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j De Nederlandsche Postzegelveiling 
Leeuwenveldseweg 14 1382LXWeesp 
tel: 0294-433020 - fax: 0294-433055 

» WWW.NPV.NL-info@npvn' 
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VAN LOKVEN - POSTHOF BV 

Internationaal georiënteerde postzegelhandel met een uitgebreide 
voorraad van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
maar ook van de meeste Europese en diverse buiten-Europese landen, 
vele klassieke en zeldzame zegels vanaf 1840. 

Tevens een gespecialiseerde voorraad van diverse emissies, 
typen en tandingen en enkele duizenden brieven van de gehele wereld. 

ed. Indië 160C 
" 111/2 X 11 

€ 95,-

mm SC i tów mm 
s^^^ssj^^^l 

Ned. Indië no. 56 op 
Port 4 T III (*) waardebrief Palembang - Lasem 

Luxe € 300,- "Exposition Coloniale Semarang" 
€ 120,-

Curacao LP 1 t/m 3 ** 
Luxe € 170,-

^mi 
^ 

WêW 
ppl 

erland 58B /! 

PI 

VAN LOKVEN - POSTHOF BV 
Buitenhaven 5 

5211 TP 's - Hertogenbosch 
Tel . : + 31 (073) 612 20 33 
Fax : + 31 (073) 613 67 39 

E-mai l : admin@vanlokven.n l 

WWW.VANLOKVEN.NL 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
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Bi 
49+Cert. XX 
50/55 XX 
56 XX 
62 XX 
65 XX 
73 XX 
74+Cert. xx 
76 XX 
75AXX 
67BXX 
61b XX 

1 n 
1 

N ■.nPPi.ANtQj 

Î S NI 
Pos 

Wt i l l l 
Ifffoffl 

750,— 
4 0 , 

6 6 , 

1 2 , 

1 5 , 

86,— 
375,— 

7 6 , 

144,— 
32,50 
8 5 , 

61c+Cert. XX 

77 XX 
78 XX 
79 XX 
80 XX 
81 XX 
82/83 XX 
84/86 XX 
87/89 XX 
90/94 XX 
95 XX 
96 XX 
97 XX 
98 XX 
99 XX 
100 XX 
101 XX 
102/03 XX 
104 XX 
105 XX 
106 XX 
107/09 XX 
110/13 XX 
114/20 XX 
121/28 XX 
129 XX 
130 XX 
131 XX 
132/33 XX 
134/35 XX 
136/38 XX 
139/40 XX 
141/43 XX 
144/48 XX 
149/62 XX 
163/65AXX 
163/658 XX 
166/68 XX 
169/76 XX 
171 Af XX 
blok 
177/98 XX 
199/02 XX 
203/07 XX 
^\J\JI \J 1 /V/V 

208/11 XX 
212/19 XX 
217 A XX 
220/23 XX 
222B XX 
223B XX 
224 XX 
225/28 XX 
229/31 XX 
232/35 XX 
236/37 XX 
238/39 XX 
240/43 XX 
244/47 XX 
248/51 XX 
252/55 XX 
256 XX 
257/60 XX 
261/64 XX 
265/66 XX 
267/68 XX 
269 XX 
270/73 XX 
274/77 XX 

6 2 5 , 

—,— 
225,— 
575,— 
—,— 
6 5 ! 

1 8 , 

5 2 0 , 

3 1 , 

1 2 , 

2 6 , 

2 6 , 

6 5 , 

124,— 
325,— 
6 2 0 , 

1450 , 

1 5 0 , 

2 5 0 , 

3 0 0 , 

4,50 
2 1 0 , 

14,— 
5 6 , 

85,— 
6 5 , 

5 5 0 , 

2 7 5 , 

1 5 0 , 

6 6 , 

1 6 6 , 

1 5 , 

19,50 
6 8 , 

9 5 5 , 

3 9 5 , 

3 7 5 , 

15,— 
13,50 

125,— 

5 5 0 , 

34,— 
49 50 
22^50 

125,— 
88,— 
35,— 
10,— 
78,— 
36,— 
55,— 
49,50 
4 8 , 

377,— 
5 9 , 

9 0 , 

1 6 5 , 

88,— 
40,— 
22,— 
99,50 
78,— 
40,— 
48,— 
24,— 
77,— 
77,— 

278 XX 

1 474/8 

4 8 , 

279/82 XX 8 0 , 

283/86 XX 57,50 
287/88 XX 11,— 
289/92 XX 42,50 
293/95 XX 8 , 

296/99 XX 3 3 , 

300/04 XX 3 0 , 

305/09 XX 27,50 
310/12 XX 10,— 
313/17 XX 30,— 
318/22 XX 27,50 
323/24 XX 8,50 
325/26 XX 12,50 
327/31 XX 29,50 
332/45 XX 1 8 , 

346/49 XX 344,— 
336 f XX 3 1 , 

350/55 XX 25,— 
356/73 XX 95,— 
371 XX 25,— 
372 XX 30,— 
373 XX 28,50 
356 a/d XX 7 2 , 

374/78 XX 9 , 

375 P XX 1 2 , 

376 PI XX 27,50 
379/91 XX 6,50 
379 a/d XX 6,50 
392/96 XX 2,75 
397/01 XX 1,50 
402/03 XX 6 , 

402/03BXX 1 6 0 , 

403BPXX 1 2 0 , 

405/21XX 1,50 
423/27 XX  , 7 0 
428/42 XX 7,50 D 
444/48 XX 1 ,— 
449/53 XX 1,75 
454/59 XX 2,25 
460/68 XX 5,50 
462 XX 4,90 
469/73 XX 1,90 
472 P XX 8,— 
474/86 XX 50,— 
474/89 XX 77,— 
487/89 XX 3 5 , 

490/94 XX 4,75 
495/99 XX 3 , 

500/03 XX 4,50 
504/05 XX 1,50 
506/07 XX 2,50 
508/12 XX 4,— 
513/17XX 11 ,— 
518/33 XX 210,— 

534/37 XX 650,— 

538/41XX 10,— 
542/43 XX 6,50 
544/48 XX 12,50 
549 XX 1,50 
550/55 XX 3 6 , 

556/60 XX 55,— 
561/62 XX 6,75 
563/67 XX 18,— 
568/72 XX 22,50 
573/77 XX 16,— 
578/81XX 17,— 
582 XX 2,— 
583/87 XX 12,50 
588/91 XX 6,50 
592/95 XX 65,— 
596/00 XX 9,25 
601XX —50 
602/06 XX 1 6 , 

607/11 XX 12,— 
612/16 XX 14,— 
637/40 XX 20,— 
617/36 XX 9,50 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonde 
echtheid. duurdere soorten met fotocerti 
geldig voorzover de voorraad strekt. Bij c 
Postgiro 271040. Porto extra, echter franc 
w/inkel, bezoek gaarne na telef. afspraak. 

J.H. ACK 
R0SENDAEL21121 HH LA» 

EDERLAND 
. t f r is z o n d e r p l a k k e r 

Pr i j sao t ie f ! 

9 XX 7 7 , 

losfor 
465b/634b xx 

12,— 
641/45 XX 21 ,— 
646 XX 2 , 

647/48 XX 3,75 
649/53 XX 1 2 , 

654+660 XX 1,75 
655/59 XX 15,— 
661/65 XX 9,50 
666/70 XX 12,50 
671/75 XX 22,— 
676/80 XX 9,— 
681/82 XX 68,— 
683/87 XX 8,50 
688/92 XX 10,— 
693/94 XX 4,— 
695/99 XX 5,50 
700/01 XX 10,— 
702/06 XX 11,— 
707/11 XX 12,50 
712 XX  7 5 
712b XX 6,75 
712 f XX 2 5 0 , 

712bfxx 2 7 0 , 

713/14 XX 3 , 

715/19 XX 7,50 
720/21 XX —,90 
722/26 XX 11,— 
727/28 XX 7,— 
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 6,50 
736/37 XX 2,50 
738/42 XX 1 2 , 

743/44 XX 4,50 
745/46 XX 2,40 
747/51 XX 1 0 , 

enz.leverbaar 
gaarne mancolijst 
Automaatboekjes 
postfris 
1 H 4,— 
1 Mx 12,— 
1 My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6,— 
2 Mx 20,— 
2 My 11 ,— 
2Mz 1 1 , 

3y 1,75 
3 a 2 , 

4y 1,75 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3,— 
6 b 7 8 , 

6 c 2 4 , 

6 d 2 4 , 

6 e 5,50 
6eF 1,50 
6 fFp 3,50 
6tFq 1 5 , 

7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bF 3,75 
8 a 6,25 
8 aF 6,25 
8 b 6,50 
8bF 15,— 
8 c 27,— 
8 cF 3 4 , 

9 a 9,— 
9 aF 6,— 
9 b 8 0 , 

9 cF 39,— 
9 d 60,— 
9 dF 35,— 
9 e 40,— 
9 eF 8 0 , 

9 f 5 5 , 

r plakker, org. gom m 
Icaat, kosten hiervan 
pdracht boven € 2 
0 levering vanaf € 1 i 

ERMANN 
IDSMEER  Tel. ( 

9fF 
9 g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
10 aF 
10 bF 
11a 
11 b 
12a 
13a 
14 a 
14 b 
15a 

55,— 
1 8 , 

1 8 , 

1 0 , 

4,50 
5,25 
7,25 

1 2 , 

9 , 

11,— 
9 , 

1 2 , 

4,50 
4,50 
3,— 

enz.leverbaar 
ook Telblol< 
prijslijst 
op aanvraag. 
Roltanding 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3xx 
4xx 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/41 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a xx 
67 bxx 
68 b XX 
69/79 XX 
80/105 XX 
UU/ 1 U J AA 
80a/105ax) 

Luchtpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5axx 
6/8 XX 
9 XX 
9 a XX 
10 XX 
12/13 XX 
14 XX 
Brandkast 
1/7+ 

9 7 5 , 

145,— 
125,— 

16,— 
6 6 , 

24,— 
66,— 

290,— 
124,— 
3 2 5 , 

1 6 6 , 

1 6 0 , 

1 1 0 , 

4 8 , 

8 4 , 

45,— 
95,— 
88,— 
80,— 

4 5 , 

5 4 , 

4 5 , 

5 2 0 , 

2 4 , 

8 8 , 

2 7 5 , 

278,— 
32,50 
8,50 

2 1 , — 
120,— 
350,— 

38,— 
38,— 

< 
1 4 4 , 

1 6 0 , 

1,50 
4,— 

5 1 , 

52,50 
52,50 

1 ,— 
344,— 

3 , 

Gert. XX 1100,— 
Internering 
1/2+Cert. XX 455,— 
Dienst 
1/8 xx+Cert 

16/19 XX 
16a/19axx 
25/26+Cert 

550,— 
66,— 
—,— 

XX 
4 2 5 , 

et volle garantie van 
in overleg. 

JO, / 2% 
Aanbod 
korting. 

0, opdracht. Geen 

>204823966 

AANBIEDING NEDERLAND: M00\ GEBRUIKT 
1 0 % KORTING BIJ BESTELLING BOVEN € 100

cat.nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3033 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

piijs 

15,50 
11,50 
69,00 
8,20 
4,10 

55,00 
17,25 
10,40 
56,00 
82,00 
2,50 

40,45 
42,95 
8,20 

40,45 
10,95 
3,40 
3,30 

26,95 
3,00 
6,40 

24,50 
72,00 
3,00 
4,20 
3,25 
1,80 
8,75 
3,90 

12,50 
45,50 
9,50 

14,50 

catnr. 

47 
48 vanaf 
49 
5676 
78 
79 
80 
8283 
8486 
8486a'dann 
8789 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102103 
104 
105 
106 
114120 
129 
130 
131 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
149162 

prijs 

86,50 
240,00 
79,00 
18,50 
1,95 
4,00 

p.o.a. 
8,85 

39,00 
2,05 
2,95 
5,45 
4,30 

18,00 
11,75 
27,45 
23,25 
p.o.a. 

7,00 
87,00 
77,00 
0,80 
5,90 
4,80 

165,00 
135,00 
13,00 
21,00 
87,00 
2,40 
6,95 
3,05 
9,25 

cat.nr. 

159 
163165 
177198 
181 
184 
191 
195 
199202 
203207 
212219 
220223 
225228 
229231 
232235 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
289292 
296299 
300304 
305309 

prijs 

5,50 
3,85 

31,50 
7,25 
2,50 

11,50 
9,95 
5,10 

14,20 
24,75 
4,75 
7,20 

11,00 
6,75 

20,00 
16,00 
27,00 
11,80 
2,25 

17,25 
12,50 
4,10 
1,85 
0,80 

10,45 
7,50 
6,50 
6,10 
4,30 
3,20 
3,40 
2,20 
2,25 

cat.nr. 

313317 
318312 
347 
348 
349 

prils 

1,80 
2,75 
8,00 

18,00 
18,00 

Roltaniling 1 

118 
1931 
32 
3356 
5770 
7173 
TiV 
7881 
8285 
8689 
9093 
9497 
98101 

215,00 
68,00 
p.o.a. 
127,00 
48,00 
82,00 
31,50 
14,50 
13,25 
15,50 
24,50 
21,25 
19,50 

Luchtpost I 

1213 142,00 

Port 1 

2728 
42 
43 

109,00 
26,50 
41,00 

^Gratis prijslijst met aanbiedingen in posifrisse en gestempelde zegels, fdc ,etc van Nederland en Ovenee 

I Of COMPLETE PRIJSLIJST STMT OOK OP INTERNET!!!!!!' mww.postzegelhoes.nl \ 

Tel; 077  351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro: 346 82 65 
Bank: 10 77 01 766 

Fax: 077  354 72 42 

internet: www.postzegeltioes.nt 
Email: info@postzegeihoes.nl 

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

Onze 101® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

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

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 3 februari van 13.0018.00 
vrijdag 4 februari van 13.0021.00 
zaterdag 5 februari van 08.0012.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio mei, september en november 2005. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

http://mww.postzegelhoes.nl
http://www.postzegeltioes.nt
mailto:info@postzegeihoes.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


Cirea 50 N.V.P.H. 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte wrelkom 

op de 

17 FILATiXIEBEIIRS 2003 
LOOSDRECHT 

DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

VRIJDAG 28 januari 2005 van 13.00 tot 18.00 uur 
ZATERDAG 29 januari 2005 van 10.00 tot 17.00 uur 
ZONDAG 30 januari 2005 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde verenigingen 
- tentoonstelling van gespecialiseerde verenigingen 
- handeiarenstands, waaronder buitenlandse 

Plaats: 
PANDA HALLEN, Industrieweg 10 

te NIEUW-LOOSDRECHT 

Ruime parkeerplaatsen 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder haif uur een gratis buspendel van 
en naar liet station N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorpiein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 



INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 17 januari haar 125® veiling 

± 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 

- Losse topstukken. 

- Zeldzame series. 

- Posthistorie met veel stempels. 

- Verzamelingen en partijen. 

TOPVERZAMELAARS VINDEN HUN MANCO'S 
BIJ INVER 

REEDS VELE JAREN EEN VERTROUWD ADRES! 

VOOR EEN GRATIS CATALOGUS: 

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

INVER BIEDT DE BESTE PRIJS VOOR 
TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN. 

GRATIS TAXATIE. 

NETHERLANDSSTAMPS 
APS - NSDA - IFSDA 

NEDERLAND EN OVERZEE 
POSTSTUKKEN & POSTZEGELS 

ELK ZEGEL EN POSTSTUK STAAT AFGEBEELD 
INDELING PER VERZAMELGEBIED 

MAKKEUJK ZOEKEN MET TREFWOORDEN: 
CENSUUR, PORT, AANGETEKEND, Zeppelin, 

NVPH NRS, NEDERLANDSE PLAATSNAMEN, ENZ. 
GEBRUIK ENGEL5E BENAMING VOOR LANDEN 

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

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

tweedehands boeken 
Algemene voorraad, met veel 

filatelie, ornithologie en Zuid Afrika. 
Ook regelmatig aanbod 

van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339 JG Almere (NL) 
Tel 06-51386306 

Email: wllholf@chello.nl 

Internet: w^vw.flevolacus.nl 
(betere boeken met afbeelding) 

Bezoek op afspraak 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

• albums 

• catalogi 

• telefoonkaarten 

verpakkingsmateriaal 

nmmimiM 

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? 

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

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Regelmatig leuke 
aanbiedingen 

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand op onze site 

een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

mailto:janning@netherlandsstamps.coin
mailto:wllholf@chello.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl


Jaargang 83januari 2005nr. 934 « , 
'Filatelie' (waarin opgenomen De S i 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid ^ — 
van de redactie  de officiële mede T Y% r% g^ f ■» / ^ 
dehngen van de Nederlandse Bond X J . Ä J , X U U  v t 
van FilatelistenVerenigingen NBFV, WÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIIIÊÊ^^KÊÊÊÊÊ^KÊlÊÊÊÊÊÊ^K^^KÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊtKI^^M 
alsmede de informatiepagina's van de T u j 
NVPH. 'Filatelie' verschijnt omstreeks InhOUOSpagina 
het midden van elke maand (niet in de 7 
maand juli). Uit de wereld van de filatelie 

S A S ^ Ï Ï P N i ë w ö p t o p ö s S i n t ö ö r ' ^ " ^ 
Klipper i, 1276 BP Huizen. ^° 
Telefoon: 0355254391 Verzamelgebied Nederland 
Telefax; 03552 40 926 llll^jl^ 
Email: philatelie^tip.nl Verzamelgebied België 
Website: www.nlatelie.ws 26/27 
Advertentieverkoop: Maximaillie 
Brouwer Media bv _. 2ö 
Postbus 270,3830 AG Leusden Salvador Dali op postzegels in 2004 
Jeanine de Troye _ _ 30/31/32 
Telefoon: 03343 35 ̂ 31 Luchtpostnieuws 
Telefax: 0334335255 ^̂  
jeanine.de.troye@brouwer.nl •" *••; *. "■"■•.".■'";; ^^ 

Filateliebeurs stevent op zeventiende editie at 
Abonnementen en W^SMÊM 3^/37 
bezorgklachten: 'WÊÊKÊ Filatelistische evenementen 
Abonnementenland "^B^^B ^S/^Q 

S&i^;^3^r"^ Nedëriand^estempëis 
Telefax: 025131 0405 39 
Email: aboservice@)aboland.nl Termen uit dc wcreld van de archivarissen [slot] 
Website: wvi^v.aboland.nl 40 

.. . . Verenidngsadressen 
Adreswijzigingen: ^ ^ AQ/";O/E;I 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se " *+y(3 <:) 
cretaris van de vereniging waarvan u ^ 0 " voor het plaatsen van kleine annonces 
iidbent. Individuele abonnees (jaar 5^ 
lijkse betaling aan de Stichting) zen Informatiepagina's van de NVPH 
den hun adreswijziging aan deadmi S^/s^ 
nistratie (zie'Abonnementen'). Prins Bernhard Ü'g'Ü'ÏÖo'i^'kieuVri^ 
'Hoe word ik abonnee?' •• ;v 54/55/56/57/58/59 
Er zijn twee abonnementsmethoden: Postwaardestukken 
1. een collectief abonnement: 60/61 
u kunt lid worden van een vereniging TPGPost verandert in een veranderende wereld 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 62/63/64 
'Verenigingsadressen' elders in dit Pncr7PCTpiwkip<; 
nummer). Het abonnementsgeld is 1 OStzegelDOeKjes 
dan inbegrepen in de contributie dieu ; OO/O7 
aan de vereniging betaalt. Bondspagina's 
2. een individueel abonnement: 68/6g 
Voor een individueel abonnement YYJ: la2en VOOr U 
kunt u zich  met uitzondering van 72/v2 
Belgiëaanmelden bij Abonnemen ;; ,'". ;"",' ' ' ^ 
tenland in Uitgeest (zie'Abonnemen Vervalsingen herkennen 
ten') voor €22.50 (Nederland) of 7^/77 
€ 36. (buitenland, priority € 58.}. Nieuwe uitgiften 
Een individueel abonnement kan per 78/70/80/81/82/83/84 
de eerste van een willekeurige maand Thematisch panorama 
ingaan; het loopt minimaal eenjaar ^ Sfi/87/RS 
(elf nummers). Voor het opzeggen van "■•■.■ oO/o7/öö 
uw abonnement: zie 'Opzegging Kleine annonces 
abonnement'. 90 
Als u in België woont kost het abon O ^ ^ ^ V O O T D ä S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nement€ 23.50, te storten op reke ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m 
ning 000035088233 t.n.v. Penning ^ j . 1 j • n 1. j 
meester Maandblad Filatelie, Brussel; O p I d e c e m b e r Overleed pri i is B e r n h a r d o p 
vermeld duidelijk het adres waarnaar g3 iar ige leeftijd. Jeffrey Groeneve ld blikt 
het blad moetworden gezonden! ^^ ^^ „ „ ^ j ^ g , ^g.^g „ p hgt leven van de 
Opzegging abonnement: p r i n s , i e m a n d die een b r e d e b e l a n g s t e l l i n g 
Een individueel abonnement kan aan diverse vr i je t i jdsbes ted ingen h a d 
het emd van de lopende abonnements . . ^ ' . ° . 
periode worden beëindigd, u doet dit w a a r o n d e r h e t Verzamelen van p o s t z e g e l s . 
door uiterlijk vier weken vóór het af FotO: John ThurinQ (COÜUriüht RVD) 
lopen van uw abonnement een briefte ̂  iD y tü a / 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie'Abonnementen'). A H v P F t ' P I l l ' I P  i r i H P Y 

Filatelie 
Dali 30 

Het Dalijaar 2004 was uiteraard goed 
voor een aantal Dalizegels. Berend Jager 
zet ze voor u op een rijtje. 

Filateliebeurs 36 
m I II I m in ca lasraom 
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, , | L 1 » I 
IMÜI LiJSCfflS 

Een bekend plattegrondje? Inderdaad 
en u weet wat dat betekent: de jaarlijkse 
Filateliebeurs in Loosdrecht staat weer 
in de startblokken... 

Van PK tot BP 62 
Van postkantoor tot business point: 

Frans Hermse inventariseert het 
dienstverleningsniveau van TPGPost. 

