262, Su
dan 282, China DF4 Co Co, 
LMS 2F 060 met 5 460, 
LMS Luckey Banker oioo, 
LMS Princess Royal Pacific, 
JMS Claughton Class 460, 
LMS Stanier 8F 280, Mid
land Railway Coumpound 
440; Brittannia Class 462, 
India XD Class 282, China 
KD6 280 (USATC S160), 
SE+CRoi Class 060, Battle 
of Britain Light Pacific, SR 
King Arthur Class 460, SR 
Marsh 13 Class 442T, SRN 
Class 260, SR School Class 
440; Dublin naarTraleeen 

brug, Aberdeen naar Penzan
ce brug, London naar Holy
head. 
i7'o4. DDay zestig jaar ge
leden. 
25, 50,75 c., $4.  ; twee vel 
met viermaal $ 2.; tweemaal 
blok $ 6.. Resp. Bertram 
Ramsey, Miles Dempsey, Bob 
Shrimpton en HMS Belfast, 
Denis Edwards; troepen Ver
enigde Staten, troepen en wa
gens, gevechten op Sword 
Beach, Duitse generaals; 
Churchill met krant, Chur
chill kondigt luchtlandingen 
aan, Britten sluiten aan bij 
luchdandingstroepen, aan
sluiting bij rivier Orne; aan
valsvoertuigen op weg naar 
stranden, schutter in Britse 
bommenwerper. 

HONGKONG 
29'o4. Geld uit Hongkong. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.; blok 
$5 .  . 'One mil'(1863), 20 
cent zilver (1866), dollarbiljet 
(1935), gouden munt instel
ling HKSAR (Hong Kong 
Special Administrative Re
gion) (1997); tien dollar munt 
(1997), op rand Tsing Ma
brug en munten uit 1993
1994:10, 20, 50 c , I, 2, 5 dol
lar. Ook velletje met de vier 
zegels. 
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INDONESIË 
i78'o4. Presidentiële au
to's. 
Tweemaal 2.500 Rp. Twee
maal verschillende auto; ook 
velletje met de twee zegels, 
op rand meer details auto's . 
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29'o4. Nationale spelen. 
Tweemaal 1.500 Rp. (rond te 
maken). Volleybal, balsport. 

IRAN 
io3'o4. Frankeerzegel, vlin
der. 
3.000 Ris. Euphydryas auri
nia. 
2i5'04. Honderd jaar 
FIFA*. 
600 Ris. Beeldmerk gelegen
heid en elftal. 

Namen melding 9/727, vis
sen: Pseudobalistes fiiscus, 
Pygoplites diacanthus. Zebra
soma veliferum, Pterois voli
tans, Acanthurus glaucopa
reius, Balistoides conspicil
lum. 
i68'o4. Gezamenlijke uit
gifte met India. 

Tweemaal 600 Ris. Portretten 
van dichters resp. Kabir 
(14401518), Hafez (1320

1389). 

228'04. Avicenna Interna
tional Colloquium. 
Tweemaal 650 Ris. Toren, 
portret. 
78'o4. Dag van de verslag
gever. 
500 Ris. Agenda, fototoestel, 
hand met pen, papier. 

650 
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i28'o4. Olympische Spelen 
Athene 2004. 
Viermaal 650 RJs. Beeldmerk 
spelen en resp. taekwondo, 
gewichtheffen, boksen, judo. 

IVOORKUST 
i56'o4. Schilderijen. 
50,100, 250, 500, 825 F. 
Resp. 'Au revoir', 'Ballet', 'Le 
chef, 'Ligne de main', 'Ap
pel'. 

78'o4. Vierenveertigste on
afliankelijkheidsdag 'L'Abid

janaise'. 
100, 250 F. Tweemaal kaart 
en olifant. 

JAMAICA 
238'04. Olympische Spelen 
2004. 
$ 30, 60, 70, 90. Resp. horde
loopster, hardlopers, zwem
mer, badmintonspeelster en 
schutter. 
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KAAPVERDIË 
24io'o3. Scouting in Kaap
verdië. 
60., 120. e. Tweemaal ver
schillend: beeldmerken 
scout. 

25ii'o3. Zeezoogdieren. 
10., 20., 50., 60. e. Resp. 
Balaenoptera musculus, 
Physeter macrocephalus, 
Megaptera novaeangliae, 
Globicephala macro
rhynchus. 
i i  i2 '03. Basis voor water
vliegtuigen 'Calheta de S. 
Martinho' vijfenzeventig jaar. 
10., 42., 60.; blok 100. e. 
Resp. watervliegtuig (1928), 
Paulin Paris (18981934) en 
vliegtuig met route, vliegtuig 
en route (ToulouseDakar
Buenos Aires); vliegtuig en 
mensen. 

C A B O V E R D E EUROPA AFRICA A M É W « i 

29i2'o3. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
30., 60., 100. e. Paus, resp. 
en meisje, en schepen, bij 
kruis. 
25i'o4. Inheemse bomen. 
20., 27., 60., 100. e. Resp. 
Khaya senegalensis. Acacia 
nilotica, Ceiba pentandra, 
Phoenix adantica. 
36'o4. Windenergie. 
20., 60., 100.e. In verschil
lende kleuren: windmolen. 

KIRIBATI 
Namen melding 10/817, o^' 
chideeën: Dendrobium 
anosmum, Dendrobium 
chrysotoxum, Dendrobium 
laevifolium, Dendrobium 
mohlianum, Dendrobium 
pseudoglomeratum, Dendro
bium purpureum, Gramma
tophyllum speciosum, Den
drobium williamsianum, 
Spathoglottis plicata, Vanda 
hindsii. 



25io'04. Handelsschepen. 
50,70 c., $ 2.50, 5.. Resp. 
MV Montelucia, MS Pacific 
Princess, MS Prinsendam, 
MS Norwegian Wind. 

KOREA NOORD 
i52'04. Gezamenlijke uit
gifte kranten 'Rodong Sin
mun', 'Joson Inmmgun' en 
'Chongnyonjonwi'. 
3.w. Boek en tekst. 
26'o4. Cactus. 
Velletje met 70., 90., 100., 
140. w. (doorlopend beeld). 
Resp. Notocactus leninghau
sii, Echinocactus grusonii, 
Gymnocalycium baldianum, 
Mammillaria insularis. 
i86'04. Bezoek Kim Jong II 
aan China. 
Twee vel met 3., 12., 40., 
60.; blok 74. w. Kim Jong II 
met resp. Hu Jintao, Jiang Ze
min, Wu Bangguo, Huang 
Guo; Wen Jiabao, Jia Qinglin, 
Zeng Qinghong, in stad Tian
jin; Hu Jintao. 
i96'04. Kim Jong II begon 
veertig jaar geleden bij partij
bestuur Koreaanse Arbei
derspartij. 
3.; drie velletjes met 12., 
100.w.; blok 130.w. Resp. 
vlagNoordKorea; zesmaal 
Kim Jong II aan het werk; 
Kim II Sung en Kim Jong II. 
87'o4. De grote leider Kim 
Il Sung (19121994) zal altijd 
bij ons zijn. 
3.; viermaal velletje met 12., 
116.; blok 112 w. Monument; 
negenmaal foto's president. 

io7'o4. Honderdtiende ge
boortedag Kim Hyong Jik 
(18941926), revolutionair 
strijder. 
Blok 112. w. Standbeeld Kim 
Hyong Jik en Kim II Sung. 

3 io8'o4. Zoetwatervissen. 
^ 3., 12., 140., 165.w. (sa
<~ menhangend). Resp. Caras
0= sius auratus, Tilapia nilotica, 
^ Ophiocephalus argus, Cla
s rius gariepinus. 

S MACAU 
== 29'04. Internationale vuur
^ werkwedstrijd. 
^ I., 1.50, 2., 4.50; blok 
2 9. ptcs. Viermaal vuurwerk; 
:Z beeldje, op rand vuurwerk. 

MALEISIË 
i88'04. Traditioneel ver
voer. 
30, 50 s., $ I.; blok $ 2.. 
Resp. driewieler voor perso
nenvervoer, riksja, ruiters; 
overdekte ossenwagen. 

Malaysia^^ ™̂  A%?lï 

MALDIVEN 
67'04. Vijftigste sterfdag 
Henri Matisse (18691954). 
Vel met viermaal 10. Rf; 
blok 25. Rf. Resp. 'gesprek', 
'stilleven met blauw tafel
kleed', 'stilleven II', 'vrouw 
voor aquarium'; 'interieur in 
Nice'. 
67'04. Paul Cézanne (183g
igo6). 
Vel met viermaal 10. Rf.; 
blok 25. Rf. Resp. 'stilleven 
met fles', 'huis in de Proven
ce', 'zwarte kat', 'mand ap
pels'; 'jongen met rode jas 
leunt op elleboog'. 
297'04. Honderdste sterf
dag Jules Verne (18281905). 
Vijf vel met viermaal 12. Rf; 
vijfmaal blok 25. Rf. Scènes 
uit werk Jules Verne. 
2004. George Herman Ruth 
(18951948), honkballer. 
3. Rf.; vel met viermaal 
10. Rf Portretten Babe Ruth 
in honkbalkleding. 

MARSHALLEILANDEN 
9g'o4. John Wayne (1907
197g), acteur. 
37 c. in vel van twaalf. Wayne 
als marinecommandant. 
i5g'04. Congres UPU* in 
Boekarest, Roemenië. 
Velletje met viermaal $ i.. 
Zegel op zegel, eerste zegel 
van resp. GrootBrittannië 
(Yvert i), Roemenië (Yvert i), 
Marshalleilanden (Yvert i, 
Duitse kolonie), onaftianke
lijke Marshalleilanden (Yvert 
41)

MAYOTTE 
27g'o4. Brug over de 
Kwalérivier. 
€0.50. Brug. 

j j l MAYOTTL 0,50e 

279'04. Maki met jong. 
€0.75. Aap. 

