
POSTROUTES EN GRENS
OVERGANGSSTEMPELS 
IN BEWOGEN TIJDEN 



De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 
Onze najaarsveiling welke werd gehouden van 22 t/m 25 oktober was wederom 

een groot succes, van de bijna 4300 aangeboden kavels werd ruim 98 % verkocht 
aan onze cliënten uit binnen- en buitenland, hieronder volgen enkele 

opmerkelijke opbrengsten van deze veiling, opvallend waren de opbrengsten voor 
Engeland en haar koloniën en Azië ook Nederland en Overzeese gebieden waren 

zeer sterk gevraagd en brachten boven verwachting hoge prijzen op. 

Kavel no. 

149 
165 
217 
400 
801 
825 
1604 
1639 
1784 
1801 
1803 
1815 
1818 
1895 
1944 
2111 
2145 
2306 
3071 
3164 
3322 

Omschrijving 

Nederland nr. 40 kleinrondstempel Bakhuizen 
Nederland nr. 29 kleinrondstempel Heemstede 
Ned. Indië stempel Agent Bat-Amsterdam op brief 
Nederland lot zgn. V kaarten ruim 100 stuks 
Nederland collectie 1852-2001 
Nederland speciaalcollectie automaatboekjes 
België collectie 1849-2003 vrijwel compleet 
China collectie 1878-1955 
Engeland collectie 1841-1994 
Engeland en Koloniën in stockboek 
Engeland 7 betere zegels 
Engelse koloniën ongebruikte collectie 
Engelse koloniën vanaf 1850 gebruikte collectie 
Hong Kong collectie 1862-1976 
Oranje Vrij Staat collectie 
Rusland collectie vanaf 1824 
Finland collectie klassiek met brieven 
Wereld 1840-1897 klassieke collectie 
Nederland nr. 10 opdruk specimen catw. 2.500,-
Nederland nr. 24 postfris catw. 2.500,-
Nederland nr. 68 ongebruikt catw. 175,-

inzet/taxatie 

50,-
60,-

100,-
3.000,-
5.000,-

750,-
10.000,-

1.750,-
6.000,-
3.000,-
1.500,-

10.000,-
700,-
750,-

1.500,-
6.000,-
2.500,-

10.000,-
1.500,-
1.350,-

75,-

opbrengst 
(inclusief commissie) 

160,-
265,-
385,-

5.500,-
10.300,-
4.100,-

23.000,-
7.700,-

15.100,-
12.650,-
6.250,-

26.500,-
8.450,-
3.900,-
5.300,-

16.900,-
11.500,-
31.250,-
3.150,-
1.750,-

485,-

Voor onze volgende veiling in maart 2005 zijn wij op zoek naar nieuwe 
inzendingen wilt u uw collectie laten veilen neemt u dan z.s.m. kontakt met ons 
op om een afspraak te maken, ook is het mogelijk uw collectie direkt aan ons te 

verkopen tegen kontante betaling, wij zijn tussen kerst en oud en nieuw geopend 

Leeuwenveldseweg 1 4 - 1382 LX Weesp 
Tel. 0294-433020 - e-mail: info@npv.nl 

WWW.NPV.NL 

mailto:info@npv.nl
http://www.npv.nl
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SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
O n a f h a n k e l i j k 

v a n a f n e t t o 4 0 % 
Pr i j zen in E u r o 

Postfris zonder 1 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
104/IOxx 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
150XX 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 
308XX 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 

2,50 
1,50 
1,50 

2 0 , -
1 6 , -

4,— 
1 6 , -
2 2 , -
3 5 , -
8 0 , -
35,— 
3 3 , -
—,— 
5 2 , -
70,— 

1,50 
26,50 

1 0 5 , -
6 0 , -
5 -

11 ,— 
540,— 

5 -
6 0 , -

1 7 0 , -
4 5 , -

1 7 0 , -
55,— 
55,— 
9 -

1 4 5 , -
12,— 
8 8 , -

1 7 0 , -
9 8 , -
18 — 

1 0 0 , -
1 2 4 , -

7 0 , -
3 7 5 , -

9,50 
3 4 , -

2,50 
35,— 

120,— 
5,50 

2 5 , -
44,— 
3 0 , -
4 9 , -
3 3 , -
14 — 
4 5 , -
1 2 , -

1 5 0 , -
15,— 
8,80 
7,50 
7,50 

16,— 
1 8 , -
22,50 

2,— 
4 8 , -
4 8 , -
5,— 
2,60 

12,50 
9,50 

165,— 
4 — 
5 -

1 8 , -
1,25 
4 — 
7,60 

3 8 , -
2 4 , -

4,— 
7,25 

35,— 
20,— 
1 2 , -

6 , - 1 

321/22XX 3,50 
331/34XX 7,40 
Fosfor 
331/34XX 15,— 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961 t/m 1975XX 
spec pnis 50,-
Lp1/7xx 2 1 , — 
Lp8/14xx — — 
Lp 15/19xx 325,— 
Lp20/22xx 27,50 
Lp 23axx 5,— 
Lp 23bxx 5,— 
Lp24/26xx 25,— 
Lp 27/28XX 2,— 
Lp 29/30XX 3,75 
Lp 31XX 5,— 
Lp32/33xx 1,50 
Lp32/33axx 1,50 
Lp32/33VEL15,— 
Porto 
33/35XX 12,— 
36/46XX 155,— 
47/57XX 8,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
Ongebr.plakker 

30,— 
18,— 
11,— 
10,— 

9,— 
1 5 , -
18,— 
20,— 
20,— 
20,— 
42,— 
2 5 , -
30,— 
3 6 , — D 
35,— 
33,— 
35,— 
4 0 , -
60,— 
75,— 
80,— 
80,— 
76,— 
95,— 
6 6 , -

1/3x 
4x 
5x 
6x 
6Ax 
6Bx 
7x 
8x 
9x 
lOx 
lODx 
lOax 
11x 
12x 
13Bx 
14x 
15x 
16/20X 
21Cax 
22x 
23/28X 
29x 
30x 
31x 
32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 

3,50 
12,50 
10,50 

2,50 
15,— 
11 ,— 
10,50 
13,50 
22,50 
52,50 
8 0 , -

175,— 
22,50 
20,50 
2 1 , — 
32,— 
45 50 
24,— 

100,— 
1 ,— 

68,— 
18,— 
40,— 

3,25 
8,— 

390,— 
3,25 

42,50 
2,50 
2,50 

39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 lx 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp8/14x 
keur 

22,50 
9 8 , -
3 0 , -

1 1 0 , -
98,— 
1 5 , -

1 2 5 , -
66,— 

1 2 5 , -
7 5 , -

124,— 
11 ,— 
26,50 
3 1 , -
45,50 

1 3 5 , -
1 5 , -
16,— 
2 3 , -

2,50 
1 4 , -
11,40 
1 5 , -
1 0 , -
9,50 
4,— 

4 0 , -
6,40 
4,50 
2,40 
6,25 

11,50 
12,— 
18,50 
33,— 
11 ,— 
5 , -

87,— 

11,95 
2 9 , -
18,— 
2 0 , -
1 5 , -
1 0 , -
7,50 

175,— 

Lp15/19x 2 4 8 , -
Lp 20/22X 
Lp 23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
71lx 
3IVx 
5IVx 
7IVx 
open lijst 
7fbx 
9/14x 
lOllx 
mix 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

20,— 
4,50 

1 8 , -

110,— 
8 , -

1 8 5 , -
275,— 

8 5 , -
8 5 , -

28,— 
25,50 
1 9 , -
55,— 

144,— 
8 5 , -
11 ,— 

8,50 
8 5 , -

Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 
13B 
158 
4C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
l ic 

1 12C 

12,— 
3 0 , -

4,60 
6,60 

16,— 
11,50 
4 5 , -
11,50 
5 , -

19,50 
6,60 

16,— 
25,— 
20,50 

13C 
4D 
7E 
14F 
16/20 
21 
21D 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
30f 
31f 
32f 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 

Lp 18 

Lp47A 
Lp50A 
Porto 
71 
211 
411 
3111 
7IV 
36/46 

17,50 
30,— 

5,— 
35,— 

6,70 
8,— 

14,— 
12,— 
12,50 

16,— 
36,— 
88,— 
14,— 
15,— 

5,— 
8,80 
7,50 

88,— 
18,70 

110,— 
10,90 
29,50 

9,50 

6!25 
7,50 

95,— 
70,— 
38,— 
72,— 
12,50 
17,— 
25,50 
25,— 
20,— 
14,— 
16,— 
17,50 
20,— 
12,— 
14,— 
12,50 
16,— 
12,— 
11,— 
12,50 
7,50 
7,60 
4,60 
5,50 
4,— 
4,— 

19,75 
35,— 
12,— 
4,50 
6,25 

12,50 
24,— 
23 — 
1 6 , -

4,— 
190,— 

190,-
15,-
14,-

198,-

5,50 
5,50 

55,— 
85,— 
44,— 

Foto 491 XX 
dubbeldruk 
groen 

xx=postfns zonder plakker met gom, (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven, x= ongebr met plakker, geen teken is mooi gebruikt, Nrs NVPH Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040 Porto extra, echter franco 
levering vanaf Euro 150,- opdracht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef afspraak. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

Onze beursgang op de Postex was een enorm succes, 
veel kavels van goede kwaliteit zijn verkocht en wij 

willen u allen bedanken voor deze erkenning. 
Tevens wensen wij alle postzegelverzamelaars 

prettige feestdagen toe en een voorspoedig 
2005 

Kijk altijd op WWW.espa-veiling.nl 
E-mail: mfo@espa-veilmg.nl Tel. 055-3603413 Fax:055-5763149 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 1 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen te koop 

\ % 
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, 

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. J 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 
evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: posttrein@planet.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

il: kienhorst.breda@freeler.nl 
(W.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 

lil: kienhorst@plan( 

ienhorse 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:mfo@espa-veilmg.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
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POSTSêGekMXXCT 
• een (oü^e en plmce^ 
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• ¥ coiv> {̂e+e yerrey Wariie^e 
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Winkelprijs: € 24,95 
Prijs bij verzending: € 29,95 

Het Nationaal Postzegelpakket is verkrijgbaar bij alle NVPH postzegelwinkels. Bel telefoonnummer 070-3473849 voor informatie over de winkel 
bij u in de buurt. Ook kunt u Het Nationaal Postzegelpakket bestellen. Scfiriftelijk: NVPH, antwoordnummer 10592, 2501 WB Den Haag. 
E-mail: info@nvph.nt Bezoek ook onze website www.nvph.nl 

N u VERKRIJGBAAR BIJ UW NVPH-HANDELAAR 

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 
• PLAATFOÜTEN OVERZEE 

ƒ 

O O K O P C D - R O M 

W W W . N V P H 

mailto:info@nvph.nt
http://www.nvph.nl
http://WWW.NVPH


TE KOOP GEVRAAGD 

Nederland 
België 

Luxemburg 
(Grote partijen, winkelvoorraden, 

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

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen 

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

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

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

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Com 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

iplete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp Andorra) 
50 zegels 
49 zegels + 1 blokje 
50 zegels + 1 blokje 
58 zegels + 
61 zegels + 

1 blokje 
2 blokjes 

65 zegels + 2 blokjes 
68 zegels + 2 blokjes 
67 zegels + 
69 zegels + 

2 blokjes 
4 blokjes 

71 zegels + 6 blokjes 
71 zegels + 
69 zegels + 
74 zegels + 
77 zegels + 
78 zegels + 
81 zegels + 
85 zegels + 
80 zegels + 
87 zegels + 
94 zegels + 

5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
14 blokjes 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

300-
9 7 -
12-
14-
9 3 -
47 50 

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

116-
6 0 -

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

118 50 
21650 
142 50 
175-
196 50 
182-
175-
187-
183-
188-
200-

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

€ 17 50 
€ 17 50 
€ 16 50 
€ 1 7 -
€ 3 0 -
€ 1 7 -
€ 1 9 -
€ 10 -
€ 10-
€ 5 50 
€ 5 -
€ 2 50 
€ 2 50 
€ 7 50 
€ 7 50 
€ 5 50 
€ 1 50 
€ 5 50 
€ 8 50 
€ 7 -
€ 150 
€ 8 -
€ 4 0 -
€ 8 -
€ 8 50 
€ 8 -
€ 7 -
€ 7 -
€ 8 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 1 2 -
€ 1 0 -
€ 8 
€ 6 50 
€ 8 -
€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

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

€ 3 -
€ 9 -

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

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

€ 4225.-
€ 4700.-

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

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

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

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


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
M AL RUIM 40 JAAR UW VERTROUWEN WAARD w 

1) NEDERLAND ECU-brieven verzameling tot 1999 € 8 5 -
2) NEDERLAND 2002 NVPH-nrs 2065/2076 (xx) in velletjes van 12 zegels de 

z g bekende "Provincie-velletjes" De complete set van 12 provincievellen 
in mapjes (cat w €234,-) Nu € 8 5 -

3) NEDERLAND Eerste Dag Bladen nrs 1 t/m 134 per 1981 /1994 in 2 albums 
100% compleet Nu € 1 2 0 -

4) NEDERLAND MAXIMUMKAARTENpenode 1964/1980 verzameling (123 
stuks waarin vele zeldzame en ongebruikelijke stukken en aantrekkelijke 
motieven) € 1 2 5 -

5) NEDERLAND POSTZEGELMAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% com
plete collectie, 119 stuks cat w € 528,65 postk prijs € 203,92 € 150 -

6) NEDERLAND 1977/1990 (xx) postfrverz in luxe Lindneralbum postk prijs 
€ 181,53 (f 400,05), 343 zegels en 19 blokken Nu € 170-

7) NEDERLAND 1990/2003 (xx) verz in luxe Davo-album, postkantoorprijs 
€189,71, 382 postzegels Nu € 1 8 0 -

8) NEDERLAND periode 1941/1993© mooie verregaand complete verza
meling gestempeld € 200-

9) NEDERLAND FDC's (1^ dag enveloppen) luxe onbeschr nrs E70 t/m 
E213a 100% complete verz incl 129a, 136a, 144a en 153a (cat w 
€672,05) Nu € 2 2 5 -

10) NEDERLAND 1977/1997 (xx) postfrverz in luxe album postk pr €294,12 
(f 648,15) 550 zegels en 24 blokken Nu € 2 6 0 -

11) NEDERLAND penode 1991/2001 (xx) postfris-verz in luxe Davo-album 
postk prijs € 295,66, 348 zegels en 29 veil /autom b € 275,-

12) NEDERLAND PTT-mapjes 1982/2001 nrs 1 t/m255b € 3 7 5 -
13) NEDERLAND postfris in complete series periode ca 1967/2001 postkan

toorprijs f 977,83 = € 443,72, 750 zegels, zeer hoge cat Vi/' Nu € 380 -
14) NEDERLAND ca 1945/1989 (xx) postfnsverzameling in complete senes 

in 2 luxe Lindner-albums (cat w/ € 1 069,75, 668 postzegels en 25 blok
ken) € 395,-

15) NEDERLAND penode ca 1966/2002 (xx) verzameling in 2 luxe Davo-
albums incl o a de Amphilex-velletjes 1967 etc , etc cat w € 1 451,75; 
pure postkantoorprijs € 508,70 albums gratis , 561 postzegels en 
ca 100(1') verschillende blokken, velletjes, boekjes Nu €500,-

16) NEDERLAND penode 1852/ca 2000 fantastische avonturen coli/partij 
om uit te zoeken incl vele postfrisse complete senes, zakjes, dozen, verz , 
restanten etc , etc "njp en groen", absoluut ongeplukt op stempels, plaat-
fouten etc , ook wat Overzee en buitenland, cat w/ ruim boven de 
€ 6 500,-, super-gezellige ramsch-partij waann ook mooi klassiek, zeer 
geschikt voor o a handel/rondzending etc , etc Spotkoopjei € 500,-

17) NEDERLAND periode 1970/1999 (xx) postfris-verz in 2 albums incl 
specialiteiten zoals de bekende "dubbele koe" etc , uitsluitend geteld op 
postkantoorprijs € 539,20 (f 1 188,25), 825 postz en 75 blokken/velle-
tjes/postz boekjes Nu € 500,-

18) NEDERLAND PTT-mapjes 1982/2003 100% complete luxe verzameling 
met vele NIET getelde extra's, bijzonderheden en cunositeiten Nrs 1 
tot en met 282, 308 stuks (excl de bijzonderheden), cat w 2004 
€ 1 500,25 ++ € 550,-

19) NEDERLAND FDC's (officiële 1®dag enveloppen) nrs E50totenmet 
E480 periode 1962/2003 plus extra's luxe onbeschreven 100% compleet 
vanzelfsprekend incl de nrs 129a, 136a, 144a en 153a cat w NVPH2005 
€ 2 370 10 plus vele met getelde extra's in 6 albums Nu € 575,-

20) NEDERLAND portz , p p verr zegels, postbew zegels, telegram, interne-
nngetc mooie verz Prachtkoopi (cat w/€ 1 934,85,131 zegels) €650,-

21) NEDERLAND en buitenland firma-perforaties €1.000,-
22) NEDERLAND FDC's E30 t/m E481 a + PBZ1 t/m 6 1957/2003 (manco 

E33) 100% luxe onbeschreven collectie in 3 Davo-albums Cat w 2004 
€ 3 244,65 €1.500,-

23) NEDERLAND periode 1934/1977 (xx) complete luxe postfris postz verz 
(manco's alleen nrs 346/349 en 518/537) cat w NVPH 2005 € 4 000,-, 
825 postzegels en 15 blokken Nu € 1.500,-

24) NEDERLAND engros-beleggingspost postfris in complete series ten dele 
in vellen/veldelen o a 25x Olympiade 1956, 312x zomer 1963, 35x zomer 
1957 etc , etc cat w € 5 770,70 Nu € 1.700,-

25) NEDERLAND penode 1852/ca 1939 enorme partij/coll om uit te zoeken, 
zeer veelzijdig en interessant, ook veel klassiek stempelmateriaal incl 
zeldzaamhedeni € 2.250,-

26) NEDERLAND penode 1945 tot en met 2000 (xx) 100% complete, luxe 
postfris zonder plakker verzameling in 4 Lindner-Falzlosalbums vanzelf
sprekend incl 346/349, 518/537, Lpl 2/13 en alle velletjes van 10 (zie 
NVPH-cat 2003 biz 400), manco autom boekjes. Gourde Justice (luxe 
beleggingsobject) cat w € 6 788 80 Prachtkoop' € 3.200,-

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

28) ALAND etc 1984/ca 2000 mooie verz, prachtkoopi €140,-
29) ARGENTINIË verz van de eerste en oudste carnetten met speciale 

postz met 1® dag stempels, cuneus en ongebruikelijk geheel pracht-
koopi (ca 125 stuks allen verschillend) € 135,-

30) BELGIE(Bezetting Duits) 1914/1920 100% complete verz incl Eupenen 
Malmedy ongestempeld € 650,-

31) BELGIË 1849/ca 1980 gigantische coli incl doubletten en veel topmate-
riaal € 2.500,-

32) BELGIË (overwegend oud en ouder materiaal) partij om uit te zoeken, vrij
wel uitsluitend rariteiten,bijzonderheden zoals ongetand i p v getand, 
voorafstempelingen, plaatnrs , perforaties, curiosa, specimenopdrukken, 
foutdrukken etc , etc o a zeergeschikt voor specialist/veilinghouder etc 
Belangnjke prachtkoop' € 7.500,-

33) BERLIJN (West) penode 1970/1990 (xx) 100% complete postfns-verza-
meling in luxe album (cat w Michel € 950,-, 760 ' verschillende post
zegels en 17 blokken) € 395,-

34) BOHEMEN & MORAVIE verzameling €120,-
35) BRAZILIË vanaf 1843 (klassiek en ouder materiaal) grote partij/coll 

waann veel zeldzaam en opwindend filatelistisch matenaal, vele topstuk
ken in grote aantallen, zeer gevaneerd € 10.000,-

36) CANADA penode ca 1870/2002 fantastische coli /partij waann naast tal
loze complete series, ook schitterend klassiek incl topmateriaal 
Belangrijke, veelzijdige prachtkoop' € 575,-

37) CHINA, Japan, Taiwan, Korea etc , etc gigantische grote, veelzijdige 
coli /partij om uit te zoeken incl doubletten, klassiek, brieven, kaarten 
etc , etc Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat w ' € 600,-

38) DUITSLAND Bundesrepubliek periode 1989/2002 (xx) complete post
fris-verz op albumbladen uitsluitend geteld op POSTKANTOORPRIJS 
€ 705,- Nu € 580,-

39) DUITSLAND (West-Bundespost) periode 1970/1997 (xx) 100% com
plete verzameling postfris incl blokken in luxe Leuchtturm-album (1200 
verschillende postzegels en 27 blokken, cat w Michel € 1 850,-) 
Nu € 700,-

40) FAR-OER 1975/1990 (xx) verz postfris 100% compleet (cat w Michel 
2003€354,90) Nu: €125,-

41) FAR-OER 1975/1997 (XX) complete verz Postfris Michel 2003 € 660,30 
(319 zegels en 10 blokken) Nu € 275,-

42) FAR-OER FDC's 1977/1997 luxe onbeschreven verz in 2 
Lindnerbanden (cat w € 674,50, plus vele met getelde extra's) € 300,-

43) FRANKRIJK (klassiek) oude brieven etc , etc grote verzameling post
stukken, zeer gevarieerd (ruim 2 000 stuks) € 1.250,-

44) GEHELE WERELD periode ca 1850/1920 Old-Timer in 2 zeer oude al
bums waarin veel interessant en mooi filatelistisch materiaal betere en 
hogere waarden echter o a de topstukken in zeer gemengde resp slech
te kwaliteit, 't geheel echter op z'n eigen merites beoordeeld een zeer 
charmant en romantisch geheel, vol avontuur, veel materiaal moet afge
weekt worden, voor perfectionist wat minder geschikt (ca.2 500 zegels, 
ENORM hoge cat waarde') € 600,-

45) GEHELE WERELD: opruimingspartij "rijp en groen" incl o a goed 
W Europa incl vele complete postfrisse series, dozen, zakjes, collecties, 
restanten, ook vele exotische landen, met gevulde en lege albums, zeer 
interessante, omvangrijke avontuurlijke prachtkoop, beslist uitstekende 
winstmogelijkheden Enorm hoge cat waarde' Koopje' Nu € 800,-

46) GEHELE WERELD enorm grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken, 
zeer gevaneerd en incl vele exotische landen o a ruim 100 albums/ 
insteekboeken etc , vele duizenden en duizenden zegels, restanten, zak
jes etc , etc Ook mooi klassiek materiaal' € 1.700,-

47) HAWAÏ (klassiek) belangrijke coli/partij €1.500,-
48) ISRAEL periode 1948/ca 2000 grote verzameling w i talloze complete 

postfnsse series met full-tab etc , etc Belangrijke prachtkoop, enorm 
hoge cat w ' Nu € 450,-

49 )JOEGOSLAVIE vanaf 1918 postgesch , postw stukken, cunosa 
etc , etc , bijzondere verzameling, hoogst interessant incl top-
matenaal €1.150,-

50) KROATIË 1941/1945 topcollectie €7.500,-
51) LEVANT (Oostenrijks) 1867/1914 (200 zegels, 12 poststukken) enorm 

hoge cat waarde' € 900,-
52) LEVANT (Duits) periode 1884/1908 (x/xx/O) belangrijke prachtcollectie 

incl doubletten, vrijwel compleet (alleen manco nrs 1,2, 5) cat w 1994 
Yv frs 25 170,- plus met getelde extra's Hoogwaardig en zeldzaam top-
kwaliteitsobject' €1.500,-

53) LIBANON penode ca 1930/2000 grote, belangnjke zeer veelzijdige partij 
om uit te zoeken incl veel exclusief en ongebruikelijk matenaal, ook 
pr br krtn , postgeschiedems etc € 350,-

54) LIBERIA: fantastische coli /partij om uit te zoeken incl klassiek, zeer 
mooie koop' € 20O,-

55) MONACO ca 1890/1990 curieuze coli Poststukken incl vele curiositei
ten zoals censuur etc , etc (ruim 200 bneven en kaarten) € 850,-

56) MONACO penode 1885/ca 2000 grote coli/partij om uit te zoeken waar 
'n hoop franje en sjeuigheid aanzit incl topmatenaal, ook brieven, krtn , 
postwstukken etc , etc Veelzijdige, belangrijke prachtkoop incl talloze 
complete postfrisse series € 1.000,-

57) NED.ANTILLEN 1948/1981 (x) verzameling ongestempeld in album 
cat w € 624,40, 476 verschillende postzegels en 18 blokken' € 125,-

58) NOORWEGEN 1854/1937 prachtige verzameling € 1.500,-
59) POLEN: grote partij om uit te zoeken incl klassiek €155,-
60) POLEN penode 1918/1963 (xx/x) mooie verz "rijp en groen" incl top

matenaal en vele goede blokken (cat w ca € 6 500,-) Nu € 700,-
61) ROEMENIE grote partij om uit te zoeken incl klassiek €200,-
62) RUSLAND Cinderella's klassiek kleine verzameling w i diverse specta

culaire zeldzaamheden o a tete-beche (ca 100 zegels) € 185,-
63) RUSLAND penode a 1957/1990© mooie collectie in 2 insteekboeken in 

complete series incl kleinbogen, specialiteiten en zeldzaamheden etc 
Prachtkoop, ENORM hoge cat w , ca 1400 zegels, 140 blokken/velletjes 
Spotkoopje' € 200,-

64) RUSLAND (Sovjet-Unie) penode 1974/1991 (xx). 100% complete 
verzameling postfris incl blokken, ook vele met getelde extra's en 
bijzonderheden € 300,-

65) RUSSISCHE GEBIEDEN partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes 
en betere/zeldzamere stukken € 200,-

66) SERVIË 1866/1919 topcollectie €7.500,-



67) SPAANSE GEB en Kol periode ca 1870/2000 grote, zeer omvangrijke 
coli /partij om uit te zoeken waarin naast mooi klassiek en heel veel onge
bruikelijk en zeldzaam matenaal ook talloze complete postfnsse series 
(duizenden zegels, in albums zakjes, dozen, restanten etc , etc) 
Spotkoopje' € 750,-

68) SPANJE: grote partij om uit te zoeken € 200,-
69) SPANJE 1960/1995 (xx) 100% complete verzameling postfns (cat w 

Michel 2003 € 1 235,20) € 550,-
70) SPANJE penode 1945/1986 (xx) verregaand complete verz in 2 luxe 

Leuchtturm-albums (1758 versch ' postzegels en 19 blokken), ENORM 
hoge cat w, luxe prachtobject' € 950,-

71) SPANJE ca 1852/1944 verzameling "rijp en groen' waarin veel zeldzaam 
en belangrijk materiaal ENORM hoge cat waarde' € 2.000,-

72) SURINAME FDC's El 1/E117 penode 1959/1975 luxe onbeschreven 
catw €188,60 Nu €70 , -

73) SURINAME (REP) speciale vellen in complete senes postfris, voor speci-
aalverzamelaar Catw €671 , - Nu €80 , -

74) VER.EUROPA penode 1956/ca 2000 coli/partij om uit te zoeken, zeer 
veelzijdig incl vele specialiteiten/curiositeiten en vele complete postfnsse 
senes, ook mee- en voorlopers etc , etc Belangrijke prachtkoopi € 400,-

75) VER.EUROPA 1956/1984 (O) mooie verzameling, vrijwel oompleet ge
stempeld in 2 luxe Lindner-albums (cat w € 1 625 40 in 2001 toen alles 
nog heel L/\AG stond, ca 1200 zegels allen verschillend) Nu €595,-

76) VER.NATIES NY mooie postfris-verzameling incl blok 1, pracht-
koopi € 400,-

77) VER.NATIES NY/Wenen/Geneve grote, belangrijke zeer veelzijdige 
partij/collectie om uit te zoeken mei veel zeldzaam, ongebruikelijk en 
exclusief materiaal Belangrijke prachtkoopi € 450,-

78) VER.STATEN VAN AMERIKA: grote, belangrijke uitzoek-partij incl exclu
sief en ongebruikelijk materiaal, alsmede klassiek € 450,-

79) VER.STATEN VAN AMERIKA periode ca 1880/2000 grote avonturen-
partij incl veel prima materiaal, zeer veelzijdig en interessant ook veel 
zeer zeldzaam en ongebruikelijk matenaaP € 1.000,-

80) VER.STATEN VAN AMERIKA periode ca 1870/2000 uitgebreide, ten dele 
gespecialiseerde prachtverzameling in 7 albums merendeels postfris zon
der plakker w i vele topsenes Belangrijk prachtobject (ruim 5 000 zegels 
en talloze blokken/velletjes/automaatboekjes etc , etc en vele, vele met 
getelde extra's) € 1.500,-

81) IJSLAND: coli/partij om uit te zoeken €195,-
82) ZD AFRIKA en Gebieden partij om uit te zoeken, incl vele cunositeiten en 

bijzonderheden € 4.000,-
83) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: fantastische partij/coll om uit te zoeken 

incl mooi klassiek etc Prachtkoop' € 200,-
84) ZWITSERLAND 1946/ca 1980 vrijwel complete verzameling incl vele se

nes postfris zonder plakker (ca 1400 versch i postzegels en 8 blokken, 
ENORM hoge cat w O Nu €325,-

85) ZWITSERLAND penode ca 1860/2002 enorme partij om uit te zoeken 
waarin naast 't gewone materiaal in grote aantallen ook veel bijzonder 
klassiek om uit te zoeken fundgrube, rijp en groen, voor specialist 
'smikkelen en smullen" (vele, vele duizenden zegels) € 650,-

86) ZWITSERLAND ca 1850/1940 vrijwel complete verzameling "njp en 
groen" incl vele met getelde extra's postgesch en klassieken in aantallen 
Belangrijke, veelzijdige prachtkoop, smikkelen en smullen voor specialist, 
wederverkoper etc Spotkoopje' €1.500,-

87) ZWITSERLAND (klassiek) oude brieven postwaardestukken etc , etc 
grote verzameling poststukken, zeer gevarieerd periode tot ca 1930, 
waarin vele interessante frankenngen, stempels etc , etc (ruim 2 000 
stuks "echt gelopen stukken", belangrijke prachtkoop om uit te 
zoeken I) €1.550,-

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

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

88) AANDELEN (oude en oudere) mooie, veelzijdige collectie incl doubletten 
incl vele fraaie, decoratieve en spectaculaire schoonheden' Belangrijke 
prachtkoop, ook zeer geschikt voor handel/wederverkoop etc ' (ruim 500 
stuks) Spotkoopje' €500,-

89) AANTEKENSTROOKJES Nederland partij eenzijdig massagoed (o a 
60er- en 70-er jaren - ruim 20 000 strookjes, ook wat buitenland) € 225,-

90) ANSICHTKAARTEN (=prentbnefkaarten) penode ca 1910 coli schoon
heden fantasie vrijwel alleen met goud/relief etc , etc Pure schoonheid, 
charme, stijl en nostalgie, vrijwel uitsluitend binnen dit genre topstukken 
en pronkjuweeltjes (ruim 200 stuks) € 250,-

91) ANSICHTKAARTEN/cunosa etc , oude en oudere ASSEN (Drenthe) incl 
veel materiaal betrekking hebbende op TT-races etc Grote, belangrijke 
verzameling waarin naast de kaarten met de bekende en overbekende 

punten ook talloze straten en veel ongebruikelijk en zeldzaam matenaal 
Prachtkoop! € 300,-

92) ANSICHTKAARTEN etc (oude en oudere) periode vanaf ca 1900 incl 
vele zw/w topografie, kleine en kleinere plaatsen incl zeldzaamheden, 
ook fantasie etc , vrijwel uitsluitend goed verkoopbare kaarten (ca 4 500 
stuks) Nu €350,-

93) ANSICHTKAARTEN MONACO: mooie coli incl veel mooi klassiek ma
teriaal, alsmede wat andere plaatsen uit die omgeving - belangrijke 
prachtkoop! (ruim 800 kaarten zowel met als zonder postzegel) € 480,-

94) ANSICHTKAARTEN thema VLIEGTUIGEN, Zeppelin - Schiphol etc 
grote seneuze verzameling zeer oude, oude en oudere kaarten waann tal
loze klassieke schoonheden zwart/wit (ruim 1500 stuks, belangrijke 
prachtkoop, topobject) € 1.500,-

95) BANKBILJETTEN/papiergeld Wereld mooie veelzijdige verzameling incl 
doubletten € 250,-

96) BANKBILJETTEN NEDERLAND: mooie verzameling incl doublet
ten € 5.000,-

97) BILJARTEN: mooie veelzijdige prachtverzameling o a op oude ansicht
kaarten etc , etc Prachtkoopi € 200,-

98) Chnstofel COLOMBUS e a ontdekkingsreizigers mooie verzameling 
kaarten, postzegels etc , etc €150,-

99) REX GILDO: grote verz o a op ansichtkaarten € 100,-
100) HONDEN: fantastische verzameling oude ansichtkaarten etc , ook post

en sluitzegels etc , etc (ruim 1 000 stuks incl topmatenaal, ten dele op 
rassen gesorteerd) € 225,-

101) HONDEN: grote, zeer interessante verzameling op oude en oudere an
sichtkaarten, lucifersmerken, sig bandjes, sluitzegels etc , etc geheel 
verzameld op ras b v Schotse Collie, Tekkel, Pointer, Boxer etc etc 
Belangrijke prachtkoop' € 650,-

102) JUDAICA: grote verz op o a oude ansichtkaarten etc zeer veelzijdig en 
interessant incl veel interessant en zeldzaam historisch materiaal € 320,-

103) KATTEN/Poezen: mooie verzameling €100,-
104) KATTEN/Poezen periode vanaf ca 1910 veelzijdige, belangrijke pracht

verzameling o a op oude ansichtkaarten etc ook incl leuke coli aange
klede komische katten-kaarten incl van topontwerpers zoals Arthur 
Thiele etc etc €350,-

105) LUCIFERSETIKETTEN: grote coli/partij om uit te zoeken incl prachtig 
klassiek, zeer mooie koop incl veel zeldzaam en ongebruikelijk mate
naal € 120,-

106) LUCIFERSETIKETTEN: enorm omvangrijke coli /partij om uit te zoeken 
incl spectaculair-klassiek,belangrijke prachtkoop! €2.000,-

107) MILITAIR: onze land- en zeemacht, prachtige verzameling oude ansicht
kaarten in authentiek oud album uitg Jos Nuss en Co 1910 (103 
stuks) € 500,-

108) MILITARIA-in de ruimste zin des woords grote verz incl interessant 
materiaal 1"- en 2" Wereldoorlog € 600,-

109) MUNTEN NEDERLAND penode vanaf ca 1850 belangrijke grote 
coli/partij om uit te zoeken incl topmatenaal ENORM hoge cat w 
Koopjei €1 .000-

110) MUNTEN FRANKRIJK ca 1850/1980 gigantische, belangrijke collec-
tie/partij om uit te zoeken incl vele prachtige klassiek oude grote zilveren 
munten 'n "mer a boire" voor de liefhebber! €1.000,-

111) MUNTEN Nederland en buitenland gigantische coli /partij om uit te zoe
ken "rijp en groen" incl betere gouden en grote zilveren munten/penn en 
klassiek (vele tientallen en tientallen kilo's, absoluut onuitgezocht, 
belangrijke, hoogst interessante prachtkoop!) € 3.500,-

112) MUNTEN NEDERLAND: grote partij om uit te zoeken waann veel zeld
zaam en ongebruikelijk materiaal, ook klassiek, moderne ranteiten o a 
vele gouden en zilveren proofmunten, dukaten en dubbele dukaten etc , 
etc Ook Overzee en buitenland Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig 
en zoals AL onze aanbiedingen zeer "preiswert", m a w "value for 
money" € 8.500,-

113) OLYMPIADE ca 1904/1980 avonturenpartij/collectie zeer veelzijdig en 
interessant waarin o a div specialiteiten "Amsterdam 1928" etc , etc 
Hoogst interessante prachtkoop! € 300,-

114) PADVINDERIJ (thema) leuke verzameling incl sluitzegels poststukken, 
prentbnefkaarten etc , ook div exclusief/resp zeldzaam Zeer mooie 
koop! € 150,-

115) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e a albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven collectie incl vele zeldzame en betere albums, 
sommige ook incompleet, ook veel losse plaatjes, bijna uitsluitend inte
ressante motieven Periode ca 1900/1960 (ruim 100 albums waarin vele 
zeldzaamheden!) € 850 -

116) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 compleet €650,-
117) SIGARENBANDJES: grote coli /partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en 

interessant € 120,-

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.S1.307 

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-maii 
willemtieman@yahoo.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

http://54.01.S1.307
mailto:willemtieman@yahoo.com


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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

Postfr 
jaar 

938 

I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Duitsland 
Michel 

17,00 
14,00 
6,00 
8,00 

19,00 
6,00 

30,00 
6,00 

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

130,00 
127,00 
95,00 
89,00 
79,00 
77,00 
93,00 
80,00 
77,00 
85,00 

100,00 
92,00 
98,00 

Berlijn 
Michel 

3,00 
10,00 
5,00 
1,00 

10,00 
6,00 

19,00 
6,00 
5,00 

13,00 
16,00 
50,00 
22,00 
18,00 
14,00 
33,00 
13,00 
31,00 
31,00 
31,00 
22,00 
21,00 
52,00 
29,00 
36,00 
30,00 
33,00 
66,00 
56,00 
92,00 
48,00 

DDR 
Michel 

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

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

Prijswijzigingen 

voorbehouden 

Porto kosten 
altijd extra 

INKOOP 
P O S T Z E G E L S 

& M U N T E N 

Oostenr 
Michel 

7,00 
10,00 
14,00 
11,00 
12,00 
12,00 
11,00 
11,00 
12,00 
18,00 
13,00 
12,00 
13,00 
15,00 
17,00 
23,00 
21,00 
23,00 
22,00 
23,00 
25,00 
24,00 
23,00 
25,00 
26,00 
27,00 
28,00 
30,00 
32,00 
32,00 
30,00 
32,00 
35,00 
34,00 
34,00 
34,00 
35,00 
40,00 
42,00 
44,00 
75,00 
42,00 
73,00 
84,00 

ZwitserI 
Michel 

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

9,00 
9,00 
9,00 

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

Liechtenst 
Michel 

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

Vatikaan 
Michel 

11,00 
14,00 
11,00 

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

10,00 
6,00 

13,00 
9,00 

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

Indonesië 
Zon 

4,00 
37,00 
24,00 
9,00 
7,00 
9,00 

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

101,00 
141,00 

80,00 
95,00 

134,00 
61,00 

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

165,00 
149,00 
529,00 
173,00 
175,00 
30,00 
25,00 
42,00 

273,00 
231,00 

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

133,00 
71,00 

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

Hongarije 
Michel 

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

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

Postzegel en Muntenhandel 

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

2103 G W Fax 023 5291605 
Heemstede Bank 683ii26ig 
HG®Stampdealer.nl Giro 4208936 

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

BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

Eerste Dag 
enveloppen 

NEDERLAND 

ISLE OF 
MAN 

Michel 

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

20,00 
8,00 

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

NEEM een abonnement op nieuwe 
uitgiften bij onze 

"WERELDNieuwtjesdienst" Suriname 
Rep 
Zon 

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

110,00 
130,00 
121,00 
128,00 
117,00 
136,00 
89,00 

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

NEDERLAND 
Schaars 

Rolzegels In 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 € 2 5 . -
NVPH 1307/08 1984 € 45.-

Beatr ix ro lzege ls 4 z i jd ia g e t a n d 
IN S T R I P VAN 5 M E T N U M M E R 

Nvph1240 ( 90 Cent) € 20. -
Nvph 1243 (140 Cent) € 35.-

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

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

INKOOP FRANKEERZEGELS 

NEDERLAND 
Gulden-waarden : € 0,29/ fl 

Euro-waarden : € 0,70/ € 

POLEN 2003 PosHris 
POLEN 2003 G e s t e m p 
Rusland 2003 Postfr 
Rusland 2003 KIb 
Rusland 2003 G e s t 

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 

IE468 3,30 
E469 3,30 
E470 3,30 
E471 3,30 

IE472 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 

Neder land (basis) 
vel let jes (Davo) 
NEDERLAND-FDC 
NED.ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
INDON. (Inol.Port) 
A U N D (Davo) 
BELGIË 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
GUERNSEY 
JERSEY 
ISLE OF MAN 
ALDERNEY 
ESTUND 
LETLAND 
LITOUWEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK *lncl. 
GROENLAND 
IJSLAND 
ITALIË 
KROATIË 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
TJECHIE 
SLOWAKIJE 
SLOVENIË 
SPANJE 
SAN MARINO 
ZWEDEN 
ZWEDEN - pzb 
UNON Y 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER. EUROPA 
HONGARIJE ** 

64,00 
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 

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

http://www.DOstzeaemande
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Altijd Dichtbij. 

Beiäjii onze nieuwe weiisite: 

www.nationaiepartijenwinicels.ni 

' » Krf1!n*Wftl 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: uis 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Bameveld ^ 

ßelgie • Congo * Riuanda • Burundi • Katanga 
an spcdal« aanbleding«n von varsdiillwid« landen 

www.philagodu.be 
Jeon-pQul Godu • B.P.10 • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 info@philagodu.be 

Het nieuwste prestigeboekje 
'Postzegeltaal' is nu verkrijgbaar! 

Bi S 
cpii gc/K.bl hut aaii IIJI ^le ktinle l/il mr 
\ ^ ^Jdr maar ixt wi*. liem 
lil li» Sterke kaakiiin <L< 
liu-,-. ( iJiJii^r 1« óe boeienUc 
gctUdiUii votUe <lie intelligïtite mond dii 
»yinpitthteke /eg maat kü^pe gezitht 

Haar hart klKiptt zowaar event]« sneller 
al nwes' hij ah luj nog ke&lr dik in ik 
tachttg nftt Maar hi) leefde niet zotati^ 
gekden had w een (uicbende besprckiiii; 
van iijn aieim-ste boek m óe kram )tnrten 

In dit boekje vindt u 
een postzegelverliaal 
speciaal geschreven 
door Tim Krabbé, 
alle Decemberzegels 
van 2004 en 
unieke Persoonlijke 
Postzegels van 
Tim Krabbé. 
Ga naar het post
kantoor, of kijk op 
www.tpgpost.nl. 

ü>TPGPOST 

filalelistisch nieuws? u leest het het eerst op 

W¥fw«filatelie.¥fs 
Het laatste prestigeboekje van 2004 met 
een postzegelverhaal van Tim Krabbé! 
Dit bijzondere boekje is nu verkrijgbaar. Ga naar 
het postkantoor, of kijk op www.tpgpost.nl. 

«»TPGPOST 

939 

http://www.nationaiepartijenwinicels.ni
http://www.philagodu.be
mailto:info@philagodu.be
http://www.tpgpost.nl
http://www.tpgpost.nl


Beter 
Uren, dagen of zelfs weken op zoek naar dat 

ene speciale collector's item? 

Of wil je juist iets uit je 

postzegelverzameling verkopen? 

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 

940 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat.nr. 

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 
169-175 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 

P'lls 

40,50 
62,5C 
17,0C 

535,0C 
32,5C 
12,0C 
29,0C 
29,0t 
65,0C 

145,00 
540,00 

4,75 
210,0( 

14,6( 
57,0( 
59,5( 

143,00 
66,00 

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

490,00 
24,50 
47,00 
22,25 

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

POSTFRIS 
cat.nr. 

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 
346-349 
350-355 

prijs 

49,50 
385,0( 

59,0( 
89,5( 

166,0( 
88,0C 
41,0(1 
21,5(1 
99,01 
83,01 
40,50 
49,50 
24,5(1 
79,011 
78,01) 
46,01) 
86,01 
55,0(' 
1O50 
42,75 

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

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

345 00 
26,00 

POSTFRIS 
cat nr. 

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

prijs 

104,00 
79,0( 
10,75 
7,15 
5,01 
2,95 
1,35 
5,25 

402b-403b175,00 
405-421 
428-442 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 

1,45 
7,15 

110,00 
4,50 
3,0(1 
4,51 
1,51) 
2,71 
4,0( 

10,50 

POSTFRIS 
catnr 

518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 

prijs 

210,00 
695,01 

10,01 
6,75 

12,111 
1,55 

36,011 
57,011 

6,61) 
18,75 
23,00 
15,0) 
17,85 
1,81) 

13,75 
6,6i) 

62,01 
8,511 
0,50 

.SPËOIAIF nPCFMBFR-BECLAMF 

82-83 
134-135 
203-207 
252-255 
287-288 
300-304 
356-373 
356a-d 
675-680 
854 

pn.^ym;.? 

15,70 
56,00 
40,50 
38,50 

9,45 
24,50 
97,50 
69,50 
7,00 

20,50 

858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 

1,55 
1,60 
3,00 
5,25 
5,05 

11,00 
6,50 

vel 20 1672 24,50 
vel 20 1678 24,50 
vel 20 1706 12,50 

Deze reclame aanbieding is geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk totev filatelie editie 

POSTFRIS 
cat.nr 

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 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 

pnisl 

16,50 
10,50 
14,00 
8,/b 

22,00 
9,25 

2Ü,ÜU 
i,5q 
3,0« 

10,5Ï 
0,7M 

i4,oq 
i,oq 
9,oa 

11,10 
24,00 

8,50 
78,() 

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

i2,oq 
10,50 
12,50 
7,50 
0,7a 

10,50 
8,5ffl 
1,25 
6 00^ 
2.5« 

1 
'^Gratis prijslijst met vete aanbiedingen in postfrisse en gestempelde zegels boekjes, f de, etc van Nederland en Overzee 

I Of COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!!!!! www.post2egelhoes.nl ~\ 

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.nt 
E-mail: info@postzegelhoes.ni 

POSTZEGELBOEKJES NEDERLAND 
€ 

Boekje 23b 1937 'Kookt op gas' 350 
Boekje 43a 1940 ƒ1,20 170 
Boekje 45 1940 ƒ3,00 210 
2Mz Boekje met brede rand 15 
3y Telblok kwartslag gedraaid 205 
3y Versnijding, type D 575 
3 a Paar met gekapt telblok 30 
3yW Serie van 5 aaneensluitend met alle kleurstrepen 40 
5n Snijlijn 45 
5n Boekje met stempel SPECIMEN 120 
6a Boekje met stempel SPECIMEN 100 
6eF Boekje met stempel ONGELDIG 27 
6fFq Vijfmaal 20c met kruis boven 20 
7bW Wit papier + telblok, zéér zeldzaam 480 
9b Boekje met telblok 225 
10a Paar met snijlijn van 12mm 20 
27a Boekje met misperforatie 775 
31H Boekje gedrukt op Helecon papier 18 
PI Prestige boekje nr 1 uit 2003 14 
P2 Prestige boekje nr 2 uit 2004 (Kon.Familie) 12 

Vraag onze prijskalalogus 2004 Te verkrijgen door overmaking van € 5 00 op postbank 1428625 
t.n ï Booklets International te Waalwijk. Gratis bij bestellingen boven € 25 -. 
Bestelhngen onder €35.- + € 1.50 portokosten; tot € 125,-■>■€ 6.00. Boven € 125. portvrij. 
Nieuwe klanten vooruitbetaling. 

mü)QmLEJB mjEum/Mmm/AL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk ** www.booklets.nl * info(S>booklets.nl 

Tel. 0416 331451 - Fax 0416 342856 

http://www.eBay.nl
http://www.post2egelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nt
mailto:info@postzegelhoes.ni
http://www.booklets.nl


SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon

kaarten en andere 'platte zaken' Overtuig u van dit schitteren

de aanbod" 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 

aantrekkelijke inzetten 

100% garantie 

optimale service 

gratis fotokopieenservice 

Veil ingschetna 

lanuari 

mei 

september 

Voor inlichtingen en 
ORATIS catalogus 

"POVEIA" 
fJeckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592 350486 
fax 0592355861 
email | zinkstok@poveia nl 
tittp //www poveia nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 
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STAMPS FROM 
THE GRAND DUCHY 

OF HIXFMROURG 

1 
» 

> 
> 
> 
1 

The stamps 2004: 
'̂ ■■'collection »ijDJiijrij 

P O S T Z E G E L  EN P A R T I J E N H A N D E L 

_ ¥ A M ¥ILIIIBTr 
KUK OP W W W . P Z H  V A N V L I E T . N L 

V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 

Wi| zi|n gespecialiseerd m veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosfen op bespaart 
Wi| leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend woensdag f m vri|dag 11 0017 00 Zaterdag tot 16 00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlacn 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

KILOWAAR MET 2002/2003 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 

met toeslag en hogere waarden 
grote sortering 
grote sortering + hoge waarden 
grote sortering met IJsland 
met toeslag en hogere waarden 
grote variatie + hogere waarden 
veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Zwitserland 
Oostenrijk 
W Europa 
Skandinavie 
Duitsland 
Noorwegen 
Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

10 00 
15 00 
9 00 
11 50 
8 00 
9 60 
6 00 
9 00 
10 50 

7 50 

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

10 00 
18,00 
7,00 
7 00 

84 00 
130 00 
80 00 
102 00 
70 00 
86 00 
48 00 
82,00 
90,00 

36,50 
70 00 
25 00 
26 00 

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

Levenng onder rembours + € 7 50 Filatelistische frankering 
Korf ing voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOUFIS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196ofSNS bank rek nr 82 19 07 581 

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 GH EYSDEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

89 januari 2005 
»̂«ï•̂  ^̂ 6 VAN 9:30  17:00 UUR 

. " 5 S ï ^ * GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg nabij rotonde De Berenkuil en A27 

Er IS 2,75 km tafel aanwezig' E N T R E E : € 3,50; pas 65+ € 3,00 

Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 

Een evenement dat u niet mag missen! 

All the stamp 
issued in 200 
27 postagestamps 
+ 1 booklet with ^"^ 
12 stamps + one | 
"monochrome print' 
of the special stamp 
"Christmas 2004" in one atbum 

O Pleose send me all information about a subscription for the luxembourg 
postage stomps 

O Please send and invoice me, without extra charges, the 2004 annual 
collection of the postage stamps for only 26 € . 

First nome 

Number 

City 

Office des Timbres 

4, rue d'Epernay L 2992 Luxembourg 

www.philately.lu 

Tel 40888840Fox 40 68 68 

PaT 
LUXEMBOURG 

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.philately.lu


ZOJUIST VERSCHENEN 
NIEUWE MICHEL EDITIES: 
JUNIOR DUITSLAND 2005 in kleur 
ZUID-AMERIKA 2005, Overzee band 3 
CEPT 2005 in kleur 
UVO Speciaal 2005 in kleur 
RUSLAND-Speclaal 2005 in kleur (Oud-Rusiand) 

Nog tot 31 december a.s. aanbieding: Perfoscope 
(elektronische tandingmeter) en Scope (zoekt catalogusnummer) 
voor de prijs van € 49 - samen 
Michel RUNDSCHAU 2005 incl. maandelijke toezending € 38,40 

De catalogi Sovjet-Unie-Speciaal en Rolzegels Duitsland 
verschijnen in de loop van 2005 

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

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

Prijslijsten 
2004 VERSIES (POSTFRIS ZONDER PLAKKER) 

NU BESCHIKBAAR VAN 
NEDERLAND & O.G.D. (oktober), ook veel gebruikt en FDC's 

GROOT BRITTANNIË (september) 
DUITSLAND (WEST & BERLIJN) (november) OPRUIMINGSLIJST 

MET GROTE KORTINGEN. 

Lijsten worden U op aanvraag gratis toegezonden. 
Wilt U wel vermelden welke lijst'' 

PostzegeUiandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1532,8001BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

MPO MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 
MPO organiseert naast de voorjaarsveiling op 6 & 7 mei 2005 ook weer een aantal gezellige en drukbezochte 

beurzen in verschillende plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw collectie of een deel 
daarvan gratis en deskundig laten TAXEREN en desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

MPO beurzen voorjaar 2005: 

' ' ^ 25 : 

Alkmaar 
Eindhoven 
Rotterdam 
Nieuwegein 
Den Haag 
Amsterdam 
Hilversum 
Rotterdam 
Eindhoven 
Alkmaar 
Den Haag 
Rotterdam 
Amsterdam 
Nieuwegein 
Hilversum 

16 januari 
23 januari 

6 februari 
13 februari 
20 februari 

6 maart 
13 maart 
28 maart 

3 april 
10 april 
1 mei 

16 mei 
22 mei 
29 mei 
5 juni 

De Rekere 
De Tongelreep 
Golden Tulip Airport Hotel 
Het Veer huis 
Van der Valk Bijhorst 
Ondernemerscollege A'dam 
Hotel Lapershoek 
Golden Tulip Airport Hotel 
De Tongelreep 
De Rekere 
Van der Valk Bijhorst 
Golden Tulip Airport Hotel 
Ondernemerscollege A'dam 
Het Veerhuis 
Hotel Lapershoek 

Muiderwaard 396 
A. Coolenlaan 5 
Vlieg\'eldweg 59-61 
Nijemonde 4 
Zijdeweg 54 
Jan Tooropstraat 99 
Utrechtseweg 16 
Vliegveldweg 59 - 61 
A. Coolenlaan 5 
Muiderwaard 396 
Zijdeweg 54 
Vliegveldweg 59 - 61 
Jan Tooropstraat 99 
Nijemonde 4 
Utrechtseweg 16 

Voor meer informatie over bezoek aan deze beurzen, gratis lidmaatschap van MPO, deelname aan deze beurzen als 
standhouder, de MPO-veiling of algemene informatie kunt u contact opnemen met MPO via 

teL 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Alvast veel verzamelpleüer! 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Topprijs voor Uw Luxe collectie 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-2003 incl. alle blokken voor €5000,-
(ook incompleet gevraagd) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom tot 200% 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635-06-29227782 

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

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

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

Meer dan 250 landenl 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 

http://www.mpo.nl
http://WorldStamps.com


id trgdngdijanuari 2004  nr 9i3 
'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid X "1 ■• •  J 
van de redactie  de officiële mede ^ j j j j fj | 1 Q 
delingen van de Nederlandse Bond ^^^^ ^ ^ n n 11 n 
van Filatelisten Verenigingen NBFV, 
alsmede de informatiepagina's van de Uit de wereld van de filatelie 
NVPH 'Filatelie'verschijnt omstreeks Q4.4./QAq 
het midden van elke maand (met inde " ', ,* V^^'y^D 
maand juh) Nieuw op het postkantoor 

946 
Hoofdredacteur: Verzamelgebied Nederland 
Aad Knikman AIJP ° nA9.lnAnlnr^lnrT 
Klipperz 1276 BP Huizen 94S;949;950/95I 
lelefoon 0355254391 Verzamelgebied België 
Telefax 035 5240926 552 
Eniail philatelie(j)tip nl Postroutes en grensovergangsstempels m bewogen tijden 

www l ae i ews 954/955/956/957/958/959/960/961 
Advertentieverkoop: Maximafilie 
Brouwer Media bv g52 
Postbus 270, 3830 AG Leusden RnnHcnaaina^ 
JeaninedeTroye Bondspagina S ^ , , , , ^ 
Telefoon 03343 35 231 964/965/966 
Telefax 0334335255 Boekenplank 
Jeanine de troy{S)brouwer nl Q^J 
Abonnementen en Postzegelbockjes 
bezorgklachten: 968/969 
Abonnementenland Filatelistische evenementen 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 071/072 
Telefoon 0251 313939 *' j ^' " ' 
Telefax 02513104 05 Verenigingsadressen 
Email aboservice@aboland nl 979/980/981 
Website wwwabolandnl Bon voor kleine annonces 
Adreswijzigingen: •■••• ;••■ •• *"••• "■■ ;•• 9°^ 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se Tachtig jaar geleden: de eerste vlucht rond de wereld 
Cretans van de vereniging waarvan u 982/983/984/985 
lid bent Individuele abonnees (jaar Postwaardestukken 
lijkse betaling aan de Stichting) zen ,, „ 
den hun adreswijziging aan de admi 9^^'9"7 
nistratie (zie 'Abonnementen') Eindejaarsverzamelbeurs: volop filatelie in Apeldoorn 

988/989 
E"zi|nTee abonne"mentsmethoden Termen Uit de wereld van de archivarissen [I] 
1. een collectief abonnement 99*^ 
U kunt lid worden van een vereniging LuchtpoStnieUWS 
die bij 'Filatelie is aangesloten (21e QQ« 
'Verenigingsadressen' elders in dit w ' i 
nummer) Het abonnementsgeld is ^^ läzetl VOOr U 
dan inbegrepen in de contributie die u lOOO/lOOI 
aan de vereniging betaalt Informatiepagina's van de NVPH 
2. een individueel abonnement 1002/1003 
Vooreen individueel abonnement * ' " " ' ^ 
kunt u zich  met uitzondering van Vervalsingen herkennen 
België  aanmelden bij Abonnemen IOO4/1OO5 
tenland m Uitgeest (zie Abonnemen Nieuwe Uitgiften 
ten ) voor € 22.50* (Nederland) or ° £ , , 0 1 1 1 1 1 1 
€36.* (buitenland, priority €58.*) IO06/1OO7/1O08/1009/1010/1OI1/1O12/1OI3/1014 
Een individueel abonnement kan per Thematisch panorama 
de eerste van een willekeurige maand IOI5/1016/1017 
ingaan, het loopt minimaal eenjaar Ki'p\'npó'nnn'nrp<i 
(elf nummers) Voor het opzeggen van Kleine annonces 
uw abonnement 21e 'Opzegging IOI7/IOIÖ 
abonnement ' torieuen pen 12005 
Belgische abonnees 
Als u in België woont kost het abon
nement € 23.50, te storten op reke
ning 000035088233 t n v Penning
meester 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 voor het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie 'Abonnementen') 

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang kun
nen (mits voorradig) voor €2 50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest, vermeld 
de gewenste editienummers 

Bestuur: 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretary 
Drs SWD Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A van der Flier AIJP 
Copyright: 
© 2004 Maandblad Filatelie 
Oplage van dit nummer: 
36 500 exemplaren 
ISSNnummer: 01663437 

^Jè^mssssis^ 
In dit laatste nummer van de jaargang 2004 
ruimen we plaats in voor een 'ouderwets' 
klassiek artikel. Ton Hulkenberg is de 
auteur van een bijdrage over postroutes en 
grensovergangsstempels in een bewogen 
periode. Geen gemakkelijke kost, maar wel 
uiterst interessant. Voor de winteravonden! 

Advertentieindex 

Ackermann 932 
Auf der Heide 942 
Apeldoornse Postz handel 953 
Bij.vd 1018 
Booklets 940 
Boomstamps pzh 942 
Bredenhof / de Berm 1019 
Brouwer Media 953 
Deventer pzh 963 
Dieten van 1020 
Dutchstamp 
Ebay 
Eindejaarsbeurs 

Jbilateue 
Achterstand 948 

Rein Bakhuizen van den Brink werkt in 
'Verzamelgebied Nederland' een flinke 
achterstand weg: dat betekent voer voor 
gespeciahseerde verzamelaars... 

Wereldreis 982 

Paul Daverschot, winnaar van een van de 
Filatelie Verenigingsbladprijzen, laat u 
m dit nummer kennismaken met de 
eerste geslaagde pogmg om een reis 
rond de wereld te maken  per vliegtuig! 

Op de valreep 988 
Gek op postzegels? Dan mag u de 

Eindejaarsverzamelbeurs in Apeldoorn 
niet missen. Op de valreep van het 

nieuwe jaar en de moeite waard. 

ESPA 
Geiger Erank 
Herscheit Ron pzh 
Hollands Glorie 
Huls 
feanPaul Godu . . 

991992993 
996

934 935 
940 

■994 995 
997998 

932 
942 
963 
938 
941 

• •• 939 

Kienhorst pzh 
Lodewijk pzh 
Luxemburg 
Mastngtv (Safe) 
Meinhardt 
Michel 
Mondial 
MPO '88 
Nederlandsche De Postz veiling 
Nijs, Wim de 
NVPH 
Overijsselse pzh 
Philamunt 
Postbeeld 
Post Greenland 
Postzegelhoes 't 
Postzegel Partijen Centrale 
Postzegel Partijen Handel 93g 

Poveia . . . 

932 
932 
941 
947 
977 
963 
978 
942 
930 
938 
933 
976 
974 
953 
972 
940 
975 

963 967 
999 

941 

Rietdijk 
Rob Janning 
Ruiter, De pzh 
Schoming.pzh 
Smits Philately 
Spijkernisse.pzh 
Tieman W pzh 
TPG 
UNPA 
Verzamelend Ned Utrecht 
Vhet, Van 
Zeist pzh 
Zutphense pztmh 

947 
953 
963 
939 
973 
942 

936937 
939 963 

931 
941 
941 
970 
953 

jsm Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van post2egelcatalogi en post2egelti]dschriften) 
en IS via Brouwer Media in Leusden aangesloten bi| het Nederlands Uit̂ euersuerbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap /Veder land*. __ . j 
u i t g e v e r s v e r b o n d 



fi^iraüL E 
VERRADERLIJKE 
'FOUTDRUKKEN' 

In de loop van dit jaar ga
ven drie posterijen  die 
van Canada, Noorwegen 
en Groenland  een ge
meenschappelijke blok
jesemissie uit ter ere van 
de 150ste geboortedag 
van Otto Sverdrup. 
Het leuke van die emissie 
is dat de drie blokjes 
exact hetzelfde zijn; het 
enige verschil wordt ver
oorzaakt door de namen 
van de landen en de waar
den, die apart zijn inge
drukt. Ook leuk is dat 
niet elk land elke zegel 
van een indruk heeft 
voorzien. Zo bevat elk 
blokje een of twee zegels 
zonder landsnaam  dat 

944 

zijn dus tabs (of vignet
ten, zo u wilt). Van som
mige zegels bestaan dus 
exemplaren met een be
paalde landsnaam en 
frankeerwaarde, maar er 
zijn ook zegels waarop 
alleen een blanco gedeel
te te zien is. En daar zit 
het gevaar. Wie zo'n 'in
complete' zegel uit het 
blokje haalt kan die over
tuigend laten doorgaan 
voor een foutdruk van 
Canada, Noorwegen of 
Groenland. Daarom 
waarschuwt het Franse 
blad Timbres Magazine zijn 
lezers er voor, heel voor
zichtig te zijn als er 'af
wijkingen' van deze post
zegels aangeboden wor
den  en wij sluiten ons 
daar graag bij aan. 

CS PHILATELIC AGENCY (SINGAPORE): 
ZEGELS WAAR MUZIEK IN ZIT! 