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

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 
Copyright: 
© 2005 Maandblad Filatelie 
oplage van dit nummer: 
36.000 exemplaren 
ISSNnunimer: 01663437 J^Ê 

Ackermann 4 
Arve Collection 35 
ApeldoornsePostz.handel 44 
Boeier, De 8 
Bijl, v.d 90 
Boomstamps pzh 6 
Bouscher, Ronald 45464748 
Brabantse pz+mv 70 
Bredenhof / de Berm 91 
Deventer pzh g 
Dieten, van 92 
Dutchstamp 1213 
Europost De Dieze 11 
Geiger, Frank 9 
Filcon 70 
Flevolacus 6 
Friesland pzv 4 
HerscheitRonpzh 89 
Heuvel, v.den 35 

Hollands Glorie 10 
Hollandse pzv 33 
Huls 29 
Isle of Man (Filagent) 85 
Inverpzv 6 
Kienhorst pzh 44 
Leopardi 89 
Ups brandkasten 9 
Lodewijkpzh 9 
Lokven, van 35 
Lokven, van Posthof 3 
Mastrigtv. (Safe) 29 
Meinhardt 16 
Nederlandsche, De Postz.veiling 2 
Nijmeegse, pz+mh 6 
Nijs, Wim de 16 
NVPH 565 
Overijsselse pzh 74 
Philamunt 42 

Püstbeeld 29 
Poststempel, Het 6 
Postzegelhoes 't 4 
Postzegel Partijen Centrale 43 
Postzegel Partijen Handel 9333989 
Rietdijk 21 
Robjanning 6 
Ruiter.Depzh 7071 
Schoming,pzh 89 
Smits Philately 41 
Stamps DNS 10 
Tieman, W. pzh 141517 
TPG 3389 
Vanduffel, Luk 44 
Vergossen, Ruud 44 
Vliet, Van 19 
Zeist, pzh 75 
Zutphense pz+mh 29 
Zweedse PTT 25 

JEEffT 
Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegelüjdschriften) 

en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nedcrionds Uitgeuersuerbond NUV 

G r o e p u i t g e v e r s v o o r v a k e n w e t e n s c h a p Nederlands ■_ _ _■ 
U i t g e v e r s v e r b o n d 

http://www.nlatelie.ws
mailto:jeanine.de.troye@brouwer.nl
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L ̂  F I L A T E L I E D E B O E I E R -

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit 

-^Nederland & OR ^-
4- Rep. Suriname 4-

H ' J 
van: 

Indonesië 
Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
zie ook onze advertentie In de Filatelie van novennber 2004 

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIES UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NEDERLAND GESTEW 

1 
2 
3 
4-6 
9 
12 
25 
29 
44 
56-76 
97 
98 
99 
104 
105 
136-8 
177-98 
212-9 
225-8 
229-31 
232-5 
238-9 
240-3 

14,50 
13,00 
67,00 
63,00 
17,00 
86,00 
25,50 
76,00 
47,50 
20,00 
18,00 
11,20 
27,00 
80,00 
70,00 
82,50 
37,50 
24,00 

7,20 
11,60 
6,80 

20,50 
16,00 

244-7 
257-60 
265-6 
270-3 
278 
289-92 
305-9 
318-22 
327-31 
346-9 
350-5 
356-73 
356a-d 
402-3 
428-42 
508-12 
513-7 
534-7 
550-5 
556-60 
563-7 
568-72 
573-7 

27,00 
17,60 
4,25 

10,50 
5,20 
3,50 
2,50 
3,00 
2,70 

52,50 
3,25 

79,00 
42,00 

4,75 
6,20 
1,20 
2,30 

13,80 
18,00 
27,50 

8,80 
9,60 
7,20 

ZWITSERLAND GESTEI 
95-97 
98-100 
101x 
105z 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
1121 
113 11 
118 1 
127 
128-9 
130-32 
133-35 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
157 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 

5,45 
9,10 

47,50 
5,80 

19,50 
0,55 
6,50 
3,70 
4,20 
8,90 
2,90 

10,50 
9,10 

51,00 
59,00 
45,00 
17,50 
6^80 

18,00 
17,90 
2,70 
2,15 

35,00 
37,50 
27,50 

8,90 
7,50 
8,00 
4,75 
2,00 
5,45 
7,50 

246-49 
250-55 
266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30X 
335-43 
359-62 
377-85 
387-94 
bleke 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
460-63 
465-68 

11,00 
9,50 
5,60 
7,00 
6,00 
6,00 

10,50 
134,00 

14,75 
9,10 

42,00 
17,00 
44,00 

2,25 
11,25 
6,10 
1,60 

11,10 
225,00 

2,50 
145,00 

2,75 
37,50 
44,00 
25,00 

9,50 
10,50 
4,75 

120,00 
57,50 
18,00 
4,80 

PELD (nrs. vIgs. NVPH) 
578-81 
583-7 
592-5 
596-00 
602-6 
607-11 
612-6 
641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
683-7 
688-92 
695-9 
702-6 
715-9 
722-6 
731-5 
738-42 
752-6 

8,80 
7,90 

31,50 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 

10,00 
6,20 
8,80 
5,20 
6,40 

15,00 
5,60 
4,00 
5,60 
3,20 
6,60 
4,60 
5,80 
4,00 
5,60 
3,80 

759-63 
779-83 
786-90 
854 
917 
937 
983 
1026-9 
1042 
1052Dr 

2,80 
2,40 
3,10 

17,50 
6,00 
5,50 

11,50 
1,70 
6,20 
8,00 

1063 2,20 
1305 2,30 
1427 2,25 
1557-9 1,35 

roltanding 
19-31 67,00 
57-70 47,50 
7 1 - - ^ R1 nn 
74-7 
78-81 
82-5 
86-9 
94-7 

31,30 
12,25 
13,25 
15,50 
25,00 

UIPELD (nrs. vIgs. Michel) 
470 
471-74 
479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 

17,50 
8,20 

12,00 
7,25 
4,75 
3,75 
7,50 
4,50 

37,50 
22,50 

7,25 
3,50 
3,25 

20,00 
14,00 
14,50 
97,00 

9,90 
3,60 
8,20 
8,20 
9,10 
5,45 
8,20 
2,95 
9,10 
7,25 

45,00 
7,25 
5,20 
7,00 
5,00 

641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
674-8 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
768-73 
blok 19 
1057X 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1321-6yb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1649-53 
1663-6 
1681-4 
1701-4 

4,75 
3,85 
4,30 
7,95 
3,20 
3,40 
4,50 
3,40 
3,20 
4,30 

12,50 
3,50 
3,20 
2,00 
2,25 
1,80 
2,25 

15^50 
2,80 
2,95 

14,75 
3,50 
2,00 
3,00 
2,75 
3,00 
4,50 
3,50 
4,40 
4,10 
3,95 
4,30 

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

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! ^ 
.... Klipper 75 , î 99l KL barendrecht 
Tel: 0180-690810 
Postbank: 2718493 
E-mal 

Fax:0180-690811 
ABN-AMRO: 50.50.44.978 

: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

NED. INDIË GESTEMPELD (nrs. vigs. NVPH) 
31-7 
135-7 
138-41 
142-8 
167-70 
172-5 

17,50 
12,60 
2,35 
1,70 
6,75 
8,50 

176-9 
180 
182-5 
186-94 
195-04 
205-10 

4,25 
0,25 
3,20 
1,25 
7,00 

10,70 

211-5 
217-20 
221-5 
226-7 
230-4 
235-8 

1,50 
6,25 
4,00 
0,90 
2,80 
0,90 

239-40 
241-5 
266-71 
289 
290-2 
293-7 

0,90 
2,50 
2,20 

108,00 
7,70 

10,50 

CURACAO-N.A. GESTEMPELD (nrs. vIgs. NVPH) 
71-2+a 
73 
74 
74a 
25 
26-8 
29-34 
35-41 
42 
43 
68-70 

23,00 
2,50 
1,70 

34,00 
5,40 

26,00 
14,85 
41,25 
22,55 
24,20 
27,00 

SURINAI 
23-8 17,50 
29-33(5w) 50,50 
34 
35 
36 
40 
48-55 
65-8 
118-126 

5,50 
9,50 
8,20 

110,00 
33,80 
11,30 
22,00 

89-99 
100 
101-2 
104-20 
126-34 
135-7 
141-52 
153-7 
168-77 
185-94 
195 

21,50 
0,50 
2,50 

137,50 
7,80 

21,50 
21,00 

7,50 
13,75 
23,00 

5,90 

196-7 
198-9 
200-5 
206-8 
209-10 
230-3 
234-8 
239-43 
246 
248-52 
255-6 

0,60 
0,50 
7,75 
5,00 
2,40 

49,50 
17,50 
12,25 

1,60 
6,75 
2,80 

265-8 
271-4 
275-90 
298-02 
315-7 
460-8 

2,00 
1,40 
1,60 
2,60 
1,90 
5,00 

luchtpost 
4-16 14,50 
18-25 125,00 
45-52 10,00 
53-68 14,90 

VIE GESTEMPELD (nrs. vlgs. NVPH) 
127-9 
130-6 
137-40 
141-4 
146-9 
151-6 
179-82 
183-6 
187-9 

2,25 
13,00 
10,00 
14,00 
9,00 
8,00 
7,50 
4,50 
2,20 

190-3 
194 
195-6 
197-9 
202-5 
220-8 
229-38 
280-3 
297-307 

5,40 
4,75 
4,50 

19,00 
32,50 
4,50 
7,70 

18,00 
3,50 

308 
309-11 

22,50 
13,00 

luchtpost 
1-7 
33-4+a 
35-46 

4,40 
2,50 
1,30 

port 
33-35 
36-46 

1,35 
43,00 

In deze advertentie kunnen wij slechts een klein gedeelte van ons 
assortiment tonen Vraag daarom vrijblijvend onze gratis prijslijst aan 
WIJ leveren Nededand & OR zowel postfris als gestempeld, Indonesië 
en republiek Sunname uitsluitend postfns 

INDONES 
1-8 
9 
33-38 
101-06 
119-26 
142-45 
B9 
BIO 
688-89 
690-92 
B17 
B18 
707-09 
710-12 
731-33 
739-41 
756-58 

4,00 
35,00 

145,00 
10,80 
15,40 
3,15 

10,50 
10,50 
10,50 
16,60 
19,00 
9,00 

10,50 
4,25 

10,95 
7,90 
8,50 

NEDERLAN 
135-7 
138-41 
167-70 
172-5 
176-9 
180 

37,00 
27,50 
23,50 
32,50 
16,50 
4,10 

NED. NIEUV 
1-9 
10-18 
19-21 
22-24 
25-29 
30-37 

7,00 
27,50 
22,00 
17,50 
0,80 
5,40 

CURACAO-N 
100 
103 

3,50 
5,50 

104-20+c 455,00 
135-7 
138-40 
141-52 
153-7 
168-77 
178-81 
185-94 
195 

130-6 
137-40 
141-4 
146-9 
150 
151-6 
157-66 
179-82 

127,50 
4,50 

87,00 
16,50 
13,00 

245,00 
49,50 
23,70 

lË POSTFRIS (nrs. v 
760-85 
B20 
B21 
B22 
B23 
B25 
892-94 
921-23 
B33 
B42 
1005-09 
B43 
B44 
B49 
B50 
B51 
B53 

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

22,00 
22,00 
47,50 

B54 
B56 
857 
B58 
863 
B64 
865 
866 
B67 
868 
B69 
870 
871 
872 
873 
B74 
877 

gs. Zonnebloem) 
47,50 
10,00 
7,85 
6,50 

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

17,50 
5,00 

22,50 
5,00 
5,00 

11,00 
4,50 

11,00 

B82-83 
896 
B100 
B118 
B119 
BI 23 
8124 
MSI 
MSIA 
MS2 
MS4 
MS5 
MS6 
8154 

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

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

RIAU23-5 11,50 
PORT1-3 4,20 
PORT4-13 7,60 1 

DS-INDIË POSTFRIS (nrs. vlgs. NVPH) 
182-5 
216 
217-20 
221-5 
226-7 
228-9 

17,50 
3,25 

27,50 
12,00 
3,00 
7,80 

230-4 
235-8 
239-40 
241-5 
246-52 
266-71 

11,90 
3,75 
2,70 
9,50 
8,50 
7,50 

290-2 
293-7 
298-03 

10,50 
19,50 

1,90 
304-16 7,00 
337-46 82,50 
PRT53-65 11,00 

\f GUINEA POSTFRIS (nrs. vlgs. NVPH) 
38-40 
41-44 
45-48 
49-52 
53 
54-56 

1,90 
1,60 
1,60 
1,60 
0,50 
0,40 

57-60 
61-62 
63-66 
67-68 
69-72 
73-74 

1,10 
0,50 
1,20 
0,30 
0,70 
0,20 

75 
76-77 
78-81 
port 1-6 
unt1-19 
compl. 

0,15 
0,20 
0,35 
6,00 

27,50 
154,00 

ED. ANTILLEN POSTFRIS (nrs. vlgs. NVPH) 
200-05 
206-8 
209-10 
218-29 
230-33 
234-8 
239-43 
245 
246 
248-52 
255-6 

11,00 
8,20 
6,00 

45,00 
265,00 

33,50 
31,50 
4,50 
3,50 
9,50 
5,00 

265-8 
275-90 
298-02 
315-7 
330-2 
706-9 
723-6 
953-6 
959-64 
967 
1258-62 

SURINAME POSTFRIS (nrs 
29,50 
45,00 
51,00 
29,00 
14,00 
45,00 
12,50 
14,00 

183-6 
187-9 
190-3 
197-9 
214-9 
220-28 
247-8 
249-56 

8,25 
7,40 
6,50 

21,50 
12,50 
8,50 
3,80 
4,90 

257-73 
276-7 
278-9 
280-3 
285-93 
294 
297-07 
308 

2,90 
8,75 
3,50 
2,40 
1,40 
1,90 
2,10 
3,20 
5,70 

13,75 
10,20 

>• Vlgs. 
17,50 
3,75 
7,50 

36,00 
9,75 

14,50 
6,50 

35,00 

luchtpost 
1-3 
4-16 
41-4 
45-52 
53-68 
69-81 

132,50 
31,50 
20,50 
12,00 
18,00 
11,50 

82-8 235,00 
port 

44-60 5,80 

NVPH) 
309-11 
312-5 
317-20 
331-4 
340-4 
361-70 
LP1-7 
LP20-2 

22,00 
10,00 
4,80 
6,50 
4,25 
3,60 

17,50 
29,00 

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


Bekijk onze nieuwe website: 

www.nationalepartijenwinkels.nl 
ii[^Mii^i||Mr 

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

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

http://www.postzegelhandel-deventer.nl 

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

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

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

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

JAARSETS GEHELE WERELD 1945-2003 
Aangeboden door: 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Lips Brandkasten 
ecrv vetlt^ g^evoet/.. 

Lips Brandkasten heeft een uitgebreid assortiment inbraak-
en/of brandwerende safes. In deze kluizen bewaart u uw 
waardevolle en/of onvervangbare postzegelverzameling. 
De kluizen zijn ook geschikt voor het bergen van geld, 
documenten en kostbaarheden. 

[UPS] 
B R A N D K A S T E N 

De Lips Archiefkast D700 biedt een efficiënte inbraak-
en brandwerende bescherming voor uw waardevolle 
en/of onvervangbare postzegelverzameling. 
De archiefkast is voorzien van royale afmetingen en 
een gebruiksvriendelijk elektronisch codeslot. 

Informeer 
naar onze 
speciale 

aanbieding! 

1 " 
i l 

Voor meer informatie bel: (078) 63' 
of bezoek onze website: www.lipsbran 

m 

adres Merwedestraat 48 postcode 3313 CS poslbus 600 3300 AP Dordrecht Nederland telefoon (078) 639 43 43 telefax (078) 639 43 45 e-mail info@lipsbfandkasten nl 

http://www.nationalepartijenwinkels.nl
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
http://WorldStamps.com
http://www.lipsbran


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUSÜ! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, PARTIJEN JANUARI 2005 

23203 HONGARIJE.ROEMENIE.SOVUNIE&MONGOUE Importa 
blanco album met hele aardige collectie jaren 60/70 Totaal ca 2600 
verschill Gebr zegels Koopje 72,50 (mrnder dan 3 ct/stuk)i 
3204 SOV UNIE Schaubek blanco album met prima gebruikte collectie 
jaren 60 tm 80 ( iets klassiek erbij) incl heel veel blokken " Hoge catw 
voor slechts 75,00 
3224 MOTIEF 100 JAAR AUTOMOBIELEN 4 hele mooie albums met 
een postfrisse prachtcollectie vanaf de eerste auto urt 1887 tm de laatste 
uit 1987, alles tot in de puntjes beschreven (IETS VOOR DE ECHTE AUTO 
FREAK) Nu 135,00 
3233 REP SURINAME DAVO CRYSTAL/LUXE ALBUM+ LINDNER LUXE 
VOORDRUKALBUM(Prima staat nw prrjs ca 225,00) met een prachtige 
geheel complete postfrisse collectie 1975 tm 2000 ZEER HOGE AANSCHAF 
PRlJSiii CATW 2 800,00 Nu 580 00 "" 
3237 HONGARIJE Schaubek voordrukalbum(redelijke staat) met mooie 
collectie 1871-1970 (on)gebruikt, ook hier veel materiaal met hoge catw 
Nu 120,00 
3247 VER NATIES NEW YORK Lindner luxe voordrukalbum, type T 
(prima staat nw prijs ca 125,00) met goede gebruikte collectie 1951 1990 
o a blok no 1 Koopje 75,00 
3282 ITALY stockboek 32 biz met mooie verzameling ( geen doubletten) 
vanaf 1861 tot aan de 2' wereldoorlog , vnl gebruikt incl nog wat geh 
zoals Ion & Egi Eilanden, Venetië Sardinië etc catw Ca 3 960 00 nu 295,00 
3295 NEDERLAND 2 Importa albums ( prima staat) met een mooie 
GEHEEL COMPLETE ONBESCHREVEN COLLECTIE FDC's vanaf no 60 ( 1963) 
t e m 316 ( dec 1993) incl alle a nummers ( zomerboekjes) en ook nog een 

s de lastige nos 144a en 153a Totale catw 1 046,00 KOOPJE 120,0011 
3298 DDR 2 DAVO standaard voordrukalbums ( zwarte klemstroken) in 
goede staat met prima collec tie 1949 1990 goed gevuld, ook begin jaren 
(on)gebruikt en postfris en daarbij ook fl ink wa t blokken ZEER HOGE 
CATWii Nu 225 00 
3351 NED ANTILLEN DAVO LUXE VOORDRUKALBUM OGD DEEL IV 
INCL CASSETTE( NW STAAT WINKELPRUS ±75,00)MET EEN GEHEEL 
COMPLETE POSTFRISSE COLLECTIE 1970 1991 incl alles (kind)vellen, 
aut boekjes, comb Uit boekjes, zegels uit vellen en tot slot een fiks aantal 
keerdrukken met tussenstroken catw ruim 800,00 Nu te koop voor slechts 
155,00111 
3457 POLEN Schaubek voordrukalbum(redelijke staat) met een flinke 
uitgebreide collectie 1918-1976 (on)gebruikt, soms beide, zeer hoge catw 
Nu 155,00 
3463 NEDERLAND LEUCHTURM LUXE VOORDRUKALBUMSc CASS (blanco 
klemstroken) NW STAAT met een mooie collectie (on)gebruikt vanaf 
1852 1959, o a nos 1,2,4,5 ook veel series Nu 105,00 
3472 MOTIEF JAAR V H KIND 1979 doos met ca 250 verschillende 
onbeschreven FDC's Heeft indertijd een vermogen gekost bij de nieuwtjes 
dienst ( ca f l 500 00) Nu slechts 45,00 n 
3513 INDONESIA DAVO standaard voordrukalbum, deels zwarte deels 
blanco klemstroken, luxe cassette in red tot goede staat met een best 
uitgebreide collectie 1949-1982 ( de bladen lopen t e m 2000'i) (on)gebr 
en heel veel postfris, groot aantal blokken ook fl ink at betere(geen 
voetbal) totale catw ca 2 000,00 Superkoopje 125,00i i i 

NIEUW ELKE TWEE WEKEN GRATIS ONZE PRIJSLIJST (12 PAGINA'S) PER E-MAIL ONTVANGEN^ STUUR ONS UW E-MAILADRES EN HET WORDT GEREGELD!!! 

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

GLOBAL S T A W DEALERS» 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

Cees Buddmgh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel overdag 06-55884387-vanaf 1900-23 GOuur 0229-261611 

Fax dag en nacht 0229-264013 - Email stamps-dns§hetnet nl - POSTBANK rek nr 528501 

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

Postfr 
jaar 

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

Duitsland 
Michel 

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

19,00 
6,00 

30,00 
8,00 

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

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

100,00 
92,00 
98,00 

Berlijn 
Michel 

3,00 
10,00 

5,00 
1,00 

10,00 
6,00 

19,00 
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 

Po r t o k o s t e n 
a l t i j d ex t ra 

INKOOP 
POSTZEGELS 

& MUNTEN 

Oostenr 
Michel 

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

ZwitserI 
Michel 

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

9,00 
9,00 
9,00 

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

Liechtenst 
Michel 

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

Vatikaan 
Michel 

11,00 
14,00 
11,00 

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

10,00 
6,00 

13,00 
9,00 

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

Indonesië 
Zon 

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

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

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

134,00 
61,00 

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

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

273,00 
231,00 

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

133,00 
71,00 

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

Honganje 
Michel 

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

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

Postzegel en Muntenhandel 

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

2103 GW 
Heemstede 
HG@Stampdealernl 

Tel 023 5477444 
Fax 023 5291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 

Eerste Dag 
enveloppen 
NEDERLAND 

www.Dostzeaelhandel.com 

BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

ISLE OF 
MAN 

Michel 

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

20,00 
8,00 

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

Suriname 
Rep 
Zon 

NEEM een abonnement op nieuwe 
uitgiften bij onze 

"WERELDNieuwtjesdienst" 

NEDERLAND 
Schaars 

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

NVPH 1335/37 € 1 0 9 -
NVPH 1335B los € 6.-
NVPH1336AIOS € 6 -

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

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

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

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

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

Frankrijk 2003 * 
ROOD-BORSTJE 

Michel Blok 35 
Catw € 250 - 135.-

INKOOP FRANKEERZEGELS 

NEDERLAND 
Gulden-waarden : € 0,29/ fl 
Euro-waarden : € 0,70/ € 

POLEN 2003 Postfns 97,00 
POLEN 2003 Gestemp 75 00 
Rusland 2003 Postfr 68 00 
Rusland 2003 KIb 109,00 
Rusland 2003 Gest 53,00 

E462 3 00 
E463 3 00 
E464a/b 8 00 
E465 3 30 
E466 
E467 
E468 
E469 
E470 
E471 
E472 

3 30 
3 50 
3 30 
3 30 
3 30 
3 30 
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/b6B0 
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 
E496 
E497 
E498 
E499 
E500 

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

E501a/b6 60 

JAARGANGEN 2003 
Zoals door ons samengesteld 

Nederland (basis) 
velletjes (Davo) 

64,00 
69,00 

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

ALAND (Davo) 
BELGIË 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
GUERNSEY 
JERSEY 
ISLE OF MAN 
ALDERNEY 
ESTLAND 
LETUND 
LITOUWEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK ' incl 
GROENLAND 
IJSLAND 
ITALIË 
KROATIË 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
TJECHIE 
SLOWAKIJE 
SLOVENIË 
SPANJE 
SAN MARINO 
ZWEDEN 
ZWEDEN - pzb 
UNONY 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER EUROPA 
HONGARIJE " 

86,00 
20,00 
24,00 

INDON (incl Port) 107,00 
20,00 
94,00 
66,00 

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

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

124,00 
88,00 
98,00 

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

190,00 
87,00 

HONGARIJE Gestemp 87,00 

http://www.stamps-dns.com
http://www.Dostzeaelhandel.com
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fWlom t i l l 

EUROPA CEPT POSTFRIS 
1977 iJ^^^ 1992 "-JBR 

' *« 

SPECIAAL GEVRAAGD *** EXTRA HOGE PR! J i N *** SPECIAAL GEVRAAGD *** EXTRA HOGE PRIJZEN 

1977 Andorra (frans) 15,00 
1977 Andorra 

(spaans) 0,50 
1977 Denemarken 1,50 
1977 Ierland 6,00 
1977 Turkije 15,00 
1978 Andorra (frans) 19,00 
1978 Cyprus (grieks) 2,50 
1978 Cyprus (turks) 7,00 
1978 Finland 9,00 
1978 Ierland 6,00 
1978 Turkije 12,00 
1978 Zweden 1,75 
1979 Andorra 

(spaans) 0,50 
1979 Denemarken 1,25 
1979 Duitsland 1,25 
1979 Finland 5,00 
1979 Frankrijk 1,50 
1979 Ierland 4,00 
1979 IJsland 4,50 
1979 Italië 1,00 
1979 Luxemburg 5,00 
1979 Monaco 7,50 
1979 San IVIarIno 1,75 
1979 Zweden 1,75 
1980 Andorra (frans) 2,50 
1980 Andorra 

(spaans) 0,50 
1980 Cyprus (turks) 2,50 
1980 Finland 2,75 
1980 Ierland 3,00 
1980 IJsland 1,50 
1980 Luxemburg 2,50 
1980 Monaco 1,00 
1980 San Marino 1,50 
1980 Turkije 3,50 
1981 Andorra (frans) 2,00 
1981 Cyprus (turks) 2,50 
1981 Ierland 
1981 IJsland 
1981 Italië 
1981 Luxemburg 
1981 Monaco 
1981 Portugal 
1981 San Marino 
1981 Turkije 

4,00 
2,50 
1,00 
2,25 
1,25 
3,00 
1,50 
5,50 

1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 

1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

Andorra (frans) 3,50 
Ierland 
IJsland 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Spanje 

9,00 
7,50 
2,50 
1,75 
4,00 
0,75 

Cyprus (turks) 40,00 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 

9,00 
18,00 
6,00 
1,50 
1,75 
3,00 

27,50 
Andorra (frans) 3,50 
Azoren 
België 
Finland 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Zweden 
Andorra 
(spaans) 
België 
Finland 
Frankrijk 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Noorwegen 
San Marino 
Spanje 
Turkije 
Zweden 
Azoren 

1,50 
2,00 
5,00 
9,00 
5,00 
3,50 
1,50 
1,75 
2,00 
2,25 
3,00 

35,00 
1,50 

0,50 
2,00 

10,00 
2,00 
7,00 
7,00 
5,00 
2,00 
3,00 
1,00 

45,00 
2,00 
2,00 
2,00 

Cyprus (turks) 11,00 
Finland 6,00 
Frankrijk 2,00 

1986 GriekenL uit pb. 3,00 
1986 Ierland 35,00 
1986 IJsland 8,00 
1986 Italië samenh. 6,50 
1986 Luxemburg 3,00 
1986 Madeira 2,00 
1986 Monaco 1,50 
1986 Portugal 2,00 
1986 San Marino 17,50 
1986 Turkije 17,50 
1987 Andorra (frans) 7,50 
1987 Azoren 2,00 
1987 België 2,00 
1987 Cyprus (turks) 2,00 
1987 Finland 10,00 
1987 GriekenL uit pb. 2,25 

7,50 
2,00 
4,00 
4,50 
2,00 
0,50 
2,00 

16,00 
1,00 

18,00 

1987 Ierland 
1987 IJsland 
1987 Italië 
1987 Luxemburg 
1987 Madeira 
1987 Malta 
1987 Monaco 
1987 San Marino 
1987 Spanje 
1987 Turkije 
1988 Andorra (frans) 4,50 
1988 Azoren wit 10,00 
1988 België 2,25 
1988 Cyprus (grieks) 1,00 
1988 Cyprus (turks) 4,00 
1988 Denemarken 1,75 
1988 Finland 
1988 Griekenland 
1988 Ierland 
1988 IJsland 
1988 Italië 
1988 Luxemburg 
1988 Madeira wit 
1988 Monaco 
1988 Noorwegen 
1988 Portugal wit 12,50 
1988 San Marino 9,00 
1988 Spanje 
1988 Turkije 
1988 Zweden 
1989 Azoren (2w) 