NEPAL 
77'04. Koning Gyanendra 
Bir Bikram Shah Dev. 
5. R. Portret koning. 

NICARAGUA 
226'Q4. Honderd jaar Tier
ras Solares. 
10. Cd. Portret Ruben Dario 
en boek Tierras Solares. 
246'o4. Bomen. 
3., 5., 6.50 Cd. Resp. Tabe
bula rosea. Cassia fistula, De
lonix regia. 

'ItoW murm» 11» 
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306'o4. Araerica Upaep*, 
natuurbehoud. 
Tweemaal 7.50 Cd. Beeld
merk Upaep en resp. natuur
reservaat Cerro Kilambe, ri
vier Bocay. 
i38'o4. Olympische Spelen 
Athene 2004. 
7.50,10., 12. Cd. Beeldmerk 
spelen en resp. atletiek, 
zwemmen, schieten. 
i79'04. Sportspelen voor 
studenten CentraalAmerika, 
Managua 2004. 
3., 5., 6.50 Cd. Resp. judo 
en taekwondo, voetbal en 
honkbal, hoogspringen en 
zwemmen. 

289'o4. Vogels. 
5., 6.50,7., 10. Cd. Resp. 
Selenidera spectabilis, Nycti
corax nycticorax, Caracara 
plancus, Myiozetetes similis 
(geeloorpepervreter, kwak, 
Iniifcaracara, roodkruinti
ran). 

NIEUWCALEDONIÊ 
ii8'04. Symposium over 
Frans onderzoek in de Stille 
Oceaan (ecosysteem zee, 
aardkorst, klimaat, cultuur
en landontwikkeling, ge

zondheid en omgeving). 
Tweemaal 100 F. in velletje 
van tien. Gezicht met hooi
berg en vlinder met planten, 
palmen en zee met vis en 
vrouw. 

NIEUWZEELAND 
4io'o4. Kerst 2004. 
45, go c , $ 1.35,1.50, 2. (ze
gels met punt omlaag); 45, 
90 c , $ I. (zelfklevend, recht 
ontwerp). Resp. kerstvlees 
met kaars en fles in koeler, 
'hangi' voedsel wordt tussen 
hete stenen gestoomd, barbe
cue met zalm en garnalen, 
picknick met pie en brood 
met wijn, traditionele kerst
desserts en kandelaar; kerst
vlees met kaars en fles in koe
ler, 'hangi', kersttaarten 
kerstkaarten. 

NIGERIA 
i98'o4. Olympische Spelen 
2004. 
50,120 N. Olympische rin
gen en resp. hardlopen, bas
ketbal. 

OMAN 
2i5'o4. FIFA* honderd jaar. 
25 b. Voetbal met beeldmerk 
gelegenheid. 
56'04. Arabische panter. 
Viermaal 50 b. Pandabeeld
merk WWF* en verschillende 
afbeeldingen Panthera par
dus nimr. 

i8'o4. Koralen. 
Viermaal 100 b. Acropora, Po
rites, Cycloseris, Montipora. 

PAKISTAN 
247'o4. Vijftig jaar Sui 
Southern Gas Company 
(SSGC). 
4 R. Beeldmerken SSGC en 
gelegenheid en boom uit Ju
niperbos in Ziarat. 
3i7'o4. Beklimming K2 
(8611 m) vijftig jaar geleden. 
5 R.; blok30 R. Berg; bergen 
met op rand rivier en tentje. 

i38'04. Olympische Spelen 
2004. 
Viermaal 5 R. (samenhan
gend). Olympische rmgen en 
gestileerde sporters, resp. 
hardloper, ritmisch gymnast, 
hockeyer, worstelaar. 

' XXVin«TNENS0lYMPK20(M ' 

i48'o4. Zevenenvijftigste 
onafliankelijkheidsdag. 
5 R. Vlag, portret, tekst. 
i68'04. Maulvi Abdul Haq 
(18701961). 
4 R. Portret vertaler en schrij
ver. 

PALAU 
205'04. Zeeleven. 
Velletjes met zesmaal 26 c; 
zesmaal 37 c; tweemaal blok 
$ 2.. Resp. Sepia officinalis, 
Heniochus acuminatus, 
Ophlitaspongia pennata en 
Synapta sp., zeenaaktslak, 
Pomocanthus imperator, ver
schillende zeenaaktslakken; 
Aetobatus narinari, kwal, 
nautilus, Carcharhinus am
blyrhynchos, manteldier, 
Manta birostris; Amphiprion 
melanopus, Amphiprion 
perideraion. 

245'o4. Verenigde Naties: 
jaar van vrede. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 2.. Resp. Mahatma 
Gandhi, Nelson Mandela, 
Martin Luther King jr; vredes
duif 

PARAGUAY 
275'o4. Robin Hood, 
i.ooo, 3.000, 5.000 Gs. Ro
bin Hood met resp. vogels en 
pinguïns met waterval en re
genboog uit versie door Ana
hi, zwaard uit versie door 
Nippur Lagash, valk op hand 
uit versie Dago. 



27-5-'04- Club Nacional hon
derd jaar. 
700 Gs.; aanhangsel. Beeld
merk club en resp. voetballer 
Arsenio Erico (1915-1977); 
voetbal. 

2-7-'o4. San Jose College 
honderd jaar. 
700 Gs. Stichter met leraar en 
leerling en wapenschild. 
6-7-'04. Honderdste geboor
tedag Pablo Neruda (1904-
1973)-
5.000 Gs. Portret schrijver en 
beeldje. 
7-7-'o4. Toerisme, wereld 
Guarani-indianen. 
700, 6.000 Gs. (met aan
hangsels nationaal secretari
aat toerisme). Resp. waterval, 
gezichten uitgehakt in rot
sen. 

PERU 
io-6-'o4. Huanchaco. 
4.80 S.Boten. 
i-7-'04. America Upaep*, on
derwijs. 
1.20,4.80 S. Resp. foto's kin
deren in vorm bloem (analfa
betisme), jongen met hoed 
bij computer (onderwijs). 
i-7-'04. Kerken. 
1.80 S. Kerk 'Santiago Apos-
tol' in Pomata. 
9-7-'o4. Amerikaanse voet
balbeker. 
Blok (rond) 5.- S. iVIascotte 
kampioenschap, rand voet
bal. 

!6-7-'o4. Cebiche. 
\.8o. Gerecht van rauwe vis. 
i7-6-'o4. Peruaanse paarden 
'an Paso. 
driemaal 1.20,4.80 (samen-
langend). Driemaal paard 
net ruiter, paard. 

PITCAIRNEILANDEN 
8-9-'04. HMAV Bounty, ge
bouwd in 1979 voor film 
'Muiterij op de Bounty'. 
60, 80 c , $ I.-, 3.50; blok 
$ 3.50. Verschillende afbeel
dingen en details zeilschip. 

POLYNESIË 
23-9-'04. Informatie- en 
communicatietechnologie. 
Tweemaal 190 F. Toetsen
bord met apenstaartje, scho
telantenne. 

QATAR 
i3-8-'04. Olympische Spelen. 
Tweemaal 3.- R. Tweemaal 
olympische ringen en beeld
merk spelen; ook velletje met 
beide zegels. 

ATHENS ?OCM 

SALOMONSEILANDEN 
Namen melding 10/818, or
chideeën: Calanthe triplicata, 
Dendrobium johnsoniae, 
Dendrobium capituliflorum, 
Spathoglottis plicata, Den
drobium polysema, Paphio-
pedilum bougainvilleanum, 
Coelogyne asperata, Dendro
bium macrophyllum. 

30-9-'04. Ter herinnering 
Ronald Reagan (1911-2004). 
$ 5.- in velletje van vier ze
gels. Drie verschillende por
tretten 40*"̂  president Ver
enigde Staten. 

ii-io-'o4. Handelsschepen. 
$ 1.50, 2.20, 3.-, 20.-. Resp. 
MV Bilikiki, MV Spirit os So
lomons, SS Oceana, RMS 
QE2. 

SIERRE LEONE 
i-6-'o4. Honderdste geboor
tedag Deng Xiaoping (1904-
1997)-
Blok 5.000 Le. Portret Chine
se politicus. 
2004. Katten. 
100, 800,1.200, 3.000; vel 
met viermaal 1.700; blok 
5.000 Le. Resp. somali, bom-
bay, burmees, britse kort
haar; pers, korthaar, cornish 
rex, balinees; devon rex. 

SRI LANKA 
6-8-'o4. Olympische Spelen 
2004. 
4.50,16.50,17.-, 20.- Rs. 
Beeldmerken spelen en Sri 
Lanka met olympische ringen 
en resp. zwemmen, hardlo
pen, schieten, hardlopen. 

i6-8-'o4. Hoogeerwaarde 
Tibbatuwawe Sri Siddhartha 
Buddharakkhita, eerste hoge
priester Malwatta kapittel. 
4.50 Rs. Portret met waaier. 

„2,32; 4.50« 
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23-8-'o4. Robert Gunawarde-
na. 
4.50 Rs. Portret politicus. 

ST. PIERJRE ET MIQUELON 
i4-8-'04. Overdruk. 
€0.50. 'Eerste postverbinding 
per roeiboot tussen Miquelon 
en Nieuwe land' op zegel 19-
7-'o4, melding9/729, Mi'K-
mags. 

SURJNAJWE 
i6-9-'o4. Upaep*, fauna. 
SR$ 1.70,12.-. Beeldmerk 
Upaep en resp. eend, pape
gaaien. 

TADZJIKISTAN 
26-4-'04. Overdrukken. 
50.-, 160.- Tr. In Doesjanbe 
resp. opera- en ballettheater 
Aini, restaurant Zafar (Yvert 
resp. 22, 44/45). 
2004. Chinees nieuwjaar, jaar 
van de aap**. 
Vel met i.-, 1.20,1.50 Tr. 

Apen en dierenriem; op rand 
vruchten. 