Een curieuze advertentie 
in het blad Korean Stamp 
Review maakt de lezer at
tent op een nieuw feno
meen: muziekzegels. En 
daarmee worden dan 
geen postzegels bedoeld 
die aan een muzikaal the
ma zijn gewijd. Nee, het 
gaat over zegels die zélf 
muziek maken. 
De bewuste annonce is 
geplaatst door CS Philate
hc Agency, een firma uit 
Singapore die als agent 
van de ZuidKoreaanse 
PTT optreedt. CS kan 

voor postadministraties 
die dat willen een 'muzi
kale zegel' regelen. Voor 
zover wij weten zijn nog 
geen zegels uitgegeven 
die een digitaal melodie
tje ten gehore brengen (al 
zijn er in een grijs verle
den wel zegels in de vorm 
van een grammofoon
plaatje verschenen), maar 
wat niet is kan nog ko
men. Dus bereid u er 
maar op voor: het zal wel 
niet lang meer duren of 
er komen ergens op de 
wereld postzegels uit met 

een miniem chipje dat de 
Bloemenwals, Auld Lang 
Syne of wie weet!  het 
Wilhelmus ten gehore 
brengen... 

ANTIGUA: OMHOOG 
MET DIE TWEE! 

Veel verzamelaars ver
heugen zich als er met 
een zegel op de een of an
dere manier iets misgaat. 
Vooral fouten in het ont
werp van een zegel leve
ren nogal wat gegrinnik 
op  zie de recente Velu
wezegels van TPGPost. 
Het Duitse blad DBZ 
wijst er op aanraden van 
een lezeres op, dat een 
blokje van Antigua & Bar
buda  toch al niet het 
meest degelijke postze
gelland  een 'formule
fout' laat zien. De emis
sie eert Albert Einstein, 
bedenker van de relativi
teitstheorie. De lezeres 
maakt de DBZredactie er 
op attent dat de afsluiten
de '2' in de afgebeelde 
formule hoger behoort 

SLOWAKIJE GELIJK 
OP MET ZWEDEN 

Niet één, maar twee eer
ste plaatsen waren er bij 
de verkiezing van de 
mooiste postzegel met 
een christelijk thema, ge
organiseerd door het 
Sammler̂ ilde St. Gabriel. 
We hebben het over de 
editie 2003 van deze 
competitie; de leden van 
de verzamelgroep geven 
jaarlijks aan, welke zegel 
ze de mooiste vinden als 
het om een christelijk 
thema gaat. Ditmaal 
moesten Slowakije en 
Zweden de eer delen. Ze 
sleepten met de Michel
nummer474 (Slowakije) 
en blok nummer 17 (Zwe
den) het goud in de 

De prijsujinnaars 
(ex aequo) van de 

competitie van 
St Gabriel 

'̂   '  BIRGITTAJUBIU^T ,_,, ' 

1 

wacht. Meer informatie 
vindt u op de website 
www.chnstimotive. here.de 

te staan dan de eraan 
voorafgaande vier tekens 
(E=MC). Om het in gra
fisch jargon te zeggen: 

die '2' behoort een supe
rieur te zijn, zodat duide
lijk wordt dat het om het 
begrip 'kwadraat' gaat. 

■rr ̂ s^ 
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■iWHP 
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FLORATELISTISCH 
TABLEAU 

Op 18 en ig september 
werd in Nieuwe Niedorp 
weer de jaarlijkse Floralia 
georganiseerd. Onze 
websitebezoeker Danny 
Jimmink was er bij en 
zorgde ervoor dat we bij
gaande 'floratelistische' 
foto aan u kunnen laten 

zien. Het gaat om een 
prachtig, uit louter dah
lia's samengesteld moza
ïek dat het recent ver
schenen postzegelblokje 
'Weken van de Kaart' in 
beeld brengt. Het bloe
mentapijtweetde slo
gans 'Schrijven zegt 
meer' en 'Zeg het met 
bloemen' uitstekend te 
combineren! 

http://www.chnsti-motive
http://here.de


LUXEMBURGSE PTT BEDENKT IETS LEUKS: 
BIJ DE TIJD MET POSTZEGELS 

Op de pagina hiernaast 
staat een bericlitje over 
postzegels die zelfstan
dig muziek kunnen ma
ken, maar er zijn ook ze
gels die u de juiste tijd 
kunnen meedelen. Eer
lijkheidshalve moeten we 
er wel bij zeggen dat het 
niet om 'echte', frankeer-
geldige zegels gaat: het 
betreft een gadget dat 
werd bedacht door de 
Luxemburgse posterijen. 
Het product - een verti
caal paartje 'zegels', elk 
met een wijzerplaatje en 
beide voorzien van een 
miniem batterijtje - is 
verpakt in een keurige 
kunststof cassette. Voor 
vijfentwintig euro zijn 
deze twee 'zegelklokjes' 
van u. En als u niet weet 

wat u met zo'n 'dubbel 
horloge' moet beginnen: 
de zegels kunnen van el
kaar worden gescheurd! 

ABONNEMENTSGELD 
PER 1 JANUARI 2 0 0 5 

Met ingang van i januari 
2005 wordt een individu
eel abonnement op Fila
telie iets duurder. De ver
hoging houdt verband 
met gestegen technische 
kosten en met een verho
ging van het tijdschrif
tentarief van TPGPost. 
Het Bestuur van Filatelie 
heeft de verhoging tot het 
uiterste beperkt. Het re
sultaat is dat individuele 
abonnees in Nederland 
met ingang van de ge
noemde datum €22.50 
zullen gaan betalen (was 
€22.00) en dat het tarief 
voor Belgische abonnees 

wordt verhoogd van 
€23.00 naar €23.50. 
Abonnees in het buiten
land betalen voortaan 
€36.00 per jaar (was 
€35.50) als ze het blad 
per normale post ontvan
gen. Het tarief voor 
abonnees in het buiten
land die van priority-toe-
zending gebruik willen 
maken wordt €58.00 
(was €55.30). 
Alle genoemde bedragen 
hebben zoals gezegd be
trekking op abonnemen
ten van indiuiduel« abon
nees. Als u het blad via een 
vereniging ontvangt, is 
het abonnementsgeld in 
de verenigingscontribu
tie verwerkt. 

NIEUW FENOMEEN: 
PLAATSELIJKE ZEGEL 

Het Binnenstadmanage-
mentvan Gorinchem 
heeft het initiatief geno
men om een bedrijfspost-
zegel uit te geven met als 
thema 'Gorinchem ves
tingstad'. Dat wordt ge
meld door het TPGPost-
blad Mail' (nummer 17, 
jaargang 3, 30 september 
2004). De bedrijfspostze-

gels werden verspreid 
door het plaatselijke 
VVV-kantoor. De gehele 
oplage van 6.500 zegels 
was binnen de kortste ke
ren uitverkocht. Geen 
wonder dat er nog meer 
van dit soort zegels wer
den uitgegeven. Zo l<wa-
men er ook zegels op de 
thema's 'Gorinchem 
winkelstad' en 'Sympo
sium Gorinchem' uit. 

F.S.J.G. HERMSE 

TPGPOST EN CHINESE PTT BRENGEN VOLGEND 
JAAR WAARSCHIJNLIJK TWEELINGEMISSIE UIT 

Nieuws over het uitgif-
tenprogramma 2005 van 
TPGPost! Dankzij Rin
dert Paalman uit Hengelo 
kunnen we u melden dat 
Nederland en China op 6 
september hoogstwaar
schijnlijk een gemeen
schappelijke emissie op 
het thema 'wind- en wa
termolens' zullen uit
brengen. Rindert baseert 
zich op de berichtgeving 
van de Chinese posterijen 
en op een melding op de 
website van verzamelaars 
van tweelingemissies. 
Joint Stamp Issues. 
Het is voor het eerst 
sinds 2000 dat Nederland 
aan een zogenoemdjomt 
issue-programma deel
neemt. In dat jaar gaven 
Nederland en België een 

tweelingemissie uit ter 
gelegenheid van het EK 
voetbal, dat in de beide 
landen werd gehouden. 
China, zo meldt Rindert 
ons, geldt als een ware 
kampioen op het gebied 

Daar bij die molen . vo\geni]aar 
op een Nederlandse postzegel' 

vanjoint issues. Elk jaar 
zijn er drie, soms vier ge
zamenlijke projecten met 
andere landen, de laatste 
jaren vooral met landen 
in Europa. Nu is dan ein
delijk Nederland aan de 
beurt. Joint issues worden 
steeds populairder. Ne
derland deed er tot nu toe 
weinig aan, in tegenstel
ling tot landen als België, 
Frankrijk, Duitsland en 
Zweden, die jaarlijks wel 
een of twee keer op dit 
terrein actief zijn. 
Van de zijde van TPGPost 
kon geen bevestiging van 
de plannen worden ver
kregen. Dat is overigens 
helemaal in lijn met het 
gevoerde beleid, waarin 
het tweede deel van het 
programma steeds om
streeks het midden van 
het jaar bekend wordt 
gemaakt. 

AANBOD ZEGELDRUKKER AFGESLAGEN: 
NAMIBISCHE FOUT WORDT NIET HERSTELD 

Aan drukkerij Joh. En
schedé in Haarlem heeft 
het niet gelegen dat een 
recente zegel van Nami
bië een storende fout be
vat. We hebben het over 
een zegel uit de serie die 
naar aanleiding van de 
Olympische Spelen in 
Athene werd uitgegeven. 
Op de zegel van N$3.70 
luidt het randinschrift 
XVIII Olympiad, Athens, 
Greece. Dat is fout, want 
het waren niet de acht
tiende, maar de achten
twintigste moderne Spe
len. De altijd secure 
Haarlemse drukker heeft 

de Namibische posterijen 
nog aangeboden om de 
postzegels nóg een keer 
te drukken - en dan met 
een correcte inscriptie -
maar daar wilde de PTT 
niets van weten. Zodat er 
nu een serie op de markt 
is gebracht waarvan één 
van de zegels een 'geau
toriseerde fout' bevat... 

N$ 3.70 

JUBILEREND KONINKLIJK THEATER CARRE 
DOOR TPGPOST MET MERKZEGEL VERWEND 

De heropening van Ko
ninklijk Theater Carré in 
Amsterdam heeft TPG
Post ertoe geïnspireerd 
om de cultuurtempel met 
een bijzonder cadeautje 
blij te maken. 
Hein Jens, directeur van 
Carré, kreeg op 15 no
vember jl. uit handen van 
Harry Koorstra, directie
voorzitter van TPGpost, 
het eerste exemplaar van 
de Carré-MerkZegel. 
Filatelisten zullen onge
twijfeld weten dat met 
een MerkZegel een Port-
betaaldzegel wordt be
doeld. 
Met de MerkZegel kan de 
exclusiviteit van Konink
lijk Theater Carré nog 
eens extra worden onder
streept, zo meent TPG
Post. Carré-directeur Jens 
toonde zich bijzonder in 

zijn nopjes met het ca
deau: 'Ik ben bijzonder 
vereerd met deze speci
fieke manier van onder
steuningvan Carré,' zo 
liet hij weten. 
Carré zal de door bureau 
Thonik ontworpen zegel 
intensief gaan gebruiken. 
De post die het theater 
verzendt zal daardoor bij 
de ontvangers extra op
vallen, zo hoopt men. 
De Carré-MerkZegel 
heeft een oplage van 1.07 
miljoen stuks. De Merk
Zegel is niet op het post
kantoor verkrijgbaar. 

EMISSIE OS: WEES 
ZUINIG MET WATER! 

Ondanks de nu al decen
nia voortwoekerende 
'postfris-rage' zijn er nog 
steeds filatelisten die ge
stempelde zegels verza
melen. Gelukkig maar. 
En deze categorie verza
melaars ziet er helemaal 
niet tegenop om zo nu en 
dan eens een partijtje ze
gels af te weken. De doe-
het-zelvers die de recente 
Olympische emissie van 
de Verenigde Staten op 
de vertrouwde manier 
van overtollig papier wil
den bevrijden, keken ech
ter flink op hun neus: on
der hun ogen zagen ze 
het beeld van de zegels 
verdwijnen! Het blijkt dat 
de bewuste serie uiterst 
gevoelig is voor aanra
king met water. Het 
Amerikaanse postzegel
blad Linn's Stamp News 
nam de proef op de som 
(zie de afbeelding hier
onder) en kwam tot de
zelfde conclusie als de 
gedupeerde verzame
laars: deze emissie heeft 
watervrees! 

De Olympische zegels van de Ver
enigde Stoten zijn met uiateruast 
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Van links naar rechts de 'normale' uersie van de Decemberzegels van 2004, de 'goede doelen'-versie en de Persoonlijke Decemberzegels. 

25 NOVEMBER: 
DECEMBERZEGELS 

Op 25 november gaf 
TPGPost de Decemberze
gels 2004 uit. Het gaat 
om drie versies: 'norma
le' Decemberzegels, ze
gels met een toeslag en 
Persoonlijke December
zegels. Het centrale the
ma van alle zegels is 'om 
elkaar geven'. 

Normale uersie 
De normale versie van het 
velletje bevat twintig zelf
klevende zegels, waarvan 

( tien verschillende, met 
' een frankeerwaarde van 

€0.2g per stuk. 

' Goede-doelenuersie 
Behalve de normale ver-

, sie is er ditmaal ook een 
' versie met twintig zegels 
1 (tien verschillende ont

werpen) die een toeslag 
vermelden; tien cent per 
zegel voor in totaal tien 
goede doelen (waarde
aanduiding: €0.29+0.10). 
TPGPost werkt bij deze 
versie van de zegels sa
men met de omroepver
eniging TROS en de Na
tionale Postcode Loterij. 
De keuze van de goede 
doelen is bepaald door 
criteria als het (inter) na

tionale karakter en de di
versiteit van doelgroepen 
en thema's. De volgende 
tien goede doelen hebben 
een plekje op het postze-
gelvel gekregen: Novib, 
Stop Aids Nou;!, Natuur
monumenten, KWF, Uni
cef, Plan Nederland, 
TROS Helpt, Greenpeace, 
Artsen Zonder Grenzen 
en World Food Programme. 
Ook de toeslagzegels 

hebben als centraal the
ma 'om elkaar geven'. 

Persoonlijke uersie 
De Persoonlijke Decem
berzegels - velletjes met 
tien identieke zegels van 
€0.29 - werden in Filate
lie van november jl. al be
sproken; zie pagina 857 
in dat nummer. 

Ontwerpers 
De Decemberzegels van 
2004 zijn ontworpen 
door bureau Eat. 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn ver
krijgbaar bij de CollectClub 
in Groningen, via de site 
1u1u1u.tp5post.nl en bij de 
bekende verkooppunten. 
De geldigheidstermijn is 
niet nader bepaald. Het 
tarief van €0.29 geldt nog 
tot 7 januari 2005. De 
oplagen: 'normale' versie 
12.45 miljoen vellen (24g 
miljoen zegels), goede-
doelenversie 1.64 miljoen 
vellen (32,8 miljoen ze
gels) en persoonlijke ver
sie 300 duizend velletjes 
(3 miljoen zegels). 

25 NOVEMBER: TIM KRABBE SCHRIJFT 
PRESTIGEBOEKJE OVER 'POSTZEGELTAAL' 

Met de uitgifte op 25 no
vember jl. van het vierde 
prestigeboekje van 2004 
heeft TPGPost de serie 
van dit jaar compleet ge
maakt. Net als bij de vori
ge boekjes het geval was, 
bevat ook het nieuwe 
boekje - thema: 'Postze
geltaai' weer tekst die 
aansluit bij de erin opge
nomen postzegels. 
Elke postzegel vertelt een 
verhaal - dat is zo'n beet
je de centrale gedachte 
achter het nieuwe presti
geboekje, dat exemplaren 
van de Decemberzegels 
2004 bevat. De bekende 
auteur Tim Krabbé heeft 
de zegels weten te omlijs
ten met een verhaal dat 
speciaal voor het presti
geboekje is geschreven. 
Is dat al iets unieks, wat 
het boekje extra bijzon
der maakt is dat de vier 
'Persoonlijke Postzegels' 
die erin zijn opgenomen 
het portret van de auteur 
(Tim Krabbé dus) laten 
zien. Het boekje zal daar
mee voor velen een collec
tors item zijn, al is het ook 
bijzonder geschikt als de-
cembergeschenkje! 

Het prestigeboekje 'Post-
zegeltaal' bevat drie pagi
na's met tien verschillen
de Decemberzegels en 
één pagina met vier Per
soonlijke Decemberze
gels van Tim Krabbé. De 
twaalf tekstpagina's met 
een romantisch postze-
gelverhaal zijn kleurrijk 
geïllustreerd met postze
gels van over de gehele 
wereld. 
Tim Krabbé studeerde 
enige tijd psychologie, 
maar is beroepsmatig al
tijd schrijver geweest. Hij 
heeft een aantal succes
rijke romans op zijn 
naam staan, waarvan de 
bekendst wellicht Het 
Gouden El is; dit boek 
werd tweemaal verfilmd. 
Als kind verzamelde Tim 
Krabbé postzegels. 
Eerder dit jaar versche
nen de prestigeboekjes 
'Koningin Beatrix en 
haar gezin', 'Prins Wil
lem-Alexander en zijn ge
zin' en 'Spyker'. 
In het jaar 2005 zal TPG
Post wederom een aantal 
prestigeboekjes uitgeven; 
het worden er maximaal 
vier, zo is meegedeeld. 

l amoen hf). ais hi] nng Iceftle diî  M de 
lacillij! ziin Maar hu If̂ fde niet zolang 
geledrti lud zt ti-ii luiciwiuli. behpri'iiinB 
van zi)n nicitwsie Ixiek in de kunt ftrzicn 

http://1u1u1u.tp5post.nl


SHPE Testapparatuur 

Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerk
zoeker + testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte. Met 
de Signoscope, het eerste optische electnsche water
merkzoeker en onderzoeksapparaat. 
Naast watermerken, kunt u papier-
onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken 

Signoscope 
adapter 
Signoscope 
adapter 

T1 
T1 
T2 
T2 

9886 
9887 
9875 
9876 

€ 172,50 
€ 15,-
€ 77,50 
€ 12,50 

5BFE PERFOtron/C 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch 
electronische weg een absoluut zeker meetresultaat. 
Voor de postzegels zonder één enkel gevaar, daar 
de zegel door het apparaat slechts optisch wordt 
bekeken 

peïiFOtronic 
SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

Voor handel portvrij boven € 45,- excl. BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de€ 11,50. 

Rietdijk 
Een garantie voor succes! 

In 2004 kozen vele honderden inzenders 
voor ons bedrijf. Geen wonder, wij staan 
garant voor succesvolle veilingen. Mogen 
wij uw inzending in het nieuwe jaar 
verwachten? 
Onze sterke punten: 
' Bijna 86 jaar ervaring in de filatelie; 

Een internationale klantenkring; 
* Betrouwbare indicatie voordat u een beslissing 

tot veiling neemt; 
Mogelijkheid van een renteloos voorschot; 

* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in een lu.\e veilingcatalogus; 
' Extra publiciteit bi} belangrijke objecten; 
* Veiling in klasse Bilderberghotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere verzamelingen; 

Inzenden voor onze grote voorjaarsveiling? 
Plaats uw verzameling in een internationale 
etalage met een gedegen en gedreven 
verkoopteam; dat is garantie voor een 
succesvolle verkoop! 

Wij wensen onze relaties en alle overige 
lezers van filatelie, prettige kerstdagen en 

een voorspoedig en filatelistisch goed 2005. 
Wij hopen u allen volgend jaar op onze 

veilingen te mogen begroeten. 
I 

Bel ons voor alle gewenste 
informatie of een gratis taxatie. 

>-070-3647957 "< 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Mail 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
iiifo'a rictdijk-veiliiigen.nl 

v y ietdijk 
ruim 85 jaar 

(1919 t/m 2004) 
Uw vertrouwen meer 

dan waard! London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(a)xs<iall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ -dziewon/fila/druktech.htm 

Alle zegels werden bij 
JESSP gedrukt. 

Blokken van twintig 
De 'gewone' blokken van 
twintig zijn gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
drie blokken (drie rijen 
van vier naast elkaar). Er 
werd gebruik gemaakt 
van zeskleuren-raster-
diepdruk op de Goebel-
pers. De drukkleuren wa
ren magenta, geel, cyaan-
blauw, thermochrome-i 
en thermochrome-2; en 
als zesde drukgang de 
transparante fosforbal-
ken. De cilinders zijn ge
graveerd met de Heil He-
lio-Klischoaraph. De diago
nalen van het raster ma
ken een hoek van 50 gra
den bij de groene (ther
mochrome-2) drukgang, 
60 graden bij magenta, 
30 graden bij cyaan-
blauw, 40 graden bij geel 
en 45 graden bij de fos-
forcilinder. Als we het 
aantal rasterpunten tel
len (langs de zijranden, 
per millimeter) dan levert 

Kleur Hor. Ver. 
Groen 5 4.5 
Cyaanblauw 7 10 
Magenta lo 7 
Geel 7 
Fosfor 4 4 

Op de bovenvelrand staat 
de tekst 200 j TPG 'Decem-
bervellen' cyaan magenta 
yellou) thermochrome 1, ther-
mochrome 2. Op de onder-
velrand zijn (van links 
naar rechts) drie magenta 
blokjes geplaatst, ge
volgd door driehoekjes in 
magenta, geel, cyaan, 
magenta, thermochro-
me-i, magenta, thermo
chrome-2, magenta en 
een schuine magenta 
balk. Daarachter zien we 
hetzelfde patroon, maar 
dan 180 graden gedraaid 
(de naar boven gerichte 
scherpe hoeken van de 
driehoekjes zijn dan naar 
beneden gericht). 
Het bijzondere van deze 
Decemberzegels is het 
gebruik van warmtege-
voelige inkt, die bij wrij
ving of druk van kleur 
verandert. Onder deze 
inkt blijken diverse tek
sten verborgen te zijn, 
die pas zichtbaar worden 
als de warmtegevoelig-
heid wordt aangespro
ken. Opvallend is dat vol
gens de velrandteksten er 
sprake is van twee warm-

tegevoelige kleuren en er 
zijn op het modelvel ook 
echt twee verschillende 
groene driehoekjes aan
wezig. Maar vreemd ge
noeg staan die weer niet 
op de groene stadiavel-
len. Dus de vraag rijst: 
waarvoor is thermochro-
me-i gebruikt? 
De tekst van de achterzij
de is in donkerblauw ge
drukt. Bovenaan zien we 
de tekst: 2055 TPG 'Decem-
beroellen KEERZIJDE' PMS 
2757. 'PMS 2757'ver
wijst naar de gebruikte 
kleur donkerblauw (PMS 
= Pantone Matching 
System). 
Het gestanste modelvel is 
op 21 augustus 2003 voor 
akkoord getekend. 
De zegels hebben een ge
stanst pseudoperforaat 
('slitvorm'). De drukrich-
tingisR(echts). 

Hangblokken van twintig 
De hangblokken van 
twintig zijn - anders dan 
de 'gewone' blokken -
vervaardigd in drukvellen 
van driemaal drie blok
ken (drie rijen van drie 
naast elkaar). Ook hier is 
sprake van zeskleuren-
rasterdiepdruk op de 
Goebel-pers (kleuren: 
magenta, geel, cyaan
blauw, thermochrome-i 
en thermochrome-2 en 
als zesde de transparante 
fosforbalken). De cilin
ders zijn gegraveerd met 

de Heil Helio-Klischograph. 
De diagonalen van het 
raster maken een hoek 
van 40 graden bij de 
groene (thermochrome-
2) drukgang, 30 graden 
bij magenta, 60 graden 
bij cyaanblauw, 50 gra
den bij geel en 45 graden 
bij de fosforcilinder. Als 
we het aantal rasterpun
ten tellen (langs de zij-
randen, per millimeter) 
dan levert dat het volgen
de resultaat op: 

Kleur Hor. Ver. 
Groen 4.5 5 
Cyaanblauw 10 7 
Magenta 7 10 
Geel 8 7 
Fosfor 4 4 

Op de rechtervelrand 
staat (met de basis naar 
links) de tekst 2003 TPG 
'Decemberoellen' cyaan ma
genta yellou) thermochrome 
1, thermochrome 2. Op de 
rechtervelrand zien we 
van boven naar beneden 
drie magenta blokjes, ge
volgd door driehoekjes in 
magenta, geel, cyaan, 
magenta, thermochro
me-:, magenta, thermo
chrome-2, magenta en 
een schuine magenta 
balk. Daaronder hetzelf
de beeld, maar dan 180 
graden gedraaid (de 
scherpe, naar boven ge
richte hoeken van de 
driehoekjes zijn dan naar 
beneden gericht). 

Er zijn geen modelvellen 
die voor akkoord zijn ge
tekend. 
De achterzijde van de 
hangblokken is in vier
kleurenoffset uitgevoerd. 
Op de linkerrand zien we 
een doorlopende reeks 
vierkantjes, die afwisse
lend in de gebruike kleu
ren zijn gedrukt: cyaan
blauw, magenta, geel en 
zwart. 

Verschillen 
De Decemberzegels uit 
de blokken kunnen goed 
worden onderscheiden 
van die uit de hangblok
ken: de papierrichting bij 
de blokken is liggend, 
die van de hangblokken 
staand. De drukrichting 
is R(echts), respectieve
lijk O(nder): de rode 'wy-
bertjes' zijn staand, re
spectievelijk liggend. 
Bij de gewone blokken is 
de achterzijde uitgevoerd 
in éénkleurige raster
diepdruk, bij de hang
blokken is dat vierkleure
noffset. De hangblokken 
zijn zoals gezegd gedrukt 
in vellen van driemaal 
drie blokken. Met behulp 
van de vorm van de hang-
ogen - waarbij dan vooral 
op het aantal hechtpun-
ten en hun plaats dient te 
worden gelet - moeten 
het mogelijk zijn de 
plaats in het drukvel van 
de negen verschillende 
hangblokken te bepalen. 

VERTRAGING IN DE 
VERSLAGLEGGING 

Al langere tijd is het adequaat en tij
dig in Filatelie beschrijven van nieu
we Nederlandse zegels een probleem. 
De moeilijke positie van 'de filatelie' 
binnen het Museum voor Communi
catie en het feit dat TPGPost minder 
strak dan voorheen aan zijn leveran
ciers van postwaarden voorschrijft 
wat ze ter documentatie moeten leve
ren (en hoe) is daar debet aan. 
Het aantal drukkerijen waarmee TPG
Post op dit moment te maken heeft is 
teruggebracht tot twee, al is het mo
gelijk dat één van die twee - Walsall Se
curity Printing in Engeland - werk zal 
uitbesteden bij het bedrijf dat ze afge
lopen jaar hebben overgenomen, Car
ter S.A. in La Loupe (Frankrijk). De 
overname van Cartor werd op i juli 
2004 bekend gemaakt. Walsall, dat 
zich tegenwoordig als International Se
curity Printers presenteert, mag na de 
overname van Cartor en (eerder) Cour-

voisier gebruik maken van deze 'merk
namen'. 
Internationale ontwikkehngen of 
niet, Walsall heeft de aanlevering van 
materiaal aan het Museum voor Com
municatie kennelijk gewoon stilge
legd. Gelukkig doet 'die andere druk
ker', Joh. Enschedé, het op dat punt 
beter: onlangs kwam er in het muse
um een flinke hoeveelheid materiaal 
uit Haarlem binnen, wat een deel van 
de kopij op deze pagina's verklaart. 
Ik heb het al eerder geschreven: nu de 
'officiële' informadevoorziening dus 
ver achterloopt, zijn de meldingen 
van verzamelaars eens te meer van 
belang. Dat geldt voor het signaleren 
van nieuwe oplagen van bepaalde ze
gels en ook voor bepaalde bijzonder
heden bij de langlopende zegels. Er is 
de afgelopen tijd namelijk nogal eens 
iets over het hoofd gezien, vooral bij 
de blokjes met de Beatrixzegels! 
Op deze pagina's wordt de achter
stand deels weggewerkt. Excuses als 
het'een beetje veel'is... RCBudB 

EMISSIES 'HET 
KONINKLIJK HUIS' 

De geboorte van de ko
ninklijke baby Catharina-
Amalia zorgde voor het 
vervroegd uitgeven (op 9 
december 2003) van een 
blokje zegels met 10 tafe
relen op het thema 'Ko
ninklijk Huis'. De zegels 
- opgemaakt volgens 
'Belgisch recept' (de 
ruimte aan weerzij den 
van de zegels werden vo
lop benut) zijn gedrukt 
bij The House ojQuesta. Er 
werd gebruik gemaakt 
van zevenkleuren-raster-
diepdruk (magenta, cy
aanblauw, geel en zwart, 
met daaraan toegevoegd 
grijs, zilver en fosfor). 
In januari 2004 versche
nen deze zegels ook in 
een prestigeboekje, sa
men met het één zegel 
bevattende blokje met 

Catharina-Amalia. De af
zonderlijke bladzijden uit 
het boekje werden ge
drukt door JESSP, in 
meerkleurenoffset (druk
vellen van driemaal vier 
bladzijden). Op deze vel
len staat bovenaan een 
Brunner-balk en een 
zwart 'trapje' rechts on
der het midden; verder 
staan op alle velranden 
volop snijlijntjes en op de 
linker- en rechtervelrand 
elk vier paskruizen. Op 
het eerste drukvel per ko
lom is een paartje zegels 
opgenomen zoals dat 
ook in het blokje van tien 
voorkomt. Op het tweede 

http://www.xs4all.nl/


PERSOONLIJKE DECEMBERZEGELS 
VAN HET JAAR 2003 

Op 25 november 2003 
verschenen er blokken 
van tien getande en ge
gomde zegels van 29 c. 
Ze bestaan weer in twee 
versies: 
- zegels die van te voren 

zijn voorzien van een 
portret (dat van de pre
sentator Robert ten 
Brink), links van de ze
gel van 29 c.; 

- zegels waarvan het tabje 
van een zelf te bepalen 
afbeelding kan worden 
voorzien, geheel in lijn 
met de eerder, in 2003 
begonnen actie voor 
'persoonlijke zegels'. 

De zegels zijn in vijfkleu-
renoffset vervaardigd 
(kleuren: cyaan, magen
ta, geel, zwart plus fos
for) door Joh. Enschede Se
curity Stamp Printing (JES-
SP) in Haarlem. Er is ge
bruik gemaakt van een 
Mitsubishi-pers, die 
drukvellen van viermaal 
twee blokken (twee rijen 
van vier blokken naast el
kaar) produceerde. 
De modelvellen, die niet 
voor akkoord zijn gete
kend, zijn ongeperfo
reerd. Er is ook geen 
TPGPost-ordernummer 

op het modelvel geno
teerd. 
Op de bovenvelrand van 
het drukvel staat geheel 
bovenaan een Brunner-
balk. Daaronder, op de 
bovenrand en op de on
derrand, zijn tussen de 
stroken enkele snijlijnen 
aangebracht; in de vier 
hoeken gaat het om twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen. Op de zijran-
den, tussen de stroken, 
zien we dubbele snijlij
nen; er staan paskruizen 
bovenaan, in het midden 
en onderaan. Verder zien 
we krabbels in het zwart 
ver rechts van blok 8 
('ROB'), alsmede een 
zwart 'trapje' en een ho
rizontale lijn ver links 
naast blok 5. 
De rastering van de kleu
ren is als volgt; magenta 
15 graden, cyaanblauw 
75, geel o, en zwart 45. 
Of er een raster in het 
fosfor is aangebracht valt 
niet vast te stellen. 
De drukrichting is 
B(oven). 
Het papier is niet-fosfo-
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell. De papier
richting is <->, de gom is 
van het type C2. 

ZEGELS EN BOEKJE 
'SPYKER' (2004) 

Op 7 mei 2004 verscheen 
in Rosmalen (in voorver
koop; de loketverkoop 
begon pas op 10 mei) een 
blok ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan 
van JeugdFilatelie Neder
land. Het blokje bevat 
tien zegels van 39 c. 
(twee zegeltypen, elk in 
een kolom van vijf zegels 
hoog). De twee zegelty
pen tonen twee modellen 
van in Nederlands gefa
briceerde Spyker-auto's. 
Op het blokje staat onder 
zegel 10 de barcode; 
4-41531 en rechts van ze
gel 6 de tekst Artikelnum
mer 240561. Rechts van 
zegel 10 lezen we Aanvang 
uerkoop: 10 mei 2004. 
De zegels zijn gedrukt in 
zeskleurenoffsetop een 
Mitsubishi-pers, in de 
kleuren rood, zwart, 
oranje, blauw en zilver. 
De zesde drukgang werd 
voor het aanbrengen van 
de fosforbalk gebruikt. 
Er zijn drukvellen van 
vijfmaal twee blokken 
vervaardigd (twee rijen 
van vijf tête-béche geplaats
te blokken). De bovenste 

rij is kopstaand, de on
derste rij heeft een nor
male stand. Het modelvel 
werd op 11 maart 2004 
voor akkoord getekend. 
Op alle randen van het 
drukvel staan tussen de 
blokken snijlijnen; in de 
vier hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
lijnen. Op de zijranden, 
halverwege elke rij, zien 
we een paskruis met nog 
een extra paskruis tussen 
de rijen in. Op de boven
velrand is een Brunner-
balk aangebracht en op 
de rechtervelrand onder
aan staan twee 'trapjes' 
in zwart, respectievelijk 
oranje. De drukrichting 
isB(oven). 
Rastering (rastermaat 
120) van de afzonderlijke 
offsetplaten komt slechts 
voor bij zwart en zilver 
(45 graden); de overige 
platen zijn ongerasterd. 
De papierrichting is <->. 
Het papier (niet-fosfores-
cent) is afkomstig van 
Tullis Russell; het gom-
typeis C2. 
Ook op 7 mei 2004 ver
scheen in Rosmalen een 
bijbehorend prestige-
boekje. Hoewel de zegels 
uit het boekje op het oog 

niet lijken af te wijken 
van de zegels uit het blok 
is er toch verschil. Het 
aantal tanden van de ze
gels uit het blokje is 26 
horizontaal en 18 verti
caal, bij die uit het boek
jes is dat 24 horizontaal 
en 16 verticaal. 
Als we naar het raster van 
de zwarte druk kijken 
dan valt op dat de raster-
hoek bij de zegels uit het 
blokje 45 graden en bij 
die uit het boekje slechts 
15 graden. 
De zegels uit de prestige-
boekjes zijn in offset ge
drukt bij Walsall Security 
Printing; de 'zegelloze' 
pagina's werdem bij 
Carter S.A. in La Loupe 
(Frankrijk) vervaardigd. 

UITBREIDING VAN 
DE EUROPESE UNIE 

Op 7 mei, in Rosmalen, 
verscheen een blok met 
tien (tweemaal vijf) ver
schillende zegels van 
39 c. - voor elk nieuw EU-
land één. 
Het blokje is gedrukt in 
offset, op een Mitsubis
hi-pers van JESSP in 

Haarlem, in drukvellen 
van vijfmaal twee blok
ken (twee rijen van vijf 
téte-béche geplaatste blok
ken naast elkaar). Het 
modelvel werd op 14 april 
2004 voor akkoord gete
kend; het is ongeperfo
reerd. Op alle randen 
staan tussen de blokken 
snijlijnen; in de vier hoe
ken zijn dat twee haaks 

drukvel gaat het alleen 
om de eerste en tweede 
kolom voor de onderste 
tweemaal twee zegels. 
Het derde drukvel was 
bestemd voor Catharina-
Amalia met driemaal vier 
is twaalf blokken. De op
maak per blok is welis
waar hetzelfde gebleven, 
alleen het oorspronkelij
ke drukvel voor de zegels 
van 16 december was vijf
maal vier. In zeskleuren-
offset op de Mitsubishi-
pers werden de vier ba-
siskleuren (magenta, cy
aanblauw, zwart en geel) 
aangebracht plus de 
PMS-kleuren zilver en 
oranje en - niet te verge
ten - de L-vormige fosfor
balk. Er zijn geen stadia-
vellen vervaardigd. 

De 'Koninklijk Huis'-ze-
gels moeten dus duidelijk 
onderscheiden worden in 

enerzijds die uit het, bij 
Questa in rasterdiepdruk 
vervaardigde, blokjes en 
die uit de, bij JESSP in 
offset (en niet in raster
diepdruk, zoals de 
NVPH-catalogus ver
meldt) gedrukte prestige-
boekjes. Bovendien is de 
fosforopdruk op de ze
gels uit de boekjes L-vor-
mig, in plaats van I-vor-
raig (blokjes). De afwij
kende drukvelopmaak 
van de Catharina-Amalia-
zegel (minder blokjes op 
een drukvel) maakte het 
mogelijk dat het pagina
formaat groter uitviel -
zoals terecht in de 
NVPH-catalogus wordt 
opgemerkt. 

Op 23 juni 2004 ver
scheen een vervolg op de 
'Koninklijk Huis'-zegels 
in de vorm van een blokje 
van tien (tweemaal vijf 

zegels). De barcode van 
het blok is -1-41579, het 
artikelnummer 2401&3. 
De blokken werden door 
JESSP in meerkleurenoff-
set vervaardigd, in druk
vellen van acht blokken 
(viermaal twee). Op de 
vellen staat bovenaan een 
Brunner-balk en een 
zwart 'trapje' rechts on
der het miciden. Op alle 
velranden staan volop 
snijlijntjes en zowel op 
de linker- als de rechter
velrand zien we drie pas
kruizen (boven, midden 
en onder). Bij het 'trapje' 
zien we soms de krabbels 
met'Rob'. 
Het ongetande modelvel 
werd op 13 juni 2004 voor 
akkoord getekend, 
slechts tien dagen vóór 
datum van uitgifte. 
De kleuren zijn als volgt 
gerasterd: magenta 15 
graden, cyaanblauw 75, 

geel o, zwart en zilver 45. 
Het oranje is ongerasterd 
en of het fosfor gerasterd 
is valt niet vast te stellen. 
De drukrichting is 
B(oven). 
Het papier is niet-fosfo-
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell. De papier
richting is <-> en de gom 
is van het type C2. 
Ook van deze tien zegels 
zijn prestigeboekjes ver
vaardigd. De lay-out van 
de drukvellen is gelijk 
aan die van het vorige 
'Koninklijk Huis'-boekje 
(zie hiervoor). 
De vier basiskleuren (ma
genta, cyaanblauw, zwart 
en geel) werden in zes-
kleurenoffset door een 
Mitsubishi-pers aange
bracht, plus de PMS-
kleuren zilver en oranje, 
alsook de L-vormige fos
forbalk. Er zijn geen sta-
diavellen. 

op elkaar staande lijnen. 
Op de zijranden staat hal
verwege elke rij een pas
kruis, met nog een extra 
paskruis tussen de rijen 
in. Op de bovenvelrand 
zien we een Brunner-
balk, op de rechtervel
rand staat onderaan een 
'trapje' in zwart. De 
drukrichting is B(oven). 
De rastering (rastermaat 
120) van de afzonderlijke 
offsetplaten is als volgt: 
zwart 45 graden, cyaan
blauw 75, magenta 15 en 
geel o. De rastermaat 
voor fosfor valt niet vast 
te stellen. 
De barcode (onder zegel 
g)is+41555,het artikel
nummer 240461 (onder 
zegel 10). 
De papierrichting is <->. 
Het papier is niet-fosfo-
rescent en is afkomstig 
van Tullis Russell; de 
gom is van het type C2. 
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EEN STRALENDE 
'ORANJE'-ZEGEL 

Op I juni 2004 versche
nen blokken van tien ge
tande en gegomde zegels 
van 39 c. in twee versies: 
- een 'ingevulde' versie 
met het portret van Ra
fael van der Vaart op de 
tab links van de zegel; 
- een zelf in te vullen ver
sie, overeenkomstig de al 
eerder, in 2003, begon
nen actie voor 'persoon
lijke zegels'. 
De zegels zijn gedrukt in 
zeskleurenoffset (cyaan-
blauw, magenta, geel, 
zwart, zilver plus fosfor) 
door JESSP in Haarlem. 
Een Mitsubishi-pers ver
vaardigde drukvellen van 
viermaal twee blokken 
(twee rijen van vier blok
ken naast elkaar). 
De (ongetande) model-
vellen zijn niet voor ak
koord getekend; er is ook 
geen TPGPost-order-
nummer op het modelvel 
genoteerd. 
Op de bovenvelrand, ge
heel bovenaan, zien we 
een Brunner-balk. Daar-

I onder, op de boven- en 
onderrand tussen de 
stroken, staan enkele 
snijlijnen; in de vier hoe
ken gaat het om twee 
haaks op elkaar staande 
lijnen. Op de zijranden, 
tussen de stroken, zijn 
dubbele snijlijnen aange
bracht; er staan verder 
paskruizen bovenaan, in 
het midden en onderaan. 
Verder zijn er krabbels te 
zien in het zwart ver 
rechts van blok 8, alsme
de een zwart 'trapje' en 
een horizontale lijn ver 
links naast blok 5. 
Er is raster gebruikt bij 
de volgende kleuren: ma
genta 15 graden,cyaan-
blauw 75, geel o en zwart 
45. Als er al raster in het 
fosfor zit dan is dat niet 
vast te stellen. 
De drukrichting is 
B(oven). 
Het papier is niet-fosfo-
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell. De papier
richting is <-> en de gom 
is van het type C2. 
De barcode is -1-41630 en 
het artikelnummer 
240661. 

ZAKELIJKE ZEGELS 
MET STADION-TAB 

Op 23 juni 2004 versche
nen business sheets van 
honderd stuks met de za
kelijke variant van de 
'persoonlijke zegels'. 
Deze sheets zijn gedrukt in 
tienkleurenoffset. De eer
ste drukgang omvatte de 
kleuren cyaanblauw, ma
genta, geel, zwart, don
kerrood en donkerblauw, 
de tweede beige, oranje
rood, blauw en fosfor. 
Drukker was JESSP in 
Haarlem, die op een Mit
subishi-pers drukvellen 
van drie naast elkaar ge
plaatste business sheets ver
vaardigde. 
De (ongeperforeerde) 
modelvellen zijn niet 
voor akkoord getekend 
en vermelden ook geen 
TPGPost-ordernummer. 
Op de bovenvelrand staat 
geheel bovenaan een 
Brunner-balk. Daaron
der, op boven- en onder
rand, tussen de stroken, 
zien we enkele snijlijnen; 
in de vier hoeken staan 
haaks op elkaar geplaats
te snijlijnen. Op de zij-
randen staan er paskrui
zen bovenaan, in het 
midden en onderaan. 
Krabbels in zwart ('Rob') 
zien we ver rechts onder
aan, alsmede een zwart 
'trapje' en een horizonta
le lijn verlinks. 
De kleuren beige en 

oranjerood zijn onder 
een hoek van 45 graden 
gerasterd. Als er al raster 
in het fosfor zit, dan valt 
dat niet vast te stellen. De 
vier process-kleuren voor 
het stadion hebben de 
volgende rasterhoeken 
van 15 (magenta), 75 (cy
aanblauw), 45 (zwart) en 
o (geel). De drukrichting 
isB(oven). 
Het papier is niet-fosfo-
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell. De papier
richting is <-> en de gom 
is van het type C2. 
De barcode is -1-41616, het 
artikelnummer 244303. 
De qua opzet vergelijkba
re zegels uit 2003 (tur-
kooiskleurig, grijsblauwe 
ondergrond en rode 
tekst) hebben een min of 
meer vergelijkbare lay
out. Het valt aan te ne
men dat sommige cilin
ders van de emissie 2003 
ook zijn gebruikt voor die 
van 2004: de donkerrode 
bijvoorbeeld en de cilin
der voor waardeaandui
ding en ondergrond (tur
koois, respectievelijk 
oranjerood, grijsblauw 
respectievelijk beige). De 
met een afbeelding van 
een brievenbus voorbe
drukte business sheets had
den barcode -t-4075 6 en 
artikelnummer 234302, 
de zakelijke (zelf in te 
vullen) versie had barco
de -1-40749 en artikel
nummer 234301. 

BLOKJES OP HET 
THEMA 'DE VELUWE' 

Op 6 juli verschenen twee 
Veluweblokjes: een met 
vier zegels van 39 c. en 
een met vier zegels van 
61 c. plus pnority-aan-
hangsel. De blokjes zijn 
gedrukt bij JESSP, in ras
terdiepdruk op de Goe-
bel-pers. Mijn veronder
stelling dat de blokjes 
(net als bij de Waddenze
gels van 2003) op dezelf
de cilinder zouden zijn 
geplaatst, klopte. Bij een 
oplage van 980.000 
(39 c.) en 620.000 exem
plaren (61 c.) zouden op 
die ene cilinder tweemaal 
zoveel blokjes met zegels 
van 39 c. moeten zitten 
als blokjes met zegels van 
61 c. De drukvelopmaak 
van de blokken is als 
volgt: vier horizontale rij
en van drie blokken naast 
elkaar voor de zegels van 
39 c ; op de vijfde rij links 
een blok met zegels van 
39 en daarnaast twee 
blokken met zegels van 
61 c. De beide onderste 
rijen zijn voor de blokken 

met zegels van 61 c! 
Het modelvel is op 17 mei 
2004 voor akkoord gete
kend. De blokken zijn 
voorzien van scheerper-
foratie. Uiterst links en 
uiterst rechts is een ge
heel doorlopende vertica
le perforatielijn aange
bracht. Op de linkervel-
rand staat de tekst 02715 
TPG Post 'Veluwe' 1 PMS 
383 2 PMS 370 3 PMS 275 
4 PMS 512 5 PMS 3985 Zll-
uer. Daaronder zijn drie
hoekjes te zien in don-
kerpaarsblauw, paars, 
donkerpaarsblauw, don
kergroen, donkerpaars-
blauw, geelgroen, don
kerpaarsblauw, zilver, 
donkerpaarsblauw en 
een schuine donker-
paarsblauwe balk. Dit al
les wordt gevolgd door 
drie blokjes in donker
paarsblauw. Hetzelfde 
patroon is ook op de 
rechtervelrand aange
bracht, maar dan 180 gra
den gedraaid. 
Rasterhoeken: 60 graden 
bij donkergroen, 30 bij 
geelgroen en zilver, 50 
bij donkerpaarsblauw en 

paars, 45 bij fosfor. Als 
we het aantal rasterpun-
ten tellen (zijranden, per 
mm) dan levert dat het 
volgende resultaat op: 

Kleur Hor. Ver. 
Donkergroen 9 5.5 
Geelgroen 7 8.5 
Donkerpaarsbl. 7 6.5 
Paars 6.5 6 
Zilver 5 7 
Fosfor 4 4 

De drukrichting is 
B(oven). De zegels zijn 
met een scheertrommel 
die speciaal voor deze ze
gels werd gemaakt geper
foreerd. Aan de gomzijde 
zijn nog restjes van deze 
behandeling te zien (om
geslagen naar beneden). 
De artikelnummers zijn 
240761 en 240762, de 
productbarcodes -1-41920 
en -1-41944. 
De zegels zijn gedrukt op 
fosforescent papier van 
De La Rue (v/h Harrison 
& Sons) met gom D2C; 
het is opmerkelijk dat 
over dit fosforescerende 
papier heen nog een fos-
forbalk is gedrukt. 

POSTWAARDE-
STUKKEN JESSP 

Van de momenteel door 
JESSP vervaardigde post-
waardestukken was in 
Museum voor Communi
catie maar een deel van 
het drukmateriaal aanwe
zig. Het ging daarbij om 
drukvellen voor de hang-
kaart bij de setjes van tien 
briefkaarten en tien 
adreswijzigingskaarten 
en om de drukvellen van 
de adreswijzigingskaar
ten. 

Adreswijzî inaskaarten 
De adreswijzigingskaar
ten zijn gedrukt in vier-
kleurenoffset, op een Ro
land Favorit-pers, in de 
kleuren oranje, donker
blauw en zwart. De vierde 
kleur is gebruikt voor het 
aanbrengen van de fos-
forbalk. 
Er zijn drukvellen ver
vaardigd van viermaal 

vier kaarten. Het model
vel werd op 5 april 2004 
voor akkoord getekend. 
Op alle randen staan tus
sen de kaarten snijlijnen, 
in de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande lijnen. Op de zij
randen, naast elke kaart, 
zien we een paskruis. Op 
de bovenvelrand is een 
Brunner-balk aangebracjt 
en op de rechtervelrand 
staan onderaan een 'trap
je' en 'krabbels' in het 
zwart. De drukrichting is 
B(oven). 
De afzonderlijke kleuren 
zijn niet gerasterd. De 
papierrichting is <->. 

Han^kaarten 
De hangkaarten zijn ge
drukt in vierkleurenoffset 
op een Roland Favorit-
pers, in de kleuren cyaan
blauw, magenta, geel en 
zwart. 
Er zijn drukvellen van 
zesmaal vijf kaarten (vijf 

horizontale rijen van vijf 
kaarten naast elkaar) ver
vaardigd. Het modelvel is 
niet voor akkoord gete
kend. Op alle randen 
staan tussen de kaarten 
snijlijnen; in de vier hoe
ken zijn dat twee haaks 
op elkaar staande lijnen. 
Op de zijranden naast 
elke kaart is een paskruis 
aangebracht. Op de bo
venvelrand zien we een 
Brunner-balk, op de 
rechtervelrand onderaan 
staan een 'trapje' en 
'krabbels' in het zwart. 
De drukrichting is 
B(oven). De keerzijde van 
de kaarten heeft dezelfde 
lay-out, het 'trapje' en 
'krabbels' zitten dan 
links. 
De rastering voor de af
zonderlijke kleuren is 45 
graden voor zwart, 75 
voor cyaanblauw en 15 
voor magenta. Het geel is 
niet gerasterd. 
De papierrichting is <->. 



OP ZOEK NAAR 'OUD NIEUWS' 
BIJ DE BEATRIX-HAN6BL0KJES 

Kenmerkend voor de 
Beatrix-hangblokjes is 
dat ze - als het om het 
stippeltjesportret gaat -
in principe van dezelfde 
cilinders worden ge
drukt. Verder wordt de 
slittanding met dezelfde 
cilinders aangebracht, 
terwijl ook voor het aan
brengen van hangogen 
met vouwlijn een beperkt 
aantal stanscilinders 
wordt gebruikt. 
De diverse kenmerken 
van de Beatrix-cilinders 
zijn in deze rubriek regel
matig aan bod geweest. 
Zo ook het gedurende 
twee jaar gebruiken van 
een en dezelfde slitcilin-
der bij de prionty-hang-
blokjes (zie het novem
bernummer van Filate
lie). Het voorkomen van 
de'/'inTPGPostenhet 
optreden van nieuwe 
kenmerken in het hang-
oog en de vouwlijn bij 
deze blokjes, waren aan
leiding om ook de Bea-
trix-hangblokken eens 
aan een grondig onder
zoek te onderwerpen. 
Wat betreft de 'hechtpun-
ten' in het hangoog was 
er aanvankelijk sprake 
van vier smalle hechtpun-
ten (breedte circa 0.6 
millimeter) bij de waarde 
1.45 gulden van medio 
2001. Meteen werd het 
aantal hechtpunten op
gevoerd naar acht, maar 
de maat van de hechtpun
ten bleef verder onveran
derd. Bij de nieuwe euro
waarden (januari 2002) 
bleken nieuwe hangogen 
met bredere hechtpunten 
(breedte i millimeter) te 
zijn toegepast. Maar be

gin december 2002 wer
den er weer hangblokjes 
aangetroffen met smalle
re hechtpunten, namelijk 
bij de waarden 0.25, 
0.39, 0.50, 0.78, i.oo en 
3.00 euro. Zou het - ge
zien de gelijkenis met de 
duale- en guldenswaar
den - soms gaan om een 
eerste oplage? Die vraag 
kon nooit bevredigend 
wordenbeantwoord om
dat er van de zijde van 
TPGPost niet meegedeeld 
wordt hoeveel zegels (en 
hoe vaak) er worden bij-
besteld. De overeenkom
sten qua hangogen bleef 
fascineren, ook nog toen 
veel later de conclusie 
kon worden getrokken 
dat bij de smalle hecht
punten onderscheid 
moet worden gemaakt 
tussen die met een breed
te van 0.5 mm (de vier 
linkerkolommen) en die 
van 0.7 mm (de twee 
rechter kolommen van de 
- zes blokken brede - ci
linders). En dit onder
scheid kon worden terug
gevoerd tot de blokken 
uit 2001! 

In een recente aflevering 
van deze rubriek gaf ik 
van de zegels van 0.25 
euro aan dat in de vouw
lijn het zevende rilgat 
vanaf rechts bij één van 
de achttien blokjes gehal
veerd was. Bij de zegel 
van 0.25 euro met her
steld portret en PTTPost-
logo was op diezelfde 
plek het rilgat hersteld en 
bleek het extra breed te 
zijn. In beide gevallen 
ging het om de smalle 
hechtpunten en wel de 
0.7 mm-versie. Inmid-

Voorbeelden uan de in detekst beschreven ril^aten, die niet overal even breed zijn 

dels is het halve rilgat te
ruggevonden bij alle eu
rowaarden met hecht
punten van 0.7 mm, met 
uitzondering van de ze
gel van 0.39 euro met 
TPGPost-logo - een type 
dat ik tot dusver slechts 
van één verkooppunt 
ken! 
Van de zegel van 2.50 
gulden uit 2001 wisten de 
specialisten al dat er 
blokjes waren waarbij het 
derde rilgat totaal ont
brak. Of er bij dit stukje 
afgebroken stans ooit 
sprake was van een voor
fase of dat het gerepa
reerd was geweest, was 
nog bij niemand opgeko
men. Totdat de melding 
binnenkwam dat er ze
gels van i.oo en 2.50 gul
den bestaan waarbij het 
derde rilgat voor drie-
lovart aanwezig is. Al 
snel dook ook de duale 
85 c./o.3g euro op met 
driekwart rilgat. Maar 
een hersteld derde rilgat 
(2.6 mm breed in plaats 
van 2.1 mm) bleek niet al
leen bij de zegels van 
5.00 gulden en 85 c./o.3g 
voor te komen, maar ook 
bij die van i.io en de 2.50 
gulden. Om een lang ver
haal kort te maken: in
middels is het herstelde 
derde rilgat bekend van 
alle eurowaarden met 
hechtpunten van 0.5 mm, 
tot en met de zegel van 
0.25 euro met verbeterd 
portret en PTTPost-logo 
van begin 2004. Ook hier 
geldt dat er te weinig ma
teriaal voorhanden is van 
de zegel van 0.3g euro 
met TPGPost-logo en 
smalle hechtpunten om 
een redelijke kans te ma
ken het extrabrede derde 
rilgat ook daar aan te 
treffen. 

Walsall Security Printing 
heeft dus drie jaar lang 
dezelfde stanscilinder 
(zij het met reparaties) 
ingezet voor de Beatrix-
hangblokjes. Daarnaast 
had WSP ook de beschik
king over een stanscilin
der met i.o mm brede 
hechtpunten, althans tot 
begin 2004. Gedurende 
korte tijd is voor enkele 
waarden, te weten de ze
gels van 0.3g en i.oo euro 
TPGPost ( beide met cilin
der W2) en die van 0.25, 
0.50 en 3.00 euro met 
TPGPost een stanscilinder 
gebruikt met slechts 0.8 
mm brede hechtpunten. 
De vierde variant - sinds 
enkele maanden bekend -
bestaat uit een hangoog 
geheel zonder hechtpun
ten. Wat niet direct in het 
oog springt, is dat het 
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hangoog niet meer een 
vaste plek heeft ten op
zichte van het blok. Klei
ne afwijkingen naar bo
ven, onder, links en 
rechts zijn geconsta
teerd. Dit betekent dat 
het aanbrengen van het 
hangoog apart gebeurt 
en niet gekoppeld is aan 
de stans van de vouwlijn 
(die zelf ook weer lijkt te 
zijn gekoppeld aan het 
compleet schoonsnijden 
van de afzonderlijke 
blokken). Het afwerken 
van de compleet gedrukte 
Beatrix-hangblokjes in -
nu - drie fasen moet WSP 
voor problemen hebben 
gesteld. Het inhoud van 
het hangoog moet wor
den weggezogen, omdat 
het anders natuurlijk een 
puinhoop wordt met al 
die losse stukjes 'oog'. 
Dat WSP problemen 
heeft gehad blijkt al uit 
het feit dat er op nogal 

PO 

NEDERLAND 
W1 W1 V\/7 W1 

Close-up 'stanslozc' Beatrix-zegel 

omvangrijke schaal te ver 
verschoven slittandingen 
zijn aangetroffen bij de 
zegel van 0.3g euro. Bij 
de eveneens met 'open 
ogen' bestaande zegels 
van 0.25 en 3.00 euro is 
dit nog niet gemeld. Wel 
gevonden is een zegel 
van 0.3g euro waarbij de 
slittanding noch het 
hangoog is aangebracht. 
Slechts de vouwlijn is ge
stanst - zie hierboven! 

NOG EVEN GEDULD A.U.B. 

Gebrek aan ruimte verhindert ons helaas alle ko
pij te plaatsen die Rein Bakhuizen van den Brink 
inleverde om de achterstand aan informatie over 
recente Nederlandse zegels (zie het verklarende 
kadertje op pagina 948) weg te werken. In het ja
nuarinummer 2005 volgt de rest; dan wordt aan
dacht besteed aan de emissies 'Weken van de 
kaart', 'Fabritius', 'Kinderpostzegels 2004' en 
'Decemberzegels 2004'. We hopen dat u nog even 
geduld zult willen hebben. Redactie Filatelie 
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SAMENSTELLING: IAN BORLUUT 

BELGISCH POSTZEGELPROGRAMMA 
BEGINT MET DRIE EMISSIES 

Het nieuwe Belgische 
emissiejaar begint op 17 
januari 2005 met de vol
gende drie uitgiften; 
100 jaar Vrouwenraad 
 Promotie van de Filate
lie 
 Jeugdfdatelie 
Het gaat om zegels van 
0.50 euro ('Vrouwenraad' 
en 'leugdfilatelie'), re
spectievelijk een zegel 
van 0.50+0.12 euro ('Pro
motie van de filatelie') 
die in velletjes van tien 
('Vrouwenraad' en 'Pro
motie van de Filatelie') of 
vijf zegels ('leugdfilate
lie') zullen worden ver
kocht. Bij alle emissies is 
er sprake van priortabs. 

ICD jaar Vrouwenraad 
In 1905 werd de CNFB, 
de Conseil National des Fem
mes Beiges (Nationale 
Vrouwenraad van Bel
gië), opgericht door Ma
rie Popelin (foto). De 

raad omvatte de bestaan
de ligue du Droit des Fem
mes (Mensenrechtenliga 
van vrouwen), de Union 
des Jemmes Belges contre l'al
coholisme (Bond van Bel
gische vrouwen tegen het 
alcoholisme) en de Socie'te' 
Beige pour l'amelioration du 
sort de la Jemme (Verbond 
voor de verbetering van 
het lot van vrouwen). 

Marie Popelin was in 
1892 de oprichtster van 
de Mensenrechtenliga 
van vrouwen, naar aanlei
ding van de weigering 
om haar  lerares en juris
te  in te schrijven als ad
vocate aan de balie. In 
1897 organiseerde Pope
lin het Internationaal Fe
ministisch Conges in 
Brussel. Op dit congres 
riepen de afgevaardigden 
van de Internationale 
vrouwenraad de Belgi
sche vrouwen op hun 
krachten te bundelen en 
tot een nationaal overleg
orgaan te komen. Een 
niet geheel geslaagde 
eerste poging hiertoe was 
in 1902 de oprichting van 
de Union Feministe Beige 
(Belgische Feministenu
nie), maar die had geen 
lang bestaan. Eindelijk, 
in 1905, lukte het Marie 
Popelin de krachten te 
bundelen tot de CNFB. In 
het begin waren het voor
namelijk vrouwen uit het 
Brusselse  Franstalige 
milieu, maar geleidelijk 
aan werden meer Vlaam
se vrouwen en Vlaamse 
verenigingen actief bin
nen de CNFB. In 1974 
kreeg de CNFB een nieu
we structuur, met een in
deling in twee onderafde
lingen: de 'Nederlandsta
lige afdeling' en de Bran
che/rancophone (Franstali
ge tak). In de jaren daar
na zouden de benamin
gen nog wisselen. Sinds 
1996 heet de Nederlands
talige afdeling: 'Neder
landstalige Vrouwen
raad'. De Franstalige zus
terorganisatie heet nu de 
CFFB ofwel de Conseil Fe
ministe Francophone Beige. 
Meer informatie over dit 
onderwerp is te vinden 
op de website u;u;u;.Drou
lüenraad.be. 
Maire Popelin werd in 

aPrior iBPrior ."ElPrior ÜBPrior ::i3Prior 

1846 geboren in Schaar
beek bij Brussel. Ze werd 
opgeleid tot lerares en 
kwam in 1864 te werken 
op de eerste middelbare 
meisjesschool in Brussel 
die was opgericht door 
Isabella Patt de Gabon. 
In 1883 ging Popelin 
rechten studeren aan de 
Universiteit van Brussel 
die net haar deuren had 
geopend voor vrouwen. 
In 1888 studeerde ze af 
en probeerde ze zich als 
advocate te laten inschrij
ven. Ze werd niet geac
cepteerd op grond van 
het feit dat vrouwen niet 
in de wet werden ge
noemd en ook niet ge
schikt geacht werden 
voor dat werk. Ze ging in 
beroep tegen de beslis
sing, maar dat haalde 
niets uit. De in de lande
lijke en internationale 
pers gevolgde 'affaire Po
pelin' werd het begin van 
de Belgische feministi
sche beweging. Marie Po
pelin stierfin 1913 en 
heeft niet meer mee mo
gen maken dat acht jaar 
later de eerste vrouw als 
advocate werd aangeno
men. De Belgische poste

o KERSTMIS 2004: 
^ NU OOK [IN] BEELD 
I M 

2 Van de kerstzegels (ge
•̂  meld in Filatelie van no

«■A vemberjl.) kunnen we nu 
1 3 / ook'beeld'laten zien (zie 

hiernaast). Het gaat om 
een tweelingemissie met 
Duitsland, bestaande uit 
twee zegels van €0.44. 

rijen herdachten Poppe
lin in 1975  het Interna
tionaal laar van de Vrouw 
 met een zegel van 6.50 
frank. 
De emissie die nu ter ge
legenheid van de hon
derdjarige Vrouwenraad 
verschijnt heeft een sym
bolisch karakter: we zien 
een paar vrouwenbenen 
en het vrouwensymbool. 
De viering van het eeuw
feest van de Vrouwenraad 
wordt op 31 januari 2005 
ingezet met een muzikaal 
optreden van lo Lemaire 
in het Paleis van de Scho
ne Kunsten in Brussel. 