7,50 
3,00 
5,00 
3,50 
2,50 
5,50 
7,50 
2,00 
2,00 

1,00 
6,50 
2,00 
5,00 

1989 België 
1989 Cyprus (turks) 
1989 Finland 
1989 Frankrijk 
1989 Gibraltar 
1989 GriekenL uit pb. 
1989 IJsland 
1989 Italië 
1989 Luxemburg 
1989 Madeira 

Z.bl.2644 
1989 Madeira (2w) 
1989 Monaco 
1989 Portugal (2w) 
1989 San Marino 
1989 Spanje 
1989 Turkije 
1990 Andorra (frans) 
1990 Andorra 

(spaans) 
1990 Azoren (2w) 
1990 België 
1990 Cyprus (turks) 
1990 Duitsland 
1990 Finland 
1990 Frankrijk 
1990 Gibraltar 
1990 GriekenL uit pb. 
1990 Italië 
1990 Luxemburg 
1990 Madeira (2w) 
1990 Malta 
1990 Monaco 
1990 Noorwegen 
1990 Portugal (2w) 
1990 San Marino 
1990 Spanje 
1990 Turkije 
1990 Zweden 

1990 Zwitserland 
1991 Andorra (frans) 
1991 Andorra 

(spaans) 
1991 Azoren (2w) 
1991 België 
1991 Cyprus (turks) 
1991 Denemarken 

2,00 
3,50 
4,50 
2,00 
0,50 
2,00 
8,00 
3,50 
2,75 

7,50 
5,00 
2,00 
5,00 

15,00 
1,25 

35,00 
7,50 

1,50 
5,00 
2,50 
3,50 
1,75 
8,00 
2,00 
1,50 
2,00 
2,00 
7,00 
5,00 
0,50 
2,00 
2,00 
5,00 
2,50 
1,50 
6,00 
2,50 
1,50 
7,50 

1,50 
5,00 
2,00 
4,00 
2,00 

10,00 

5,0«ir' 

1991 Duitsland 
1991 Finland 
1991 Frankrijk 
1991 Griekenland 
1991 Hongarije 
1991 IJsland 
1991 Italië 
1991 Luxemburg 
1991 Madeira (2w) 
1991 Malta 
1991 Monaco 
1991 Noorwegen 
1991 Polen 
1991 Portugal (2w) 
1991 Spanje 
1991 Turkije 20,00 
1991 Zweden 1,50 
1991 Zwitserland 1,50 
1992 Andorra (frans) 10,00 
1992 Andorra 4 

(spaans) 2,00 ä ^ f 
1992 Azoren 4,00 ' 
1992 België 2,00 
1992 Cyprus (grieks) 5,00, 
1992 Cyprus (turks) 1,5o| 
1992 Denemarken 2,50^ 
1992 Duitsland 
1992 Frankrijk 
1992 Griekenland 
1992 GriekenL uit pb. 2,50 
1992 Hongarije 
1992 IJsland 
1992 Italië 
1992 Joegoslavië 
1992 Luxemburg 
1992 Madeira 
1992 Malta 
1992 Monaco 
1992 Noorwegen 
1992 Polen 
1992 Portugal 
1992 Roemenië 
1992 San Marino 
1992 Spanje 
1992 Turkije 

1992 Nederland 
1993 Nederland 

iK5-i 

Leverimgsvoorwaarden CEPT 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, dwz zonder plakker, vingerafdrukken of roest en goed gecentreerd' Zegels die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour In verband 
met wisselende voorraad vragen wi) U bij series in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te nemen Afname tot voorraaddekking Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 
dagen bij overzichtelijke aanlevenng Contante betaling bij bezoek in de winkel volgens afspraak, levenng per post altijd aangetekend Overzichtelijk aanlevenng met duidelijke tijst bevordert een vlotte 
afhandeling Minimale levering € 100,- Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbi) komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

• * * * 
KIJK VOOR DE LAATSTE PRIJSONTWIKKELINGEN OP ONZE WEBSITE 

www.europost.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" ^-^^''^ -fo^europostm 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

* * ^ 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 
B.G.G. 06-53 172 658 

tel. 073-6132157 infonummer: 073-6841807 
fax. 073-6147589 www.europost.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 

http://www.europost.nl
http://www.europost.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

Nederland 
België 

Luxemburg 
(Grote partijen, winkelvoorraden, 

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

WU 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 

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

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

300-
9 7 -
1 2 -
1 4 -
9 3 -
47 50 

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

116-
6 0 -

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

118 50 
216 50 
142 50 
175-
196 50 
182-
175-
187-
183-
188-
200-

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

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

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

€ 4 0 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

8 -
8 50 
8 -
7 -
7 -
8 50 
8 -
8 -
8 -

€ 1 2 -
€ 1 0 -
€ 
€ 
€ 

8 
6 50 
8 -

€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

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

€ 3 -
€ 9 -

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

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

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

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 

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


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

1) NEDERLAND POSTZEGELMAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 
100% complete collectie, 119 stuks cat w € 528,65 postk prijs 
€203,92 € 1 5 0 -

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

3) NEDERLAND 1982/2000 (xx) postz verz in complete postfrisse senes 
etc Postkantoorprijs € 244,90 (f 539,70) Nu € 2 0 0 -

4) NEDERLAND 1924/2000 (xx/x) kinderzegels in speciaal-luxe album, 
cat w € 1 305,- Nu € 295 -

5) NEDERLAND ca 1872/1980 grote, veelzijdige enorm interessante collec-
tie/partij om uit te zoeken waann vele betere complete series en mooi oud 
matenaal incl ook vele vooroorlogse complete series etc , etc , ook veel 
stempel- en plaatfoutavontuur Prachtkoop' (cat w ruim € 3 500 - plus-
plus) Spotkoopje' €300,-

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

7) NEDERLAND (velletjes) periode 1967/2002 (xx) 100% complete 
verzameling luxe kwaliteit postfns zonder plakker (NVPH spec cat 
2005 biz 462/463) totaal ca 90 verschillende velletjes cat w 2004 € 
1 290,60 € 500,-

8) NEDERLAND penode ca 1872/1997 (xx/x/0) incl Overzee en doori Ind 
en Sur avonturenpartij, zeer gevarieerd en veelzijdig, incl collecties, res
tanten, stockboeken, albums, ook b v vele complete postfrisse senes 50-
er jaren, alsmede FDCs, postw stukken en vele hoge waarden "rijp en 
groen" (cat w ruim € 8 000,-, zeer geschikt voor handelaar of wederver
koper) Spotkoopjei €595,-

9) NEDERLAND PTT/TPG Jaarcollecties in originele verpakking 1976 tot en 
met 2001 plus supplementen 1982/1994 100% compleet, 32 verschillen
de jaarcoll catw 2005 (NVPH spec cat biz 464) € 1 600,-
Nu € 700,-

10) NEDERLAND FDCs grote handelaren-partij om uit te zoeken incl oudere 
stukken onbeschreven etc diverse kwaliteiten echter veel 
betere en zeldzame FDCs uit de 50-er jaren Koopje' ENORM hoge 
cat waardel € 850,-

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

12) NEDERLANDAUTOMAATBOEKJES periode 1964/2002 incl rolzegels 
etc partij ongesorteerd en zeer gevarieerd incl doubletten incl betere 
boekjes o a uit de 6 en 9 serie, smikkelen en smullen voor specialisti 
Hoge cat w ' Zuivere postkantoorprijs € 1 592 - Nu € 1.500,-

13) NEDERLAND penode 1852/1939 partij om uit te zoeken diverse 
kwaliteiten, ook postfns zonder plakker, port, roltanding etc , etc zeerge
schikt voor handel, rondzendverkeer, veiling, vereniging etc , etc , beslist 
uitstekende winstmogelijkheden' Spotkoopje' € 1.500,-

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

15) 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,-

16) NEDERLAND, Overzee incl Rep Sunname & Indonesië penode 
1852/ca 2000 gigantische collectie/partij om uit te zoeken waarin o a 
zeer veel compleet postfns materiaal, FDCs, zeer gevarieerd, ook prachtig 
klassiek De kwaliteit is over 't algemeen bijzonder goed te noemen, al 
moet er wel op een afval van ca 5% gerekend worden 
(cat w ruim € 50 000,-) Nu in de voordeelaanbieding €4.200,-

17) ARABISCHE WERELD etc (overw Oliestaten) gigantisch grote en 
uitgebreide verzameling van dit "plaatjesachtige" materiaal incl talloze 
blokken, rariteiten, complete series, velletjes etc , etc Voor de liefheb-
ber/motief-verzamelaar uniek object en in deze ENORME omvang 
zeer zeldzaam' €300,-

18) AUSTRALIË periode 1913/2000 partij/coll om uit te zoeken €200,-
19) BELGIË ca 1850/2000 grote, veelzijdige "Fundgrube" waarin vele goede 

waarden en complete postfnsse series, blokken etc , etc Prachtkoop vol 
interessante vondsten ' € 200,-

20) BELGIË ca 1860/1990 avonturencoll/partij incl talloze complete 
postfrisse series, ENORM hoge cat w ' "rijp en groen' absoluut ongeplukt, 
spotkoopje' € 500,-

21) BELGIË periode 1960 tot en met 1990 (xx) postzegelverzameling postfris 
100% compleet (zonder x + y) mol de blokken (cat w ca € 1 800,- plus 
vele extra's) Nu € 550,-

22) BELGIË ca 1849/1980 opruimingspartij z g "winkeldochters", grote partij 
collecties, partijen, zakjes, doosjes, brieven, kaarten restanten incl plaat-
fouten/ranteiten etc , etc (oorspronkelijke vraagpnjs per onderdeel ruim € 
20 500,-) Nu in de voordeelaanbieding € 4.000,-

23) BERLIJN (West) periode 1970/1990 (xx) 100% complete postfris-
verzameling in luxe album (cat w Michel € 950,-, 760 ' verschillende post
zegels en 17 blokken) € 395,-

24) CHINA (Volksrepubliek etc en oud matenaal) grote partij/coll om uit te 
zoeken (ca 3 000 zegels) € 450,-

25) D.D.R. ca 1949/1990 incl vele postfrisse complete senes gigantische 
partij/verzameling om uit te zoeken, onuitgezocht op rariteiten/bijzonder
heden etc , zeer veelzijdig en interessant, prachtkoop' € 250,-

26) D.D.R. 1949/1990 koffer vol met collecties, restanten, brieven, kaarten 

etc waaruit meerdere collecties verregaand compleet te halen zijn 
Belangrijke prachtkoop enorm hoge cat w en heel, heel, heel veel 
avontuur'Fundgrube' €1.500,-

27) OUD DUITSE STATEN, gebieden en Duitse Kolomen etc prachtige veel
zijdige collectie klassiek "rijp en groen" om uit te zoeken waarin veel prima 
matenaal, echter geen echte grote topstukken Prachtkoop' €250,-

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

29) DUITSLAND periode 1872/1945 grote belangrijke coli/partij om uit te 
zoeken incl vele complete series en veel avontuur (ruim 2 500 zegels, 
ENORM hoge cat waarde) € 455,-

30) DUITSLAND en gebieden, staten, kolomen etc old-timer, vrijwel uitslui
tend materiaal van voor 1940, diverse kwaliteiten (duizenden zegels, 
ENORM hoge cat waarde') € 600,-

31) DUITSLAND en gebieden grote, belangrijke veelzijdige coli /partij incl 
bneven, kaarten, collecties, stockboeken, postgeschiedenis, talloze com
plete postfnsse series incl vele topstukken en zeer veel hooggenoteerd 
materiaal (totaal in 25 draagtassen') € 7.000,-

32) ENGELAND ca 1845/2002 partij "rijp en groen" om uit te zoeken €200,-
33) ENGELAND penode ca 1880-2000 grote avonturenpartij om uit te zoe

ken, dozen, zakjes, restanten etc , etc Vol avontuur, ongeplukt' € 250,-
34) ENGELAND Machin (xx) unieke belangrijke studie-speciaal-collectie in 

postfrisse veldeeltjes € 3.500,-
35) ENGELAND/Kanaaleilanden etc automaat- en postzegelboekjes unieke 

topcollectie, zeer gespecialiseerd incl vele rariteiten/zeldzaamheden 
(meer dan eenduizend boekjes vrijwel allen verschillend) 
cat w ca € 18 000,- € 4.000,-

36) ENGELAND 1840/ca 2000 grote belangnjke partij in twee grote uitpuilen
de koffers €15.000,-

37) ENG.KOL. 1937 en 1953 2 albumpjes met overw ongestempelde 
complete series (Coronations) € 200,-

38) ENGELSE KOLONIËN en gebieden gigantische verz /partij incl doublet
ten Zeer veelzijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij waarin 
zoveel interessant en opwindend matenaal in alle redelijkheid ca € 
5 000 - moeten kosten Nu in de voordeelaanbieding € 3.000,-

39) GEHELE WERELD (overw West-Europa) postzegelboekjes/automaat
boekjes (xx) grote veelzijdige collectie/partij om uit te zoeken vol avontuur 
en betere en zeldzame boekjes o a Nederland, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk etc , etc (vele honderden boekjes incl vele oudere') 
Prachtkoop' €1.550,-

40) GEHELE WERELD FDCs 1 ̂  dagenveloppen etc enorme partij/verza-
meling vele landen incl talloze zowel zeer oude stukken als zeer modern 
Fantastisch, zeer gevarieerd geheel waaraan o a in abonnementen een 
godsvermogen IS uitgegeven Ook vele inter motieven o a Ver Europa, 
Nato en vele zeldzame en ongebruikelijke landen incl hooggenoteerde 
topstukken Belangrijke prachtkoop' (ruim 5 000 stuks) Nu voor 'n fractie 
van de oorspronkelijke aanschafwaarde € 2.500,-

41) GEHELE WERELD: gigantische partij/collectie waann o a zeer belangrijk 
"complete postfrisse series" voornamelijk penode 1945/2002 o a Spanje, 
Oost Europa, Zwitserland, Franse Kolomen, Duitsland etc , etc Niet te ge
loven' Ware hoorn des overvloeds, zeer geschikt voor handelaar/weder
verkoper Nu in de voordeelaanbieding € 4.550,-

42) GEHELE WERELD ca 1860/ca 1990 gigantische partij, vele landen, 
collecties incl met filatelistisch, rijp en groen, stockboeken vol en leeg 
of bijna leeg, ook veel massagoed, anderzijds talloze goede verzamelin
gen o a West Europa met veel postfrisse series Hoogst interessante, 
veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur ook 
prima winstmogelijkheden' Betreft magazijnopruiming' Enorm hoge 
catw' €10.000,-

43) HONGARIJE penode ca 1945/2002 gigantische avonturenpartij incl vele 
complete senes, ook topmatenaal, postgeschiedenis curiositeiten 
Fantastisch leuke partij om uit te zoeken' Fundgrube' € 200,-

44) HONGKONG: grote partij/coll "rijp en groen" om uit te zoeken incl klas
siek, ook brieven, krtn , curiosa etc (ruim 2 000 zegels) € 400,-

45) Internationaal Jaar voor het KIND 1979 (vele landen) postfris-verzameling 
in de bekende 2 blauwe banden Uitgiftepnjs ca € 650,- Nu € 200,-

46) IRAN/PERZIE leuke partij om uit te zoeken € 300,-
47) JAPAN penode ca 1880/2000 leuke, grote partij "rijp en groen" om uit te 

zoeken waarin veel pnma materiaal € 300,-
48) JOEGOSLAVIË vanaf 1918 postgesch , postw stukken, curiosa etc , etc , 

bijzondere verzameling hoogst interessant incl topmatenaal €1.150,-
49) JOEGOSLAVIË 1945/ca 1993 (xx) luxe vrijwel complete postzegel-

prachtcollectie incl blokken en de belangrijke topstukken en vele extra's, 
mooi beleggingsobject Nu nog relatief voordelig catw ca € 9 000,-
(2318versch postzegels en 39 velletjes/blokken) Nu €3.000,-

50) LUXEMBURG: geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken incl vele 
complete postfrisse complete senes en heel mooi klassiek Luxe pracht-
object voor n vriendenprijsje' € 300,-

51) LUXEMBURG 1852/1937 mooie, belangrijke verzameling €2.250,-
52) NED.ANTILLEN FDCs (1 ® dagenveloppen) grote verzameling zeer geva-

neerd incl doubletten, uitsluitend ONBESCHREVEN tot en met 1993 
(E251) NVPH 2005 cat w € 2 578,85, 638 enveloppen mol zeldzame 
vroege enveloppen Belangrijke prachtkoop' Nu € 400,-

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



54) NED.INDIE tot ±1950 grote coll /partij "rijp en groen" om uit te zoeken in-
cl vele betere waarden, complete series etc , etc (duizenden zegels) 
Prachtkoopi € 450,-

55) NED.INDIE/Rep.lndonesië: gigantische collectie/partij om uit te zoeken, 
albums, collecties, restanten, postvluchten, zakjes, dozen, brieven, kaar
ten etc , etc incl veel prachtig absoluut onuitgezocht op tanding, stem
pels, plaatfouten etc etc Hoogst interessante, belangrijke veelzijdige 
prachtkoop ENORM hoge cat waardei Ook incl Cur en Suriname w i 
veel pnma OUD en OUDER materiaal, cat w ruim € 35 000,- plus-plus 
Koopje I € 3.000,-

56) NOORWEGEN modern overwegend penode ca 1970/2000 koffer vol met 
jaargangen en jaarsets, luxe jaarboeken, abonnementen zowel xx als O, 
blokken, velletjes, postzegelboekjes, FDC's etc , etc , alles afkomstig van 
zeer uitgebreide abonnementen Prachtkoop' € 700,-

57) NOORWEGEN: prachtige uitzoekpartij w i topmateriaal Mooie koop met 
veel zeldzaamheden, zeer geschikt voor specialist en/of handelaar/weder
verkoper €1.100,-

58) NOORWEGEN: geweldig leuke avonturenpartij "njp en groen" waann veel 
prima, waardevol en interessant materiaal Vele avonden uitzoeken, sorte
ren, avonturen en genieten voor € 2.550,-

59) OLYMPIADE ca 1896/1980 grote speciaal-verzameling waarin ook brie
ven, kaarten etc (grote koffer vol materiaal incl mooie speciaal-collectie 
"Amsterdam 1928" en veel ander mooi klassiek) € 1.400,-

60) OOSTENRIJK etc penode ca 1850/2000 mooie, belangrijke partij/coll 
om uit te zoeken incl zeer fraai klassiek, vele betere zegels en series en 
honderden complete postfrisse series, smikkelen en smullen voor specia
list, belegger werderverkoper' € 800,-

61) OOSTENRIJK ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij waarin enerzijds 
o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeerbaar materiaal o a 
afkomstig uit abonnementen Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en 
betere zegels Koopje' € 3.000,-

62) OPPERVOLTA (Fr Kol) fantastisch mooie/veelzijdige collectie/partij om 
uit te zoeken, vnjwel alleen zeldzaam en ongebruikelijk materiaal Koopje, 
belangrijke prachtkoop! €210,-

63) ROEMENIE droomsnuffelpartij w i talloze complete series gebruikt, on
gebruikt en postfris, leuk klassiek en erg sterk de schaarse jaren '50 veelal 
in postfnsse series, ook brieven, kaarten blokken w i vele hooggenoteer-
de nummers Voordelig! €1.000,-

64) RUSLAND: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze comple
te postfrisse series, brieven, rariteiten, blokken etc Ook mooi klassiek w i 
veel tanding- en afstempelingsavontuur etc 'n droom van een partij die 
zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en zeldzame 
vondsten € 740,-

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

66) RUSSISCHE GEBIEDEN: zowel oud als nieuw zeer veelzijdig ook aan
verwante staten zoals Toeva, Mongolië etc , etc , ook Rusland/Sowjet-
Unieetc Belangrijke, hoogst interessante prachtkoop' €1.000,-

67) SKANDINAVIE ca 1855/2000 enorme grote partij/coll om uit te zoeken, 
koffers vol ongeplukt materiaal incl mooi klassiek etc Unieke belangrijke 
prachtkoop voor 'n vriendenprijsje' Topobject' € 2.500,-

68) SPANJE penode 1850/ca 1940 grote, belangrijke verzameling incl talloze 
topstukken' Prachtkoop' € 18.500,-

69) SURINAME periode ca 1940 tot en met 1975 (xx) mooie verz incl 
doubletten uitsluitend in complete postfrisse series, zeer geschikt voor 
handel, rondzending, plaatfouten-studie etc (NVPH 2005 cat w 
€ 1 499 55) Nu € 225,-

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

71) TAIWAN (Formosa) partij/verz om uit te zoeken €200,-
72) TRIEST zone B 1948/1954 (xx) 100% complete postfris-verzameling incl 

blokken etc (cat w ca € 2 000,-, zelden aangeboden') € 850,-
73) VER.EUROPA ca 1956/2002 uitzoek collectie/partij "rijp en groen' waarin 

vele betere zegels en series postfris, prachtkoop! € 420,-
74) VER.STATEN VAN AMERIKA vanaf ca 1875 geweldig leuke, grote veel

zijdige partij om uit te zoeken, incl veel avontuur, diverse kwaliteiten, als 
totaliteit echter hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop! 
Koopje' € 320,-

75) ZUID AFRIKA etc grote partij/coll om uit te zoeken incl mooi klassiek, 
brieven, kaarten en talloze complete postfrisse series (belangnjke veelzij
dige hoogst interessante prachtkoop, voor 'n vriendenprijsje) € 650,-

76) ZWEDEN 1858/ca 1990 overw O verzameling - album en dik insteek-
boek- incl erg leuk klassiek, ook doubletten, diverse kwaliteiten, ook vele 
prachtige afstempelingen etc , etc (2320 zegels en div blokken en 
autom boekjes) € 220,-

77) ZWEDEN modern ca 1960/2000 koffer vol met abonnementen. 

autom boekjes, jaarsets, FDC's, etc , etc Belangnjke prachtkoop! 
€1.000,-

78) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote verz/partij om uit te zoeken waann 
talloze complete postfrisse en gestempelde series, ook heel fraai en veel
zijdig klassiek, prachtkoop "Fundgrube" zeer voordelig Nu € 250,-

79) ZWITSERLAND penode ca 1960/2002 (xx) mooie postfns-verzameling 
incl doubletten (o a vele goede series in postfnsse blokken van vier), incl 
blokken etc Uitsluitend geteld op postkantoorprijs, omgerekend RUIM 
€1000,- incl vele jaarsets en abonnementen Prachtkoop' €800,-

80) ZWITSERLAND ca 1854/1990 interessante partij in albums, op album-
bladen, insteekkaarten, dozen, zakjes, bneven, kaarten, postw stukken, 
FDC's etc Enerzijds een z g "mer a boire" incl vele goede series, klas
siek, stempels, bneven etc Zeer veelzijdig'Fundgrube' €2 .950-

81) ZWITSERLAND ca 1850/1980 partij/collectie om uit te zoeken mol zeer 
veel klassiek Geschikt voor vele doeleinden studie, wederverkoop, aan
vulling/opzet eigen collectie, specialisatie (veel prachtig klassiek matenaal 
met goed leesbare stempels) Naast de geweldig leuke franje en sjeuig-
heid zit er ook veel goed rechttoe- rechtaan matenaal in zoals vele betere 
blokken etc , etc Spotkoopje' Vele weken uitzoekplezier, 2 grote uitpuilen
de koffers € 5.500,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

82) AANDELEN (oude) vanaf ca 1850 zeer veelzijdige en interessante verza
meling, zeer gevaneerd o a Nederland, Ver Staten, Frankrijk, incl doublet
ten Vele zeldzame en zeer decoratieve stukken' (ruim 2 000 dit is geen 
drukfout er staat tweeduizend') hoogst interessante en ongebruikelijke 
prachtkoop tegen 'n "vriendenprijsje" € 3.000,-

83) AANTEKENSTROOKJES (hoofdzakelijk Nederland) leuke partij om uit te 
zoeken waarin naast veel massagoed ook vele schaarse en interessante 
strookjes (ruim 5 500 strookjes) Koopje' €100,-

84) ANSICHTKAARTEN etc buitenlandse vorstenhuizen grote, mooie veel
zijdige collectie/verzameling om uit te zoeken, zeer interessant w i vele 
zeldzaamheden € 200,-

85) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND: partij/coll om uit te zoeken "rijp en 
groen" incl fantasie, buitenland etc , etc periode vanaf ca 1900, veel 
Nederlands zw/w steden en dorpen incl topkaarten, stations, paarden-
trams etc (ruim 5 000 kaarten, zeer veelzijdige en interessante pracht
koop') Nu €600,-