TOKELAU 
30-6-'04. Landschappen in 
Tokelau. 
40 c , $ I.-, 2.-, 2.50. Resp. 
zonsondergang met palmen, 
water met bos, terugkomst 
vissersboot, strand en bomen. 
8-8-'04. Bezoek minister
president Nieuw Zeeland. 
Blok $ 4.-. Strand met pal
men (7-ii-'03, melding 
2/176), zwart over tekst post
zegeltentoonstelling, op ze
gel 'new Zealand prime mi
nister's visit august 2004'. 

TSJAAD 
7-6-'o4. Voorkomen aids*. 
50,100,150, 300 F. Rood lin
tje en resp. beeldmerk Ama-
sot (Association pour le Mar
keting Social des condoms au 
Tchad), man en vrouw: voor
zichtig, dokter, lintje. 

REPUBUQUE DU TCHAD 

PrévenHon SIDA 

Wp fxH U-~ Wi* 
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URUGUAY 
3-6-'04. Medicinale planten. 
Viermaal $ 36 (samenhan
gend). Malva, 'marcela', 'car-
queta', pepermunt (Mentha 
piperita). 

i7-6-'o4. Wapenschild de
partement Montevideo. 
$ 14. Kaart en wapenschild. 
24-6-'o4. Carlos Gardel 
(1890-1935). 
$ 14. Portret koning van de 
tango. 
25-6-'o4. Nee tegen drugs. 
$ 14. Kindertekening: man 
aan parachute met 'Nee tegen 
drugs', vuurtoren, visser in 
boot. 

io-8-'04. Renan Rodriquez. 
$ 14. Portret en gebouw. 
i2-8-'o4. Achthonderdste sterf
dag Maimonides {113 5-1204), 
rabbi Mozes ben Maimon. 
$16. Silhouet man en lijst we
tenschappen. 

30-8-'04. Cultureel en sociaal 
centrum Gallego van Monte
video honderdvijfentwintig 
jaar. 
$ 16. Huis, man en vrouw in 
klederdracht. 
8-9-'04. Honderdste sterfdag 
generaal Aparicio Saravia 
(1856-1904). 
Viermaal $ 10 (samenhan
gend). Veldslagen bij Illes-
cas, Fray-Marcos, Paso del 
Parque, Masoller. 

i5-9-'04. Vijftig jaar verkeers
politie. 
$ 16. Agent bij helikopter en 
motor. 

i9-g-'04. Dag van nationaal 
erfgoed, Joaquin Torres Gar
cia (1874-1949). 
$ 16. Schilderij. 

22-9-'o4. 'Cooperativa Ma
gisterial' vijfenzeventig jaar. 
$ 16. Beeldmerk gelegenheid 
en warenhuis. 
22-9-'o4. Honderd jaar dienst 
bevoorrading leger. 
$ 16. Beeldmerk met zwaard 
en helm. 

VANUATU 
i8-g-'o4. Vijfentwintig jaar 
zeilrace tussen Musket Cove 
op eiland Malola Lailai (Fiji) 
en Port Vila (Vanuatu), geza
menlijke uitgifte met Fiji. 
35, 80, go, 200 vt.; blok 200 
vt. Zeiljachten. 



VERENIGDE STATEN 
4io 'o4. Wolkenlandschap
pen. 
Vel met vijftienmaal 37 c. Cir
rus radiatus, Cirrostratus fi
bratus, Cirrocumulus undu
latus, Cumulonimbus mam
matus, Cumulonimbus in
cus, Altocumulus stratifor
mis, Altostratus translucidus, 
Altocumulus undulatus, 
Altocumulus castellanus, 
Altocumulus lenticularis, 
Stratocumulus undulatus, 
Stratus opacus, Cumulus 
humilis, Cumulus congestus, 
Cumulonimbus met tornado. 

i4 io 'o4. Kerst, Madonna 
met Kind. 
37 c. Madonna en Kind van 
Lorenzo Monaco (13811425) 
uit National Gallery of Art in 
Washington. 

C H R I S T M A S 

i5io 'o4. Chanoeka, joods 
feest. 
37 c. Tol met tekening huisjes. 

i6io 'o4. Kwanzaa, Afri
kaans feest. 
37 c. Zwarte mensen. 
25io '04. Honderdste ge
boortedag Moss Hart {1904
1961). 

37 c. Portret toneelschrijver 
en theaterborden. 

i6 i i  'o4 . Kerstornamenten. 
Viermaal 37 c. Viermaal 
kerstman als decoratie kerst
boom. 
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WALLIS EN FUTUNA 
69'o4. Wapen van bisschop 
Louis Elloy. 
500 F. Wapenschild. 

WÄUlS & FUTUNA 
RF^®!^500F 

itmklMóaiUalUjDT 
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ZIMBABWE 
209'04. Eerste sterfdag Si
mon Vengai Muzenda (1922
2003). 
$ 2.300,12.000,17.000, 
22.000. Portret covice presi
dent Zimbabwe. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Aids Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome 

CERN Conseil Europeen 
pour la Recherche 
Nucléaire/ Euro
pean Organization 
for Nuclear Re
search 

FIFA Federation Inter
nationale de Foot
ball Associations 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

Oirsa Organismo Inter
nacional Regional 
de Sanidad Agro
pecuaria 

UEFA Union of Euro
pean Football 
Associations 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espaiïa y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union 
Postale Univer
selle/Universal 
Postal Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak) : 22i 'o4 tot 82'o5 
Jaarvandeaap. 

matensdsch nieuws? 
Vteest het het eerst op WW.lIIJlTFIIi:. Elke daé een spflntemieuw ii.ïhlRIilB 

op UW scherm 

VERENKHNGS

V(vervolg) 

Varsseveld: 
FV'DeGlobe'; H.A. Weerde
steijn, Doetinchemseweg48, 
7021 BT Zelhem, (©0314
622272. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds. Van Petegemstraat 16, 
9645 NV Veendam, 
©0598632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 

^ Velp/Rozendaal: 
= FV'De Globe'; ).F. Florijn, Wil
° lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
^ Venlo: 
^ P.V 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
^ Framboosstraat 9, 5925 H) 
L̂  Venlo, ©0773820064. 
^ Vianen: 
^ FV 'De Posthoorn'; G. Süjsiger, 
u, Pr. JuIianastraat26,4i32CB 
■ Vianen, ©0347372400. 
I Vlaardingen: 
S >JVPV;W.G.L.Poels,L.deCo
"■ lignyln 96, 3136 CS Vlaardin

gen, ©0104746725. 
0 0 0 ^J'̂ '̂"s "̂ 

Vlissmgse FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraati5,4384 
BT Vlissingen, ©0118464109. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat4, 5256 BG Heus

den, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilatehca; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MRVoor
schoten, ©0715616167. 

W 

Waalwijk: 
WPV'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'DeGlobe';N.H. Edelen
bosch, Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317
424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PVWecsp e.o,; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snuffclaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 

Winschoten: 
IVPhilatehca; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWmsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaanS, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FVWoerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, •̂Jilütelie.uioer
den@u;anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat 3,. 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat II, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, 
©0343573979/0648138293

II 

IJmuiden: 
PV IJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraati, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, 
aajsujets@JTeeler.nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan, Hti|(smit@chello.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde; J. Nollet, Pluutha
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
ZeisterZejelZoekers 20oo;wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zenen: 
FV'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V, Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 
10,2718 JA Zoetermeer, ©079
3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatehca; 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: 
PVRejio Zwartsluis e.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©038
3866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrcchte.o,; mw. LC. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 
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LUFTHANSA 

De D u i t s e l uch tvaa r t 

m a a t s c h a p p i j Lujthansa 
v l o o g o p 16 e n 17 o k t o b e r 
n o n s t o p van F r a n k f u r t 
n a a r K a a p s t a d en w e e r te

r u g . Er w e r d e e n t oes t e l 
van h e t type A 3 4 0  3 0 0 in 

g e z e t . 

RYANAIR 

Ryanair , een z o g e n o e m d e 
lou)cost m a a t s c h a p p i j , zal 
v a n a f f eb rua r i a . s . van 
E i n d h o v e n n a a r M i l a a n 
Lina te v l i egen . Zoa l s zo 
vaak in d e z e geva l len : o f 
e r m e t d e ee r s t e v l u c h t 
p o s t m e e zal g a a n is n o g 
g e h e e l o n z e k e r . 

mailto:aajsujets@JTeeler.nl
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VN-VREDESZEGEL ONTLOKT 
EEN POLITIEKE OORLOG 

Wat zal Yang Chih-yuan uit Tai
wan trots zijn geweest, toen de 
postadministratie van de Ver
enigde Naties, de UNPA, hem 
liet weten dat zijn ontwerp voor 
een VN-postzegel bekroond 
was. En wat zal de teleurstelling 
groot zijn geweest, toen hij niet 
veel later te horen kreeg dat het 
feest bij nader inzien toch niet 
door kon gaan. 
Chih-yuan had deelgenomen 
aan een wedstrijd die de Lions 
Clubs International onder scho
lieren had uitgeschreven. De 
opdracht was om een zegel te 
ontwerpen die het thema My 
Dream for Peace One Day (vrij 
vertaald: 'Mijn vredesdroom') 
zou weergeven. Overal ter we
reld gingen jonge ontwerpers in 
spe aan de slag. Uit alle inzen
dingen werden er uiteindelijk 
vierentwintig aan de Stamp Ad
visory Committee (SAC) van de 
UNPA voorgelegd, waarna een 
voorlopige keuze van acht ont
werpen werd gemaakt. Maar 
omdat er maar zes verschillen
de zegels konden worden uitge
geven (twee in New York, twee 
in Cenève en twee in Wenen) 
moesten er nog twee ontwer
pen afvallen. Om alle ontwer-
oen zo goed mogelijk te kunnen 
Deoordelen, werden de ontwer-
Den 'echt gedrukt', waarna de 
SAC zijn keuze maakte. 'Door 
;en intern misverstand en door 
Tiiscommunicatie hebben we 
iet ontwerp van de zegel van de 
neer Yang Chih-yuan naar bui
len gebracht alsof het een van 
de zes prijswinnaars zou zijn,' 
:o liet de UNPA weten, vrij snel 
?a het rondzenden van een eer-
Jer persbericht (met foto's en 
n sommige gevallen met echte 
;egels als bijfage). Er werd ook 
neegedeeld dat de 'echte' win-
lares uit Belize kwam en dat 
laar naam Amanda Nufïez is. 
ïen foto van de correcte post-
:egel begeleidde dit laatste 
)ersbericht. 

vliets aan de hand zou je zeg-
;en - hooguit jammer voor 
Ihih-yuan, die slecht een kort 
\Aoment of Fame had mogen 
)eleven. Wél wat aan de hand, 
chreven de kranten in Taiwan, 
lie inmiddels op het onderwerp 
i/aren gedoken. Ze waren er 
ichter gekomen dat er heie
naal geen sprake was van een 
ntern misverstand' of van 
miscommunicatie', maar van 
lolitieke druk van de kant van 
Ie Volksrepubliek China. Want 

De bedoelingen van de UNPA, de postadministratie van de 

Verenigde Naties, waren ongetwijfeld goed. Maar toch 

zorgde het intrekken van een zegel op het thema 'My 

Dream For Peace One Day' voor een heuse politieke rel. 