Promotie van de Filatelie 
Een schilderij van de Ne
derlandse schilder Kees 
van Dongen ('De violis
te') siert de zegel van 
0.50+0.12 euro die op 17 
januari onder het motto 
'Promotie van de filatelie' 
zal worden uitgegeven. 

leugdfilatelie 
Voor de afbeelding van 
de Jeugdfilateliezegel van 
o.5oeuroheeftDePost 
zoals gebruikelijk weer 
een bekende stripfiguur 
uitgezocht. Dit jaar gaat 
het om de autoracer Mi
chel Vaiilant, een creatie 
van de Franse stripteke
naar Jean Graton. 
In 1958 verscheen als eer
ste in de reeks Michel Vaii
lant het album 'De grote 
match'. In de 61 albums 
die sindsdien in totaal 
zijn verschenen krijgt de 
lezer een aardig kijkje 
achter de schermen van 
de autosport. De schrij

vertekenaar van de 
reeks, Jean Graton, weet 
realiteit en fictie goed 
met elkaar te vermengen. 
Hij tekende in zijn eerste 
albums al auto's die ook 
nu nog slechts in onze 
dromen kunnen verschij
nen. Vanaf het begin 
kreeg de Europeaan Mi
chel Vaiilant een grote te
genspeler in Steve War
son, de Amerikaan. 
Jean Graton werd in 1923 
in Nantes geboren, maar 
vertrok na de Tweede 
Wereldoorlog naar België 
om daar als reclameteke
naar te gaan werken. In 
1951 kwam hij bij het 
weekblad Robbedoes, om 
er 'De verhalen van oom 
Wim' te tekenen, maar 
twee jaar later stapte hij 
al over naar concurrent 
Kuijje, voor het tekenen 
van sportverhalen.. In 
1957 introduceerde hij in 
'Het 24ste uur' de cou
reur Michel Vaiilant. Pas 
bij 'De grote match' was 
er sprake van een ver
volgstrip. In 1975 begon 
hij een reeks met de vrou
welijke tegenhanger van 
Michel Vaiilant: Julie 
Wood. 

Sinds het album 'Sporen 
van Jade' (album num
mer 57) werkt Jean Gra
ton samen met een aparte 
scenarioschrijver, te we
ten Phihppe Graton, zijn 
zoon. Wie meer over Gra
ton of Vaiilant wil weten 
kan terecht op de website 
van Stefan Stroobants, 
UJUJUJ.student.kuleuven.ace.be, 
of op de Franse website 
michelvaillant.jreejr 
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POSTROUTES EN GRENSOVERGANGS 
STEMPELS IN BEWOGEN TIJDEN 

Brieß^isseimg van Danzig naar Frankrijk tussen ijcfj en 1818 
D O O R A. HULKENBERG, B U N S C H O T E N - S P A K E N B U R G 

De argeloze lezer zal zich waar

schijnlijk afvragen waarom in dit 
artikel is gekozen vooreen be

sprekingvan de periode tussen 
de jaren 1793 en 1818 Dat kan 
worden toegelicht m het jaar 
1793 kwam Danzig aan Pruisen 
als gevolg van de tweede Poolse 
deling en in 1818 werd het eerste 
postverdrag, afgesloten m 1817 
tussen Pruisen en Frankrijk, van 
kracht 
In de hier beschreven periode 
vonden vier belangrijke gebeur

tenissen plaats het uitbreken 
van de Franse revolutie, de 
tweede (1793) en de derde 
(1795) verdeling van Polen, de 
Napoleontische oorlogen en de 
val van het Heilige DuitsRoom

se Rijk (i8o6) Deze vier gebeur

tenissen bepaalden het lot van 
de (onafhankelijke) stad Dan

zig 
De oorlogen in Europa veran
derden vele grenzen en daar
mee de postroutes van Dan
zig/Pruisen naar Frankrijk Met 
dit artikel hoop ik inzichtelijk te 
maken hoe de post uit Danzig 
in deze periode haar Franse be
stemmingen bereikte en hoe de 
vele verschillende poststempels 
op de brieven verklaard moeten 
worden 

DE GEOPOLITIEKE 
VERHOUDINGEN IN EUROPA 
Om te begrijpen hoe de post
routes hepen en wat de post
stempels te betekenen hebben, 
IS inzicht nodig m de politieke 
verhoudingen van het Europa 
van die t i jd Hiertoe wordt de 
geschiedenis van de drie be
langrijkste spelers in dit veld, 
Frankrijk, Pruisen en Danzig on
der de loep genomen Natuur
lijk waren andere landen als 

̂  Rusland, Oostenrijk en Polen 
= ook belangrijk Hun rol en lot 
■" komt terloops ter sprake bij de 
^ behandeling van de eerder ge
" noemde landen Hun invloed 
^ op de postgeschiedenis IS voor 
'^ dit artikel minder belangrijk 

3 Frankrijken Pruisen 
^ In Frankrijken de rest van Euro
^ pa luidde de Franse revolutie 

van 1789 een geheel nieuw tijd

O M perkin In Europa probeerde 
' • " Napoleon de andere grote 

machten te domineren, hetgeen 
uitmondde m een serie com
plexe coalitieoorlogen In de eer
ste hiervan, die van 1793 tot 

Ook in hectische tijden gaat de postbezorging gewoon door. 

Voor die verzamelaars die belangstelling hebben voor 

postgeschiedenis zijn juist zulke bewogen perioden uiterst 

interessant, althans: voor zover er aan de hand van de 

stukken uit die tijd iets van de hectiek kan worden afgeleid. 

Bewogen waren de ruim twintig jaar die de auteur van de nu 

volgende bijdrage beschrijft zonder twijfel. En de 

poststukken uit die tijd weerspiegelen dot. 

1797 duurde, vocht Frankrijk te
gen Engeland, Pruisen en Oos
tenrijk Oostenrijk werd versla
gen en de Fransen bezetten de 
Duitse landen links van de Rijn 
van Bazel tot Kleef Daarop be
sloot Pruisen m 1794 tot een se
parate vrede met Frankrijk BIJ 
de vrede van Bazel in april 1795 
accepteerde Pruisen de bezet
ting van haar bezittingen op de 
Imker Rijnoever tot een definitie
ve vrede tussen Frankrijk en het 
Heilige DuitsRoomse Rijk zou 
zijn gesloten Gelijktijdig was m 
een geheim protocol vastgelegd 
dat Pruisen compensatie voor 
haar verloren bezittingen zou 
ontvangen Het definitieve vre
desverdrag werd gesloten m 
i797teCampo Formio De uit
werking van dit verdrag werd 
uiteindelijk m Luneville in 1801 
bekrachtigd De Rijn was nu de
finitief de nieuwe grens tussen 
Frankrijken Duitsland Alle 
Duitse bezittingen op de linker
oever zouden worden gecom
penseerd door Franse bezittin
gen op de rechteroever, maar 
vooral door secularisatie (ver
wereldlijking) van de vele semi
onafhankelijke Rijkssteden, bis
dommen en abdijen OokThurn 
& Taxis kreeg voor haar verloren 
gegane postinkomsten een ver
goeding m landerijen Pruisen 
ontving nu, zoals eerder afge
sproken, behalve een aantal bis 
dommen ook delen van Mun
ster en andere kleinere landen 
In 1805 stond Frankrijk toe dat 
Pruisen Hannover inlijfde Als 
dank stond Pruisen op haar 
beurt weer haar deel van het 
hertogdom Kleef op de rechter 
Rijnoever aan Frankrijk af In het 
jaar daarop ruilde Napoleon het 
vorstendom Ansbach met de 
koning van Beieren voor het 
hertogdom Berg Uit deze twee 

landsdelen, vermeerderd met 
andere voormalige Pruisische 
gebieden, vormde Napoleon m 
1809 het groothertogdom Berg 
Een RussischOostenrijks coali
tieleger dat de Franse expansie
drift wilde indammen werd m 
de zogenoemde Driekeizerslag 
m 1806 bij Austerlitz verslagen 
Deze nederlaag leidde tot het 
uiteenvallen van het bijna dui
zend jaar bestaande Heilige 
DuitsRoomse Rijk Franz II, kei
zer van het DuitsRoomse Rijk, 
trad af en werd nu keizer van 
Oostenrijk Napoleon greep 
deze situatie aan om zestien 
(koninklijke) soevereinen uit het 
oude rijk te verenigen m een zo
genaamde Rijnbond onder 
Franse protectie 
Pruisen, dat sinds de vrede van 
Bazel neutraal was gebleven, 
verenigde zich nu met Rusland 
tegen Frankrijk Maar m de veld
slagen bij Auerstadt en Jena m 
oktober 1806 versloeg Napole
on Pruisen volledig De Fransen 
bezetten grote delen van Prui
sen en de koninklijke familie 
moest naar Königsberg in 
Oostpruisen vluchten Na een 
nieuwe veldslag tussen Frank
rijken PruisenRusland in 1807 
bij PreussischEylau en een an
dere tegen Rusland bij Friedland 
waarbij de Russen werden ver
slagen, scheidde Pruisen zich 
van haar bondgenoot Bij de vre
de van Tilsit op 9 juli 1807 tus
sen Frankrijk en Pruisen werd 
de Elbe de nieuwe grens tussen 
de beide landen Verder verloor 
Pruisen al haar landaanwinst uit 
de tweede en derde verdeling 
van Polen Deze landen werden 
nu omgevormd tot het hertog
dom Warschau, onder bescher
ming van de koningvan Saksen 
Een ander gevolg van de vrede 
van Tilsit was dat Napoleon per 

decreet van 28 augustus 1807 
voor zijn jongere broer Jerome 
het koninkrijk Westfalen met 
Kassei als hoofdstad creëerde 
Pruisen moest al haar bezittm 
gen links van de Elbe aan dat 
koninkrijk afstaan 
Rusland, dat nu tot de Franse 
invloedsfeer behoorde, kreeg 
steeds meer last van het door 
Frankrijk opgedrongen conti
nentale stelsel dat zich tegen 
Engeland richtte De tsaar ver
wijderde zich meer en meer van 
Napoleon en in 1812 eiste hij dat 
Frankrijk Pruisen zou ontrui
men Het gevolg was dat Napo
leon nu tegen Rusland optrok 
Toen hl] m septemben8i2 
Moskou binnentrok, staken de 
Russen de stad m brand en 
moest Napoleon m oktober be
sluiten om Rusland te ontrui
men BIJ deze terugtocht onder 
barre winterse omstandigheden 
kwam een groot deel van het le
ger om La Grande Armee hield 
op te bestaan De vroegere te
genstanders van Napoleon ver
enigden zich en drongen de 
Fransen steeds verder terug 
Eind 1813 bezetten de geallieer
den het voormalige koninkrijk 
Westfalen en het groothertog
dom Berg Het lot van Frankrijk 
en Napoleon werd beslecht tij
dens de Slag bij Waterloo Na
poleon werd gevangen geno
men en verbannen naar Sint 
Helena, waar hij m 1821 stierf In 
1815 keerde de Bourbondynastie 
terug naar Parijs 
In het volledig ontredderde Eu
ropa moesten veel bezittingen 
worden herverdeeld en/of terug
gegeven worden aan de voor
malige heersers Hiertoe werd 
in 1814 het Weens Congres bij
eengeroepen Onder het leider
schap van vorst Metternich ont
stond na negen maanden een 
herboren Europa Pruisen kreeg 
veel van haar verloren landen te
rug, waaronder Danzig en Po
sen en de meeste delen uit de 
drie Poolse delingen Het Con
gres creëerde ook een nieuw Po
len, het zogenaamde Congres
Polen met Warschau als hoofd
stad Frankrijk verloor al haar 
veroverde gebieden, zoals Berg 
en Westfalen 

Danzig 
Na de eerste Poolse deling uit 
1772 nam Pruisen bezit van het 
zogenoemde PruisischPolen 
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Links ofbecldin^g 1  Nadat Danziij en Poolse landsdelen in de tweede deling oan Polen aan Pruisen kujamen, nodijjde de Pruisische koning zijn nieuuie onder

danen uit om hem te huldigen en frouuj te zuieren Dit geschiedde door middel uan een 'Königlich Preussisches Patent an die Stande und Einujohner' uan de 
nieuu! ueriüoruen landen uan 25 maart 1795. Voor Danzig vond deze huldiging al op 7 mei plaats in het stadhuis van Donzig tegenouer de uertegenuioordigers 
van de Pruisische koning (met toestemming ouergenomen uit Meilensteine, Festschrift DASV, 105,1987). Rechts ajbcelding 2  Eerste blad uan het 77e Bulletin 
de la Grande Armee (1807) 

Hierdoor was Pruisen in staat 
om haar provincie Oostpruisen 
met Pommeren te verenigen. 
Frederik de Grote was zo in zijn 
sas met deze acquisitie dat hij 
deze nieuwe landen Westprui
sen noemde. De steden Danzig 
en Thorn waren geen bestand
deel geweest van deze deling. 
Pruisen meende echter dat Dan
zig en Thorn tot het natuurlijke 
deel van Westpruisen behoor
den en zinde op maatregelen 
om de steden in handen te krij
gen. 
Danzig  een onafhankelijke stad 
die onder bescherming van de 
Poolse kroon stond  was ook 
een aantrekkelijke buit voor de 
tsarina Catharina II. Zij stond t i j
dens de eerste deling niet toe 
dat de stad naar Pruisen ging en 
hoopte haven en stad voor haar 
eigen doeleinden te kunnen ge
bruiken. 
De Pruisische grens was slechts 
een kanonsschot van de stads
wallen verwijderd en ook de ha
ven Neufahrwasser was door 
Pruisen bezet. In feite was de 
stad geheel door Pruisisch 
grondgebied omringd en afge
sneden van vrijwel alle contact 
met de buitenwereld. De handel 
van de stad naderde het diepte
punt en Pruisen liet niets na om 
te benadrukken dat de welvaart 
van Danzig in haar handen lag. 
Deze harde maatregelen waren 
niet zozeer tegen de stad en 
haar inwoners gericht, maar te
gen Rusland. Danzig zelfwas zo 
naïef te denken dat de tsarina en 
de koningvan Polen haar wel te
gen de Pruisen zouden verdedi
gen. 
Polen was na deze eerste deling 
intern verzwakt door een ver
deelde adel en omringd door 
grootmachten als Rusland, Oos
tenrijk en Pruisen. Nadat de Po

len opnieuw vijandelijke maatre
gelen tegen Rusland afkondig
den was de maat voor Rusland 
vol. Tegelijkertijd eindigde een 
RussischOostenrijkse oorlog, 
waardoor Catharina de handen 
vrij kreeg om op te trekken te
gen Polen. De zwakke Poolse le
gers werden verslagen en er 
volgde een tweede deling van 
Polen. In het verdrag van St. Pe
tersburg (1793) gaf Rusland 
haar weerstand tegen een an
nexatie van Danzig door Pruisen 
op. Op 2 april 1793 accepteerde 
het stadsbestuur vervolgens de 
koningvan Pruisen als staats
hoofd. In een oproep van 25 
maart 1793 {apeeldingi) nodig
de de koning zijn nieuwe onder
danen uit om hem te huldigen 
en trouw te zweren. 
Nadat Frankrijk Pruisen in 1806 
versloeg kreeg ook Danzig met 
de oprukkende Fransen te ma
ken. In tegenstelling tot veel an
dere Pruisische vestingen verde
digde Danzig zich onder gene
raal von Kalckreuth tegen de 
Fransen. In 1807 veroverden de 
Franse legers echter Danzig. In 
de eerste zinnen, van het 77. 
Bulletin de la Grande Armee (zie 
afbeelding 2), bericht het hoofd
kwartier in Finkenstein in 
Westpruisen het volgende (ver
taling uit het Frans door AH): 
'Danzig heeft gecapituleerd. 
Deze mooie plaats is in onze 
handen. Achthonderd stukken 
artillerie, pakhuizen met allerlei 
goederen, meer dan 500.000 
quintaux (iquintal=iooKC) 

raan, enorme kelders, grote 
oeveelheden kleding en voed

sel voor het leger, en tenslotte 
een vesting van de eerste orde, 
die onze linkervleugel onder
steunt enz., enz.' 
Na de vredesverdragen van Til
sit (juli 1807) en Eibing (decem

ben8o7) gaf Napoleon Danzig 
zijn status als 'vrije stad' weer 
terug (eerste restauratie) onder 
de bijzondere bescherming van 
de koningen van Pruisen en Sak
sen. De stad met zijn omgeving 
 inclusief het schiereiland Hela 
binnen vijftien kilometer (twee 
Duitse mijlen)  was weer in de 
handen van het stadsbestuur. 
Hoewel Danzig dus opnieuw 
een vrije stad was, was haar 
macht beperkt. Frankrijk stelde 
de Franse generaal Rapp als 
gouverneur aan en deze had het 
laatste woord in elke politieke 
beslissing. 
Na de verloren veldslagen in 
Rusland belegerden de geallieer
den, onder wie de Russen, de 
stad. Uit eindelijk trokken in ja
nuari 1814 de Franse troepen 
weg uit Danzig en na wat scher
mutselingen met de Russische 
bezettingstroepen werd op 19 
februari de Pruisische soeve
reiniteit weer hersteld. 
Tot de uitvoering van het Ver
drag van Versailles in 1920 bleef 
Duitsland heer en meester in 
Danzig. Daarna ontstond op
nieuw een Freie Stadt Danzig 
tussen 19201939 (tweede res
tauratie). 

DE POSTGESCHIEDENIS 
VAN 1 7 9 3 TOT 1 8 1 8 
De postdiensten van 
Th urn & Taxis 
Vanaf het begin van de post
geschiedenis in Europa gaf de 
keizer van het Heilige Duits
Roomse Rijk het monopolie 
voorde bezorging van brieven 
in zijn landen aan de familie 
Thurn & Taxis. Dit postsysteem 
is algemeen bekend onder de 
naam Reichspost. Een aantal van 
de Duitse vorsten was echter 
niet bereid dit privilege te erken
nen. Pruisen bijvoorbeeld ont

zegde dit bestel en postverza
melrecht voor Thum & Taxis 
binnen haar landsgrenzen. Wel 
stond ze transitvervoer met ge
sloten postzakken door haar ge
bied toe. 
Na de vrede van Lunéville op 
9 februari 1801 was de Rijn de 
nieuwe grens tussen Frankrijk 
en Duitsland geworden. Als ge
volg van deze grensverandering 
en het verlies van postaal inko
men hoopteThurnS,Taxis een 
postverdrag met de Fransen af 
te kunnen sluiten. Zo'n verdrag 
kwam er inderdaad op 14 de
cember 1801. Na de ratificatie 
op 31 december trad het in okto
ber 1802 in werking. Dit uitge
breide verdrag met 61 paragra
fen vertelt ons in \ 60 dat het 
niet mogelijk is dit verdrag door 
een voorwendsel of zelfs in ge
val van oorlog op te zeggen. De 
postbezorging was heilig en 
moest onder alle omstandighe
den doorgang vinden. 
Met dit verdrag werd voor de 
eerste keer Duits gebied (hier 
het gebied van de Reichspost) in 
vier rayons verdeeld. Elk post
kantoor binnen dit gebied kreeg 
een plaatsstempel met het 
nummer van het rayon erin ver
werkt. Degrensuitwisselings
kantoren van Thurn &, Taxis kre
gen ook rayonnummerstempels 
om op brieven die geen rayon
nummer vertoonden er alsnog 
een af te slaan. Het ontbreken 
van een rayonnummer hield im
mers in dat de vergoeding die 
Frankrijk aan Thurn & Taxis be
taalde, dezelfde was als van een 
brief die uit het eerste, het 
dichtstbijzijnde en goedkoopste 
rayon, afkomstig was. Let wel; 
dit gold alleen voor post uit de 
landen die deel uitmaakten van 
de Reichspost. In het verdrag was 
ook geregeld  dit zeer tegen de 
zin van Pruisen, dat zelf geen 
postverdrag had weten af te slui
ten met Frankrijk  dat alle tran
sitpostdoor Pruisen uit Polen 
en Rusland, alsmede de Pruisi
sche post zelf door Thurn &. 
Taxis met Frankrijk zou worden 
uitgewisseld. Omdat Pruisen en 
dus ook Danzig niet tot het 
Re/chspostgebied behoorden, 
vinden we geen rayonstempels 
op brieven uit Danzig en andere 
Pruisische plaatsen. Alle post 
door en uit Pruisen moest voor
uit betaald worden tot het 
grensuitwisselkantoor van 
Thurn & Taxis. Op dat moment 
werd de brief gezien als afkom
stig uit het eerste rayon. Zo nu 
en dan vinden we wel op brie
ven uit Danzig het rayonnum
mer 1 afgeslagen. Dit is echter 
meer uitzondering dan regel. De 
in het verdrag vastgelegde uit
wisselingskantoren waren: 
(Thurn&TaxisFrankrijk) Kehl
Straatsburg, Mannheim
Worms, KasselMainz (Mayen
ce),ThalKoblenz, DeutzKeulen 
en DüsseldorfNeuss. Daar
naast waren er in Frankfurt en 



— y I . 

* TV'^ 

■ %^^jTä^^^^^^. \ 

Afbeeldmc) 3  Brief uit Danzi^ ma Amsterdam of andere Nederlandse hauen naar Bordeaux uan 2 5 april 
1795 Het stempel 'D'Hollnnde' merd in Parijs a^eslatjen. Omdat de brief per schipper naar Nederland 
kuiam umden meteen jrantomerken op de enueloppe Het tarief voor een enkeluoudye brief uiordt 
berekend als 20 (komend uit Nederland) +10 (ParijsBordeaux) = 50 Sous 

Afbeelding 4  Brief uit Danzi^ uia Amsterdöm naar Bordeaux uan 15 maart 17g 6 Onder het 
'D'Hollande'stempel staat een'En Num re'stempel Beide zijn in Parijs ijeplaatst Het laatste stempel 
^eeft aan dat het tarief m baar betaald dient te uiorden Correspondentie uit Nederland kreê ] m Parijs ujel 
een in^angsstempel in te^enstellmtj tot brieuen uit Pruisen Ook op deze brief dus ̂ ecnjrancomerk. Het 
tarief IS berekend als de brief uan ajbeeldin^ 5. 20110=50 Sous 

Hamburg nog twee kantoren 
die post met Parijs uitwisselden. 
Alle Thurn & Taxis kantoren 
moesten de post die niet uit het 
Re/'c/ispostgebied afkomstig was 
stempelen naar land van her
komst. Voor dit doel beschikten 
zij over stempels als Pru%se 
(voor post uit Pruisen), Hesse 
(voor post uit de vroegere Hes
sische landen en voor post uit 
Pruisen via dit land). Haute Saxe 
en Basse Saxe (voor post uit 
Hannover/Saksen). Hamburg 
had geen herkomststempels in 
gebruik, maar alleen het rayon
stempel R.N. 4. voor post uit de 
Noordse landen. 
Dit verdrag bleef tot de val van 
het DuitsRoomse Rijk van 
kracht. Na de verloren slag bij 
Austerlitz en de daarop volgen
de abdicatie van Franz II in 1806 
kwamen alle afspraken met de 
Duitse vorsten te vervallen, ook 
die met de familie Thurn &, 
Taxis. Zo ging ook de Reichspost 
ten onder en verloor het post
verdrag zijn legitimiteit. 
In Hamburg had de Reichspost 
naast vele andere postdiensten, 
zoals die van het groothertog
dom Berg, ook een eigen post
kantoor. Dit eindigde na de be
zetting van Hamburg in novem
ber i8o6 door Frankrijk. Berg 
was vanaf dat moment, naast 
Denemarken, de enige die nog 
een kantoor in Hamburg had. In 

• augustus 1808 moest ook Berg 
o het veld ruimen voor de Franse 
^ post. 

^ Het Huis Thurn & Taxis pro
" beerde zoveel mogelijk inkom
^ sten te redden door het afslui
'^ ten van bilaterale verdragen met 
° de vorsten van het vroegere 
= Duitse Rijk, nu verenigd in de 
^ Rijnbond en later ook met de 
£ machtshebbers in Berg (1812) 

— " ^ en Westfalen (6 november 

f CL 1808). Met veel moeite probeer
» " deThurnS, Taxis de touwtjes in 

handen te houden in haar 
steeds verder inkrimpend post
gebied. 
Problemen ontstonden al in 

1803, toen na de herverdeling 
van de bezittingen op de rechter 
Rijnoever besloten werd dat 
Thurn & Taxis overal onbeperkt 
zijn postdienst mocht uitoefe
nen. Pruisen beschouwde de 
vorst van Thurn & Taxis als een 
vijand van haar eigen postdienst 
en liet hem in de haar toegewe
zen gebieden niet toe; het be
sloot de rechten van Thurn & 
Taxis af te kopen met 200.000 
Thaler. Hiermee was Pruisen de 
eerste staat die zich volledig van 
de Reichspost losmaakte. 
Eind 1813 naderde het einde van 
de Franse heerschappij met ras
se schreden. De bevrijde voor
malige Duitse gebieden kwa
men onder een voorlopig co
mité van bestuur te staan onder 
leiderschap van Freiherr von 
Stein, een vroegere ministervan 
Pruisen die nu in Russische 
dienst was. Het was zijn op
dracht om zo snel mogelijk 
orde, rust en de postverbindin
gen te herstellen. De vorst van 
Thurn &Taxis had het goede 
idee zijn diensten aan het co
mité aan te bieden dat hier di
rekt op inging. Met een decreet 
van 16 januari 1814 kreeg Thurn 
& Taxis het recht om een voorlo
pige postdienst op te zetten in 
de bevrijde gebieden. Hoewel 
Thurn &,Taxis een deel van de 
opbrengsten moest afstaan aan 
het comité, hoopte ze dat ze 
haar diensten permanent kon 
maken in deze landen. 
Na de val van Napoleon was 
ook Thurn & Taxis een van de 
rechthebbenden tijdens het 
Weens Congres. Het Congres 
herstelde het privilege van post
bezorging per de situatie van de 
Vrede van Lunéville in i8on. 
Pruisen echter weigerde op
nieuw aan Thurn &,Taxis deze 
rechten en wees de postdienst 
de deur in de door haar weer in 
bezit genomen gebieden. Dit 
was voor andere vorsten een te
ken om ook zelf een lucratieve 
postdienst op te zetten. De 
vorst van Thurn en Taxis hoopte 

opnieuw op een schadevergoe
ding van Pruisen maar deze liet 
weten destijds, in 1803, al te 
hebben betaald om de post
dienst uit te kopen. Omdat 
Thurn &Taxis geen andere keus 
had, trok ze zich terug. Dit ging 
niet al te snel en pas op 1 juli 
i8 i6 nam Pruisen haar post
diensten weer op. 
Na de ovenwinning op Frankrijk 
trachtten vele staten, ondanks 
het oorlogsverleden van het 
land, een postverdrag met 
Frankrijk te sluiten. Door zijn 
geografische ligging kon Frank
rijk niet genegeerd worden. Op
nieuw gedwongen door veran
derde grenzen probeerde Thurn 
& Taxis eens te meer om een 
postverdrag met Frankrijk af te 
sluiten in het belang van alle be
trokken landen. Zo sloot zij op 
30 april 1814 een voorlopig ver
drag over de uitwisseling van 
post tussen Frankrijk, Duitsland 
en België. In dit verdrag werd 
bepaald dat de oude afspraken 
uit het verdrag van 1801 rechts
geldig bleven. Ten behoeve van 
dit verdrag opende Frankrijk 

twee nieuwe grensuitwisselkan
toren: Civet en Saarbrück (tot 
1815 in bezit van Frankrijk). Dit 
voorlopige verdrag bleef van 
kracht tot mei 1818, waarna het 
werd opgevolgd door het nieu
we verdrag tussen Frankrijk en 
Pruisen. 

Danzig 
Na de eerste deling van Polen 
zette Pruisen onmiddellijk po
stroutes uit door haar nieuw ver
worven land, Westpruisen. Ook 
trachtte zij de Poolse post in 
Danzig ervan te overtuigen haar 
postdiensten op te geven. Toen 
dat niet lukte opende Pruisen in 
oktober 1772, om de Danzigers 
te intimideren, net buiten de 
stadswal in het gehucht Stolzen
berg een Oberpostamt. Dit leid
de tot een volledige isolering 
van het Poolse postkantoor in 
Danzig. Veel kooplieden brach
ten heimelijk hun post naar Stol
zenberg omdat de Pruisische 
post goedkoper en betrouw
baarder was. Pas na de tweede 
deling op 9 april 1793 kon het 
postkantoor van Stolzenberg 

Ajbeeldinij 7  Brief van Danzig naar 'Bourdeaux' van 17 juli 1792, ruim een halfjaar voordat Pruisen 
Danzy m bezit neemt Het stempel 'Maseijck' is van T&T Ongetu;ijfeld is de bri^mfleleverd bij het kan

toor m Stolzenberg Linksonder de verpliehte jrankerinij tot Wesel, 3 2 en de 4 Sous voor het transport 
naar Maaseik De Fransejrankering is als voor brief van afbeeldinä 6, (20+4)+io=54 Sous 
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Afbeelding 5  Brief van Danzig naar '^omdzaux' var\ 1 december 1794. Deze brief is ucruoerd ouer een 
on^gebruikelijke postiue^ uia Hannouer Het zeldzame stempel 'Basse/Allema^ljne' afgeslagen in Parijs, 
documenteert deze route HetfrancomerkFr 52 is met het blote 003 nauujeiijks meer te herkennen Het 
Fronse tarief is 24+10=34 Sous 

verhuizen naarde voormalige 
onderkomens van de Poolse 
post in Danzig. 
Na de verovering van Danzig 
door Frankrijk in 1807, kreeg de 
nieuw gevormde vrije stad Dan
zig een Franse postdienst. De 
stad sloot ook met Pruisen een 
postverdrag. De stad verpachtte 
haar postdienst voor twintig jaar 
aan Pruisen voor 3.000 Thaler 
per jaar. Hiervoor was echter 
toestemming van Napoleon no
dig. In oktober 1809 ging het 
verzoek uit; het antwoord is he
laas niet bekend. 
Zodra de Fransen zich in 1814 
terugtrokken, keerde de Prui
sische post weer terug naar 
Danzig. 

DE POSTROUTES EN 
HUN STEMPELS 
In de nu volgende tekst betekent 
de vermelding van het teken ■** 
een uitwisseling tussen twee 
postadministraties, bijvoorbeeld 
tussen Pruisen en Frankrijk. Het 
is belangrijk om te onthouden 
dat alle Franse ingangsstempels 
uitsluitend voorkomen op por

tobrieven, dus brieven waarvan 
het port op de plaats van be
stemming betaald werd. Tran
sit en ingangsstempels zijn 
meestal niet erg duidelijk lees
baar afgeslagen. Francobrieven 
vooruitbetaald dus  komen in 
deze periode niet veel voor. De 
belangrijkste routes worden 
hieronder beschreven, maar ook 
minder dagelijkse komen aan 
bod. Deze opsomming berust 
geenszins op volledigheid. In de 
literatuur worden voor Danziger 
brieven nog andere routes be
schreven. Omdat ik ze niet alle
maal kan illustreren, zijn deze 
afwijkende routes niet allemaal 
opgenomen. Het kan dan gaan 
om slechts een enkele brief die 
zo gelopen is. 

De route over Nederland 
Hier was het oude Franse post
stempel D'Hollande (aflteeldin
gen 3 en 4) uit Parijs nog steeds 
in gebruik. Brieven met dit 
stempel zijn hoogstwaarschijn
lijk naar Nederland gebracht via 
schepen uit Danzig. Door ze 
pas hier op de post te doen be

Afbeeldin,g 5  Brief uit Danzi,g naar Bordeaux uan 20 meii /gö Deze'En Num re'brief is uia Wesel 
naar Frankrijk^elopen De uerpiichtefrankenng tot Wesel staat links onder F 52. De tax tussen Wesel en 
Maaseik uan 4 Sous staat bouen het stempel. Het tarief urn Parijs is 20+4 Sous uoor een brief uit een 
Duitse stad uermeerderd met 10 Sous uoor ParijsBordeaux = 54 Sous in baar te betalen. Geen transit en 
Frans in,gancjsstempel 

Spaarde men op de hoge porto
kosten. De route was waar
schijnlijk: DanzigNederland** 
ParijsBordeaux. Gelijksoortige 
routes bestonden over de ha
vens van St. Mab en Nantes en 
mogelijk andere Franse havens. 
Danziger brieven aangeland in 
Frankrijk zijn zeldzaam. 

De route over Hannover 
Onder andere was het mogelijk 
om een route als Danzig
BerlijnHannoverAiPanjs
Bordeauxte benutten. De pre
cieze route is mij onbekend. De 
gebruikte stempels zijn dan ook 
vaak zeldzaam, zoals het hier 
waarschijnlijk in Parijs afgesla
gen stempel Basse/Allemagne 
[afbeelding s). 

De route over WeselMaaseik 
Aan het einde van de achttiende 
eeuw was de route over Wesel
Maaseik [afbeelding 6) een van 
de belangrijkste voor de post uit 
de noordelijke Duitslanden naar 
Frankrijk. 
—V93 Na de annexatie van 
Danzig door Pruisen (PR) ging 

f «■r̂  I ^ — wc "f" 

de Danziger post voortaan via 
de Pruisische post en dan ver
der naar de Thurn & Taxis 
(T&T) uitwisselkantoren met 
Frankrijk (F). 
De algemene route was: Dan
zigBerlijnMagdeburgWesel 
(PR)*.Maaseik(T&,T)*.Mar
che(F)SedanParijsBordeaux. 
Brieven over deze route dragen 
het Thurn & Taxis transitstem
pel Maseyck [afbeelding/). Een 
Frans entréestempel komt niet 
op deze brieven voor. 
—1798; Maaseik is nu Frans 
grondgebied geworden. Het 
Thurn & Taxis kantoor is ver
plaatst naar Düsseldorf. De rou
te over Wesel is: DanzigBerlijn
Wesel(PR)*.Maaseik(F)Sedan
ParijsBordeaux. 
Brieven over deze route krijgen 
nu wel een Frans ingangsstem
pel; par Wesel [afbeelding 8). 
—1804: Alle post uit Danzig 
over Berlijn gaat via het uitwis
selkantoor in Wesel(T&T)*j 
Maaseik(F)etc. Een nieuw 
Frans ingangsstempel luidt nu: 
Prusse/par Maaseyk (zie afbeel
ding g). 

/ ) y' *■*■ f >
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Afbeeldmtj 8  Briefuan Dünzi,g naar 'Bourdeaux' var\ 5 nouember 1802, Daar Maaseiksmds 1798 
Frans gebied is, draagt de brief het Franse ingangsstempel 'Par Wesel' In zuiak rood krijt staat linksonder 
'Fr 5 2' uoor het Duitse traject tot Wcsel Doar het om een brief uan dubbel geuJicht gaat is de Fronse 
taxatie berekend als [12+5)2=54 De'cimes Op de briefzijn slechts 55 D^cimesuermeld. 

Afbeelding g  Brief uan Donzig naar Bordeaux uan 17 februari 1804 De brief is ueruoerd onder het 
nieuuie postucrdrag uan 1801, Het Franse ingongsstempel is nu 'Prusse par/Moaseijck' De briff isfranco 
Wesel zools de F32 Iaat zien Het Franse tarief berekent zich als 12+5=17 De'cimes 



ßouen üfbeeldm^ lo  Brief van Danzig naar Panjs van 16 september 1808 De briej komt oüer Neuss naar 
Frankrijk waar men het m^angsstempel 'Prusse/par Neuss' plaatst Linksonder s taat /3 2 het bedrag dat tot 
Dusseldorfuooruit IS betaald Voor het tarief NeussParijs^eldtno^ steeds het tarief uan 175 g, dus 24/2=12 
De'cimes Het rode stempel links is het aankomststempel uan Parijs Rechtsbouen ajbeeldin^ 11  Brief uan Danzi^ 
naar Lyon van 21 mei 1805 Deze bnef^in^ ouer Frankfurt via Kehl (in rood krijt uermeld) en Straatsburg, Het 
zeldzame stempel Prusse is aj^esla^en in Frankfurt o/Kehl De taxatie zou moeten zijn 7 De'c uoor een bn^ouer 
Straotsbur^ + 6 uoor Straatsbur^Lyon = 15 Decimes Op de brief staat echter, uiterst dun ̂ eschreuen in het midden 
i6(>)Deames Euentueel als de brief tussen 6 en S^ram UJOO^ komt er no^i Dec bij Deouerblijuende23 Dec zijn 
onuerklaarbaor. Waarschijnlijk hebben me hier een niet bemerkte Jout te doen 

rT?"^'. 

Afbeddinfl 12  Brief uit het bezette Danzig naar Parijs van 24januan 1809, Daar de Elbe nu de DuitsFransegrens 
uormt, loopt de briêfouer uier landen In Mogdeburij (WF) stempelt men'Prusse p m.'en het Francostempel In 
Dorssten (BE) luerd de ei^en plaatsnaam en het transitstempel 'Neukirchen (par)' aj^eslagen Tenslotte kwam het 
Franse mgantjsstempel 'Prusse/par Neuss' not] op de brief Het tanef is berekend alsjranco tot Magdeburg. De 15 
links en de cijfers rechts geuen ongetunjfeld de transit berekeningen uoor Berg en Westfalen uieer, Frankrijk zelf 
rekende uoor deze brief uan tussen de 810 gram. I2xi'/;=i8 De'cimes 

Afbeelding 13  Brief uit Danzig naar Bordeaux uan 1 ougustus 1811 Deze brief is ouer een 
alternatieve route uanaj Magdeburg gelopen De briefbereikte Berg ouer Kassei luaar het 
ingangsstempel 'Prusse par Magdeburg' werd geplaatst Bij aankomst in Frankflirt kiuam het 
stempel 'Hesse' uoor post uit ojouer Westfalen erbij De bri^uïas uooruit betaald tot Giessen, 
zo blijkt uit de met de hand geschreuen uermelding 'Fr dessen' De taxatie is uolgens het tarief 
uan 175g en 1806 12+7=19 De'cimes 

— i8o6: Wesel en Emmerich 
worden deel van het groother
togdom Berg (BEJ. Na de over
winning van Frankrijk op Prui
sen worden de oude postverbin
dingen opgeheven ten behoeve 
van de Franse postdienst. De 
nieuwe routes lopen alle over 
het grondgebied van Berg. De 
Pruisische stad Lünen vervangt 
nu Wesel en Emmerich als uit
wisselkantoor. In feite is dit het 
einde van de route over Wesel
Maaseik. 
—180S: De nieuwe postweg 
voor Danzig/Pruisen is nu Dan
zigBerlijnLünen(PR)<Neuss 
(F) of als alternatief Lünen'*>.in 
transit via Wesel(BE)Maaseik. 

■=r Deze route hield stand tot eind 
° 1807 en gebruikte nog het oude 
■̂  stempel Prusse/par Maaseyck. 
Z —T8O8: Als per i januari 1808 
^ de route over Maaseik definitief 
^ sluit, komt een nieuwe vierlan
!li denroute over Düsseldorf en 
° Neuss in beeld. 
= De route is nu DanzigBerlijn 
5 (PR)*.Magdeburg(WF)Kas
^ sel*.Lünen(BE)»iNeuss(F)Pa

 " ^ rijsBordeaux. 
IPS HetuitwisselkantoorLünen(BE) 

" was slechts drie maanden in 
functie (maartmei 1808). Het 
nieuwe Franse entréestempel 
luidt: Prusse/par Neuss [afbeel
ding 10). 

De routes volgens de 
postverdragen tussen 
Thurn & Taxis en Frankrijk 
—1802: Alle post uit Polen, Rus
land, Pruisen waaronder Danzig 
naar Frankrijk gaan over de uit
wisselkantoren van de Reichs
post. Voor post uit Danzig/Prui
sen waren drie uitwissel kanto
ren voorzien: Frankfurt/M, Kehl 
en Deutz. Al deze kantoren 
plaatsten stempels, afhankelijk 
van het land van herkomst, op 
de uitgewisselde brieven. Ook 
brieven in transit door één van 
die landen kregen meestal als 
herkomst één van deze stem
pels. 

De route over Frankfurt/Kehl 
naar Straatsburg 
Post uit Pruisen naar zuidoost 
Frankrijk leidde men over deze 
weg. 
De route was DanzigBerlijn

Frankfurt(T&T)KehKstraats
burg(F)Bestemming. 
Post over deze weg werd in 
Frankfurt voorzien van het 
stempel Prusse (apeeidingn). 
Brieven met dit stempel zijn erg 
zeldzaam omdat na i8o6 er 
geen directe verbinding meer 
met Pruisen bestond. Hiervoor 
in de plaats komt het stempel 
Hesse. 

De route over Westfalen 
en Berg 
Een nieuw postverdrag tussen 
Pruisen en Westfalen op 6 no
vember 1808 maakt een nieuwe 
postroute mogelijk. Danzig
Berlijn*iMagaeburg(WF)Kas
selAcDorsten (BE)Düsseldorf
Neuss(F)Parijs. Brieven over 
deze route dragen verschillende 
stempels, omdat meerdere lan
den gepasseerd worden. In 
Magdeburg komt Prusse p. m. 
(Prusse par Magdeburg) en het 
stempel Franco op de brieven. 
Dan komt de post via de West
faalse grensplaats Neukirchen 
naar Dorsten waar het stempel 
Neukirclnen (par) wordt afgesla
gen (o/beeWmg 12). Tenslotte 
komt in Frankrijk het ingangs
stempel Prusse par Neuss er nog 
bij. Door de overkill aan stem
pels op brieven over deze route 
komt de aanwijzing op 28 febru
ari 1809 dat Dorsten niet langer 
het plaatsstempel Dorsten mag 
afslaan. 

Een alternatieve route was Ber
lijn*iKassel(BE)Frankfurt 
(T&T)KehlStaatsburg(F)Pa
rijs. In Kassei stempelt men met 
De Prusse/par Magdeburg. I n 
Frankfurt komt het stempel Hes
se (apeeldingij) erbij. Het stem
pel Hesse kwam op alle post uit 
en over Westfalen dat groten

deels uit het voormalige Hessen 
was opgebouwd. Het stempel 
Hesse op Pruisische post komt 
heel wat vaker voor dan het 
stempel Prusse dat na 1806 niet 
meer gebruikt wordt. 

De route over Hamburg 
Een alternatieve route voor 
Magdeburgof Kassei was de 
weg over Hamburg. 
De oude route vanuit Hamburg 
over DüsseldorfSedanParijs 
was tot 1803 in gebruik. Brieven 
over deze postweg dragen het 
Thurn &Taxisstempel Ham
burg [ajbeelding 14). 
Vanaf 1803 werd de route gewij
zigd in DanzigBerlijn*iHam
burg(TS6T)^Neuss(F)Paris
Bordeaux. Brieven via deze rou
te dragen het stempel R4 Ham
burg. Ook tijdens de looptijd van 
het voorlopige verdrag uit 1814 
gebruikt Tnurn & Taxis dit stem
pel (o/beeWmg 15). 
Na de bezetting van de stad 
door Frankrijk worden de brie
ven gekenmerkt door het 
Franse stempel Prusse./par 
Hambourg [afbeelding 16). 

De routes na Napoleon 
In het kielzog van Frankrijk gin
gen ook de staten Berg en West
falen ten onder. Pruisen nam 
bezit van zijn voormalige landen 
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Afbeelding 14 Brief uan Danzig naar Bordeaux nan 24 Jebruari 1801 Bneven over 
Hamburg uit die tijd dragen hetTS^T stempel Hamburg Ouer Düsseldorf en Panjsgmg het 
naar de eindbestemming Het torief is berekend volgens de tariefUiet uan 1759 als 
24+10=54/2=17 Decimes 

Y(7^^^ 

Afbeelding 15 Foru)arder briefranDanzig naar Bordeoux uan 24 januari 1818 De brief was buiten de post om 
naar Hamburg gebracht en door de Hamburgse tussenpersoon Guilliam Schlüter aan het TS.T kantoor ouerhandigd 
De brief is bezorgd onder het provisorische uerdrag uan 1814 Het draagt het T8,T stempel R4 Hamburg (R4 omdot 
Hamburg in het 4e T8>T raijon lag) Het tarief ziet er ols uolgt uit 12 Dec tot Parijs + 7 Dec uoor Parijs Bordeaux 
= ig Decimes 

é^^rê)e^ti.^^t\^ 

Afbeelding 16 Brief uan Danzig naar Bordeaux uia Hamburg uan 21 augustus 1812 Tijdens de 
bezetting uan Hamburg door Frankrijk werd hier het ingangsstempel Prusse/par Hambourg gebruikt 
Het Franse tarief uoor deze brief uan 15 gram [zie de aantekening links bouen) uiordt berekend als 
(12+7)2 /2=48 Decimes 

en Thurn &Taxis richtte haar 
oude postroutes weer in Een 
belangrijke route ging van Dan
zig over BerlijnSal<senAiFrank
furt(T&T) KehlA.Straatsburg(F) 
naar Parijs en verder Brieven 
over deze route ontvingen in 

Frankfurt het stempel Haute 
Saxe en m Straatsburg kwam Al
lemagne/par Strasbourg [ajheel 
dms 77) erbij 
Ook oude routes over Keulen, 
Aken en Emmerich kwamen 
weer tot leven Zo ontstond de 

Yoa^. 
/V'X'T^' ' 

Afbeelding 18 Brief uan Donzig naar Bordeoux uan 6 december 1814 Deze brief loopt onder het 
uoorlopige verdrag uon 1814 De brief draagt het transitstempel 103 Cologne en het Franse 
ingangsstempel Allemagne/par Givet uan het speciaal uoor dit verdrag geopende kantoor in Givet 
Opmerkelijk is het nog aanwezige Franse departementsnummer m dit stempel van Keulen Dit nummer 
verdween nog m december De brief isjranco Colin Het Franse tarief voor deze bnef tot 11 gram is 
(12+7)2=58 Decimes 
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Afbeelding 17 Brief van Danzig naar Bordeaux uan 11 nouember 1817 Voor het eerst zien we ook een 
stempel uan Donzig De bnefwas vooruit betaald tot Franlcflirt waar het stempel Haute Saxe als 
herkomststempel werd geplaatst Van hiergmg de brief ouer Straatsburg waar het ingangsstempel 
Allemagne/par/Strasbourg op de brief kwam naar zijn bestemming Het tarief is berekend als 
Straatsburg Parijs + Porijs Bordeaux 12+7=19 Decimes 

route Danzig Berlijn
Keulen(T&T)*.Civet(F) Parijs
Bestemming Brieven uit Prui
sen over Keulen kregen in deze 
stad nog het Franse departe
mentsstempel ioj/Cologne op
gestempeld en als Frans m 

gangsstempel Allemagne/par 
Civet [ajbeeldmgen i8 en 79) 
Ook over Emmerich werd een 
oude route geopend Waar
schijnlijk zag die er zo uit Dan 
zigBerlijnEmmerichKleef 
(T&T) Namur*^IVIezieres(F)

V 7 //^*/nY. ^^y^^^^ 

^lJ\y/^^A 

Afbeelding ig Brief uan Danzig naar Bordeaux uan 14 maart 1815 De bnef is van hetzelfde type als die 
uan ajbeeldin^ 18 nu is echter het nummer 10^ uit het stempel Cologne uermijderd Ook hier^anco 
Colin en het Franse ingangsstempel Allema^nc/par Giuet De Fransen rekenden uoor deze bnef dte tussen 
de 6 en 8 gram luoog 12+7+1=20 Decimes 

9S9 
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Afbeelding 20  BnefMn Danzi^ naar Bordeaux uan 2 g april 1814 Deze brief kmam m Emmerich aan 
ulakna het iniuerkin^ treden uan hetmeuu^euoorlopiaeuerdraa uan 1814, Hoeujel het gebied weer 
Pruisisch uias, u;erd de post door T&T uerzor^d Daar Danzi^ no^ ̂ ecn stempels voerde zien u;e als her

komstbenoemm^ rechtsbouen het zeldzame 'de Danzig'. De brief is_^anco Emmerich (frey lo) Dit ̂ etal 10 
IS het uit 32 Pruisische Groschen omgerekende bedrag uit het tarief uan 1775 Als transitstempel zien \»z 
het oude stempel van Ber^ 'Emmcnch/par Cleves' Wat dit T8.Tstcmpel documenteert is niet duidelijk de 
ouer^aue van de brief uan Pruisen aan T&T o/van T&T aan Frankrijk Het tarief binnen Frankrijk is 
berekend als12+7=19 De'cimes 

m'n 
I iiiMMBlIiiitf'r'irfMr' 

Afbeelding 21  Bnef van Danzy naar 'Bourdeaux' Man 12 mei 1814. De bnef is vooruitbetaald tot 
Dusseldof [fr Ddorf) Door ditjranco Düsseldorf komt hier nu hrt 'R.N,:' rayonstempel op de brief Ook 
hierheen Frans entre'estempel Het Franse traject ujordt berekend als. 12+7=19 De'cimes 

DAl̂ ^̂ '̂ '̂  1 / 
1 

L 
^ Afbeelding 22BriefuanDanzignaarNantesuan25/ebruariiSi7 De bnef isjranco Aken Opdebrief 
] ^ een iiroeg stempel \)ü'n Donzig en een transitstempel uan Aken 'R i/Aochen' Daar Aken m het eerste 
<= T&Trai)on log en de brief tot daar onbelast mos zien uie het raijon stempel R i op de brief Een Frans 
„ entre'estempel ontbreekt. Het Franse tarief is 12+5 (ParijsNantes) = 17 De'cimes. 

Parijs. Het is niet duidelijk waar 
de post voor Frankrijk werd uit

gewisseld. Brieven over deze 
route zijn gestempeld met het 
oude grensovergangsstempel 
van Berg Emmerich/par Cleves 
[ajbeeldingio). Dit stempel, ze

ker op brieven uit Danzig, is 

zeldzaam. 
Omdat het nieuwe postverdrag 
tussen Thurn &Taxis en Frank

rijk een herkomststempel op 
alle brieven vereiste en Pruisen 
nog steeds geen stempels had 
ingevoerd, plaatste Thurn &, 
Taxis een Rayonstempel R.N. i 
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BefecKau  . • 
Belfaft, fr. Amflerdam 
Belgardt, p. Cörlin 
Belgnidt, fr. Zuckmantell 
Bemheim, p. Bielefeldt 

Bergen, fr. Hamburg 
Berlin . . • 

Bern, fr. Nürnberg 
Bernau . .  

Bernburg 
Bernt . .  

Bevern, p. Halberftadt ■ 
Bielefeldt 
Bielitr.', fr. Zuckmanlell • • 
Bifchburg, n. Heilsberg  

Bifchofswerder. p. M.iiienwerdcr 
Bischflein, p. Heilsberg 

Blanckenbiirg, p. Quedlinburg. 
Böhmen, fr. Ausfig 

NB. aai) fr. ülau 
Boitzenburg 
Bötzow . . . 

Bologna, fr. Trento 
Bonn, fr. Weefell 
Bourdeaux, fr. Weefell • • ; 
Brandenburg 
Brandenburg , p. Braunsberg  1 
Brauiuberg . •  j 

EraunI 

5« 
QJttugifcI)«!! ©tofc^en 

Chi 3Joi' 
1 ICO 

»rief 1 iHihlc. 

öir. 

2 2 
2 0 
3? 
1 2 

34 
30 
27 
2 0 
40 
lg 
2 « 

'̂  
28 
30 
34 
17 
I I 
1 0 
28 
3« 
32 
28 
2 2 
f6 
32 

ITOAiije 

1 Oir. 

143 
124 

. 2 1 0 
68 

173 
180 

1 '6T 
1 2 4 

1 IT8 
1 2 4 

i r4 
I? 

l U 
218 
•73 
82i

r^T 
y«l 
i ? 4 
• 

2 0 0 

J Ï 4 
1 2 . . 
i f 8 

»er 
loo 

9!il)lr. 
tSoiti. 

för. 

i 54 
8 ' 

JOJ 

4 2 
98 

1 90 
83 
81 

i 79 
81 
77 
13 

1 ''7 
"47 
98 

^ 2 ^ 
39 

39 i 
77 
• 

134 
77 
81 
79 

2 1 0 l O f 
3 2 2 1 0 lOJ 

24 
1 2 

8 1 
' 4 
f 6 T 
3 7 i 

94 
391 
26J 

1 
iÖor 
.«auf« 

inaiiiis« 
aUoatJ 

^iv« 
'Pimiti 

Wr. 

1 2 
1 I 

>7 
6 

i r 
»T 
J 2 
1 1 
1 2 
1 0 
12 

' i 
12 
18 
«y 
7 

^\ 
4 

12 


17 
1 2 
1 2 
IZ 

17 
"7 
1 2 

31 
2 ^ 

»or 
v^ictuäf 
lieii CM 
'PflMlb 

1 ©r. 

9 
8 

I I 
4 

1 0 
1 0 
8 
8 
8 
8 
8 
I 
8 

' 4 
1 0 

1 4^ 
3 
3 
8 


13 

8 
9 
8 

I I 
I I 

5' 
2 1 

2 

Afbeelding 25: Na de tüeigenng vcm de stad Danzig om een Pruisisch postkantoor toe te laten, opende 
Pruisen een Oberpostamt net buiten de stadsujallen in Stolzenberg De hier afgebeelde pagina komt uit 
het tarieuenboek uan dit kantoor Op deze pagina is te zien dat een enkeluoudige brief naar 'Bourdeaux' 
tot Wcsel met 3 2 Pruisische Groschen gefrankeerd diende te zijn (uit. Konigl Preussische Posttaxe zu 
Stolzenberg, Arge Deutsche Ostgebiete, Nr 15g; 1958; met toestemming van de auteur, H. Apitz). 

(afoeeló'mg 21) op deze brieven 
die tot Düsseldorf gefrankeerd 
dienden te zijn. De gevolgde 
route was waarschijnlijk Danzig

BerlijnDüsseldorf(T&T) 
•*iNeuss (F)ParijsBordeaux. 
Nadat Aken weer Duits grond

gebied was geworden, werden 
ook over deze stad de oude rou

tes door Thurn &,Taxis weer in 
ere hersteld. 
Op de route DanzigBerlijn

Aken (T&,T)*.Civet(F|Parijs

Bestemming kregen brieven uit 
Pruisen het nieuwe Taxische 
stempel R: T/Aachen [ajbeeld'mg 
22). Aken, dat in het eerste rayon 
lag, stempelde zo portobrieven 
afdie tot Aken gefrankeerd wa

ren, dus als afkomstig uit het 
eerste Thurn &Taxisrayon. 

DE TARIEVEN 

In dit deel van het artikel wor

den uitsluitend portobrieven be

schreven. Voor een groot deel 
van deze periode was het oude 
Franse tariefsysteem uit 1759 
nog steeds van toepassing. Om

dat veel brieven over Parijs als 
centraal verdelingspunt liepen, 
hanteerden de Fransen het sim

pele systeem van 24 Sous voor 
elke enkelvoudige brief uit 
Duitsland tot Parijs en 20 Sous 

voor brieven uit Holland. Hier 
bovenop kwam dan het binnen

landse tarief van Parijs tot de 
plaats van bestemming. Dit be

drag was vervolgens nog onder

worpen, voorzover nodig, aan 
het gewichtsprogressiesysteem 
van Frankrijk. 
Een enkelvoudige brief van Dan

zig naar Bordeaux werd dus als 
volgt berekend: 24 Sous tot Pa

rijs plus 14 Sous voor ParijsBor

deaux maakt 38 Sous. Om de ta

riefberekeningen van de Fran

sen goed te begrijpen is enig in

zicht in de gewichtsprogressie 
noodzakelijk; zie hiervoor de 
hieronder afgedrukte tabel. 

Jaar 

1759 

1802 

Gewicht Progressie 

< 7>5 gram 
7,515 gram 

> 15 gram 

< 6 gram 
5< 8 gram 
810 gram 
1115 gram 

1 
15 

1 
1 (+1 Déc.) 

1,5 
2 

Ook voor het Duitse traject 
moest betaald worden. Voor alle 
brieven uit Danzig gold in deze 
periode het Pruisische tarief van 
1773. Deze tarieven zijn te vin

den in de Königl. Preussische in 
Preussiche Croschen reducirte 
Post=Taxe zu Stolzenberg. Hier 



vinden we onder andere dat een 
enkelvoudige brief naar 'Bour-
deaux' via Wesel 32 Pruisische 
Groschen kost {afbeelding23). 
Dat was dus het vooruit te beta
len tarief tot Wesel en dat zien 
we vaak in rood potlood links
onder op de brieven vermeld, 
staan als Franco Wesel p. Voor 
het afzonderlijke traject Wesel-
Maaseik moest ook betaald wor
den. Op alle brieven uit deze tijd 
vinden we een '4' vermeld. Dit 
bedrag in Sous werd volgens 
een postverdrag tussen Thurn & 
Taxis en Frankrijk uit 1712 door 
de Fransen aan Thurn &Taxis 
vergoed en daarna verrekend via 
het tarief tot Parijs (20-1-4 Sous). 
Vanaf 1 januari i8oo werden de 
tarieven niet meer in Sous bere
kend en opgeschreven maar in 
Décimes. 10 Sous is vanaf nu 5 
Décimes. 
Vanafeind 1795 tot juli 1796 
zien we op brieven naar Frank
rijk het rode stempel En.Num.re 
(voluit: en numéraire); dit bete
kende dat met baar geld betaald 
moest worden. Het stempel 
werd centraal in Parijs geplaatst. 
Alle brieven dragen, naast de 
normale tariefberekening op de 
voorzijde, het getal '10' op de 
achterzijde. 
Deze '10' staat voono Livres 
(pond) en was het tarief voor 
een enkelvoudige briefte bezor
gen over een afstand van 150 of 
meer mijlen. De Franse staats
kas zat er krap bij en echt geld 
was een staatsbehoefte. Dit al
les betekende dat de geadres
seerde de keus had tussen baar 
te betalen of via asssignaten, 
een inferieur soort papiergeld. 
Met deze laatste methode was 
men dan duurder uit. Om onbe
kende reden is het ingangs-
stempel Maseyck niet terug te 
vinden op En.nunn.re-br\ever\. 
Omdat het stempel uit Parijs 
stamt, zou het als ingangsstem-
pel gezien kunnen worden. 
Daarentegen dragen al dit soort 

brieven die over Holland komen 
wel het ingangsstempel D'Hol-
lande\ Een mogelijke verklaring 
is dat het D'Hollande-stempt\ in 
Parijs voorhanden was. 
Geclurende de periode die in dit 
artikel beschreven is, verander
de het Franse binnenlands tarief 
regelmatig. Meestal ging het er 
in net nieuwe tarief dan om dat 
voor hetzelfde geld een brief 
over een kortere afstand werd 
vervoerd. Het tarief voor brieven 
uit het buitenland, dat dikwijls 
ontstaan is door onderhandelin
gen, veranderde niet. Hiervoor 
bleefdetariefwetvan 1759 van 
kracht en werd ook het binnen
landse tarief uit 1759 nog gehan
teerd. Zo rekende men tot 1806 
nog voor buitenlandse brieven 
met het oude tarief uit 1759; Pa-
rijs-Bordeaux 10 Sous = 5 Déc. 
Behalve de route over Parijs 
wordt ook de route over Straats
burg erg belangrijk. Enkelvoudi
ge brieven over deze route via 
Frankfurt en Kehl met de her-
komststempels Hesse, Prusse, 
Basse en Haute Saxe worden ge
taxeerd met 7 Décimes plus het 
binnenlands tarief vanaf Straats
burg tot aan de bestemming. 
Overigens geldt deze 7 Décimes 
ook voor alle andere grenskan-
toren. Voor de route over Parijs 
blijft de berekening tot Parijs on
geacht het gebruikte grenskan-
toon2 Décimes plus binnen
landtarief In 1806 ging het tarief 
van Parijs naar Bordeaux om
hoog van 5 naar 7 Décimes. 
Tegelijk met het postverdrag 
werd de frankeerdwang tot een 
grensuitwisselkantoor opgehe
ven. 

De tarievenafspraken uit dit 
postverdrag komen opnieuw in 
gebruik met het provisorisch 
verdrag van 1814. 
Met dit ingewikkelde tariefsys
teem kwamen geregeld foutieve 
berekeningen voor, die dan - zo
ver men ze ontdekte - gecorri
geerd werden. 
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NEDERLAND 2004 [2] 
Vorige keer eindigden we 
met de EUuitbreiding en 
nu starten we met het 
vanouds gerenommeerde 
Nederlandse automerk 
Spyker. Twee zegels ver

^ schenen ter gelegenheid 
= van 50 jaar Jeugdfilatelie 
~ in Nederland. De racewa
^ gens van de postzegels 
■= komen op de maximum
2 kaarten [i] en [2] beter 
il! uit. De kaarten zijn echt 
° 'maximaal' dankzij de 
:: speciale afstempeling van 
^ StampKids met de 
:; zwart/wit geblokte finish

vlag die bij autoraces ge
QLfi bruiktwordt[3]. 
' " • Op I juni verscheen een 

nieuwe persoonlijke ze
gel [4], die veel aandacht 
kreeg omdat de voetbal
ler Rafael van der Vaart 

het tabje siert. Van tabs 
zijn geen zelfstandige 
maximumkaarten te ma
ken, uitsluitend van de 
postzegel zelf De tab is 
toegestaan als die het 
beeldmotief ondersteunt. 
Hier is dat niet het geval, 
zodat een goede maxi
mumkaart het abstracte 
lijnenspel met blauw, 
paars, oranje of rood op 
de postzegel moet weer
geven, zoals op een kaart 
van het kunstwerk Water 
JTom the rock van Richard 
Anuszkiewicz [5]. 
Op 23 juni verscheen be
halve een bedrijfspostze
gel ook het laatste velletje 
in de serie 'Koninklijk 
Huis': het gezin van prins 
WillemAlexander. Er 
zijn goede 'trouwkaarten' 
beschikbaar en verder 

zijn er de fotosessies met 
prinses Amalia op het 
landgoed 'Eikenhorst' in 
Wassenaar en van de 
doop in Den Haag [6, 7 
en 8]. De maximumkaar
ten zijn uiteraard in die 
drie plaatsen afgestem
peld. 
Van 6 juli dit jaar dateren 
de veelbesproken Velu
wezegels, met dieren die 
 vreemd genoeg  voor 
een groot deel niet op de 
Veluwe voorkomen, maar 
wel in het boek Brehms 
Tierleben (1900). Het hui
dige leefgebied van de 
moeflons [9] komt 
prachtig uit op deze ge
wone Veluwseansicht
kaart. Het edelhert staat 
parmant op een kaart 
[10] uit het Koninklijk 
Belgisch Natuurhisto

risch Museum in Brussel. 
De bonte kleuren van de 
Vlaamse gaai komen op 
de maximumkaart [n] 
beter uit dan op de post
zegel. De stempelingen 
zijn alle van Otterlo. 
Op I september ver
scheen een blokje met 
drie zegels in het kader 
van ' Weken van de 
kaart'. Opletten hiermee, 
omdat ze slechts tot eind 
van deze maand geldig 
zijn. De abstracte afbeel
dingen verbeelden het 
schrijven, posten en le
zen van een brief 'Schrij
ven' is wel heel goed ge
slaagd met de kaart ~ De 
Vulpen' [12] van David 
Colton uit 1984. De hand 
met de brief die gepost 
moet worden, keert vrij
wel identiek terug in het 

kubistische schilderij uit 
1922 van Fernand Léger 
[13]. Het hoofd van de le
zende man en de gebo
gen brief komen perfect 
terug in de contouren van 
de man van kaart [14], 
die gevormd worden 
door het gevouwen en ge
bogen papierblad uit een 
notitieblok. 
Tot slot meld ik een ver
andering in de FlPregels 
voor tentoonstellingen, 
die werd aangenomen op 
het 68ste FlPcongres in 
Singapore. Het nieuwe, 
grotere formaat kaart 
(Euroformaat, 12 bij 17 
centimeter) wordt nu ge
tolereerd in maximafilie
exposities. Het is niet 
toegestaan deze kaarten 
te verkleinen door er de
len af te knippen. 
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HET ACHTENZESTIGSTE FIP-CONGRES IN 
SINGAPORE OP 2 SEPTEMBER 2004 
De FlP-bijeenkomst - die eens in de twee jaar wordt gehouden - was dit keer bij
eengeroepen in Singapore. Daar vond ook het World Stamp Championship 2004 
plaats met een grote expositie met veel hoogwaardige inzendingen en veel postad-
ministraties (vooral uit de Aziatische regio). Er was sprake van een redelijke be
langstelling, wat niet in de laatste plaats te danken was aan de scholen, die geor
ganiseerde klassengewijze bezoeken hadden geregeld van hele groepen in hun 
schooluniformen! Nederland was in Singapore vertegenwoordigd door de voor
zitter van de NBFV en de heer L.M. Goofers, beoogd secretaris van de commissie 
Postal History (Postgeschiedenis). 