86) ANSICHTKAARTEN CURACAO/NED.ANTILLEN etc grote verzameling 
€1.250,-

87) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1898 zeer veelzijdige, inte
ressante partij/verzameling met als zwaartepunt (in waarde) op oude en 
oudere topografie Nederland, mol vele echt gelopen stukken van het be
gin van de vorige Eeuw Vele kleine en kleinere dorpen/steden, ook wat 
buitenland en fantasie Enorm groot UITZOEKPLEZIER zeer geschikt voor 
handel, geldbelegging etc (ruim 10 000 kaarten incl duizenden zwart/wit 
dorps- en stadsgezichten Nederland "rijp en groen" € 1.500,-

88) ANSICHTKAARTEN etc. NED.INDIE: mooie verzameling zowel met als 
zonder postzegel € 1.500,-

89) ANSICHTKAARTEN etc. SURINAME: mooie verzameling zowel met als 
zonder postzegel €1.500,-

90) ANSICHTKAARTEN BELGIË etc (oudere, oude en zeer oude) grote ver
zameling vrijwel uitsluitend stads- en dorpsgezichten waarin vele schoon
heden van rond 1900 Een sterk punt van deze verzameling is de honder
den en honderden tremen paarden- en stoomtrams en vele stations 
incl ook wat Luxemburg (ruim 3 500 kaarten & curiosa zowel met als 
zonder postzegel) Belangnjke, veelzijdige, hoogst interessante pracht
koop' € 2.300,-

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

92) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: mooie verzameling van deze in vele 
opzichten prachtige klassieke munten incl doubletten, ook vele zeld
zaamheden en nauwelijks bekende munten en een verzameling oude an
sichtkaarten met gasfabrieken Belangrijke prachtkoop' (ruim 300 stuks, 
ENORM hoge cat waarde) Koopje' € 225,-

93) KONINKLIJK HUIS NEDERLAND penode vanaf ca 1898 unieke, veelzij
dige verz overw op oude ansichtkaarten incl talloze vooroorlogse 
schoonheden, belangrijke prachtkoop' € 350,-

94) LUCIFERSETIKETTEN (Nederland en buitenland) grote partij om uit te 
zoeken, prachtkoop, duizenden stuks €110,-

95) MOLENS NEDERLAND, unieke verzameling op oude en zeer oude an
sichtkaarten etc periode vanaf ca 1900 van Aagtekerke tot Zijpe incl 
vele klassieke zeldzaamheden, ook vele interessante extra's thema water
molens etc Belangrijke prachtkoop' € 485,-

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: 193 598 ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willetntieinan@yahoo.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willetntieinan@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-Adam) 
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P.W.Meinhardt 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 • zaterdag 10.00 -14.00 ^ 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 i | 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Banlc 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturenng werl<elijke 

Lveraendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

bezoek onze stand op de Filateliebeurs Loosdrecht 
Aanbieding Pi i i lex-cata iogi per stuk 5 , 0 0 
2004. België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Spanje, Europa CEPT, UNO & Zwitserland 

" Australië pocket 2003 5,( 

pnais Postwaardestul(ken Frankri|k 

ACS cat. Nieuw-Zeeland SOOS, kj 

Scott cat. USA pocket 2005, kleur 

ca ta log i Oost -Europa 
Michel speciale catalogus Rusland tot 1923 & 1992-2004, kleur 54,00 
Michel catalogus Oost-Europa 2004 aanbieding 19,90 
Pofis speciale cat. Tsjechoslowakije 1918-1939, editie 2005 27,50 
Pofis speciale cat. Tsjechoslowakije 1945-1992, editie 2005 27,50 
Fischer speciale catalogus Polen 2004, in kleur 24,90 

^hilatelia Hungarica spec, cat^Hongarije2005jjnj<^jr .____34,00j 

OBP België & Gebieden 2 0 0 5 2 5 , 0 0 

APPI P r a n g k o Indonesia 2 0 0 5 
Prangko speciale catalogus Indonesia 2005, in kleur 28,50 
Dai Nippon cat. Japanse bezettiung Ned.-lndië, in kleur 35,00 
Dai Nippon cat. Weense Drukken Indonesia, in kleur 35,00 
Dai Nippon cat. NICA-overdrukken Nederlands-Indie, in kleur 25,00 
Tett handboek gevangenenpost Nederlands-Indië 1942-1946 65,00 

NVPH Nederland Junior 2 0 0 5 

NVPH Nederland Speciaal 2 0 0 5 

Prifix spec. cat. Luxemburg 2005 16,90 

Domfil themat ische ca ta log i 
Katten op postzegels 2e editie 2004 29,( 
Prehistorische Dieren & Fossielen op postzegels 2e editie 2004 24,00 
Vlinders op postzegels 2e editie 2002 40,00 
Schaken op postzegels 2e editie 2004 24,00 

www.collectura.com 

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


gratis vrijblijvende taxatie, ook bezoek aan huis 
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD: 

POSTZEGELVERZAMELINGEN/PARTIJEN 
PAPIERGELD / BANKBILJETTEN 

FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS 
ANSICHTKAARTEN 

(Nederland, buitenland, ALLE landen, ALLE tijden, ALLE motieven) 

Postzegelhandel Willem Tieman (sinds 1965) koopt vrijwel elke 
denkbare verzameling. Of het nu gaat om Nederland, Overzee, China, 
Indonesië, Griekenland, Japan, Oost-Europa, Zuid Amerika, Duitsland, 
Afrikaanse landen, etc, etc, etc. of engrosposten, automaatboekjes, 
f de's, speciaal- en/of motief verzamelingen, nalatenschappen, kortom: 
wij zijn ALTIJD geïnteresseerd. 

Natuurlijk hebben wij ook veel belangstelling voor de aankoop van 
niet-filatelistische verzamelingen en partijen en/of betere losse 
exemplaren o.a. papiergeld, oude aandelen, prentbriefkaarten, 
sluitzegels, lucifersmerken, fiscaalzegels, sigarenbandjes, penningen, 
telefoonkaarten, kauwgom- en sigarettenplaatjes, munten etc, etc, 
etc. 

o a OOK PER POST 
Indien een reis naar Amsterdam bezwaarlijk mocht zijn, geen nood. 
Wanneer U de postzegels, ansichtkaarten, papiergeld, sluitzegels etc. 
GOED VERPAKT aan ons toezendt, volgt direct ons bod en na 
accoordbevinding uwerzijds, betaling binnen 24 uur per bank, of in 
aangetekende envelop, u zegt het maar! 

POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 

1012 RT Amsterdam 
Telefoon 020-626 32 43 Fax 020 627 38 01 

E-mail: willemtieman@yahoo.com 

" R E E D S RUIM 4 0 JAAR "EEN ZAAK VAN VERTROUWEN" 

mailto:willemtieman@yahoo.com
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DE POST: NU OOK 
IN DE SUPERETTE 

De Post houdt in de Belgi
sche steden Mechelen en 
Namen een proef onder 
de naam PostPunt. Het 
gaat om een experiment 
waarbij diensten van De 
Post worden aangeboden 
buiten de traditionele 
verkooppunten om. Tij
dens de proef, die tot 
maart 2005 loopt, werkt 
De Post samen met Fortis 
Bank (vier kantoren), Del-
haize (vijf supers), Press-
Shop (twee vestigingen) 
en een lokale superette 
(in Duffel) in de zones 

Mechelen-Lier en Na
men. Klanten kunnen er 
terecht voor 'basisdien
sten', zoals de verkoop 
van zegels, het afgeven 
van stukken, het aanne
men en uitreiken van ki-
loposten aangetekende 
zendingen, de verkoop 
van fiscale zegels en het 
betalen van rekeningen. 
De medewerkers van de 
in de proef betrokken be
drijven hebben van De 
Post een opleiding gekre
gen. De proef wordt uit
gevoerd om na te gaan of 
het mogelijk is de basis
diensten van De Post beter 
toegankelijk te maken. 

HONGERIGE POES WACHT OP HANDJE 
KATTENBROKKEN VAN DE BESTELLER 

Gezien in Globe-Koerier 
van de filatelistenvereni-
ging De Globe, welk blad 
het op zijn beurt weer van 
het Internet haalde; on
derstaande, bijna voor 
zichzelf sprekende foto. 
De Globe vond het kiekje 
op de website van de Ne
derlandse Raskattenfereni-
gmg, die het tafereeltje 
kennelijk wel komisch 
vond. 
Op het aan de voordeur 
bevestigde briefje is de 
volgende tekst te lezen: 
'Beste Postbode, wij zijn 

op vakantie! Wilt u elke 
dag een handje katten
brokken door de trechter 
doen? Bij voorbaat dank! 
(de brokken staan onder 
het afdakje)'. Waaraan 
nog werd toegevoegd: 
'Op zaterdag kunt u twee 
handjes doen.' 
De raskattenvereniging, 
die niet moeilijk doet 
over deze creatieve va
kantieoplossing, plaatst 
nog wel een bezorgd 
vraagteken: 'Maar hoe zit 
het nu met zijn of haar 
water?'. 

BULGARIJE GING 
IN DE FOUT 

Honderdvijfentwintig 
jaar oud zijn de posterij
en van Bulgarije. Zoiets 
vraagt natuurlijk om een 
jubileumzegel, wat heet: 
een jubileumblokje. En 
dat kwam er dan ook. 
Maar wel een nogal op
merkelijk blokje, want 
het ontwerp van de zegel 
is niet helemaal correct. 
Volgens de PTT van Bul
garije is op het blokje de 
allereerste zegel van het 

land, een exemplaar uit 
1879 dus, afgebeeld. 
Maar de redactie van het 
postzegelblad Michel 
Rundschau meldt dat het 

niet om nummer i, maar 
om nummer zes uit de ca
talogus gaat. En die laat
ste zegel verscheen niet 
in 1879, maarini88i... 

JIM HENSON & CO 
OP POSTZEGELS 

Jim Henson en zijn plui
zige creaties die we als de 
Muppets hebben leren 
kennen, zullen filatelis-
tisch worden vereeuwigd. 
Volgend jaar geeft de 
Amerikaanse postdienst 
USPS tien zegels uit 
waarop een aantal tot de 
verbeelding sprekende 
leden van de grote Mup-
pets-familie te zien zul
len zijn. Degene die deze 
'televisiebeesten' tot le
ven bracht, de helaas te 
vroeg overleden Jim 

Henson, wordt bedacht 
met een extra, elfde ze
gel. Tot de geportretteer-
den behoren onder ande
ren Kermit de Kikker en 
MissPi^gy. 

SCOTT WORDT 
STEEDS KLEURIGER 

Langzaamaan gaan de 
uitgevers van postzegel-
catalogi ertoe over, in 
kleur te drukken. Yvert & 

7082 \ 
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Tellier wist zo verloren 
terrein terug te winnen, 
al was concurrent Michel 
er als de kippen bij om 
ook op kleur over te stap
pen. En nu heeft ook Scott 
Publishing, laten weten 
dat de Scott Specialized Ca
talogue ojUnited States 
Stamps and Couers kleur 
krijgt. En dat is niet het 
enige dat in het oog 
springt: er werd ook een 
aantal fikse prijswijzigin
gen doorgevoerd. De 
meest spectaculaire komt 
voor rekening van de ze
gel van 2 cent rozerood 
met tanding 12x10 (Scott 
423B, foto): die ging van 
$30 duizend (2004) naar 
$175 duizend (2005). 

STAMP MAGAZINE 
IS ZEVENTIG 

Het kan geen kwaad om 
als 82-jarige (want zo 
oud is het maandblad Fi
latelie inmiddels) een 
'jonkie' van zeventig van 
harte geluk te wensen. 
De felicitaties gaan naar 
het Britse postzegeltijd
schrift Stamp Magazine, 
dat in oktober 1934 voor 
het eerst verscheen. Des
tijds kostte een exem
plaar van het blad 3 pen
ce; de oplage was vijfdui
zend exemplaren groot. 
Opmerkelijk feit: toen 
bleek dat het eerste num
mer van het blad in goede 
aarde was gevallen, ver
dubbelde de uitgever de 
verkoopprijs. De eerlijk
heid gebiecit wel te zeg
gen dat het blad vanaf het 
tweede nummer ook een 
flink stuk dikker was. 

sBsasa i i jü >-i,;-iB.',',ii.'.n3E 

KERSTCONTROVERSE 
IN ENGELAND 

In Groot-Brittannië is 
eind vorig jaar ophef ont
staan over de mededeling 
van Royal Mail dat de 
kerstzegels van 2004 
geen christelijke symbo
len zouden laten zien. In 
plaats daarvan werden 
zegels uitgegeven die een 
'algemene sfeer' hadden. 

Mensen uit het gelovige 
deel van de natie werden 
hier boos om. De Angli
caanse kerk drong er 
zelfs op aan op z'n minst 
één zegel met een chris
telijk motief uit te geven. 
Dat Royal Mail van 'chris
telijk' op 'algemeen' 
overstapt wordt door de 
PTT verklaard met een 
verwijzing naar het aan
tal gelovige en niet-gelo-

vige mensen die het land 
telt; de laatste groep zou 
tegenwoordig in de 
meerderheid zijn. 
Het Duitse blad Michel 
Rundschau schreef sus
send dat élke Britse zegel 
een christelijke sfeer uit
straalt, omdat koningin 
Elizabeth II (die op elke 
zegel te vinden is) nog al
tijd als hoofd van de An
glicaanse kerk fungeert. 



EEN LICHTEND 
VOORBEELD? 

Er zijn uitvindingen die 
iedereen wel op zijn of 
haar naam zou willen 
hebben staan, zoals de 
paperclip, de balpen of 
de gloeilamp. Zo wordt 
dit jaar het feit gevierd 
dat de Zweedse broers 
Lundström honderdvijf
tig jaar geleden het pa
tent wisten te verwerven 
op de ueilyheidslucifer. 
Voor Monaco reden om 
een van de Lundströms -
welke weten we niet - met 
een zegel te eren. Uiter
aard gebeurt dat dit jaar, 
hetjubileumjaar. Vreemd 
dat de Lundströms zoveel 
eer krijgen, want ze 
maakten goede sier met 
het idee van een ander. 
De Zweedse professor 
G.E. Pasch had het idee 

van veiligheidslucifers 
namelijk al eerder gelan
ceerd. Hij betoogde dat 
de gevaarlijke witte-fos-
forlucifers (die door wrij
ving met bijna elk opper
vlak ontbrandden) kon
den worden vervangen 
door lucifers met koppen 
van rode fosfor (die 
slechts tot ontbranding 
komen door wrijving met 
een ruw oppervlak). Aan
vankelijk bleef het bij een 
theorie, totdat de 
Lundströms ten tonele 
kwamen en er geld mee 
gingen verdienen... 

VIJFENTWINTIG JAAR GEORGANISEERDE 
STADSPOSTFILATIE IN NEDERLAND 

Op ig januari 1980 werd 
de Studiegroep Particu
liere Postbezorging (SPP) 
in Apeldoorn opgericht. 
De groep stelt zich tot 
doel alle vormen van par-
ticuhere postbezorging -
met te bestuderen, met 
als bekendste fenomeen 
de stadspost. 
Met de oprichting werd 
het begrip 'stadspost-
filatelie' in Nederland 
geïntroduceerd. Aanvan
kelijk werd dit nieuwe 
verzamelgebied binnen 
de traditionele fdatelie 
met argusogen bekeken. 
Een ex-lid van de SPP 
sprak in Filatelie van de
cember 1984 zelf nog van 
het 'stiefkindje' van de fi
latelie. Op I september 
1996 accepteerde de Ne

derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen de 
SPP als lid van de groep 
van gespecialiseerde ver
enigingen binnen het 
LOG. 

45 ct 
SUM 

Dankzij het deelnemen 
aan diverse filatelistische 
evenementen kon de SPP 
naamsbekendheid op

bouwen en ontdekten 
vooral thematische verza
melaars de mogelijkhe
den die de particuliere 
postbezorging biedt. 
Het aanvankelijke 'stief
kindje' van de filatelie is 
inmiddels geïntegreerd 
in de filatelie en opge
groeid tot een volwassen 
dochter; ze probeert bin
nen dat kader haar be
staansrecht te bewijzen. 
Om een goede leidraad 
voor dit verzamelgebied 
te kunnen bieden, werd 
de losbladige Catalogus 
van Stodspostzegels in Ne
derland uitgegeven, die 
dankzij driemaandelijkse 
aanvullingen up-to-date 
wordt gehouden. 
De nog 'jonge meid' die 
SPP heet is dus goed op 
haar toekomst in de fila-
teüe voorbereid! 

W.Kühne 

LELIEBLANKE 
ATTENTIEZEGEL 

Behalve de gewone AttentieZegel 
is er sinds i december 2004 ook 
een internationale versie. Deze 
port-betaaldzegel kan interna
tionale zendingen een persoon
lijk tintje geven. Nederland is 
volgens TPGPost het enige land 
dat aanbieders van 'grote volu
mes' de kans biedt om hun post 
te'ontzakelijken'. 
De nieuwe zegel toont een wa
terlelie, een plant die - zo zegt 
TPGPost - wereldwijde bekend
heid geniet. De zegel is in een 
oplage van ruim 4 miljoen exem
plaren geproduceerd. 
TPGPost kan de zegels in rollen 
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van vijfduizend en tienduizend 
exemplaren leveren. 
De AttentieZegels zijn zoals ge
zegd bestemd voor 'grote klan
ten', maar gelukkig kunnen ook 
filatelisten die er belangstelling 
voor hebben de zegel in huis ha
len; hij wordt door de Collect-
Club verkocht, via de website 
u;u)U).tpgpost.n!. F.S.I.G HERMSE 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten 
op mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2004 
Voor deze prijs voor de beste fdatelistische rubriek of bijdrage 

in de niet-̂ latelistische pers komen alleen bijdragen in de 
Nederlandse taal in aanmerking. Lezers van 'Filatelie' kunnen 
de jury opmerkzaam maken op filatelistische artikelen die in 
2004 in de niet-filatelistische pers zijn verschenen en die naar 

zij menen voor bekroning in aanmerking komen. 
Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de jury van 

de L.H. Tholentrofee: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31,2596 VK Den Haag. 

Voordrachten van kandidaten voor de L.H. Tholentrofee 
moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de bijdrage 
die voor bekroning wordt voordragen. De voordrachten 

moeten uiterlijk i maart 2005 zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voorpostzegelvmamdaars 

GENEREUZE ALBERT HEIJN GEEFT KLANTEN 
BIJZONDERE KORTING OP... POSTZEGELS 

Filatelie-lezer Herbert van den 
Bos bracht het afgelopen najaar 
een bezoek aan het nationaal 
postzegelevenement Postex 2004 
en hij ontmoette daar zijn mede
verzamelaar J.J. de Bruin. Die 
liet hem iets opmerkelijks zien: 
een hangboekje '10 om te felici-

/il|5% 1 
KORTING . 

teren' en een pakje brieflcaarten. 
Zo op het oog niets bijzonders, 
ware het niet dat de producten 
waren verkocht door een vesti
ging van AlbertHeijn... met 
maar liefst 35 procent korting! 
Mocht de actiesticker op de 
boekjes en kaarten nog niet 
overtuigend genoeg zijn, dan is 
er nog de kassabon, die laat zien 
dat er veel minder dan de fran-
keerwaarde moest worden be
taald. Zo kostte een mapje met 
tien brieflcaarten €2.53 (normale 
prijs €3.90). Zoals Herbert ons 
schrijft: 'Appie happy, filatelis
ten happy, everybody happy.' 

CUMULATIEVE INDEX: 
EVEN GEDULD A.U.B. 

U bent gewend dat in Filatelie 
van januari de artikelenindex van 
de afgelopen jaargang wordt op
genomen. In verband met het op 
het laatste moment invoegen 

van een arfikel, gewijd aan prins 
Bernhard, is er ditmaal voor die 
index geen plaats. We doen ons 
best om de index van 2004 een 
plaatsje te geven in een van de 
komende nummers van Filatelie, 
uiteraard bij voorkeur in het fe
bruarinummer. Redactie 

(aduertentie) 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

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

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH V a n VLIET 
Moiecatenlcan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel. 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
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3 JANUARI 2005: 
BEATRIXZEGELS 

Twee nieuwe zegels van 
het ontwerpStruycken 
(portret koningin Bea
trix) kwamen op 3 januari 
van dit jaar aan de loket
ten. Het gaat om de waar
den 61 cent (bestemd 
voor standaardpost tot 20 
gram binnen Europa) en 
76 cent (idem, maar dan 
voor buiten Europa). De 
zegels zijn verkrijgbaar 
in hangboekjes van vijf 
zegels. 
De nieuwe zegels zijn uit
gevoerd in het type 'in
versie, tweekleurig'. De 
voor de zegels gebruikte 

kleuren zijn blauwviolet 
en helder karmijnrood 
(61 cent) en bronsgroen 
en groen (76 cent). 

Overige bijzonderheden 
De zegels zijn verkrijg
baar bij de CoUectClub in 
Groningen, via de websi
te ujiuu).tp5post.nl en bij de 
bekende verkooppunten. 
De geldigheidstermijn 
van de Beatrixzegels is 
nog niet vastgesteld. 
De zegels zijn bij Walsall 
Security Printers (Enge
land) gedrukt, in oplagen 
van 230.000 velletjes (61 
cent), respectievelijk 
150.000 velletjes (76 
cent). 

3 JANUARI 2005: 
10 VOOR DE LIEFDE 

Trouwen is één, van el
kaar houden een ander. 
Misschien datTPGPost 
daarom de huwelijksze
gels op 3 januari jl. heeft 
vervangen door een zegel 
'voor lieve post'. Het is in 
ieder geval een voordeel 
dat de nieuwe zegel '10 
voor de liefde', die een 
frankeerwaarde van 39 
cent heeft, niet alleen 
voor huwelijksaankondi
gingen kan worden ge
bruikt, maar voor alle ro
mantische zaken inzet
baar is, of het nu om een 
verloving, een trouwerij 

of'zomaar een lief brief
je' gaat. Deze permanen
te zegel is verkrijgbaar in 
velletjes van tien en mail
ers van vijftig zegels. 

Afbeelding 
Twee rode harten domi
neren de '10 voor de lief
de'zegel. De harten zijn 
een kwartslag gedraaid 
en wel zodanig, dat als 
het ware twee lippenpa
ren worden gevormd 
een 'hartelijke' zoen, zou 
je kunnen zeggen. 

Ontwerper 
De nieuwe zegel is ont
worpen door de beeldend 
kunstenaar Gielijn 

Escher. De autodidact 
Escher ontwierp al eerder 
Nederlandse zegels, 
maar hij is vooral bekend 
dankzij de vele affiches 
die hij heeft ontworpen. 

Overige bijzonderheden 
De zegels zijn verkrijg
baar bij de ColIectCiub in 
Groningen, via de site 
www.ipgpost.nl en bij de 
bekende verkooppunten. 
De geldigheidstermijn is 
niet nader bepaald. 
Er werden door Walsall 
Security Printers (Enge
land) 230.000 velletjes 
van tien zegels en 
100.000 mailers van vijf
tig zegels gedrukt. 
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3 JANUARI 2005: 
'VOOR UW POST' 

Op 3 januari jl. werd het 
basisassortiment van 
TPGPost ('Van Gogh' en 
'Oude kunst') vervangen 
door drie nieuwe postze
gels. De waarden op de 
zegels sluiten aan bij de 
nieuwe tarieven die per 
dezelfde datum van 
kracht zijn geworden. 
De nieuwe postzegels 
hebben als algemeen the
ma 'Nederlandse bouw
werken'. De uitgegeven 
waarden zijn 39 cent 
(binnenland), 65 cent 
(priority binnen Europa) 
en 81 cent (priority bui
ten Europa). De zegel van 
39 cent is verkrijgbaar in 
hangboekjes van tien 
stuks en mailers van vijf
tig zegels, die van 65 cent 
wordt verkocht in hang

boekjes van vijf en mail
ers van vijftig zegels en 
de zegel van 81 cent is te 
koop in hangboekjes van 
vijf zegels. 

Afbeeldingen 
Drie 'stereotypen' (de uit
drukking is van TPGPost) 
zijn voor de nieuwe per
manente zegels gebruikt: 
een molen (39 c) , een 
grachtenpand (65 c.) en 
een boerderij (81 c ) . Bin
nen de contouren van 
deze bouwwerken zijn 
weer andere gebouwen 
zichtbaar: respectievelijk 
een windmolenpark, een 
Vinexlocatie en een tuin
bouwkas. 

Ontwerper 
De permanente zegels in 
het type 'Voor uw post 
2005' zijn ontworpen 
door Henri Ritzen van 

Studio Dumbar. 