Wie vrede zaait zal oorlog oogsten? 

waarover struikelden de Chine
zen? Over de Taiwanese vlag, 
die klein maar onmiskenbaar in 
het ontwerp van Chih-yuan 
bleek te zijn verwerkt. 
De heftige protesten uit Taiwan 
mochten echter niet baten: de 
zegel van Yang Chih-yan werd 
door de UNPA veiligheidshalve 

De linkerzegel werd ingetrokken vanwege een Taiwanees vlaggetje (midden), in plaats daarvan verscheen de rechterzegel. 

^a#p* 
cc Po sla" c 

Boven tijdens de presentatie in Taipe was er applaus voor de scholier Yang Chih-yuan (korte 
broek) van vertegenwoordigers uit de politiek en de posterijen Onder, dit blokje werd in een 
oplage van een miljoen exemplaren gedrukt, een mooie troostprijs voor Chih-yuan' 

toch maar vervangen door de 
kennelijk veel onschuldigere ze
gel van het meisje uit Belize. 
Voor Chih-yan een unhappy end, 
zou je kunnen zeggen - maar zo 
is het gelukkig niet helemaal. 
Want kijk eens aan: de Taiwane
se posterijen namen het esta
fettestokje over en brachten zélf 
een blokje uit met daarin tien 
zegels van het ongewijzigde en 
dus (althans voor de Chinezen 
op het vasteland) omstreden 
ontwerp. Het is voor het eerst 
dat Taiwan een zegel uitbrengt 
die door een 'amateur' werd 
ontworpen; tot nu toe werden 
uitsluitend professionele ont
werpers ingeschakeld. 
Tijdens de officiële presentatie 
van de Taiwanese zegels op 22 
september j l . kwam ook de 
jeugdige ontwerper aan het 
woord. Hij bleek in het geheel 
niet overstuur te zijn geraakt 
door het internationaal gekra
keel dat het gevolg was van zijn 
ontwerp. 'Ook als ik van tevo
ren had geweten dat China 
boos zou kunnen worden, zou 
ik onze nationale vlag hebben 
geschilderd,' zei hij. 'Het gaat 
om een artistieke creatie en ik 
zie niet in wat er fout aan zou 
kunnen zijn dat ik - een burger 
van Taiwan - de vlag van mijn 
eigen land schilder.' 

Met dank aan Willem Willart voor het toe
zenden van documentatie over de Vredes-
zegel van Taiwan 

921 

file:///Aoment


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(a)CHELLO.NL 

922 

NIEUWE IERSE 
FLORAREEKS 

Flora en fauna krijgen bij 
Ierland ruime aandacht. 
Niemand die voor dit 
thema belangstelling 
heeft kan de Ierse vogel-
reeks ontgaan zijn. De 
reeks kan de Belgische vo
geltjesserie van Buzin wel
iswaar niet van zijn troon 
stoten, maar ook de Ierse 
reeks heeft een hoog 
niveau. En dat geldt ook 
voor de nieuwe serie 'ge
wone' zegels, die als the
ma 'Ierse wilde bloemen' 
hebben. De Ierse PTT ver
telt ons niet of het om een 
nieuwe reeks gaat. Het 
laatste ligt wel in de lijn 
van de verwachting, maar 
of het ook zo is merken 
we pas als het programma 
voor 2005 bekend wordt 
gemaakt. Floraverzame
laars kunnen zich in ieder 
geval verheugen op een 
mooie serie, al hangt er 
wel een stevig prijskaartje 
aan; voor de zes zegels 
moet in totaal €9.57 wor
den neergeteld! Op de 
zegels zijn de volgende 
bloemen afgebeeld: 

4 c. Viola nuiana 
(bleeksporig 
bosviooltje of 
hondsviooltje); 

5 c. Taraxacum ojicmale 
(paardenbloem); 

48 c. Primula vuigans 
(stengelloze 
sleutelbloem); 

v\»m-

60 c. Crataegus monogyna 
(eenstijlige 
meidoorn); 

65. c. Hyacinthoides 
nonscnpta 
(wilde hyacint); 

€2.- Arum maculatum 
(gevlekte 
aronskelk); 

€5.- Rosacanina 
(hondsroos). 

EEN VLOOT AAN 
(NIEUWE) SCHEPEN 

Het is een 'hete herfst' 
voor de Scheepvaartver
zamelaars, want diverse 
landen die door het Crown 
Agents Stamp Bureau wor
den vertegenwoordigd, 
geven in het kader van 
een omnibusuitgifte in 
oktober of november hun 
eigen serie van vier of zes 
zegels op het thema Mer
chant Ships uit. De gege
vens van de zegels treft u 
aan in de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften'. Over de sche
pen zelf valt verder wei
nig te vertellen, want bij 
het verstrekken van de in
formatie beperken de 
Crou;n Agents zich tot de 
namen. Omdat het in to
taal om 32 zegels gaat -
dat is althans de stand tot 
nu toe - kan dat een leuke 

speurtocht voor verzame
laars opleveren. Grote 
vraag is natuurlijk of 
deze uitgiften ook inte
ressante nieuwe aanwin
sten opleveren. Op dat 
punt kan ik u geruststel
len: als ik er het register 
'Scheepsnamen' van 
Stanley Gibbons' Ships 
(2001) bijpak, zie ik dat 
zo ongeveer de helft van 
de schepen niet eerder op 
een zegel werd afge
beeld. Geen slechte score 
dus. En alle kans dat het 
niet bij de tot nu uitge
brachte zeven series 
blijft. Wat ook een mee
valler is, is dat er een Ne

derlands schip is afge
beeld. Op de zegel van 
$ 2.50 van Kiribati (uit
giftedatum: 25 oktober) 
zien het MS Pnnsendam 
van de Holland-Amerika-
lijn (HAL). Dit schip 
werdinigS/ en 1988 
door Wartsila in Finland 
gebouwd en in 2002 door 
de HAL in gebruik geno
men. Uitvoerige informa
tie over de Pnnsendam 
kunt u vinden op de web
site van de HAL: u)u;u).hoI-
land-amenca.nl. 

ROOFVOGELS IN 
DENEMARKEN 

Jarenlang hebt u in deze 
rubriek, als er fauna- of 
flora-uitgiften werden 
besproken, de 'klaag
zang' kunnen horen dat 
bepaalde dieren- of plan
tensoorten in hun voort
bestaan worden bedreigd 
door ingrepen van de 
mens. Dat gevaar is zeker 
nog niet geweken, maar 
gelukkig zijn er zo nu en 
dan ook wat vrolijkere 
geluiden te horen, bij
voorbeeld als er sprake is 
van verbeterde leefom
standigheden. 
Dat er in Denemarken 
roofvogels leven, bewijst 
dat er in dat land sprake 
is van een goed ecosys
teem. De vogels vormen 
de laatste schakel in de 
voedselketen en ze zijn 
bovendien erg kwetsbaar. 
Nu bepaalde roofvogels 
de laatste jaren in Dene
marken hun come back 
maken, vond Post Den
mark dat het tijd werd 

voor een serie van vier ze
gels met afbeeldingen 
van deze roofvogels. Het 
is de eerste keer dat er in
heemse roofvogels op 
Deense postzegels te vin
den zijn. Aantrekkelijk is 
dat de vogels in voor hen 
kenmerkende vlucht zijn 
afgebeeld. 
Op de zegel van 4.50 kr. 
speelt de torenvalk (Faico 
tinnunculus) de hoofdrol: 
hangend in de lucht en 
speurend naar een muis 
in het gras. 
De sperwer (Accipiter 
nisus, zegel van 5.50 kr.) 
is de kleinste van de vier 
afgebeelde roofvogels. In 
Denemarken broedt de 
vogel ook in bewoonde 
streken; in Kopenhagen 
zijn bijvoorbeeld meer 
dan dertig broedparen 
waargenomen. Op de 
zegel zien we hoe een 
sperwer probeert een 
kleine bonte specht 
(Dendrocopos minor) in zijn 
klauwen te krijgen. 
De zegel van 6.00 kr. 
toont de grootste en ook 
'gewoonste' roofvogel 
van Denemarken: de 
buizerd (Buteo buteo). Er 
broeden in Denemarken 
ongeveer zesduizend 
buizerdparen; tijdens de 
voorjaars- en najaarstrek 
vliegen duizenden 
buizerds uit Noorwegen 
en Zweden over 
Denemarken. 
De bruine kiekendief 
(Circus aeruginosus), die we 
aantreffen op de zegel 
van 7.00 kr., is de zeld
zaamste van het viertal: 
slechts tussen de 650 en 
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8oo broedparen komen 
in Denemarken voor. In 
het voorjaar en in de 
herfst trekken grote aan
tallen van deze roofvogel 
uit Finland en Zweden 
over Denemarken. 