Het FlP-congres werd aansluitend aon het World Stamp Championship 2004 in Singoporegehouden. 
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Via het Bondsbureau 

COMMISSIE
VERGADERINGEN 

Voordat het FlP-congres 
op 2 september kon wor
den bijgewoond, moest 
in de voorgaande dagen 
eerst een reeks commis
sievergaderingen worden 
afgewerkt. Ze stonden 
alle in het kader van de 
voorbereiding van de be
sluiten die in het FIP-
Congres moesten wor
den genomen of be
krachtigd. Ook was er 
nog een extra vergade
ring van de FEPA bijeen
geroepen om te zorgen 
voor een goede afstem
ming. Dat dan in verband 
met de verkiezing van 
alle posities in de FIP-
commissies 'nieuwe 
stijl'. 

Voor elke vergadering 
van de commissies was 
twee uur uitgetrokken. 
Uiteraard werden in alle 
commissies huishoude
lijke zaken behandeld, 
werd verslag uitgebracht 
over de periode sedert 
het laatste FlP-congres 
(2002, Seoel) en werden -
als dat mogelijk was - al 
wat toekomstplannen 
gelanceerd. 
In alle commissies waren 
er ook verkiezingen 
waarbij de voorzitter, de 

secretaris en de leden 
moesten worden geko
zen. 
Hieronder in telegram
stijl de belangrijkste za
ken die in de commissies 
aan de orde kwamen. 

Commissie Astrojilatelie 
Plannen voor de toe
komst: Verbetering van 
Illustrated Seminar paper on 
Astrophilateli) en revisie 
van de Guidelines voor 
Astrofilatelie na de 
recente intrede van China 
in het ruimteonderzoek. 

Commissie Traditionele 
Filatelie 
Er werd afscheid geno
men van Michael Blake, 
die de afgelopen vier jaar 
als voorzitter fungeerde. 
Op de tentoonstelling in 
Singapore werd voor de 
eerste keer de jurering in 
de drie tijdsperioden toe
gepast. Belangrijk is dat 
zowel inzenders als jury
leden moeten leren dat 
de drie groepen gelijk
waardig zijn. 

Commissie Aerojilatehe 
Door Nieuw Zeeland was 
Keith Griffiths kandi
daat-secretaris gesteld. 
Hij verloor echter van de 
heer Schneider. Het aan
tal stemmen werd niet 
bekend gemaakt. Af

scheid werd genomen 
van Egil H. Thomassen 
als voorzitter van de com
missie oude stijl. 

Commissie Thematische 
Filatelie 
Na de verkiezingen werd 
afscheid genomen van de 
jarenlange voorzitter 
Giancarlo MoroUi. Hij 
werd door de aanwezigen 
onthaald op een staande 
ovatie voor het vele goede 
werk dat hij heeft gedaan 
voor de thematische fila
telie. Daarna werd een 
presentatie verzorgd 
door Morolli en Laege 
over de aspecten van het 
jureren van thematische 
inzendingen, gericht op 
het verkrijgen van meer 
consistente beoordelin
gen en een beter inzicht 
in de thematische regel
geving. Deze presentatie 
was zeer verhelderend 
niet alleen voor de the
matische filatelie in het 
bijzonder, maar ook voor 
de filatelie in het alge
meen. 

Commissie Vervalsingen 
Er waren geen tegenkan
didaten voor de beschik
bare functies, zodat geen 
verkiezingen noodzake
lijk waren. Terugtredend 
voorzitter Patrick Pear
son werd door de nieuwe 

preses James Van der Lin
den bedankt voor zijn 
werk in de afgelopen ja
ren. 
Na de noodzakelijke for
maliteiten werd een pre
sentatie verzorgd door 
enkele Aziatische en Aus
tralische AIEP-leden. Aan 
alle aanwezigen werd een 
brochure met deze lezin
gen uitgereikt. 

Commissie Maximajilie 
Hier was door Hongarije 
een tegenkandidaat ge
steld. De schriftelijke 
stemming wees echter uit 
dat de heer F.J. Hermse 
uit Nederland met 22 
stemmen gekozen werd 
als lid van de commissie. 
De nieuwe SREV en de 
Guidelines uoor Maximaphi-
ly werden aangenomen 
en goedgekeurd door de 
FIP Board. Ze zijn van 
kracht met ingang van i 
september 2004. Ze zul
len in vier talen opgeno
men worden op de websi
te van de FIP. 

Commissie Postgeschiedenis 
Door de aanwezigen wer
den twee voorstellen aan
genomen. Het eerste 
voorstel behelsde dat 
voortaan drie periodes 
zullen worden gehan
teerd: postgeschiedenis 
tot 1875 ('pre-UPU'), 
postgeschiedenis van 
1876 tot 1945 en postge
schiedenis na 1945. 
De tentoonstellingsin
zendingen zullen worden 
gejureerd naar de periode 
waarin ze aanvangen of 
waarin het zwaartepunt 
van de inzending ligt. 
Het tweede voorstel be
trof het gebruik van aan 
het onderwerp gerela
teerd illustratief materi
aal, dat in beperkte mate 
wordt toegestaan. 
Deze twee voorstellen 
werden door het FlP-con-
gres aangenomen; ze zul
len op korte termijn ver
der worden uitgewerkt en 
gepubliceerd. 

Commissie Jeugdjilatelie 
In deze commissie waren 
tegenkandidaten gesteld. 
Mevrouw Yaovanee 
Nirandara uit Thailand 
kandideerde voor het 
voorzitterschap tegen 
Miguel Garcia Ferdandez 
(Spanje). De stemming 
wees uit dat Garcia met 
24 stemmen (22 stem
men voor Nirandara) was 
gekozen. Ezio Goretta uit 
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Italië won de stemming 
van Istvan Glatz uit 
Hongarije. Jolin Powell 
tenslotte kreeg de meeste 
stemmen voor de FIAF 
vertegenwoordiging. Af
scheid werd hier geno
men van Michael Mades-
ker als voorzitter van de 
commissie 'oude stijl'. 

Commissie Fiscale Filatelie 
Na de verkiezing in deze 
commissie gaf D. Smith 
een presentatie onder de 
titel What are Reuenues.' 
Ralph Ebner gaf zijn 
ideeën weer over Collec
ting, Mounting and Exhibi
ting Documents, waarin hij 
onder meer liet zien dat 
in de fiscale fdatelie de 
posthistorische benade
ring (tarieven) langzaam 
terrein wint. Ron Lesher 
presenteerde twee korte 
artikelen over (filatelisti-
sche) belangrijkheid. 

Commissie Postwaarde-
stukken 
In deze commissie werd 
afscheid genomen van 
voorzitter Alan K. Hug-
gins. 

Commissie Fiiatelistische 
Literatuur 
De stemmingen verliepen 
in bijna alle commissies 
verschillend. Afhankelijk 
van de voorzitter en de 
achterliggende cultuur 
waren de verschillen heel 
leuk om waar te nemen. 

Voor Nederland was van 
belang dat de Nederland
se - door de FEPA-verga-
dering in Valencia geko
zen - kandidaten, de he
ren Cees lanssen, Bert 
Goofers en Frans Hermse 
allemaal aan het werk 
kunnen als respectieve
lijk secretaris van de 
Commissie leugd, secre
taris van de Commissie 
Postgeschiedenis en lid 
van de Commissie 
Maximafilie. 

HET 68STE CONGRES 
VAN DE FIP 

Op 2 september kwam 
hetFip-Congres bijeen. 
Aanwezig waren bijna 
tweehonderd personen, 
die 70 van de 73 leden 
van de FIP vertegenwoor
digden; 58 leden waren 
in persoon aanwezig en 
voor twaalf leden was een 
machtiging afgegeven. 
Al in het bericht van FIP-
presidentKoh Seow 
Chuan op de Presidents 
Page in het FlP-blad Flash 
werd melding gemaakt 
van drie belangrijke pun
ten. 

FlP-uoorzitter Koh Seow Chuan . 

Ten eerste was dat de sa
nering van de financiën; 
er is over 2003 nog een 
klein tekort. Voor de ja
ren 2004 en 2005 is de 
balans in evenwicht. 
Ten tweede: de éénkader-
tentoonstellingen, die 
met succes werden toege
past in Bangkok (2003) 
en Valencia (2004). Er 
werd voorgesteld tot aan 
het congres van 2006 ver
der te experimenteren, 
om dan mogelijk beslis
singen te nemen. 
De ingediende moties 
van de FEPA en de FIAF 
met ingenomen stand
punten werden wel glo
baal besproken, maar 
kwamen niet in behande
ling. 
Het invoeren van de ge
wijzigde bestuursstruc
tuur was het derde be
langrijke aandachtsveld. 
In het Bestuur van de FIP 
kwam een wijziging 
doordat de Argentijn Ote
ro het in de verkiezing te
genover de Amerikaan 
Peter P. McCann niet 
haalde (37 stemmen voor 
McCann, 31 voor Otero). 
Joseph Wolff, de Luxem
burgse FEPA-kandidaat 
voor het vice-voorzitter-
schap, werd met algeme
ne stemmen benoemd. 
Een hele reeks benoe
mingen was voorbereid 
in de diverse commissies. 
Als gevolg daarvan wer
den nu alle benoemings
voorstellen goedgekeurd. 
Tentoonstellingen met 
FlP-erkenningen werden 
besproken, respectieve
lijk toegelaten. Het ging 
omTaipeh 2005; Espaiïa 
20o6(Gyon);Belflica 
2006; Brasil 2007; EJiro 
2008; Tel Auii) 2008; en 
Suid-AJrika 2010. 
Tunesië en Georgië wer
den toegelaten als lid van 
de FIP. 

Het volgende FlP-con-
gres zal in 2006, in Sevil
la (Spanje), worden ge
houden. 

Ties Koek, Dieren 
25 oktober 2004 

Op zaterdag 16 oktober 
2004 vond een bijeen
komst plaats van verte
genwoordigers van de 
veertien regio's met le
den van het bestuur van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV). Voorzitter van 
de vergadering was de 
heer H. Buitenkamp. 
Alle regio's, behalve re
gio 7, waren vertegen
woordigd. 

De belangrijkste zaken 
die tijdens de bijeen-

OVERZICHT VAN DE BEK 
TIJDENS POSTEX 2004 

Tijdens de in oktober in 
de Americahal in Apel
doorn gehouden postze
geltentoonstelling Postex 
2004 heeft de jury de vol-
gencie hoogste bekronin
gen toegekend. 

Categorie 2 

Goud 
(80 punten en hoger): 
G. Karman ('De zink-
plaat-emissie van Perzië 
1919,1924 en 1925'); A.C. 
Lensen ('De poststem
pels gebruikt op twee 
tramlijnen in Zeeuws-
Vlaanderen'*); J.J.J.M. 
van der Sauden ('Kruui-
krro, kruui-krro, Kraan
vogels'); D. van der Wate
ren ('Nepal classic'*) en 
P.J. van de Winkel ('Van 
wrijfsteen tot monu
ment'*). 

Groot uerguldziluer 
(75-79 punten): 
H.E. Aitink ('Luchtpost 
Spaanse Burgeroorlog 
1936-1939'); H.G. Huls
hof, ('Snippen'); W.H. 
Koopman ('De luchtpost 
in en om het Caraïbisch 
gebied'); J. de Ruiter 
('Die Überwachung des 
Auslandsbriefverkehrs 
während des 2.Weltkrie
ges durch die Deutschen 
Dienststellen A bis E') en 
J.M. Vroom ('Koude Stro
men, Hete Vlaktes'). 

Verguld ziluer 
(70-74 punten): 
P.P.M. Gommans ('Van 
Helmont naar Hel
mond'); A.J. Jansen 
('Hotelpostkantoren in 
Egypte'); H.J. Koenen 
('Nederland, van trech-
terbekercultuur naar Eu
ropese samenwerking'); 
P.C.C, de Koning ('Land
bouw, de schakel in de 

komst aan de orde l<wa-
men waren: 
- invulling jubileum van 

de NBFV in het jaar 
2008; 

- het trekken van con
clusies uit de bevindin
gen van het 'Groot Fi-
latelistisch Overleg'; 

- wervingsbrief van Fe
deratie I.V. Philatelica; 

- reglement 'Open klas
se'; 

- toekomstige ontwikke
lingen van de organisa
tie NBFV; 

- toekomstige financiële 

voedselketen'); A. van 
Landeghem ('De post-
waardestukken van Kaap 
de Goede Hoop 1878-
1902'); N. van der Lee 
('M.A. de Ruyter 1907'); 
D.J. Muller ('Luchtpost 
Zwitserland, bijzondere 
en eerste vluchten 1922-
1935'); R. Pijning ('Post-
boxsorteerstempels van 
Nederland') en P. West-
strate ('De ontwikkeling 
van het luchtpostvervoer 
in, van en naar Zuid-
Amerika van 1921 tot 
1937')-

Eenkaderinzendingen 

Diamant 
(34 punten en hoger): 
G.C. Bakker-Bakker 
('Plant-aardigheden') en 
M. Doek ('Weidevogels 
in Friesland'). 

Categorie 3 

Goud 
(75 punten en hoger): 
J.D.H, van As ('De vluch
ten van de Postjager en 
Pelikaan vice versa naar 
Nederlandsch-Indië'*); 
H. Buitenkamp ('Portze-
gels Slovenija 1919-
1920'*); V.T.J.M. Coenen 
('Germania in Duitsland 
en ver daarbuiten'); H. 
Hannecart ('North Atlan
tic Routes of the Pan 
American Clipper 1939-
1945'); René Hillesum 
('Geheimtaal?'); A. 
Kaplanian ('The London 
II [Waterlow] Issue of 
Mandate Palestine'); 
V. Prange ('Historie 
Griekse luchtpost tot 
1941'); J.G.H. Steggink 
('HetRijkswapen 1869-
1871') en O.C.G. van Vliet 
('South Africa Reve
nues'). 

ontwikkelingen; 
- de Nederlandse Ar

chiefwet 1995. 
Het volledige verslag van 
deze bijeenkomst is door 
de secretaris van de 
NBFV naar alle regio's 
gezonden. 
Een verzoek werd inge
diend om alle regiover-
slagen worden over de re
gio's te verspreiden. Aan
sluitend werd een voor
stel ingediend om deze 
verslagen ook op de web
site van de NBFV te plaat
sen. 

Groot verguld ziluer 
(70-74 punten): 
J. van Alten ('Tussen In-
dië en Indonesië'); J. 
Boon ('Nederlandse 
briefkaarten in het type 
Wilhelmina Bontkraag 
en Vürtheim'); A.C. Len
sen ('5 cent Van Krimpen 
en de posttarieven'); R. 
van Pellecom ('Buiten
landse post in Egypte tot 
1900') en D.J.A. Rijnen 
('Bossen - natuurlijk!') 

Eenkaderinzendingen 

Diamant 
(34 punten en hoger): 
H.E. Aitink ('Luchtver-
binding Engeland-Portu-
gal v.v. 1940-1946'); 
J.D.H, van As ('De eerste 
vlucht per Postduif van 
Amsterdam naar Neder
lands Indië v.v. in 1927'); 
R. van Dam ('Gaatjes met 
praatjes'); P.P.M. Gom
mans ('Gebruik en ge
schiedenis van de zegels 
Michiel A. de Ruijter van 
1907'); M. Verkuil 
('Luchtpostverbindingen 
tussen Oost- en West-In-
dië gedurende de Tweede 
Wereldoorlog'); H.H.C. 
TSchroots-Boer ('Zeppe
lins en katapultvliegtui
gen naar Zuid-Ameri-
ka'*);M.B.H.J. Waanders 
('Het hologram') en F.J. 
Warmenhoven ('Jean 
Henri Dunant; een man, 
een boek, een idee'). 

Voordrukalbumbladen en 
Catalogusferzamelmgen 

Goed 
(40-54 punten): 
A.J. Jansen ('Libanon, 
van Grand Liban naar Ré-
publique Libanaise'); 
L.L. Louwerse (Faeröer 
op albumbladen) en D. 
van der Wateren ('Nepal 
modern op albumbla
den'). 

*: met ereprijs 



KERKRADE: PARKSTADFILA EN 
FILAROLDUC IN MEI 2005 

Voor het eerst in de ge
schiedenis van de Eerste 
Kerkraadse PhilateUsten 
Vereniging (EKPV) orga
niseert deze vereniging 
twee postzegeltentoon
stellingen in één week
einde. De tentoonstelling 
ParkstadFila 2005 is een 
GSEevenement in de Ro
dahal, waarin behalve 
Nederlandse deelnemers 
ook inzenders uit Duits
land, Zwitserland Oos
tenrijk en Liechtenstein 
hun inzendingen tonen. 
Deze vorm van multilate
rale tentoonstellingen 
vindt om de drie jaar in 
één van de genoemde 
landen plaats. In het jaar 
2005 bestaat de EKPV 
vijftig jaar en dat wordt 
onder andere met deze 
tentoonstelling gevierd, 
waarbij Nederland voor 
de eerste keer als gast
land optreedt. 

Duizend kaders 
In totaal zullen ongeveer 
duizend kaders worden 
gevuld met inzendingen 
in Categorie i. Men kan 
dan ook inzendingen be
wonderen van hoge kwa
liteit, die al eerder in Ca
tegorie 3 en Categorie 2 
een hoge bekroning heb
ben gekregen. De jury zal 
in verband hiermee be
staan uit bijzonder des
kundige personen die 
hun sporen hebben ver
diend. 

In deze tentoonstelling 
zullen in de aparte Liech
tensteinsalon mooie ver
zamelingen te zien zijn 
bijeengebracht door 
Liechtensteinliefheb
bers. Ook is een inzen
ding van het Postmuse
um uit Vaduz te bewon
deren. 

Verkoopstands 
Voor bezoekers die hun 
verzameling aan willen 
vullen, zullen stands van 
de postdiensten van ver
schillende landen aanwe
zig zijn. En vanzelfspre
kend zijn er ook veel 
postzegelhandelaren, 
aangesloten bij de Neder
landsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 
(NVPH). 

Evenementen 
Voor de jeugd wordt een 
speciale plek in de ten
toonstellingshal beschik
baar gemaakt met de 
naam D'r Kinder Eek met 
vele verrassingen. Tij
dens de tentoonstellings
dagen zullen verschillen
de ensembles van de Mu
ziekschool en verenigin
gen optredens verzorgen. 
Op vrijdag 20 mei zal, als 
de weersomstandighe
den dit toelaten, een bal
lon het luchtruim kiezen 
met post aan boord. Deze 
post wordt voorzien van 
een afdruk van een bij
zonder poststempel. 

FilaRolduc 
In het negenhonderd jaar 
oude klooster Rolduc te 
Kerkrade wordt ook een 
postzegeltentoonstelling 
gehouden in de catego
rieën 2 en 3, met deelna
me van Europhilflleden in 
hun jaarlijkse competitie. 
De tweehonderd kaders 

NEDERLANDSE TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2005 

In het overzicht hieron
der vindt u de voor het 
jaar 2005 geplande Ne
derlandse tentoonstellin

gen. Het overzicht is op 
16 september jl. voor het 
laatst bijgewerkt; dat ge
beurde aan de hand van 

informatie die ons door 
de desbetreffende vereni
gingen werd verstrekt. 
De afkorting'GSE' staat 
voor 'Gezamenlijke 
Stuurgroep Evenemen
ten'. 

Datum 

2005 

1213 maart 

1213 ™äart 

89 april 

1517 april 

2022 mei 

1416 oktobe 

Tentoonstelling 
Contactpersoon 

Fil. Ver. WestFriesland 
Dag van de Jeugdfilatelie 
H.Bekker 
0223521763 

Vlissingse Fil. Vereniging 
W.F. Broeke 
0118464109 

PV Onder de Loep Woudenberg 
Mw D.H.Visser 
0332863510 

De Globe afd. Wageningen 
P. Reijbroek 
0317421107 

Eerste Kerkraadse Phil.ver. 
B. Berends 
0455415088 

Postex 2005 GSE/NVPV 
P. Walraven 0334806816 
B. Mol 0345613002 

2223 oktober IV Filatelica afd. Weert 
G. Hendrikx 
0495533862 

2223 oktober 'sHertogenbosche Fil. Ver. 
R. van Achterberg 
Kloosterstraat 19 
5301BM Zaltbommel 

2630 oktober St. D. v.d. Postzegel Rotterdam 
A. Berkhoudtoi62429i54 

56 november St. D. v.d. Postzegel Amsterdam 
A.C. Hoogerhuisv. Schellen 
0206734323 

56 november PV De Postkoets Nieuwegein 
A.I.S.Vis 
0306049758 

Locatie 
Plaats 

G.S.G. Schagen 
Wilhelminalaan 4 
1741CN Schagen 

Chr. Scholengemeenschap 
Walcheren, Adriaan Coortelaan 5 
4383 SRVlissingen 

Cultureel Centrum De Camp 
Bosrand 15 
9331 AP Woudenberg 

Universitair Sportcentrum De Bongerd 
Bornsesteeg 2 
6708 PE Wageningen 

Rodahal Kerkrade 
Europaplein i 
6461AJ Kerkrade 

Americahal 
Laan van Erica 50 
Apeldoorn 

SG Philips van Home 
Werthastraat i 
6004 XG Weert 

Soc. Cult. Centrum De Helftheuvel 
Helftheuvelpassage 115 
5224 AC 's Hertogenbosch 

Congrescentrum Ahoy' Rotterdam 

Huygenscollege 
2e Constantijn Huygensstraat3i 

Nog niet bekend 

Categorie 
Aantal kaders 

Categorie 3 
Propaganda 
200 kaders 
met jury 

Categorie 3 
Ikader 
100 kaders 

Propaganda 
150 kaders 

Categorie 2 en 3 
250 kaders 

Categorie i en 2 
1190 kaders 

Categorie 2 en 3 
Ikader en jeugd 
500 kaders 

Categorie 2 en 3 
Ikader en jeugd 
340 kaders 

Categorie 3 
Propaganda 
170 kaders 

Categorie 2 en 3 

Categorie 2 en 3 

Categorie 3 
150 kaders 

worden gevuld door in
zenders uit België, Duits
land, Frankrijk, Slovenië 
en Nederland. Ook zul
len inzendingen te zien 
zijn die niet deelnemen 
aan de wedstrijdklasse. 

\ ' 
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De Rodahal in Kerkrode: hier wordt op 20, 21 en 22 mei 2005 de expositie ParkstadFila gehouden. 

Rolduc: de locatie waar de expositie FilaRolduc onderda <rijgen. 

Tussen het klooster en de 
Rodahal zal een pendel
bus rijden. 

Openingstijden 
De tentoonstellingen zijn 
op de volgende tijden ge
opend: 

urijdag 20 mei 2005: 
van 10 uur tot 18 uur 

zaterdag 21 mei 2005: 
van 10 uur tot 18 uur 

zondag 22 mei 2005: 
van 10 uur tot 17 uur. 

Een dagkaart voor beide 
tentoonstellingen kost 
€5. en een passepartout 
€10.. Voor de jeugd tot 
achttien jaar is de toe
gang gratis. 



Uiterst eenvoudig uitge
voerd, maar voor zijn 
doel prima geschikt is de 
Priced Check List of Bar
red Numeral Cancella
tions of England and Wa
les, een boekje dat on
danks zijn lange titel 
slechts 78 pagina's telt. 
Maar die staan dan ook 
vol gecodeerde vermel
ding van de in de checklist 
behandelde stempels en 
met noteringen van de 
geldelijke waarde die de 
auteur, John Parmenter 
aan de Engelse en Welshe 
gebalkte nummerstem-
pels toekent. 
'Priced Check List of Barred Nu
meral Cancellations oJEngiand 
and Wales' door John Parmenter; 
78 pp., mct5eïll.,/ormaat A5. 
Uit̂ efleuen door de auteur. Ver
krijgbaar bij P.W. Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraot^S, 25i8CHDen 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijs: €17.90. 

Onlangs verscheen de 
tiende editie van The 
Tomkins Catalogue of 
Identified G.B. Perfins, 
een pak papier dat meer 
dan 23.000 verschillende 
perforated initials beschijft. 
'Pak papier' is oneerbie
dig uitgedrukt, maar 
deze omschrijving dringt 
zich op omdat het hier 
letterlijk om een 'losbla
dige' catalogus gaat. 
Doordat de pagina's ook 
nog eens een liggend for
maat hebben, lijkt inbin
den of in een ordner on
derbrengen nogal pro
blematisch, maar wie be
langstelling heeft voor 
Britse firmaperforaties 

zal ongetwijfeld over dit 
bezwaar heenstappen. De 
perfms zijn alfabetisch ge
rangschikt; begonnen 
wordt dus met de firma
perforatie A, terwijl het 
einde bij Z.S&C bijna in 
zicht is. Bijna, want er 
zijn uiteraard ook perfms 
die geen letters weerge
ven, maar die een sym-
booltje (anker, kruis, 
ster) of een of meer cij
fers laten zien. De perfms 
zijn netjes op een rijtje 
gezet, waarbij onder 
meer de volgende gege
vens worden vermeld: ca
talogusnummer, be
schrijvingvan de perfin, 
aantal perforatiegaten, 
hoogte, beschrijving van 
de gebruiker(s) en ge-
bruiksperiode - eigenlijk 
alles wat een liefhebber 
zou willen weten. De tien 
'instructiepagina's' aan 
de eigenlijke catalogus 
voorafgaan vertellen de 
gebruiker alles wat hij of 
zij moet weten. 
The Tomkins Catalogue o/Identi-
jied G.B. Perfins'(red. Roy 
Gault); ca. 400 pp., geïll. (inlei
ding, 2/u)), jormaat A4 (losse nel
len). Uitgcgeuen door The Perjin 
Societij oJGreatBritain. Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt Interna
tional Booksellers, Piet Heinstraat 
55, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3552227. Prijs: €37.50. 

Tbe Stamps & PosUl 
SUtionery of Palestine 

Mandate 1918-1948 

m 
De eerste editie van David 
Dorfmans The Stamps & 
Postal Stationary of Pale
stine Mandate 1918-1948 
werd door de filatelisti-
sche gemeenschap over 
het algemeen goed ont
vangen. Helaas bleek de 
haastige spoed die met 
de publicatie ervan werd 

onale Partijen Wii 

Altijd Dichtbij 

betracht tot een groot 
aantal - meestal onderge
schikte - fouten te heb
ben geleid. Die onge
rechtigheden zijn met de 
nu verschenen editie 
weggewerkt, terwijl bo
vendien flink wat nieuwe 
gegevens zijn toege
voegd. 
The Stamps & Postal Stationary 
o/Palestine Mandote 1918-1948' 
door Dauid Dorfman (tujcede, her
ziene editie); i5o pp., gefll. (ged. 
in kleur),/ormaat 21.5x28 cm. 
Uitgegeten doorToujer oJDauid, 
Sarasota (VS). Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt International 
Booksellers, Piet Heinstraat 3 5, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs: €79.90, 

Supergespecialiseerd 
mogen we Thai Stamps 
2004 niet noemen, maar 
de catalogus geeft wel 
een compact en kleurig 
overzicht van alle zegels 
die Thailand sinds 1883 
heeft uitgegeven. Het 
boekwerkje is smaakvol 
verzorgd en de lay-out is 
overzichtelijk. Gelukkig 
is er behalve voor Thaise 
tekst ook voor een ver
taling in het Engels ge
zorgd. De catalogusnote
ringen worden in Thaise 
baht uitgedrukt, wat even 
wennen is maar tegelij
kertijd ook duidelijk 
maakt dat de gehanteer
de prijzen heel realistisch 
zijn. 
'Thai Stamps 2004'; 220 pp., 
geïll. (kleur), Jormaat 
18.5x26 cm. Uitgegeven door 
Siam Stamp Trading, Bangkok. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijs: €23.-. 

De NICA (Netherlands In-
dies Civil Affairs) was een 
apparaat dat, nadat de Ja
panners in Nederlands-

Advertentie 

NICATIMOR 
NICA SOEMBA 

MEDAN PORTEN / 
MEDAN POSTAGE DUE 

Indië hadden gecapitu
leerd, de militaire autori
teiten in bevrijd gebied 
moest bijstaan op het ge
bied van burgerlijke za
ken. Een van de resulta
ten van die ondersteu
ning zien we terug in ze
gels met de opdruk 
'NICA' (Timor en Soem-
ba). Giel J. Bessels heeft, 
ruim twintig jaar na de 
publicatie van zijn eerste 
boekje over dit onder
werp, nu een aangevulde, 
uiterst interessante en 
leesbare tweede editie 
uitgebracht waarin deze 
opdrukken en de Medan-
porten worden belicht: 
NICATimor/NICA 
Soemba/Medan Porten. 
Destijds, in 1983, schreef 
toenmalig hoofdredac
teur Albert Boerma: 'Een 
onbekend stukje Neder
lands-Indische postale 
historie, dat in feite 
thuishoort in de Speciale 
Catalogus, als sluitstuk 
van de Nederlandse pe
riode van het huidige In
donesië. ' Compacter 
kunnen wij het niet sa
menvatten. 
'NICA Timor, NICASocmba, Me-
dan Porten/Medan Postage Due' 
door Giel J. Bessels; 100 pp., geïll, 
(ged, in kleur),/ormaat 
17x24 cm. Uitgegeven doorDai 
Nippon, Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt International Booksel
lers, Piet Heinstraat 3 6, 2 518 CH 
Den Haag, telefoon 070-
3652227. Prijs: €49.-. 

De gebieden die de verza
melaars van Frankrijk on
der het begrip DOM-TOM 
rangschikken worden in 
Dallay's Timbres des 
DOM-TOM 2004-2005 
behandeld: St. Pierre-et-
Miquelon, Guadeloupe, 
Martinique, Guyana, Ini-
ni. Reunion, Anjouan, de 
Comoren, Mayotte, 
Mohéli, Nieuw-Caledo-

nië, Tahiti, Oceanië, Po-
lynesië en Wallis & Futu-
na. Andere catalogi uit de 
Dallay-reeks werden in 
deze rubriek lovend gere
censeerd en ook deze ti
tel ziet er heel verzorgd 
uit: de reproducties zijn 
mooi van kleur en geluk
kig niet al te klein en de 
catalogus is overzichte
lijk ingedeeld. De catalo
gus bevat een opmerkelij
ke tekstuele bijdrage: 

I'Ascension et la chute du ler 
Empire Colonial Franfais, 
een titel die precies aan
geeft wat de lezer mag 
verwachten. 
'Dollay Timbres des DOM-TOM 
2003-2004'; 864 pp., geïll. 
(kleur),JormaatA5. Uitgegeuen 
door Dallaij France, Verkrijgbaar 
bij P,W, Meinhardt International 
Booksellers, Piet Heinstraat 3 6, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, Prijs: €49,-. 

Domfil kennen we vooral 
als uitgever van themati
sche catalogi, maar het 
Spaanse bedrijf heeft 
zich ook op landencata-
logi gestort. De titels die 
we onder ogen kregen -
Suecia Sweden, Belgica 
Belgique en Holanda 
Netherlands - blijken qua 
aanpak vergelijkbaar met 
de andere publicaties uit 
dit fonds: ze zijn kleurig, 
volledig en overzichte
lijk. Dat in het deeltje dat 
Nederland bestrijkt de 
dienstzegels tussen de 
gewone zegels door wor
den gestrooid is even 
wennen, maar 'chronolo
gisch' gezien klopt het 
wèl. 
'Suecia Su;eden', 'Belgica Belgi
que' en 'Holanda Nethcriands'; 
resp, 116, 216 en 2i4pp,,geïïl, 
(kleur),/ormaat 17x24 cm. Uit
gegeuen doorDomjil, Spanje. Ver
krijgbaar bij de Vakhandel Filate
lie. Prijzen: onbekend. 

Bekijk onze nieuwe website: 

¥irww.nationalepartijenwinlteis.ni 



SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Blader uw Spi)ker-boekje(s) even door - misschien umdt u ook een dubbel postzcaeluelletje 

NEDERIAND 

Spykerboekje met extra 
uelletje 
Toen de heer Klein uit 
Den Helder mij meldde 
dat hij een Spyker-boekje 
(PR 3) had ontdekt met 
een extra zegelvelletje, 
ontlokte mij dat meteen 
de gedachte dat een 
TPG'er medelijden had 
gehad met de verzame
laar, die zo wemig zegel
waarde ontving voor z'n 
€9.95. Onzin natuurlijk, 
maar de zin van de onbe
leefd hoge prijs van de 
Nederlandse prestige-
boekjes ontgaat ook ve
len. 
Al met al gaat het wel om 
een interessante afwij
king. Normaal heeft het 
boekje twaalf zegels van 
39c: eerst een blokje van 
vier, dan tweemaal een 
velletje met twee zegels 
en tenslotte weer een 
blokje van vier. Het boek
je van de heer Klein be
gint met twee blokjes van 
vier. Duidelijk een fout 
bij het samenstellen van 

^ de boekjesvellen, net als 
° het kopstaande velletje 
o- bij het eerste Nederland-
^ se prestigeboekje. 
" Ook bij Engelse en Austra-
^ lische boekjes komen 
^ exemplaren voor die te-
° veel ofte weinig zegelvel-
^ letjes bevatten. Het zou 
^ me overigens niet verba-
z: zen wanneer er meer 

exemplaren met deze af
wijking gevonden wor
den. Kijk ze er eens op 
na! 

Niet meer op postkantoor 
De drie dit jaar uitgege

ven prestigeboekjes 
(PR2, 3 en 4) zijn sinds 
31 oktober overigens niet 
meer op het postkantoor 
verkrijgbaar. Vóór deze 
datum moesten de kanto
ren de nog aanwezige 
voorraad terugsturen. 

NIEUWE UITGIITEN 

Aland 
Tiuee boekjes in 2005 
Komend jaar geeft Aland 
twee boekjes uit: op 4 
maart een boekje met 
tweemaal vier zegels met 
afbeeldingen van antieke 
auto's (Oakland Sport Con
vertible, 1928; Ford V8, 
1939; Buick Super 4DHT, 
1957 en Volkswagen 1200, 
1964). 
En op 25 maart, ruim op 
tijd voor de meivieringen, 
een boekje met afbeel
dingen van 1-meivreugde-
vuren. 

Canada 
Nieuwe permanente zegels 
De tarieven in Canada 
gaan komende maand 
weer omhoog: binnen
lands tarief wordt 50 c , 
post naar de Verenigde 
Staten wordt 85 c. en ove
rige internationale post 
$ 1.45. Dat leidt op 20 de
cember tot een aantal 
nieuwe permanente ze
gels. Vier van de nieuwe 
zegels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: 
1. tienmaal 50 c. vlag met 

landschaps- en steden-
schoon op de achter
grond; 

2. tienmaal 50 c. konin
gin in grijsblauw; 

3. zesmaal 85 c. bloe
men; 

4. zesmaal $ 1.45 bloe
men. 

Twee uan de uier nieuuje Canadese 
postzegelbockjes. 

Frankrijk 
Nieuwe kajt 
Het meest verkochte 
Franse postzegelboekje, 
dat met tien zegels in het 
type 'Marianne van 14 
juli' (prijs nu 50 c) , heeft 
alweer een nieuwe kaft. 
Nu bevat het reclame 
voor de webwinkel van de 
Franse post. In juli van 
dit jaar zijn er bijna 23 
miljoen boekjes vervaar
digd. 

II>T1MU1ES.K>STE 
AUTOCOUANTS 
AVAUOITtniUWNENrE j 

Het Fronse postzegelboekje met de 
nieuu;e kajttekst. 

Groenland 
Eetbare paddestoelen 
Ook in Groenland komen 
eetbare paddestoelen 
voor. Drie daarvan zijn te 
zien op postzegels die op 
17 januari zullen verschij

nen. Bij de uitgifte hoort 
ook een postzegelboekje. 

Italië 
Triest 
Het is dit jaar vijftig jaar 
geleden dat Triest en zijn 
haven weer onder het ge
zag van Italië kwamen. 
Met een op 26 oktober 
verschenen gelegen-
heidszegel van 45 c. werd 
er postaal aandacht aan 
geschonken. Ook is er 
een speciaal postzegel
boekje verschenen. De 
oplage ervan bedroeg 
500.000 stuks. 

Korea Noord 
Tok Eilandjes 
'Tok Eilandjes' - zo luidt 
de naam van enige tien
tallen kleine eilandjes in 
het uiterste oosten van 
Korea. Tot enkele jaren 
geleden maakte Japan 
aanspraak op het groepje 
eilandjes, maar zonder 
succes. Wellicht om de 
Koreaanse eigendoms
rechten nog eens te bena
drukken, verscheen op 
20 april een boekje met 
vier postzegels met foto's 
van enkele eilandjes en 
een oude kaart van Korea 
waarop te zien is dat de 
groep al in de achttiende 
eeuw Koreaans gebied 
was. Het boekje bevat een 
zegel van 3,12,106 en 
116 won. 

Olympische Spelen 
Op 10 augustus gaf ook 
Korea een boekje met 

Olympische zegels uit. 
Op de vier zegels (3,12, 
85 en 140 won) is een 
veelheid aan sporten te 
bewonderen. Boksen, 
voetbal, hoogspringen en 
turnen zijn het meest 
prominent aanwezig. 

Vliegtuigen 
Vier vliegtuigen zijn te 
vinden in een op 20 au
gustus verschenen boek
je: Airbus (3 w.), Concorde 
(97 w.). Zeppelin (104 w.) 
en Junkers 52 (116 w.). 

Noorwegen 
Lokaal boekje 
Op 20 juni verscheen in 
Noorwegen de serie 
'Honderdvijftig j aar 
Noorse spoorwegen'. De 
stad Haugesund, ruim 
honderd kilometer ten 
zuiden van Bergen, zag er 
een mooie zegel bij om in 
een lokaal postzegel
boekje uit te geven. Be
grijpelijk: de stad bestaat 
dit jaar toevallig eveneens 
precies anderhalve eeuw 
en was indertijd ook per 
spoor bereikbaar. 
Het boekje bevat zes ze
gels van 6 k. met de af
beelding van een trein op 
het station van Koppang 
in het begin van de vorige 
eeuw. De oplage be
draagt 1.500 boekjes. Zo
als gewoonlijk ligt de 
prijs van de boekjes aan
zienlijk boven de nomi
nale waarde. Maar het 
logo van de Noorse post 
op de voorzijde ervan 

Bouen de uoorzijde uan het Koreaanse postzegelboekjc met de Tok rots-
eilandjcs. Onder, de Concorde is nog actief op een Koreoons boekje. 



Norfolkeiland. tien kleunde bloemen m een boekje 

maakt ze voor menig 
boekjesverzamelaar be
gerenswaardig. 

Norfolkeiland 
Hippeastrums 
Het is altijd gezellig een 
bulletin van de post van 
Norfolkeiland te lezen. Je 
wordt wat bijgepraat over 
het weer (de voorbije 
winter bracht gelukkig 
aardig wat regen) en over 
de bezoekers aan het ei
land. Zo konden kortge
leden de passagiers van 
een P&Olijnschip niet 
aan wal vanwege het ge
brek aan havenfacilitei
ten. Men moest zich he
laas beperken tot een 
rondje om het eiland. Het 
is maar een klein eiland, 
behorend tot het Austra
lisch Gemenebest, maar 
met intern zelfbestuur. 
Er zijn zo'n tweeduizend 
inwoners. Twee boekjes 
verschenen er onlangs. 
Op i6 augustus kwam 
een boekje uit met lo ver
schillende hippeastrums, 
een Amerikaans planten
geslacht uit de narcissen
familie. De zegels heb
ben elk een waarde van 
50 c. De uitgifte sluit aan 
bij het boekje met de dag
lelies (10 juni 2003). De 
tien bloemen zijn alle uit 
de tuin van Gerry Downie 
en Nancy Menzies. Dat 
weten we dan ook weer! 
Op 28 september volgde 
weer een lokaal vervaar
digd boekje met twintig 
zegels van 10 c: tienmaal 
palm en tienmaal boom
varen. Er zijn er zesdui
zend gemaakt. 

Papua NieuwGuinea 
Hoofdtooien 
Het stond al in de juli/au
gustusaflevering van de 
rubriek van mijn collega 
Christa. Hoewel ik de 
boekjes tot nu toe niet 
zag, neem ik de melding 
volledigheidshalve over. 
Het betreft twee op 2 juni 
verschenen boekjes met 
elk tien zegels van 70 t. 
met afbeeldingen van 
hoofdtooien. 

Polen 
Locale boekjes Przemysl 
De reeks locale boekjes 

van de post in het Poolse 
Przemysl werd in augus
tus vervolgd met een 
boekje ter gelegenheid 
van de Olympische Spe
len (2 augustus, viermaal 
1.25 z.) en zes boekjes 
met elk zesmaal 1.25 z. 
(14 augustus, heiligdom
men van Maria). Sinds 
1993 verschijnen er gere
geld postzegels met Ma
riaafbeeldingen uit ker
ken en kapellen. Dit jaar 
een reeks met maar liefst 
zeventien stuks. Alle ze
ventien komen tweemaal 
in de boekjes voor en 
twee zegels driemaal. 
Op 3 september volgde 
een boekje dat ook twee 
zegels van Slowakije be
vat. Het betreft een geza
menlijke uitgifte van de 
twee landen die het vlot
varen op de grensrivier 
Dunajec als thema heeft.. 
Het curieuze boekje (nog 
nooit eerder zag ik zo'n 
samenwerkingsproduct 
van een lokale post en de 
officiële postdienst van 
een land) bevat zes zegels 
van 2.10 z. van Polen en 
twee Slowaakse zegels 
van 21 k. met dezelfde te
kening. 
Ook van Przemysl zag ik 

Wspdine wydanie Polskt i Slowacjr 
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Vlotuaarders op de grensnuicr tus
sen Polen en Slouiakijc 

kort geleden een boekje 
met tweemaal vier zegels 
'Fauna en flora in zoet 
water'. De uitgifte dateert 
al van 31 maart. De zegels 
(alle van 1.25 z.) zijn tot 
de rand gevuld met alles 
wat zich op, in of rond 
het water bevindt of be
weegt. Ik noem wat voor
beelden: bever, kikker, 
ijsvogel, riet, kreeft, wa

terslak, ooievaar, water
lelie, berk, tijm, bloed
zuiger, snoek... 

Taiwan 
Nieuiüjaar 
Het nieuwjaarsboekje van 
Taiwan verscheen op 10 
november. Hoewel ik het 
nog niet zag, bevat het 
vermoedelijk vier zegels 
van 13 d. 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Bedreigde zeedieren 
In een acht zegels tellend 
boekje, verschenen op 26 
september in een oplage 
van 15.000 stuks, vestigt 
de post van de Verenigde 
Arabische Emiraten de 
aandacht op enkele met 
uitsterven bedreigde die
ren in de Perzische Golf 
Er zijn vier verschillende 
zegels in het boekje: 50 f. 
(zwarte vinloze bruinvis), 
175 f (rifbaars ofwel ser
ranidae), 275 f. (walvis
haai) en 375 f (zeekoe). 
De oplage bedraagt 
15.000 boekjes. 

WitRusland 
Mei 2004 
Ik kwam er achter dat ik 
dit jaar in deze rubriek 
nog geen boekjes van 
WitRusland gemeld had. 
Erg slordig, want in de 
maand mei zijn er wel 
drie verschenen. 
Twee boekjes met Euro
pazegels kwamen op 4 
mei uit. Ze bevatten ze
ven zegels van 320 r. 
('paddestoelen zoeken') 
en zeven van 870 r. (vis
sen) plus een vignet. De 
oplage bedroeg 12.000 
boekjes van elk. 
Op 31 mei verscheen een 
boekje met zegels uit de 
serie locomotieven en 
stations in WitRusland. 
Het is een fors uitgeval
len boekje geworden met 
zes zegels van 320 en zes 
van 870 r. Oplage 2.500. 

Vlinders 
Forse afmetingen (19 bij 
25 cm) heeft eveneens 
het op 10 september ver
schenen boekje met een 
vlindervelletje: viermaal 
300, 500, 800 en 1200 r.; 
in totaal dus 11.200 r. Het 

gaat om veel in WitRus
land voorkomende vlin
ders: eudia pavoma, eu
phydryas matuma, zerynt
hia polyxena en pencallm 
motronula. Oplage 2.000 
boekjes. 

Zweden 
Kerstkabouters 
Op de Zweedse kerstze
gels van dit jaar staan 
speelse kabouters die 
kattenl<waad uithalen, 
brieven posten, sjouwen 
met een kerstboom en 
stepsleeën. Op één van de 
zegels staan de traditio
nele kabouters zich in het 
gezelschap van een mo
derne kerstkabouter met 
een mobieltje. Vier van de 
op II november versche
nen zegels zijn uitslui
tend in een boekje ver
krijgbaar. De inhoud be
staat uit tien zegels met 
de tekstjulpost 2004. Ze 
kosten 5 k. per stuk. 

Svenge 
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De kobouterzegels uan Zweden. 

Winteruogels 
Ook op II november ver
scheen een postzegelse
rie met vier vogels die in 
Zweden overwinteren: 
het koolmeesje, de geel
gors, de haakbek en de 
goudvink. De afbeeldin
gen zijn gebaseerd op fo
to's, waarbij de vogels 
door pentekeningen zijn 
geaccentueerd. De zegels 
zijn per vier in een boekje 
verkrijgbaar. De waarde 

De tuice Zwitserse zegels uan het 
'Projuuentute'boekje 

serse Pro Juuentutezegels 
van dit jaar. Kinderen 
moeten zo veel mogelijk 
kunnen ontdekken en er
varen. 
De zegels wijzen naar 
vier aspecten daarvan: de 
hang naar het avontuur 
(85+40), teamgeest 
(85+40), dorst naar ken
nis (100+50) en dromen 
in een fantasiewereld 
(100+50). 
De zegels verschenen op 
23 november en zijn ook 
verkrijgbaar in een boek
jes met zesmaal 85+40 
(samen spelen) en zes
maal 100+50 (leren op 
school). Het boekje kost 
17 f 

Bneuen schnjuen 
Het schrijven van brieven 
was en is een belangrijke 
vorm van communicatie. 
Zwitserland startte op 1 
november een campagne 
met het motto 'Grote za
ken beginnen met een 
brief. 
Op 22 december ver
schijnt er een boekje met 
tweemaal vier nieuwe 
permanente zegels waar
op foto's te zien zijn die 

Vogels die de hele winter in Zweden blijuen. 

is 10 kronen, het tarief 
voor luchtpostbrieven 
hele wereld. 

Zwitserland 
Projuuentute 
Het recht op opvoeding 
staat centraal op de Zwit

alle met het schrijven of 
ontvangen van brieven te 
maken hebben. Op alle 
zegels is ook het boven
genoemd motto te lezen. 
Het zijn 'A'zegels van 
i.oo f. die vanaf 3 januari 
geldig zullen zijn. 



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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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2005 
(verschijnt begin februari 
2005) moeten uiterlijk op i 
januari 2005 in het bezit zijn 
van de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. Emailadressen of 
adressen van websites wor
den niet opgenomen. Onvol
ledige opgaven van evene
menten kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De re
dactie aanvaardt geen aan
sprakelijkheid voor eventu
ele fouten in de evenements
gegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel vor
men van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde beur
zen wordt aangeboden. Wij 
adviseren u daarom met 
klem om  en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver
wijderde evenementen  eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Emdejaarshems. 
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 of per email: 
orgamiat\i@emdejaarsheurs.rü 
(site: iDiDU).eindajaarsbcurs.nl). 
Zie ook de berichtgeving el
ders in dit nummer. 

2005 

• 23 januari: 
Leiden. Postzegeltotaolda^ ge
organiseerd door de Leidsche 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars ter gelegenheid 
van het 65jarig bestaan van 
de vereniging. Verenigings
gebouw K&G, J.C. de Rijp
straat (industriegebied De 
Waard). Computerdemon
straties, workshop 'Creatief 
met postzegels', ruilhoek, 
jeugdboek, taxatie van post
zegels en munten, kleine ver
enigingstentoonstelling, 
handelarenstands. Geopend 

van 10.30 tot 16 uur. Informa
tie: telefoon 0715418741 of 
acp, hoaentioorn((Dhccnrt. nl 
• 28,29 en 30 januari: 
Loosdrecht. Zeventiende Filflte
liebeurs, postzegelevenement 
georganiseerd door de Stich
ting Filateliebeurs. Pandahal
len, Loosdrecht. Handel, 
TPGPost, gespecialiseerde 
verenigingen, studiegroepen. 
Openingstijden: op vrijdag 
28/1 van 1318 uur, op zater
dag 29/1 van 1017 "tir en op 
zondag 30/1 van 1016.30 
uur. Uitvoerige informatie in 
het januarinummer 2005 van 
het maandblad Filatelie. Na
deren inlichtingen: 0183
633107 of 0356932750. 
• 27 februari: 
Nijmegen. PostzegelTotaal, 
postzegelevenement georga
niseerd door FilatelistenVer
eniging 'Noviopost', Nijme
gen. De Klokketoren, Slote
maker de Bruïneweg/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
len voor de jeugd. Informatie: 
J.M. Rjjsdijk, Postbus 37, 
6523 KRNijmegen. 
• 5 en 6 maart: 
Lisse. Propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van Fi
latelisten Vereniging Bloem
bollenstreek. 'tPoelhuys, 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. Magnus jeugdpost, 
propagandatentoonstelling 
op het thema 'Ridders en 
kastelen' ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
jeugdafdeling van de filatelis
tenvereniging WestFries
land, tevens ter gelegenheid 
van de Dag van dejeugdjilatelie. 
Scholengemeenschap Scha
gen, Wilhelminalaan 4. Ca. 
150 jeugdkaders en 100 ka
ders voor volwassenen. Spe
ciale envelop met stempel 
(inlichtingen: 0224571422). 
Openingstijden: op zaterdag 
12/3 van 10 tot 17 uur en op 
zondag 13/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: H. Bekker, Mid
denweg 7,1761 LC Anna Pau
lowna, telefoon 0223521763 
of fax 0223522218. 
• 12 en 13 maart: 
Vlissingen. Regionale post
zegeltentoonstelling in cate
gorie 3 ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de 
Vlissingse Filatelisten Vereni
ging. Aula scholengemeen
schap CSW, Adriaan Coorte
laan 5. Ca. 100 kaders, handel 
aanwezig, toegang gratis, ca
talogus €1.. Openingstijden: 
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
tie: D.H. Visser, Rembrandt
laan 33, 3931 TH Wouden
berg, telefoon 0332863510. 
• 15,16 en 17 april: 
Wageningen. Wa^enpost 
2005, tentoonstelling met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas
se, georganiseerd door filate
listenvereniging 'De Globe' 
afdeling Wageningen. Motto: 
Oorlog en Vrede. Aanleiding: 
het 40jarig bestaan van de 
afdeling en 60 jaar Bevrij
ding. Sporthal De Bongerd, 
Wageningen. Ca. 270 kaders; 
handelaren en jeugdactivitei
ten. Informatie: P.Reijbroek, 
Dolderstraat 29, 6706 JD Wa
geningen, telefoon 0317
421107, pieterr@xs4all.n!. 
• 10 tot en met 15 mei: 
Brno (Slowakije). Brno 2005, 
internationale FEPAtentoon
stelling onder erkenning van 
de FIP. Ook eenkadercoUec
ties en Open Klasse. Brno 
Messegelände. Informatie: 
H. Buitenkamp, Van Bere
steijnstraat26a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598
636165. 
• 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. ParkstadFila 2005, 
multilaterale tentoonstelling 
(categorie i, eenkader, jeugd 
en literatuur) in GSEver
band, georganiseerd door de 
Eerste Kerkraadse Philatelis
ten Vereeniging ter gelegen
heid van het 50jarig bestaan 
van de vereniging. Rodahal. 
Ca. i.ooo kaders. Handela
renstands, postadministra
ties, tentoonstellingsenvelop 
met speciaal stempel. Ope
ningstijden: op 20/5 en 215 
van 10 tot 18 uur en op 22/5 
van 10 tot 17 uur. InUchtin
gen: H. Brouns, Karolingen
straatg, 6369 BV Simpelveld, 
telefoon 0455441891. 
• 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. F:la Rolduc, ten
toonstelling (categorie 3), 
verzorgd door verenigingen 
die aangesloten zijn bij Eu
rophila. Ca. 200 kaders. Vie
ring Limburgse Filatelisten
dagen. Tentoonstelling loopt 
parallel aan ParkstadFila (zie 
hierboven). Inlichtingen: H. 
Brouns, Karolingenstraatg, 
6369 BV Simpelveld, telefoon 
0455441891. 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Limphilex XXXVI, lus
trumexpositie (55jarig be
staan) met deelname in de 
klassen 2 en 3, eenkaderklas
se, open klasse en jeugdklas
se. Motto: Uit de oude schoenen
doos. SG Philips van Home, 
Werthastraat i. Ca. 300 ka
ders, handelaren en jeugdac
tiviteiten. Inlichtingen: 
G. Hendrikx, Irenelaan 27, 
6006 HB Weert, telefoon 
0495533862, email 
g.p.hendrila(ó)20nnet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• II december: 
ArnhemZuid. Salvatorkerk, 
Salvatorplein 274,1017. Te
lefoon 0263230947. 
Dromen. 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, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0615224937. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, ro
16. Telefoon 0167565538. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 12 december: 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg2,1013. 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. 
• 16 december: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22. Telefoon 0167565538. 
• 17 december: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,1416. Telefoon 
0715156534. 
• 18 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297343885. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.30r6.30. Te
lefoon 0181415640. 
Heeze. Café De Brug, Ginde
rover2,1217. Telefoon 040
2263192. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
6217973. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,1417. Telefoon 045
5415088. 
Mijdrecht. Dr. J.v.d. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,1016. Tele
foon 0184421023. 
Woerden. AlBarid, Filatelisti
sche Contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.3015. Telefoon 0348
481070. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 19 december: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat46a, 10

16. Telefoon 0206901936. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 
• 20 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
• 27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em
mastraat2i, 1016. Telefoon 
0529458267. 
• 28 december: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, ie 
Wormenseweg 494,1017. 
Telefoon 0555787263. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 0713614198. 

2005 

• 3 januari: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld
plein 7,19onbekend. 
• S januari: 
Amersfoort. NFVSkandinavië. 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,1016. Tele
foon 0206329018. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0321314305. 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg 79,13.30onbe
kend. Telefoon 0786814441. 
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). 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis
traat 4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1015. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof i, 1015. Tele
foon 0297525556. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 9 januari: 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 15 januari: 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10
i6. Telefoon 0596626213. 
Barneveld. Veluwehal, Nieu
we Markt 6,1016. Telefoon 
0342414418. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

http://eindajaarsbcurs.nl


telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. Te
lefoon 0384479883. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
• 21 januari: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtwegg, 1416. Telefoon 
0715156534. 
• 22 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415 640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
• 23 januari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
• 24 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 
• 29 januari: 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talma
straat9,1016. Telefoon 
0184618112. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Purmerend. Concordia, Koe
markt 45, 1016. Telefoon 
0299426576. 
Rozenburg. Adventskerk, 
Laan van Nieuw Blankenburg 

5,1016. Telefoon 0181
214224. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 
2005 

• II en 12 maart: 
Malmö (Zweden). Lente
veiling. Postiljonen AB, P.O. 
B0X4118, S20312 Malmö 
(Zweden), adres website: 
uiuJU).postiljonen.com. 

NIEUWE 
POSTZEGELEMISSIES 
Nederland 

3 januari: 
Koningin Beatrix; velletje met 
vijf postzegels van €o.6i 
(zelfklevend). 
Koningin Beatrix; velletje met 
vijf postzegels van €0.76 
(zelfklevend). 
3 januari 
10 uoor UU) post; velletje met 
tien postzegels van €0.39 en 
mailer met vijftig stuks (zelf
klevend). 
3 januari 
5 voor Europa; velletje met vijf 
postzegels van €0.65 en mail
er met 50 stuks (zelfklevend). 
3 januari 
5 voor buiten Europa; velletje 
met vijf postzegels van €0.8i 
(zelfklevend). 

3 januari 
10 voor de liefde; velletje met 
tien postzegels van €0.39 en 
maller met vijftig stuks (zelf
klevend). 
8 februari 
Mooi Nederland (afleveringen i 
en 2): twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). 
25 februari 
Kunst uit bedriifscollecties; velle
tje met tien verschillende 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). 
22 maart 
100 Jaar Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). 
100 Jaar Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.65 (ge
gomd). 
22 maart 
Ondernemerzcgels 2005; maller 
met vijftig postzegels van 
€0.39 (zelfklevend). 
5 april 
Zomer2egels2005 ('Oten 
Sien'); twee postzegelvelle
tjes met drie verschillende 
postzegels van €0.39+0.19 
(gegomd). 
12 april 
Mooi Nederland (afleveringen 
3 en4); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). 
30 april 
2 5 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 (zelfklevend). 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.78 (zelfklevend). 
14 juni 
Mooi Nederland (afleveringen 
5 en 6); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). 
6 september 
Tujeelin êmissie met de Volks
republiek China; thema 
'wind en watermolens'. In
formatie ontbreekt nog. 

Wijzigingen voorbehouden 

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

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post en post

waarden. Zodra hier verande
ring in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070
3307500. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dagvan 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de web
site van de NBFV 
(www.nbjb.ni) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie die 
betrekking heeft op de prach
tige collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. U 
vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabonne
menten, ziet welke boeken er 
nieuw aangeschaft zijn en 
kunt er nagaan op welke wij
ze deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van de (ou
dere) tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibhotheek@nbJv.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

Christmas in Greenland ^ **\** 
Grönland 
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Juullip frimaerklinik mappersakkat / 

Stamp booklet containing six of each of our two differently denominated Christmas stamps. 
The selfadhesive stamps are designed by the wellknown Greenlandic artist Nina Spore 
Kreutzmann. 