Overige bijzonderheden 
De zegels zijn verkrijg
baar bij de CollectClub in 
Groningen, via de site 
www.tpgpost.nl en bij de 
bekende verkooppunten. 
De geldigheidstermijn is 
niet nader bepaald. 
Walsall Security Printers 
(Engeland) drukte de ze
gel van 39 cent in opla
gen van 5.4 miljoen (vel
letjes van tien), respectie
velijk 250.000 stuks 
(mailers van vijftig). De 
zegel van 65 cent werd 
vervaardigd in oplagen 
van 2.0 miljoen (hang
boekjes van vijf) en 
100.000 stuks (mailers 
van vijftig). Een oplage 
van i.o miljoen hang
boekjes van vijf werd ge
drukt van de zegel van 81 
cent. 
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3 JANUARI 2005: 
NIKKELSZEGELS 

De zogenoemde 'bijplak
waarden', de huidige cij
ferzegels in het type dat 
door de Dordtse graficus 
Walter Nikkeis werd ont
worpend, werden tot 
dusver bij de Engelse 
drukker Th« House of 
Quests gedrukt. 
Zoals u in de rubriek 
'Verzamelgebied Neder
land' kunt lezen (zie pa
gina 24, eerste kolom) is 
de drukorder nu echter 
overgenomen door Joh. 
Enschede'Security Printers in 
Haarlem. Sinds 3 januari 

'lis 
van dit jaar zijn de Nik
kelszegels in Enschedé
druk te koop op het post
kantoor. Niet alleen de al 
bekende velletjes met 
tien zegels van 2 en 10 
cent, maar ook velletjes 
met tien zegels van 5 cent 
zijn nu beschikbaar; deze 
waarde was tot nu toe al
leen in blokjes van vijf ze
gels te koop. 
Aan te nemen valt dat de 
Enschedéversie van de 
Nikkelszegel van die van 
Questa te onderscheiden 
is. Zodra hierover meer 
bekend is, leest u dat ui
teraard in 'Verzamelge
bied Nederland'. 

http://tp5post.nl
http://www.ipgpost.nl
http://www.tpgpost.nl
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Terugblik Postzegelveiling no. 383 
Veiling 383 had een prachtig resultaat. 93% van de kavels werd verkocht waardoor 

honderden inzenders hun zegels voor een goede prijs van de hand hebben kunnen doen. 
Enkele voorbeelden van opvallende opbrengsten: 

Puntstempel 150 op nr. 31 €■ 1200 
Albanië Korga nr. I-V gebruikt € 1800 
Hong Kong nr. 53 ongebruikt € 1500 

* V.d. Hoop vlucht Vila € 1100 
(alle opbrengsten exclusief veilingcommissie) 

Ook inzenden? 
Wij bieden u een prima 

j gelegenheid in het voorjaar 
^ van 2005! 

Vooruitblik Postzegelveiling no. 384 
Voor onze volgende veiling zoeken wij wederom materiaal. Ook u kunt profiteren van de 
expertise en het uigebreide klantenbestand van Rietdijk. Wij nodigen u van harte uit ons 
te bezoeken om uw collectie te laten taxeren. Wij kunnen u dan alles vertellen over de 

mogelijkheden die Rietdijk u te bieden heeft. Wederom een goede gelegenheid uw 
collectie te verkopen door deze in een internationale etalage te plaatsen. Onze volgende 

veiling vindt plaats eind mei 2005. Inzendingen kunnen dagelijks (van maandag tot en 
met vrijdag) worden aangebracht, voor importante collecties is huisbezoek mogelijk! 

Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie 
^ 0 7 0  3 6 4 7 9 5 7^ 

Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514GC 'sGravenhage 

Telefoon O 70364 795 7 (postzegel veiling) 
0703647831 (muntenveiling) 

Fax 0703632893 
Internet www. rietdijkveilingen, nl 
Email infoCärietdifkveilingen. nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 London 



^ss^ SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fda/druktech.htm 

WEKEN VAN DE 
KAART 2004 
Op I september van dit 
jaar verscheen een blok 
met drie zegels van 39 c. 
ter gelegenheid van de 
Weken van de Kaart. 
Op het blokje staat onder 
zegel 3 de barcode 
(+41968) en het artikel
nummer (240861). Het is 
al vreemd dat  zie de ver
melding op de blokjes 
de zegels na 31 december 
2004 niet meer frankeer
geldig zijn, maar al hele
maal als we bedenken dat 
vrijwel alles dat op een 
postzegel lijkt er in het 
sorteerproces gewoon 

doorheenslipt, of het nu 
kinderzegels van voor de 
Tweede Wereldoorlog 
zijn, of spaarzegels van 
een van de kruideniers. 
De zegels zijn gedrukt in 
7kleurenoffset op een 
Mitsubishipers, in de 
kleuren: groen, bruin, 
magenta, cyaanblauw, 
paars en oranje. De ze
vende kleur is voor het 
fosfor. Er is dus geen 
zwart gebruikt (de bar
code is cyaanblauw). 
Er zijn drukvellen van 
viermaal vier blokken 
vervaardigd. Het model
vel werd op 9 juni 2004 
voor akkoord getekend; 
het is ongeperforeerd. 

Op alle randen staan tus
sen de blokken snijlijnen; 
in de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande lijnen. 
Op de zij randen staat hal
verwege elke rij een pas
kruis. Op de bovenvel
rand is een Brunnerbalk 
aangebracht, op de rech
tervelrand zien we onder
aan een 'trapje' in paars. 
De drukrichting is 
B(oven). 
De afzonderlijke druk
platen hebben raster 120: 
onder 45 graden voor 
groen, bruin, paars en cy
aanblauw, onder 15 gra
den voor magenta en o 
graden voor oranje. 
De papierrichting is <>. 
Het papier is nietfosfo
rescent; het is afkomstig 
van Tullis Russell. De 
gom is van het type C2. 
De fosforbalk licht oranje 
op, in plaats van het ge
bruikelijke geel. Dit ver
schijnsel constateerden 
we ook al bij de Decem
berzegels van de laatste 
jaren die door JESSP wer
den gedrukt. 
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KINDERZEGELS 2004: 
LEKKER GEZOND 

Op 9 november versche
nen de Kinderzegelblok
ken (6 zegels van 39+19 
c) , gedrukt bij JESSP in 
Haarlem, in 5kleuren
rasterdiepdruk op één 
van de Goebelpersen. 
Het drul<vel bestaat uit 24 
blokjes (8 horizontale rij
en van 3 blokken naast 
elkaar). Het (ongetande) 
modelvel werd op 29 juni 
2004 geaccordeerd. 
Op de linkerdrukvelrand 
staat de tekst 02761TPG 
Post 'Kinderze^els 2004' cy

aan magenta yeliou) black. 
Op de rechtervelrand 
zien we een schuine ma
genta balk, met daaron
der driehoekjes in ma
genta, zwart, magenta, 
cyaanblauw, magenta, 
geel, magenta, gevolgd 
door drie magenta blok
jes. Dat patroon keert 
nog een keer terug, maar 
dan 180 graden gedraaid. 
Rasterhoeken: 30 graden 
bij magenta, 60 bij cyaan
blauw, 40 bij zwart, 50 
bij geel en 45 bij de fos
forcilinder. Als we het 
aantal rasterpunten per 
mm langs de zijranden, 

' tellen levert dat het vol
i gende resultaat op: 

Kleur 
Magenta 
Cyaanblauw 
Geel 
Zwart 
Fosfor 

Hor. 
7 

10 
7 

12 
4 

Ver. 
10 
7 
5 

15 
4 

De drukrichting is 
B(oven). 
De blokken hebben arti
kelnummer 24?^^ en de 
productbarcode +42002. 
De papierrichting is |. 
Het papier is nietfosfo
rescent en is afkomstig 
van Tullis Russell; het 
gomtypeisCa. 
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BLOKJE'CAREL 
FABRITIUS' 2004 

Op 24 september 2004 
verscheen een blok met 
daarin zes zegels van 39 
en vier zegels van 78 c. 
Aanleiding was de over
zichtstentoonstelling van 
Carel Fabritius in het 
Mauritshuis in Den 
Haag. De tentoonstelling 
en de eraan voorafgaande 
restauratie van enkele 
werken werden gespon
sord door Siemens; van
daar de duidelijke aanwe
zigheid van de bedrijfs
naam op het blok. 
Het Fabritiusblok mo
gen we heel gebruikson
vriendelijk noemen. De 
vier onderste zegels 
(78 c.) zijn voor de door
sneeklanten niet opval
lend anders dan de zegels 
van 39 c. Het zal dus vaak 
gebeuren dat men een ze
gel van 78 cent plakt in 
de veronderstelling dat 
het er een van 39 cent is. 
Het is een raadsel waar
om de keus op zegels van 
78 cent is gevallen. Als er 
dan toch een tweede 
waarde in het blokje 
moest worden onderge
bracht, waarom dan niet 
een zegel voor het bui
tenland? Is Fabritius het 
niet waard dat hij ook 
buiten onze landsgren
zen aandacht krijgt? Een 

gemiste kans! 
De barcode is +41982, 
het artikelnummer 
240961. 
De zegels zijn gedrukt in 
vijfkleurenoffset op een 
Mitsubishipers, in de 
kleuren: cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart. 
De vijfde kleur werd ge
bruikt voor de fosforbalk. 
Het blokje is gedrukt in 
drukvellen van vijfmaal 
twee blokken (twee rijen 
van vijf blokken naast el
kaar). Het modelvel werd 
op 14 juli 2004 voor ak
koord getekend; het is 
ongeperforeerd. Op alle 
randen staan tussen de 
blokken snijlijnen; in de 
vier hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
lijnen. Op de zijranden 
bovenaan, in het midden 
en onderaan zien we een 
paskruis. Op de boven
velrand staat een Brun
nerbalk, op de rechter
velrand onderaan een 
'trapje' in zwart. De 
drukrichting is B(oven). 
De afzonderlijke offset
platen hebben raster 120: 
onder 75 graden voor cy
aanblauw, 15 voor ma
genta, 45 voor zwart en o 
voor geel. 
De papierrichting is <>. 
Het papier is nietfosfo
rescent en afkomstig van 
Tullis Russell. Het gom
typeisC2. 

mailto:dziewon@xsAall.nl
http://www.xs4all.nl/


PERSOONLIJKE 
DECEMBERZEGELS 

De op 25 november 2004 
verschenen blokken van 
tien getande en gegomde 
Persoonlijke December-
zegels van 2g c. zijn ge
drukt bij Joh. Enschedé 

Security Printing in 4-
kleuren-offset op een 
Mitsubishipers; de zegels 
zijn voorzien van een fos-
forbalk. Bij de 'mgevul-
de' versie is op de tab 
naast de postzegel een 
scène uit de film Polar Ex
press afgebeeld. 

'GOEDE DOELEN'-
DECEMBERZEGELS 

Op 25 november jl. ver
schenen behalve de 'nor
male' Decemberzegels 
ook nog - en dat was voor 
het eerst - Decembertoe-
slagzegels van 29+10 c. 
in hangblokken met 
tweemaal tien verschil
lende zegels. Ze zijn ge
drukt bij Walsall Security 
Printing in 7-kleurenoff-
set; de zegels zijn voor
zien van een fosforbalk. 
Het drukvel van deze 
blokken meet viermaal 
twee blokken. Langs alle 
drukvelranden staan snij-
lijntjes; in de vier hoeken 
zien we enkele paskrui-
sen plus vierkantjes. Hal
verwege de bovenvelrand 
treffen we enkele regis-
terblokken in de kleuren 
zwart, geel, zilver en 
goud aan. De drukcilin-
ders zijn gerasterd met 
rastermaat 120. De ras
ters van de kleuren staan 
onder de volgende hoe
ken: magenta 45 graden, 
cyaanblauw 75, geel o en 
zwart 15. Zilver en goud 
werden niet gerasterd. 
Elke kleurciliinder ver
toont uiterst links en ui
terst rechts een smalle 
verticale balk. 

De achterzijde is in offset 
gedrukt, in goud; de re-
gisterbalk staat links op 
de ondervelrand. 
Al vrij snel na de uitgifte 
ontdekten verzamelaars 
dat de zegels op de posi
ties 7 en 17, die in princi
pe identiek zouden moe
ten zijn, verschillend wa
ren. Bij de zegel op posi
tie 7 ontbreekt de gouden 
ster die bij de zegel op 
positie 17 wel te zien is 
(de ster valt vrijwel sa
men met de ' i ' van de 
toeslagaanduiding). 

DE NORMALE 
DECEMBER-ZEGELS 

Ook op 25 november 
2004 verschenen de 'nor
male' Decemberzegels 
van 2g c. in hangblokken 
van twintig zelfklevende 
zegels. Dit keer dus geen 
gewone blokken van 
twintig! 
De blokken werden be
halve los ook gedistribu
eerd in gesealde setjes 
van drie stuks (particu
lier) en vijf stuks (zakelij
ke markt). Ze werden dit 
jaar behalve op de eigen 
distributiepunten van 
TPGPost ook weer ver
kocht bij Albert Heijn, 
Bruna, V&D en vele ande
re verkoopadressen. 
De Decemberblokken 
werden gedrukt bij 
JESSP, op een Goebel-ras-
terdiepdrukpers met 12 
(viermaal drie) blokken 
tegelijk die inline (dat wil 
zeggen: op de pers) wer
den voorzien van slittan-
ding, samen met een 
stans voor het hangoog. 
Het hangoog was in eer
ste instantie voorzien van 
vier hechtpunten. Toen 
de inhoud van deze hang
ogen er echter spontaan 
uitviel en dit storing 
dreigde te veroorzaken, 
werd de cilinder met slit 
en stans uitgenomen, 
waarna de hangogen 
handmatig (lees: met een 
schroevendraaier) zoda
nig werden bewerkt dat 

er een aantal extra hecht
punten ontstond. Zo 
luidde de toelichting tij
dens een rondleiding bij 
Enschedé op 22 novem
ber jl., toen ik merkte dat 
er verpakte blokken wa
ren gezien met vrij brede 
hechtpunten op zo'n acht 
plaatsen, terwijl op een 
stuk drukbaan dat voor 
controle op de druk werd 
gebruikt slechts vier 
hechtpunten te vinden 
waren. De desbetreffende 
medewerker werd er bij 
gehaald en die gaf na 
enig nadenken het - op 
zich plausibele en inzich
telijke - verhaal. Daarmee 
kon de zoektocht naar 
twee typen hangogen op 
25 november 2004 goed 
beginnen. Tweemaal 4x3 
blokken zouden beschre
ven moeten worden. Elk 
blok blijkt door de hand
matige aanpassing in het 
hangoog een specifiek 
patroon van hechtpunten 
te vertonen. Op sommige 
blokken komen nog extra 
hechtpunten voor; zie het 

overzicht hieronder. 
Tot mijn grote verbazing 
bleek aan het beschikba
re verkochte materiaal 
nog enkele andere aspec
ten te zitten. Net als twee 
jaar eerder zijn op enkele 
plekken in de horizontale 
golflijnen 'dubbele slits' 
aangetroffen: 
a. In kolom i: bij de eer
ste tot de derde (comple
te) golf van links; 
b. In kolom i: bij de vier
de tot vijfde golf van 
links; 
c. In kolom 4: bij de derde 
tot vijfde golf van rechts; 
d. In kolom 4: bij de eer
ste tot tweede golf van 
rechts. 
JVlet behulp van deze 
'dubbele slits' kunnen de 
hangoogpatronen ge
groepeerd worden. Bij 
elk type 'slit' horen dan 
drie hangoogpatronen. 
Zolang we niet beschik
ken over een geheel druk
vel (met slit en stans) valt 
er niet veel meer over de 
posities van de twaalf 
blokken te zeggen. 

Nr. Datum en omschrijving Hecht
punten 

iHBL E (rastcrdiepdrukjoh Enschede] 

034 25.112004 20x0 29 Decemberzegels 

03433 4 
0343b 5 

034b3 8 
034bb g 
034bc 10 

Barcode- Artikel-
nr. nr. 

+42024 241161 

Rechts de'gewone', 
zilueren December

zegels [bonen]en de 
gouden uersie met een 

toeslag van lo cent per 
zegel (onder) 

Hieronder ze^el 17 
uandetoesia^uersie 
(rechts) heeft een ster 
by de 1', zegel 7 op 
hetzelfde vel (hnks) 
moet het zonder dat 
sterretje doen 



PERMANENTE ZEGELS TYPE 'NIKKELS', 
'BEATRIX' EN 'NEDERLANDSE BOUWWERKEN' 

24 

Begin januari 2005 ver
schenen drie zegels in 
het type-Nikkels. Het 
gaat om bijplakwaarden 
die in blokken van 10 bij 
Joh. Enschedé Security 
Printing werden gedrukt. 
Blokken van tien met 
daarin de zegels van 2 en 
10 cent waren al eerder 
verschenen; ze werden 
gedrukt bij The House of 
Questa. De waarde 5 cent 
verscheen eerder uitslui
tend in blokjes van vijf. 
De cijferzegels die tot 
dusver te koop waren, 
werden in rasterdiepdruk 
vervaardigd op een ATN-
pers in Byfleet, Surrey, in 
de drukkerij van Questa. 
De blokjes die begin ja
nuari 2005 verschenen, 
zijn echter gedrukt op 
een Goebel-pers van 
JESSP. 
Zodra we de tijd hebben 
gehad om de zegels goed 
te bestuderen, kunnen 
we een preciezere be
schrijving geven, waarbij 
we dan uiteraard aan
dacht zullen besteden 
aan de eventuele verschil
len tussen de Questa- en 
deJESSP-druk. 
Vanwege de tariefverho
ging per I januari 2005 

(brieven binnen en bui
ten Europa) kwamen op 3 
januari 2005 vijf nieuwe 
zegels uit: twee met de 
beeltenis van koningin 
Beatrix (type-Struycken, 
inversie, tweekleurig) in 
de waarden 61 en 76 cent 
en drie zegels 'Voor uw 
pos t 'van 39, 65 en 81 
cent. Van het laatste drie
tal dient de zegel van 39 
cent als vervanger voor de 
bekende gele Van-Gogh-
zegel in dezelfde waarde; 
de twee andere zegels 
vervangen de zegels in 
het type-'Oude kunst ' . 
Zoals gezegd houdt de 
uitgifte van deze zegels 
gedeeltelijk verband met 
de introductie van enkele 
nieuwe tarieven. Het ta
riefvoor post tot 20 gram 
binnen Europa is stan
daard 61 cent en met pri
ority 65 cent. Voorpost 
tot 20 gram buiten Euro
pa is het tarief 76, respec
tievelijk 81 cent. De Bea
trix- en 'Voor uw post '-
zegels van 65 en 81 cent 
worden in hangblokjes 
van vijf zegels verkocht; 
de copijriaht-aanduiding 
vermeldt het jaar 2005. 
De zegel van 39 cent 
wordt in hangblokjes van 

tien en mailers van vijftig 
zegels verkocht, terwijl 
de 'Voor uw post'-zegel 
van 65 ook in mailers van 
vijftig wordt verkocht. 
Bij de Beatrix-zegels is 
voor het portret van de 
koningin geen nieuwe ci
linder in gebruik geno
men. De portretcilinder 
is aangegeven met 'W2'. 
Zoals gebruikelijk omvat
ten de cilinders achttien 
(zesmaal drie) blokken. 
Het velpositie-kenmerk 

op zegel I van het blok 
(horizontale kras in het 
kapsel van de koning, zo
als geconstateerd bij de 
laatste versie van de zegel 
van 39 cent) treffen we 
ook aan bij de twee nieu
we waarden; het zit op 
het veertiende blok (der
de rij, tweede kolom) van 
de drukcilinder. 
De zegels van 65 en 81 
cent zijn gedrukt van ci
linders waarop zesmaal 
drie blokken staan, net 

als hun voorgangers, de 
zegels van 61 en jj cent 
in het type 'Oude Kunst'. 
Gegevens over de stans
en slitcilinders kan ik he
laas nog niet definitief 
verstrekken, want het be
schikbare materiaal was 
nog niet gestanst of ge-
slit. Het is echter niet on
waarschijnlijk dat voor 
deze nieuwe 'priorty'-ze-
gels gebruik is gemaakt 
van dezelfde stans- en 
slitcilinders. 

Overzicht van de hangblokjes 

Nr. Datum en omschrijving Hecht-
punten 

Barcode-
nummer 

Artikel
nummer 

Drukvorm-
nummers 

035 

036a 

iHBL.W(#rtdrakWakallStturit!/Printinfl) 
25 II 200420x0 29+0 10'Goede doelen' +42064 241160 

1HBL.W (druk Walsall) 
Koningin Beatrix, hersteld portret, tekst 'Beeldrecht Amsterdam', 
op voorzijde de tekst'Schrijven zegt meer' 
03.01 2005 5X Beatrix o 61 

03 6a- 12 met kras in het haar op zegel i 

03 01 2005 5X Beatrix o 76 
037a 

037a- 12 met kras in het haar op zegel I 

geen (uitgestanst, / B 
rechte buitenslit) 

+42521 

geen (uitgestanst; / B 
rechte buitenslit) 

+42543 

253101 

253102 

W1W1W2W1 

W1W1W2W1 

tHBL.W((IrakWokalI) 
'Nederlandse bouwwerken', op voorzijde de tekst 'Schrijven zegt meer' 
03 01.2005 5X voor Europa o 65 +42699 256702 

039a L-vormige fosforbalk io(');drukrichtingß; glanzend papier 

03.01.2005 5x buiten Europa o 81 +42729 256703 
040a L-vormige fosforbalk io{');drukrichtingB; glanzend papier 



Elvis Presley 
op Zweedse postzegel 

::"1 111^ iiihMiiii 

I H i K I N G O K O C K N ' O ^ l 
tNGBAVEO >» C Z t S l W 

Sl*NIA/TOT.N*5Z«>«0««' 

ivis 

Gegraveerd door 
meestergraveurs Czeslaw Slania 

en Piotr Naszarkowski! 

De rockmuziek viert dit jaar zijn 50-jarige bestaan. Om dit heuglijke feit te vieren heeft Swedish Post 
op 2 oktober 2004 een exclusief souveniervel met postzegels van Elvis Presley uitgegeven. Dit hoog
waardige souveniervel bestaat uit negen identieke Elviszegels plus een fraai portret van Elvis Presley. 
De postzegel is gegraveerd door Czeslaw Slania en Piotr Naszarkowski. Bestel NU! 
Stuur de bon op of fax uw bestelling. 

I I Ik bestel Elvis-souveniervellen. Prijs: 55,00 Zweedse kroon per stuk (ongeveer Euro 6) 

I I Ik ontvang tevens graag gratis informatie over Zweedse postzegels 

Aub in bloklettersi 

Naam 

Adres 

Postcode-

Land 

- Plaatsnaam-

. E-mail 

Ik betaal met D MasterCard D VISA CVV2/CVC2 code i 
•) De laatste drie cijfers m het signatuurveld op de achterzijde van u creditcard 

Creditcardnummer I I \ I I I I I I I I I I I L Vervaldatum t 

Datum- .Handtekening-

Postgiro: Stockholm 1049 6 (Nordea Bank, IBAN SE1995000099603400010496, BIC: NDEASESS) Amsterdam 5486502 
(Postbank, Zakelijk, IBAN NL40PSTB0C05486502, BIC; PSTBNL21) Hamburg 219175 204 (BLZ 200 100 20, Postbank, 
IBAN DE65200100200219175204, BIC PBNKDEFF) p^,^ 

Swedish Post Stamps, 
Klantendienst, SE-981 84 Kiruna, 
Zweden, tel.: +46 980 749 36, 
fax: +46 980 81 490. 
www.posten.se/stamps 

http://www.posten.se/stamps


^ ■ ^ ■ ^ i ^ ™ ^ ™ SAMENSSAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

100 JAAR ROTARY 
IN BELGIË 

Op 14 februari 2005 ver
schijnt een blok met tien 
(vijfmaal twee) zegels van 
€o.8o zonder prior ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van de 
Belgische Rotaryclub. Ze 
zijn ontworpen door de 
vaste stafmedewerkers 
Myriam Voz en Thierry 
Martin (MVTM). 
De Rotaryzegel is in ras
terdiepdruk uitgevoerd, 

op een van de Goebel
persen in Mechelen. De 
zegel heeft formaat 3 (zie 
tabelletje) en de perfora
tiemaat is ii'/2 (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal); de korte zijde 
vertegenwoordigt de ci
linderomtrekrichting. De 
tanding (vermoedelijk 
scheerperforatie) loopt 
aan alle zijden in de blok
rand door, wat wijst op 
de nieuwe indeling die bij 
de tweede Goebelpers 
hoort. De blokken zijn 

vermoedelijk in zes pane
len gedrukt, waarbij de 
panelen i, 2 en 3 naast de 
panelen 4, 5 en 6 staan. 
De zegels zijn voorzien 
van het zegelnummer 
2005(4} MVTM. 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

1 48.00 X 27.66 mm 
2 38.32 X 27.66 mm 
3 40.20 X 27.66 mm 
4 48.75 X 38.15 mm 

KOMENDE EMISSIES 
Op 21 maart verschijnt een 
blokje met 5 verschillende 
zegels ter gelegenheid van 
de jeugdpostzegeltentoon
stelhngBellica 2oo5. 
Voor 4 april staan de vol
gende emissies genoteerd
Gentse Florahen (drie blokjes 
van 10 dezelfde zegels); 
Rode Kruis (blokje van 10 
dezelfde zegels), Europa 
(blokje met tweemaal vijf 
dezelfde zegels), Dag van 
de Postzegel (velletje van 50 
dezelfde zegels). 