FRANSE REGIO'S 
Frankrijk gaf op 20 sep
tember een nieuwe serie 
van tien zegels uit in de 
reeks die aandacht 
schenkt aan de Franse re
gio's. Twee zegels sprin
gen er voor mijn gevoel 
thematisch gezien uit. 
Een ervan toont de vuur-

phare 
iap-Ferret 

|»t»##iihl|tii^1^,ii^i<##'i»fl<l' 

oren van Cap-Ferret af
gebeeld, bij Arcachon in 
ie buurt van Bordeaux. 
-Iet is een van de vele 
'uurtorens die de veilig-
leid in de gevaarlijke 
3olf van Biskaje moeten 
jevorderen. De toren 
verd in de Tweede We-
eldoorlog verwoest, 
naar in 1949 opnieuw 
jpgebouwd en in gebruik 
jenomen. De krachtige, 
ode lichtbundel van deze 
uurtoren (52 meter bo
en de zeespiegel) is tot 
)p bijna vijftig kilometer 
lit de kust zichtbaar. 
)e andere interessante 

aanwinst is de zegel Le 
Mouhn de Ia Rooms. Deze 
gesloten standerdmolen 
(op het Internet trof ik de 
term 'staakmolen' aan) 
staat in het Noordfranse 
Terdeghem, een dorpje 
van vierhonderd inwo
ners. Hij werd gebouwd 
in de zestiende eeuw, 
langs een van de zeven 
Romeinse heerwegen die 
van Cassel in de richting 
van Brugge liepen. De 
molen wordt al op een 
Nederlandse kaart van 
Sanderus uit 1645 ver
meld. Het bouwwerk 
werd in 1927 verwoest, 
maar is tussen 1995 en 
1999 geheel herbouwd. 
De Franse PTT meldt dat 
in de nabijheid nog twee 
oude molens staan, na
melijk de Noordmeulen en 
de SpmneiDyn, maar dat is 
niet zo vreemd - er staan 
in deze streek vele 
eeuwenoude molens. 
Vlak voordat ik de tekst 
voor deze rubriek afsloot, 
ontving ik het informa
tiebulletin van de Franse 
PTT, Philmjo (oktober), 
met op de omslag een 
nieuwe zegel met een 
vuurtoren. Twee vuurto
renzegels in een tijdsbe
stek van anderhalve 

0,50€ 
,i»»»«it»»»»»im<iii»»«i 

maand: dat lijkt te wijzen 
op een merkwaardig uit-
giftebeleid. Maar dat 
blijkt mee te vallen. La 
Poste had zelfs twee rede
nen om deze zegel met de 
vuurtoren van Ouistre-
ham op 2 november uit te 
geven. Op 30 en 31 okto
ber en I november werd 
in dit havenplaatsje aan 
de kust van Calvados (die 
globaal tussen Cher
bourg en Le Havre ligt) 
de Challenge Pasteur 2004 
gehouden, het kam
pioenschap voor regiona
le filatelistische jeugd
clubs in Normandië. la 
Poste greep het evene
ment aan voor de uitgifte 
van een mooi dubbelpor
tretvan de vuurtoren van 
Ouistreham in de mon
ding van de Orne ter her
denking van het hon
derdjarig bestaan van het 
bouwwerk. Met de bouw 
ervan werd in 1903 be
gonnen, met als doel de 
vervanging van de dertien 
meter hoge vuurtoren die 
er in 1886 werd neerge
zet. De huidige vuurtoren 
werd in 1905 in gebruik 
genomen: 38 meter hoog 
en bij helder weer tot op 
dertig kilometer zicht
baar. De toren is voorzien 
van een halogeenlamp 
van 650 watt die achter 

een zogenoemde Fresnel-
lens is geplaatst. De om
schrijving van de jlash 
geef ik veiligheidshalve 
maar in het Frans, er van 
uitgaand dat vuurtoren
verzamelaars daar wel uit 
kunnen komen: les trois 
secondes de lumièrc blanche 
suiuies d'une seconde d'obscu-
nte' avec un secteur rouge m-
diquant qui'I a danger dans 
cette direction. 

EEN PRODUCTIEF 
THEflAATISCH DUO 

Het gebeurt niet vaak dat 
je door de hoofdredac
teur twee thematische ca
talogi van dezelfde au
teurs tegelijk krijgt toe
gezonden. En wanneer 
het dan ook nog stempel-
catalogi zijn, dan kan het 
niet anders of we hebben 
te maken met een bijzon
der productief thema
tisch duo. Nu kwamen 
mij de namen van de sa
menstellers bekend voor. 
In 1996 werd in Utrecht 
de DONphilex gehouden, 
ter gelegenheid van het 
175-jarig bestaan van het 
Diergeneeskundig On
derwijs in Nederland (zie 
in Filatelie van april 1996 
het artikel Hommuma ani-
maliumque saluti - Tot hei! 
uan mens en dier -175 jaar 
diergeneeskunde in Neder
land van Th. T. Adamse, 
Haulerwijk en D. Veens-
tra. Buitenpost). Tijdens 
die tentoonstelling pre
senteerden de Zwitserse 
oogarts Peter Gysin en de 
Engelse dierenarts R. Da
vid Locke de eerste druk 
van hun stempelcatalo-
gus 'Diergeneeskunde'. 
Acht jaar later blijken 
deze twee enthousiaste 
thematische verzame
laars een tweede druk te 
hebben uitgegeven. Het 
eerste deel (ca. 50 blad
zijden) toont 1.201 af
beeldingen van allerlei 
soorten stempels uit ze
stig landen: niet alleen 
machinestempels, maar 
ook frankeerstempels, 
veldpoststempels, etc. De 
zwart-wit afbeeldingen 
zijn van zeer goede Icwa-

liteit. Het tweede deel van 
de catalogus bevat een al
fabetische landenlijst 
met de teksten van alle 
afgebeelde stempels. Na 
de verschijningsdatum 
en de afkorting van het 
soort stempel wordt in de 
eerste tekstkolom door
gaans de omschrijving in 
het Duits gegeven, maar 
soms ook in de 'land
staal' van het stempel. In 
de tweede kolom volgt 
dan de Engelse tekst. 
Dankzij die tweetalige 
aanpak is de catalogus 
voor thematische verza
melaars een uitstekend 
hulpmiddel. Want het 
begrijpen van Engelse of 
Duitse stempels valt nog 
wel mee, maar ik herin
ner me hoeveel moeite ik 
heb moeten doen om 
achter de Nederlandse 
vertaling van mijn Poolse 
Veilig-Verkeersstempels 
te komen. 
Nederland is in deze ca
talogus met maar liefst 
achtenveertig stempels 
vertegenwoordigd. Wat 
de thematische bruik
baarheid betreft kan ik u 
verzekeren dat de samen
stellers hebben gekozen 
voor een brede benade
ring. Behalve de medi
sche kant komen ook on
derwerpen als 'dierentui
nen' en 'dierenbescher
ming' aan de orde. Het is 
bij gespecialiseerde 
stempelcatalogi vrij 
moeilijk een oordeel over 
de 'compleetheid' te ge
ven, maar ik heb de in
druk dat met deze tweede 
druk zeker een hoge 
graad van volledigheid is 
bereikt. Dat de catalogus 
op het (forse) A4-formaat 
is gedrukt lijkt me in dit 
geval geen groot be
zwaar. Al met al kunnen 
we spreken van een aan
winst voor de themati
sche literatuur! 

aamMxmnnß, 
UCOHOl «ND DRUGS 

KSTAL CAMCEUATlonS 
s£J 

ÊSS' 

^^^1 TRINKEN UND FAHREN, 
ALKOHOt. DftOCCN 

rOSTSfEMPEU* 

Opmerkelijk is dat de au
teurs zich nu ook op een 
nieuwe groep thema's 
hebben gestort, met als 
resultaat de catalogus 
Drink-dnuing, alcohol and 
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drugs on postal cancella
tions. De twee gebruiken 
bij deze catalogus dezelf
de opzet als bij 'Dierge
neeskunde'. Een verzuim 
waar ik me wel aan stoor 
is dat het publicatiejaar 
van de catalogus niet ver
meld wordt; op basis van 
de afbeeldingen en be
schrijvingen denk ik dat 
het om het uitgiftejaar 
2003 gaat. 
Aan de orde komen de 
onderdelen: 
 Alcohol en rijden (zelfs 

aangevuld met een lijst 
van verschenen zegels 
voor dit thema); 

 Alcoholmisbruik; 
 Drugs; 
 Roken. 
Op basis van het materi
aal in mijn eigen verza
melingen en de mhoud 
van een aantal andere pu
blicaties over deze the
ma's, kan ik over de vol
ledigheid van deze bro
chure een redelijk gefun
deerd oordeel vormen. 
Die is zeker nog niet op
timaal. Ik denk dat de sa
menstellers er goed aan 
zouden doen om te pro
beren contact te zoeken 
met m deze thema's ge
speciaüseerde verzame
laars; dat kan tot een bre
dere 'dekking' leiden. 
Maar vergis u niet: m de 
catalogus komt u hoogst
waarschijnlijk toch een 
aantal onbekende stem
pels tegen. Zo verging 
het mij, iemand die als 
verzamelaar van het eer
ste thema redelijk veel 
materiaal bezit. Het gaat 
daarmee om een interes
sante informatiebron. 
Verkrijgbaar bij R.. David 
Locke, 4 Rathmore Road, 
Cambridge CB17AD, En
geland of per email via 
dQUidloclce(5)u)aitrose.com. 
Prijzen €20 (Diergenees
kunde) en €10 (Alcohol). 