DKK 63.00 a piece. 
Call, write or fax us. Our service team is ready 
to deal with your order 
For more good offers: Log on to our website www.stamps.gl 

POST Greenland, Filatelia, P.O.Box 121, 3913 Tasiilaq 
Phone +45 70 26 05 50 • Fax +299 98 14 32 • stamps@tele.gl • www.stamps.gl 
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Een kleine greep uit onze decemberjanuari prijslijst: 
Nvdwtand 1M21M3. 
Mooki O/T* «Mtectta inc) 1ffi<nr 3 metmoolstomp«! 
Goud«), 13Ö9. 30M6, tbc'. 104M0Ö. 130/131. 136/138*, 
verder comptoei w o Konijnenburg seri« *, tralie, En face 
aerle t/m 10 gtd ■, klndtMokken etc in Oavo album, catw 
87S0 eiOT) PiU«.« 1.U0,00 

Nederland «tuJspost 18713002. 
Prachtge postfnsse collectie ^ n de verschillende poa
tenjen vsn oud tot nteuw, veel LdtQaven getand en ong»
tand aanwezig, v e H e ^ , vele schaarse uitgaven aanwezig, 
inci catalogue ^ganttoche cat Waarde mooie collectie 
met een practit samenstolling om mee door te verzamelen 
Zelden kunr»n wij u <«t aanbieden Prija < 1 .fiOO,00 

Nederland 1t521M1 
Getolkte zeer netta verzameling, wb 19301991 slechts 
•en enkel zegettle ontbreekt Klaeslek veel niet getaM 
CoHectle m mooie kwalttett in Oavo album Cat Waarde 
2 4 « H Euro. koof^e Pr^)«: € 428.00 

Suriname 18731176 
Mooie 0/*r* collectie met heel veel toppen w o 873 ••rie 
(excl 12 1/2ct], 1900 opdrukken 1902/8 sede t/m 2 1/2gld, 
tete bech« kroontjes opdrukken, jub 23. luchtpost kiel 
DoX 1941 sene t/m lOgkl etc in Kabe album Mooie cok 
iecOe met hele hoge catw PrlJa C 1 500.00 

WestEuropa tfm 1033 
*/0 Prachtige okffimer veramellng metatie WestEuropese 
lander) vanaf eerste ur^aven aanwezig O a Mooi BolgMI, 
Netterland incJ postbewljs. Engeland Ouftsland Incf 
Staten en Kolonien werkelyk zeer fraai ItaliA.Frankrtfk en 
Gnekeniand Verder mooi materiaal oost Euiof» etc 
Unieke Koop In 3 Schwanenberger albums met enomia 
cat Waarden Prijs « 2 500,00 

West Eiuopa stock frama^tegels **/0 
Ongelofelijke hoeveaineld tramazegels van heel veel diverse 
landen postfris en gebfuikt, uit speculatie nalatenschap, ook 
hm\ vMl atWijldnaen en wirMtenen, vele duurdere ul^ven 
In giganttache aantalten. MACAO HONDERDEN STUKS, 
Rntand. Aland, Nederland. Oostenrijk/Zivlteerland met 
Specimen en Kimler vraarde^anduidlng in horwlerdvouden 
F^cht gek^nheid om In kleinere collecties aan te treden 
en wel gekt te verdienen» Prtjs € 3 500,00 

T^: 030 2443170 24uurs bostel^n 
Berlin 10401090. 
Prachtige comFrieetgestempefde verzameling ir>cl aHe 
top als rood ft zwart opdruk Goethe btok 1. kerken etc 
Waart}^ veel gekeurd aanwezig In pracht kwaliteit Cat 
waarde 11 000 Euro In 2 dure Lindner albums, slechts 
17.5 %l Mooie koop of als inwstiring Pr|]s.«1.000.00 

BnaW« 1S431040. 
WefkeHjk Ibntestisch mooie verzameling met vael g»
^peclallsaenje Items Klassiek deel bevat o a Michel nr^ 
1^, waaronder gekeurd, 8.1118 in aantallen, op brief, 
metstemptfs etc etc , 1&22 in aantallen, 21A*, 4347* 
en ga zo maar door DMmaast 110^114 \T\ postfhsse sWppen 
van 5) Veel t>rteven, Varlg en ook ETA (Empreza Trans
portas AEREOS) E1E5. vmafvan El . E3, E4 on E5 
samenhangend! Eidreem nldzaam Kortom teveel om op 
» rraemen D e n collectie hMfC een GIGA catalogus
waarde en wordt zeMen »> In Nederland aangeboden In 
twee dikke Schaubek albums PrQs < 4 S00,00 

Duttse Staten 18501820 
Heest gebruikte eollecbe met heel veel dure uRgaven w o 
Baden 1691 serie, 1853 serie. 1862 IkAk. Bayern 1862 
serie t ^ ISkr, 1867 18kr. 1870 18kr, Braunschweig 1853 
1/2gr, igr 3gr Bramen 1853 3g, 7g, Hamburg top.Pruls
Mn T&T in diverse kwaliteit '" album Als u de catw 
gaat t»rekenen staat de rekenmachine op TILT 

PrtJ«.« 1.280,00 

Engeland en KolonMn 10621870. 
Mooie meest gebruikte collectie beginperiode Queen Elisa
beth, landen van Abu Dhabi tot Zanzibar aarrweztg.met 
veet hoge{re) waarden en betere comptvte aeriea wb ook 
postftis, opgezet m 12 dikke goedgevuWe S G New Age 
voordruk albums (125 euro p stuK) Mool goedkoop aanbod 
met enorme catw Prijs < 1 500.00 

Canada 18882080 (!). 
Zeerfipaad gevulde, gestempelde collectie Canada 
De collecöe bewt o a Michel nr 45', 47' met specimen 
opdnjk, 48, 50 (cat vraarttó Euro 600!). 72A, 89' 90', 138, 
Dterrst en Port compleat Vanaf 1945 zo goed als com^rfeet, 
dirainclusiefcomWnaties en Wokken Erg mooi geheel »Ï 
twee Schaubek albums Prlja. C 1.480,00 

StrattsAHalelsli/Staien vanaf 1887. 
Merendeels getxulkta collectie incl he«i veel topwaarden, 
1867 opdmkken 1 1/2e. 2c, 4c, 8c. 24c en 32c, 1867 t/m 32c, 
1902 t/m $5, 1905 t/m $5. G V t/m $5, Johore Incl S3. <S, 
Perak t/m $3 etc etc in instsektx>ek Erwrme catw 

PrlJs: € 788.00 

MoHaf organIsBtle VN. 
Prachtige **/0 speciaal collectie o^anisaäes van VN als UPU, 
UNICEF. WHO, WMO, UNESCO, viucMeHngen etc Vele dure 
en schaarse sedes a a n w e ^ o a Nieuw Guinea kleme Urtfea 
opdmk " , tevens honderden extra pcatatukken aanwezig. 
PrachUg opgezet In 10 banden, zelden zo mooi aangetroffen 

PrIJa. € 2.280,00 

Indta en Staten tftn 1078. 
Interessante meest gebruikte collectie met goed klassiek 
aarKleel incl. vee) hoge waarden, verder zeer uHgetKetd Staten, 
zeer wel zegels, niet door ons uitzocht, opgezet op blanco 
bla<ten. m album Veel uttzoekfriener Prijs€ 450,00 

Frankrijk 18771079 
SchKterende vrijwel geheel postfrlsse coltectle in luxe kwaliteit 
met o a 1876 type l 2tk:* (740 euro), Ifr* {cat 1100 euro!). 
1892 2tf " , 1900 25c type I I" . 40c, Ifr, 1903 20c. 1S2Z 
wezen "(450 euro), 1923 Pastaur " , 1925 Wok 1 postMs, 
vrijwel pracht ex. (3700 euro!!), wanaf 1924 nagenoeg com
pleet Incl vele en vele topnummers in mooie kwaliteit lucht
posten bijna compleet Taxe, P M opdrukken «te ^ leiK;ht
turm altHjm Kwalttaöef zeer mooie Koop met gigantische cat 
w Zeer aan te raden collectie Prijs f 8.600,00 

St Pierre et Mtquaton 18881872. 
Prachtige meest ongetmalkte cotlectt«, verre^and compleet 
met heel veel to;mumm6rs luchtposten compleet, port. in 
album, catw 4700auro Prlja.€ 1.050,00 

Nouvelle CaledonI« 18831971. 
Mooie meest "t cottectie (beg^ Iets gelMOJlkt), heel veel top 
aanwezig w o 6B, 9 10 27, 63,195^29 (cat 700 durolX 
luchtp08t3/28 ongebruikt Taxe 8/14 etc in album, catw 
circa 3500 euro Prtjs' € 750.00 

Polynesli 10581871 
Complete ongebruikte^Mstmsse collectie met alte toppers 
postfrisoa YWrt 36/41. 42/4S, 86/86, luch^st 2/4. 8 14/16. 
31, op altMjmbiaden, catw cima £400 eum Uoola collectie 
van dit lastige gabiedM Prijs. € 800,00 

Frankrak Poatzagatbockjea 18841800. 
Grote stockvDonaad P2B m dtv aantalten & kwalKeit, incl 
iwekjes t/m 160 Euro eat Waarde per stuk aanwezig Rode 
Krulsboek^svanan954 etc Tobiie cat Waancte 3000+Euro 
tdeaal geschikt voor beurs of internet verkopers 

PrtJs. < 400,00 

Kali« 18631808. 
Kwalitatief hele mooie, vrijwel complete collectie kKl bijna 
alle goede series jaren 20/30 postfris/gebruikt, itKhtposten ook 
nagenoeg c o m f ^ t ' i , G N R opdrukken met dure toprageä 
(echt>), Tnest, ook goed KotoniAn/bezetting, m Schautwk 
album Catw Sassone ndm 30 (KK) euro Fanta3ti»:he 
conectie om voort te zetten Prije. < 4.800,00 

ISRAEL 18481082 
Gebruikte supercoliectle, op 7/9 na In de hoofdnummers geheel 
compleet alle i^et fiJ» tabM, Gebruikt is dtt veks male iastigei/ 
zeldzamer btj elkaar te krijgen, in Schaubek alt}um GewekJige 
catw en vele senes Ujna niet te krljgeni Prijs* € 1 S<K),00 

Zweden 18581882. 
Fantastische gebnjikte cottoctie. op ie serie en de 2 beruchte 
zegels na helemaal compNwt gebruikt met alle toppers, ook 
ds lastige p a a i ^ c o m p l e e t v ^ Safe album, gespecialiseerd 
verzameW met vete extra's, ook de duro tartdlngen aanwezig, 
kvnittatief hele geve collectie, \n Safe att»jm Zeklen zo mooi 
aangetxtdeni' Prl^ ' € 2.500,^ 

Rnland 18801876. 
Geheel {^bnjlkfia, In de hoofdnummers urljwel complete collectie 
tot overcompleet deels gespecialiseerd met tte goede top
nummers In ver bovengemiddelde kwaliteit, opgezet vfgs Mk:hel 
speciaal, ook lette de verzamelaar extra op mooie ronde af
stempellngen, in Safe attHim Enorme cat w en zeer mooie 
collectie PrtJa' ̂  2.100.00 

Noorwegen 18681870 
Fantastisch geheel gebruikte collectie, op typen gaspecialiwwrd, 
mooie kwaliteit met alle tof^tefs als 1855 4sk met rondstempel 
'Fredertkahair 1856 sene 1863 serie 1867 serie, 1871 serie, 
1877 incl 25o. 1878. 1883 incl de zeldzame 12 ore etc in Safe 
album Pmchticoop met enonne cat waarde Pr^a'€ 1.678,00 

Ualand 18781885 
o r / " prachtverz Incl betera als 1876 16a 20A ' 40A 1882 
40/100A, 1902 compl or 1907 comp! O/* 1912 serie comp! 
O/* 1930 upu * vanaf 1941 geheel compleet Zeppelin 1931 ', 
1930 met rood opdruk i < Super verzameling Prijs < 800,(KI 

Zwttserland 18641838. 
Mooie vrijwel complete collectie met goed klassiek, st helvetia 
optartdlr^n. ook 1912 Projuventute voorlopera * (SOOeurol), 
luchtpoat. diversen extra brieven en covers w o 30c dienst So
ckste des Natkïns op echt gelopen brief, 1935 1937 luchtpost 
serie op brief etc Interessante coli eto in2 tindneralbum 

Prijs €750,00 
Zwttserland 18001884 
O colhKtie in mooie kvirallteft incl veel betere zegels & series. Lp, 
Pax tnn 2fr echt gebnilkt etc CatWaarde 2600+Euro, slechte 
11.9% PrVa.« 800.00 

Polen 18801888. 
Ultgebrekto, 20 goed als comptete collectie Polen van 1880 tot 
1985 Het oudere deal Is voorruimelrjk gestempeld en vanaf ca 
1940 ongebruikt Vanaf Jaran 70 voornamelijk postiVis Collectia 
bevat meerdere duurdera items zoals Michel nr l o 265286 o, 
376379'.615 517' blokl "(Euro 600) efic etc Ook Tamow lila 
19 stuks (Euro 228, gekeurd) Erg goed gevulde collectie mat 
de meeste btokken aanwezig Enorm hoge cat waarde In 
twee Schaubek albums Prt|s. < 800,00 

TsjaenoSlowaKya vanaf 1818. 
Fantestischa ultzoekpartij van de 1e emissie, vele duizenden an 
dulzartden zegels, stempels, typen, tendtngen, veel vondaten 
mogelijk, ook betere ultgawn laters periode t/m 1039, in di^ïbal
dlk zeer goedgevuld Insteekboek Prijs € 625,00 

Wereld ultzoekdoo« met 10 albums 
Grote doos gevuld met maar liefst 10 insteekboeken en albums 
Er zitten zeker ook betere zegels in en eigenlijk horen we deze 
doos eerst zelf uit te zoeken, maar het ontt>reekt ona echt aan 
de tijd Een superkoopjal! Pr|}a.« 878,00 

AzW diversea 
Insteekboek vol beters wgels/senes van de diverse landen w o 
Thailar«! klassiek oud Iran. Japan Talwan etc zeer veel interes
sant materiaal Goed tot voor wederverkopens en rondzenddtenst 
catw 9 000+ euro, stechte 6% catw Prijs* C 6(M).00 

Iran 18781878 
o r zeerfraaieverzamelirtgmattelvan baten zegels klassiek, 
jaren 30 goede sarlea met ook vele jaren 60 goede series 
Begin deeia gespecteliseerd <^ tendlngen, luchtpost etc 
Enonne cat Waarde, pracht koop in 2 albums Prijs* < 360,00 

WOreM brieven/fdca 
Prachtig mooie collectie automaatngals op brtef, &CK] t>rieven/ 
fdc's. alle verschillendli Veel betore covers aanwezig w o Zukl
Afttka, Cyprus West Europa Austialtf Griekenland, Aland, 
Malelsi«, Hong Kong etc Koopje slechts 60ct per cover 

PrtJa* € 600,00 

San Marino 18771808 
Prachtige geheel complete ongebrulkte/gebnjikte collectte van 
deze lastige periode incl de absolute toppers 1 lire rood op 
geel en 1 lire t>l8uw, tMiden ongebruikte, mooie zegels Toteie 
catw 4200+ euro Prijs. 8 800,00 

Maaloo+A18721888. 
o r / " partij In +/ 300 zakje wb verrassende zegels en series 
klassiek als 1872 compl ' , later vdjwel ultelultendposHYis 
aanwezig in meeatel beschekten aantellen (26x aanwezig) 
Zeer teuke koop Prijs C 400,00 

Ruilen? U stuurt ons onderstaande bon, wij sturen u een Jaar lang onze prijslljstl 
Naam: 
Adres: Kies één van onderstaande mogelijkheden: j ^ ™ 
Postcode: V I 
Plaats: o ja, stuur mij uw 2maandelijkse prijslijst ^ ^ 
Telefoon: o ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Email: met mij op via tel nr.: I " I 
Interessegebieden: © 4 ® ( § f 

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

http://nmt0ll0.net


UNT 
PH0033 Wereld € 960,00 

In doos Pfns/orwebr/^ebr Party m zakjes, 
los en op oudc aloumbladcn met een enorme 
hoeveemeid zegels waarbij klassiek Gezien de 
hoeveelheid niet te omschrijven, nioar een 
mooie uitzoekpartij Zeer ĵeschikt voor 
rondzending 

PH0087 Nederland € 295,00 
In map OngAr/gthr Kleine collectie op 
blanco bladen tot ca ijj/o Watvanabcfin 
kwaliteit, maar met hier en daar wat betere 
zegels/senes/ofstempelinigen 

PH0041 DuitsL-Bund € z6^,oo 
In album Gebr Verzameiiitfl tussen 151451 ci 
ip/ i met betere series uit de be^mpenode 
Ho^e catalo^iiswaarde 

PH0080 Nederland €1.350,00 
In 3 luxe Safe albums Pfrts Mooie collectie 
postfris 15143-15)97, ̂ oed gevuld, met veel 
nominaal 

PH0075 Faroer € 150,00 
In map Gebr 1977/199S Verzamelm|g m 2 
msteekboekjcs Cotalo^uswaarde Yvert ruim 
€ «50,-

PH0052 Nederland € 430,00 
In map Gebr Verzameling roltandm^en, 
meest type Veth, catalo^uswoardc € 805 -, 
op albumbladen. 

PH0066 M o t i e f € 395,00 
Mooie collectie schepen m 2 luxe nn^banden 
Geïllustreerd verzamelen Voorde liefhebber 
echt een aanrader met o a senes, blokken en 
FDC's 

PH0070 Israël € 495,00 
Verz m dik mstcckboeL Vooninmelijk 
postfns Ho^e catalo^uswaarde 

PH0037 Nederland & koloniën € 360,00 
In album P/hs/on^ebr/^cbr 
Colleaic met Nederland tot circa 15176̂  
Nederlands Indic, Indonesië tot 1^64 
Antillen tot 1974 en Sunname tot 1975 
Ho^e catahgiiswaarde Zeergeschikt voor 
rondzendin^ en beurs 

PH0086 Nederland € 395,00 
In map Gebr Eerste emissie 8 zegels met 
penvemieti^m^, waarvan e'énop bncjstuk 
met hal/rond Deventer 

tó3^ 00' •kol?-

v/ww-P 
tóUrount.ft^ 

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

Philamunt 
Rosmolenstraat 34-3^ 
1̂31 HZSittard 

Telefoon. 046 - 420 16 50 
Telefax 046 - 420 1651 
w^ww.philamunt.nl 
info@philamunt.nl 

Openingstijden. 
Dinsdag t/m vrijdag 
van 10 00 -17 30 uur 
Zaterdag van 11 00 -17.00 uur 

Daarnaast zijn wij ook op afspraak te 
bezoeken! 

Numismatiek & ¥i{ateU 

jartiieiicer 
. bankhiijctun postze^ cis in- Ui ver koop derail- cn^ioothaiuiei nunusmatickfmtet postzegel letaa 

mailto:info@philamunt.nl


Oliebollen 
Dolle 
Dagen! 

Benodigdheden: 
1 kilo tarwebloem 
1 liter water 
20 gram zout 
50 gram suiker 
80 gram gist 
10 gram kaneel 
enkele druppeltjes citroensap 
200 gram rozijnen 
100 gram verse appelstukjes 

• ■ ^ j ^ ^ ^ ^ ' ^ M~ 0^ 

1,1 
i l 

w 
d( 
OL 

ui 
(H 

r i 

\ i 

6 
W 

Bereiding 
>s hol gist (ip in het \\iiti>r ^rn mong 

t bosLijj^ kort. Work lio vuiHngor

lor on kiat hot boslag 43 miniiton i'p 
n Wcirnio pkiats rijzon. Wmrkom 
Idroginj; clooir oon natlo tht^odook 
i^K do omiiior to k'ggon. Cïoliruik oon 
imo t'iTimor. Schop hot l">oskig in olie 
n 1S() gicuion Celsius. lïak /o cd. 
ninuton Gebruik araohitloolie. 
'\\ ors ^\c olie rogolmatis.;. 

.f.i.?j.^J.T.L?J.)!J.!?i.ilJ.)f:. 

rEÏNÏTTRTATLTiË' 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

P 
Ö 

Piet Heinstraat 112 Tel: +31 (0)70 362 52 63 
2518 CM Den Haag Fax: +31 (0)70 362 54 15 
Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 
Openingstijden: ma t /m zat 9:00  17:00 uur 

''Of kom gewoon naar de Postzegel Partijen Centrale." 
De hele maand december serveren wij ambachtelijke oliebollen. 

975 

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


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

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

E-mail: opv.stamps@tiscali.nl 

VEILING 181 
Staat gepland op: 

21/22 januari 2005 
in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn 

(catalogus zal eind december verzonden worden) 

De voorbereidingen voor deze veiling zijn in volle gang: 

Wij ontvingen een grote STEMPELVERZAMELING Nederland met uitgebreid 
kleinrondstempel, puntstempel, franco takje stempel, takje stempel, dubbelring enz., 

verdeeld in ca. 200 kavels. 

Veel betere standaard-series van Nederland en O.G. gestempeld, ongestempeld en postfris. 
Een afdeling POSTGESCHIEDENIS met ruim 400 kavels brieven, gespecialiseerd op tarieven, 

frankeringen en bestemmingen. 

Diverse beginnersverzamelingen Nederland met de waarde in dejaren 1980-2004 en enkele 
geheel intact gelaten vrijwel volledige collecties. 

Europa: 
België, vrijwel alle betere series ongestempeld aanwezig. 

Duitsland met Staten, gebieden en Duitse Rijk. 
Frankrijk, enkele grote collecties, deels uitgekaveld. 

Monaco, vrijwel alle betere ex. en series. 
Oostenrijk, veel betere zegels, series en VERZAMELINGEN. 

Scandinavië, belangrijk DENEMARKEN, IJSLAND en ZWEDEN. 

De veiling bevat ca.6000 kavels inclusief 500 kavels collecties in albums, 600 kavels 
insteekboeken diversen, 300 kavels partijen poststukken Nederland en een flinke 

afdeling dozen. 

Tijdens de kijkdagen van de januari-veiling zal een deel van onze FALSIFICATEN-
VERZAMELING te bezichtigen zijn, zowel op onsw kantoor als in hotel Apeldoorn. 

Interesse in een (nog steeds gratis!) catalogus? 
Vraag deze dan eens aan, een telefoontje, fax. Mail of brief (kaart) is voldoende! 

DE O.P.V. REEDS 34 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!! 

mailto:opv.stamps@tiscali.nl


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

vraag gratis onze lijst catalogi aan! 8i 
Y v e r t C l a s s i q u e s d u m o n d e 1 8 4 0 - 1 S 4 0 
prachtig uitgevoerde wereldcatalogus, in kleur 79,00 

speciale catalogus Nederland 2 0 ^ 19,80 

^ t t n CD-ROM Nederland 2 0 o 4 N 9 , 8 0 
WBmmB I 

Vliegende Hollander luchtpost Nederlan^ I81OO 

Michel E u r o p a 2 0 0 5 in kleur 
West-, Zuid-, Noord- of Oost-Europa 2004/2005 in kleur 
Duitsland Junior 2005 in kleur 
Duitsland 2004/2005 in kleur 
catalogus Europa CEPT 2005 voor het eerst in kleur! 
speciale catalogus UNO 2005 voor het eerst in kleur! 
speciale catalogus Rusland 2005 
Overzee deel 1 Noord- & Midden-Amerika 2004 
Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2004/2005 
Overzee deel 3 Zuld-Amerika 2005 1e editie in € 

öezc» Geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Phiiex landencatalogi 2 0 0 5 
met MICHEL-nummering! België 16,50 

H^B 

Duitsland in kleur 
Frankrijk in kleur 
Israel in kleur 
Nederland 
Spanje in kleur 
Verenigde Naties in kleur 

14,50 
17,50 
10,50 
9,50 

17,50 
10,50 

Europa CEPT in kleur 
Groot-Brittannië in kleur 
Luxemburg 
Oostenrijk in kleur 
Vaticaan in kleur 
Zwitserland/Liecht in kleur 

19,50 
18,50 
9,50 

13,50 
10,00 
13,50 

OBP België & Gebieden 2 0 0 5 25 ,00 
I Gibbons Collect British Stamps 'OS, kleur 18,90 

Facit Scandinavië 2005 in kleur 65 ,00 
Afinsa Portugal 2005 in kleur 34 ,90 

Edifil Spanje & Gebieden 2 0 0 5 in Ideur 31,90 

ACS Nieuw-Zeeland 2005 in kleur 11,50 l 

Unitrade Canada & Geb. 2005 in kleur 34 ,90 

Michel Rundschau 2 0 0 5 4 5 , 0 0 
'^maandelijkse uitgave in kleur met nieuwtjes postzegels, supplement op 

Michel-catalogi, proefnummer gratis; wij frankeren met postzegels! 

Aanbiedlnigi Michel -cata logi 2 0 0 5 
catalogus Europa West, Zuid, Noord of Oost editie 2004 
Europa compleet 2004 4 delen & Duitsland 2004 
catalogus Overzee deel 2 Canbische Eilanden 2000 
catalogus Overzee deel 3 Zuid-Amenka 2001 
catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 1999 
catalogus Duitsland 2004 In kleur 

catalogi U S A 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2005, in kleur 
Scott catalogus USA pocket in ringband 2005, in kleur 
PSS speciale catalogus Precancels USA Town & Type, 6e ed. 1998 
PSS speciale catalogus Precancels USA Bureaus 1997 
US Postal Service catalogus USA 2005 in kleur 

Wereldcatalogus 2 0 0 5 in M&nr 
'Stanley Gibbons wereldcatalogus in 4 delen editie 2005 in kleur 265,00 
Stanley Gibbons gespecialiseerde catalogus Groot-Brittannië & Brits Com-
lonwealth 1840-1952, editie 2005, volledig in kleur 85,40 

laarabonnement 26 nummers, met veel ruiladvertenties 
3 recente nummers als proef, exclusief verzendkosten 

Pergami jnzak jes 
in mm 
45x60 
53x78 
62x62 
65x102 
75x102 
75x117 
85x117 
105x150 
115x160 

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

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

f' 
f DOl 

75,30 
6,90 

G l a s h e l d e r e h o e z e n \ 
polypropyleen, weekmakervrij T 
in mm per 100 1 
95x145 (oude briefkaarten) 8,40 
107x150 (briefkaarten) 
112x156 (verzend kaarten) 
98x170 (internat. FDC) 
118x170 (enveloppen) 
118x220 (lange brieven) 
128x190 (grote envelop) 
148x210 (A5-formaat) 

AFA catalogus Julmarken 2005 in kleur 48 ,00 

Gibbons Auto's & Motoren op zegels 2 0 0 4 43 ,60 

Domfil - thematische catalogi 
Nieuw: Katten op zegels 2004 in kleur 29,00 
Prehistorische dieren & fossielen op zegels 2003 in kleur 24,00 
Bloemen op zegels 2003 in kleur 65,00 
Vlinders op zegels 2002 in kleur 40,00 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 28,00 ; 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 37,56 ' 
Jreinen op zegels editie 2001 in kleur 50,00 i 

www.collectura.com 

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

organiseert op 

de 169-ste postzegelveiling te Deventer in het Mercure Hotel. 
op 15 Januari in Mercure Hotel. 

Een extra grote en bijzonder interessante veiling. 
Nederland en Koloniën met veel top-materiaal. De betere nummers meestal met' 
fotocertilicaat. Nederland kleinrondstempels en puntstempels. heel veel losse 
kavels en verzamelingen. Buitenland losse nummers o.a. Andorra, Duitsland, 

Denemarken, Groenland, Finland. Frankrijk, Israel. Ierland. LIsland, Joegoslavië. 
Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk en gebieden, Vatikaan Zweden en Zwitserland. 
Betere collecties w.o.Baltische Staten. België. Duitsland, Engelse koloniën en gebie

den w.o.Hong Kong, Hongarije. Israel, Rusland. Polen, Tsjechoslov\akije, Joegoslavië. 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen en Indonesië. Interessante verzamelingen en 

partijen poststukken Nederland, Overzeese Gebiedsdelen en dixeise andere landet 
l_ Een groot aantal motief collecties en de vele uitzoekpartijen en do/en. 
1 ^ ^ ^ ^ Bent U geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax en U krijgt 

" ^ ^ Wij veilen iedere vier maanden. U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie 
van de opbrengst, voordat U een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundi, 

verkaveld en gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide 
fotopagina's. Dagelijks kunt U in/enden, neem vrijblijvend contact op ! 

in uw ^jfrnnjsiaméiiii 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN ^ 

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

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

^ä " 

mailto:info@mondiaIstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mail: e.braal<ensiek(a)worldonline.nl - telefoon 0186-571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, ^cormeijer 2@)planet nl. 
Federatie IV Philatclico: J.M.G. 
van MuUekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132, 2542 TH 
Den Haag, ©070-3663465. 
De Globe- J. van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekom. 
JeugdFilatelie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, Cï-imlleke tiib(5) 
wxs nl. 
Ned Ver Voor Thematische Filate
lie. J C. van Dum, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, ®oio-
4610573. 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P V De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546-
861525, wb karsch@)hccnet nl. 
Almere: 
VPVAAImere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©036-5341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier-
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
• pm Ddpoel@tiscali nl. 
Altena: 
NVPV; mw A. Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg 
N128,4286 EE Almkerk, 
©0183-403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; mw. M. van der 
Weijden, Grienden 67, 3831 
HP Leusden, ©033-4945343, 
• MudWeijden(a)mdis nl. 
APC 'De Kei', G A Montfrooy, 
Alberikpad23,38i3KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH 
Amstelveen, ©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Maya van 
Somerenlaan 50,1187 RB Am
stelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294-283962. 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; l.E Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6302006. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
dam, ©0299-654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323. 
PV Postaumaat; H.L.I. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077IX Amsterdam, ©020-

6764098, shuandenbnnk@hi nl. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wilderni-
slaan 13, 7313 BB Apeldoorn, 
®055-3554iio-
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR Apeldoorn, 
©055-5223655, ^arcndmaas(5) 
daxis nl. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; I.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; I.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, Mjjuiskesgi 
hetnct nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839, 
^rtenhoedtoi@chello nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vcrenym^ Philctelica Badhoeve
dorp ; T. van Leeuwen, lan Ben-
ninghstraat43,1181 SB Am
stelveen, ©020-6415022. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestr. 31,3772 CE 
Barneveld, ©06-12398602 
,Me5lobe-borneueld@ 
UJanadoo nl 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
I E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576. 
FV'Delta Oost'; T vanEsch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; E.A. Oude Elfe-
rink. De Haaghe 37, 6641 BI 
Beuningen, ©024-6777132 
Beverwijk: 
KPC BeveruJijk; Rv.d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk'; R.M. Perk, 
Koekoeklaan 13, 3722 AM Bilt-
hoven, ©030-2281610. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen ; A.I.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992, 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; 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, Mcor meyer^hccnct nl. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zarüaan 55, 2742 BP Waddinx-
veen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e o ; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; I.A.C. SchuUer, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBreda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PVPhilatelicaBrielle-Westuoornc; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straati4,3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; CW.Stolk.Ruy-
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsscl-8.Lekstreck; I. Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum, M.I. Kramer, 
Rooseveltlaan 43,1902 Dl Cas
tricum, ©0251-657751. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o ; I. Bakker, Sm-
gelberg 65, 7772 DC Harden
berg, <t> 0523-260051. 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; I. Schoemaker, 
Magnolialaan 9, 7711LX-
Nieuwleusen, ©0529-484061. 
Delden: 
PC Delden, H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Delft; I C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 
2624CRDeIft, ©015-2564838, 
Mhansmuis(ó)jci)anmuisunnkel 

spcedlinq nl. 
Delfzijl: 
PVDe Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip-
pert2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, 
smjogjdeuenterpostze^elclub nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 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.L van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 700g MI Doe
tinchem, © 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPV 'De Postjager', I.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,3311 IT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PVDrathten;mw. E. Terpstra-
Meijers, Shnge 35,9204KK 
Drachten, ©0512-521562. 
Driebergen: 
FV'Stichts Ouerkuiartier'; 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(3)dronten 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/Westervoort: 
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. 
PhVGelre-Gulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©046-4492604 
Edam/Volendam: 
P V 'Euopost'; L.P.C. Smits, I.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, ^g radstaat@ 
hccnet nl. 
Eindhoven: 
EFV; H I. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; I.G.C de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481-376064. 
Emmeioord: 
IVPhilatelica; I.Gerbens, 
Noordzoon 48, 8316 Cl Mark
nesse, ©0527-201960, 
^flerbens@u;orldonlinc nl. 
Emmen: 
P V Emmen ; G. de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A W.D. Zijl-
stra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E P V ; W.F.H. Bijl, Doolhof I2, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV;mw. M.L Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 8162 
CW Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
VVPV'DePhilatelist';W.IM van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; I.A. Grim-
mmck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547-273033, Mhcniag) 
uJorldonline nl. 
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( 



Gorinchem: 
PVGorinctiem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw E.J. Bmee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPKV; L.HJ Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©0715722702. 
Philatehca Den Haag; J.P. Lok
ker, Tomatenstraat 245, 2564 
CRDen Haag, ©0703256494. 
PC 'De Kring'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
Shell Tc Werue.ofd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Shngelandt
plantsoen 12,2253 WT Voor
schoten. 
PV 'Vredestem'; P.W. van de Nes, 
Rjetvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PVsGrauenhagee o ; j . Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
IVPhilütelica; D. Roosjen, Me
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV, P. Huyg, Spaarnrijk
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©0235263267(na 19 uur) 
IVPhilatelica; H J. Hooning, 
Halbertsmastraat48,2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV 'Op Hoop uan Zegels', L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat 79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA;J.C.vanderBi]l, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV HarderiDijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5,3842 ZZ Har
derwijk, ©034i4t3653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; ACJ.van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, • ]vbgvb(§)wanadoo nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen.G de Beer, De 

^ Plasse 1,8449 EH Terband, 
° ©0513625239. 
»̂  Heerhugowaard: 
~ PHVHeerhu^oiuaard e o ; mw. 
= L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
2 1701VH Heerhugowaard, 
i ; ©0725715665 
■=■ Heerlen: 
;^ PV Heerlen e o , mw. C.H. Wol

• singGrens, Promenade 267, 
" 6411JJ Heerlen, ©045
« 5717790. 
— Heeze: 
^^ Filatelie Heeze;!. van der Linden, 

8A Adas 42, 5591 PKHeeze. 
y Den Helder: 

FV Den Helder, L.J Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; J.J. Koppe

n d , Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181322699. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, .ait leijten2@chello nl 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 
' tHoffstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 19. 
5301 BM Zaltbommel, ©0418
680790, ^reneuanachterberg@ 
tiscali nl. 
Heusden: 
PV'BlackPenni|';M LH. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e o ; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogcueen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPVofd WestFnesland; J.L.M. 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229231458. 
Philatehca Hoorn e o ; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Postzegeluereniging Huizen en Om
streken ; J.P. de Ruyter, Konin
gin Julianastraat 30,1271 SM 
Huizen,©0355258i33. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica;J.G Fidder, Gallé
straat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatuJijk/Rijnsburg; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhVtFakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

L 

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

313764 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water

loop 27,4141 JV Leerdam, 
©0345616960, i uersluis a@ 
ujorldonline nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.KJHegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265. 
LWPV; W. Groenewegen, 
Roerdompstraat 12, 2352 CL 
Leiderdorp, ©0715891334. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. 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 
CR Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV'De Loupe'; J.P.G. van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 1923 uur), 
•^jpgudmeerjpgihctnet nl. 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe', mw. M.E A. van 
ZantenWiUemsen, P.C. 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
'•'unssenburg gijjhetnet nl. 
Losser: 
PVLosser;mw. W.E Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schuberdaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimburg; B.J.M. Braam
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht. 
Meppel: 
Philatehca P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797i ^K 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LAPurme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV;W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, Es uj storm(ä)hi nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mevr. N. 
Zwitserloodden Duik, Burg. 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
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: 
IVPhilatelica; J.M.G. van Mulle
kom, Maandagsewetering 183, 
22H WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 

150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So
phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
2ainJo(3)nupunijmegen nl. 
FV 'Nouiopost'; W.J.M. Goos

sens, Vendelierstr 15, 6562 NA 
Groesbeek, ©0243974654, 
sujj.m.goossens@chello nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuinflui
terstraat 10, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830. 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'DeGlobe';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): 
Stellingujeruer Fil Ver; P. Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E Post, Bea
trixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Iris'; D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717. 
Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 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. J.G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Fili)ero';R.P.L. Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, ^ raerdts@ 
hetnet nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobe'; M.F. Bijl, Ko
mngsland 71, 6991DH Rhe
den, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV'DeGlobe', H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Elen
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilatelica; W v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
<sw vd uelde(5)hccnct nl. 
Roermond: 
PV Roermond, Ing. Th.J. van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 
HC Heythuysen, ©0475
495899. 

Roosendaal: 
Pu Philatehca WestBrabant; I.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, ^noordmail@hetnet nl. 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PV Philatehca; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat i io, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica; E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rijssen: 
P V Rijssen; D. Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rjjssen, 
©0548542669, El d.grunu)ald@ 
ujxs nl. 
Rijswijk: 
WPV Rijsujijk; D. van der Win
den, We±ouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B.G. Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©0224298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzegel
verzamelaars; H. Schep,Bene
luxlaan 8,2871 HG Schoonho
ven. 
Schijndel: 
SWP; F.Fierens, Hertog Hend
rikstraat II, 5492 BA SintOe
denrode, ©0413472746, 
Mjransenlia(5)annaburcht nl. 
Sittard: 
FV Sittard e o ; O.P.D. Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Slied recht: 
PV 'Philetica'; J. van Schalk, Ada

ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
PV Eemland;J van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871V] Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, 
©0181616995,  malieu(p) 
planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H.ApperIo, 
Ahornhage 10,9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, sji.ap

perlo@hetnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham; mw Th. Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 
Wolvega, ©0561615153. 

T 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de Rid

der, Lingestraat5,4535 EP 



Terneuzen, ©0115697125. 
PVZecuuJschVlaandercn; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatclistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilJJur ;̂ W.F.M. Tukker, 
Postbus 10418, 5000 JK 
Tilburg, ©0135714417, 
fe: vpttilbura@planrt.nl. 
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Uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van derMeulen, Elbe
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat 9, 636g BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.A. Weerde
steijn, Doetinchemseweg 48, 
7021 BTZelhem, ©0314

622272. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraati6, 9645 
NV Veendam, ©0598632793. 

Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Frimärket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KDVelp. 
Venio: 
P.V. 'Philo VenIo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; 
C.G.K. Timmer, Herman de 
Manstraat 6,4132 XS Vianen. 
©0347373396 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissin^se FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, ©0118464109. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat4, 5256 BG Heus
den, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilotclica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10,2251 MR Voor
schoten, ©0715616167. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe'; N.H. Edelen

bosch, Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317
424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i D1,2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
Filatclica Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PVWeesp e.o.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujèlaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer

werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'D2 Globe'; B.J. Pampiermole, 
Ln van Hilbelink 44, 7101WN 
Winterswijk, ©0543521960. 

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, Mjilatclie.ujoer
dcn(g)u)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat3,. 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 of 06
48138293. 
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IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, wflsu)ets(5) 
jreelcr.nl. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan, Khksmit@chellD.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeujolde; J. NoUet, Pluut
haven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
ZeistcrZe^el Zoekers 2000; wnd. 

P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiueland; J.C. 
Sleutel, Lange Bloloveg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zortermeer en Omstr,; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 
10, 2718 JA Zoetermeer, ©079
3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVRe^ioZuJartsluise.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©038
3866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZujijndrechte.o.; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZuiolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

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

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 

als u lid bent via een ver

eniging of als u een indi

vidueel abonnement bent 
aangegaan. 

Dus als u iets wilt verko

pen; als u op zoek bent 
naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 le

zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor UW eigen website, 

plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re

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

(of een fotokopie daar

van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol

gende adres: 

Brouwer Media 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 

ffl 
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! 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€ 5 

€7,50 
€ 1 0 

€ 12,50 

€15 
€17,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'e'n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat:. 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

a AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PCiPlaats: (handtekening). 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 
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80 JAAR GELEDEN: DE EERSTE 
VLUCHT ROND DE WERELD 

43.000 kilometer afgelegd in 37t vlieguren 
DOOR PAUL DAVERSCHOT, ERMELO  LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

In 1923 begon de toenmalige 
Amerikaanse Army Air Service 
aan de voorbereidingen van de 
uitdagende onderneming om 
voor de Verenigde Staten de eer 
te behalen als eerste rond de 
wereld te hebben gevlogen. 
De militaire staf had uitgere
kend dat voor een dergelijke on
derneming vier vliegtuigen no
dig waren, zodat temminste 
één vliegtuig een kans zou heb
ben om de vlucht geheel te vol
brengen. 
Men koos voor de Douglas DT2, 
een tweepersoons torpedo
bommenwerper. Na diverse 
noodzakelijke veranderingen 
aan het toestel ontstond de 
World Cruiser, een toestel waar
van één proefmodel en vier 
'echte' toestellen werden ge
bouwd {afbeelding T). De World 
Cruisers kregen onder meer een 
verwisselbaar onderstel van 
wielen en drijvers, zodat zowel 

In de lerste Wereldoorlog kreeg de ontwikkeling 
van de luchtvaart een sterke impuls. In de eerste 

jaren daarna ontstond de ambitie om allerlei 
bijzondere vluchten uit te voeren. Toen de eerste 

vluchten over de Atlantische oceaan en naar 
andere verre landen waren gemaakt, werd de 

eerste vlucht rond de wereld één van de grootste 
uitdagingen. 

op het land als op het water kon 
worden gestart en geland. De 
vliegtuigen, die op nun romp 
respectievelijk de grote cijfers 1, 
2, 3 en 4 en het embleem van 
de vlucht kregen, rolden in 
maart 1924 uit de fabriek in 
Santa Monica in Califomië (af
beelding 2). 

Bij de vele voorbereidingen 
moest ook de toestemming van 
22 verschillende regeringen 
worden verkregen om over hun 
grondgebied te vliegen en daar 
eventueel te landen. Op die 
plaatsen waar geen vliegvelden 
waren, moesten landingsterrei
nen worden aangelegd en als 

ook dat niet mogelijk was, wer
den er marineschepen naar di
verse plaatsen langs de voorge
nomen route gedirigeerd. De 
vliegtuigen konden dan naast 
de schepen 'landen' en aan 
boord daarvan overnachten. 
Op de landingsterreinen en de 
schepen werden grote voorra
den brandstof en onderdelen 
opgeslagen; alleen al van de re
serveonderdelen kon men twee 
complete vliegtuigen bouwen. 
Besloten werd om de vlucht in 
het voorjaar van 1924 te begin
nen en een route van oost naar 
west te volgen. Daardoor zou 
men over Alaska kunnen vlie
gen zonder te veel hinder te 
nebben van de in dat gebied 
veelvuldig voorkomende mist. 
Verder zou men de moessons 
in ZuidoostAzië vermijden en 
vóór het begin van de winter de 
NoordAtlantische Oceaan kun
nen oversteken {afbeelding fj. 
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GEEN PARACHUTES 
Na zorgvuldige selectie werden 
vier piloten gekozen, die vervol
gens zelf ieder hun metgezel als 
mecanicien en als tweede piloot 
mochten kiezen. Als leider van 
de vlucht werd de majoor Fre
derick Martin aangewezen. 
Op 17 maart vlogen de toestel
len van Santa Monica in Califor
nië naar Seattle, het officiële 
startpunt voor de vlucht. Daar 
werden de wielen verwisseld 
voor drijvers en voor de laatste 
maal de uitrusting van de vlieg
tuigen en bemanningen gecon
troleerd. Omdat na een proef
vluchtwas gebleken dat bij een 
totaal gewicht van iets meer 
dan vierduizend kilo de vliegtui
gen niet vanaf het water konden 
starten, werden op het laatste 
moment nog allerlei zaken van 
de uitrusting afgevoerd. Zo wer
den zelfs de parachutes  dit 
vanwege hun gewicht van elk 
tien kilo  geschrapt. Men ging 
er vanuit dat een groot deel van 
de vlucht over water zou wor
den gemaakt en men in geval 
van nood daarop zou kunnen 
landen. Vlak voor het vertrek 
besloot men de vliegtuigen te 
noemen naar vier belangrijke 
steden: Seattle, Chicago, Boston 
en New Orleans. Vanwege het 
door de Amerikaanse overheid 
opgelegde verbod op het ge
bruik van sterke drank in die ja
ren, de Prohibition, werden de 
vliegtuigen gedoopt met water 
uit de overeenkomstige stad. 
Zo werd de Seattle gedoopt met 
water uit het nabijgelegen 

Washingtonmeeren de New 
Orleans met water uit de mon
ding van de Mississippi. Op 
verzoek van een aantal bevrien
de filatelisten namen de piloten 
op het traject van Santa Monica 
naar Seattle een klein aantal 
poststukken mee {ajheeldingen 4 
en 5). 

SNEEUW EN MIST 
Op 6 april 1924 stegen de vlieg
tuigen op vanaf het Washing
tonmeer bij Seattle voor de eer
ste trajecten langs de kust van 
Canada en Alaska. Op deze 
etappes werden de bemannin

ook niet bespaard. Daarbij 
kwam nog dat de vliegtuigen 
niet waren uitgerust met ra
dio's, zodat onderlinge com
municatie tijdens de vlucht 
slechts mogelijk was met be
hulp van handgebaren, als het 
tenminste helder weer was. Zo 
bleek de Seattle na een sneeuw
bui te zijn verdwenen. Pas de 
volgende dag bleek dat het toe
stelwegens motorstoring een 
noodlanding had moeten ma
ken. De Seattle werd echter door 
pech achtervolgd, want vijf da
gen later raakte het toestel bij 
Dutch Harbour in een mistbank 

gen geconfronteerd met 
sneeuwstormen, mist en regen, 
wat in hun open cockpits geen 
pretje was (afbeelding 6). In die 
tijd bestond er nog geen uitge
breid net van weerstations en 
men startte dus min of meer op 
goed geluk. Onverwachte situ
aties door plotselinge weersver
slechteringen bleven hun dan 

en vloog het tegen een berg. 
Hoewel het vliegtuig volledig 
werd vernield, kwamen majoor 
Martin, de leider van de vlucht, 
en sergeant Harvey er nage
noeg ongedeerd vanaf Ze wa
ren echter in onherbergzaam en 
onbewoond gebied terechtge
komen en werden pas tien da
gen later opgemerkt door bewo

ners uit een dorpje nabij de Be
ring Zee. Voor hen was de 
vlucht rond de wereld afgelo
pen. In zijn vliegtuig had ma
joor Martin een aantal envelop
pen van een bestuurslid van de 
American Air Mail Society meege
nomen. Deze enveloppen wer
den pas veel later in het wrak te
ruggevonden en voor zover be
kend is één envelop bewaard 
gebleven {afbeeldingy). Na het 
verongelukken van de Seattle 
kreeg de luitenant Smith, de pi
loot van de Chicago, opdracht 
om de leiding over te nemen en 
de vlucht met drie toestellen 
voort te zetten [afieelding 8). 

GEEN RUST 
Het traject op 16 mei, van Attu 
op de eilandengroep Aleoeten 
naarde Russische Komandors
kieilanden (waar ze overigens 
niet mochten landen), was op 
zichzelf een historische vlucht: 
de eerste oversteek door de 
lucht van Amerika naar Azië. De 
volgende dag werd Japan be
reikt bij Paramashiru op de Koe
rillen om vervolgens, na enkele 
zeer koude trajecten, op 22 mei 
te arriveren op het meer van Ka
sumigaura, tachtig kilometer 
ten noorden van Tokio {afbeel
ding 9). Daar werden ze verwel
komd door allerlei hoogwaar
digheidsbekleders en een me
nigte journalisten uit de hele 
wereld. In Tokio bleek men een 
programma van ontvangsten 
en diners te hebben opgesteld, 
genoeg voor twee weken. Om
dat de vliegtuigen toe waren 
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aan een grondige onderhouds
beurt, die de bemanning gro
tendeels zelf moest uitvoeren, 
maar ook omdat ze hoorden 
dat ook anderen waren begon
nen aan een vlucht rond de we
reld, vroegen ze vriendelijk 
maar dringend de feestelijkhe
den tot enkele dagen te beper
ken. Vanaf dat moment begon 
ook het competitie-element een 
rol te spelen in de vlucht en 
gunden ze zich nauwelijks tijd 
voor andere zaken. Na dagen 
van hard werken, onderbroken 
door recepties, waren de man
nen blij dat ze op i juni weer 
konden vertrekken. 

HULP VAN DE BEVOLKING 
Op n juni, onderweg naar Sai
gon, kreeg de Chicago een ern
stige motorstoring. De motor 
moest worden vervangen, maar 
dat kon ter plaatse niet gebeu
ren en bovendien moest de 
nieuwe motor helemaal uit Sai
gon komen. Na in contact te 
zijn gekomen meteen missio
naris, werd het vliegtuig met be
hulp van drie grote oorTogs-
sampans van de inlandse bevol
king, onder leiding van het 
stamhoofd in zijn statie-sam
pan en omringd door zijn vele 
vrouwen, in een sprookjesachti
ge tocht door de jungle naar de 
veertig kilometer stroomop
waarts gelegen stad Hué ge
sleept. Daar arriveerde per 
schip en per auto na enige tijd 
ook de nieuwe motor en kon
den allen tenslotte hun vlucht 
voortzetten. Via Saigon, Bang

kok, Rangoon en Akyab kwa
men ze op 26 juni aan in Cal
cutta, waar de drijvers weer wer
den verwisseld door wielen, 
omdat een groot deel van de 
verdere route over land zou 
worden gevlogen. Hadden ze 
tot nu toe veel hinder gehad 
van sneeuw, mist, regen en 
stormen, nu begon een aantal 
trajecten waarop ze werden ge
plaagd door grote hitte en 
moesten ze meerdere malen 
naar grote hoogte klimmen om 
boven de zandstormen te blij
ven. Via Bagdad en Aleppo in 
het toenmalige Franse man-

gen legden ze een krans bij het 
Graf van de Onbekende Sol
daat. Ook was er een officiële 
ontvangst door de Franse presi
dent, die hen benoemde tot 
Ridder van het Legioen van Eer. 
Op 16 juli vlogen ze naar Lon
den en de dag daarop naar 
Brough bij Huil {afbeeldingit). 
Daarltregen de vliegtuigen een 
uitgebreide onderhoudsbeurt 
en werden de wielen opnieuw 
verwisseld voor drijvers voor de 
sprong over de oceaan via Ijs-
land en Groenland naar Ameri
ka (o/beeW/'(ig 12). Tijdens het 
oponthoud in Brough hadden 

daatgebied Syrië, ging het met 
spoed verder naar Constantino-
pel, Boekarest, Boedapest en 
Wenen om daarna precies op 
i4 ju l i , de Dag van de Bastille, 
in Parijs te arriveren [afbeelding 
7o). Na een ererondje boven de 
Are de Triomphe en de Eiffelto-
ren, landden ze op het vliegveld 
Le Bourget. De volgende mor

de mannen een ontmoeting 
met de Prins van Wales (de la
tere Edward VIII), die vertelde 
dat hij binnenkort per schip 
naar de Verenigde Staten zou 
gaan en met de vliegers wilde 
wedden dat hij daar eerder zou 
arriveren; de inzet werd vijf dol
lar. Vanuit Brough werden op 
de vlucht naar Amerika drie 

speciale enveloppen meegeno
men, de eerste luchtpost over 
de Atlantische oceaan van oost 
naar west {afbeelding 13). 

NOODLANDINGEN 
Op 30 juli werd de vlucht voort
gezet langs de Engelse kust 
naar de Orkney-eilanden en op 
2 augustus werd koers gezet 
naar IJsland. Op dit traject 
moest de Boston door een lekke 
oliepomp een noodlanding ma
ken. De Amerikaanse kruiser 
Richmond kon de bemanning 
aan boord nemen, maar pogin
gen om het vliegtuig naar Ijs-
tand te slepen mislukten en het 
toestel verdween tenslotte in de 
golven. Vanwege het slechte 
weer moesten de twee overble
ven vliegtuigen, de New Orleans 
en de Chicago, dertien dagen in 
Reykjavik blijven. Daar arriveer
de na enige dagen een Dornier 
Wc3/-vliegboot uit Italië, die op 9 
augustus uit Pisa was vertrok
ken voor een vlucht rond de we
reld. Op 21 augustus vertrokken 
de drie vliegtuigen gezamenlijk 
voor de lange en gevaarlijke 
vlucht naar Groenland. Het tra
ject was ruim 1.300 km lang en 
voerde over een ijskoude oce
aan, waarbij halverwege ook 
nog de gevreesde mist kwam. 
De mist was af en toe zo dicht 
dat de vliegers de vleugeltippen 
niet meer konden zien. Door 
het gewicht van extra brandstof 
en uitrusting voor dit traject 
konden de vliegtuigen niet bo
ven de mist uitstijgen en ze vlo
gen daarom zo laag mogelijk. 
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vlak boven het water, waar de 
mist iets minder dicht was. 
Daarbij hadden ze diverse ma
len levensgevaarlijke ontmoe
tingen met plotseling opdoe
mende ijsbergen, die ze alleen 
door razend snel reageren op 
een haar na konden ontwijken, 
waarbij ze de koude uitstraling 
van deze grote i jsklompen kon
den voelen. Een uur lang volg
den deze zenuwslopende ont
moetingen elkaar op. Het was 
geen wonder dat de vliegtuigen 
elkaar kwijt raakten en ieder 
voor zich de oostkust van 
Groenland trachtte te bereiken. 
Via Kaap Farewell, de zuidelijke 
punt van Groenland, arriveer
den de World Cruisers na tien uur 
vliegen in Fredericksdal aan de 
westkust. Van de Domier Wal 
was echter geen spoor te be
kennen. Door de mist en de ijs
bergen hadden de Italianen be
sloten op het water te landen en 
beter weer af te wachten. Daar
bij had de vliegboot echter gro
te schade opgelopen, waardoor 
het toestel niet meer kon opstij
gen. Na een zoekactie van drie 
etmalen slaagde de kruiser Rich
mond er in de vliegboot en de 
uitgeputte bemanning midden 
in de nacht te vinden. Daarmee 
redde dit schip voor de tweede 
maal binnen korte ti jd een vlieg
tuigbemanning van een wisse 
dood in de ijskoude golven. Om 
geen gevaar voor de scheep
vaart op te leveren, werd de 
vliegboot in brand gestoken; 
het toestel verdween daarop in 
de oceaan. Op 31 augustus vlo

gen de New Orleans en de Chica
go naar Icy Tide in Labrador op 
het Amerikaanse continent en 
was ook de eerste vlucht in de 
geschiedenis over de noordelij
ke Atlantische oceaan in de 
richting oostwest een feit. 

TERUG IH AMERIKA 
Via New Foundland arriveerden 
ze op 3 september op Nieuw 
Schotland, waar ze werden op
gewacht door hun kameraden 
Wade en Ogden met de 
Boston II. Nadat de oorspronke
lijke Boston verloren was ge
gaan, was in Amerika het proef 

komst in Boston werd een spe
ciaal stempel gebruikt [afbeel
ding 75). De genele verdere 
vlucht over de Verenigde Sta
ten, terug naar het uitgangs
punt Seattle, werd een ware ze
getocht en ze werden overladen 
met cadeaus. Onder begelei
ding van vele andere vliegtui
gen met journalisten en foto
grafen, vlogen ze op 8 septem
ber naar New York, waar ze 
werden verwelkomd door de 
Prins van Wales, die hen felici
teerde met de goede aankomst 
en vervolgens de vijf dollar van 
de weddenschap opeiste! 

model van de World Cruiser op
nieuw vliegklaar gemaakt en 
kon dit toestel als Boston II aan 
het laatste deel van de vlucht 
deelnemen. Gezamenlijk arri
veerden ze op 6 september in 
de stad Boston, waar ze op 
overweldigende wijze werden 
ontvangen (aflieeldingi^). 
Ter gelegenneid van de aan

DE 'CIRKEL' IS ROND 
In Santa Monica, waar de vlieg
tuigen waren gebouwd, had 
men de nacht vóór hun aan
komst het gehele landingster
rein bedekt met rozen en zo 
landden de drie World Cruisen in 
een wolk van rozengeur en ro
zenblaadjes. Ondanks de afzet
ting werclen de vliegers door het 

toestromende publiek onder de 
voet gelopen en toen ze drie 
kwartier later door de politie wa
ren ontzet, hadden enkelen gek
neusde ribben en bijna geen 
kleren meer aan hun lijf; die wa
ren hun door souvenirjagers in 
hun enthousiasme afgerukt. 
Eindelijk, op 28 september 
1924, na 175 dagen, waren ze te
rug op hun uitgangspunt Seat
tle. Ze hadden bijna 43.000 ki
lometer afgelegd en waren 
daarbij 371 uur in de lucht ge
weest. Ze waren de helden van 
de wereld; zelfwaren ze blij dat 
het er op zat. Ze hadden al hun 
concurrenten verslagen. Andere 
ronddewereld vliegers, die 
omstreeks die ti jd aan die 
vlucht waren begonnen, had
den allen door technische en 
andere problemen moeten op
geven. Pas in 192g gelukte het 
met het Duitse luchtschip Craf 
Zeppelin opnieuw een vlucht 
rond de wereld te maken. 
De vliegtuigen Chicago en New 
Orleans staan nu in verschillen
de musea in de Verenigde Sta
ten  stille getuigen van een 
spectaculaire missie! 

Literatuur: 
De eerste vlucht om de luereld door 
Thomas Lowell; Uitgeverij Nijgh 
& Van Ditmar, Rotterdam 1925. 
Air Enthusiast/ FortyOne; zomer 
iggo, ISSN 01435450. 
The AirpostJournal, April 1952, Vol. 
23, nr. 7. 
Lujtpostens historm I Norden door 
Örjan Lüning; Stockholm 1978. 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
De postzegels en post-
waardestukken voor 
Kerstmis 2004 zijn van de 
hand van grafisch ont
werper Jeanette Fallon. In 
het ontwerp worden tra
ditionele beelden rond
om de geboorte van 
Christus gecombineerd 
met patronen die opge
bouwd zijn uit kerstver
sieringen. De beide post-
waardestukken, een 
luchtpostblad en een 
voorgefrankeerde enve
lop, brengen de tocht van 
de Drie Koningen in 
beeld. Op de linkerzijde 
ziet men hen als silhou
etten op kamelen rijdend 
door een woestijnland
schap en in het zegel
beeld staat de Ster van 
Betlehem. Het luchtpost
blad kost $ 0.95 en de en
velop $ 0.60. De envelop 
is ook te koop in een ver
pakking van twaalf stuks 
inclusief bijpassende 
wenskaarten. 

Argentinië 
Nagekomen meldingen 
over briefkaarten die in 
2004 verschenen zijn: 
- Argentijnse Automo-

bielclub 100 jaar. Zegel

beeld $ 0.75 oud en 
nieuw embleem op 
paal. Illustraties oude 
en nieuwe 'wegen-
wacht'-truck, handboek 
toerisme, wegenkaart 
(25 juni 2004); 

- Ricardo Balbin, politi
cus (looste geboorte
dag). Zegelbeeld $ 0.75 
portret. Illustraties 
stembiljet partijverkie
zing, handtekening, 
partijbijeenkomst 1973 
(29 juli 2004); 

- Vierhonderd jaar Pre
dikheren (Dominica
nen) in Córdoba. Zegel
beeld $ 0.75 beeld Ma
donna del Rosario del 
Milagro. Illustraties 
koepel van de S. Do-
mingobasiliek, proces
sie (5 augustus 2004). 

België 
Tijdens de filatelistische 
beurs PhilEuro 2004 wer
den op 29 oktober 2004 
twee briefkaarten uitge
bracht. De eerste kaart 
[i] is voorzien van het 
logo van de Academie Eu-
rope'enne de Philatelie 
(AEP). De kaart, vervaar
digd uit wit karton, 
draagt het zegelbeeld Ko
ning Albert II zonder 
waardeaanduiding, in-
clusiefPrior-label. 

De tweede kaart [2] is 
vervaardigd van geel kar
ton en toont het beeld
merk van de 50ste ver
jaardagvan de UEFA, de 
Europese Voetbalbond. 
De uitvoering is verder 
gelijk aan die van de eer
ste kaart, zij het dat de 
landsnaam op de eerste 
kaart weergeven wordt 
als Bel̂ ique-Bel̂ ie en op de 
tweede als Bclgie-Belgique. 
Volgnummers van de 
kaarten: 2004(2) en 
2004(4). 

Vier gele briefkaarten 
met volgnummers 
2004(3a) toten met 
20O4(3d) vestigen de 
aandacht op Belgische 
striphelden dit jaar die 
hun 50ste verjaardag vie
ren. Het gaat om Pirreiuiet 
van tekenaar Peyo [3], Jer
ry Spritifl van Joseph Gil-
lain [4], De Bcuerpatrouille 
van Michel Tacq [5] en 
Dan Cooper van Albert 
Weinberg [6]. 

Alle genoemde Belgische 
briefl<aarten worden ver
kocht voor €0.50 per 
stuk. 

China (Taiwan) 
Op I november 2004 
werd op Taiwan een bin

nenlandbriefkaart uitge
bracht met als zegelbeeld 
NT$ 2.50'De acht On-
sterfelijken steken de zee 
over' uit de postzegele
missie 'Chinese Folklo
re'. De kaart heeft zoals 
gebruikelijk het formaat 
105 bij 148 mm (staand) 
en de oplage bedraagt 18 
miljoen exemplaren. 

In een oplage van 10 mil
joen stuks verscheen op 
dezelfde datum een aan-
tekenenvelop voor bin
nenlands gebruik. Het 
zegelbeeld is identiek 
aan dat van de envelop, 
maar de waardeaandui
ding is aanmerkelijk ho
ger: NT$ 26. 

Denemarken 
Ter gelegenheid van de 
koninklijke bruiloft werd 
op 14 mei 2004 een C5-
envelop uitgebracht met 
in het zegelbeeld een 
portret van het bruid
spaar. Een set van vijf en
veloppen kost 27.95 k. 

Op dezelfde datum ver
schenen ook nieuwe C5-
enveloppen met een ze
gelbeeld uit de derde se
rie ' Deense gebouwen'. 
Prijs eveneens 27.95 k-
voor vijf stuks. 

Duitsland 
Twee PlusBnef-envelop-
pen met een bijgedrukte 
illustratie ter gelegenheid 
van de tentoonstelling 
Gero-Phila 2004 in Gerol
stein (16 oktober 2004) 
kreeg ik van J. Toussaint. 
Op de eerste envelop [7] 
staat het Naturkundemuse-
um (Natuurhistorisch 
Museum) afgebeeld, 
waar de tentoonstelling 
plaatsvond. Op de tweede 
envelop [8] ziet men een 
fossiel. In de Eifel, de 
streek waarin Gerolstein 
ligt, treft men uitgedoof
de vulkanen en kraterme
ren aan; het is een gebied 
waar veel fossielen ge
vonden worden. 

Estland 
Briefkaart nummer 22 
verscheen op 6 augustus 
2004 [g] en heeft als the
ma de Europese Kam
pioenschappen Wielrij-
den op de weg. Deze wer
den gehouden in Otepää 
in Estland. 

Rusland 
Enveloppen klein for
maat met bijzonder ze
gelbeeld 4.70 r: 
- Balletdanseres A.J. Wa-

ganowa (1879-1951); 
zegelbeeld portret en 



balletscène, illustratie 
Waganowa als balletle
rares (uitgiftedatum 29 
juni 2004) [10]. 

Enveloppen klein for
maat met zegelbeeld 'A ' . 
De vermelde datum is de 
besteldatum die op de 
achterzijde van de enve
loppen gedrukt staat: 
 Internationale Week 

van de Brief; illustratie 
wereldbol en postwaar
destukken (0411
2003); 

 Dag van de Russische 
Post; illustratie kaart 
van Rusland, embleem 
van de Russische post, 
vrachtauto, trein en 
vliegtuig (23012004) 
[II] . 

Enveloppen groot for
maat met zegelbeeld 'A ' : 
 Herdenking van de 

honderd jaar geleden 
vergane torpedojager 
Sterê uschtschy (0110
2003); 

 Acteur F.G.Wolkow 
17291763 (1410
2003); 

 Monument voor onder
zeebootkapitein A. Ma
rinesko in Kaliningrad 
(21102003); 

 Marineverkennings
vliegtuig MBR2 (0212
2003) [12]; 

 VliegbootJVl5 (0212
2003) [13]; 

 Versierselen van de 
Orde van de Heilige 
Apostel Andrei Perwo
swanny (29012004); 

 Herdenking van het 

drama rond de ijsbreker 
Tscheljuskm in 1934 (11
022004) [14]; 

 75 jaar autonoom ge
bied van de Nentzen 
(10032004). 

Singapore 
Op 9 augustus 2004 ver
scheen een serie van vier 
luchtpostbriefkaarten 
met afbeeldingen van na
tionale monumenten 
[15]. Op de beeldzijde 
van de kaarten staan te
keningen afgedrukt van 
respectievelijk City Hall 
(gemeentehuis), Victoria 
Theatre and Concert Hall, 
Supreme Court (het Hoog
gerechtshof) en The Istana 
(de ambtswoning van de 
president). De set kostte 
$3.20. 

Een briefkaart ter gele
genheid van het Wereld
kampioenschap Filatelie 
verscheen op 28 augustus 
2004 [16]. Op de beeld
zijde van de kaart zijn 
oude en moderne postze
gels afgebeeld, vanaf de 
tijd van koningin Victoria 
tot heden. Op de adres
zijde van de kaart staat 
een geïllustreerde port
betaaldaanduiding. 