ONZE TAAL 

Eveneens op 14 februari 
2005 verschijnen twee 
blokken met 10 (twee
maal vijf) zegels van 
€0.55 zonder prior. De 
twee zegels zijn gewijd 
aan voorvechters van het 
goed gebruik van twee 
van de Belgische talen: 
voor het Frans Maurice 
Grevisse en voor het Ne
derlands Johan Hendrik 
van Dale. De zegels zijn 
ontworpen door Calisto 
Peretti en werden gra
fisch afgerond door 
MVTM. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd, op 
een van de Mechelse 
Goebelpersen. Hetze
gelformaat is formaat 3 
(zie tabelletje) en de per
foratiemaat iVli (23 tan
den horizontaal, 16 tan
den verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrekrich
ting. De tanding (ver
moedelijk scheerperfora
tie) loopt aan alle zijden 
in de velrand door. De 
blokken zijn vermoede
lijk in zes panelen ge
drukt (panelen i, 2 en 3 
naast de panelen 4, 5 en 
6). 

^ De zegels zijn voorzien 
= van de zegelnummers 
«̂  2005(5a) en 2005(5b) en 
— zijn voorzien van de in
^ scriptie Calisto Peretti/ 
ï MVTM. 

^ Maurice Grevisse 
2 In 1936 publiceerde Mau
2 rice Grevisse (18961980) 
■̂  zijn belangrijkste werk, 
» » de omvangrijke gramma
/ O tica Le Bon Usage (het juis

te gebruik van de Franse 
taal van vandaag), dat na
dien nog vele malen zou 
worden uitgebreid en 

aangevuld door andere 
taalkundigen. Enkele 
maanden voor Grevisse 
op 84jarige leeftijd over
leed, verscheen de elfde 
druk van Le Bon Usage met 
een omvang van 1.532 
bladzijden. 

Johan Hendrik van Dale 
Johan Hendrik van Dale 
werd op 15 februari 1828 
geboren in Sluis. Zijn ou
ders woonden in Eekioo 
(OostVlaanderen), maar 
vluchtten naar het dicht
bij gelegen Sluis toen in 
Eeklo de pokken uitbra
ken. Hij stierf op 19 mei 
1872 op 44jarige leeftijd 

in Sluis, voordat zijn le
venswerk Het Nieuu; Woor
denboek der Nederlandsche 
Taal kon worden vol
tooid. Nauwelijks zestien 
jaar oud behaalde hij zijn 
eerste onderwijsbevoegd
heid; hij werd aangesteld 
als ondermeester in 
Sluis. In rap tempo ver
wierf hij de aktes Frans, 
Engels, Duits, Wiskunde, 
Natuurkunde en Land
bouwkunde. In mei 1854 
werd Van Dale hoofdon
derwijzer aan de Openba
re School in Sluis en een 
jaar later stadsarchivaris. 
Ondertussen verscheen 
zijn eerste boek Honderd 

opstellen ter uerbeetennfl. 
Veel boeken zouden nog 
volgen en ook talloze ar
tikelen over historische, 
taalkundige en oudheid
kundige onderwerpen. 
Z'n artikelen verschenen 
in tijdschriften als De 
Taalgids, de Taal en Letter
bode en het Leuvense tijd
schrift De Toekomst, maar 
ook in het tijdschrift 
waarvan hij redacteur 
was. Bijdragen tot de Oud
heidkunde en Geschiedenis, 
inzonderheid van Zeeuwsch
Viaanderen. In 1866 werd 
Van Dale benaderd door 
uitgeverij Ter Gunne uit 
Deventer voor een bewer

king van het Taalkundig 
handboekje, ojalphabetische 
Iijst van alk Nederlandsche 
lüoorden. Dit verscheen in 
maart 1867. Enthousiast 
geworden voor het lexi
cografisch werk zette hij 
zich met de uitgevers 
Thieme in Arnhem, Nij
hofifin Den Haag en Sijt
hoflf in Leiden in voor het 
nieuw uitgeven van Het 
Nieuu) Woordenboek der Ne
derlandsche Taal, dateer
der  tussen 1861 en 1864 
 was verschenen bij uit
geverij H.C.A. Campagne 
in Tiel. Een nieuwe uitga
ve was nodig geworden 
omdat net de spelling van 
De Vries en Te Winkel 
was ingevoerd. Een ge
lijktijdig verzoek van uit
geverij Thieme om redac
teur te worden van het 
woordenboek der Neder
landsche Taal sloeg Van 
Dale af, vermoedelijk 
omdat hij niets er voor 
voelde zijn woonplaats 
Sluis te verlaten voor een 
betrekking in Leiden als 
lexicograaf In de laatste 
drie jaren waarin hij aan 
het Nieuu) Woordenboek 
werkte, werd hij bijge
staan door zijn leerling 
Jan Manhave (1850
1927). Manhave zou in 
maart 1874 het woorden
boek voltooien. Van Dale, 
die op de grens van Ne
derland en België woon
de, had een warme be
langstelling voor de 
ZuidNederlandse dialec
ten. Hij nam dan ook vele 
ZuidNederlandse woor
den op m het woorden
boek. 

Dank aan Eu)out Sanders, 
aan wiens artikel over 
Van Dale in Trefwoord 
(1992/3, pagina's 3039) 
veel werd ontieend). 
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175 JAAR BELGIË-
DE DYNASTIE 

Op 28 februari 2005 ver
schijnt een blok met 
daarin een zegel van 
€0.75 waarop het huidige 
koninklijk paar van Bel
gië is afgebeeld. Op de 
blokrand zijn de voor
gangers van koning Al
bert Il en koningin Paola 
afgebeeld. 
Het blokje, dat werd ont
worpen door MVTM, is in 
rasterdiepdruk vervaar

digd op een van de Goe-
bel-persen in Mechelen. 
De zegel in het blokje 
heeft formaat 4 (zie ta
belletje) en een perfora
tiemaat van ii'/2 (28 tan
den horizontaal, 22 tan
den verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt 
de omtrekrichting. Het 
blokje is iets minder dan 
drie zegels breed, terwijl 
er negen zegels uit de ci-
linderomtrek gaan. Met 
andere woorden: er is ge
drukt in drie blokken 

naast elkaar. Bij gewone 
loketvellen is plaats voor 
vijf boven elkaar ge
plaatste zegels; de hoog
te van het blokje is zoda
nig dat er op de cilinder 
slechts plaats was voor 
twee boven elkaar ge
plaatste blokken. Samen
gevat: er zaten zes blok
ken op de drukcilinder. 
De zegel in het blokje is 
voorzien van het zegel-
nummer 2005(6) en van 
de ontwerpersaandui
ding MVTM. 

175 JAAR BELGIË - DE GEBEURTENISSEN 
WEERGEGEVEN IN TIEN POSTZEGELS 

In een blok met tien ze
gels van €0.44 zonder 
prior worden de belang
rijkste aspecten van de 
Belgische geschiedenis 
opgevoerd. Op de mid-
denbaan, tussen de twee
maal vijf zegels, is een 
'tafereel van de septem
berdagen 1830 op de 
Grote Markt te Brussel' te 
zien, een voorstelling 
naar Gustaf Wappers. 
In de velranden staan 
toelichtingen op de diver
se aspecten. Bovenin zijn 
dat Eerste trem (5 mei 
1835, Brussel-Mechelen), 
Con̂ o ('Dansende Maku-
ba'), Onderuiijs (1914, 
Leerplicht), Industrmlise-
ntifl ('Staal en kolenfa-
briek in Wallonië') en So-

EXTRA EMISSIE: 
MOTORCROSS 

De Post is op 4 november 
van het vorig jaar begon
nen aan een serie met 
sporthelden van Belgi
sche bodem. De eerste 
reeks, die in een mooi (zij 
het pas op het laatste mo
ment aangekondigd) 
blokje is vervat, is gewijd 
aan motorcross. Maar 
liefst twaalf Belgische 
wereldkampioenen op 
het gemotoriseerde sta
len ros zijn in het blokje 
weergegeven.In de ru
briek 'Thematisch pano
rama' leest u om wie het 
gaat. Op deze plaats mel
den we het blokje 'volle
digheidshalve', zodat u 
weet dat het er is. 

UW« 

ciaie Vooruitgang (1936, 
betaalde vakantie). 
Onderin zien we Oorlog 
(mei 1940, exodus na 
bombardement in Edin-
gen). Wereldtentoonstelling 
(Expo '58, Brussel), Fede
ralisme (Brussel, Wet
straat), Europa (1968, het 
Berlaymontgebouw in de 
steigers) en Kunst (René 
Magritte, 'De schaduw en 
z'n schaduw'). 
Onder elke staande zegel 
is de Belgische vlag ge
plaatst met de tekst 175 
jaar Belgie/175 ans de la Bel-
gique. 
Het blok is in rasterdiep
druk gedrukt op een van 
de Goebel-persen met 
aangepaste perforeerin-
richting. Het zegelfor
maat is vermoedelijk 3 
(zie tabelletje) en de per
foratiemaat is ii'/2 (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal), waarbij 
de korte zijde de cilinde-
romtrekrichting verte
genwoordigt. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2005 6bis fl toten met 
2005 fibisj, gevolgd door 
de naam van de ontwer
per; Rob Buytaert. 

BELGIË 175 JAAR 

In 2005 is het 175 jaar 
geleden dat België zich 
afscheidde van Neder
land. Op 25 augustus 
1830 braken na een 
voorstellingvan de ope
ra La Muette de Portin in 
Brussel sociale onlusten 
uit. Het broeide in die 
tijd in geheel Europa, 
van Griekenland tot in 
Polen. In Frankrijk was 
in juli 1830 koning 
Charles X vervangen 
door burgerkoning 
Louis Philippe d'Orle-
ans. De revolutionaire 
vonk zou gemakkelijk 
overslaan. 

De gegoede burgerij van 
Brussel riep de hulp in 
van Willem van Oranje 
(zoon van koning Wil
lem I, die gelegerd was 
in Vilvoorde) en ver
zocht hem om bij z'n 
vader te willen pleiten 
voor de administratieve 
scheiding van Noord
en Zuid-Nederland. 
Koning Willem I wei
gerde dat echter en de 
onlusten breidden zich 
steeds verder uit. 
Een poging om door 
militair ingrijpen (lees: 
de bezetting van Brussel 
op 23 september 1830) 
de zaak onder controle 
te krijgen, maakte de 

zaak eigenlijk alleen 
maar erger. De burgerij 
en opstandelingen keer
den zich gezamenlijk te
gen het leger, dat zich 
vervolgens terugtrok op 
26 september 1830. Een 
voorlopig comité werd 
een Voorlopig Bewind 
en op 4 oktober 1830 
verklaarden de Belgi
sche provincies zich on
afhankelijk. Een nieuwe 
grondwet moest worden 
opgesteld en er werden 
verkiezingen uitge
schreven voor een Na
tionaal Congres. De ver
kiezingen vonden plaats 
op 3 november 1830 en 
een week later kwam het 

Congres bijeen. Op 7 fe
bruari 1831 werd de 
nieuwe grondwet aan
genomen. Leopold van 
Saksen-Coburgwerd tot 
het koningschap uitge
nodigd. Koning 
Willem I legde zich niet 
bij de scheiding neer; 
hij trok Zuid-Nederland 
binnen - de Tiendaagse 
Veldtocht van augustus 
1831 - maar hij werd 
door de Franse legers 
ervan weerhouden Brus
sel in te trekken. Een 
onafhankelijk België 
was al lang een feit, 
maar de Noord-Neder
landse koning kon zich 
er niet bij neerleggen... 
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LA FRANCE ENCORE 

Nogmaals Franse nieuw
tjes van midden en eind 
vorig jaar in deze rubriek. 
In het oktobernummer 
2004 eindigden we onze 
beschrijving van Franse 
maximumkaarten met 

"^ een stripzegel van Mickey 
=. JVIouse, nu starten we met 
2̂  de stripzegel van Blake & 
= Mortimer, die in Frankrijk 
= als tweelinguitgifte met 
^ België verscheen. Kaart 
'2 [i] is gemaakt naar de 
::: kaft van het stripboek Het 
5 gele teken, die spanning 
ri uitstraalt. Het tegenover

gestelde kan worden ge
4 5 zegd van maximumkaart 
■ " [2] met het schilderij La 

Sieste van Van Gogh uit 
i88g. Het middagdutje is 
ook gebruikelijk in Zuid
Frankrijk. Over het Fran

se 'regionale leven' ver
scheen weer een velletje 
met tien zegels, waarvan 
[3] het bekendste eten 
toont, de pain. Ook deze 
kaart is mooi afgestem
peld met een picturaal 
stempel, met daarin twee 
stokbroden en een alpi
nopet  Franser kan het 
nauwelijks. 
De Parijse herfstsalon 
(november) was gewijd 
aan Europese hoofdste
den, dit keer ParijsAthe
ne. Bij de entree waren 
twee mooie collecties 
maximumkaarten te zien, 
de ene over Parijs, de an
dere over Griekse kunst. 
Op de salon was een au
tomaatstrook verkrijg
baar met daarop twee op 
elkaar lijkende monu
menten uit de hoofdste
den: het Parthenon in 

Athene en de in classicis
tische stijl gebouwde 
kerk Modelcinc in Parijs. 
Hiervan maakte ik [4], 
van een oude ansicht
kaart met de Madeleine en 
een van de tentoonstel
lingsstempels. Afgelopen 
zomer maakte ik al de 
soortgelijke maximum
kaart [5] met de Parijse 
bruggen van het lie de Ia 
Cite'op de speciale auto
maatstrook. In het ten
toonstellingsstempel van 
de Salon komt ook een 
brug voor. In Nederland 
zouden we heel blij zijn 
met meer picturale stem
pels, in Frankrijk is dat 
de normaalste zaak van 
de wereld. De Franse ver
eniging vond het gewone 
rondstempel ParisCité 
beter voor de maximum
kaart van [6] met dezelf

de Parijse bruggen. Om 
nog even in de bruggen
sfeer te blijven: op [7] 
zien we de mooie stenen 
brug van Bordeaux. De 
letters op de pijlers vor
men samen de naam Na
poleon Bonaparte. 
Over een brug heen kij
ken we naar de Eiffelto
ren [8] met de kleine re
plica van het Vrijheids
beeld die in Parijs staat. 
De zegel verscheen ter 
herdenking van de 200ste 
sterfdag van de ontwer
per van het vrijheids
beeld, de beeldhouwer 
Bartholdi. 
In Thematisch panaroma 
van november beschreef 
collega Veenstra al uitge
breid de molen van 
Hondschoote; hier genie
ten we van de maximum
kaart [9]. Uit dezelfde se

rie over de Franse regio' s 
komt de vuurtoren van 
CapFerret [10]. Afbeel
ding [11] toont ons de 
vuurtoren van Ouistre
ham ten voeten uit. De 
drie kaarten zijn mooi 
gestempeld met picturale 
stempels, waarin we de 
molen of de vuurtoren 
zien terugkeren. 
Uit 2003 had u nog de 
mooiste maximumkaart 
van een vuurtoren tegoed 
[12]: die op de Pointe du 
Raz, het meest westelijke 
puntje van Bretagne. Het 
prachtige Flommesstem
pel en de smalle landtong 
maken de kaart schitte
rend. 
Volgende keer de laatste 
Nederlandse nieuwtjes 
en combinaties met pic
turale stempels van afge
lopen jaar. 
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SALVADOR DALI OP 
POSTZEGELS IN 2004 

Honderdste geboortedag Spaanse kunstenaarfilatelistisch herdacht 

D O O R B E R E N D JAGER, ENSCHEDE 

up b maart gaan m museum Boymans van Beunmgen m 

Rotterdam de deuren open van de tentoonstelling 'Alles 

Dali. De expositie toont de onbekende kant van de 

Spaanse kunstenaar Salvodor Dali (1904-1989). Berend 

Jager neemt in het nu volgende artikel een aantal 

bekendere werken van Dali met u door. Hij doet dat 

uiteraard aan de hand van filatelistisch materiaal. 

in 2004 was het honderd jaar 
geleden dat de Spaanse surre
alistische schilder Salvador Dali' 
geboren werd. Voor nogal wat 
landen was dat een reden een 
of meer uitgiften aan deze te
gendraadse, excentrieke figuur 
te wijden. Logisch is het dat 
Spanje er een zegel aan wijdde; 
en ook Frankrijk, waar Dali een 
deel van zijn leven woonde en 
waar hij in nauw contact trad 
met de Parijse surrealistische 
beweging, heeft aan het hon
derdste geboortejaar een zegel 
gewijd. Met Oostenrijk en Bel
gië had Dali' niet veel te maken, 
maar toch hebben ook die lan
den een zegel met een repro
ductie van een schilderij van 
hem uitgebracht. 
Daarnaast zijn er landen als 
Oost-Timor, Somalië, de Maldi-
ven en Roemenië, die de schil
der vereerd hebben met een uit
gave van prachtige postzegel-
blokken. De postzegels in blok
ken zijn in het algemeen niet 
bedoeld om op een briefte ge
bruiken. Het zijn kunstige pro
ducties, bedoeld voor de verza
melende liefhebber. 
De emissies in 2004 over Dali' 
laten zich dus ordenen in twee 
categorieën: frankeerzegels en 
verzamelobjecten. Het is inte

ressant een aantal van deze ze
gels te bespreken en daarbij ook 
in te gaan op enkele inhoudelij
ke aspecten van de reproduc
ties. Het spreekt vanzelf dat het 
om een selectie gaat; ook wat 
betreft de genoemde landen die 
emissies hebben uitgebracht 
wordt hier geen volledigheid ge
pretendeerd. 
Tot 1929 liet Dali' zich sterk 
beïnvloeden door de heersende 
kunststromingen in zijn tijd, 
vooral door net impressionis
me en het kubisme. In het ku
bisme wordt de wereld weerge
geven in hoekige vormen, Dit 
komt heel mooi tot uitdrukking 
in het schilderij Figuur tussen de 
rotsen uit 1926. We zien op dit 
schilderij een slapende vrouw 

op een rots vanuit een merk
waardig perspectief Zowel de 
vrouw als de rots waarop zij list, 
kenmerken zich door strakke 
geometrische vormen; de twee 
borsten rijzen als bergen uit het 
lichaam op. Dit scnilderij is 
prachtig weergegeven op een 
grote zegel uit de Maldiven {af
beelding!). 
Dalf is ook heel bekend vanwe
ge zijn 'weke uurwerken'. Op 
het schilderij De duurzaamheid 
van de herinnering zien we enke
le slappe uurwerken in een on
heilspellend aandoend land
schap. Dit schilderij dateert van 
1931 en we zijn dan inmiddels in 
de periode van het surrealisme 
beland. Het kenmerk van het 
surrealisme is, vereenvoudigd 

gezegd, het spelen met werke
lijkheden. Dromen en fanta
sieën worden door de kunste
naar getransformeerd tot realis
tische voorstellingen, die door 
de combinatie van verschillen
de 'werkelijkheden' vreemd en 
soms beangstigend aandoen. 
Weke uuHA/erken in een land
schap - dat is niet iets wat we in 
de alledaagse werkelijkheid snel 
zullen tegenkomen. 
De Maldiven zijn kennelijk gek 
op Dali, want behalve de hier
boven genoemde zegel is er 
nog een blok met vier zegels 
uitgegeven [ajheeiding 2). Op de 
zegel rechtsboven is een repro
ductie van De duurzaamheid 
van de herinnering te zien. In dit 
blok is ook een beroemd schil
derij gereproduceerd, namelijk 
Voorgevoel van de burgeroorlog 
(zegel linksonder). Dali schil
derde het zeven maanden voor 
het uitbreken van de Spaanse 
burgeroorlog in 1936. We zien 
een mensachtig wezen afge
beeld met een van smart ver
trokken gezicht; het wezen is 
bezig zichzelf in stukken te 
scheuren. Op deze wijze geeft 
Dali' weer hoe een volk zichzelf 
verscheurt. Tijdens de Spaanse 
burgeroorlog werd de dichter 
Federico Lorca, met wie Dalf 
een tijdlang intieme betrekkin
gen had onderhouden, gefusil
leerd. In 1938 wijdde Dali' een 
schilderij aan de nagedachtenis 
van zijn vroegere vriend; het 
kreeg de titel Oneindig raadsel 
(zegel linksboven). Wie goed 
kijkt, ziet op de reproductie het 
hoofd van Lorca weergegeven. 
Dwars door het schilderij ont
waart men een op de grond lig
gende naakte figuur die op zijn 
rechterarm steunt. Dit persona
ge maakt tegelijkertijd deel uit 
van een bergachtig landschap. 
Kort voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog weken 
Dalf en zijn partner Gala uit 
naar Amerika. Ze zouden daar 
tot 1948 blijven wonen. De 
roem van de kunstenaar was 
hem al vooruitgesneld. In Ame
rika bouwde hij een omvangrijk 
oeuvre op, dat hem m korte tijd 
steenrijk maakte en wat hem de 
spottende bijnaam Avida Dol
lars bezorgde. Dit is een ana
gram (een omzetting van let-

Afbeelding i - Dali's 'Figuur tussen de rotsen' werd afgebeeld op eenfors uitgevallen postzegel van de postadmintstratie van de Maldiven 



'^jiniversary 
% e Birth of 

alvador Dali 

Boven afiteeldmg 2 Vier doeken op een blokje van de Maldiven linksboven (en met de klok 
mee) Oneindig raadsel (1938) De duurzaamheid van de herinnering (^S3^) Stilleven 
snelbewegend (1958) en Voorgevoel van de burgeroorlog (1936) Onder afbeelding3 Blok 
van Somalië met vier doeken van Dali met op de zegel linksonder het schilderij Droom ver 
oorzaakt door de vlucht van een bij rond een granaatappel een seconde voor het ontwaken 

ters) van de naam van de kun
stenaar Salvador Dali' 
Hoe speels een surrealistisch 
thema door Dali' 
kon worden uit
gewerkt IS mooi 
te zien aan een 
schilden) met 
de onmogelijk 
lange titel 
Droom veroor
zaakt door de 
vlucht van een bij 
rond een gra
naatappel, een 
seconde voor het 
ontwaken Dit 
doek zien we ge-
r e p r o d u c e e r d 
op een postze
gel die deel uit
maakt van een 
door Somalië 
uitgegeven blok 
van vier zegels 
[ajbeeldmg 3, zie 
de zegel links
onder) Het IS jammer dat op 
zo'n kleine postzegel de details 
moeilijk te zien zijn, maar u 
mag aannemen dat op de voor
grond een kleine granaatappel 
IS geschilderd waar een nog 
kleinere bij omheen vliegt Op 
de grond, in een landschap met 
uitzicht op zee, ligt een naakte 
vrouw te slapen We moeten 
ons voorstellen dat zij in haar 
slaap de bij hoort zoemen, wat 

Ajbeeldmg 4 Dali i schilderij Sferische 
Galatea uit 7952 werd mm of meerdoor de 
atoombom geïnspireerd 

bij haar de angst om gestoken 
te worden veroorzaakt Kenne
lijk IS ze heel bang voor bijen, 
want de angst vertaalt zich voor 
haar 'droomoog' in de gestalte 
van twee reusachtige tijgers die 
haar dreigend willen besprin
gen De angst gestoken te wor
den wordt verbeeld door de ba
jonet van een geweer die haar in 
haar huid prikt Fascinerend' En 
het IS op deze reproductie ook 
redelijk helder weergegeven 
De atoombommen op Hirosji-
ma en Nagasaki brachten bij 
Dali een schok te weeg De 
bommen maakten de kunste
naar zich ervan bewust hoe 
machtig kleine deeltjes zijn Uit
eindelijk waren het die kleine 
deeltjes die het wezenlijke van 
het bestaan leken uit te maken 
Materie bevindt zich m een 
voortdurend energetisch proces 
en dit geldt, volgens Dali, ook 
voor de geest Dit voortdurend 

bewegen heeft 
hij uitgebeeld 
door het hoofd 
van een gelief
de vrouw als 
het ware te 'ato
miseren' 
Het schilderij 
Sferische Gala
tea, daterend 
uit 1952, IS ge
rep roduceerd 
op een mooie 
Franse zegel 
{ajbeeldmg 4) 
Hetzelfde doek 
zien we overi
gens ook afge
beeld op een 
Spaanse zegel 
uit 1994 Het 
schilderij laat 
een vrouwen
hoofd zien te

gen de achtergrond van een 
blauwe lucht Het hoofd bestaat 
uit bollen die wervelend rond lij
ken te draaien Voor dit schilde
rij heeft Dalf's partner Gala mo
del gestaan, zoals voor zoveel 
van zijn schilderijen 
De vormgeving van dit schilde
rij IS geïnspireerd op de atoom-
theorieen waarover in die tijd 
veel gepubliceerd werd 
Op een prachtige zegel uit 

I I 



Afbeelding 5- De posterijen van Bulgarije gaven terg 
dag van Salvador Dali een mooi postzegelblokje uit 

eid van de honderdste Ê 

Bulgarije {apeelding ^) zijn twee 
kunstwerken gecombineerd: 
het schilderij Het moment van 
verandering van Dali en een 
bronzen buste van de schilder, 
vervaardigd door de Duitse kun
stenaar Arno Breker ( igoo-
1991). Dali' schilderde Het mo
ment van verandering in 1934. 
Op het doek is een koets afge
beeld en het lijkt alsof er ie
mand in die koets zit, maar dat 
is schijn. Het is een toren uit 
een 'spookstad' in de verte. De 
houding van de twee figuurtjes 
in het landschap lijkt een soort 
waarschuwing uit te drukken: 
ga daar niet naartoe! De wolken 
boven het landschap hebben 
mensachtige vormen waarvan 
ook een dreiging uitgaat, al zijn 
de wolken op deze postzegel 
met goed te zien omdat ze ach
ter de buste verdwijnen. Arno 
Breker was een Duitse beeld
houwer, graficus en architect, 
die in Parijs werkte in dezelfde 
tijd dat Dali' zich daar aansloot 
bij de surrealisten. Ze moeten 
elkaar rond 1929/1930 ontmoet 
hebben. Hoewel ze totaal ver
schillende kunstopvattingen 
hadden, raakten ze toch be

vriend. Breker maakte sculptu
ren in neo-classicistische stijl. 
De Tweede Wereldoorlog was 
er de oorzaak van dat ze elkaar 
lange tijd met ontmoetten. 
Dalf ontliep de oorlog door naar 
de Verenigde Staten te verhui
zen en Breker sloot zich aan bij 
het nationaal-socialisme. In op
dracht van de nazi's vervaardig
de hij verscheidene kunstwer
ken. 
Na de oorlog werd Breker niet 
berecht omdat hij sommige 
kunstenaars - bijvoorbeeld Pi
casso - had beschermd tegen de 
nazi's. In 1974 nodigde Dali' 
hem uit naar zijn woonplaats Fi-
gueras (Noord-Spanje) te ko
men om van hem een bronzen 
sculptuur te maken. De buste 
bevindt zich m het museum in 
Figueras. 
De zegelmakers die door Oost-
Timor aan het werk werden ge
zet, hebben een schitterend 
postzegelblokje vervaardigd (af
beelding 6). De zegel geheel 
rechts in het blokje geeft De hal-
lucinogene torero weer, een reus
achtig doek uit 1968-1970. 'Hal
lucinogeen' betekent waan-
denkbeelden verwekkend. Op 

de postzegel is de stierenkop op 
de voorgrond helaas niet goed 
te zien. Opmerkelijk is dat de 
stierenvechter die naast de stier 
zou moeten staan, onzichtbaar 
is. De stierenvechter verwijst 
naar alle vrienden en familiele
den die gestorven zijn en die de 
schilder, nu hij ouder wordt, 
met zijn eigen levenseinde con
fronteert. 
Boven, in de linkerhoek van de 
zegel, is het hoofd van Gala te 
zien, die als een soort godin bo
ven het tafereel uittorent. Op

vallende zijn de repeterende 
klassieke Venusbeeiden. 
We besluiten dit overzicht van 
Dalf-emissies met een postze
gel uit Belgiè [afbeelding 7) die 
De verzoeking van de Heilige An
tonius laat zien en een post-
waardestuk uit Duitsland [af
beelding S), waarop de schilder 
en zijn partner Gala te zien zijn. 
Na het lezen van dit artikel zult 
u het met me eens zijn dat men 
terecht een kroontje boven het 
hoofd van de kunstenaar heeft 
aangebracht. 