DOMflL
CATALOGI 

Het is verbazingwekkend 
in welk tempo Domfd, de 
Spaanse uitgever van 
postzegelcatalogi, nieu
we catalogi van de 'lo
pende band' laat rollen. 
Inmiddels zijn er voor 
bijna twintig populaire 
thema's thematische 
Domfilcatalogi beschik
baar. Het grote pluspunt 
van de Domfilformule is 
dat alle zegels, blokken 
en velletjes in kleur zijn 
afgebeeld, waardoor de 
catalogi een lust voor het 
oog zijn. Een ander voor
deel IS dat niet alleen de 
Domfilnummers wor
den gebruikt, maar dat er 

ook Michelnummers 
vermeld worden. 
Ondanks de uitbreiding 
met een aantal nieuwe 
zegels zijn drie recente 
nieuwe edities dunner 
dan hun voorgangers. 
Dat is te danken aan het 
vervangen van de eenko
lomsindeling door een 
indeling in twee kolom
men. De nieuwe drukken 
zien er veel mooier uit 
dan de eerdere drukken. 
Van de catalogi Katten en 
Schaken verscheen de 
tweede druk; de catalogi 
zijn naar land ingedeeld. 
De vijfde drukvan de ca
talogus EuropaCEPTPost
Europ volgt  terecht  een 
indeling naar jaargang 
(1956 tot en met 2003). 

De besproken Domjiicatalo^i zijn on

der andere uerkrij^baar bij P W Mem

hardt, Pret Hemstraot 3 5, 2 518 CH 
Den Haag, telefoon 0703652227 
Prijzen €22 25 ('Katten'), €24 

('Schoken') en €40  ('Europa 2004') 

RELIGIEUS 
GESTEMPELD 

Een lange serie artikelen 
schrijven voor een vereni
gingsorgaan is al geen 
geringe opgave, maar 
dan ook nog het besluit 
nemen deze gebundeld 
in eigen beheer uit te ge
ven, dat verdient een 
compliment. Joke van 
StrienVeurtjes uit Delft, 
redacteur van Gabriel, het 
tijdschrift van de gelijk
namige thematische ver
eniging, deed het. Het re
sultaat is de uit twee de
len bestaande publicatie 
Religieus gestempeld (on
dertitel: Religieuze thema's 
opjrankeermachinestempels 
van gemeenten in Neder
land). 
Deel I verscheen in maart 
2003 en behandelt de 
heiligen. Hoofdbestand
deel van het 54 pagina's 
tellende boekwerkje is de 
van januari tot en met de
cember lopende heiligen
kalender; er worden be
schrijvingen van de des
betreffende heiligen ge
geven, ondersteund door 
circa 120 afbeeldingen in 
zwart/wit van gemeente
lijke frankeermachine
stempels. 
Het tweede deel ver
scheen in september 
2004 en bevat een be
schrijving van (en een 
toelichting op) alle Ne
derlandse gemeentelijke 
frankeerstempels die een 
gemeentewapen bevat
ten, dat wil zeggen: als 
daarin een religieus per
soon, symbool of attri
buut te vinden is. Dit deel 
telt 72 pagina's en is 
voorzien van ongeveer 

140 afbeeldingen. Het is 
de verdienste van dit 
soort publicaties, dat 
informatie op toeganke
lijke wijze voor verzame
laars beschikbaar is. In 
dit geval zorgt de prakti
sche ringband er voor dat 
de bladen van de publica
tie (A4formaat) bij raad
pleging geheel vlak lig
gen. 
'Relyieus gestempeld', samengesteld en 
m ei^en beheer uit^e^euen door meur 
J uan StrienVeurtjes, Marokkostraat 
io,2622CHDe!Jt Prijs dl i € 9 85, 
dl 2 €11 95 (gebaseerd op kopieeren 
uenendkosten) Te bestellen door ouer

makin^ op Postbankrekeninci 148509 
t n u de auteur (bij gebruikmaking 
van Girotel moet u uw naam en adres 
apart ucrmelden') 

TWEE NIEUWE 
ATAHANDBOEKEN 

BEAM ON STAMPS 
1 TMta^fltan, r<y«MMam/ 

û n 
□ 
•m 

■y Ncmcy H. PhUUpt EdD 
ondTanlWoddtf 

John FltzB*nild 
Kennedy and Hls 

Family on 
Worldwide Stamps 

lUpdate 

De American Topical Asso
ciation (ATA) geeft gere
geld handboeken uit over 
de meest uiteenlopende 
thema's. Voor die hand
boeken worden heel uit
eenlopende redactiefor
mules toegepast, zoals 
ook blijkt uit de onlangs 
verschenen nummers 146 
en 147. 
Nummer 146 heeft als ti
tel Bears on stamps. Het 
gaat om een boekje waar
in allerlei soorten beren 
de revue passeren. De pu
blicatie is bijgewerkt tot 
2 juni 2004. Per 'beren
soort' is een inleiding sa
mengesteld, die wordt 
aangevuld met een selec
tie afbeeldingen in kleur 
en met een eenvoudige 
checklist (land, jaar van 

uitgifte, Scottnummer 
en soort). Gelet op de 
brede thematische bena
dering een nuttig hand
boek. 
Geheel anders van opzet 
is nummer 147; het be
treft een aanvulling op 
het in 1995 verschenen 
handboekJ.F, Kennedy 
and hisjamili) on luorldivide 
stamps (destijds als num
mer 127 verschenen en 
nummer 5 in de reeks 
Collecting the presidents). 
Verspreid over de 124 pa
gina's van deze jongste 
publicatie zijn slechts 
vijfentwintig afbeeldin
gen van zegels opgeno
men. Daar staat tegen
over dat de vermeldingen 
in de checklist allerlei de
tails bevatten. Verder zijn 
aparte hoofdstukken op
genomen voor personen 
als Jacqueline Kennedy 
en John F. Kennedy Jr. 
Voor de verzamelaars van 
dit thema een onmisbare 
handleiding. 

De hierboven besproken ATApublica

ties zijn uerknj^baar bij P W Mein

hardt, Piet Hemstraat 36, 2518 CH 
DenHaaij,tcl 0703652227 Prijs 
€15  ('Beren') en €24 50 ('Kennedij') 

STEMPEL
KWARTET 

In september kon ik in 
het Stempelkuiartet een 
frankeerstempel tonen 
met de vuurtoren van 
Bremerhaven. Het lag 
voor de hand dat ook 
Stadt Bremerhauen een der
gelijk frankeerstempel 
gebruikt zou hebben, 
maar zo'n stempel had ik 
gewoon niet. Ik was dus 
aangenaam verrast toen 
in een recente zending 
van een vaste frankeer
stempelleverancier een 
envelop uit Bremerhaven 
uit 1991 zat met een af
beelding van de bewuste 
vuurtoren. Vandaar deze 
verlate afbeelding. 
In deze rubriek is al vaker 
gemeld dat thema's als 
vreemdelingenhaat, 

racisme en zinloos 
geweld bij onze ooster
buren filatelistisch 
gezien meer aandacht 
krijgen dan bij ons het 
geval is. Deze maand 
twee voorbeelden uit 
Berlijn, namelijk een 
frankeerstempel en een 
Entgelt bezahltstempel 
met de tekst Berlin sagt 
Nein zu Fremdenjeindlichkeit 
und GeuJolt. Een thema
tisch interessant en 
actueel duo! 
Het frankeerstempel van 
GTC® uit het Duitse 
Stuttgart is in twee op
zichten uniek. Verzame
laars van thema's in de 
sfeer van 'communicatie' 
krijgen geregeld te ma
ken met technologische 
ontwikkelingen die ze 
niet met postzegels kun
nen documenteren (dat 
duurt meestal een aantal 
jaren). Machinestempels 
en frankeerstempels kun
nen dan uitkomst bieden 
en dan in het bijzonder 
de laatstgenoemde cate
gorie, die vaak als 'the
matische koplopers' mo
gen worden beschouwd. 
In het hier afgebeelde 
stempel valt de aandui
ding 'SMS' (voor het door 
mobiele telefoons ge
bruikte Short Message Sys
tem) op, een communica
tieve trend van de eerste 
orde. Ook de tekst GTC 
lost Ihre Kommunikations
probleme in Rauch aujis 
naar mijn gevoel een the
matisch hoogstandje. 
Het illustreren van ge
zegden of spreekwoor
den in bepaalde thema's 
is bijzonder lastig.Tus
sen de honderdduizen
den frankeerstempels die 
in de loop der jaren door 
mijn handen zijn gegaan, 
heb ik maar zelden een 
stempel gezien dat voor 
dit doel bruikbaar was. 
Een buitenkansje dus, dit 
Duitse frankeerstempel, 
zeker voor verzamelaars 
van het thema 'Roken'! 

mr 
Berlin sagt Nein 
zu Fremdenfeindlichkeit 
und Gewalt 

00100 
F 509576 

Berlin sagt Netn 

undGcMialt 
F R A N K I E R 
S E R V I C E 

r ^ » * ^ 
GTC 
ItHlhf« 
JUmmitnIk ationjpnt Ittot 



ONDERSCHEIDINGEN VOOR FILAnUSTISCHE 
VERDIENSTEN IN HET JAAR 2003 

Jaarlijks wordt aan verzamelaars 
een groot aantal medailles en 
speciale prijzen toegekend. Vo
rig jaar heeft Filatelie op zich ge
nomen, voortaan een overzicht 
te publiceren van de onderschei
dingen die door de Bond, het 
Costeruskapittel of het maand
blad Filatelie worden verleend. 
Het overzicht heeft tot doel ge
bundelde informatie te verstrek
ken over de prijzen die in de 
loop van een jaar zijn uitgereikt; 
daarmee ligt de oogst aan me
dailles, erespelden en wisselbe-
kers meteen ook 'voor het nage
slacht' vast. 
Net als vorig jaar zijn in het hier
naast afgedrukte overzicht alle 
onderscheidingen die vanwege 
de Bond, het maandblad 'Filate
lie' of andere instellingen wer
den verleend, op een rijtje gezet, 
met daarachter de namen van 
degenen die er in de loop van 
het jaar 2003 mee zijn begiftigd. 
Voor alle duidelijkheid: de eerbe
wijzen hebben bijna altijd betrek
king op de prestaties van een of 
twee jaren eerder! 
In dit overzicht vindt u overigens 
alleen de onderscheidingen. Er 
staan geen bekroningen in van 
tentoongestelde verzamelingen. 
Verder vallen ook verenigings
medailles voor vele jaren lid
maatschap buiten het bestek 
van deze lijst. 
Dit houdt verband met de om
standigheid dat het bij de lijst 
gaat om onderscheidingen met 
een 'nationale draagwijdte'. 
Mochten door deze spelregel be-
angrijke regionale onderschei
dingen buiten het overzicht blij
ven, dan verzoeken we u dat aan 
de redactie mee te willen delen. 
Wellicht kan daar een volgende 
keer iets aan gedaan worden. 