Spanje 
Op de tentoonstelling Es
paiïa 2004 in Valencia 
(juni 2004) was een bij
zondere briefkaart met 
betaald antwoord te 
koop. Zowel de vraag
kaart als de antwoord
kaart werd voorzien van 

een ter plaatse vervaar
digd fotoportret. Het ze
gelbeeld toont een foto 
van het Spaanse kroon
prinselijke paar en heeft 
waardeaanduiding 'A' 
(tarief binnenland). Voor 
dit persoonlijke post
waardestuk vroeg men op 
de tentoonstelling €5., 
maar mijn correspondent 
K.P. Van Eijsden betaalde 
er bij een Duitse hande
laar €22.50 voor [17]. En 
daarvoor kreeg hij na
tuurlijk niet zijn eigen 
portret, maar het portret 
van de handelaar! 

Vaticaan 
Kunstenaar Salvador Dali 
(19041989) is dit jaar in 
verschillende landen fila
telistisch herdacht. Zo 
ook door de postadmini
stratie van het Vaticaan, 
die op 16 september 2004 
een luchtpostblad aan 
hem wijdde [18]. In het 
zegelbeeld van €i. staat 
Dali's naam zoals hij die 
gebruikte om zijn schil
derijen te signeren. Links 
op de voorzijde van het 
aerogram is de 'Kruisi
ging' afgebeeld, een 
schilderij van Dali uit 
1954 dat zich bevindt in 
de afdeling Moderne Re
ligieuze Kunst van de Va
ticaanse Musea. 

De abdij van SintNilus in 
Grottaferrata werd in 
1004 gesticht. De monni
ken van de abdij behoren 
tot de Basilianen, een 
oosterse kloosterorde die 

leeft volgens de regel van 
Basileios de Grote. Op 16 
september 2004 werd een 
mapje met vijf voorge
frankeerde prentbrief
kaarten uitgebracht ter 
herdenking van het dui
zendjarige bestaan van de 
abdij; elke kaart toont op 
de beeldzijde een detail 
van een kostbaar 17de
eeuws liturgisch gewaad, 
een omojoreon [19]. 

Wallis en Futuna 
De eilandengroepen Wal
lis en Futuna vormen 
sinds 1961 samen een 
Frans overzees gebieds
deel dat eigen postzegels 
en postwaardestukken 
uitgeeft. In het zegel
beeld van een luchtpost
blad uit 2003 [20] is een 
inheemse vrucht afge
beeld, Parinari msularum, 
die ter plaatse Hea of Fruit 
parfume'genoemd wordt. 
Op de voorzijde van het 
luchtpostblad is ook een 
luchtfoto te zien van het 
vliegveld van Hihifo. 

Zwitserland 
Een briefkaart met als 
thema 'Hout' werd uitge
bracht op 7 september 
2004 [21, 22]. Helaas is 
voor het zegelbeeld niet 
de houten postzegel van 
diezelfde datum ge
bruikt. Een compleet 
houten briefkaart was 
trouwens helemaal spec
taculair geweest! Maar 
nee, het zegelbeeld van 
85 c. is gewoon in blauw
paarse tinten op de 

adreszijde van de kaart 
gedrukt. Het geeft een 
beboste helling weer. De 
beeldzijde van de kaart 
vestigt de aandacht op 
producten die van Zwit
sers hout vervaardigd 
worden: een viool, een 
spel en tandenstokers. 
Verkoopprijs 1.35 f. 

Het thema van de Dag 
van de Postzegel is dit 
jaar 'Elektriciteit uit wa
terkracht'. Er werd een 
postzegel van 85 c. uitge
bracht met een symboli
sche afbeelding; een blik
semflits boven een stuw
dam. Deze zegel is ook 
gebruikt als zegelbeeld 
op de adreszijde van een 
voorgefrankeerde prent
briefkaart [23, 24]. Op de 
beeldzijde van die kaart 
ziet men een rivier met 
daaroverheen een teke
ning van de waterkracht
centrale in Dietikon. De 
kaart verscheen op 23 no
vember 2004; in het eer
stedagstempel is een 
hoogspanningsmast af
gebeeld. Verkoopprijs 
1.25 f 

Per I januari 2005 zijn in 
Zwitserland weer inter
nationale antwoordcou
pons verkrijgbaar. Ze 
worden verkocht per tien 
stuks voor 20 Zwitserse 
francs. Bij het inleveren 
van een (buitenlandse) 
antwoordcoupon in Zwit
serland krijgt men voor 
een waarde van 1.30 
francs aan postzegels. 
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EINDEJAARSVERZAMELBEURS: 
VOLOP FILATELIE IN APELDOORN 

Coed doel en bevorderen van de hobby staan voorop 

Waarom gaat het om een uniek 
evenement? Omdat de organi
serende vereniging van vrijwilli
gers geen commerciële belan
gen nastreeft: men zet zich ge
heel pro deo in voor de twee 
hoofddoelen van de vereniging. 
Die twee doelstellingen zouden 
kunnen worden samengevat 
met 'voor de hobby' en 'voor 
een goed doel'. Want de eerste 
taak die de organisatie zich stelt 
is het bevorderen van het verza
melen in de breedste zin van 
het woord. Daarnaast  maar 
het IS beslist niet van minder 
belang  willen de organisatoren 
van de Eindejaarsverzamelbeurs 
zoveel mogelijk geld bijeen 
brengen voor een goed doel: 
het zogenoemde Mappa 
Modc/oproject van het Neder
landse Rode Kruis. De gelden 
die op deze wijze worden verza
meld komen rechtstreeks ten 
goede aan tehuizen voor ern
stig zieke en terminaal zieke 
kinderen. 

Een van de dingen die de mede
werkers van de Eindejaarsverza
melbeurs benadrukken is dat de 
beurs  hoewel in naam 'alge

Op dinsdag 28 en woensdag 29 december wordt in de 

Americahal in Apeldoorn de Eindejaarsverzamelbeurs 

gehouden. Het is alweer de zesde editie van deze beurs, 

die in 1999 op bescheiden schaal werd gestart, maar die 

inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal bekend en 

uniek evenement. 

Ook een aantal jWatehsüsche studiegroepen en gespecialiseerde uerenitjinïjen 2ijn aanwezig 

meen'  een duidelijke afspiege
ling wil zijn van de wereld van 
het serieuze verzamelen. Het 
verzamelen van postzegels is 
het grootste verzamelgebied 
dat de beurs bestrijkt; de filate
lie is dan ook apart gesitueerd. 
Er worden in Apeldoorn zo'n 
honderdtwintig fllatelistische 
standhouders uit binnen en 
buitenland verwacht. Als we in 
aanmerking nemen dat bijna 
driekwart van de beschikbare 
vloerruimte van de grote hal èn 
de bovenring voor de postze
gelverzamelaars zijn gereser
veerd, mag er toch gerust van 
een échte postzegefbeurs wor
den gesproken. Maar het blijft 
in Apeldoorn niet 'bij postze
gels alleen', want ook munten 
en bankbiljetten vormen een 
belangrijk verzamelgebied. On
derschat trouwens het aantal 
mensen niet dat zowel postze
gels als munten verzamelt! Met 
tussen de dertig en vijfendertig 
'numismatische' standhouders 
mag de Eindejaarsverzamelbeurs 
ook een grote muntenbeurs 
worden genoemd. Verder is er 
een behoorlijk aanbod in ande

OVERZICHT FILATEIISTISCHE STANDHOUDERS 
OP DE EINDEJAARSBEURS IN APELDOORN 

Hieronder vindt u een alfabetische lijst 
van fllatelistische standhouders op de 
Eindejaarsbeurs in Apeldoorn (zie de 
plattegrond op de rechterpagina). 
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WR Aachen Philatelie (D.) 
C4 
B4 
B4 
BI 
WL 
Cl 
WA 
C7 
BP 
BR 
WA 
B4 
WL 
BP 
WL 

AixPhilaShop (D.) 
Aust, Wolf Dieter (D.) 
Barkmeyer, A.D. 
Bereket,J.(Tu.) 
Bert Brinkman Filatelie 
Besten, J. den 
Biener GmbH Briefmarken 
Blerk, Mr. E.L. van 
Bos.C. 
Burken, J. van 
Bijl,PZHW.vande 
Britannia Studiegroep 
Esch, P. van 
EsteeCollectshop 
EurocoUect 

SC2 Faber,D. 
B:! Fase, Koos 
WR Fila Francis (B.) 
B̂  
BI 
WL 
C3 

Filateliebeurs Loosdrecht 
Folkerts, R. 
Fransen, J.A. 
Friesland, PZV 

Fil. Ver. Zuidelijk Afrika 
Garibaldi, PZH 
Geertzen Philatelie 
Gerber, E. A. 
Haarlem, PZH J. van 
Hartman Philatelie, PZH 
Hartog, PZH K. den 
Hauspie, JeanPierre (B.) 

SC2 Hazelhoff, N.T. 
WR Heiduck, Thomas R. (D.) 

Herrema, S. 
Heygere,J.P.d'(B.) 
Hilster, A.J. de 
Hoek, J. van der 
Hoes, PZV 
Huisinga, F. 
Hulshof M. 
Jager, A. 
Jeugdboek Filatelie 
Jeveka 
Jong, Marcel de 
Jopke, Stefan PZV (D.) 
Kautz, E. 
Kees John (B.) 

SC2 Kempenaar, P. 
BI Kers,J. 
Cg Keulen, J. van 
Bj Klein, B. 

B2 
C6 
SCi 
BI 
B3 
SC3 
C7 
B2 

C3 
C2 
B2 
BR 
C3 
B4 
BI 
B2 
BR 
C3 
B2 
C4 
BP 
WL 

Klemaphil 
Land, J. H. van 't 
Leeninga, A.S. 
Levij,J. 
Lenos, A. 
Limbustamps (B.) 

WR Lingen,PZH.R.van 
C6 Löhmer, Peter (D.) 

Mast, W. 
Matthijs Philatelie (B.) 
Marigny Philatelie (F.) 
Mondial Stamps. PZH 
NVPV 
NWSO (V.v. Scoutingobjecten) 
OostEuropa Filatelie 
Ozinga, H. 
Pasterkamp, W. 
Peters, Patrick (B.) 

SC2 Pietersma Filatelie 
WR Philambul/LaurientCordierlF.) 
C4 Philmaster(D.) 
C6 Plaatfout, De 
B3 Postex, promotiestand 
C6 Postfris, PZH 
WR Postzegelexpress & Philato 
SCi Postzegelonline 

Poveia, (Sehr, veiling) 
Rijswijk, S. van 
Rossem, Filatelie. Dirkvan (B.) 
Sam Stamps (GB) 
Sander, J. (D.) 
Schooten, W. van 

BR 
BI 
B3 
C7 
C2 
Cl 

C6 
Cs 
Cs 
WR 
B3 
BR 
WL 
B2 
B4 
Cl 

BP 
B4 
C6 
BI 
B2 
C2 

B2 Segers,BVBA(B.) 
B3 Snoek, M. 
B2 Stadiander, C.H.A. 
SC2 Stamp 2000 
SC2 Stamperium 
SC2 Stamps for sale 
WL Stamperij, PZH De 
BR SFG (Fr.st. Ned. Gem.) 
B3 Teylingen, Joke van 
SC3 Tietz,Holger(D.) 
WR Vansteenkisten, L. (B.) 
Cl Veraphil (Zwi.) 
B4 Verhagen, H. 
B4 Vion,Eric(B.) 
C7 Vogel, G.A. 
BP Wassenaar, J. 
C7 Wever, J.W. 
WL Wiemo, Them. PZH 
WL WilcoWWFStamps 
C3 Wilhelm Filatelie 
BP Wolf E. 
C2 Worid Stamp Center (B.) 
C3 Zondervan, PZH. H. 
SC2 Zwanenburg, F. 

Verklaring afkortingen. 
BP= Buiten plattegrond ook munten 
BR= Bovenring 
WL= Wand links 
WR= Wand rechts 
WA= Wand achter 



Stiujfelen bij de handel het kan, eind december op de Eindejaarsuerzameibeurs m Apeldoorn 

re 'platte zaken', zoals prent-
briefkaarten, oude documen
ten, speciale boeken, telefoon
kaarten en dergelijke. Leuk 
toch, om behalve met postze
gels ook eens met een of meer 
andere verzamelobjecten bezig 
te zijn? 
Hiermee wil maar gezegd zijn 
dat diegenen die denken dat de 
Eindejaarsveaamelbeurs een 
luxeuze rommelmarkt is het he
lemaal mis hebben. 
Tijdens de komende editie van 
de beurs worden weer een aan
tal bijzondere verzamelgebie-
den in de spotlights gezet. Sinds 
de introductie in 2002 van een 
speciale afdeling voor model
bouw en modelspoor heeft dit 
onderdeel een grote vlucht ge
nomen. De gehele bovenfoyer 
van de Americahal en alle bo
venzalen zijn nu voor deze af
deling gereserveerd: er zijn 
meer dan tien grote model
spoorbanen te zien. En er komt 
zelfs een echte Lehman Cross 

Bahn (LGB), waarmee de kinde
ren (die u uiteraard gewoon 
mee kunt nemen) zélf mogen 
spelen. 
In de benedenfoyer wordt be
halve een treinbaan achter glas 
ook een expositie met Meccano-
modellen ingericht. Niet verge
ten om daar even langs te gaan, 
want er is een locomotief met 
een lengte van ongeveer drie 
meter te zien, samen met een 
grote, echt werkende hijskraan 
en een reuzenrad. 
Voor verzamelaars van de the
ma's 'Brand en brandweer' en 
'Hulpverlening' kan een be
zoekje aan de Eindejaarsverza-
melbeurs ook heel interessant 
zijn. In Apeldoorn zal een ge
dreven groep verzamelaars die 
iets met hulpverlening hebben 
aanwezig zijn. Te denken valt 
aan Rode Kruis, ambulances, 
brandweer, veldzenders, enzo
voort. Ze staan u graag te 
woord om over hun hobby te 
vertellen. 

Een trouwe gast op de Einde-
Jaarsi>erzamelbeurs is het Natio
naal Verzamelaars Platform, 
dat de bezoekers elk jaar weet 
te verrassen met een aantal bij
zondere exposities. En net als 
voorgaande jaren zijn er ook 
ditmaal weer particuliere expo
santen aanwezig, waarvan er 
een - het is maar een voorbeeld 
- een prachtige krabbenverza-
meling kan tonen. 
Op de bovenring van de Ameri
cahal is een aantal bijzondere 
verenigingen en stucliegroepen 
met exposities en ruilhoeken 
aanwezig. Zo vindt u daar ver
enigingen van verzamelaars 
van wijnetiketten, balpennen, 
kofifiemelkcupdekseltjes, scou-
ting-objecten en nog veel meer. 
Voor filatelisten is de aanwezig
heid van de Studiegroep Fran-
keerstempels Nederlandse Ge
meenten van belang, die ervoor 
zorgt dat u van een expositie 
van oude frankeermachines 
kunt genieten. 
De steeds groter wordende 
jeugdhoek wordt - net als vorig 
jaar het geval was - bemand 

KORTINGSBON 
voor de Eindejaarsverzamelbeurs in de Americahal 

in Apeldoorn op 28 en 29 december 2004 
Tegen inleving van deze bon krijgt u een korting van 

ÉÉN EURO (€1.-) 

door een enthousiaste groep 
jonge mensen van jeugdpostze-
gelclub 'De Postduif uit Wijk bij 
Duurstede. Deze jeugdhoek is 
groot opgezet en hij heeft een 
ander karakter dan we in Neder
land gewend zijn. Uitsluitend 
jeugd toten met n6 jaar kan 
hier (binnen bepaalde regels) 
van alles gratis uitzoeken. Dit 
varieert van 'vet veel' grootfor
maatpostzegels (dankzij dona
ties van - onder andere - buiten
landse postadministraties!) tot 
schitterende posters, stickers, 
reclamepennen, munten, tele
foonkaarten, kleurplaten, enzo
voort! Cool dus en alleen be
stemd voor de jeugd. 
Het is dus niet nodig u tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar te verve
len: op 28 en 29 december is er 
immers van alles te beleven. De 
toegang is niet gratis (de entree 
kost 3.50 per dag), maar u weet 
het: het is voor een goed doel. 
De Eindejaarsverzamelbeurs is 
op beide dagen geopend van 
10.00 tot 17.30 uur. jeugd tot en 
met 12 jaar heeft gratis toegang, 
mits onder begeleiding. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I op de toegangsprijs van €3.50. 1 
_ Maximaal vier personen kunnen van deze bon gebruik maken. _ 
I De bon is niet geldig In combinatie met andere acties. I 

JEUGDHOEK 

INGANG FILATELIE 

C2 C3 C4 

SCI SC2 

ww " • 

f m 

T3 V E N R 

WA 
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VOOR EEN GOED DOEL... 
De Emdejaarsbeurs doneert geld aan 
de Mappa Mondo-huizen, gezins
vervangende huizen in Wezep en 
Rijswijl< voor kinderen van nul tot 
aclittien jaar met een levensbedrei
gende ziekte. Kinderen die bijvoor
beeld aan leukemie, aids of kanker 
lijden, worden in de Mappa Mondo-
huizen met de grootst mogelijke 
zorg omringd. Een uitgebreid ver
pleegkundig team is hiervoor ver
antwoordelijk. Van de acht kinde
ren die in een Mappa Mondo-huis 
terecht kunnen, wonen er vier tij
delijk en vier langdurig. Voor de 
permanente bewoners is zieken
huisopname niet meer noodzake
lijk, maar buiten het ziekenhuis is 
er niemand die de nodige zorg en 
aandacht kan geven. De tijdelijke 
bewoners zijn kinderen van wie de 
ouders of verzorgers de zorg even 
niet meer aankunnen. Behalve me
dische en verpleegkundige bege
leiding hebben de kinderen be
hoefte aan extra 'warmte', tijd en 
aandacht. Het gaat om een belang
rijke en zware taak, die door vrij
willigers van het Nederlandse 
Rode Kruis wordt uitgevoerd. De 
kinderen moeten zich thuisvoelen 
zonder steeds aan hun ziekte her
innerd te worden. Als dat kan, 
gaan ze naar school, spelen ze bui
ten of halen ze kattenkwaad uit -
dingen die geen enkele volwassene 
in zijn leven had willen missen. 



TERMEN UIT DE WERELD 
VAN DE ARCHIVARISSEN 

Deel i: van document tot archief 
DOOR CEES J . E . J A N S S E N , ZOETERMEER 

TERMEN UIT DE V 
VAN DE ARCHIVA 

Deel i: van document tot c 
DOOR CEES J . E . J A N S S E N , ZOETE 

In april 2003 gaf de Stichting Archiefpublicaties een 

boekje onder de titel 'Archiefterminologie voor Nederland 

en Vlaanderen' uit. Het boekje beschrijft vele termen die 

door archieven en archivarissen worden gebruikt. De 

recente discussie over de status van archiefstukken 

bracht de auteur van de nu volgende bijdrage ertoe een 

aantal van die termen voor u op een rijtje te zetten. 

TERMEN 
VAN DE 

Deel i: i 
DOOR CE 

In april 2003 gaf de Stichting i 

boekje onder de titel 'Archiefti 

en Vlaanderen' uit. Het boekji 

door archieven en archivarisse 

recente discussie over de statu 

bracht de auteur van de nu vol 

aantal van die termen voor u o 

ï@p 

Omslag van het boekje 'Archiefterminologie 
voor Nederland en Vlaanderen het ISBN 
nummer ;s 90 71251 19 5 

Document geheel van samen

hangende gegevens, vastgelegd 
op een of meer gegevensdra

gers 

Collectie, verzameling groep 
van documenten, volgens een 
bepaald criterium bijeenge
bracht en op of vanuit één 
plaats beheerd 

Archiefstuk document, onge
acht zijn vorm, naar zijn aard 
bestemd om te berusten onder 
de persoon, groep personen of 
organisatie die het heeft ontvan
gen of opgemaakt uit hoofde 
van zijn of haar activiteiten, zijn 
of haar taken öfter handhaving 
van Zijn of haar rechten. 

jectief IS bepaald, en dus geen 
archiefvormer een archiefstuk 
tot willekeurig document kan 
bestemmen, en omgekeerd, 
dat men geen document ach
teraf voor plaatsing m een ar
chiefkan bestemmen, als die 
bestemming met uit het do
cument zelf en zijn context 
bhjkt 
Met 'persoon, groep perso
nen of organisatie' wordt aan
gegeven, dat met alleen na
tuurlijke personen en rechts
personen archiefstukken ont
vangen en opmaken, maar 
ook groepen van natuurlijke 
personen die als zodanig 
een rechtspersoonlijkheid 
ezitten of orgaan zijn van 

een rechtspersoon, bijvoor
beeld maatschappen, vereni
gingen zonder rechtspersoon
lijkheid 

 Anders dan m het algemeen 
spraakgebruik is een docu
ment met slechts archiefstuk 
als het een zekere ouderdom 
heeft bereikt, de datum is met 
relevant' 

 Archiefstukken komen ook in 
gedrukte vorm voor Identieke 
exemplaren van gedrukte do
cumenten zijn bij de ene ar
chiefvormer soms wel archief
stukken en bij de andere met 

 Particuliere archiefbescheiden 
hebben op tal van punten een 
andere juridische status dan 
archiefbescheiden van over
heidsorganen 

Akte een akte is een archiefstuk, 
opgemaakt om als bewijs van 
het daarin gestelde te dienen 

Toelichting 
 Deakte wordt gedefinieerd 

als een bijzondere vorm van 
een archiefstuk, namelijk met 
een vooropgezette functie van 
bewijs, waarbij de redactione
le vorm secundair is 

 In beschrijvingen gebruikt 
men gewoonlijk een zo nauw
keurig mogelijke omschrijving 
van de redactionele vorm, 
waarbij het begrip 'akte (van)' 
wordt weggelaten Bij akten 
afgegeven door de overheid 
zijn dat vaak beschikkingen 

 In privaatrechtelijke rechtsbe
trekkingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen 
a de authentieke akte, die IS 

opgemaakt en afgegeven 
door een daartoe wettelijk be
voegde functionaris, bijvoor
beeld de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, notaris, grif
fier van een rechtscollege en 
deurwaarder, 
b De onderhandse akte die 
tussen partijen onderling 
wordt opgemaakt, zoals een 
testament, en dagvaarding of 
vonnis 

 Akten opgemaakt door 
rechtscolleges v ó ó n j g ê in 
België, Nederlands Limburg 
en ZeeuwsVlaanderen en 
vóór 1809 in Nederland wer
den wel als br/efbetiteld, met 
als verzamelnaam schepen
brief Ter vermijding van ver
warring met de moderne brief 
IS dat met meer gebruikelijk 
Restanten van dit gebruik zijn 
de geloofsbrief en de vracht
brief 

Archief geheel van archiefbe

scheiden, ontvangen of opge

maakt door een persoon, groep 
personen of organisatie 

Toelichting 
■ Het begrip 'geheel' impliceert, 

dat de plaats en de wijze van 
bewaring voor het begrip met 
relevant is 
a een onderdeel van hetzelf
de archief kan bij de archief
vormende organisatie berus
ten en een nader deel bij een 
archiefdienst, 
b dat aan het archief op ieder 
moment van zijn bestaan, on
geacht het continu ontvangen 
en opmaken van archiefstuk
ken, geen archiefstukken wil
lekeurig kunnen worden toe
gevoegd of eruit verwijderd 

 Bijzondere vormen van ar
chieven van groepen perso
nen zijn 
a hetfamiliearchief, een over
geleverde combinatie van ar
chieven van personen die tot 
elkaar in familiebetrekking 
staan, 
b het huisarchief, een overge
leverde combinatie van ar
chieven van personen, die in 
hetzelfde perceel of landgoed 
hebben bewoond, 
c het berfrji/sorch/cf kan deel 
uitmaken van een ramilie of 
huisarchief als de stukken af
komstig zijn van individuele 
personen (firmanten) be
treffende de uitoefening van 
het familiebedrijf, dat geen 
rechtspersoonlijkheid bezit 

 In meer algemene zin wordt 
het woord archief binnen het 
archiefwezen ook gebruikt 
voor archiefdienst (rijksar
chief gemeentearchief water
schapsarchief, streekarchief 
enzovoorts), als voor de ver
zamelmg archieven die onder 
een archiefdienst berusten 

In het tweede deel van dit artikel 
zal worden ingegaan op de 
vorm van archiefbescheiden 

In Filatelie van oktober jl werd 
een tekst opgenomen met be
trekking tot de Archiefwet van 
1995 Omdat m deze wet veel 
termen voorkomen op het vak
gebied van de archivistiek, ko
men hierna een aantal termen 
aan bod die met alleen door de 
archivarissen worden gebruikt, 

^ maar ook door verzamelaars 
= van oude poststukken en docu
■̂  menten 
" Hiermee wordt bereikt, dat ver
" zamelaars kennis kunnen ne
^ men van die termen en hun ver
i ! klaring Maar ook archivarissen 
° en secretarissen van postzegel
= verenigingen kunnen met een 
^ verklaring van onderstaande ter
i men hun voordeel doen 

Niet alle termen die door verza
melaars worden gebruikt komen 
voor in het boekje Toch zal wor
den geprobeerd ook die termen 
nader te verklaren en toe te lich
ten 

= verenigingen kunnen met een 
^ verklaring van onderstaande ter
i men hun voordeel doen 

Niet alle termen die door verza
melaars worden gebruikt komen 
voor in het boekje Toch zal wor
den geprobeerd ook die termen 
nader te verklaren en toe te lich
ten 

Toelichting 
Archiefdocument is synoniem 
met archiefstuk Het gebruik 
hiervan wordt echter met aan
bevolen 
De woorden 'naar zijn aard' 
zijn toegevoegd om buiten 
twijfel te stellen, dat de be
stemming tot archiefstuk ob

Toelichting 
Synoniem is stuk Het meer
voud documenten is syno
niem met besche/den Het en
kelvoud IS, voorzover het met 
om afbeeldingen gaat, boven
dien synoniem met geschrift 
Een document met een of 
meer samenhangende tek
sten IS een tekstdocument 

Toelichting 
Vaak vormt de soort of het 
type documenten een samen
stelling met collectie of, zon
der verschil m betekenis, ver
zameling kaartencollectie, fo

tocollectie, brievencollectie, 
poststuickencollectie 



EINDEJAARSBEURS 
Grote internationale beurs in de kerstvakantie 
28 en 29 december 2004 van 10.00  17.30 uur. 

Americahal 

pE^is piikirtn 

Locatie: Laan van Erica 50 
7321 BX Apeldoorn 

Entree €. 3.50 p.p. /p.d. 
T.b.v. Het Nederlandse Rode Kruis 
Jeugd t/m 12 jaar gratis 

7000 m2 Handelaren: 
± 120 Filatelie 
± 35 Munten / Bankbiljetten 
± 100 Anderen 
± 30 Studiegroepen / Exposities 

De grootste jaarlijkse postzegel en muntenbeurs van Nederland. 
Top  filatelie / Top  numismatiek / bankbiljetten / grote jeugdboek. 

Méér dan 1000 zitplaatsen. 
Door het grote internationale 
aanbod voorziet de beurs in 
ruime mate in alle facetten en 
prijsklassen van de filatelie. 

♦ Brieven en posthistorie 
♦ Wereldwijd klassiekmodern 
♦♦♦ Groot aanbod modern © 
♦ Kilowaar 
♦♦♦ Catalogi / literatuur 
♦ Plaatfouten / rariteiten 
<♦ Motieven en toebehoren 
<♦ Veilinghuizen / taxaties 
♦:♦ Partijen / restanten 
♦ Grote 5 cent hoeken/bergen 

Website: Nederlands / 
Deutsch / English / Francais 

Info: V.O.V.V. Tienwoningenweg 53, 
7312 Dl., APKLDOORN, NL 
(0031)(0)553558600 organisatie(a:eindeiaarsbeurs.nl 

Jeugdboek voor kinderen t/m 16 
jaar, met tal van activiteiten en veel 

schitterend (gratis) materiaal. 
Het motto is: Niets moet, alles mag. 

Grote modeltreinenshow in de boven 
zalen met méér dan 10 grote banen. 
Natuurlijk nog veel meer bijzondere 
exposities en tentoonstellingen. 

Openbaar vervoer Vanaf station stadsbus voor 
€.1,  p.p. retour. Lijn 3b / 4b matenhoeven elli lialf uur. 
Halte Gildelaan / laan van Erica. Ca.5 min.lopen. 
Eigen vervoer: Apeldoorn is ideaal gelegen aan het 
kruispunt van de A1/E8  A50 (oostwest / noordzuid ) 
Komende v.d. A1(E8): afrit 21 (Voorst/Zuphen Apeldoorn) 
Komende van A50: afrit 24 (Apeldoorn) 
1̂  stoplicht linksaf. Laan van Erica, hal rechts. 



Al ruim 30 jaar betrokken bij deze zeer interessante hobby! 
En natuurlijk ook aanwezig op de Eindejaarsbeurs Postzegels...= klein maar fijn 

Papiergeld.. .= groot maar zeker zo mooi om te verzamelen 
Misschien ook iets voor U? Paplergeld van de gehele wereld 

Historische, oubt en moJefne uitgaven. In alle prijsklassen 

A.P.n.C. Int. / Jos F.M.Eijsermans 
- The Papermoney Specialist -

Nieuwsgierig geworden? 
Bezoek dan op 

9 en 10 April 2005 
Papermoney / Bond & Share 

in de Polfermolen 
te Valkenburg (Lb) 

www.papermoney-maastricht.org 

Postbus 3240, 5930 AE Tegelen 
Tel. **31-77-477-4047 Fax **31-77-477-4027 

E-mail: APnC.Eiisermans@wxs.nl 

Geertzen 
Philatelie 

Elke beurs hebben wij 
scherpe aanbiedingen 
voor stockboeken van 

Leuchtturnn een 1^'^ 
klas nnerk. 

Natuurlijk kunt u voor 
postzegels van vele 

landen, zowel binnen 
als buiten Europa, bij 
ons terecht. Dit kan 

zijn postfris of 
gestempeld. Ook 

thematische zegels 
behoren tot onze 

specialiteit, net zoals 
de ruime sortering 

catalogi voor landen 
en motieven. 

Kijkt u ook eens op 
onze website, web

shop en beursagenda 
www. 

geertzenphilatelie.nl 

Wij maken graag 
kennis met u aan 

onze stand in blok 
SCI op de 

Eindejaarsbeurs. 
Elektronisch betalen is 

bij ons mogelijk. 

Pr. Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (NL) 
TehOO 31 348 501582 
Mob:00 31 653447302 
Fax:00 31 348 434602 

e-mail: 
aeert2en.phila(awxs.nl 

Lid IFSDA 
en NVPH 

Aix-Phila Auktionshaus 
lothnngerstraße 13 52062 aachen 
tel (0241)33995 fax (0241) 33997 
www aixphila de info@atxphila de 

Aix-Phila Sl»oP 
alte-heer Straße 55 41564 kaarat 

letefon 02131/3687130 
fax 02131/3687132 

Für unsere 

Frühjahrs- und 
Herbstauktionen 

suchen wir 

Einzelmarken / Münzen 
Nachlässe 

Sammlungen. 
Daneben kaufen wir auch ständig 

Briefmarken & Münzen 
zu hohen Preisen gegen Barzahlung. 

Auch außerhalb unserer Versteigerungen bieten wir Ihnen ständig 
in unseren beiden Ladengeschäften 

• gute Einzelmarken bzw. Sätze aller deutschen Gebiete 
• Zeppelin- und Flugpostkarten 

• Sammlungen, Lots, Posten und gan2e Nachlässe 
• Münzen (Kaiserreich bis Bundesrepublik, Euro-Münzen) 

• Zubehör und Kataloge aller gängigen Finnen 

Über Iliren Besuch freuen wir uns sehr! 

Geschäftszeiten; Aachen (0241-33995): 
Mo - Fr 10.00 - 13.00 

15.00 -18.00 
Sa 10.00-1.3.00 
Mittwoch geschlossen 

Kaarst (02131-3687130): 
Di / Mi / Sa 10.00 - 1300 
Fr 15.00 - 18.00 
Mo / Do geschlossen 
und nach Vereinbarung 

http://www.papermoney-maastricht.org
mailto:APnC.Eiisermans@wxs.nl
http://geertzenphilatelie.nl


Eindelijk een excuus voor U 
om de Eindejaarsbeurs 

te bezoeken! 

(I I Postzegels | 
W. van der Bijl 

K J 
) 

Je hebt 
postzegelwinkels, 
en je hebt... 
... van der Bijl. 

Misschien wel de 
beste 
postzegelwinkel 
van Nederland... 

Info: 
Wij "doen" 15-20 internationale beurzen per jaar, van Oslo tot Monaco en van Londen tot 
Praag waar de meest gehoorde opmerking (in 6 talen) zijn "Wat zijn jullie duur" en "Zo'n 
voorraad heb ik nog nooit gezien". 
We vertellen dit U vast, zodat U zelf kunt beoordelen of het voor U de moeite waard is om eens 
langs te komen. 
Tevens, zo als gewoonlijk geopend Maandag t/m Zaterdag, van 9:00 tot 18:00. 
ZADELSTRAAT 43, 3511 LS UTRECHT, TELEFOON 030 2342040, FAX 030 2317077 



Kwaliteitskilowaar ook in ÄDeldoom 
X 

O D de Eindeiaarsbeurs (blok b3) ziin wii aanwezig met het volgende materiaal: 

> Een uitgebreid aanbod van kilowaar van vele landen binnen en buiten Europa, 
waaronder enkele zelden aangeboden gebieden 

> Een enoim stock modem gestempeld materiaal van vele landen uit de hele wereld 
> Een grote "berg" kilowaar om lekker in te snuffelen voor het ouderwetse prijsje van 

5 eurocent p/st 
> En natuurlijk speciale beursaanbiedingen van goede kwaliteit kilowaar voor een 

onvoorstelbaar lage prijs, zoals: 
FAR0ER; een fantastische mix met hw's voor slechts € 37,50 
ZWEDEN; bijna uitsluitend 2003/4 gr.f. zegels - 250 gr. € 14,-
JAPAN; mega-variatie voor een mini-prijs - 250 gr. € 20,-
BELGIE; zeer modern materiaal met veel 2004 - 250 gr. € 27,50 
FRANKRIJK; grote variatie met enorm veel 2004 - 250 gr. € 22,50 
DUITSLAND; al jaren de "schlager" - 4 Yz kg voor slechts € 59,-
NOORWEGEN; mooie mix met veel hw;s - 2 'A kg voor € 69,-

POSTZEGELHANDEL J. VAN HAARLEM 
Postbus 330 - 6500 AH Nijmegen 
Tel. 024 - 3777730 Fax 024 - 3730735 
E-mail: j.haariem@wxs.nl 

Binnenkort vindt U ons ook op de volgende beurzen; 
28 t/m 30 januari: Filateliebeurs Loosdrecht 
25 t/m 27 februari: Ahoy Rotterdam 
2 en 3 april: Bouwcentrum Antwerpen 

Nadere info? 
Neem gerust even contact op. 
Graag sturen wij U onze prijslijst toe. 

Ook is het mogelijk reeds van te voren een 
bestelling door te geven om teleurstelling te 
voorkomen. 
Prijswijzigingen en uitverkoop voorbehouden 

GROTE VOORRAAD BRIEVEN EN POSTHISTORIE 

• POS1WAARDESTDKKEN volgens Geuzendam 
• POSTHISTORIE NEDERLAND 
• BRIEVEN / U I D en NOORD AMERIKA 
• ZWITSERLAND EN LIECHTENSTEIN 

Bezoek de stand op de eindejaarsbeurs 

a£m*^. '%^.^J! 
Bert Brinkman e-mail bbfilatclieftfcplanct.nl 

Oud Burg. Martensstraat 10 
2806 CK GOUDA 

ONLINE BRIEVEN OP WWW RRFII.A.COM 

POSTCARDSHOP 
GROETEN UIT 

ENORM AANBOD 
Ansichtkaarten van bijna elke plaats in Nederland. 
Verder hebben wij ook vele thema's en ontwerpers 

in kaartvorm. 

OUDE FOTO'S EN 
ANSICHTKAARTEN 

TE KOOP GEVRAAGD! 
Betaal absolute topprijzen voor het betere materiaal. 
Nederland, buitenland en thematisch; alles is welkom. 

Wij staan ook op de eindejaarsbeurs in Apeldoorn 
en op de filateliebeurs in Loosdrecht. 

Winkeladres: Oudegracht 284 
3511 NW Utrecht 

Bel voor openingstijden: 030- 2 343 343 
Postadres: Vrouwjuttenstraat lOA 

3512 PS Utrecht 
E-mail: groetenuit(g),hetnet.nl 

mailto:j.haariem@wxs.nl


POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

WAMWLIWTi STAMP 2000 B.V. 

Nederland 47B 

Nederlands Indic 
knpsl.ianri vllegtuijj 

STAMPERIUIVI 
S T A M P E R I U M I is een samenwerkingsverband tussen 

 en partijenhande 

en Stamp 2000 . 

^ ^ postzegel en partijenhandel van Vliet 

Wij leveren topnummers Nederland en Overzee, 

verzamelingen en partijen tegen groothandelsprijzen 

We zullen een deel van onze partijen voor u 

meenemen naar onze stand SC 2. 

Bent u niet in de gelegenheid ons te ontmoeten op de beurs, 

l<om dan gerust i<ijl<en in onze winltel, Molecatenlaan 16b, 

7339 LM Ugchclen (Apeldoorn), tel. 055  541 61 08 

Nederland R 32 

STAMPS4SALE 
WWW.STAMPS4SALE.NET 

WE ZIJN WEDEROM 

AANWEZIG 

IN STAND NR. SC 2 

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN EUROPA 
■Vi^lWVIflMMPWW 

tmm 
lAVA kopstaand 

O N S AANBOD 

(EN HAAR VOORMALIGE KOLONIËN) 

V A N KLASSIEK (1840) TOT EN MET 1960 
I N ALLE KWALITEITEN: 

POSTFRIS  MET PLAKKER  GESTEMPELD 

We sturen 2 ä 3 x per jaar 
onze (internationale) eimsM II 
klantenkring een uitgebreide . j — ^ j ^ . ^ 
verkooplijst in de vorm van p f ' s ^ 

een geïllustreerd boekje: ^ g ^ 
vraag bij ons ook uw gratis «fä» Ä Ä 
exemplaar aan! ï ^ i : ï i 

995 

http://WWW.STAMPS4SALE.NET


VERZAMELING 
VERZEKEREN 

NU speciale tarieven voor verzamelaars 

Natuurlijk staan ook wij op de 
Eindejaarsbeurs in Apeldoorn, 

waar u ons kunt vinden in blok SC2 

Of bel met P. Kempenaar 058-2667773 

Willem van Schooten 

Is ook aanwezig m e t zijn (speciale) 
stuivertjeshoek 

en aanverwante artikelen, 
waaronder vee l modern. 

Kom naar mijn s tand in blok C2 

Willem van Schooten 
Kruisherenstraat 30 
5042 BH TILBURG Telnr: 013 - 4672001 

Thematische postzeselhandel 
Bartemerwei 6 9283TS Surhuizum 
www.wiemo.wiersma(«)hccnet.nl 

(0512)351600 

U verzamelt thematisch ?9 
Dan is een bezoek aan onze stand 
zeker de moeite waard. 

WIEMO |jeeft niet dies, maar wei veel Heef veel 
De nieuwtjes en ouöer malenaai, zowei postfris ais 
gestempefó. 
U ^omt tocl̂  00^ yuaay Apeföoorn? Wij oo .̂ 
Zo'H i2.o si)owhoeken iSmen voor u ki^y wiet een 
uitgeSreiö assortiment uiemaiiscfp materiaai, 
gerangsc îfo op ti^ema en veeiai o-p ianbvoigorbe. 
U ^erl̂ ent ons aan be friese viaßßen aan öe stand. 

Onze i)eurzen m jantwri 2.005: 
8/g jan. Veemari{t Utrecht 

2.8/2.9/30 jan. ?anb(épaiien Loosörec t̂ 

jj^ ffzersterkinNieiov^esabonnenienten 
Vraag eens vriibliivend om informatie 

POSTZEGELVEILING H O E S ^ z f ^ 
Internationale veilingen sinds 1945 

18 ^ 5 2 
FRANCO 

Wilt u kennismaken met ons vei l ingbedri j f , een oude f i rma met een 
actueel internationaal klantenbestand, even Apeldoorn bezoeken dan. 

U v indt ons bedri j f op de Eindejaarsbeurs in blok C3. 
Kom eens langs bij misschien wel de aantrekkel i jkste veiling 

van Nederland en omstreken. 

Onze goed verzorgde veil ingcatalogus is gratis op aanvraag. 

Tijdens de beurs kunt u inzenden voor onze volgende veil ing. 
Aan onze stand vindt ook par t i jen- en detai lverkoop plaats. 

Postzegelveiling Hoes 
Postadres: Postbus 3106 5003 DC Tilburg 
Telefoon: 013-5800434 Fax: 013-5800435 

E-mail: info@pzv-hoes.nl 

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.pzv-hoes.nl 
Onze catalogus treft u daar ook aan. 

http://www.wiemo.wiersma(%c2%ab)hccnet.nl
mailto:info@pzv-hoes.nl
http://www.pzv-hoes.nl


f? \ anuit Nederland: 
0049-7121-270982 

Oók specialist in motieven! 
Keuze uit meerdere boeken per 
hieronder genoemd motief. 

Architectuur en gebouwen 
Auto's, voertuigen 
Beelden, keramiek en kunst 
Beroemde personen 
Dag van de postzegel 
Fauna: "" 

-algemeen 
-honden 
-katten 
-paarden 
-vissen 
-vlinders 
-vogels 
-WWF 
-zeedieren 

Fietsen 
Flora: 

-algemeen 
-paddestoelen 

Jaar v.h. kind 
Kerstzegels 

-Christelijk 
Klederdrachten 
Kon. Elisabeth 
Lady Di 
Militairen uniformen 
Mineralen 
Muziek 
Nobelprijswinnaars 
Olympische spelen: 

-algemeen 
-1956 en vroeger 
-1960-1998 perolymp. spelen 

Padvinderij 
Ruimtevaart 
Rode Kruis 
Schaken 
Schepen 
Schilderijen 
Sport Algemeen 
Telecommunicatie" 
Topografie 

-landschap 
Treinen 
UPU 
Vlaggen 

-heraldiek 
Vliegtuigen 
Voetbal: 

-algemeen 
-per WK 
-andere kampioenschappen 
in tijdvakken 

Walt Disney 
Zege\ op zegel 
Zeppelins 

Vraag om onze nieuwsbrief. 
U ontvangt dan een lijst met 
uw verzamelgebied, zodat u 
manco's thuis in alle rust kunt 
uitzoeken. Wij leveren op het 
uiterst gunstige tarief van: 

0303030303030203 
45%-50% Michel. 
0303030303030303 
Dit geldt óók voor ons grote 
aanbod van xx zegels van 
overzee die meestal stukken 
duurder zijn. 

Unsere 
Bürozeiten: 
Mo.-Fr. 
7.00-22.00 
Sa. + So. 
9.00-21.00 Uhr 

Biener GmbH 
Briefmarkenversand 

Friedrich-Nau
mann-Straße 18 
72762 Reutlingen 

Tel.: 071 21/27 0982 
Fax: 071 21/21 0746 
email: Info® 

briefmarken-
biener.de äj Unser Angebot 

für alle Brief
marken-Sammler, 
vom Anfänger 
bis zum Profi 

Riesenauswah i i n b e k a n n t g u t e r 
Qua l i t ä t zu g ü n s t i g e n S a m m l e r p r e i s e n 
nach Ih ren Feh l i i s ten 
• Deutschland mit allen Gebieten 
• Westeuropa, Osteuropa, alle Länder 

(keine Neuheiten) 
• Einzelmarken aus Sätzen aller gängigen 

Gebiete ohne Aufpreis 
• Riesenangebot gebrauchte und II. Wahl-

Alben und Zubehör 
• Restposten-Kataloge in enormer Auswahl 

zu Billigpreisen 
• Motivauswahlen (über 50 Motivgebiete -

kostenlose Fotokopieauswahlen Ihres 
Motivgebietes bitte anfordern!) 

• ständiger Barankauf von Sammlungen (auch 
Motivsammlungen!) und Nachlässen / bessere 
Einzelstücke und Fotoattestware 

• Inzahlungnahme Frankaturware (BRD / 
Schweiz / Österreich / Liechtenstein / 
Frankreich / Telefonkarten) zu Top-Preisen! 

• Preiswertes Münzangebot ab 1949, Schwer
punkt auf den heutigen Euro-Ausgaben 

Man kennt uns seit über 23 Jahren auf jährlich über 
50 Veranstaltungen! Ausführliche Info-Unterfagen 
und Terminpläne bitte kostenlos anfordern! 

Ankauf Europa-Cept 
Wir zahlen für kompl. Sammlungen und Jahrgänge** zwar nicht mehr 
die Höchstpreise von vor 8 Monaten aber noch immer bessere Top-Preise 
wie für jedes andere Sammelgebiet. Für 1956 - 1992** in guter Qualität 
zahlen wir noch immer Spitzenpreise (übliche Zusammenstellung). Übri
ges Cept bitte anbieten. Gewohnt zuverlässige und korrekte Abwicklung 
selbstverständlich. 

Aktuelle Hinweise 
Von Ende Oktober bis Ende Dezember 2004 
finden Sie unsere großen Verkaufsstände auf 
folgenden Veranstaltungen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 
29 - 31.10 Messe Sindelf Ingen, 

Messehalle, großer IMessestand 
Nr. 82 beim Messerestaurant 

06,11.2004 Karlsruhe, Bürgerzentrum 
Südstadt 

07.11.2004 Freiburg, Neue Messe, Halle 1 
11.-13.11. Berlin, Intern. Brief markentage, 

CEC, Airport Tempelhof 
Messestand Nr. 47 

21.11.2004 Bruchsal, Sporthalle 
27.11.2004 Kempten, Soldatenheim 
28.11.2004 Kandel, Stadthalle 
05.12 2004 Heidelberg-Rohrbach, 

Mensa der IGH 
12.12.2004 Albbruck, Turn- und Festhalle 
Ort, Uhrzeiten und tatsächliche Durchführung 
bitte vorher abfragen! 

Ständiger Ankauf 
zu marktgerechten Preisen bei absolut korrekter 
Abwicklung! Wtr kaufen standig ganze Sammlungen/ 
Nachlasse und bessere Einzelstucke' Wir nennen 
Ihnen ^erne Referenzen Fur Fotoattestware zahlen 
wir Spitzenpreise. Wir kaufen auch Motivsamm
lungen, Europa CEPT sowie Münzen und Münzsamm
lungen- Derzeit kaufen wir besonders gerne Schweiz, 
Österreich, Liechtenstein, Niederlande, Portugal, 
Monaco ** Sammfungen, Posten u Lagerbestande. 

Unser Kennenlern-Angebot 
im Versand gült ig bis 31. Dezember 2004 

Bei Bestellung bis 31. Dezember 2004 bieten wir 
folgende Sonderversandpreise bei Lieferung 
nach Ihren Fehllisten: 
Deutschland und Westeuropa: 
Satze und Marken aus Sätzen MP- a/ 
bts 250,-MEUR nur 4 5 % Michel 
geprüfte Satze/Marken aus Sätzen * « « / 
über 250,- MEUR bis 500,- MEUR nur 4 8 % Michel 
Sätze^arken über 
SOG,- MEUR mit Fotoattest auf Anfrage 
Osteuropa alle Länder: nur 4 2 % Mtchei 
Mot ivauswahlen, alle Welt meist * * 
Fotokopieauswahlen aus ca 50 Motivgruppen 
und über 400 Leitzordnern 
je nach Entnahme nur 4 5 — 5 0 /o Michel 

Inzahlungnahme 
Frankaturware + Goldmünzen + Telefonkarten 

Wir nehmen derzeit frankaturgultige Marken Ihrer 
Wahl in jeder Größenordnung bei Kauf i/on Brief
marken oder Zubehör wie folgt in Zahlung: 
BRDgult. € Werte Sondermarken 1,- € (F.G.Z.) fur 0,95 € 
BRD gutt. € Werte Dauerserien 1,- € (F.o.Z.) für 0,90 € 
Österreich (€ Werte) 1,- € (F.o.Z.) für 0,80 € 
Schweiz 1,- SFR (F.o.Z.) fur 0,51 € 
Liechtenstein (nur ab 1996) 1,- SFR (F.o.Z.) fur 0,50 € 
Frankreich (alle gültigen) 1,- FF (F.o.Z.) fur 0,09 € 
Goldmünzen je Gramm, 
Feingoldgehalt T.P. derzeit 10,- € 
Teiefonkarten BRD 
(nur S,- C + 10,- €-Karten) 1,- € (o.Z.) für 0,75 € 
Plündern Sie Ihre Umtausch-/Dubletten bestände 
und/oder die Überbestände in Ihrer Portokasse zur 
sinnvollen Vervollständigung Ihrer Sammlung! 

Kennenlern-Gutschein 
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Neukunden im 
Versand bis 31 Dezember 2004 sowie an unseren Verkaufs-
standen auf den Veranstaltungen, die wir besuchen, beim 
Kauf von Briefmarken 20, MM /10,- MEUR gutgeschrie
ben' (Ix pro Person) Wlindestbestettwert bei Briefmarken 
im Versand 50,-Euro bzw 110,-MEUR 

w w w . b r i e f m a r k e n - b i e n e r . d e 
liJill]JJIIJi|||.L«,li;i.llJl.h!J.I,UMIJ.IJWB.I!H!l.lil!l-ll!IJlll.l.lJlim nd Nr 82 beim Messerestaurant) und Mitte November in Berlin 
{Stand Nr, 47 ). Wie auf diesem Foto in Sindelfingen werden wir den Besuchern dieser beiden internationalen Messen im Herbst 2004 an unseren 
riesengroßen Verkaufsstanden ein tonnenschweres Angebot an Marken/Zubehör und Katalogen bieten, das auf den Messen in Deutschland 
einmalig ist. Wir freuen uns auch auf Bestellungen im Versand oder über Ihren Besuch auf einer der anderen Veranstaltungen in den 
kommenden Monaten! Ihr Udo Bierer mit Mitarbeitern und Messeteam! 

n 

DER SOLIDE PARTNER FÜR IHR HOBBY! ^ 

http://biener.de
http://www.briefmarken-biener.de


Ook de Vogels 
neergestreken 

Eindejaarsbeurs 
%0 zijn weer 

op de 
in Apeldoorn 

Twee dagen staan we daar met poststukken 
hele wereld. Zowel op land als op thema. 

Om dit heuglijke feit te vieren 
SPECIALE BEURSAANBIEDING 
30% Korting op uw aankopen. 

U vindt ons in blok C7. 
G.A. Vogel 
Wijnesteynstraat 3 
3431 EV Nieuwegein Tel: 030-6031498 

STUDIEGROEP BRITANNIA 

AL 35 JAAR DE VERENIGING VOOR 
DE ENTHOUSIASTE 

VERZAMELAAR VAN ENGELSE 
FILATELIE 

070-3860232 
www.sgbritannia.nl 
KOM LANGS BIJ ONZE STAND !!! 

PIETERSMA FILATELII 
Frittemastate 24 - 8925 AA Leeuwarden 
tel.: 058-2661611/ e-mail: fpletersma@freele7rïï 

• i - lL? L - i - i 'TJ iL ' l .TAj iLLt .M^ Lra t k l J 

Postzegels Nederland en Overzee 
van nummer 1 tot heden 
Diverse andere landen 
Collecties en partijen 

Roltandlng Port enz. 
Plaatfouten 
Tandingen 
Stempels 
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Wij zijn aanwezig op de 
Eindejaarsbeurs te Apeldoorn 28 en 29 dec. 2004 
Filateliebeurs te Loosdrecht 28, 29 en 30 jan. 2005 

Partijenlijst op aanvraag 

http://www.sgbritannia.nl


I ^ U ■ I c I T l W ^ I ^ ^ SAMENSTELLING :J.E.C.M. DEKKER 
640 AD PIINACKER 

KLM 
Wat wij hier in Nederland 
niet wisten,maar onze 
Oosterburen kennelijk 
wèl, was dat de KLM op 
15 mei van dit jaar het feit 
kon herdenken dat onze 
luchtvaartmaatschappij 
al gedurende vijfenzeven
tig jaar op het traject Am
sterdamBerlijn v.v. 
vliegt. Met een speciale 
vlucht werd post meege
nomen [i], zij het heel 
weinig particuliere stuk
ken. De crew had het dik 
naar zijn zin [2]. 

ZWITSERLAND. 
Op 9 december van het 
vorig jaar vloog Fly Baboo 
in samenwerking met Cir
rus Airlines (Duitsland) 
voor het eerst van Geneve 
naar Lugano [3, 4]. Op de 
vlucht werden niet allen 
poststukken uit Zwitsers
land en Liechtenstein 
vervoerd, maar ook post 
van de Verenigde Naties. 

Op 5 juni 2004 werd post 
uit Vaticaanstad via 
Rome naar het Zwitserse 
Payerne vervoerd. Dat ge
beurde door Alitalia; de 
maatschappij zette hier
voor een toestel van het 
typeA321 in [5]. 

Op 30 augustus werd er 
van Zurich naar Bremen 
gevlogen met Ostfriesische 
Lufttransport [6, 7]. Er 
werd gevlogen met een 
toestel van het type Saab 
340a. Aan boord: Zwit
serse, Liechtensteinse, 
Duitse en VNpost. 

Op 10 september 2004 
was er een wel heel bij
zondere Zwitserse post
vlucht. Het ging op die 
dag van Bazel naar Zü
rich, voor welk doel een 
klassieke Connie werd in
gezet! Voor de statistie
ken: het ging om een Su
per Constellation L1049 
met het registratienum
mer N73 544 [8]. 

.» KL.IVI ». 
7 S JAHRE KI_M 

IN BERLIN 

D w t i M d Schuppiff 
Anport PoctofBce 

'^■"hfy 

j , JU , « ^ 

NIEDERLANEN! 

FLYBABOO a^ i ,SS3S 
PREMIER VOL ERSTFLUO 

OENÊVELUGANO 

aoiiuoßtto 

clonal« Part««« 

Mtijd Dichtbij 

Bekijk onze nieuwe website: 

www.nationalepartijenwinkels.nl 

http://www.nationalepartijenwinkels.nl


SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
NEDERLANDSTALIGE BLADEN: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

Enkele uoorbeelden uan zegels met een opdruk Doordat het drukken uan postzegels tegenwoordifl niet zo duur meer is, steruen de opdrukzegels uit. 

BUinNLANDSE 
BUDEN 

Opdruk sterft uit 
Het grootste Amerikaan
se postzegelblad, Ameri
can Philatelist, is altijd 
actief en steeds bereid 
zijn lezers te wijzen op de 
vele verzamelmogelijkhe
den die de filatelie biedt. 
In het septembernummer 
doet het blad dit met een 
uitvoerig artikel over op
drukken op bestaande 
postzegels. Aanvankelijk 
waren het vooral veran
deringen in de posttarie
ven die tot het aanbren
gen van opdrukken leid
den, maar er zijn in de 
loop der jaren ook talrij
ke andere aanleidingen 
ontstaan. Zo vi'erden 
dienstzegels door middel 
van een opdruk tot post
zegels gemaakt en ook 
het omgekeerde kwam 
voor. Vooral de Zuid en 
MiddenAmerikaanse re
publieken hadden er een 
handje van om opdruk
ken te gebruiken. In de 
Verenigde Staten zijn de 

^ precancels (voorafstempe
= lingen) uiteraard ook 
■>■ heel belangrijk. De jaren 
^ na de Eerste Wereldoor
" log leverden verder een 
^ rijke oogst aan zegels die 
'^ van een opdruk werden 
° voorzien, bijvoorbeeld 
^ voor nieuwe staten, voor 
5 gebieden waar volks
^ stemmingen werden ge
"■ houden of landen die een 

zien we het aantal over
drukte zegels sterk terug
lopen. Zo is het invoeren 
van de euro als gangbare 
munt in een aantal lan
den tot stand gekomen 
zonder dat er overdrukte 
zegels aan te pas kwa
men. 

Tot en met Saddam 
Dat Irak onder de huidige 
omstandigheden de be
langstelling van de Ame
rikaanse verzamelaars 
heeft is niet verwonder
lijk.American Philatelist 
geeft in het september
nummer een overzicht 
van de postzegels van het 
land. Het exposé behan
delt het hele scala vanaf 
de eerste (door de Britse 
bezetters in 1918 uitgege
ven) overdrukte Turkse 
zegels via de zegels van 
het koninkrijk naar de ze
gels die ten tijde van de 
republiek van Saddam 
Hoessein werden uitge
geven. 

Prosit! 
Het seizoen voor het 
drinken van een feestelijk 
glaasje wijn is weer aan
gebroken! Deutsche 

BriefmarkenRevue 
haakt daar op in met een 
uitgebreid artikel over 
wijn op postzegels en al
les wat daarmee te ma
ken. Zelfs een zegel over 
kurkentrekkers ont
breekt niet. 

Spaanse gebieden in WestAjrika
belicht in Reuista Filatelia. 

Het Spaanse blad Revista 
Filatelia brengt in sep
tember een uitvoerige 
studie over de Spaanse 
gebieden in WestAfrika, 
die sinds 1976 een onaf
hankelijke republiek vor
men. De bijdrage is mooi 
geïllustreerd, met veel 
gegevens over  onder an
dere  de oplagen van de 
emissies. 

I AAA eigen postadministratie 
I WWV kregen. Nu er dankzij de 

moderne grafische tech
nieken sneller en goed
koper postzegels ge
maakt kunnen worden, Zo kun je ujijn ook in beeld brengen, met een collectie kurkentrekkers. 

DBZ .. aandacht uoor Goden, 
tempels en piramiden... 

Het land van de farao's 
Onder de kop Goden, tem
pels en piramiden brengt de 
Deutsche Briefmarken
Zeitung van 27 augustus 
een uitgebreid artikel 
over de Egyptische civili
satie zoals die op postze
gels is terug te vinden. De 
bijdrage belicht hoofdza
kelijk postzegels van dat 
land, ofschoon op Unes
couitgiften van onder 
andere Frankrijk, Soedan 
en Ghana ook zegels op 
dit thema te vinden zijn. 
De BriefmarkenSpiegel 
van september herinnert 
er aan dat 65 jaar geleden 
met de Duitse inval in Po
len de Tweede Wereld
oorlog begon. De daarop 

Voorbeeld uan een (ongetande) ze
gel uan het Generalgouuernement 

volgende vijfjaar zou het 
land onder de naam Ge
neralGouuernement onder 
het Duitse juk zuchten. 

Grace werd Gracia 
Het Franse postzegelblad 
Timbres (oktober) duikt 
ook even in de geschiede
nis; dit omdat het 75 jaar 

Groce Kelly als prinses Gracia 

geleden is dat Grace Pa
tricia Kelly werd gebo
ren. Als Grace Kelly wist zij 
zich de officieuze titel 
'prinses van Hollywood' 
te verwerven en daarna 
mocht ze zich door 
haar huwelijk met de 
Monegaskische prins 
Rainier voortaan prinses 
Gracia van Monaco 
noemen. De prinses werd 
op veel postzegels 
afgebeeld en ook na haar 
treurige dood in 1982 
werd ze herhaaldelijk 
filatelistisch geëerd. 

De handel in 
Behalve aandacht voor 
prinsessen heeft Timbres 
ook aandacht voor heroi
nes: vrouwen die in de 
luchtvaart een belangrij
ke rol hebben gespeeld. 
In het bewuste artikel be
perkt men zich tot 
Frangaises, ook al zijn 
slechts enkele van deze 

Echte heroines, auiatrices 

vooroorlogse auiatrices op 
een postzegel afgebeeld. 
In het oktobernummer 
van de  eveneens Franse 
 Echo, van oudsher een 
uitgave van Yuert & Tellier, 
legt de directie van deze 
uitgever uit waarom men 
ook weer met de handel 
in postzegels is begon
nen. 'We willen met onze 
terugkeer naar de post
zegelhandel de nadruk te 
leggen op kwaliteit en de 



markt een impuls naar 
boven geven.We willen 
ook de verzamelaars 
rechtstreeks benaderen, 
onder meer door het uit
breiden van het aantal 
vestigingen.' Yvert, die al 
winkels heeft in Parijs, 
Lyon en Rijssel, treedt 
daarmee in het voetspoor 
van die andere grote cata
logusuitgever in Frank-

,, REPUBUQUEFRANCAISE' 

Henri Dunant op Franse zĉ el 

rijk, Cérh, die altijd al de 
handel in postzegels 
heeft bedreven. 

Welkome hulp 
Het blad The Journal 
(Britse vereniging van 
Frankrijkverzamelaars) 
heeft uitgerekend dat het 
145 jaar geleden is dat de 
geschiedenis van het 
Rode Kruis begon. Ge
doeld wordt op de be
roemde Slag bij Solferi-
no, die ruim veertigdui
zend slachtoffers vergde. 
Een ooggetuige van de 
bloedige gevechten tus
sen Oostenrijke en Frans-
Italiaanse troepen was de 
Zwitser Henri Dunant, 
die om zakelijke redenen 
een ontmoeting met Na
poleon zocht. In deze 
eerste aflevering over de 
geschiedenis van het 
Rode Kruis (september
nummer) gaat de auteur 
uitvoerig in op de ver
schillende plaatselijke 
hulporganisaties die al 
aan het werk waren om 
gewonden en krijgsge
vangenen te helpen. 

Stempels op het spoor 
Net als de DBZ (die in 
september aandacht aan 
het onderwerp schonk; 
zie 'Wij lazen voor u' van 

Interessant uerzamelflebicd: 
Belflische spooriveastempels. 

november jl.) brengt ook 
het Britse Gibbons 
Stamp Monthly (oktober) 
de Belgische spoorweg
zegels voor het voetlicht. 
Maar het Britse blad 
schrijft over de veelheid 
van stempelsoorten die 
op de Belgische spoor
wegzegels werden ge
bruikt. In de bijna 125 
jaar van hun bestaan zijn 
de meest uiteenlopende 
modellen gebruikt. Vaak 
ging het daarbij om pro
ducten van de plaatselijke 
stationspostkantoren. 
Het artikel geeft hier een 
mooi geïllustreerd over
zichtvan. 

HANS GABRIELS 

NEDERUNDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Geen porno 
Naakt op postzegels: het 
is 'meer dan alleen de da
mes van Rubens of de 

Een zê cl uan Portugees Timor 
met (gedeeltelijk) naakt 

naakten van Picasso', zo 
schrijft H.H. Berteler in 
het septembernummer 
van Waalzegel (NVPV 
Nijmegen). Onder het 
kopje Thema Naakt vertelt 
hij waarom het genoem
de verzamelgebied hem 
zo aanspreekt: omdat het 
een overzichtelijk onder
werp is, leerzaam en niet 
zo omvangrijk dat het 
verzamelen ervan een 
eindeloze kwestie wordt. 
Geen thema om je voor te 
schamen, al erkent de au
teur dat 'naakt' voor 
sommigen een bijklank 
heeft: 'er wordt dan al 
snel richting lust, seks of 
- nog erger - richting por
no gedacht.' 