Afbeelding "/-'De Post' gaf deze zegel uit in het Dali-jaar 2004, afgebeeld is het schilderij 'De 
verzoeking van de Heilige Antonius', dat Dali ;n 7946 op het doek zette 

^ ? 
i 

\ 

Rl 

Aßeelding 8 - Een geïllustreerd postwaardestuk van de Duttse posterijen met een ingedrukte 
zegel van het type-Lyonel Femmger De schilder Femmger wos een generatiegenoot van Dali 

ps grande$ pintoresjdo mund'Q 
Aflteetding 6 - Een schitterend blokje van de Democratische Republiek Oost-Timor, met drie schilderijen van Dali van links naar rechts 'Meditatie op de harp' (1^32 34), 'Een spm in de avond 
hoop' (1940) en 'De hallucmogene toreador' (ic)68-yo) 



Altijd Dichtbij. 

Bekijlc onze nieuwe website: 

www.nationalepartijenwinkels.nl 

Filatelistisch nieuws? U leest het het eerst op 

DE H O L 

Veiling Nr. 87 
wordt gehouden 

op zaterdag 26 februari 2005 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

Het mooiste jaaroverzicht van 2004! 
In het Jaarboek Nederlandse 
Postzegels 2004 leest u alle 
verhalen over de postzegels 
van 2004. Zo komt u meer 
te weten over de ontwerpen 
en de onderwerpen van de 
postzegels. 
Ga naar het postkantoor, of 
kijk op wwwtpgpost nl 

ibTPCPOST 

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


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

BALIONPOST 

De 115de Ballonpostflufl 
werd op i oktober 2004 
georganiseerd [28]. Aan 
boord was Oostenrijkse 
post en post van de Ver
enigde Naties. 
Ballonpostflug nummer 
116 werd op 26 oktober 
2004 gehouden; ook hier 
bestond de post weer uit 
Oostenrijkse en VNkaar
ten enbrieven [1,2]. 

Wel voorbereid, maar 
niet gerealiseerd werd 
Ballonpostflufl nummer 
117, zo werd per brief 
meegedeeld. 

LUFTHANSA 

In de laatste maanden 
van 2003 en in de eerste 
helft van 2004 documen
teerde Lufthansa weer een 
groot aantal eerste vluch
ten. Het gaat om de vol

gende data en trajecten: 
24 olrtober 2003: Mun
chenMiami en Kitty 
Hawk; let vooral op het 
bijzondere stempel 50 
JahreEAPC.[3,4] 
15 december 2003: Frank
furtBuenos Aires [5] met 
verbinding naar Santiago 
de Chili (toestel: A340
600). De terugreis was 
een dag later [6]. 
30janan 2004; Postt.g.v. 
de postzegeltentoonstel

ling in Hongkong; o.a. 
BonnHongkong [7], 
WenenFrankfurtHong
kong, Verenigde Naties 
WenenFrankfurtHong
kong. Vervolgens het re
tourtraject Hongkong
Frankfurt (toestel: B747
400). 
ijebruari 2004: München
Lille (toestel: Canadair 
100) [8]. 
2jebruan 2004 Mün
chenGuangzhouen (toe
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stel: A340300, [9]). Een 
dag later ging het terug 
naar Sjanghai en Mün
chen [10,11]. 
4jebruan 2004: Macao
Hongkong (zie 30 januari 
2004). 
26 maart 2004: Charlotte
Munchen (toestel: A340
300 [12]). 
27 maart 2004: München
Charlotte. 
28 maort 2004; München
Krakow (toestel: CRJ 100 
[13]). 
28 maart 2004 München
Tirana (toestel CRJ 700); 
post werd via Wenen ver
zonden [14]. 
2g maart 2004; Keulen
Sjarjah (toestel: MDiiF 
[15])
29 maart 2004: Munchen
NewDelhi ([16], toestel: 
A340300J en verder naar 
Beijing. 
1 mei 2004: FrankfurtSa
maraUfa (toestel: A319 
[17])

2 mei 2004: StuttgartIbi
za (toestel: B737300 
[18]); brieven en kaarten. 
3 mei 2004: IbizaStutt
gart. 
4 mei 2004: Frankfurt
Philadelphia ([19], i.s.m. 
US Airiuays); slechts de uit 
de Verenigde Staten af
komstige post is tot dus
ver gearriveerd. 
15 mei 2004: Düsseldorf
St. Petersburg (toestel: 
B737); extra poststempel 
5 o Jahre Berlin 
B!ockade[2o]. Dezelfde 
dag nog werd de terug
vlucht gemaakt [21]. 
lojuni 2004: München
Vancouver (toestel: 
A340300). 
i3juni 2004: Bonn
FrankfurtLissabon (EK 
voetballen [22, 23]). 
2ijuni 2004; Indianapo
lisMünchen (vlucht met 
de Formule iploeg; toe
stel: B747400). 
5 juii 2 o 04 • Terugreis van 
de vlucht van 13 juni [24]. 
Eind augustus, begin 
september 2004 werd in 
Singapore een internatio
nale postzegeltentoon
stelling gehouden. Luft
hansa had het er maar 
druk mee, gezien het 
aantal kaarten dat ver
voerd werd [25, 26, 27]. 
2g augustus 2004: Bonn
FrankfurtSingapore 
(toestel: B747400). 
3 september 2004: Singa
poreFrankfurt. 



Elk voor- en najaar organiseren wij een veil ing 
met een kwaliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

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

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

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

InFormitie 
Buitenhaven 5 
NL 5211 TP 's Herlogenbosch 

Tel +31 {073) 612 20 33 
+ 31 (073 ) 613 67 39 

Hl adminO vanlokvsn nl 

b« td igd makalasr taxateur 
VAN lOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

Voordelig geprijsde partijen, 
(ttiematische) poststuf^l^en. 
Cinderella's 

Vindt u bij Afve Collectors bv 
Filateliebeurs, Stand 45 
Voor de levering van losse zegels of blokken kunt u 
gebruik maken van onze postorderservice. 

Van uw verzamelgebied maken wij: 

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

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

WWW.postzegelstekoop.nl 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

De 17^ FILATELIEBEURS 

STAND NR. 53 
(RECHTS ACHTERIN) 

28, 29 en 30 JANUARI 2005 
PANDAHALLEN 

NIEUW-LOOSDRECHT 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met vele 
betere en zeldzame zegels en 
series 

MOTIEFZEGELS grote 
voorraad vogels, treinen, 
dieren. Ver. Europa, bloemen, 
sport en ruimtevaart tot ± 1970. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers 
1' emissie, diverse stempeltypen vanaf P emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

NEDERLAND PLAATFOUTEN zeer uitgebreide voorraad primaire en secundaire 
plaatfouten op post- en portzegels volgens v. WILGENBURG en LEIDDRAAD catalogi. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzame
ling, waardoor voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn 
voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 
E-mail: MVDHBV@XS4ALLNL 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
* beleggingsadviezen jhr.van Sypesteynlaan 19 

k'AMXnnR 1231 XLLoosdrecht 
Fax (035)5824926 

Wij beoordelen betere en zeldzame zegels 
GRATIS voor u op kwaliteit en echtheid. 

wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 
en na telefonische afspraak 

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnummer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
31 06 80 581 

Loosdrecht 

http://www.vanlOKVEN.nl
http://stores.ebay.nl/arvecollectors
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl


FILATELIEBEURS STEVENT OP 
ZEVENTIENDE EDITIE AF 

Handel en gespecialiseerden staan in de startblokken 
Op vrijdag 28, zaterdag 29 en 
zondag 30 januari is het weer 
zover dan wordt het in de Pan
dahallen in Nieuw-Loosdrecht 
weer een drukte van belang 
Want ook al let de gemiddelde 
Nederlander beter dan voor
heen op zijn of haar portemon
nee, voor een reisje naar de 
Pandahallen (en voor wat aan
kopen daar) zijn meestal nog 
wel wat fondsen te vinden 
De Filateliebeurs is inmiddels 
aan zijn zeventiende editie toe 
en de verzamelaars m Neder 
land (en zelfs die daarbuiten) 
kennen de formule dus zo lang
zamerhand wel Het gaat om 
een beurs die vooral - maar met 
uitsluitend - bedoeld is voor 
verzamelaars die 'gespeciali
seerd' te werk gaan ze verza
melen een bepaald land, een 
bepaald thema of een bepaalde 
categorie zegels en/of stukken 
Het geheim van het succes van 
de Filateliebeurs houdt onge
twijfeld met die formule ver
band het gaat immers om een 
bijzonder aantrekkelijke mix van 
filatelie, handel, informatie en 
commercie 

GEVARIEERD AANBOD 
Het IS met moeilijk om aan bui-

Het laatste volledige weekeinde van januari wordt in de 

agenda's van veel verzamelaars steevast vrijgehouden 

voor een of meer bezoeken aan de Filateliebeurs. Op dit 

evenement, dat vooral - maar niet uitsluitend - voor 

gespecialiseerde verzamelaars van belang is, zullen ook 

dit jaar weer duizenden bezoekers afkomen. 

tenstaanders uitte leggen wat 
de Filateliebeurs nu eigenlijk is 
de ideale plek om eens lekker fi-
latelistisch te grasduinen De 
beurs richt zien zoals gezegd 
op verzamelaars van een be
paald gebied of thema Zulke 
verzamelaars kunnen m de Pan
dahallen hun collecties bij de 
aanwezige handelaren aanvul
len of completeren En lukt dat 
onverhoopt met, dan kunnen ze 
op zijn minst ideeën opdoen, 
ervaringen uitwisselen of infor
matie inwinnen Het aanbod op 
de beurs is uiterst gevarieerd 
postzegels, poststukken, post-
waardestukken, afstempelin 
gen, maximumkaarten, postze
gel boekjes, literatuur teveel 
om op te noemen eigenlijk 
Dat het evenement enigszins 
voorspelbaar is geen enkel pro

bleem - verzamelaars houden 
daar zelfs van Ze moeten als 
het ware blindelings de weg 
kunnen vinden tussen de tien
tallen stands die, verspreid over 
de 3 000 vierkante meter vloer
oppervlak, geduldig staan te 
wachten Ook dit laar loopt de 
nummering van die stands tot 
dik boven de honderd, zodat 
het maar goed is dat de bezoe
kers op meer dan éen beursdag 
terecht kunnen 
Van de stands die op de ko 
mende Filateliebeurs zullen 
worden ingericht is - en dat is 
gebruikelijk ongeveer eenvijfde 
bestemd voor vertegen woord 1 
gers van gespecialiseerde ver
enigingen en studieclubs De 
rest van de ruimte wordt inge
nomen door'de handel' Er is in 
Nieuw-Loosdrecht een groot 

aantal NVPH-leden present, die 
de hal met een aantal andere 
Nederlandse collega's delen En 
natuurlijk zijn er ook handela
ren uit het buitenland aanwe
zig Al die handelaren brengen 
zoals altijd weer een gevarieerd 
aanbod, er is dus voor bijna ie
dere verzamelaar iets te vinden 
Andere aanwezigen op de beurs 
zijn de Nederlandstalige post-
zegelbladen (het maandblad 
'Filatelie' en 'De Postzegel'), de 
organisatoren van Postex2oos 
en medewerkers van de Neder 
lands Bond van Filatelisten-Ver
enigingen Uiteraard zal ook 
TPGPost aanwezig zijn 
In de stands van de gespeciali
seerde verenigingen wordt uit
gebreide informatie over hun 
activiteiten verstrekt Ook is het 
daar mogelijk lid te worden van 
zo'n vereniging 

SPECIALE ENVELOP 
Net als m voorgaande jaren het 
geval was verschijnt ook tijdens 
de eind deze maand te houden 
zeventiende editie van de Filate
liebeurs een bijzondere envelop 
ter gelegenheid van de jaarlijkse 
Filatelistendag, de 92ste dit
maal De envelop kan (uitslui
tend op 30 januari') worden 
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OVERZICHT VAN STANDHOUDERS OP DE 
17DE FIIATELIEBEURS NIEUW-LOOSDRECHT 
Zo'n honderdtwintig 
s tandhouders zorgen er 
voor dat de bezoekers 
van de Filateliebeurs zich 
geen m o m e n t behoeven 
te vervelen HiernnHer 
s t a a n rtp ^ tannQ v/prmpln 
^ L d d l 1 U C b l d l I U b V C I I I I C I U 

(stand van zaken per 8 
december 2004) 
O p de rechterpagina 
vindt u een plattegrond 
J 1 . 1 1 die u kunt gebruiken om 
te zien w a a r d e hande
laars van uw keuze m de 
hal s taan 

119 Aantekenstrookjes S 
125 Alderkamp H 
102 Ankersmit H 
83 Ariadne H 
45 Arve Collectors H 

116 Baltische Gebieden S 
8g Banke, Frank H 
59 Barkmeijer H 
81 Berg, Joke vd H 
22 Blerk, van H 
20 Boekenstand H 

124 Bondsbibliotheek L 

90 Bouscher 
79 Bredase 
84 Bredenhof 
41 Brinkman 
9 Britannia 

86 Bulterman 
34 CAB 
67 China 

118 CSK 
gi Crayenest, 't 
4 Dai Nippon 

92 Dijk, J V 
58 Drietand, De 

5 Duitsland 
73 Eerste Emissie 185 

113 Eindejaarsbeurs 
63 Esch,van 
56 Fila Francis 

103 Filcon 
117 Filitalia 
112 Fiscale Filatelie 
57 Folkerts 
65 Frankrijk 
7 Gabriel 

16 Garibaldi 
23 Geerts 
96 Geertzen 
14 Griekenland 
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30 Günther 
17 Haarlem, van 
52 Hartman 
49 Hauspie 
85 Haworth 
32 HazelhofF 
71 HCC 
31 Hennekine 
94 Hertog, Den 
53 Heuvel, M v d 
28 Heuvel, F v d 
98 HiUebrand 

104 Interphila 
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8 Islamitische Wereld S 
55 Jeveka 

121 JFN/Stampkids 
40 Jong, de 
44 Knarren 
37 Landman 
43 Leeninga/Snoek 
35 Levy/Herrema 
II Liechtenstein 

105 Lmgen,van 
33 Lohmer 
80 Lokven, van 
21 Lunar Optica 
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3 Maandblad Filatelie L 
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IOC Meinhardt 
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2 NBFV Servicedienst L 
III Oost Europa 
82 Oostennk 
87 Opscholtens 

I Organisatie 
26 Pannenborg 
13 Particuliere Post 
36 Pasterkamp 
25 Pender, de 

110 Perfin Club 
54 Phileacon 
27 Pietersma 
66 Plaatfout 

120 Po & Po 
12 Postautomaat 

106 Postex 
95 Postfris 

126 PPC 
122 Postzegel, De 
74 Roidl 
47 Rommers 
24 Rossem, van 
93 Rozema 
64 Scandinavië 
29 Schippers 
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68 Them Filatelie 
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108 USA/Canada 
38 Veen, W van 

114 Velrandbijzonderh 
15 Viertelhauzen 
78 Vincennes 
69 VI Hollander 
19 Vogel 
39 Voorschotense 
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5i V f̂iemo 
62 Wien 
97 Wiktor 
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6 Zuid West Pacific 

10 Zwitserland 
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PANDAHALLEN 

Bouen: de Pcindöhallen in Nieuiyloosdrecht Ii^^en aan de Industrieweg. Uu; auto kunt u kuiijt op de 
met een blauiüe P gemarkeerde plaatsen; uoltj de aanujijzm^en uan Ket Filateliebeurspersoneel! 

voorzien van het bijzondere 
stempel dat TPGPost voor deze 
dag ter beschikking heeft ge
steld. U kunt deze envelop op 
de beurs kopen voor€ 1.60 per 
stuk. U kunt het couvert ook 
schriftelijk bestellen door een 
bedrag van € 2.25 over te maken 
op girorekening 6217725 t.n.v. 
Stichting Filateliebeurs in Hil
versum (vergeet niet uw adres 
op de girokaart te vermelden!); 
u krijgt de envelop dan thuisge
stuurd. Een sympathiek gebaar: 
voor elke op de beurs verkochte 
envelop zal € 0.50 worden over
gemaakt op de rekening van de 
Stichting De Zonnebloem! 

TOEGANG EN PARKEREN 
De toegang tot de beurs en het 
parkeren van uw auto in de 
buurt van de Pandahal is  daar 
zijn de bezoekers inmiddels 
ook aan gewend  geheel gratis. 
Gezien de grote belangstelling 

is het zaak vroeg te komen of 
goed op de aanwijzingen van 
het beurspersoneel te letten. 
De deuren van de hal zijn op 
vrijdag 28 januari geopend van 
13 tot i8 uur, op zaterdag 29 ja
nuari van 10 tot 17 uur en op 
zondag 30 januari van 10 tot 
16.30 uur. Op de drie beursda
gen rijden er gratis bussen tus
sen het station van Hilversum 
(achterzijde, Oosterspoorplein) 
en de Pandahallen. De bussen 
vertrekken met tussenpozen 
van een halfuur. De laatste bus 
van de Pandahallen vertrekt op 
vrijdag en zaterdag om 17.45 
uur en op zondag om 16.45 uur. 
Voor de meest actuele informa
tie kunt u overigens het beste 
de website van de Filateliebeurs 
raadplegen; het adres van de 
site is www.filateliebeurs.com. 
Om vervelende misverstanden 
te voorkomen: de Filateliebeurs 
\sgeen ruilbeurs. 

Hans Petersen 

IN MEMOtUM iANS PETiiSii 

Hans was een gewoon mens in 
de volle zin van het woord. Net 
als wij: met goede en slechte ei
genschappen. Maar ook met 
een eigen mening. Met daarbij 
respect voor de medemens, al
tijd op zoek naar oplossingen 
voor diverse vraagstukken op 
filatelistisch gebied. Altijd be
reid om een raad en/of advies te 
geven als men daarom vroeg. 
Hij was bestuurslid van diverse 
clubs, waaronder de Duits
landvereniging, de Filatelie
beurs en verschillende andere 
organisaties op cultureel ge
bied. Hans zal mij vooral bij
blijven als vriend en raadgever 
en vanwege het feit dat we el
kaar ongelooflijk goed aanvoelden. Hij was net als ik gek op boe
ken; we konden dan ook uren doorbrengen bij een stand met 
tweedehandsboeken. Hans was gek van SintNicolaasboekjes en 
andere SintNicolaasspullen; hij had een prachtige verzameling 
op dat gebied. Hij schreef verschillende boeken, zoals Postale peri
kelen in Hiluersum tot 1944. Het SintNicolaasgebeuren in Laren 
was het onderwerp van zijn laatste boekje. Hij kon gedreven ver
tellen over een nieuwste aanwinst voor een van zijn vele hobby's. 
Een prachtige verzamehng miniatuurcircusauto's had hij en hij 
kon daar veel over vertellen. Hij was in wezen een verzamelmens! 
Hij heeft voor een ommezwaai gezorgd op het gebied van het op
zetten van beurzen. Hij pleitte voor een filatelistische kalender in 
Nederland, met andere woorden: voor de spreiding van filatelis
tische evenementen, zodat de bezoekersaantallen bij elk van die 
evenementen zo groot mogelijk zouden zijn. 
Hans was vooral een doener en hij heeft voor de Filateliebeurs 
dan ook erg veel betekend  we zullen hem missen. Samen zijn 
we op verschillende evenementen geweest om reclame te maken 
voor onze Filateliebeurs, onder andere door pennen uit te delen. 
Hij was een voortreffelijk filatelist met kennis op het gebied van 
Duitse frankeringen; hij behaalde met zijn verzamelingen diverse 
grote prijzen. Zelfs uit Duitsland kwamen er vragen over franke
ringen! Zijn kennis op dit gebied was enorm. Hij was op een punt 
gekomen waarop hij zijn verzameling in het buitenland zou kun
nen tonen, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Zijn vrouw 
Ciska en de kinderen Susan en Anne wens ik veel sterkte toe. 
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iLAnusnscHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2005 
(verschijnt begin maart 
2005) moeten uiterlijk op i 
februari 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 
• 23 januari: 
Leiden. Postzegeltotaaldag ge
organiseerd door de Leidsche 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars ter gelegenheid 
van het 65jarig bestaan van 
de vereniging. Verenigings
gebouw K&G, J.C. de Rijp
straat (industriegebied De 
Waard). Computerdemon
straties, workshop 'Creatief 
met postzegels', ruilhoek, 
jeugdboek, taxatie van post
zegels en munten, kleine ver
enigingstentoonstelling, 
handelarenstands. Opening
stijden: van 10.30 tot 16 uur. 
Inlichtingen: telefoon 071
5418741 of per email: 
acp.hoflendoorn@hccnet.nl 
• 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. Rijsdijk, Postbus 37, 

6523 KRNijmegen. 
• 5 en 6 maart: 
Lisse. Propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van Fi
latelistenvereniging 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. Moflnusjeufldpost, 
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 dejeugd/ilatelic. 
Scholengemeenschap Scha
gen, Wilhelminalaan 4. Ca. 
150 jeugdkaders en 100 ka
ders voor volwassenen. Spe
ciale envelop met stempel 
(mlichtingen: 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. 
• 25 en 26 maart: 
Gouda. De Brieuenbeurs, inter
nationale beurs voor postge
schiedenis, poststukken, 
postwaardestukken en litera
tuur. Thema: Duitsland. 
Sporthal De Zebra, Goverwel
lesingel 10. Openingstijden: 
op vrijdag 25/3 van 11 tot 17 
uur en op zaterdag 26/3 van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
Bietenakker 33, 2723 XD 
Zoetermeer, fax+31(0)79
3311218 of via de website 
u)U)iu,bneuenbeurs.com. 
• 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
laan33 , 3931 TH Wouden
berg, telefoon 0332863510. 
• 15,16 en 17 april: 
Wageningen. Wagenpost 
2005, tentoonstelling met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas
se, georganiseerd door filate
listenvereniging 'De Globe' 

afdeling Wageningen. Motto: 
Oorlofl en Vrede. Aanleiding: 
het 40jarig bestaan van de 
afdeling en 60 jaar Bevrij
ding. Sporthal De Bongerd, 
Wageningen. Ca. 270 kaders; 
handelaren en jeugdactivitei
ten. Inlichtingen: P.Reij
broek, Dolderstraat29, 6706 
JD Wageningen, telefoon 
0317421107, of per email: 
p1etcrr@xs4ali.nl. 
• 10 tot en met 15 mei: 
Brno (Slowakije). Brno 2005, 
internationale FEPAtentoon
stelling onder erkenning van 
de FIP. Eenkadercollecties, 
Open Klasse. Brno Messe
gelände. Inlichtingen: H. 
Buitenkamp, Van Beresteijn
straat 26a, 9641 AB Veendam, 
telefoon 0598636165. 
• 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. ParkstadFila 2005, 
multilaterale tentoonstelling 
(categorie i, eenkader, jeugd 
en literatuur) in GSEver
band, georganiseerd door de 
Eerste Kerkraadse Philatelis
ten Vereeniging ter gelegen
heid van het 50jarig bestaan 
van de vereniging. Rodahal. 
Ca. i.ooo kaders. Handela
renstands, postadministra
ties, tentoonstellingsenvelop 
met speciaal stempel. Ope
ningstijden: op 20/5 en 215 
van 10 tot 18 uur en op 22/5 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: H. Brouns, Karolingen
straat 9, 636g BV Simpelveld, 
telefoon 0455441891. 
• 20, 21 en 22 mei: 
Kerkrade. Fila 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
trumtentoonstelling (55jarig 
bestaan) met deelname in de 
klassen 2 en 3 plus eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse. Motto: Uit de oude 
schoenendoos. SG Philips van 
Horne, Werthastraat i. Ca. 
300 kaders, handelaren en 
jeugdactiviteiten. Inlichtin
gen: G. Hendrikx, Irenelaan 
27, 6006 HB Weert, telefoon 
0495533862, emailadres: 
fl.p.hendnkx@zonnet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
Attentie: de ruilbeurs ran de FV 
Uithoorn op 8 januari gaat we

gens omstandigheden niet door! 