Redactie Filatelie 

UITGEREIKT DOORDE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Onderscheiding 
Wallermedaille 

Costerusmedaille 

Van der WilligenmedaiUe* 

Kortewegtrofee 

Essenprijs (tweejaarlijks) 

Spoorenbergmedaille 

Bondsherinneringsmedaille 

Bekertoernooien 

Bondsspeld (goud) 

Bondsspeld (zilver) 

Toegekend wegens 
uitzonderlijke verdienste voor de filatelie 
in het algemeen 

wetenschappelijke publicatie op 
filatelistisch gebied 

aanmoedingsprijs hteratuur 

stimulerende en oorspronkelijke collectie op 
een nationale tentoonstelling 

oorspronkelijk artikel in een catalogus 
voor een expositie in klasse 2 of 3 

werkzaamheden of publicatie ten dienste van 
de thematische filatelie 

verdiensten voor de filatelie of de Bond 
(medaille met gouden of zilveren posthoorn) 

wisselbekers voor bekroonde lezingen: 
traditionele filatehe 
diematisiche filatelie (Van-Veenendaalbeker) 

bestuurlijl<e of organisatorische 
inzet op verenigingsniveau 

bestuurlijke of organisatorische 
inzet op verenigingsniveau 

Aan 

J. Balkestein 

Niet toegekend 

K. Adema 
N.J.deWeijer 
H.E. Aitink en E. Hovenkamp 

niet toegekend 

J. Ickenroth 

niet toegekend 

niet toegekend 

W. Ahlers 
W. Hoogendoorn 

Mevr. G.C. Bakker-Bakker, IJmuiden 
Mevr. J.W. Feikema-Grooshohan, Rucphen 
J. van Rooijen, Utrecht 

H.H.G. Baars, Heeze 
A. Haen, Amsterdam 

*: toegekend door het Costerusapittel 

Mevr Th.G. van Hoogstraten-van Rijswijk, Nijmegen 
A. Kaaslander, Aalsmeer 
F. Klijn, Heerhugowaard 
J. Mennmgh, Utrecht 
J. in'tVeld, Drunen 

UITGEREIKT DOORHETNEDERLANDSCH MAANDBLAD VOORPHILATELIE 

Onderscheiding 
Leon de Raayraedaille 

L.H. Tholentrofee 

Wisselbekervoor 
thematische filatelie 

Veremgingsbladprijzen** 

**: periode jun. 2002/2003 

Toegekend wegens 
beste wetenschappelijke bijdrage 
in het maandblad Filatelie 

beste filatelisQsche bijdrage in 
een niet-filatelistisch blad 

beste thematische bijdrage 
in het maandblad Filatelie 

€ 250.- beste blad studiegroepen 
€ 250.- beste algemene verenigingsblad 
TPGPost-prijs beste redactie 
Davo-prijs beste auteur 

Aan 
H.A. Wolf 

mr. drs. H.P. van Weeren 

P. Daverschot 

Het Baltisch Gebied 
Waalzegel 
Mevr. J.L. van Strien-Veurtjes 
J. Hintzen 

lEROPSE FILATELIST 
RECORDHOUDER? 

Zeel verzamelaars willen 
iefst zoveel mogelijk ver-
ichillende postzegels be-
itten. Maar de heer W.P. 

fomassen uit Lierop 
foto) doet het anders: hij 
ijkt af te stevenen op het 
ecord 'Bezitter van de 
neeste Van-Goghzegels'. 
De zegel van 0.39 cent zal 
loorsneefilatelisten het 
vaarschijnlijk niet op hol 
)rengen, maar de heer 
Tomassen is er gek op! 
Het gaat om gestempel

de zegels, die ik verzamel 
in kunststof albumbla-
den voor munten,' 
schrijft hij. 'In elk vakje 
waarin normaal een 
munt wordt gestopt, 
breng ik honderd zegels 
onder.' Op het moment 
dat de heer Tomassen 
ons schreef, stond de tel
ler al op negenduizend 
zegels! Wilt u van uw 
Van-Goghzegels af? Dan 
is dit het adres waar ze 
van harte welkom zijn: 
W.P. Tomassen 
Ofïermanstraat 7a 
5715 AM Lierop. 

m 



"* AANGEBODEN Zwitserland 
^ ^ ~ " " ' ' ' ^ ^ ~ " " ~ € 5,-1 Tevei 
Opgeletii Bekijk miin aanbie- mancolijst i 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL. NUR FUR ABONNENTEN KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Opgelet" Bekijk mijn aanbie
dingen op EBAY (jia3li) en 
marktplaats nl F Stavast, 
tel , 045-5251176 

Polen, Joegoslavië Roemenie 
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, i ioo DA 
A'dam Z O 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 -
€ 2 5 , - , 150 grams Finland -
€ 20 , - , 120 grams 
Noorwegen, Denemarken of 
Zweden - € 10,- in een brief 
of op gironummer 1624853 
Franco thuis Correspond in 
English Want-list service 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrkopmg, Zweden E-mail 
lennart runfors(a)swipnet se 

Nederland & Ver Europa pfr 
-I- gest Stuur uw nummers 
en ontvang mijn prijs 
F Ghijben, Zonegge ig-i6, 
6903 GV Zevenaar 
Tel /fax 0316-529241 
E-mail f ghijben(3)wanadoo nl 

Zwitserland 1850-2004, 
Liechtenstein 1912-2004, uit
gezochte kwaliteit, 0 0 / 0 , 
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/phila-
toon Bekijk deze site voor 
mijn aanbiedingen -
Philatoon 0545-295508 

Roemenie 5%-i5% Michel 
pfr , gest 1858-2004 Gratis 
prijslijst Dan, OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie 

J Postzegels enz koop ver-
= koop of ruilen Stockmann, 
ü Zevenaar Tel 0316-526265 

34e Grote Veiling Onder de 
Loupe Noordwijk Info 
071-3610123 of www onder-
deloupe nl 5-11-2004 926 
Partijenbeurs, elke zat van 
II tot 3 uur m zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr 6a, 
Den Haag, nabij Thorbecke-
laan Vrij parkeren 

Zwitserland 200 versch 
€ 5,-1 Tevens wordt uw 
mancolijst CH correct en 
gunstig verzorgd 
V d Noord, Spaarne 60, 
2011 CK Haarlem 

1000 X 039 zg van briefkaart 
€ 250 , - C Cruyssen, 
Ijsvogelheok 6, 3201 HR 
Spijkenisse 0181-624635 

Blokken best pfr 
Zwitserland, DDR Boekjes 
Zweden enorme verz Kerst, 
paarden, luchtvaart Ned 
gest pfr mapjes velletjes 
Antillen pfr gest Engeland 
pfr I J H Verhagen, 
tel 0181-415017 
Fax 0181-413131 E-mail 
jjhverhagen(a)planet nl 

IJsland 75 versch € 12,-
Scandinavie (incl IJsland) 
i ioo versch € 27,50 
P Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best Giro 1324692 

Compl verz fdc's Nederland 
1-502 cat € 7965 , -ook losse 
verkoop pfr Verz Indonesië, 
DDR, Duitsland, België 
Super verz Antartica, 
Zweden, Kan.Eilanden, 
Zwitserland J J H Verhagen 
0181-415017 
Fax 0181-413131 E-mail 
jjhverhagen(3)planet nl 

Maandblad Filatelie apr 1968 
t/m dec 2003 € 50 , -
P M van 't Westeinde 
0113-561219 

British Philatelic Bulletin van 
febr '69 to taug 92, 
236 exp Prijs € 4 0 , - Swart 
010-4820802 

Verenigd Europa & VR China 
Harne Baken, 
tel 013-4684615 
Zie www harriebaken com 

Prijslijsten van geheel 
Europa, west en oost, noord 
en zuid Oude prijslijsten 
met tienduizenden aanbie
dingen, de meeste landen 
uitgebreid aanwezig Nu 
tijdelijk met extra hoge 
korting G v Toor, 
Lingedijk 77A, 4247 EG 
Kedichem 0183-567203 

U zoekt Siam/Thailand, 
manco's, nieuwtjes of 
motieP Ik vind het Info 
R V d Boogaart 020-6931091 

400 Versch Noorwegen, 
Denemarken, Zweden of 
Finland € 1 5 , - P Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX 
Best giro 1324692 

T k 77 gel r.z. boekjes 
Rest cat w € 17 500 , - tegen 
elk a bod Tel 033-2778204 
of 06-51239220 V d Weide 

Handboek postwaarden 
Nederland bijgew t/m 25e 
aanvulling 4, banden 
€ 400 , - Tel 0315651713, 
J Helmink 

Canada ij"shockey 2000 t/m 
2004 cpl gebr € 1 5 , - p e r jaar 
€ 3,50 Vhegtuigen 1999 
cmpl gebr € 9 , - 100 Versch 
grf met nieuwste € 7 , -
20 Series met nieuwste € 16,-
alles versch Giro 1282149 
I Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen 
0578-571958 

Postfris Ned nog vele series 
v a 1948 + blocks 20% 
cat waarde Tel 
035-6948848 na 19 00 uur 
A E H Crabbendam 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N L en div €-landen v a 35% 
J Romkes Tel 045-5462894 

Gratis prijslijst voor leuke en 
goedkope aanbiedingen 
J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer 
Tel 079-3610229 