Levende fossielen 
Oud Bondsvoorzitter 
Gerard Geerts heeft meer 
kwaliteiten dan alleen be
stuurlijke. Dat blijkt wel 
uit het feit dat in Gouda-
post (VPV Gouda) onder 
de titel Als stenen spreken 
een serie artikelen van 
zijn hand wordt gepubli
ceerd. In het september
nummer gaat het over le-

Voorbecld uan een zogenoemd 'Icuend Jossicl' Coelacanth. 

vende fossielen, wat een 
contradictio m terminis 
lijkt, maar het niet is. Met 
de term worden dieren, 
planten en bomen be
doeld waarvan men dacht 
dat ze uitgestorven waren 
(men kende ze uitslui
tend in de vorm van fos
sielen), maar die onver
wachts toch nog ergens 
levend werden aangetrof
fen. 

Niet te snel 
Niet alles wat onbekend 
is behoort onbemind te 
zijn - dat is de strekking 
van een korte bijdrage in 
het bulletin van de post
zegelvereniging De 
Maasmond. De schrijver, 
Rinus Kuijs, wijst er in 
het artikel (titel: Wat men 
no^ Deel tegenkomt m oude 
ucrzamelingen) op dat in 
oude postzegelalbums 
nog wel eens zegels voor
komen die door de be
schouwer te snel worden 
afgedaan als plakplaatjes 
of'nietswaardige prul
len' (Kuijs). In een aantal 
gevallen gaat hem om lo
kale zegels die het verza
melen meer dan waard 
zijn, aldus de auteur, die 
een aantal mysterieuze, 
tot de verbeelding spre
kende namen opsomt: 
Chinkiang, Chunking, 
Foochov, Amoy, Han
kow, Ichang, Cheefo, 
Nanting, Kwekiang, 
Wuhu en zo nog een 
paar. 

Tweetrapsraket 
Van de veilingmeester 
van de postzegelvereging 
Heemskerk, Rein Jager, 
is in het blad Heempost 
een interessante bijdrage 
te vinden over de postaal 
autonome eilandengroep 
Aland. Dat het artikel 
nauwelijks filatelistische 
onderwerpen aansnijdt is 
geen enkel bezwaar: de 
bijdrage geldt als een 
soort opmaat voor de le
zing die de auteur begin 
2005 voor de leden van 
zijn vereniging zal ver
zorgen - over zijn verza
meling Aland. Zo ver
sterkt het ene communi
catiemiddel (het vereni
gingsblad) het andere (de 
verenigingsavond). Een 

tweetrapsraket, zou je 
kunnen zeggen. 

Dikke huid 
We hebben al eens eerder 
onze bewondering uitge
sproken voor de creativi
teit van de notuhstvan de 
ledenbijeenkomsten van 
de NVPV Alkmaar. De 
verslagen van die bijeen
komsten in het blad 
Kaaspost zijn een genot 
om te lezen, ook al be
grijpen wij niet alles. Zo
als de zin 'De vorige keer 
is er over en weer gespro-

Aangetrojen m notulen NVPV 
Alkmaar- olifanten. 

ken over de olifanten in 
de notulen. ' (verslag ver
gadering oktober). Mis
schien dat er daarom een 
brief bij de vereniging 
binnenkwam waarin er 
op wordt aangedrongen 
de notulen 'nog verder in 
te korten'. Maar wij zou
den dat (gezien die onbe
grijpelijke olifanten) toch 
echt betreuren - het mag 
van ons best wat langer. 

Onbekend begrip 
Je ziet ze niet vaak, stuk

ken waarop het 'evenre
dig afstandsrecht' van 
toepassing was. Het ge
noemde begrip is dan 
ook ook weinig bekend 
onder verzamelaars. In 
Hertogpost (oktober) 
laat Lex Geijs de leden 
van zijn club, de 's-Her-
togenbossche Filatelis
tenvereniging, er kennis 
mee maken. Het betreft 
het recht dat moest wor
den betaald voor expres
stukken die - apart van de 
normale bestelronde -
meteen moesten worden 
bezorgd en dat dan op 
adressen die 'meer dan 
een halfuur gaans' van 
het postkantoor lagen. 
Geijs toont twee voor
beelden van stukken 
waarop het 'evenredig af
standsrecht' van toepas
sing was. 

Verklaarbare vouw 
Zou u een gevouwen 
prentbrieflcaart in uw col
lectie willen hebben? 
Roep niet te snel 'nee', 
want er bestaan kaarten 
waarbij een forse vouw 
postaal gezien helemaal 
op zijn plaats is. We heb
ben het dan over De correct 
geplooide kaart, zoals de 
kop luidt van een bijdra
ge in het oktobernummer 
van 't Dijkenaartje van de 
hobby- en verzamelclub 
Begijnendijk (België). 
Een Koninklijk Besluit uit 
1870 bepaalde dat de 'ge
schriften' op ongefran
keerde kaarten dienden 
te worden bedekt, zodat 
ze onleesbaar zouden 
zijn als ze aan de ge-
aclresseerde aangeboden 
werden. In de praktijk 
kwam het er op neer dat 
de kaarten met de tekst 
naar binnen werden 
dichtgevouwen. Men 
deed dit om te voorko
men dat de ontvanger de 
tekst op de kaart zou le
zen en het stuk daarna 
zou weigeren, om be
taling van het port te ver
mijden. 
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Dcgeschreuen boodschap op de beeldzijde uan deze prentbrieflcaart luerd 
door de besteller onzichtbaar gemaalct door de kaart dicht te uouiuen. 



W^^X«. Deze aflevering 

Sinds enkele weken is het door de NVPH ontwikkelde Nationale 
Postzegelpakket verkrijgbaar Een prachtig en verantwoord 
cadeau, dat het ook onder de kerstboom goed zal doen. 
Om geïnteresseerde kopers, gevers en ontvangers alvast een 
idee te geven pakte Onder de loep het voor u uit. We kunnen 
nu alvast verklappen, dat dit pakket het aanschafbedrag van 
euro 24,95 dubbel en dwars waard is. 
Voorts de verrassende resultaten van een mini-enquête, die werd 
gehouden onder standhouders, bezoekers en exposanten van de 
zeer succesvol verlopen Nationale Postzegelshow Postex in 
Apeldoorn. Onderwerp van dit informele onderzoek was de 
ongelijke balans tussen het aantal mannen en vrouwen, dat zich 
met filatelie bezighoudt. 

Introductie Nationale 
Postzegelpakket 

'Vrouwen en kinderen eerst,' lacht projectbegeleider Martijn 
Bulterman als we hem vragen voor wie het Nationale 
Postzegelpakket is ontworpen. 'Maar natuurlijk ook voor ieder 
onder die zich mogelijk aangetrokken voelt tot de avontuurlijke 
wereld van de filatelie. De bedoeling is dat enthousiaste 
filatelisten dit pakket zullen kopen voor mensen in hun omgeving 
om zo nieuwe kandidaten warm te laten lopen voor deze veel
zijdige hobby: Een man geeft het aan zijn nog niet verzamelende 
vrouw, een ouder 
geeft het aan 
zijn kind, een 
grootouder aan 
zijn kleinkind. 

Het Nationale Postzegelpakket 

Het pakket bevat een schat aan informatie, benodigdheden en 
postzegels Het is een verantwoord cadeau, waarmee je een grote 
groep van potentiële postzegelverzamelaars blij mee kunt maken.' 

Steeds meer meisjes bij jeugdafdelingen 

We openen het pakket en stallen de inhoud voor ons uit: 
Het prachtig geïllustreerde 'Basisboek Filatelie', ruim 200 
ingebonden pagina's. De brochure 'Postzegels verzamelen, een 
unieke hobby' inclusief de test 'Ben ik een verzamelaar in spe?'. 
Een modern vormgegeven album voor alle postzegels van 
Nederland tot 1950. Verder een zakloep, een pincet, duizend 
postzegelpiakkertjes en een zakje met klemstrookjes. En tenslotte, 
als klap op de vuurpijl, een viertal complete series van 
Nederland, die als eerste aanwinsten in het gloednieuwe album 
kunnen worden opgenomen. 
De conclusie luidt, dot het veelzijdige Nationale Postzegelpakket 
uitermate geschikt is voor iedereen, die verantwoord een vliegen
de start in deze dynamische hobby wil maken. Het prijskaartje 
van euro 24,95 is alleszins redelijk, de normale winkelwaarde 
van de inhoud bedraagt ongeveer het dubbele 

Waar blijven de vrouv/en in 
de filatelie? 
Verrassende resultaten bliksemenquête! 

'Hoeveel procent van uw klantenbestand bestaat uit vrouwen?' 
Deze vraag stelden wij aan een aantal NVPH handelaren en 
veilinghouders tijdens de laatste Postex in Apeldoorn Zonder 
het op twee cijfers achter de komma uitgerekend te hebben blijkt 
dit gemiddeld zo'n Ken procent te zijn. 'Maar dit percentage 
neemt de laatste jaren wel toe,' luidde heel vaak de spontane 
toevoeging. Frappant was ook dat een groot deel van de 
geïnterviewden, zonder dat hier specifiek naar werd gevraagd, 
aangaven dat vrouwen gemiddeld enthousiastere en fanatiekere 
verzamelaars zijn dan mannen. Het zijn bewuste filatelisten en 
bij voorkeur geen vakjesvullers. Een andere vaak gehoorde 
opmerking is dat het geldaspect bij vrouwen zelden of nooit 
een rol speelt. In tegenstelling tot de meeste heren, die hun 
collectie in de regel als een appeltje voor de dorst beschouwen. 
Het tentoonstellingsgedeelte van de postzegelshow vormde het 
volgende werkterrein voor ons onderzoekje. Jurylid Cees Janssen 
was tussen de beoordelingsbedrijven door bereid om zijn licht 
over de zaak te loten schijnen; 'Hoewel ze geen strobreed in de 
weg wordt gelegd behoort de vrouwelijke exposant helaas tot 
een kleine minderheid. In de jury zijn ze dit jaar zelfs helemaal 



afwezig. En dat is heel jammer. We hebben de vrouwen 
gewoon nodig! Mannen hebben de neiging om bij de 
beoordeling van een verzameling alles langs een liniaal te 
leggen. Vrouwen zijn inventiever, hebben vaak een aparte 
invalshoek en bovendien een veel sterker gevoel voor het 
registreren van de emotie, die een goede collectie los kan maken 
Maar er gloort hoop aan de horizon. Ga maar eens kijken bij de 
postzegelhoek voor de jeugd!' 
Ger de Boo, één van de vrijwilligers, die de gezellige en 
drukbezochte Junior Plaza bemannen, komt inderdaad met een 
goed bericht. 'Bij de jeugdafdelingen van postzegelverenigingen 
is het aandeel meisjes gedurende de laatste jaren explosief 
gestegen. Ik heb hier geen exacte cijfers paraat, maar dat zal 
inmiddels minimaal veertig procent zijn.' We nemen de proef 
op de som en kijken de Junior Plaza eens rond. Het percentage, 
dat De Boo noemde, wordt moeiteloos gehaald. 
Opgelucht voltooien wij onze rondgang over de Postex. Het is 
de hoogste tijd om de dames zelf eens aan het woord te loten. 
Ha, daar staat Joke van de Berg, één van de weinige vrouwelijke 
postzegelhandelaren, die ons land kent. Zonder enige bedenking 
geeft ze haar mening: 'De filatelie heeft vooral bij vrouwen 
ten onrechte een stoffig imago Gelukkig komen zij er steeds 
vaker achter dat het tegendeel waar is Daarnaast is het zo dat 
onbekend onbemind maakt. Het aantal vrouwen in de filatelie 
groeit en deze ontwikkeling zal zich doorzetten En dat vind ik 
alleen maar gezellig.' 

Creatieve filatelisten Wilma Wijnstra-Diemen en Ingnd Snelder tonen hun 
postzegelcollages 

Vlak bij de ingang, bij de afdeling creatief met postzegels, 
exposeren Ingrid Snelder en Wilma Wijnstra-Diemen onder grote 
belangstelling hun volledig van postzegels vervaardigde collages. 
Snelder haast zich er bij te zeggen, dat er alleen beschadigde 
zegels in de kunstwerkjes worden verwerkt. Verzamelen doen 
beide dames ook. 'Het verzamelen van postzegels leek mij altijd 
stomvervelend,' geeft Snelder eerlijk toe. 'Maar tien jaar geleden 
begon ik met het verzamelen van uilen en kwam ik er achter, dat 
hier ook veel postzegels van bestaan. En die nemen niet zoveel 
ruimte in! Sindsdien ben ik verkocht en stortte ik mij helemaal op 
mijn nieuwe hobby.' 
Wilma Wijnstra-Diemen houdt zich al tientallen jaren met 
postzegels bezig. Naast haar collectie richt ze zich nu ook op 

het maken van 'postzegelschilderijen'. Ze kwam op het idee toen 
ze er eens een in een antiekwinkeltje kocht. Haar ervaringen 
op dit gebied geeft ze door tijdens workshops, die regelmatig 
worden gehouden. 

"Het aantal vrouwen 
in de filatelie groeit ft 

Op de kleine tentoonstelling lopen ook diverse mannen rond, die 
hun bewondering en waardering voor het geboden schouwspel 
beslist niet onder stoelen of banken steken. Hoewel de postzegel
wereld nog steeds voornamelijk een mannenwereld is (hoe lang 
nog2), blijkt op alle fronten dat vrouwen van harte welkom te zijn. 
Samenvattend kan worden gesteld dat -zeker als we wat verder 
in de tijd vooruit proberen te kijken- er een steeds beter evenwicht 
zal komen tussen het aantal mannen en vrouwen in de filatelie 
De positieve ontwikkelingen bij de jeugdafdelingen zijn hier een 
voorbode van. Wellicht dat het Nationale Postzegelpakket een 
steentje aan het bespoedigen van dit proces kon bijdragen. 
Weet u al een cadeautje voor onder de kerstboom? 

Speciale Catalogus 2005 

Er is veel belangstelling voor de Speciale Catalogus 2005. 
Ook de cd-rom versie vindt gretig aftrek. Beide producten 
zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. De vastgestelde 
verkoopprijs bedraagt zowel voor de papieren als de digitale 
catalogus 19 euro en 80 cent. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

E-mail. info@nvph.nl 
Internet >VWAV.nVph.nl 

mailto:info@nvph.nl
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5 cent konmfl Willem III 
Putitstempcl 140 (was 110) 

Stempel ingetekend 

5 cent koningin Wilhelmina 
Puntstempel 140 
Verua 1st stempel 

5 cent koning Willem III 
Puntstempel 142 {was 112) 
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saosl 
5 cent koningin Wilhelmma 
Puntstempel 147 (uias 117) 

Verualst stempel 

5 cent koning Willem III 
Puntstempel 148 (u;as 115) 

Vervalst stempel 

b*Ar iM^^*A«i^BAA 
25 cent koning Willem III (uoor en 

oclitcrzijde) 
Vols puntstempel 149 (mas 110) 

VERVALSINGEN 
SAMENSTELLING H W VAN D E R VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID N E D E R L A N D S E ACADEMIE V O O R FILATELIE 

1004 

Onlangs werd bij een be
kende veilinghouder een 
verzameling Nederland 
ingeleverd waarbij bleek 
dat van een aantal zegels 
met puntstempels de 
stempels gemanipuleerd 
of vervalst waren 
Om u een indruk te geven 
van hoe er met deze 
stempels was 'gerom
meld', worden op deze 
pagina's niet alleen de 

zegels getoond, maar 
ook een aantal met de 
microscoop gemaakte 
uitvergrotingen De bij
schriften geven, voor zo

ver mogelijk aan van 
welk ander nummer
stempel gebruikt is, of 
dat het stempel volledig 
IS getekend 

Als aan de achterzijde 
van de zegel zichtbaar 
was welk nummerstem
pel er oorspronkelijk ge
stempeld was en als een 

DIALEZINGEN 
De auteur van de rubriek 'Vervalsingen herkennen', de heer H W van der Vlist, 
kan weer dialezmgen over vervalsingen verzorgen Verenigingen die hiervoor 
belangstelling hebben kunnen een kort briefje aan de redactie zenden De heer 
Van der Vhst neemt dan contact met u op Redactie Filatelie 

stempel heel duidelijk 
met andere dan stempel
inktwas gemaakt', is 
hiervan een afdruk bijge
voegd Verdere uitleg is 
niet nodig 
Duidelijk IS dat men al
leen de zeldzame stem
pels heeft getracht na te 
maken, zoals de num
mers 140,142,143,144, 
145,146,147,148,149, 
150,155eni59 



5 cent koning Willem III (uoor en achterzijde) 
Puntstempel 144 (was 114) 

Vervalst stempel 

5 cent koning Willem III 
Puntstempel 145 

Getekend stempel (uals) 

5 cent koning Willem III 
Puntstempel 146 (u;as 110) 

Verwaist stempel 
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M^J, 
5 cent koningin Wilhelmina (uoor en achterzijde) 

Puntstempel 150 (luas 160 rost/antflsie) 
Vcrualst stempel 

5 cent koning Willem III 
Puntstempel 155 (was 153) 

Vervalst stempel 

5 cent koning Willem III 
Puntstempel 145 

Getekend stempel (uals) 

Geheel links 25 cent koning Willem III ^ 
Puntstempel 15g (was 5) tAHP 
Nagetekend stempel (uals) 1 Uuh 

Links 5 cent koningin Wilhelmina 
Puntstempel 15g 

Fantasiestempel (uals) 



Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog met door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den m deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
3i'o5. Automaatzegel, bes
sen. 
€0.50, 0.55,0.60, 0.80. Ru
bus chamaemorus (berg
braambes). 
i4i'o5. Frankeerzegels, vo
gels. 
€0.15,0.65,4.. Resp. Pha
lacrocorax carbo sinensis, 
Cygnus cygnus, Ardea cine
rea (aalscholver, wilde 
zwaan, blauwe reiger). 

ALDERNEY 
28io'o4. Dienstverlening, 
rv, brandweer. 
26, 32,36,40,45,65 p. 
Brandweerman en resp. 
brandweerwagen, brand
weerwagen, gele wagen 
luchthavenbrandweer, 
brandweergarage, brandje, 
oefening autoongeluk. 

ANDORRA FRANS 
4io'o4. Brug van Margineda 
door Joaquim Mir (1873
1940). 
€1., 2. (samenhangend met 
tussenveld). Tekening, schil
derij brug, op tussenveld por
tret Spaanse schilder. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

25io'o4. Postcodes. 
€0.50. Postcodes en plaatsna
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ANDORRA SPAANS 
25io'o4. Postcodes. 
€0.52. Nieuwe postcodes 
(sinds juli 2004). 
ioii'04. Andorra tien jaar 
geleden toegetreden tot Raad 
van Europa. 
€0.52. Kleuren vlag, 'e', Eu
ropese sterren. 

ARMENIË 
69'o4. Museum Russische 
kunst. 
200, 220 d. Resp. 'Stilleven' 
van Alexander Shevchenko 
(18821948), 'In een restau
rant' van Konstantin Ruda
kov(i89ii949). 

7g'o4. FIFA* honderd jaar. 
350 d. Voetbal en Razdansta
dion. 
89'o4. Druiven. 
170, 220 d. Druiven, resp. 
'voskehat', 'zwarte areni'. 

g9'04. Armeense nederzet
ting Julfa vierhonderd jaar. 
590 d. Fresco uit kerk Vifliem 
(1628). 

^&m; 
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iog'04. Tekenfilms. 
70,120 d. Resp. kat en hond 
(1937), vossenboek (1975). 

iig'04. Honderdvijfentwm
tigste geboortedag Aramayis 
Yerznkyan (18791937). 
220 d. Portret politicus. 

DUITSLAND 
4ii'o4. Duitse schilder
kunst 20'" eeuw, honderdste 
geboortedag Felix Nussbaum 
(19041944). 
€0.55. Schilderij 'Das Ge
heimnis'. 

4ii'04. Internaüonaal 
ruimtestation ISS (Interna
tional Space Station). 
€0.55. Ruimtestation. 

4ii'o4. Toeslagserie kerst 
2004. 
€0.45HO.20, 0.55+0.25. 
Schilderijen Peter Paul Ru
bens (15771640), resp. De 
vlucht naar Egypte, Aanbid
ding der koningen. 

ii4'o4. Serie 'Post'. 
€0.55. Besneeuwde laan met 
eiken. 

FINLAND 
i4i'o5. Vriendschap, speel
goed. 
Viermaal i KI. (€0.65 in boek
je). Leeuwen tijger, olifanten 
hondje, auto met vliegtuig en 
locomotief, beer en konijn. 
i4i'05. Havenstad Oulu 
vierhonderd jaar. 
Tweemaal €0.65 (doorlopend 
beeld). Kindje speelt met 
zand (op achtergrond loods
en, brug en water), vrouw op 
fiets (op achtergrond flats, 
brug en water). 

i4i'05. Stad Lahti honderd 
jaar. 
Tweemaal €0.65 (samenhan
gend). Radiomasten, con
certzaal Sibehushal. 

i4i'o5. Rotary International 
honderd jaar. 
€0.65. Wereldkaart van tand
raderen en beeldmerk orga
nisatie. 

i4i'o5. Driehonderd jaar al
manak in Fins. 
€0.65. Maan en Plejaden. 

FRANKRIJK 
4io'o4. Kathedraal Notre
Dame van Lu^on (Vendee). 
€0.50. Kathedraal en portret 
Richelieu. 

p««ii««««*««n««««i 
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iiio'o4. Halloween. 
€0.50. Gezicht in pompoen, 
spin, heks op bezemsteel. 

i8io'o4. FélixÉboué (1884
1944). 
€0.50. Portret koloniaal be
stuurder. 

2ii'o4. 'Challenge Pasteur', 
kampioenschap jeugdfilatelie 
in Quistreham (Orne). 
€0.50. Vuurtoren Quistreham. 
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i5ii'04. Henri Wallon 
(18791962). 
€0.50. Portret schrijver. 

HENRI 'OCALI.ON 
1812 _ IW^ 

0 , 5 0 € FRANCE 

i5ii'o4. Beste wensen. 
€0.50. 'JVleilleurs Voeux'. 

GIBRALTAR 
i2ii'04. Kerst 2004. 
7, 28, 38, 40, 47, 53 p. Kerst
versiering, resp. kerstman, 
engel, ster, klokje, bal, ster. 



GUERNSEY 
28io'04. Kerst. 
Vijfmaal 20 p. (doorlopend 
beeld); 32,36,40,45, 65 p. 
Kerstspel geboorteverhaal 
Christus (met kerstliedje), 
resp. vrouw achter piano en 
herder met jongen als ezel 
(Litde donkey), herders en 
palmboom (While shepherds 
watched). Jozef en Maria met 
Kindje in kribbe (Away in a 
manger), schaap met herder 
en palm en engel (Unto us a 
child is born), drie koningen 
(We three kings); engelen
vleugels, kerstbal, hulst
blaadje, detail sneeuwman, 
ster. 

HONGARIJE 
iiio'o4. Achttiende congres 
Intosai (International Orga
nization of Supreme Audit 
Institutions). 
150 Ft. Detail beeidmerk 
Intosai en beeidmerk con
gres. 
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iiio'o4. Onafhankelijk
heidsoorlog Bocskai (1604
1606) vierhonderd jaar gele
den. 
120 Ft. Portret Stefan Bocskai 
(15571606), munten van 
Bocslai, vroeg 17''= eeuwse 
zwaarden en sabels, op ach
tergrond soldaat krijgt vlag 
en soldaat te paard. 

IERLAND 
ioii'o4. Kerst. 
€0.48, 0.60, 0.65. Resp. Hei
lige Familie, vlucht naar 
Egypte, aanbidding drie ko
ningen. 

8io'04. Borduurkunst. 
€2.80. Geborduurd: bloem, 
'IPZS' (Istituto Poligrafico e 
ZeccadelloStato),'AC' 
(Gruppo Tessile Arnaldo 
Caprai). 

9io'o4. Veertig jaar 'Lega 
del filo d'oro' (organisatie 
voor hulp, onderwijs en reïn
tegratie van doofstommen en 
meervoudig zintuiglijk ge
handicapten). 
€0.45. Beeldmerk organisatie 
en twee handen die met alfa
bet JVlalossi communiceren 
(delen hand corresponderen 
met letters). 

i6io'o4. Serie 'scholen en 
universiteiten', rijksinstituut 
voor techniek 'Vittorio Ema
nuele III' in Lucera. 
€0.45. Instituutsgebouw. 
i9io'o4. Werk don Guanel
la (18421915, i964zaligver
klaard). 
€0.45. Portret don LuigiGu
anella en kerk San Giuseppe 
in Rome. 
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26io'o4. Triest vijftig jaar 
geleden bij Italië. 
€0.45. Piazza dell'Unita d'Ita
lia met Italiaanse vlag en 
vaandel stad. 

27io'o4. Serie 'instellin
gen', SISMi (Servizio per Ie 
Informazioni e la Sicurezza 
Militate). 
€0.60. Beeldmerk en naam 
Italiaanse geheime dienst. 

2gio'o4. Europese grond
wet. 
€0.62. Kaart Europa, Europe
se sterren, ontwerp als Piazza 
del Campidoglio in Rome, 
beeldmerk Nederlands voor
zitterschap Europese Unie en 
beeldmerk burgerbescher
ming. 

30io'o4. Arsenaal Venetië 
negenhonderd jaar. 
€2.80. Gestileerd bovenaan
zicht arsenaal. 

JERSEY 
i8i'05. Reddingsvoertui
gen, CIAS (Channel Island's 
Air Search) vijfentwintig jaar. 
32, 33,40,49, 70 p. Resp. 
vliegtuig CIAS bij rotsplateau 
in zee, 'Burby' helikopter bo
ven schip, reddingsdienst op 
strand met auto en rubber
boot, brandweer met op
blaasbare boot, 'Sea King' 
helikopter RAF*. 

92'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan. 
BlokCi.. Haan. 

LETLAND 
i5io'o4. Serie 'paleizen', 
Jaunpils. 
0.40 Lvl. Kasteel, nu muse
um. 

LIECHTENSTEIN 
22ii'o4. Kerst. 
0.85,1., 1.80 F. Zegels met 
rand van papieren kant en resp. 

aankondiging geboorte Chris
tus, Jozef met IVlaria en Kindje 
in kribbe, drie koningen. 

22ii'o4. Digitaal onderzoek 
palimpsest (handschrift 
waarvan oorspronlcelijke 
tekst is weggekrabd en door 
nieuw schrift vervangen). 
2.50 F. Beeldmerk Europees 
onderzoeksproject 'Rinasci
mento virtuale' (contouren Eu
ropa metGrieks palimpsest). 

22ii'04. Fossielen. 
1.20,1.30, 2.20 F. Resp. am
moniet, zeeegel, haaien
tand. 

LITOUWEN 
i6io'04. Serie 'technische 
monumenten', kabelspoor
wegen Kaunas. 
I., 1.30 Lt. Kabelspoorvan 
resp. Aleksotas (1935), Zalia
kalnis (1931). 

6ii'04. Kerst en nieuwjaar. 
I., 1.70 Lt. Resp. besneeuw
de kersttak en sterren, vogel
tje in sneeuw. 

LUXEMBURG 
7i2'04. Kerst 2004. 
€0.50+0.05. Zingende kinde
ren voor kasteel Clervaux met 
sneeuwman en kerstboom, 
kerstster en muzieknoten. 

7i2'o4. Sporten. 
€0.50+0.05, 0.60+0.10, 
0.70+0.10,1.+0.25. Resp. 
skiér, hardlopers, zwemmer, 
voetballer. 

7i2'o4. Bevrijding 1944

1945
€0.70. Tank en soldaten in 
sneeuwlandschap Oesling en 
nationaal bevrijdingsmonu
ment in 'Schumannseck' 
(1994). 

MACEDONIË 
ig'o4. Honderdvijfenzeven
tigste geboortedag Marko 
Cepenkov (18291920). 
12 den. Handschrift en por
tret schrijver. 

i9'04. Vijfenzeventigste 
sterfdag Vasil Glavinov 
(18691929). 
12 den. PortretjournaUst. 
259'04. Vogels. 
12, 24, 36,48, 60 den. Resp. 
Bombycilla garrulus, Lanius 
senator, Monücola saxatilis, 
Pyrrhula pyrrhula, Tichodro
ma muraria (pestvogel, rood
kopklauwier, rode rotslijster, 
goudvink, rotskruiper). Ook 
blok 60 den. met op rand 
rots. 

4io'04. Dag van het kind. 
12 den Kindertekening: zon 
met rijtje mensen. 



MALTA 
i47'04. Trams van 1905 tot 
1929 (verbetering melding 
7/635)
19, 37, 50,75 c. Resp. open 
tram met bovenbalkon, tram
bestuurder, tramkaartje, 
tram met bovenbalkon. 
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i38'o4. Olympische Spelen 
2004. 
II, 16, 76 c. Olympische rin
gen en resp. discuswerper, 
zuil, speerwerper. 
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i59'o4. Festivals. 
5,15, 27, 5 i c . , i .  L m . 

MONACO 
3i2'04. Circusfestival. 
€0.45. Paard met berijder. 

3i2'o4. Stadion Louis II uit 
1985. 
€0.50. Gebouw, zwembad, 
beeld zwemmers, voetbalsta
dion. 
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3i2'o4. Gerechtshofvijfen
zeventig jaar. 
€0.75. Paleis van justitie 
(1930). 

3i2'04. Internationaal con
cours bloemschikken. 
€0.90. Winnend boeket 2003. 

; MONACO 0,90€ ; 

3i2'o4. Vijfenzeventigjaar 
sinds eerste wereldkam
pioenschap voetbal. 
Tweemaal €i. (samenhan
gend). Vlag Uruguay en voet
baller, wereldcup en handen 
met voetbal. 

100« 

3i2'04. Postzegeltentoon
stelling 'MonacoPhil 2004'. 
Velletje van 4io'o4, vijfen
zeventigste geboortedag 
prinses Gracia, melding 
11/913, in andere kleuren en 
zonder perforatie. 

NOORWEGEN 
20ii'o4. Kerst 2004. 
Tweemaal 6. kr. Kinderteke
ningen, resp. moeder met 
kindje, twee meisjes. 

20ii'o4. Noorse Nobel
prijswinnaars. 
5.50, 6. kr. Resp. Odd Has
sel en structuren (scheikunde 
1969), Christian Lous Lange 
en duif met wereldkaart (vre
de, 1921). 

OEKRAÏNE 
i5io'o4. Geschiedenis leger 
Oekraïne. 
Viermaal 45 k. (samenhan
gend). Strijder van Oleg (lo'"'' 
eeuw), volk Levies (1112''" 
eeuw), schutter Nadrossia 
(12■'"eeuw), ruiterDanylo 
Halytskyi (13* eeuw). 

26io'o4. Biosfeer natuurre
servaat Donau. 
Velletje m e t 4 5 , 75, 80 k., 
2.61, 3.52 Hr. Vogels, resp. 
Cygnus olor, Phalacrocorax 
pygmaeus, Egretta alba, An
ser anser, Platalea leucorodia 
(knobbelzwaan, dwergaal
scholver, grote zilverreiger, 
grauwe gans, lepelaar). 

OOSTENRIJK 
22io'o4. Nationaal park 
DonauAuen. 
€0.55. Affiche van Friedens
reich Hundertwasser (1928
2000) bij acties behoud na
tuur Donau in 1984. 

Fw^pv^^v^n^^ff^nvw 

M M M M É M M M A M M ^ M I 

26io'o4. Oostenrijks leger 
vijftig jaar. 
€0.55. Nationale vlag, wa
penschild en militair (onder
officier Horst Konrad). 
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29io'04. Nikolaus Harnon
court vijfenzeventig jaar. 
€1. . Portret cellist, dirigent 
en specialist vroege muziek. 

26ii'04. Kerst 2004. 
€0.55. Kerstmarkt in Salz
burg. 

POLEN 
20io'04. Werelderfgoed 
Unesco*. 

Vijfmaal 1.25 Zl. Mariakerk in 
Krakau, toren kathedraal To
run, stadhuis Zamosc, pano
rama Warschau, kasteel Mal
bork. 

5ii'o4. Kerst. 
1.25, 2.10 Zl. Resp. mensen 
gaan besneeuwde kerk bin
nen, kerstversiering met 
kaars voor raam. 

PORTUGAL 
8io'o4. Tekenfiguren. 
€0.30, 0.45, 0.56, 0.72; velle
tje met viermaal €0.50. Resp. 
'Quim en Manecas' (1915), 
'GuardaAbilia' (1998), 'Si
mao Infante' (1946), 'A pior 
do mundo ' (1999); 'Toma
hawk Tom' (1952), 'Espiao 
Acacio' {1977), 'Pitanga' 
(1985), 'Jim del Monaco' 
(1981). 
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i5io'o4. Portugese wijn
bouw. 
€0.30, 0.45, 0.56, 0.72 ,1 . 
(doorlopend beeld); velletje 
met viermaal €0.50. Resp. 
sarcofaag met reliëf (2* 
eeuw) en deel gezicht mo
zaïek (3' ' ' eeuw), deel gezicht 
mozaïek en druivenplukkers 
(Apocalyps 12'''eeuw), man 
en wijnvaten (missaal 14''' 
eeuw) en deel druivenpluk
kers (getijdenboek 1516''' 
eeuw), deel druivenplukkers 
en deel schilderij met wijn
drinkende mannen (Colum
bano, 18571929), deel schil
derij en wijnbouwers in glas
schilderkunst (Lino Antonio, 
2QStt eeuw); druiven, wijn
kruiken, vaten en silo's, vaten 
en flessen. 

PORTUGAL'Q45 
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i9i i '04. Kerst. 
€0.30,0 .45,0 .56,0 .72; blok 
3.. Schilderijen, resp. aan
bidding der koningen (Jorge 
Afonso, ló«"' eeuw), aanbid
ding der koningen (Vlaamse 
school, ló""' eeuw), rust tij
dens vlucht naar Egypte 
(Francisco Vieira, i8' ' ' 'eeuw), 
geboorte Christus (Portugese 
school, 16'''' eeuw); geboorte 
Christus (Josefa de Obidos, 
17''« eeuw). 

ROEMENIË 
208'04. Brandweer. 
Tweemaal 12.000 L. Brand
weerwagen en mannen, 
brand en wagen en mannen 
metspuit. 

288'o4. Olympische Spelen 
2004. 
7.000,12.000, 21.000, 
31.000+9.000 L. Beeldmerk 
spelen, olympische ringen en 
resp. skifiFeur, schermers, 
zwemmer, turnster. 

io9'04. Drieëntwintigste 
UPU*congres in Boekarest. 
8.000,10.000,19.000, 
31.000,47.000, 77.000 L. 
Beeldmerk congres en zegel, 
resp. Roemenië: beeldmerk 
congres (202'04, melding 
5/470), Zwitserland: kasteel 
en centrum Chauderon in 
Lausanne (Yvert 957), Zuid 
Korea: duif (2281994), Chi
na: beeldmerk 22" ' UPUcon
gres (1551998), Verenigde 
Staten: postkoets (Yvert 
1881), Brazilië: gestileerde 
wereldbol (Yvert 1383). 
209'o4. Tiende sterfdag 
Idel lanchelevici (19091994, 
Roemeens kunstenaar, later 
Belgische nationaliteit), ge
zamenlijke uitgifte met Bel
gië. 
21.000, 31.000 L. Resp. beeld 
man 'L'appel', beeld paarden 
'Perennis Perduraat Poeta'. 

RUSLAND 
20io'o4. Tweehonderd jaar 
universiteit Kazan. 
5. r. Gebouw en wapen
schild. 

26io'o4. Russisch gedeco
reerd zilverwerk. 
Viermaal 4.70 r. Resp. kom 
(18801890), melkkan (1900), 



vaas (19001908), soeplepel 
(igio). 

SAN MARINO 
i2ii'o4. Kerst. 
Viermaal €0.60 (samenhan
gend). Engeltjes uit schilde
ringen Sebastiano Ricci 
(16591734) met resp. mu
ziekinstrumenten, zak ca
deautjes, kerstboom, hoorn 
des overvloeds. 

i2ii'o4. Beroemde kunste
naars. 
€0.45,1.40,1.70. Resp. 'Re
becca bij bron' van Giovanni 
BattistaPiazetta (16821754), 
'Piazza Navona' van Scipione 
Gino Bonichi (19041989), 
'Persistence of memory' door 
Salvador Dali (19041989). 

i2ii'04. Het Scala (opera
theater) in Milaan heropent 
op 7 december. 
Velletje met driemaal €1.50. 
Portret Antonio Salieri (1750
1825, componist) en interieur 
theater met beginscène 'Eu
ropa Riconoscinta', facade 
Scala op verschillende tijd
stippen, portret Riccardo 
Muti (1941, dirigent) en inte
rieur theater gezien vanaf to
neel; op rand muziekschrift. 
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SERVIË EN MONTENEGRO 
i2io'o4. Haven Bar hon
derdvijfentwintig jaar. 
32.Ndin. (€0.50). Schepen 
in haven. 

'*** 
24io'o4. Dag postzegel. 
16. Ndin. (ëo.25). Vergroot
glas boven zegel. 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
20i2'03. Kerst en nieuw
jaar. 
€0.50,1.. Resp. kerstbloem
stukje, mensen. 
i36'04. Vijfjaar ondersteu
ning Unhcr* voor terugkeer 
Kosovovluchtelmgen, vijf 
jaar NAVO* en KFOR*troe
pen in Kosovo. 
€1., 2.. Resp. beeldmerk 
Unhcr en terugkerende 
vluchtelingen, kaart Kosovo 
en getal '5' in kleuren natio
nale vlag. 

SLOWAKIJE 
20io'o4. Kunst. 
33., 35. Sk. Resp. 'Hanen
gevecht' van Jakub Bogdan 
(16601724), 'Don Quichot' 
door Julius Jakoby (1903
1985). 
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5ii'04. Kerst 2004. 
8. Sk. Tekening Jozef, Maria 
met Kindje en engel. 
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5ii'o4. Olympische Spelen, 
medaillewinnaars. 
8., 8., 14., 14., 20., 20.
Sk. Resp. Jozef Gönci (brons, 
schieten), Richard en Michel 
Riszdorfer met Erik Vlcek en 
Juraj Baca (brons, kanovaren 
K4), Jozef Krnac (zilver, 
judo), Michal Martikan (zil
ver, kanovaren slalom Ci), 
Elena Kaliska (goud, kanova
ren slalom Ki), Pavol en Peter 
Hochschorner (goud, kano
varen slalom C2). 

SPANJE 
i4io'o4. America Upaep*, 
natuurbescherming. 
€0.77. Symbolen van hoop en 
beeldmerk Upaep. 
2iio'o4. Natuur. 
€0.27,0.52, 0.77. Resp. Cies
eilanden voor baai Vigo, delta 
Ebro, 'Caldera de Taburiente' 
op eiland La Palma. 
22io'o4. Dag van de post, 
vierhonderd jaar geleden eer
ste brief per aangetekende 
post. 
€0.77. Brief 23111604 van 
stad Valladolid naar stad 
Leon. 
5ii'04. Observatorium van 
Ebre honderd jaar. 
€i.go. Gebouw en beeldmerk 
gelegenheid. 
i2ii'o4. Kroning koning 
Alfons I (ca. 10731134) ne
genhonderd jaar geleden. 
€1.90. Standbeeld koning 
Aragon in Zaragoza. 

TSJECHIË 
ioii'o4. ICunst. 
20., 22., 26. Kc. Resp. 
landschap van Alois Bubak 
(t824i870), ruiter en groot 
figuur in landschap door Ha
nns Schwaiger (18541912), 
jongen met fluit van Vojtech 
Hynais (18541925). 
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ioii'o4. ICerst. 
6.50 Kc. ICaars in appel met 
dennentak. 

VATICAAN 
i8ii'04. Kerst, honderdvijftig 
jaar museum 'PioCristiano'. 
€0.80. Gravure (18''' eeuw) 
van sarcofaag uit 4''' eeuw 
met geboorte Christus. 
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i8ii'o4. Zevenhonderdste 
geboortedag Francesco 
Petrarca (13041347). 
€0.60. Illustratie uit 'Codice 
Berberino Latino 3962' (15''« 
eeuw, apostolische biblio
theek Vaticaan). 
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ZWITSERLAND 
23ii'04. Verenigde Naties: 
2005, jaar van sport en licha
melijke oefening, gezamen
lijke uitgifte met Verenigde 
Naties. 
180 c. (speciale zegel en 
dienstzegel IOC* met zelfde 
afbeelding). Beeldmerk Ver
enigde Naties en bewegende 
mensen. Afbeelding bij Ver
enigde Naties. 
23ii'o4. Pro Juventute, 
recht op onderwijs. 
85+40, 85h40,100+50, 
100+50 c. Resp. vader met 
kinderen bij giraf, samen 
spelende kinderen, kinderen 
en leraar in klas bij school
bord, oma leest kinderen 
voor bij maan en sterren. 

23ii'04. Dag van de postze
gel, Dietikon. 
85 c. Onweer boven water
krachtcentrale Dietikon. 

23ii'04. Antieke kerstver
siering. 
Velletje met 85, 85,100,100, 
100 c. Afbeeldingen uit 2000 
tot en met 2003, andere waar
den, resp. kerstster, kerkje, 
engel, ruiter, kerstman. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
23io'o4. Numismatiek. 
Tweemaal 75 c. Fragmenten 
zilveren munt en gouden 
munt uit 1813, resp. voorzij
de, achterzijde. 

ASCENSION 
26ii'04. Handelsschepen. 
15, 35,40 p., £ 1.25. Schepen, 
resp. MV Ascension, RMS St. 
Helena, RMS Caronia, MV 
Maersk Gannet. 

AUSTRALIË 
i2io'o4. Motorsport. 
Vijfmaal 50 c. Actiefoto's van 
resp. MickDoohan (1965), 
Wayne Gardner (1959), Troy 
Bayliss (1969), Daryl Beattie 
(1970), Garry McCoy (1972). 
Ook boekjes, zelfklevende ze
gels en rollen. 

28io'o4. Postzegeltentoon
stelling Peking 2004, over
druk. 
Velletje Tasmanië van ji'o^ 
(melding 2/173) ™ t̂ in goud 
beeldmerk tentoonstelling. 
iii'04. Kerst. 
$ 0.45, 0.50,1.. Resp. Maria 
met kindje Jezus, engel en 
herders met schapen, drie 
koningen. Ook boekje, velle
tje met zelfklevende zegels 
$1 .  . 

BAHAMAS 
i49'04. Herdruk frankeer
zegel vogels en eieren (17
'01). 
25 c. Charadriusvociferus. 
26io'o4. Kerst, Junkanoo
kinderen. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Kin
deren in Junkanookleren 
(Junkanoo: gekostumeerd 
straatfestival met muziek en 
dans). 

7i2'o4. Handelsschepen. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Sche
pen, resp. RMS Mauretania, 
MS Adonia, MS Royal Prin
cess, Queen of Nassau, RMS 
Transvaal Castle, SS Norway. 
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BARBADOS 
i5-ii-'04. Koralen. 
Vijfmaal $ i.- (samenhan
gend); blok $ 3.50. Vijfmaal 
koraal; Meandrina meandri-
tes. 

BERMUDA 
i8-ii-'o4. Orchideeënvereni-
ging Bermuda vijftig jaar. 
35, 45, 85 c. $ i.io. Verschil
lende orchideeën. 

BOTSWANA 
9-io-'o4. Dag van de post. 
801., 2.10, 3.90, 4.70 P. Resp. 
kind bij brievenbus, kinderen 
lezen brief, postbode en auto, 
vrouw leest brief. 

BRAZILIË 
9-8-'04. Satelliet CBERS-2. 
R$ 1.75. Aarde met Brazilië, 
satelliet, ineengeslagen han
den van Brazilië en China. 

23-8-'o4. Nelson Rodrigues 
(1912-1980). 
R$ 0.50 Portret toneelschrij
ver en gebouw met vrouwen
gezicht. 
25-8-'o4. Tweede Wereldoor
log. 
Viermaal R$ 0.50. Twee 
ordetekens en vliegtuig 
(luchtmacht), twee orde
tekens en oorlogsschip 
(marine), twee ordetekens en 
militairen (For(;a Expedicio-
naria Brasileira, FEB), 
soldaat FEB en artilleriestuk 
geallieerden. 
8-g-'o4. Honderd jaar kroon 
Onze-Lieve-Vrouw. 
R$ 0.74. Kroon, Maria. 

3-io-'o4. Tweehonderdste 
geboortedag Allan Kardec 
(H.L.D. Rivail, 1804-1869). 
R$ 1.60. Koperen buste Frans 
pedagoog en spiritist met 
handtekening. 

BRUNEI 
9-9-'04. Koninklijk huwelijk. 
99 sen. (twee zegels mettus-
senveld). Portretje sultan en 
portretten bruidspaar kroon
prins al-Muhtadee Billah Bol-
kiah en Sarah Salleh (op tus-
senveld tekst). 

m^m^ 99. 
CAYMANEILANDEN 
i8-ii-'04. Blauwe leguaan. 
15, 20, 25, 30, 40, 90 c ; velle
tje met 60, 80 c. (-Hsoc. voor 
herstelprogramma blauwe le
guaan). Cyclura lewesi, resp. 
zwanger vrouwtje, pas uitge
komen jongen, jongen, jong 
op vinger, volwassen manne
tje, oog; tweemaal leguaan. 

CHINA (Republiek Taiwan) 
22-io-'o4. Olympische Spe
len. 
NT$5.-, 5.-, g.-, 12.-. Beeld
merk met olympische ringen 
en tekeningen sporten Tai
wanese medaillewinnaars, 
resp. taekwondo, taekwon-
do, boogschieten, prijsuitrei
king. 

COLOMBIA 
24-9-'o4. Vijftig jaar stem-
rechtvoor vrouwen. 
Velletje met driemaal 
$ 15.000. Zelfde afbeelding: 
groepje vrouwen. 
i4-io-'o4. Vijftig jaar corpo
ratie voor markten en ten
toonstellingen. 
$ 1.300. Boog en naam. 
2i-io-'o4. Vijftig jaar Colom
biaanse omroepvereniging. 
$ 1.700. Microfoon. 

COLOMBIA $1.700 

COOKEILANDEN 
2g-9-'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
$ 0.40, 0.60,1.-, 2.-. Olympi
sche ringen met '1894-2004' 
en resp. affiche spelen Barce
lona 1992, Oudgriekse af
beelding pankration (combi
natie worstelen en boksen), 
wielrennen, gouden medaille 
spelen Berlijn 1936. 

CUBA 
30-9-'o3. WWF*, ruitkroko-
dil. 
15,15, 65, 75 c. Pandabeeld
merk WWF en verschillende 
afbeeldingen Crocodylus 
rhombifer. 

i2-io-'o3. America, Upaep*, 
flora en fauna. 
15, 65 c. Resp. Xiphidopicus 
percussus, Encyclia phoeni-
cea. 
i7-io-'o3. Vijfendertigste 
mondiale baseballcup. 
5,10,15,15, 65, 75c.; blok 
I.- P. Resp. Antonio Munoz, 
Lourdes Gourriel, lorge L. 
Valdes, Lazaro Vargas, Laza-
ro Valle, Javier Mendez; fees
tende spelers. 
28-io-'o3. Ballet. 
Tweemaal 65 c. Nationaal 
ballet van Cuba, Alicia Alon-
so als Giselle. 

i7-i2-'03. Honderd jaar 
luchtvaart. 
5,15, 65, 75 c. Resp. gebroe
ders Wright en beeldmerk, 
Pitcairn PA-5, Stearman C-3 
MB, Douglas M-2. 

i-i-'o4. Cubaanse revolutie 
vijfenveertig jaar. 
65 c. Menigte en vlag. 
4-i-'o4. Expocuba vijftien 
jaar. 
65 c. Beeldmerk, gebouwen, 
boot op meer. 
6-i-'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
10,15, 65, 75 c. Beeldmerk 
spelen met resp. baseball en 
Parthenon, hardlopen en 
Oudgriekse vaas, boksen en 
reliëf, paardrijden en wagen
menner. 

g-i-'04. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandeaap**. 
Tweemaal 15 c. Gestileerde 
apen. 

CUBA 
M««M«W^«* 

aao4 ^ coweos 

io-i-'o4. Julio A. Mella (1903-
1929). 
65 c. Portret oprichter 
Cubaanse communistische 
partij. 
28-i-'o4. Jose Marti (1853-
1895). 
5,5,5,10,10,15,15,65,75 c. 
Afbeeldingen schrijver en 
politiek activist en van zijn 
familie. 
2-2-'o4. Dorp Santa Maria de 
Puerto del Principe vierhon
derdnegentig jaar. 
15 c. Kerk. 
20-2-'o4. Trams. 
5,10,15, 65,75 c ; blok I.- P. 
Resp. Santiago, Havana, 
Camaguey, Matanzas, 
Camaguey; Havana. 

25-2-'o4. Postzegeltentoon-
steUing Cuba-Mexico. 
Blok I.-P. Kerken. 
24-3-'o4. Platenmaatschappij 
Egrem veertig jaar. 
10,15, 65, 75 c. Artiesten, 
resp. Cascarita en Julio 
Cuevas, Carlos Puebla, Benny 
Mare, Company Segundo. 

24-3-'o4. Honden. 
5,10,15, 65, 75 c; blok I.- P. 
Resp. Spaanse pointer, 
Spaanse hond, Mallotquin 
buldog, Catalaanse herders
hond, Pyreneese mastiff; 
Spaanse mastiff. 
26-3-'o4. Vijfenveertig jaar 
nationale politie. 
15 c. Politievoertuigen. 
i8-4-'o4. Tweede Cubaanse 
Sportolympiade. 
Blok I.- P. Castro en jonge 
schaakspelers. 

DOMINICA 
2i-6-'o4. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Velletje met vijfmaal $ 2.-. 
Paus resp. op Falklandeilan-
den (1982), in Kroatië (1988), 
in rode kleding (1998), met 
Franciscaner monniken 
(1999), herdenking Holo
caust (2001). 
2i-6-'o4. Europees kam
pioenschap voetbal. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Wedstrijd Spanje 
tegen Sovjet Unie in 1964, 
resp. Jose Luis Villalonga, 
Lev Yashin, Marcelino 
Martinez, Santiago 
Bernabeu; Spaanse elftal. 
3-g-'o4. Frankeerzegel, 
vogel. 
50 c. Icterus galbula 
(Baltimoretroepiaal). 

ECUADOR 
i-7-'04. Mario Tapia (1967), 
beeldhouwer. 
Vijfmaal 90 c. (samenhan
gend); $ 2.-. Beeldhouwwer
ken, resp. vrouw, man en 
vrouw, vis, vogel, mensen; 
man en vrouw. 

3-8-'04. Spaanse girale dien
sten. 
$ 1.05. Vlaggen van Spanje en 
Ecuador. 
30-9-'o4. Orchideeënvereni-
ging Ecuador dertig jaar. 
$ 0.25,1.05. Orchideeën. 

EGYPTE 
i6-9-'04. Vijftig jaar ministe
rie van justitie. 
3oP.;blokE.£. i.-.Zelfde 
afbeelding: beeldmerk 
gelegenheid en godin met 
weegschaal en goddelijke 
dieren. 
20-9-'o4. Honderdvijfen
zeventig sinds vestiging 
Egyptisch archief (1828), 
vijftig jaar nationaal archief 
(1954)-
30 P. Tughra: compositie in 
sierschriftals zegel of hand
tekening Ottomaanse sultan. 
26-g-'04. Vijftig jaar vereni
ging 'Licht en hoop'. 
30 P. Woord 'licht en hoop' 
in vorm oog, andere oog met 
beeldmerk vereniging. 

EL SALVADOR 
i4-io-'o4. Stad Santa Tecla 
honderdvijftig jaar. 
1.50,4.- C. ($ 0.17, 0.46). 
Resp. weeshuis 'Adalberto 
Guirola', stadsbeeld 
'2e Avenida'. 



FIJI 
2o-io-'04. Krab. 
Blok $ 5.-. Birgus latro (klap-
perdief). 
io-ii-'o4. Zwaluwstaartvlin-
der. 
58, 83 c., $1.41, 3.-. Verschil
lende fases Papilio schmelt-

GRENADA 
7-g-'o4. Onderzoek Mars. 
Vel met zesmaal $1.50. Ver
trek Delta Il-raket, binnen
komst atmosfeer Mars, neer
komst met parachute, lan
ding, robotwagentje verlaat 
landingsvoertuig, op Mars. 
7-9-'o4. Expeditie Lewis en 
Clarke tweehonderd jaar ge
leden. 
Vel met driemaal $ 3.-. Meri
wether Lewis (1774-1809), In
diaanse Sacagawea, William 
Clark (1770-1838). 
7-9-'o4. Verenigde Naties: in
ternationaal jaar van vrede. 
Vel met driemaal $ 3.-. Jody 
Williams (1950, coordinator 
ICBL*, Nobelprijs vrede 1997 
voor ICBL en Jody Williams) 
en beeldmerk Verenigde Na
ties, Internationale Campag
ne voor het Verbod van Land
mijnen (ICBL), prinses Diana 
(1961-1997). 
7-9-'o4. Beroemde oceaan-
schepen. 
Twee vel met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. RMS Tita
nic, TSS Normandie, Mauri
tania, Lusitania; Queen 
Mary 2 en koningin Eliza
beth II met man in uniform, 
vlaggenschip Queen Eliza
beth II en etende mensen, 
Queen Mary en mensen, 
Queen Elizabe± met mensen 
aan dek; Queen Mary 2. 

GUATEMALA 
8-i2-'03. Vijftig jaar regiona
le organisatie voor gezond
heid vee en voedmgsgewas-
sen (Oirsa*). 
0.20,1.- , 1.20,4.-, 5.-, 10.-; 
blok 3.- Q. Resp. bananen-
oogst, handen met maïskor
rels, kalf, maïsveld, gesneden 
ham, oog en mais; mand met 
fruit en groente. 
30-i-'04. Toerisme, departe
ment Izabal. 
0.20,0.50,1.- , 1.50, 2.-, 3 .- , 
4.-, 5.-, 8.75,10.-; b l o k 4 . - Q . 
Resp. Punta de Manabiqua, 
Siete Altares, Las Escobas, 
Puerto Barrios, archeologi
sche plaats Quirigua en 
beeldmerk Upaep*, kust bij 
Livingston, vesting San 
Felipe, El Estor, Aqua 
Caliente, Rio Polochic; 
pre-Columbiaans reliëf uit 
Quirigua. 

HONGKONG 
23-9-'04. Strafportzegels. 
10, 20, 50 c , $ I.-, 5.-, 10.-. 
Tekst. 
i9-io-'o4. Ontwikkeling re
gio 'delta Parelrivier' in Chi
na. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. in
frastructuur: brug, logistiek: 
truck en kraan, toerisme: ge
bouwen en beeld op rots, za
ken: kantoorgebouwen. 

INDIA 
i3-8-'04. Olympische Spelen 
Athene. 
5.-, 5.-, 15.-, 15.-R. Resp. 
worstelen, verspringen, hoc
key, schieten. 
i6-8-'04. Dichters, gezamen
lijke uitgifte met Iran. 
Tweemaal 15.- R. Portretten 
van resp. Kabir (1440-1518), 
Hafez (1320-1389). 
i7-8-'04. Murasoli Maran. 
5.- R. Portret schrijver en po
liticus. 
20-8-'o4. Rajiv Gandhi-dag 
duurzame energie. 
5.- R. Rajiv Gandhi en duur
zame energie. 
26-8-'o4. S.S. Vasan. 
5.- R. Portret filmproducent. 
30-8-'o4. Panini (ca. 520-460 
v .C) . 
5.- Portret auteur klassieke 
grammatica Sanskriet en 
zon. 
io-9-'o4. K. Subrahmanyan. 
5.- R. Portret filmpionier. 

IVOORKUST 
i3-8-'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
50,100, 250, 825 F. Beeld
merk spelen en resp. hardlo
pers, Grieks-Romeins wor
stelen, loper met olympische 
vlam, discuswerper. 

JAMAICA 
i3-io-'04. Honderd jaar 
FIFA*. 
$ 10, 30, 45, 50. Beeldmerk 
gelegenheid en viermaal 
voetbalscène. 

JAPAN 
i-7-'o4. Huidige politiewet 
vijftigjaar. 
Tweemaal 80 y. (samenhan
gend). Beeldmerken resp. 
politieauto, motoragent. 
23-7-'o4. Dag van het schrij
ven van brieven. 
Viermaal 50 y.; vel met tien

maal 80 y. (verschillende vor
men zegels, doorlopend 
beeld); velletje met 50, 80 y. 
Resp. 'Donkichi' met pen, 
'Hime' met liefdesbrief, 
'Shouchan' met das en muts, 
uil met briefin bek; duif, eek
hoorn met vleugels, ooievaar, 
'Hime' met vleugels, 'Donki
chi' met vleugels, 'Kuriko' 
met vleugels, eekhoorn en 
'Dandelion', 'Megami', ko
nijn, 'Shouchan' met vleu
gels; 'Donkichi' met pen, 
'Koriko'. Ook boekje. 

6-8-'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
Tweemaal 80 y. (samenhan
gend). Olympische ringen en 
resp. beeldmerk spelen, 
poort Olympia en olympische 
vlam. 
23-8-'o4. Wetenschap, tech
nologie en animatie, V. 
Twee vel met tienmaal 80 y. 
Afbeeldingen tweemaal: te-
kenfiguur Mazinger-Z, 
stoomloc, KS-staal, ruimte
station Shinkai 6500, brand
stofcel (op rand ruimtevaar
tuig); tweemaal drie verschil
lende tekenfiguren Mazin
ger-Z, stoomloc, KS-staal, 
ruimtestation Shinkai 6500, 
brandstofcel (op rand Mazin
ger-Z en ruimtestation). 
22-9-'o4. Honderdvijftigjaar 
banden met Verenigde Sta
ten. 
Tweemaal 80 y. (samenhan
gend). Schilderijen, resp. 
berg Fuji door Frederick Har-
ris, vrouw door Kuniyoshi Ya-
suo (1889-1953). 

KAZACHSTAN 
ii-8-'04. Natuurreservaat 'Al-
tyn Emel'. 
Velletje met driemaal 50.-1. 
Aegypius monachus, Capra 
sibirica, Gazella subgutturo-
sa (resp. monniksgier, Sibe
rische steenbok, Perzische 
gazelle). 

i8-8-'04. Tien jaar 'Kazakte-
lekom'. 
Blok 70.-1. Figuur met '10'; 
op rand computer, telefoon, 
schotelantenne. 
23-9-'o4. Honderdste ge
boortedag A.H. Margulan 
(1904-1985). 
115.-1. Portret wetenschap
per met archeologische 
vondst. 

KIRGIZIÉ 
i8-9-'04. Historische perso
nen uit Kirgizië. 
3.- s. Portret Chynykei Biy. 

KORJEAZUID 
24-9-'o4. Serie 'Koreaanse 
bruggen', I. 
Viermaal 190 w. (samenhan
gend). Jincheon Nongdari-
brugvan kiezelstenen, stenen 
boogbrug Seungseongyo, 
Geumcheongyo-brug bij 
koninklijk paleis Changdeok-
gung (1411), Jeongotgyo-brug 
op 64 rotspijlers. 

i-io-'o4. Twintigste algeme
ne bijeenkomst ICOM (Inter
national Council of Museum) 
in Seoel (adviesorgaan Unes
co*. 
190 w. 'Buljo Jikji simche 
yojeol', tweede deel van 
bloemlezing zenonderwijs 
door boeddhistische pries
ters en beeldmerk bijeen
komst. 

Xl^Üife l ISL 
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i8-io-'o4. Serie 'Koreaanse 
bergen', I. 
Viermaal 190 w. (samen
hangend). Kratermeer 
Baengnokdam, Oreum 
(vulkanische heuvels in 
Halla-sangebergte), 
Obaegnahan (500 heiligen, 
rotspilaren in Halla-
sangebergte), Seonjakjiwat 
(alpine vlakte in Halla-
sangebergte). 

LAOS 
i6-8-'04. WWF* Ambonese 
doosschildpad. 
5.000, 5.500, 6.000, 7.000 k. 
Beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Cuora 
amboinensis. 

23-8-'o4. Lamvong-dans. 
i.ooo, 1.500, 2.000, 2.500 k. 
Verschillende dansende pa
ren. Ook velletje met de vier 
zegels. 

MAAGDENEILANDEN 
26-io-'o4. Vijftig jaar festival 
Maagdeneilanden. 
10, 60 c., $ I.-, 2.35. Resp. 
groep in optocht, paarden
race, kajalovedstrijd, konin
gin festival. 

MACAU 
i-io-'o4. Vijfenvijftigjarig be
staan Volksrepubliek China. 
I.-, 1.50, 2.-, 3.-; blok 
7.- ptcs. Resp. Chinese vlag 
en gebouwen, vlag Macau en 
ruïne St. Paul, schild China 
met tempel en beeld, schild 
Macau met brug en sl<yline; 
tempel en kerk. 
9-io-'o4. Wetenschap en tech
nologie, Cosmologia XXI. 
I.-, 1.50, 2.-, 3.50; blok 
8.- ptcs. Resp. uitdijend heelal 
met grafiek, kosmische stra
len met grafiek, radioteles
coop en vergelijking, zwarte 
gat en röntgenster en bekend 
universum; geometrische fi
guren, op rand oerknal. 

MALDIVEN 
6-7-'04. Henri Rousseau 
(1844-1910). 
Velletje met viermaal 10.- Rf; 
blok 25.- Rf Reproducties 
schilderijen Franse schilder. 
i6-8-'04. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
7.- Rf Portret actrice in vel zes 
zegels, op rand diamanten. 

iVlALEISIÉ 
28-8-'04. Wereldkampioen
schap filatelie. 
Blok 2.- RM. Overdruk beeld
merk kampioenschap op 
blok dertig jaar diplomatieke 
betrekkingen tussen Maleisië 
en China van 3i-5-'04, mel
ding 7/642. 
4-io-'o4. Honderd jaar 'Ma-
tang Mangroves Perak'. 
30 ,30 s., I.-, i . - ;b lok2. -RM. 
Resp. mangroves en aap 
(Macaca fascicularis), fruit 
(Sonneratia ovata) met vlin
der, vissersbootje en schel
pen (Anadura granosa), vo
gels en kale boom; herbe
planting. 

g-io-'o4. Zeeleven, VI. 
30, 50 s., I.-; blok 2.- RM. 
Resp. Megaptera 
novaeangliae. Octopus 
bimaculatus, Tursiops 
truncatus; Raja clavata. 



MAROKKO 
2i-9-'o4. Internationale dag 
vrede. 
6.- Dh. Wereldbol, duif, 
palmtak. 
22-io-'o4. Week van solidari
teit 2004. 
Tweemaal 6.50 Dh. Ronde 
zegel met gestileerde figuren, 
man bij zieke. 
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MARSHALLEILANDEN 
i-io-'o4. Koraalrif. 
Tienmaal 37 c. Promocan-
thus imperator, Amphipnon 
perideraion, Cheilinus undu-
latus en Zanclus cornutus, 
Arothron nigropunctatus. 
Echidna nebulosa, Pterois 
volitans, papegaaivis en klip-
vis, Eretmochelys imbricata, 
Charonia tritonis, Piectorhin-
chus picus. 
27-io-'o4. Kerst. 
Vel met negenmaal 37 c. En
gel met bellen, godheid met 
engelen, Maria met Kindje en 
ster van Betlehem, drie ko
ningen, stoet armen met 
bloemen voor Jezus, herders 
met schapen. Jozef en Maria 
met Kind op weg naar Egyp
te, in stal Betlehem met enge
len, dieren bewonderen Je
zus. 

MAURITIUS 
i2-io-'o4. Regionale Verga
dering Rodrigues. 
2, 7, 8,10 Rs. Resp. vliegveld, 
fietsers in bergen (ecotoeris-
me), pot honing met bonen 
en vruchten, huis en wapen
schild. 

mËaeÊKÊMum 

i-i2-'04. Anthurium. 
2, 8,10, 25 Rs. Variëteiten 
Anthurium andreanum, resp. 
acropolis, tropical, paradisic, 
fantasia. 

MEXICO 
28-i-'o4. Bezoek paus Johan
nes Paulus II aan Mexico vijf
entwintigjaar geleden. 
6.- P. Portret. 
4-5-'o4. Honderdste geboor
tedag Agustin Yanez (1904-
1973)-
8.50 P. Portret schrijver. 
i5-5-'04. Dag van de leraar. 
8.50 P. Portret Enrique Agui-
lar Gonzalez. 
i9-5-'o4. Kabeltelevisie vijftig 
jaar. 
5.- P. Wereldbol, satelliet. 

MMAAAAAA 

2-6-'o4. Geologische vereni
ging honderd jaar. 
8.50 P. Mineraal en beeld
merk. 
25-6-'04. Internationale dag 
strijd tegen drugs. 
8.50 P. Symbolische poppe
tjes. 
30-7-'04. Honderdste ge
boortedag Salvador Novo. 
7.- P. Portret schrijver. 
8-8-'o4. Honderdste geboor
tedag Gilberto Owen (1904-
1952)-
7.-P. Portret dichter. 
i3-8-'04. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
10.50 P. Beeldmerk spelen, 
zuilen en godin Athena. 

i3-8-'o4. Tekenfiguur, 'La 
FamiliaBurron'. 
6.- P. Vrouw met 'konijn' om 
hals. 

Locflricotu^a 
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i6-8-'04. Honderdste ge
boortedag Celestino Gorosti-
za. 
7.- P. Portret theaterfiguur. 
2-9-'o4. Vierhonderdvijftig 
jaar Fresnillo, Zacatecas. 
7.- P. Stadje met zilvermijn. 
6-9-'04. Nationale universi
teit Mexico (UNAM) vijfenze
ventigjaar. 

11.50 P. Ontwerp met tekst en 
'75'-
6-9-'o4. Zeventig jaar FCE 
(Fondo de Cultura Economi
cal. 
8.50 P. Gebouw. 
8-9-'04. Universiteit Chihu
ahua vijftig jaar. 
7.-P. Gebouw. 

rr 
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MICRONESIË 
i-9-'04. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Viermaal 80 c. (samenhan
gend). Bezoek paus aan resp. 
Mexico (1990), Bill en Hilary 
Clinton (1999), Oekraïne 
(2001), Spanje (2003). 
i-9-'04. D-Day zestig jaar ge
leden. 
Vel met zesmaal 50 c.; blok 
$ 2.-. Foto's van resp. beman
ning landingsvoertuig, tor-
pedobootjager Thompson, 
LST-391, Rhino pont 2 en 
Rhino sleepboot 3, HMS 
Mauritius, slagschip Arkan
sas; LCI1539. 

MONTSERRAT 
23-8-'o4. Vlinders. 
Velletje met viermaal $ 2.30; 
blok $ 6.-. Resp. Actinote 
negra, Heraclides Paeon, Ar-
chaeoprepona demophoon, 
Anartiajatrophae;?. 

23-8-'o4. Katten. 
$ 1.15,1.50, 2.-, 5.-; blok 
$ 6.-. Resp. singapura, burmees, 
abessijn, noorse boskat; ? 

iP^SI l 

30-9-'o4. Vissen. 
Velletje met viermaal $ 2.30; 
blok $ 6.-. Resp. Pomocan-
thus navarchus, Pygoplites 
diacanthus, Pomocanthus 
imperator, MyriprisUs mud
jan; Pomocanthus navarchus. 

NAMIBIË 
ii-io-'o4. Vogels, gezamen
lijke uitgifte met Sapoa (Sou
thern Africa Postal Operators 
Association). 
Velletje met achtmaal $ 3.40 
(zeshoekige zegels), o.a. Ha-
liaeetus vocifer, Falco pere-
grinus, Bubulcus ibis. Anthro
poides paradisea, Apaloder-
ma vittatum (Afrikaanse zee-
arend, slechtvalk, koereiger. 

paradijs kraanvogel, band-
staarttrogcn). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
28-9-'o4. Sociale- en culture
le zorgzegels, vissen en een
den. 
30,65,70,75,85,95,100, 
145,250, 285 c. Resp. Po-
macanthus paru, Epine
phelus guttatus, Mycteroperi-
ca interstitialis, Holocanthus 
isabelita, Epinephelus itajara, 
Holocanthus ciliaris, Anas 
americana en Sphyreana bar
racuda, Anas discors, Ana ba-
hamenis, Aythya affinis 
(franse engelvis, rode katvis, 
familie zaagbaars, blauwe 
engelvis, familie zaagbaars, 
gele engelvis, Amerikaanse 
smienten snoek, blauwvleu-
geltaling, bahamapijlstaart, 
kleine toppereend). 
8-io-'o4. Vogels. 
10, 95,100,145, 250, 500 c. 
Resp. Icterus icterus, Coere-
ba flaveola, Zonotrichia ca-
pensis. Sterna hirundo, 
Phoenicopteru ruber, Buteo 
albicaudatus (oranje troepi-
aal, suikerdiefje, andesmus, 
visdief, Caribische flamingo, 
witstaartbuizerd). 

NEVIS 
7-9-'04. Honderdste geboor
tedag Deng Xiaoping (1904-
1997)-
Blok $ 5.-. Foto jonge Chine
se politicus, op rand nog een 
foto en gebouwen. 

tuig tank (Rocket), landings-
schip keuken, slagschip 
Texas; oorlogsschip HMS 
Scorpion. 

NEVIS-$1. 

NIUE 
i-9-'o4. Vogels, vissen en 
vlinders. 
Drie vel met viermaal $ 1.50; 
driemaal blok $ 3.-. Resp. 
Rhyticeros corrugatus, Ram-
phastos toco, Ajaja ajaja. Ara 
ararauna; viermaal vis; vier
maal vlinder; Ara chloropte-
ra, vis, vlinder. 

NORFOLKEILAND 
i3-7-'04. Werkbootjes. 
50 c, $ i.io, 1.65; blok $ 1.65. 
Driemaal verschillend bootje; 
twee bootjes bij kade, op rand 
hijskraan en grote boot. 
i6-8-'04. Hippeastrum. 
Tienmaal 50 c. Verschillende 
hippeastrums. 
i6-8-'04. Vijfentwintig jaar 
Quota International (wereld
wijd netwerk van hulp en 
vriendschap). 
Velletje met 50 c , $ i.io, 1.45 
(kost $ 3.25; 25 c. voor Quo
ta). Resp. naam Quota in 
zand, drie kinderen, drie paar 
voeten met'zorg'. 
28-9-'o4. Frankeerzegels, 
flora. 
Tweemaal 10 c. (in boekje). 
Boomvaren (Cyathea brow-
nii), palm (Rhopalostylis 
bauen). 

]r\: 

7-g-'o4. Verenigde Naties: in 
ternationaal jaar vrede. 
Velletje driemaal $ 3.-. 
Driemaal verschillend duif 
met vredestak; op rand beeld 
merk Verenigde Naties. 
7-9-'04. Olympische Spelen 
2004. 
$ 0.30, 0.90,1.80, 3.-. Olym
pische ringen en resp. herin
neringsmedaille Mexico 
1968, Oudgriekse afbeelding 
pentadon, portret Avery 
Brundage (1887-1975, voor
zitter IOC* 1952-1972), ten
nisster in Antwerpen 1920. 
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26-io-'o4. Kerst 2004. 
50, 50 c , $ i.io, 1.65. Kerst
boom met piek, op achter
grond viermaal verschillende 
tekst. 
i4-i2-'04. WWF* heilige ijs
vogel. 
50,500.,$!.-, 2.-. Beeld
merk WWF en verschillende 
afbeeldingen Todiramphus 
sanctus. Velletje met twee
maal de vier zegels. 

7-9-'04. D-Day zestig jaar ge
leden. 
Velletje met zesmaal $ 1.20; 
blok$6.-. Resp. fregat 
HMCS Penetang, landings
vaartuig infanterie, landings
vaartuig tank, landingsvaar-

i4-i2-'04. Vijfentwintig jaar 
zelfbestuur. 
$ 5.-. Wapenschild. 

OEZBEKISTAN 
Mei-augustus 2004. Fran
keerzegels, wapenschild. 
5.-, 10.-, 60.- (S). Driemaal 
wapenschild. 

PALAU 
i8-6-'o4. Deng Xiaoping 
(1904-1997). 



Blok $ 2.. Portret Chinese 
politicus. 
39'04. George Herman Ruth 
(18951948), honkballer. 
Tweemaal 37 c. Babe Ruth in 
honkbalkleding, portret en 
bal met handtekening. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
26'04. Overdrukken. 
5 t. op provinciale vlag Manus 
(i87'oi), 701. op 65 t. Sousa 
chinensis en op 65 t. Tursiops 
truncatus (igii'oj). 
ii8'04. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
0.70, 2.65, 2.70, 4.60 K. 
Olympische ringen en resp. 
zwemmer Ryan Pini, ge
wichthefster Dika Toua (7''' 
dames 53 kg), loper met fak
kel, Oudgriekse loper. 

' ' ^ ^   ^ ' ■ '  ' ■ ^ " ' ' 

89'04. Honderd jaar FIFA*. 
0.70, 2.65, 2.70, 4.60 K.; vel
letje met viermaal 2.50 K.; 
blok 10. K. Resp. viermaal 
voetbalscène, viermaal voet
baller en tekst met beeldmerk 
gelegenheid; beeldmerk gele
genheid en portretten. 

PARAGUAY 
i38'04. Onafhankelijk
heidshuis. 
700, 5.000 Gs.Resp. muur
schildering huis van Jose La
terza Parodi, huis. 
248'04. Honderdste ge
boortedag Jose Asuncion Flo
res (19041972). 
5.000 Gs. Portret componist 
met boek, op achtergrond 
muziekschrift. 

268'04. Museum beeldende 
kunst vijfentwintig jaar. 
2.000, 3.000,4.000 Gs. Resp. 
schilderij van Enrique Carea
ga (1944), beeldje van Merce
des Noguera, beeldje Christus 
door Jezuïeten (18'''eeuw). 

^ 
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22g'o4. Spoorwegen Para
guay. 
2.000, 3.000; blok 6.000 Gs. 
Resp. loc 151 (1911), loc 104 
{1911); loc 10 (1886) op rand 
centraal station Asuncion. 

PERU 
232'04. Internationaal jaar 
bergen. 
Blok 7. S. Berg, op rand vo
gels. 

POLYNESIË 
i4io'o4. Beroemde Poly
nesiërs. 
250 F. Omai, de eerste 
Polynesiër die Londen 
bezoekt (1774). 

QATAR 
309'04. Grand Prix Qatar. 
3., 3.50 R. in velletje met 
tweemaal de zegels. Motor
rijders, op rand inter
nationaal circuit Losail. 

SALOMONSEILANDEN 
iii'o4. Honderd jaar FIFA*. 
Tweemaal $ 2.20, tweemaal 
$ 10.. Beeldmerk gelegen
heid en voetbalscènes door
lopend over twee zegels. 

SINGAPORE 
i4i'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
I" local, $ 2.. Tweemaal 
haan. 

ST. HELENA 
5io'o4. Kerst, glasin
loodramen. 
10,15, 20, 30, 50 p. Heiligen, 
resp. Mattheus, Johannes, 
Petrus, Jacobus, Paulus. 

4ii'04. Handelsschepen. 
20, 30, 50, 80 p. Resp. SS 
Umtata, SS Umzinto, SS Um
tali, SS Umbilo. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
2i9'04. DDay zestig jaar 
geleden. 
Vel met viermaal $ 2.; blok 
$ 5.. Resp. pantserdivisie, 
Duitse tank, BritsDuits 
gevecht, tank en gevecht; 
begraafplaats in Normandié. 
2i9'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
50, 90 c , $ I., 3.. Resp. Jiri 
Guth Jarkovsky (lid IOC*), 
affiche Olympische Spelen 
München 1972, Eiffeltoren en 
medaille spelen Parijs 1900, 
worstelaars van Grieks 
bronzen beeld. 

ST. LUCIA 
ii2'04. Wereldaidsdag. 
Tweemaal 30 c. Rood lintje 
en resp. mensen en 
'onderwijs', man en vrouw en 
'voorkom' met spuit en 
condooms. 

&AIDS i£ 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i69'04. Vos. 
€0.50. Vulpes vulpes. 
i69'04. Ontbijttafel. 
€0.90. Gedekte tafel: 
koffiepot, brood, boter en 
jam. 

ST. VINCENT 
'5"9"'04 Geccu (General 
Employees' CoOperative 
Credit Union). 
70, goc , $ 1.10,1.40. Resp. 
groep kinderen, gebouw, 
Calvin Nicholls, Bertrand 
Neehall. 

SYRIË 
i56'04. Internationale 
bloemententoonstelling. 
Vijfmaal £ 5. Gladiola 
lavender, jasmijn, iris, 
'orange nesrien', tulp. 

TADZJIKISTAN 
2004. FIFA* honderd jaar. 
0.50, 0.70,1., 2. Tr. Resp. 
keeper, gebouw algemeen se
cretariaat in Zürich, S. Cha
puisat (Zwitserland), Pele 
(Brazilië). 
2004. Olympische Spelen 
Athene. 
Velletje met 0.30, 0.45, 0.55, 
0.60, 0.75, 0.80,1.50, 
2.50 Tr. Resp. worstelen, 
hardlopen, basketbal, schie
ten, paardrijden, boogschie
ten, voetbal, turnen. 

^^W ! 

TOHMICMCTOHTAJKISTAN .' 

2004. Frankeerzegels, ge
bouwen. 
o.01, 0.02, 0.03, 0.08, 0.20, 
0.50 Tr. Resp. nationaal cir
cus, bibliotheek Firdavsi, na
tionale bank, ministerie van 
financiën, ministerie van 
communicatie, stadhuis. 

TANZANIA 
255'o4. 'Tanganyika Chris
tian Refugee Service' veertig 
jaar. 
350, 600, 800, i.ooo; blok 
1.200 Sh. Resp. vluchtelingen 
en fietsen in vrachtwagen, 
vrouw en kind halen water, 
basisonderwijs, man en kin
deren planten bomen in her
bebossingcampagne; de vier 
zegelafbeeldingen. 
256'04. Dhowevenement. 
350, 400, 600, 800; blok 
i.ooo Sh. Resp. kanoërs en 
juichende mensen op strand, 
punterwedstrijd, wedstrijd 
zeilboten, zeilwedstrijd; zeil
schip. 

TANZANIA 

i97'o4. Vlinders. 
Vel met zesmaal 550 Sh.; 
blok 2.000 Sh. Resp. Eu
phaedra neophron, Charaxes 
jasius, Danaus chrysippus, 
Mylothris chloris, Catopsilia 
florella, Euxanthe wakefieldi; 
Hypolimnas alimena. 
i97'o4. Orchideeën. 
Vel met zesmaal 550 Sh.; 
blok 2.000 Sh. Resp. Cynor
kis kassnerana, Habenaria 
rhodocheila, Vanilla planifo

la, Anselliaafricana, Disa 
uniflora, Calathe rosea; Disa 
uniflora. 
2004. Frankeerzegel, maag
denpalm. 
500 Sh. Catharanthus roseus. 
2004. Overdrukken. 
230, 800 Sh. Over resp. 
100 Sh. Ephippiorhynchus 
senegalensis, 500 Sh. 
Struthio camelus. 

TRISTAN DA CUNHA 
9ii'o4. Handelsschepen. 
20, 20, 35, 35, 60, 60 p. Resp. 
RMS Dunnottar Castle, RMS 
Caronia (1948), MV Edin
burgh, SS Agulhas, MV 
Hanseatic, MV Explorer. 

TUNESIË 
io9'o4. Afrikaanse Ontwik
kelingsbank veertig jaar. 
700 m. Ontwerp met '40'. 
20io'o4. Kindertekening. 
250 m. Gieter en hamer bij 
bloemen. 

HPUBUQUE TtfInStENNE 
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24io'o4. Verkiezingen. 
250 m. Symbolische afbeel
ding. 

TURKMENISTAN 
Augustus 2004. Frankeer
zegel, hond. 
A. Hond. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
296'04. Voorwerpen ge
maakt door mindervaliden. 
50,125, 275fils., 5.Dh. 
Resp. vaas, schilderij met 
bloemen, raam met tak, aar
dewerk. 

ft«A«A.*A**AAAA**A&AAik 

i38'o4. Olympische Spelen 
2004. 
50,125, 275, 375 fils. Resp. 
beeldmerk spelen, zwemmer, 
schutter, hardloper. 
269'o4. Bedreigde dieren 
Arabische Golf 
50,175, 275,375 fils. Resp. 
Neophocaena phocoenoides, 
familie Serranidae, Rhinco
don typus, Dugong dugon. 
25io'04. Opruimen mijnen 
in ZuidLibanon. 
2751 375 fils. Resp. vlaggen 
Libanon en Verenigde Arabi
sche Emiraten en resp. man 
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bezig bij mijn, man met de
tector en andere mannen. 

VERENIGDE NATIES 
i4io'o4. Mensenrechten. 
US$ 0.37, 0.70; Zw.Fr. 0.85, 
1.30; €0.55,1.25. Ontwerpen 
met mensen en symbolen 
door Yuri Gevorgian Yuroz 
uit Armenië, resp. gevange
nis en strijd om te ontsnap
pen, rechtvaardigheid; vrede, 
in vrijheid kiezen; leven zon
der haat, genieten in vrede. 

i5io'o4. Ontwapening. 
US$ 0.37. Silhouet met uit
sparing vorm geweer, op ach
tergrond krantenknipsels 
'geen wapens'. 
^^vvwv^^^^^^w^n^^m 
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23ii'o4. Verenigde Naties: 
2005, jaar van sport en licha
melijke oefening, gezamen
lijke uitgifte met Zwitserland 
en IOC*. 
180 c. Beeldmerk Verenigde 
Naties en bewegende mensen. 

® NATIONS U»iES 
COMITÉ INTERNATIONAL OIYMPIQUC 

HELVETIA 

^.... 
VIETNAM 
29'o4. Landsnaam Vietnam 
tweehonderd jaar. 
800, 5.000 d. Resp. platform 
citadel in Huê en roze lotus
bloem, president Ho Tsji 
Minh (18901969) met natio
nale vlag en wereldkaart. 

:OONAMBMiCH{WVtllI*W 
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Vrê' l ' NAM 800^ 
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2 9io'o4. Topbijeenkomst in
— formatiemaatschappij. 

i.oood. Wereldkaart. 
ioio'o4. Bevrijding Hanoi 
vijftig jaar geleden. 
800 d. Getal '50' met mensen 
en gebouwen, vredesduif. 

WALLIS EN FUTUNA 
iiii'04. Traditionele hui

zen, 58'" postzegeltentoon
stelling Parijs. 
Velletje met viermaal 95 F. en 
viermaal 130 F. Verschillende 
huizen met palmen. 

WESTSAMOA 
299'04. Koraalvlinders. 
50, 90 s., $ I., 4.; blok $ 4.. 
Resp. Chaetodon meyeri, 
Chaetodon punctatofascia
tus, Chaetodon ephippium, 
Chaetodon flavirostris; Chae
todon flavirostris. 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
ioii'o4. Handelsschepen. 
42,42, 50, 75 p. Resp. MS En
deavour, RMS QE2, MS Lind
blad Explorer, SS Canberra. 
i5ii'o4. Frankeerzegels, 
jonge dieren. 
1,2,3,5,10,25,50,75 p., 
£ I., 2., 3., 5.. Resp. Ca
tharacta antarctica, Rangifer 
tarandus, Pachyptila desola
ta, Megaptera novaeangliae, 
Pygoscelis papua, Arctoce
phalus gazella, Anas georgi
ca, Phoebetria palpebrata, 
Leptonychotes weddelli, Ap
tenodytes patagonicus, Euba
laena australis, Diomedea 
exulans. 

ioi2'o4. Honderd jaar 
walvisstation Grytviken. 
24,42, 50 p., £ I.. Resp. ka
pitein CA. Larsen, Grytviken 
vanaf berg Hodges, walvis
vaarder Fortuna, skispringer. 

SOUTH GEORGIA 

. Iff S..jm Vuwlv^Kh Kl*/yH ; 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
December 2004. Klimaatver
andering. 
24,42, 50 p. Resp. tempera
tuurtrends sinds 1940 en Lar
sen ijsvlakte, ijskernmetin
gen en boren ijsmonsters, 
luchttemperatuurcurve en 
antarctisch parelkruid (Colo
banthus quitensis); illustratie 
zie volgende kolom. 
December 2004. Birdlife In
ternational, stormvogel. 
25,42,75 p., £1.; velletje 

met zesmaal 50 p. (doorlo
pend beeld). Resp. Daption 
capense, Pagodroma nivea, 
Oceanites oceanicus, Thalas
soica antarctica; zesmaal ver
schillende afbeelding Macro
nectes giganteus. 
December 2004. Schepen 
met naam 'Endurance'. 
42, 50 p., £ I.. Resp. zeil
schip Endurance (19141915), 
HMS Endurance (19681990), 
HMS Endurance (1991he
den). 

ZUIDPOOLGEBIED NIEUW
ZEELAND (ROSS DEPEN
DENCY) 
3ii'o4. Keizerpinguin. 
45, 90c., $1.35,1.50, 2.. 
Kaartje Antarctica en ver
schillende afbeeldingen le
vensloop Aptenodytes forste

*: Gebruikte afkortingen: 

FIFA 

ICBL 

IOC 

KFOR 
NAVO 

Oirsa 

RAF 
Unesco 

Unhcr 

Unmik 

Upaep 

UPU 

WWF 

Federation Interna
tionale de Football 
Associations 
International Cam
paign to Ban Land
mines 
International Olym
pic Committee 
Kosovo Force 
Noord Atlantische 
Verdrags Organisa
tie 
Organismo Interna
cional Regional de 
Sanidad Agropecu
aria 
Royal Air Force 
United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 
United Nations 
High Commissioner 
for Refligees 
United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 
Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portuga 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 22I'04tOt82'05 
Jaar van de aap, vanaf 92'o5 
Jaar van de haan. 

NOG EEN 
PinrC STUKJE 

'Onze vereniging trom

melt al meer dan tien jaar 
niet of nauwelijks aan de 

Pittig stukje 
Het gebeurt niet zo vaak 
dat verenigingsbladen er 
de tijd en  vooral  de 
ruimte voor uittrekken 
om het bestaansrecht van 
de club ter discussie te 
stellen. Wolter van der 
Zwaan, eindredacteur 
van De Brug (Philatelica 
Den Haag) durft het aan 
om op de voorpagina van 
het juninummer een uit
voerige en soms behoor
lijk kritische beschou
wing te plaatsen over 'de 
vereniging'. Dat gebeurt 
onder de titel Waar gaan 
wij heen.' Van der Zwaan 
legt de vinger op zere 
plekken die niet zozeer 
karakteristiek voor de 
Hagenaren zijn (andere 
verenigingen zullen er 
veel bekends in aantref
fen), maar die wel een 
somber perspectief 
schetsen: 'Ondertussen 
gebeurt er niets, kalft de 
vereniging verder af en 
lopen sommige van de 
[..] activiteiten gevaar 
doordat er te weinig deel
nemers zijn.' Van der 
Zwaan vindt dat Philateli
ca de blik best eens mag 
richten naar die vereni
gingen die er wèl in sla
gen om een bloeiend (en 
groeiend) bestaan te lei
den. 

weg.' Dit is één zin uit 
het artikel in De Bru^ (ver

enigingsorgaan van Phi

latelica Den Haag) van 
juni 2004 van de hand 
van W. van der Zwaan, 
dat voor de redactie van 
'Filatelie' opmerkelijk 
genoeg was om het te 
memoreren in de rubriek 
Wij lazen uoor u (septem

bernummer, bladzijde 
721, zie afbeelding hier

naast, red.), onder het 
motto 'opmerkelijke kri

tiek in een verenigings

blad'. 
Daar de door de heer Van 
der Zwaan vermelde ter

mijn ook mijn bestuurs

periode omvat, heb ik 
hem een overzicht ge

zonden van mijn activi

teiten op het gebied van 
onder meer ledenwer

ving. Voor dat summier 
overzicht had ik zes kant

jes nodig. Ik weliswaar 
niet aan de weg getrom

meld, maar wel getim

merd. 
Kritiek is goed, maar kri

tiek zonder kennis van 
feiten leidt tot misvattin

gen. Naar mijn mening 
heeft zowel de heer Van 
der Zwaan als de redactie 
van 'Filatelie' daaraan 
bijgedragen. 
A.F. van Ravesteijn 
Ouduoorzitter van 
Philatelica Den Haa^ 

FOUTEN IN ZEGEL 
INHULDIGING? 

Ik ben geen onderzoeker 
zoals mevrouw Steiner

Spork, auteur van het ar

tikel Staan erjouten qfuer

gissingen in de Kroninflsze^el 
van i8g8? ('Filatelie', sep

tember 2004, pag. 680

682). Wel heb ik een ten

toonstellingscollectie 
over 'Wat er al fout ging 
voor het drukken bij de 
uitgiften van de Post'. 
In mijn map met aanteke

ningen over de Inhuldi

gingszegel trof ik een ar

tikel aan uit Postzêflelkunde 
en Postiuezen. Volgens dat 

artikel zou de inscriptie 
Koninkrijk det Nedetlanden 
met het oog op het ver

melde in de Grondwet in 
feite neerkomen op Ko

ninkrijk det Nederlanden, 
Indiè, Sutiname en Curafao. 
Voor mij reden om de ze

gel als 'fout' te beschou

wen en de zegel in mijn 
collectie op te nemen. 
A. Spijkman 
Sappemeet 

Naschrijf van de redactie: 
De heer Spijkman baseert 
zich op een artikel van 
mr. J.H. van Peursem in 
het Jubileumboek Postzegel

kunde en Postiuezen uit 
1930. Op pagina 263 
wordt uiteengezet dat de 
landsnaam 'Koninkrijk 
der Nederlanden' zowel 
het moederland als de 
toenmalige koloniën om

vat. Aangezien de Jnhul

digingszegels van 1898 
uitsluitend in Nederland 
en niet in de koloniën 
zijn uitgegeven, zou de 
officiële koninkrijks

naam bijgevolg onjuist 
zijn geweest. 
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HET VOORDEEL VAN 
DE KEUZE 

AI jaren bedenken post-
administraties allerlei 
manieren om liun omzet 
te vergroten. De sterke 
groei van liet e-mailver-
keer gaat ten koste van 
het traditionele postver-
keer. Onder meer door 
allerlei nieuwe gimmick 
te lanceren proberen de 
administraties de omzet 
van filatelistische pro
ducten op te krikken en 
ze doen dat niet zonder 
succes. Met de opsom
ming van al het filatelis
tische 'leed' dat in de 
loop van de jaren over de 
verzamelaars is uitge
stort, valt met gemak een 
aflevering van deze ru
briek te vullen, maar daar 
zit u niet op te wachten. 
Bovendien hebben the
matische verzamelaars 
het grote voordeel dat ze 
het kaf van het koren 
kunnen scheiden. Zo 
kunnen Nederland-ver
zamelaars die compleet 
willen blijven niet om de 
jaarlijkse stroom nieuwe 
uitgiften heen. Voor the
matische verzamelaars 
ligt dat anders: die moe
ten vaak jaren wachten 
totdat TPGPost aan hun 
thema aandacht schenkt, 
waarbij ze - als de uitwer
king ze niet bevalt - niet 
verplicht zijn de zegels 
aan te schaffen. Ik kan 
me bijvoorbeeld heel 
goed voorstellen dat veel 
verzamelaars niet onder 
de indruk waren van be
paalde zegels in de recen
te Veluwe-velletjes. Der
gelijke overwegingen gel
den uiteraard ook voor 
andere landen. Aan de 
andere kant kunnen be
paalde gimmicks best inte
ressant zijn, ook al liegt 
hun nominale waarde er 
vaak niet om. Wat dat 
laatste betreft: de Zwit
serse zegel van hout (uit
giftedatum: 7 september) 
heeft een nominale waar
de van 5 Zwitserse frank 
en voor het Oostenrijkse 
Siuarovski-velletje met de 
kristallen (20 september) 
moet tweemaal €3.75 
neergeteld worden. 
Hoewel de postadmini-
straties de nadruk leggen 
op het innovatieve karak
ter van zulke uitgiften, 
wordt het er verzamel-
technisch gezien alle

maal niet eenvoudiger 
op. Het voert te ver hier 
alle gevallen op te som
men. Dat is ook niet no
dig, want alleen al enkele 
recente voorbeelden illu
streren duidelijk waar de 
problemen zitten. 
Nieuw-Zeeland gaf op 2 
augustus een serie ter ge
legenheid van de 'Olym
pische Spelen' uit, die 
werd aangekondigd als 

the world's first 'action re
play' stamps. De vier ze
gels tonen nationale 
Olympische kampioe
nen. Door een bijzonder 
drukproces. Lenticular ge
heten, bewegen de spor
ters op de zegels als je ze 
onder verschillende hoe
ken houdt; vergelijk het 
maar met de hologram
zegels. Canada gafop 4 
oktober twee zegels met 

Van hoven naar beneden 
Nieuiü-Zeeiandse 'action 

replay', Oostenrijkse kris-
talkunst en de geschiedenis 

uandeschaakkunstm 
Hongarije in 64 postzi 
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Canadese Nobelprijswin
naars uit, voorzien van 
verborgen elementen die 
alleen met behulp van ul
traviolet licht zichtbaar 
kunnen worden gemaakt 
(volgens mij geen pri
meur). Zo valt er het no
dige te zeggen over al die 
geurende zegels die we 
ook in 2005 weer tege
moet kunnen zien. En 
wat te denken van de 0.7 
mm dikke houten Zwit
serse zegel? Die lijkt me 
zo kwetsbaar dat het nau
welijks verantwoord is 
die in een verzameling op 
te nemen. 
Gelukkig zijn er ook no
viteiten die uitstekend in 
een verzameling kunnen 
worden ingepast. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor 
het velletje Suiorouski Kns-
talluielten, dat Oostenrijk 
terecht als een wereldpri
meur presenteerde. Op 
de twee zegels van €3.75 
zijn zes kristallen aange
bracht en dat maakt deze 
uitgifte heel bijzonder. 
De zegels zijn thematisch 
gezien interessant, ter
wijl het formaat 
(146x85 mm) binnen de 
perken blijft. Op de lin
kerzegel is een glaskris
tal (thema Geologie?) af
gebeeld, de rechterzegel 
toont de Suiarouski-
zwaan, een van de vele 
Suiarousla-figuren die 
door duizenden liefheb
bers over de gehele we
reld worden verzameld. 
Voor het thema 'Zwanen' 
is die laatste zegel een 
mooi en bijzonde exclu
sieve aanwinst! De onder
grond van de zegels 
wordt gevormd door een 
afbeelding van een water-
spuwende reus. In de ru
briek Notizen aus Wien van 
Herbert Judmaier in de 
Deutsche Briefmarken-Zei
tung las ik dat het om een 
onderdeel van de entree 
van de Swarovsh Kristall-
u;elten gaat. Dit tweedui
zend vierkante meter 
grote ondergrondse laby
rint van vertrekken (inge
richt ter gelegenheid van 
het loo-jarig bestaan van 
Sioarouski in 1995) is in 
Watten (Tirol) te vinden. 
De bezoekers worden er 
ondergedompeld in het 
licht en de kleuren van 
miljoenen flonkerende 
kristallen die samen een 
fascinerende fantasiewe
reld vormen. 

Geen echte primeur, 
maar wel opmerkelijk is 
het velletje met 64 zegels 
van 50 forint dat Honga
rije op 24 september uit
gaf De zegels vormen sa
men een schaakbord met 
daarop schaakstukken in 
de beginopstelling van de 
zogenoemde 'Hongaarse 
verdediging'. Het was 
deze openingsvariant die 
de Hongaarse schakers 
de overwinning bracht in 
een aantal partijen corres-
pondentieschaak van 
anderhalve eeuw terug. 
In de periode van 1842 tot 
1845 speelden teams uit 
Boedapest en Parijs 
schriftelijk tegen elkaar. 
Een interessant extraatje 
is het essay dat in micro
schrift over het gehele 
velletje is gedrukt; het 
gaat om een verhande
ling van zo'n zestienhon
derd woorden die de ge
schiedenis van het scha
ken in Hongarije behan
delt. Leuk om als bijzon
derheid te vermelden, 
maar meer ook niet - al 
mogen de verzamelaars 
van het thema Schaken 
daar best anders over 
denken. Hoewel de ze
gels zelf aan de kleine 
kant zijn (25x25 mm), is 
het vel door het grote 
aantal zegels vrij fors uit
gevallen: maar liefst 225 
millimeter in het vier
kant. Wel lastig om dat 
op een standaard album 
blad onder te brengen. 

KLEINE LEPELAAR 
IN VIJFVOUD 

Van series in de sfeer van 
de hoofdthema's Fauna 
en Flora ben ik nogal ge
charmeerd, vooral als ze 
een bepaald onderwerp 
'in de breedte' belichten. 
Dat pakt overigens niet 
altijd goed uit; zo toont 
de uit vier zegels bestaan
de WWF-serie van Ber
muda (uitgiftedatum: 19 
augustus), gewijd aan de 
gewone of blauwvinto-
nijn (Thunnus thynnus), 
simpelweg vier scholen 
van deze vis. 
Dan heeft China (Tai
wan) het heel wat beter 
gedaan. Op 30 oktober 
verscheen inde Vogelbe- | 
schermingreeks een serie ' 
van vier zegels plus een 
velletje met verschillende 
afbeeldingen van de klei
ne lepelaar (Platalea 
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minor). Deze vogel komt 
hoofdzakelijk voor in 
oostelijk Azië. Het is een 
bedreigde soort en de vo
gel staat dan ook op de 
zogenoemde 'Rode lijst'. 
Men schat dat er nog 
slechts iets meer dan dui
zend exemplaren leven. 
In Taiwan is de kleine le
pelaar een trekvogel. 
Een van de zegels van 
NT$ 2.50 met twee vlie
gende lepelaars staat in 
het teken van de jaarlijkse 
trek van het noorden naar 
het zuiden, die in oktober 
begint. De monding van 
de Zengwun in Taiwan 
herbergt ieder jaar de 
grootste winterpopulatie. 
In maart trekken de vo
gels weer naar het noor
den. 
De andere zegel van 
NT$ 2.50 toont twee rus
tende kleine lepelaars. 
De vogels rusten meestal 
staand en zo zijn ze ook 
afgebeeld. 
Op de zegel van NT$ 15.-
zien we een lepelaar met 
gespreide vleugels. De 
Taiwanese PTT licht toe 
dat het verschil tussen 
volwassen en jonge klei
ne lepelaars in deze pose 
het beste kan worden 

vastgesteld. 
De zegel van NT$ 25.-
heeft nauwelijks een toe
lichting nodig: de lepe
laars zijn voedsel aan het 
zoeken. 
Het bijbehorende velletje 
toont een gevarieerd 
beeld van een groep klei
ne lepelaars. 

VOGELS ALAND: 
LEUK MAAR PRIJZIG 

Nieuwe langlopende se
ries trekken vooral de 
aandacht van landenver-
zamelaars. Door de hoge 
waarden die zo'n reeks 
bevat, is de aanschafer
van vaak een prijzige 
zaak. Ook thematische 
verzamelaars hebben 
daar soms last van. 
Aland Post geeft op 14 ja
nuari 2005 een serie van 
drie zegels uit met af
beeldingen die ook voor 
thematische verzame
laars interessant zijn. 
Wel jammer dat voor de 
hoogste waarde vier euro 
moet worden neergeteld. 
Bijzonder is dat er vogels 
bij zijn die nog maar vrij 
kort op Aland voorko
men. Ze komen op de ze
gels van tal van andere 

landen voor, maar de 
vormgeving is in dit geval 
nogal bijzonder - die zal 
Vogelverzamelaars wel 
aanspreken. 
Op de zegel van €0.15 
staat een aalscholver 
(Phalacrocorax carbo) in 
'volle glorie': hij houdt 
zijn vleugels gespreid om 
die te laten drogen. De 
vogel werd acht jaar gele
den voor het eerst op 
Aland waargenomen. De 
aalscholvers broeden er 
nu ook, dankzij het feit 
dat voedsel (lees: vis) in 
ruime mate aanwezig is. 
Op de zegel van €0.65 
zwemmen twee wilde 
zwanen (Cy^nus cygnus). 
In de afgelopen vijftien 
jaar hebben meer en 
meer wilde zwanen hun 
weg naar de eilanden
groep weten te vinden. 
Tegenwoordig worden 
zelfs grote zwermen op 
de velden langs de Aland-
se wegen waargenomen. 
De blauwe reiger (Ardea 
cinerea) siert de zegel van 
€4.-; we zien hem in zijn 
karakteristieke houding 
tussen het riet staan; hij 
kan soms uren geduldig 
wachten tot een vis bin
nen bereik komt. Blauwe 
reigers komen al meer 
dan tien jaar op Aland 
voor. 

FOSSIELEN UIT 
LIECHTENSTEIN 

De serie 'Fossielen uit 
Liechtenstein', die op 22 
november door de post-
administratie van het vor
stendom werd uitgege
ven, danken we aan een 
scholier, Thomas 
Hainschwang. Deze leer
ling van een middelbare 
school vond in het voor
jaar van 1992 een aantal 
bijzondere fossielen. Zijn 
ongewone vondst deed 
hij in hetTälliwoud, bo
ven Ruggell. In een toe
lichting schrijft de Liech
tensteinse PTT dat het 
resten betreft van levende 
wezens uit de noordelijke 
Thethyszee; de fossielen 
zijn tussen de 95 en 107 
miljoen jaar oud. De 
vondsten werden weten
schappelijk onderzocht 

^êand 0,15€ m ^êand 0,65€ 

door het palaeontolo-
gisch instituut van de 
Universiteit van Zürich. 
Van de vondsten die 
Thomas deed, zijn er drie 
op de zegels afgebeeld. 

Op de zegel van 1.20 f 
gaat het om een ammo-
niet (Mysteroceras crassico-
statum), aangetroffen in 
de Limseneck-steengroe-
ve (Ruggell). 

De zegel van 1.30 f toont 
een zee-egel (geslacht 
Discoides sp.) en op de ze
gel van 2.20 f zien we 
een haaientand. De PTT 
wijst bij de laatste zegel 
op een verband met Lam-
niformes, 'makreelhaai-
en'. De vondsten op de 
zegels van 1.30 en 2.20 f 
zijn afkomstig uit het al 
genoemde Talliwoud. 
Hoewel ik een volslagen 
leek ben op het gebied 
van de hier aan de orde 
zijnde thema's, werd 
mijn aandacht getrokken 
door de groene kleur van 
het gesteente links op de 
zegel van 2.20 f. De toe
lichting vermeldt dat de 
fossielen werden gevon
den in glauconiet- en Bri-
si-zandsteen. Volgens de 
Engelse Van Dale is glau
coniet een groen mine
raal. Dus? 

LEZERSPOST 

Mijn oproep om de ver
taling van het leuke Duit
se Varkensfrankeerstem-
pel (Filatelie van oktober 
jL, 'Dialecten: leuk, maar 
moeilijk') te verbeteren. 

leverde drie reacties op -
alle met hetzelfde resul
taat. De heer F. Simonis 
meldde via e-mail dat het 
woord Kunner een Beierse 
uitspraak is van de naam 
Konrad en dat het in Bei
eren de gewoonte is om 
eerst de achter- en dan de 
voornaam te vermelden. 
De heer P.C. Vermeltfoort 
uit Eindhoven komt in 
een schriftelijke reactie 
tot dezelfde conclusies 
en preciseert de tweede 
conclusie dat er dan vaak 
tussen achter- en voor
naam een tussen 's wordt 
geplaatst, zoals in dit 
stempel. De vertaling van 
het tweede gedeelte van 
de zin wordt dus: 'Ieder
een koopt bij Böhlnlein's 
Konrad'. De reactie van 
de heer J. Nijboer uit An
dijk bevestigt de twee 
eerdere. 
Het onderwerp 'Padde
stoelen op IJsland' in het
zelfde nummer leverde 
eveneens twee reacties 
op, zij het met verschil
lend resultaat. Het blijkt 
dat mijn veronderstelling 
dat het bij Amanita ua^ina-
ta om een primeur ging 
niet opgaat. De heer C. 
van den Ende stuurde per 
e-mail een lijst van twaalf 
eerdere uitgiften in de af
gelopen jaren. Mijn 'on
wetendheid' was een ge
volg van het gebruikma
ken van een verouderde 
druk van de paddestoe
lencatalogus. Mevr. T. 
Hcbin -̂Gouiueleeuu), een 
enthousiast amateur-my-
coloog, stuurde eveneens 
per e-mail een zeer gede
tailleerde reactie over 
Amanita ua^inata, waaruit 
onder meer blijkt dat de 
verschillende namen nog 
wel eens verwarrend kun
nen werken. Ook wist zij 
twee eerdere uitgiften 
van Camerophyllus pratensis 
te melden. Deze aanvul
lende informatie is he
laas te omvangrijk om ze 
hier in haar geheel te ver
melden, maar verzame
laars die er belangstel
ling voor hebben kunnen 
mij erom vragen. 

STEMPELKWARTET 

Met een zekere regelmaat 
verschijnen er series met 
afbeeldingen van de te
kens van de dierenriem. 
Als we het verschil in 
vormgeving buiten be
schouwing laten dan 
dreigt al snel het gevaar 
van 'meer van hetzelfde'. 
Thematisch is het daar
om interessanter behalve 
zegel(s) ook ander filate-
listisch materiaal te ge-



bruiken, zoals een fran

keerstempel. En dat is 
vaak gemakkelijker ge

zegd dan gedaan, want 
zulk materiaal moet dan 
wel te vinden zijn. Helaas 
kan ik ze niet voor de 
complete dierenriem uit 
mijn thematische hoed 
toveren, maar omdat alle 
beetjes helpen toon ik 
hier een frankeerstempel 
van Capricorn uit Zoeter

meer. 
Als u Fabritiusvelletjes 
hebt gekocht dan is u 
waarschijnlijk de in 
blauw gedrukte naam 
SIEMENS (rechtsboven op 
het velletje) wel opgeval

len. Waarom die naam 
daar staat, wordt duide

lijk als u de ernaast ge

plaatste verklaring leest: 
Siemens Nederland is 
hoofdsponsor van de oeu

vretentoonstelling Carel 
Fabritius in het Maurits

huis in Den Haag, een ex

positie die u nog tot en 
met g januari a.s. kunt 
bezoeken. Siemens greep 
zijn 125jarig bestaan aan 
om de sponsorporte

monnee te openen. Het 
hier afgebeelde Portbe

taaldstempel staat in het 
teken van het bedrijfsju

bileum: het toont het 
portret van de Duitse uit

vinder en industrieel 
Werner von Siemens 
(18161892), oprichter 
van Siemens A.G, met daar

onder de tekst Siemens in 
Nederland izsjaannnova

tie. Dat Siemens nu juist 
de Fabritiustentoonstel

h n g heeft willen steunen 
wordt door het bedrijf 
verklaard door het feit 
dat de schilder  net als 
Siemens  bekend stond 
om zijn innovatieve 
werkwijze. 
Voor thematische verza

melaars van het thema 
Europa is 2004 een top

jaar, metals hoogtepunt 
I mei, de datum waarop 
tien nieuwe landen tot de 
Europese Unie toetraden. 
Bijna nog belangrijker is 
de discussie over de vraag 
of Turkije tot de Unie zou 
kunnen toetreden. Zo'n 
onderwerp behoort uiter

aard ook in een thema

^ In het kader van haar 125jarigjubtleumJs 
* Siemens Nederland N.v. hoofdsponsor van ' SIEMENS 
■ de OBUvretentoonstelling Care/ft6fl^/ysm het 

; Mauntshuls te Den Haag, 25 9 04091.05 ^ 

tisch opgezette Europa

verzameling te worden 
behandeld. Toepasselijke 
zegels zijn er nog niet, 
wèl twee interessante 
frankeerstempels. Ze zijn 
helaas wel schaars, want 
ze stammen uit 1984 en 
1989. In het Turkse stem

pel uit 1984 wordt het ac

cent gelegd op de multi

culturele samenleving 
van Turkije: Turkey  The 
home 0/29 ciuilizfltions 
('Turkije  bakermat van 
29 culturen'). Dat Turkije 
op de grens van Europa 
en Azië ligt, speelt in de 
discussie over de toetre

ding een belangrijke rol. 
Dat aspect zien we terug 
in het frankeerstempel 

van het Culture and Infor

mation Counsellor's Office 
van de Turkse Ambassa

de in Amsterdam (198g) 
met de tekst Turkije, een 
land op twee continenten. De 
toevoeging met veel zonne

schijn en zee is voor de 
meeste Nederlanders in

middels niet meer nodig 
 dat weten ze allang. 
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AANGEBODEN 
Opgelet!! Bekijk mijn aanbie
dingen op EBAY (jia3li) en 
marktplaats.nl F. Stavast, 
tel.; 0455251176. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
TsjecboSlowakije. PZH Wik
tor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 0464512751. 
Ook rariteiten! 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, iioo DA 
A'dam Z.O. Tel/fax: 
0206974978 en www.wien.nl 

Nederland postfris v.a. 30%. 
Nederland gebruikt v.a. 30%. 
Tevens abonnementen België 
e.a..T. van Wijck, 
tel.: 0115622474, email: 
theowijk(g)zonnet.nI 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels: 50 grams IJsland 
€ 25,.; 150 grams Finland 
€ 20,; 120 grams Noorwe

gen, Denemarken of Zweden 
€ 10, in een brief of op giro
nummer 1624853.Franco 
thuis. Correspond in English. 
Wantlist service. Lennart 
Runfors, Gotlandsgatan i, 
SE60217 Norrköping, Zwe
den. Email: lennart.run
fors@swipnet.se 

Nederland & Ver. Europa pfr. 
+ gest. Stuur uw nummers en 
ontvang mijn prijs. 
F.Ghijben, Zonegge 1916, 
6903 GVZevenaar. Tel./fax: 
0316529241. Email: 
fghijbencïDwanadoo.nl 

Zwitserland 18502004, 
Liechtenstein 19122004, uit
gezochte kwaliteit, ©Q/O, 
zeer voordelige prijzen. Grote 
lijst gratis. R. Vollenweider, 
Sasso Boretto 2, CH 6612 
Ascona. 
Tel./Fax 0041091791 23 54. 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: 
www.pennyblack.nl Groen 
Volkers 0725116991 

WWW. stores, ebay. nl/phila
toon Bekijk deze site voor 
mijn aanbiedingen @ Phila
toon. 0545295508. 

Roemenië 5%i5% Michel 
pfr., gest. 18582004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48CP27, 
Boekarest2, Roemenie. 

Partijenbeurs, elke zat. van ii 
tot 3 uur in zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr. 6a, 
den Haag, nabij Thorbecke
laan. Vrij parkeren. 

Postzegels enz. koop verkoop 
of rullen. Stockmann, 
Zevenaar. Tel.: 0316526265. 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. en div. €Ianden v.a. 
35%. J. Romkes. 
Tel.: 0455462894. 

Gratis prijslijst voor leuke en 
goedkope aanbiedingen 
J. Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer. 
Tel: 0793610229. 

Provincievel: alle 12 voor 
€ 99,. Duitsland 2002: pfr 
€ 77,50 gest.: 160,. Duits
land 2003: pfr € 90, gest 
€ 80,. Duitsland pfr 04: 
€ 65,. Duitsland: 75 van 
2002 tot heden € 10, of 250 
van 1998 tot heden € 25,
incl. 4 cpl series Wohlfahrt. 
Verseveld  Boschman, De 
Olmen 80, 6903 BP Zeve
naar, tel.: 0316343537. 

Euromunten: 12 landen UNC 
€ 90,. Van de 12 landen de i, 
2 en 5 cent € g,. Finl. cpl 
€ 8,50. Finl. 1,2,5 ct€ I,. 
Amaliamuntenset BU 
€ 27,5o.JulianasetBU 
€ 27,50. Ook euromunten per 
jaar cq land. Giro: 5312882. 
San Marino 20041,2 en 5 
cent €5 ,  . 

Verenigd Europa & VR China. 
Harrie Baken, tel.: 013

4684615. Zie www.harrieba

ken.com 

Aangeboden postfris/ge

bruikt Roemenië, Hongarije, 
Polen en Bulgarije. Stuur uw 

mancolijst Michel (Engels, 
Duits, Frans) naarBaran, 
Vascauteanu 18, 700462 
lasi, Romania; email: neco
baran(3)yahoo.com 

Frankrijk div. postegelboek
jes type Marianne de Luquet
Pret a poster  telefoonkaar
ten info Loon Sauveur. 
Tel.: 0183627306. 
Ionsa@hetnet.nI 

Fr.kol. tot 1950; los 30 tot 
33%, ongeveer 80% van alles 
aanwezig. Ir. Y.J.M. Ydema, 
Koninginnelaan 11, 2275 CJ 
Voorburg. T.: 0703694365. 

Motiefseries, postfris en ge ^ 
stempeld, nieuwe uitgiften o 
vindjeopwww.helmmotief ^ 
.com Ook diverse landen u 
aanwezig! Elke week aanvul < 
ling. £ 

Sowjetunie 19241990 series 1Q | 7 
en losse waarden ook op 
mancolijst. J. de Bruijn, Duin 
van Maasdam 42, 2242 TK 
Wassenaar. 0705115391. 

http://marktplaats.nl
http://www.wien.nl
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
http://www.pennyblack.nl
http://www.harriebaken.com
http://www.harriebaken.com
mailto:Ionsa@hetnet.nI
http://www.helmmotief


Complete jaargangen FDC's 
NL vanaf 1978 voor 30% van 
de cat. waarde. W.Steenber
gen 0514-591423-

Voordelige kilowaar voor de 
bundelaar vanaf € 1,25 per 
kilo. "Bruno" Filaservice, 
Rietzoom 63, 2804 CN 
Gouda. Tel.: 0182-538460. 

Filatelie jaargang 1934 t/m 
1985 ingebonden (Ned. 
maandblad) B. Holterman, 
050-5265713. T.e.a.b. 

Rusland, Polen, Hongarije 
collecties v.a. 10%. 
C.J. V. Beveren, 010-8901659 
ofoiii-402213. 

3 Insteekb. Nedl. Gestemp. 
No. I tot 2250 cat. € 1500,-
voor € 200,-. Nog geen 15%. 
C.J. Aerts, 023-5374115. 

4 Handboeken postwaarden 
incl. 26 suppl. Waarde 
€ 513,-voor € 425,-. Overna
me abonnement mogelijk. 
J. Sluis 0165513558. 

Kijk eens op 
www.postzegelfouten.nl met 
bijna 1000 postzegelfouten 
aanbiedingen. 

USA 100 versch. grf met 
nieuwste € 7,-. 10 Sets van 4 
€ 8,-. 20 sets € 15,-vlaggen 
(50), vogels (50), bloemen 
(50), greetings (50) 33 of 37 
c , presidenten, € 14,-per se
rie gebr. Giro 1282149 
J. Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen 0578-571958. 

Te koop Brazilië 100 stuks 
verschillende gest. € 5,-. 
200 verschillende € 12,-
giro 1209076 t.n.v. P.J. Linde, 
Zevensterstr. 35, 7521 GN 
Enschede of enveloppe. 

BRD 100 versch. grf met hw, 
tsl 7,50. Giro 1173269 
K. v.d. Veen, Boterbloem 9, 
9104 JH Damwoude. 

Maandblad Filatelie 1977-
2003 prijs € 35,-tevens res
tanten profilbladen. 
B. Kowitz 010-4207002. 

26 afl. Handboek postwaar
den Ned. 4 albums in cass. 3 
mappen profilekaarten met 
zegels eerste dag gestemp. 
compl. uitgave in een koop 
40% van nieuwprijs. 
J. Vink, 010-4102246. 

^ Te koop 17 jaargangen Filate-
^ He 1973.1975 t/m 1990. Tevens 
lu Profil vanaf no. i t/m 143. 
;^ A. v.d. Berg, 010-4530439. 
•* 
— Ned. kinderbedankkaart (ook 

7T- . gevr.) maxikrt., postfris, 
n I fi FDC's, AUTBJ, combin. 
' ' " ' Lamantrip 0499-474163. 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten. 

Flohil 06-51386306. 

600 versch. Europa € 5,- in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

Te koop tegen ieder aanne
melijk bod: jaargangen 
Filatelie 1970 t/m 1994. 
G. Tennissen, 0495-534059. 

Provincievellen: 12 stuks voor 
slechts € 82,50. Ook met the
mamapje of 13' vel leverbaar. 
Vraag ook naar prijs voor los
se vellen. J. van Biezen, 
Zicht 3, 8061 MT Hasselt. 
Tel.: 038-4772366. 

Complete serie van 10 minia
tuur postautootjes van Aland 
(Vans). Aanschafwrd. ruim 
€ 125,-vraagprijs € 65,-. 
J. Jordams 010-4236768. 

GEVRAAGD 

Verzamelaar zoekt goede gro
te verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, 
tel: 055-3660475. 

Mooie collecties v.d. hele we
reld. Gratis taxatie, vlot afge
handeld. W. v.d. Berg, Valk
hof 94, 2261 HVLeidschen-
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-/etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Verzamelaar zoekt goede gro
te verzamelingen te koop. 
M. BreedtBruijn. tel.: 
033-4946980/0614679827. 

Alles inzake aangetekend 
Ned. Brieven, stroken, for
mulieren etc. verzendbewijs 
handtekening retoursticker 
met thuis. T Molenaar, 
Rohofstr. 66,7605 AW Almelo. 

Duitse Stemgebieden Allen-
stein Marienwerder, Silesië 
gebr. en op brief incl. bijzon
derheden. V.Coenen, tel.: 
0168-472029. 

België volgens Yvert. i. Fran-
keerzegels 1-91 met goed 
leesbare stempels tot i nov. 
1910. 2. Spoorwegzegels 
1-167,178-201, 213-287 met 
rond of achthoekige stempels. 
J. van Dongen, Javakade 152, 
1019 RW Amsterdam. 
020-4196562. 

Postzegelverzamelmgen van 
de gehele wereld te koop ge
vraagd. Tel.: 070-3388427. 
Dick van der Toorn. 

Verzamelaar zoekt Cura^ao-
N.A., fiscale zegels perfins 
censuur. Tevens collectie 
Jamaica. B. Smito20-673o639. 

Ik spaar bidprentjes van over
ledenen. Helpt u mij? Willy 
Ribbers, Saturnus 7, 7131 HL 
Lichtenvoorde. 0544-373981. 

Stuur 150 zegels, eenzelfde 
aantal retour. LH. Verweij, 
Binnenkoppel 12,4116 DW 
Buren. 

Liefst ruil evt. koop van 
gebruikte rolzegels los of op 
papier met telnummer om 
reconstructies van rollen te 
maken bv 5,10,15 enz. tot 
1000 of 10.000. D. Loeve, 
Binnendams 19B, 3373 AB 
H.veld-G.dam.Tel.: 
0184630170. Niet op zondag. 

Motief-pz of pz-olifant, vis
sen, wapenschilden. J. Dam, 
Kon. Wilh.weg 5, 3632 EV 
Loenen, liefst ruilen. 

Nederlandse postzegels met 
frankeerstempel Vleuten 50% 
van de cataloguswaarde, 
minimum €0,25. 
A. van Vleuten 0575-553357. 

Wie kan mij helpen aan 
Engeland SG 43, one penny 
red, in aantallen i.v.m. plaat
reconstructie? Tel.: 
0595 424314, J.C. Trouw. 

Verzam. zoekt Siam/Thailand 
pfr/gest. ruilen tegen: PTT-
mapjes-FDC's: Ned. & Over
zee, Europ. landen, ie vlucht, 
Austr., Cocos Isl. & vele ze
gels wereld. Mail: Took(tt)ca-
sema.nl 06-27584536 Leuk 
prijsje mag ook! 

Licht gestempelde zegels Jul. 
Reg. en Beatrix vanaf Fl. 2,50 
t/m Fl. 10,-. Interstamp, 
tel.: 010-4205276, 
fax: 010-4552991. 

Te koop gevr. Geuzendam 
cat. postwaardestuk. '97 ori
gineel of kopie 047-5536775 
W. Geraedts. 

Postzak dl. 4 de afstempelin
gen vd. schepen van de 
KWIM en KNSM. 
E. Matzinger, 06-53823597. 

Postzegels Luxemburg en 
Liechtenstein. Gest. of onge-
st. i.g.st. 
J.W. V. As, 010-5214325. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouw(3)zeelandnet.nl 

Kijk voor Italië en gebieden 
op www.filitalia.nl Interes
sante en uitgebreide veiling. 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen. 
Inl. L. v.d. Brun, V. Kinsber-
genstr. 33,25i8GV 
Den Haag, tel.: 070-3460328. 

Contactgroep Frankrijk Ver
zamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postzegels 
van Frankrijk & voorm. Fran
se koloniën. Eigen blad, vei
ling, rondzendingen, 8 bij
eenkomsten p.j. in Utrecht. 
Contr. € 19,-. 
Info: Frits Bakker, tel/fax: 
0546-827552, E-mail: 
CFVMarianne(a)cs.com 

Perfin Club Nederland is dé 
speciaalvereniging voor ver
zamelaars van firmaperfora
ties, 4 bijeenkomsten per 
jaar, eigen veiling. 
www.perfinclub.nl 
Postbus 3052, 5003 DB 
Tilburg. Contributie € 11,-p.j. 

Postzegelvereniging 
Oegstgeest organiseert op 
27 december 2004 een 
ruildag van 10.00 tot 16.00 uur 
in een nieuwe locatie nl.: 
HetWellantcoUege, Lange 

Voort 70 te Oegstgeest. 

De website 
www.philatino.com verleent 
gastvrijheid aan een aantal 
belangrijke, internationaal 
opererende handelaren, die u 
hun mooiste materiaal aan
bieden. Dagelijks worden een 
tot drie veilingen afgesloten. 
Handel meteen - wie weet 
wat u anders misloopt! 

Gevr. gr. form, olymp. spor
ten + vogels gn zangv. + 
zoogdieren. Ret. gr. f Ned. 
W-Eur. + beschib. motieven. 
F.B.M. Bik, 0314-361491. 

Stuur: 100 zegels West-Duits
land of DDR, IOC retour. 
E. Vroege, Ben. Rijweg 337, 
2983 GE Ridderkerk. 

Contact schept Kracht (CsK) 
IS een postzegelrondzendver. 
die gerichte kwaliteitsrond-
zendingen verzorgt per land 
of groep van landen (niet the-
marisch). Contributie € 9,-
per jaar. Secr.: B.K. Okma, 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 
8302 PD Emmeloord. 
Zie ook www.csk.nu 

Filatelistisch nieuws? 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i itzegels 
van der ^ H D 
t=±=> 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.postzegelfouten.nl
http://www.flevolacus.nl
http://sema.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.perfinclub.nl
http://www.philatino.com
http://www.csk.nu


BREDENHOF-POSTZ EGELIMPORT 
BovenstrclHHVCOT? BL RoHerdam-Usselmonde • Telefbon 010-482SHlH lx 010-479706. 
emailBredenhof@cs.com • Intemeh www.bredenhof.nl 
De winttel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokjoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

u r s € 6 , 5 0 . Boven € 1 0 0 , - g e e n verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

EINDEJAARSSTUNT 
BREDENHOF INSTEEKBOEKEN 

60 BLADZIJDEN WIT NU € 10,00 
60 BLADZIJDEN ZWART NU 12,50 

AANBIEDING KILOWAAR; 
lOOgr. U.S.A. groot veel 37c nu 13,50 

250gr. Australië groot nu 12,50 
Ikg Wereld afgeweekt groot en klein nu 35,00 

Deze maand verwacht; 
Oostenrijk groot met eurowaarden, Australië missie. 

Zweden groot, Duitsland missie, België groot. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

teÉllll iiS(lÄ)®(E(äa iffl É i r t s i l 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx gx 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 
L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 
L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 
L4/32 64 BLZ WIT 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 AiTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLArCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.SA NORAfWAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRUVING 100 gr 250 gr 500 gr 
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 
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.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Onder de hamer komen o.a.: 
• (Tentoonstellings)collecties van wijlen Pieter F.A. van de Loo 
• Collectie Postale gevolgen van de Beigisclie revolutie van drs. H.A. van Vucht 

(Groot gouden medaille, Amphilex 2002) 
• Eerste gedeelte collectie N.O.R. van wijlen Abbé N.C. van Campenhout te Parijs 
• Collectie halfrond-francostempels op emissie 1852 
• Belangrijke collecties postgeschiedenis Indonesia Interim en Suriname 
• Veel postgeschiedenis waaronder collecties van wijlen mr. W.S. da Costa 
• Vrijwel complete collectie postwaardestukken Nederland 
• Tentoonstellingscoilectie Frankrijk met o.a. 20c non émis Yv. 73 op brief (RRR) 
• Engelse Koloniën met o.a. Malayan States en Brunei 

U wilt bij de verkoop van uw collectie ook profiteren van het grote en 
internationale klantenbestand dat door ons sedert 1892 is opgebouwd? 

U bent van harte welkom bij Van Dieten Postzegelveilingen! 

Prinsessegracht 3 - 2514 AN <s-Gravenhage 
te l . (070) 365 38 17 / info@vandieten.nl 

mailto:info@vandieten.nl