Koop/ruil pfr Europa 2004 en 
ouder, ook vlinders, vogels 
honden en paddestoelen van 
de hele wereld Schrijf] mail 
naar Michel Baran, Vascautea-
nu 18, 700462-Iasi, Romania, 
necobaran(a)yahoo com 

Provincievel alle 12 voor 
€ 9 9 , - Duitsland 2002 pfr 
€ 77,50 gest € 6 0 , -
Duitsland 2003 pfr € 9 0 , -
gest € 8 0 , - Duitsland pfr 04 
€ 6 5 , - Duitsland 75 van 
2002 tot heden € 10,- of 250 
van 1998 tot heden € 2 5 , -
incl 4 cpl series Wohlfahrt 
Verseveld - Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP Zeve
naar, tel 0316-343537 

Euromunten 12 landen UNC 
€ 90 , - Van de 12 landen de 
I, 2 en 5 cent € 9 , - Finl cpl 
€8,50 Finl 1,2,5 et € 1 , -
Amaliamuntenset BU € 27,50 
Juhanaset BU € 27,50 Ook 
euromunten per jaar cq land 
Giro 5312882 San Marino 
2004 1,2 en 5 cent € 5 , -

Indonesie foutdrukken & 
variëteiten Lijst per e-mail 
J Rotmans 010-4103980 
E-mail jan rotmans(3)hemet nl 

600 Versch Europa € 5 , - in 
brief of giro 3330084 
G Boetzkes, Schooneveldstr 
17' 57°3 AR Helmond 

Bod gevraagd boven de 
€ 1200,-voor een coli 

I Indonesië 1948-78 op 4 pzb 
na compleet postfris 
tel 020 6105785 
Amsterdam 

Ned. ie dag env gaaf en 
onbeschr div no in album 
Album kado Verk excl verz -
kosten A Schimmel 
Tel 030-6963909 

Ned. kinderbedankkaart (ook 
gevr voor '56/na 2000), FDC, 
Autbj Postfris Lamantrip 
0499-474163 

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 94,2261HV Leidschen-
dam 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-Zetsingnummers 
koop/ruil H T Hospers, 
Binnenhorst 10,7909 CM 
Hoogeveen Inl 0528-268642 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop 
M BreedtBruijn tel 
033-4946980/0614679827 

Alles inzake aangetekend Ned 
Brieven, stroken, formulieren 
etc verzendbewijs handteke
ning retoursticker met thuis 
T Molenaar, Rohofstr 66, 
7605 AW Almelo 

Duitse Stemgebieden 
Allenstein Marienwerder, 
Sdesie gebr en op brief incl 
bijzonderheden V Coenen, 
tel 0168-472029 

India met roofstaten C E F 
opdr I t/m 33 T H Wilms, 
P Breughelstr 28, 5702 XJ 
Helmond Tel 0492-535166 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzameling te koop 
Nederland Liefst Australië 
verzameling Van Kessel 
06-22281742 

FDC's E76 E93 E109 en E122 
met blok + E331 E338 met 
blok van 10 026-3516821 
R Verloop 

Gevraagd Postzegels 
Luxemburg P de Zeeuw 
075-6221712 Graag i g s 
on/gestempeld 

Zoek verzamelaar met veel 
doubletten Japan en Nieuw-
Zeeland P V d Kaaden, 
tel 0174-382107 

Gezocht Davo album Nederl. 
deel I met Hawidstroken Prijs 
n o t k omg Haaglanden 
J Koninx, Ahornzoom 11, 
271g GM Zoetermeer 

Gevr MI nr 1214-
1439T/M1442 1656-1657 
Dominicaanse Rep C G Vet, 
Abbenven 34, Heemskerk 
tel 0251-238805, 
e-mail eg vet(3)tele2 nl 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels, postfris of zonder 
gom P Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Toegangsbewijs tent st 
1924, TTEP 1952, Filacento 

1984, Amphilex 1977 
W Dierx, Aldenheerd 22, 
6003 NW Weert 

België volgens Yvert 
I Frankeerzegeis 1-91 met 
goed leesbare stempels tot 
I nov 1910 2 Spoorwegzegels 
1-167,178-201, 213-287 met 
rond of achthoekige stem
pels J van Dongen, 
javakade 152,1019 RW 
Amsterdam 020-4196562 

Gezocht MI nrs -pf Domi
nica 1975/82, St Kitts 398/-
401, St. Vincent 3093/3100, 
Albanië 887/91-1781/83-
2160/63 J S Jansen 
Tel 055-5331798 

Postzegelcatalogi Nederl van
af 1975, grote en kleine edi
ties K Wi]mao5ii-43i433 

DIVERSEN 

Israel gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen 
Inl A Bouwense, 
tel 0113-212762 E-mail 
ambouw(5)zeelandnet nl 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen 
Inl L V d Brun, V Kinsber-
genstr 33, 2518 GV Den 
Haag, tel 070-3460328 

Contactgroep Franknjk 
Verzamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postzegels 
van Frankrijk & voorm Franse 
kolomen Eigen blad, veiling, 
rondzendingen, 4 bijeenkom
sten p j in Utrecht Contr 
€ 19,- Info Frits Bakker, 
tel/fax 0546-827552, E-mail 
CFVMarianne@cs com 

Perfin Club Nederland is de 
speciaalvereniging voor ver
zamelaars van fïrmaperfora-
ties, 4 bijeenkomsten per 
jaar, eigen veiling 
www perfmclub nl 
Postbus 3052, 5003 DB 
Tilburg Contnbuüe € 11,- p j 

WIJ zijn weer terug op de 
Veersedijk Vollmer Philatelie, 
kilowaar, partijen, los uitzoe
ken, 5 cent boeken Alleen op 
de open dagen Veersedijk 59, 
H I Ambacht 
Tel 078-6849489 

De website www.philatino.-
com verleent gastvrijheid aan 
een aantal belangrijke, inter
nationaal opererende handela
ren, die u hun mooiste materi
aal aanbieden Dagelijks wor
den een tot drie veilingen afge 
sloten Handel meteen - wie 
weet wat u anders misloopt' 

Postzegelvereniging 
Oegstgeest organiseert op 
27 december 2004 een ruil-
dagvan 10 00 tot 16 00 uur 
in een nieuwe locatie nl 
Het Wellantcollege, 
Lange Voort 70 te Oegstgeest 

http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://www.philatino
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WIJ HEBBEN WEER VEEL KILOWAAR EN VERZAMELINGEN 
KUNNEN KOPEN O.A. ENGELSE GEBIEDEN MET GOED 
HONG KONG, KOM LANGS OM ALLES TE BEKIJKEN, 

DE KOFFIE STAAT KLAAR. 

VAN DE VOLGENDE LANDENHEBBEN WIJ 
NIEUWE KILOWAAR BINNEN; 

BELGIË, DENEMARKEN, DUITSLAND , FINLAND, 
JAPAN, U.S.A. EN ZWITSERLAND. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
1 kilo DUITSLAND missie NU 18,50 

SOOgr. AUSTRALIË grootformaat goede mix NU 22,50 
9 kilo missie NEDERLAND NU 75,00 

1 kilo missie ZWITSERLAND NU 27,50 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

teÉllll D[ï]ÉA®(É(l M Ms^^^M 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

18,95 12,25 11.40 10,70 10,40 

24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 6,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWAI?T OF BLANCO NU 17,00 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 70,00 NU 69,00 

9 KILO MISS£ U.SA NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

NU 

NU 

NU 

58,50 

18,25 

63,50 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr SOOgr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 33,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,00 23,50 43,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 8,00 18,00 36,00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 47,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN 16,00 37,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,50 27,50 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 —- —--
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 41,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,00 28,50 --
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,00 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,00 21,00 --
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 13,50 32,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 11,50 27,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,50 27,50 53,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenfiof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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Heten u van harte welkom op onze 

Grote Najaarsveiling 
S.G. nr. 173 £ 5000, 1 ^ U • * J 0 * J 

29, 30 NOVEMBER en 1 DECEMBER 2004 

in het EUROPA HOTEL, SCHEVENINGEN 

KIJKGELLGLNHEID 383' \ EILING: 
!en Kantoie 

10 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
11 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
12 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
15 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
16 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
17 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
18 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
19 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
22 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
23 november 2004 van 10.00 tot 17 00 uur 
24 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
25 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
26 november 2004 van 10 00 tot 17 00 uur 
27 november 2004 van 10 00 tot 16.00 uur 
28 november 2004 van 10 00 tot 16.00 uur 

Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Maandag 
Dmsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vn]dag 
Maandag 
Dmsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
In de veilingzaal 
Maandag 29 november 2004 voorafgaand aan de veiling 
Dinsdag 30 november 2004 voorafgaand aan de \ eiling 
Woensdag 1 december 2004 voorafgaand aan de veiling 

J' STïUMTHïTMEOHaUnOKM 
i AtVMBn.ru rnutrx i 

BRFEFK 

o« OlVttPiAUF 

Veilingcatalogus ontvangen'' 
Bel ons 0703647957 
Mail ons iiifa@netdijk~veilingen n! 

Maak € 3, op onze giro 

of bankrekening. 

Rietdijk een begrip in de filatelie: 
* Ruim 85 jaar ervaring; 
* Een internationale klantenkring; 
* Betrouwbare indicatie vooraf; 
* Evt. renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe catalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekerimf 

J. K RIETDIJK 
POSTZEGEL EN 
MUNTVEILINGEN B.V. 
NOORDEINDE 41 
2514 GC 'SGRAVENHAGE 
TEL: 0703647957 
FAX: 0703632893 
LID NVPH EN PTS 

p««inwi«f««v 

^ "  • ■  " — ■ " " 

London 
EMAIL: lNFO(a)RIETDIJKVEILINGEN.NL 
INTERNET: WWW.RIËTDIJKVEILINGEN.NL 

http://AtVMBn.ru
http://WWW.RI%c3%8bTDIJK-VEILINGEN.NL