• 8 januari: 
Amersfoort. NFV Skandinavic. 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,1016. Tele
foon 0206329018. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele

j foono32i3i4305. 
! Hendrik Ido Ambacht. Sand

ido. Reeweg 79,13.17. Tele
foon 0786814441. 
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). 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12
16. Telefoon 0615224937. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Pr. Julianastraat 8,10
16. Telefoon 0547363000. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162429154. 

1 Utrecht. Internationale Verza
i melmarirt. Grote Veemarkthal, 
j 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. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024

I 6413608. 
• 15 januari: 
Appingedam. Aswa, Burge

I meester Klauckelaan 16,10
16. Telefoon 0596611454. 
Barneveld. Veluwehal, Nieu

! we Markt 6,1016. Telefoon 
i 0342414418. 
j Hilversum. De Koepel, Kapit
I telweg 399a, 12.3016.30. Te

lefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 

I Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. Te
lefoon 0384479883. 

[ Woudenberg. De Camp, De 
f Bosrand 15,1316.30. Tele

' foon 0332863510. 
' • 16 januari: 

Alkmaar. De Rekere, Muider

I waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 

I KerkradeHolz. De Holz, 
! Lambertistraat 12,1417. 

• 21 januari: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,1416. Telefoon 
0715156534. 
• 22 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3, to i6 . Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
■ 23 januari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58,9.3013. Telefoon 0475
483630. 

Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
• 24 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
• 29 januari: 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talma
straat 9,1016. Telefoon 
0184618112. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Purmerend. Concordia, Koe
markt45,1016. 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. 
• 30 januari: 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1015. 
Telefoon 1015. Telefoon 
0492525140. 
• 5 februari: 
AlmereHaven. SG De Meer
gronden, Marktgracht 65,10
16. Telefoon 0365341427. 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido, Reeweg 79,13.17 Tele
foon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt

straat43,1015. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nijverdal. Spoortheater, Pa
rallelweg, 1016. Telefoon 
0548616282. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
• 6 februari: 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,1016. Telefoon 030
6063944. 
• 7 februari: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld
plein 7, igonbekend. 
• 8 februari: 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. Te
lefoon 0384479883. 
• 12 februari: 
Bilthoven. Filatclistischc Con
tactfltoep OostEuropa, 't Vogel
nest, Zuiderkapel, Boslaan i, 
1016. Telefoon 0346572593 
(na 19 uur). 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0321314305. 
Haaksbergen. De Bouw
meester, Bouwmeester loa, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 12.3016.30. Te
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lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16, Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12-
16. Telefoon 06-15224937. 
Oosterwolde. De Miente, 
SneUingerdijk 39,10-16. Te
lefoon 0516-441646. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858. 
• 13 februari: 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijemonde 4,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
• 18 februari: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,14-16. Telefoon 
071-5156534. 

VEILINGEN 
27 februari: 
Roosendaal. Poststukken en 
post̂ cschiedenis. Sheraton & 

' Peel, Postbus 170,4700 AD 
I Roosendaal, telefoon 0165-

527130, fax 0165-527194, 
e-mail mb(ó)filatelist.com, 
website u;u)u;.jilatelist.com 
27 februari: 
Roosendaal. Fiiatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165-527130, fax 
0165-527194, e-mailadres 
mb(a)filatelist.com, website 
u)UJU).jilatelist.com 
27 februari: 
Roosendaal. Deel 2 Perpns NL, 
collertie-Rozcma en losse postze
gels uit nalatenschappen. René 
Hillesum, Postbus 170, 4700 
AD Roosendaal, tel. 0165-
527130, fax 0165-527194, 
e-mail mb(3)iilatelist,com, 
website uiwui.Jïlütelist.com 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

8 februari: 
MOOI Nederland (afleveringen i 
en 2): twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39. 
25 februari: 
Kunst uit bedrijfscollectics; velle
tje met tien verschillende 

postzegels van €0.39. 
22 maart: 
1 o o Jaar Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.39. 
100 Jaar Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.65. 
22 maart: 
Ondernemerzê cls 2005; mailer 
met vijftig postzegels van 
€0.39. 
5 april: 
Zomerzegels 2005 ('Oten 
Sien'); twee postzegelvelle
tjes met drie verschillende 
postzegels van €0.39+0.19. 
12 april: 
Mooi Nederland (afleveringen 
3 en 4); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39. 
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. 
24 mei: 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.39. 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.78. 
14 juni: 

Mooi Nederland (afleveringen 
5 en 6); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39. 
6 september: 
Tujeclmgemissic met de Volks
republiek China; thema 
'wind- en watermolens'. In
formatie ontbreekt nog. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage. Tel. 070-
3307500, info 070-3307575, 
Fax 070-3608926, Internet 
ummi.muscom.nl 
Geopend: ma-vrij van 10-17 
u.; za, zo en feestd. 12-17 "• 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €6.-; 65+ €4.50; 4-12 jaar 
€3.-; Rabo/NS-card 50% kor
ting; kinderen tot 4 jaar, MJK 
of CJP gratis; groepen groter 
dan tien personen €5.- p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post- en post-
waarden. Wel kunt u gebruik 
maken van de bibliotheek, op 
afspraak met mevrouw 
Spiekman: 070-3307500. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag op het Internet 
bereikbaar! Op de site van de 
NBFV {www.nbßi.nl) kunt u 
het Bibliotheekzegel aanklik
ken om informatie te raad
plegen over de prachtige col
lectie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Wilt u weten of een bepaald 
boek of tijdschrift aanwezig 
is, dan kunt u dit met behulp 
van een elektronisch ormu-
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u de 
bibliotheek mailen (e-mail 
bibliotheek(a)nbju.org). 
Geen Internet? De Bondsbi
bliotheek in Baarn is elke 
woensdag van 10 tot 17 uur en 
elke eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 12 uur ge
opend. 

Wat gaat de tijd toch snel; 
we zijn alweer in een nieuw 
jaar en ik wil dan ook alle le
zers van deze rubriek een 
goed en gezond 2005 toe
wensen: 

In december is deze rubriek 
niet verschenen en ook deze 
maand kan ik u nog geen af
beeldingen tonen van nieu
we stempels. Dat betekent 
niet dat er geen stempels 
zullen worden gebruikt, 
want op 28, 29 en 30 januari 
aanstaande wordt in de Pan
dahallen in Loosdrecht weer 
de jaarlijkse Filateliebeurs 
gehouden. Behalve het 
beursstempel dat drie dagen 
wordt gebruikt, zal er in 
Loosdrecht ook een stempel 
komen van de g2ste filatelis-
tendag. Bij een bezoek aan 
de Filateliebeurs kunt u ei
gen enveloppen laten af
stempelen met beide stem
pels of u kunt kant-en-klare 
enveloppen kopen. 

Zo gaat het bij de buren... 
Men zegt wel eens dat bij de 
buren het gras altijd groener 
is. Ik vind dat het - als het 
over de dienstverlening ten 
aanzien van het afstempelen 
van enveloppen gaat - ook 
zeker zo is. 
In Duitsland verhuisde de 
vroegere Versandstelle jiir Post-
uiertzcichen van Frankfurt 
naar Weiden en ter gelegen
heid daarvan werd een 
nieuw dagtekeningstempel 
aangemaakt en een speciaal 
gelegenheidsstempel. 
Met alle Hefde wordt bij onze 
buren, de Duitsers, een ver
zoek tot stempeling ingewil
ligd, met speciaal aange
maakte zelfinktende om-
klapstempels. 

StempeloarWol̂ anj Muhlber̂  aan 
het uierk in Berlijn. 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

E-MAIL: KEES.VERHULST(g)WANADOO.NL 

De kwaliteitvan een stem
pelafdruk voor verzamelaars 
is hoog in Duitsland. 

...en zo in Nederland 
In Nederland stempelen te
genwoordig de verenigingen 

B ^1 
^M 
\ 6 0 2 8 1 / 

^ Ĵ 
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Dâ tekenin̂ stempel FronI<fiirt. 

Dâ tekemn̂ stempel Weiden 

zelf hun eigen enveloppen 
met de bijzondere stempels 
die ze hebben aangevraagd. 
Het is vaak niet mogelijk om 
als particulier een stempel-
verzoek ingewilligd te krij
gen als je van eigen envelop
pen gebruik wil maken; er 
wordt niet meer 'centraal', 
bij TPGPost, gestempeld. 
Ik heb de afgelopen tijd veel 
brieven gekregen van lezers 
die vroegen hoe ze aan een 
bepaalde stempelafdruk 
kunnen komen. Mijn advies 
is het volgende. De vereni
gingen vragen een stempel 
aan bij TPGPost om eigen 
gelegenheidsenveloppen 
met dat stempel uit te geven. 
U kunt zo'n envelop met 
stempel vast wel bij de des-
betreflTende vereniging be
stellen. In Filatelie staan alle 
adressen van de aangesloten 
verenigingen vermeld. 
De beursstempels van TPG
Post worden op beursenve
loppen geplaatst die u kunt 
bestellen bij de CollectClub 
in Groningen. Uw eigen en
veloppen kunt u het beste 
sturen naar het adres Col-
lectclub. Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. Maar 
let op: er is altijd een kleine 
kans dat de gevraagde stem
pelafdruk niet (meer) lever
baar is. Eerstevluchtstem-
pels worden sowieso niet op 
eigen enveloppen geplaatst. 
De speciale eerstevlucht-en-
veloppen zijn te verkrijgen 
bij de vereniging De Vliegende 
Hollander, maar dan moet u 
wel lid worden van die ver
eniging. Het adres staat el
ders in het maandblad, bij 
de rubriek Luchtpostnieuu;s. 

Bekijk onze nieuwe website: 

¥fww.nationalepartijenwinkels.nl 

http://ummi.muscom.nl
http://www.nb%c3%9fi.nl
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TERMEN UIT DE WERELD 
VAN DE ARCHIVARISSEN 

Deel 2 (slot): van omslag tot brief 
D O O R CEES J . E . J A N S S E H , Z O E T E R M E E R 

In het vorige nummer van Filatelie lichtte de auteur van 

deze bijdrage een aantal archieftermen toe. Hij maakte 

daarbij gebruik van het boekje 'Archiefterminologie voor 

Nederland en Vloanderen', uitgegeven door de Stichting 

Archiefpublicaties. In het nu volgende tweede en laatste 

deel komen termen aan bod die vanwege hun 'dubbele 

betekenis' voor verwarring kunnen zorgen. 

Omslag: beperkt aantal stuk
ken, bijeengebracht in een 
erom heen gevouwen vel pa
pier. 

Toelichting: 
 Een bekende vorm is een 

dossieromslag; 
 Oude administraties gebruik

ten wel een draadje om de 
stukken aan elkaar te hechten 
waardoor een lias (bundel 
aaneengeregen papieren) 
ontstond, de voorloper van 
de moderne ordner. Deze 
stukken vindt men wel in ar
chieven die nog met zijn be
werkt. 

De term 'omslag' als couvert of 
briefomslag komt niet in het 
boekje 'Archiefterminologie' 
voor. De verzamelaars gebrui
ken deze term veelal voor de 
envelop met of zonder de opge
plakte postzegels, de aange
brachte stempelafdrukken en 
andere postale aanduidingen. 
Verder wordt de term 'omslag' 
gebruikt voor het deel van een 
vouwbriefah de inhoud van die 
briefis verwijderd en alleen het 
deel bewaard is gebleven met 
de adresgegevens en postale 
aanduidingen. Deze delen van 
brieven komen zeer veel voor in 
de poststukkenverzamelineen. 
Ook wordt 'omslag' gebruikt 
voor het kaftje van een postze
gelboekje, maar dat wordt hier 
buiten beschouwing gelaten. 

Zegel: hoeveelheid was, metaal 
of lak waarin met behulp van 
een stempel of ander hulpmid
del een afbeelding of tekst is 
aangebracht die ter bekrachti
ging van een akte (zie deel i van 
dit artikell daarop of daaraan is 
bevestigd door de opsteller of 

door andere betrokkenen. 

Toeiictiting: 
 Het zegel werd meestal ver

vaardigd door een stukje was 
of zacht metaal op een ma

trijs te leggen en dit met een 
stempel in de juiste vorm te 
persen; 

 Zegels werden ook recht
streeks op de akte aange
bracht en met het zegelstem
pel of zegelring vastgedrukt, 
al dan met onder een stukje 
ruitvormig papier of ouwel; 

■ Zegels, speciaal lakzeeels, 
werden niet alleen als oe
krachtigingmiddel gebruikt, 
maar ook als middel om een 
{vouw)briefte sluiten en ter 
herkenning. 

In de toelichting is vermeld dat 
de laatste soort zegels, de sluit
zegels, geen rol spelen m de ar
chivistiek. Vooreen verzame
laar kan zo'n zegel echter wel 

belangrijk zijn als documenta

tiemiddel. 

Brief: document in een door de 
traditie bepaalde vorm bestemd 
om aan degene aan wie het ge
richt is iets mede te delen. 

Toeiiciitiing: 
 Een verouderd synoniem is 

schrijven; 
 Eveneens verouderd voor een 

ambtelijke briefis missive; 
 Een ge/e/rfebWefdient uitslui

tend ter begeleiding van een 
bijlage of voorwerp; 

 Een open brief'\s gericht aan 
een bepaalde geadresseerde, 
maartevens voor publicatie 
bestemd. Verwant hiermee is 
het adres, dat niet openbaar 
behoeft te zijn; 

 Een circulaire of omzendbrief 
is gericht aan meer dan één 
geadresseerde en heeft de
zelfde inhoud. Voorbeeld is 
een convocatie voor een bij
eenkomst. 

Verzamelaars bedoelen met 
'brief biina altijd de envelop 
waarin de brief zich heeft be
vonden of nog bevindt. 'Brief 
wordt vaak ook gebruikt voor 
het omslag als overblijfsel van 
een vrouwbrief Deze toelich
ting komt niet voor in het boek
je 'Archiefterminologie'. 

,^<l^'^^'/^r,\^y^' •"^^mfL.^r^/e:' 

^^,v;KERS^ 

M, ^ ^ C 

'̂ S'CBSftVV^ ^"'^^».^^^'y^^i^^^'^ 

Links, van boven naar beneden voor en achterzijde en de inhoud van een vouwbnef Rechts, van boven naar beneden' sluiting door middel van 
een lakzegel, sluiting met behulp van een ouwel en een voorbeeld van een omzendbrief of circulaire (collectie auteur). 
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Smits Philately 1 9 
Nu gratis aan te vragen: 

De grootste prijslijst van Nederlandi 
Meer dan 110 pagina's postzegels met: 

5.500+ Losse nummers I Seriesi 
 750 kavels Nederland & Overzee 
• 1500 kavels West Europa incl. goed 

Frankrijk, Engeland, Oostenrijk etc. 
 Uitgebreid België klassiek & toppers 
 400+ plaatfouten & variëteiten 
 1.000 kavels buiten Europa w.o. Azië, 

Engelse/Franse Koloniën & ZAmerika 
 400 kavels Motief & Thema's 
 1.300+ blokken uit de gehele wereld 
 250 kavels toppers hele wereld 

1.000+ Partijen: 
 Grote & kleine collecties Nederland 

& Overzee 
 Zeer groot aanbod West Europa 
 Mooi Duitsland en gebieden 
 Oud Engeland & Koloniën 
' Zeer mooi Scandinavië 
 Interessant Oost Europa 
 200+ Partijen buiten Europa 
 50+ Uitzoekdozen Wereld 
 Veel partijen geschikt voor weder

verkoop 

NU nog meer redenen om te postzegelen bij Smits Philately 

INFORMATIEBON 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Emall: 
Interessegebieden: 

# i 
Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

o ja, stuur mij uw 2maandelijkse prijslijst 
o ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel nr. :| 

 g f  m i r An^n V\nn nn n^'^r Cnni»c P h i l r i t o K , A nr«c^■or/^■3nncoctraat^A/Q/^ Af\A ^iK'i^^V I I t r o r h t r>f f a v n a a r O'^O 'JSi.Q'Jfit'J 



Vraag naar onze 
GRATIS partijenlijsten 

V4UNT 
Numismatiek & 
Filatelie 

Philamunt 
Rosmolenstraat 34-36 
6i3iHZSittard 
Telefoon: 0^6 - 420 16 50 
Telefax: 046 - 420 16 51 
www.philamunt nl 
info@philamunt.nl 

Opemngstijden: 
Dmsdag t/m vrijdag 
van 10.00 -17.30 uur 
Zaterdag van 1100 -17.00 uur 

Daarnaast zijn wij ook op afspraak 
te bezoekenl 

Kijk ook eens op: 

www.philamunt.nl 

Numismatiek b FilateI 
Nttffitsmatiet j Filattlu 

iiuniiimarick muvt. 
»aiikbiljcrtcrt 

http://www.philamunt
mailto:info@philamunt.nl
http://www.philamunt.nl
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IWWW.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: posürein®planet 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: kienhorst.breda@freeler.nl 
www kienhorst.nl 

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

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorst@planet.nl 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. {055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verenigd Europa - Nederland 

postfris 
1978 t/m 1993 

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

Overige Europa zegels en landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

Luk Vanduffel bvba 
37STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 29 JANUARI 

OM 1 3 UUR IN HET CORINTHIA HOTEL TE ANTWERPEN 

44 

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

goede 

®" Nederland - Duitsland - Luxemburg - Frankrijk -
Oostenrijk - Engeland - enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen - stocks en restanten. 

lezoek onze website 
http://www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

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

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

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

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

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
Sint-Katelljnevest 34 - BE-2000 Antwerpen (België) 

(5) 00 323 233 89 70 
Website" http://www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

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

http://IWWW.KIENH0RST.COM
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


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

Aanwezig bij de 17e Filateliebeurs 2005 
in de Pandahallen te Nieuw Loosdrecht van 

28 t/m 30 januari 2005 

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

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

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

Een greep uit onze voorraad: 

Vrijwel complete vouwbrief, gedateerd 23 september 1673, verstuurd vanuit 
Den Haag naar Amsterdam, met 3Stuiverstempel Adema Hla (afgebeeld m 
Adema, pag.135, ex. v.Dieten). € 475 

CC ^ 

c^' ^/./^a^^,^ >■  <^ f^ 
é^ 

\ 

f ■ ' '4" //ur/i / V^^ /^t 

Complete vouwbrief, gedateerd 14 oktober 1734, geschreven "/« 't Comp, schip De Cornelia, 
legende Ter Reeden Texel', verstuurd naar Amsterdam met 6Stuiverstempel van de 
Texelse post. € 2.375 

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

http://bouscher.nl


RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 
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Complete vouwbnef, gedateerd Alkmaar, 5 november 1627, verzonden naar 
De RIJP met geschreven 'Ve bode vierentwintig stuivers'. Tot op heden de brief 
met de hoogste "bodebeloning", n.a.w. voor een pakketje van 12 brieven of mee 
te vervoeren vracht. € 1.875 
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Complete vouwbnef, gedateerd Amsterdam, 23 mei 1876, verzonden naar het GWC schip 
"De Goede Trouw", liggend voor Texel met bestemming Suriname. De 6stuivers voor het 
traject AmsterdamTexel moesten vooruit betaald worden m.i.v. 8121759, vandaar het 
FRANCOstempel . € 675 



tel.: 020679.59521 fax: 020679.4780 email: info@bouscher.nl 

nr 1 ,pl.lV, pos.6162 
€ 150 

m n r 2  , p l . V , pos.171! 
€ 150 

LIl nr 3 b  , pos. 5253 
€ 250 

nr 1 ■ DelftA 
€ 125 

nr 2 EnkhuizenC 
€ 195 

'A 

I'' 4 3 

nr 3 GravcE 
€ 995 

nr 1 • HeusdenC nr 2 ' LceuwardenC 
€ 305 € 100 

nr 3 SncckA 
€ 975 
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Complete vouwbrief, gedateerd (4 december 1852), verstuurd vanuit Harderwijk naar Vorden, 
gefrankeerd met nr 2, pl.I, pos.97. € 300 

Wij zijn zéér geïnteresseerde kopers van 
kwalitatief hoogwaardige proeven, postzegels, 

brieven en grote(re) collecties. 

mailto:info@bouscher.nl


RONALD BOUSCHER ABNAMRO Bank rek 5419.15 193 

■IB 
I M: NEDERLANDSCHE POSTERIJEN. 

24 ZEGELS VAN O CENT. 

PRIJS 73 CENT. 

NEDERLANDSCHE POSTERIJEN. 

\d,2 

PB6 

24 ZEGELS VAN I Ä 2 CENT. 

PRJJS 13,01. 

€ 2 475 PB 10 € 1375 

PB39L € 675 PB46 € 425 

N^'. 

Qui 

naar 

den 

door 

" " V ^ 

tnntie vooi het 

^ 

/ 
/ A 

telegiam n'' ^ 

afgegeven op 

191 .̂ , 

M '% 
Betalingsbewijs voor telegram met Ix T3, met 
afstempehng Maastricht 1771919 € 1275 

to. 
^ 

Quitantie vooi het telegiam n° l?/o. 

lar / iL (A4i'y^ , afgegeven op 

den 

door 

Betalingsbewijs voor telegram met 2x T3, met 
afstempeling Maastricht 30111920 € 1275 



J k ^ K H Ü ! ( E 2 ^ ^ E K h OVERZICHT VAl 
^ A ^ ^ W K ^ E M R ^ S ^ E I ^ I SAMENSTELLIN' 

OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mai l : e . b r a a k e n s i e k ( a ) w o r l d o n l i n e . n l - t e l e foon 0 1 8 6 - 5 7 1 7 7 6 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöp-
pe 20, 7609 CB Almelo, 
©0546-864988, scormcijcr.2@) 
pianrt.nl. 
Federatie I.V. Philatelica: J.M.G. 
van Mullekom, 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, ^:u)illcke.tnb(ä) 
iDxs.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische Filate
lie: J.C. van Duin, Berglusdaan 
84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

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, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525, :-Jb.karsch®) 
hccnrt.nl. 
Almere: 
VPVAAImcrc; mw. E.iM. Slok
ker, Kreeftstraat 37,1317 KP 
Almere, ©036-5341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier-
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
Mpm.Ddpoel@tiscali.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N 128, 
4286 EEAlmkerk, ©0183-
403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; mw. M. van der 
Weijden, Grienden 67, 3831 
HP Leusden, ©033-4945343, 
:ï;MDdWeijden(5)mdis.nl. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23,3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelwcen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74, i i8 t PH 
Amstelveen, ©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya 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. 
ASVShell Filatelie; I.E. Hole
wijn, Shell International Che
micals BV, Postbus 38000, 
1030 BN Amsterdam, ®020-
6302006. 
PWVA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut8o';mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 

1077IX Amsterdam, ©020-
6764098, feahuandenbrinkcó) 
hi.nL 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wilder
nislaan 13,7313 BB Apel
doorn, ©055-3554iro. 
FV'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29, 7311CR Apeldoorn, 
©055-5223655, warendmaas@) 
daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppin^edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; LI. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; I.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, Mj_huisl(cs@ 
hrtnrt.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839, 
>ir.tenhoedtoi(g)chello.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592-612413. 

I ^ 
I Baarn: 
, PV Baarn; A.C. Engelberts, Le-
i pelaarstraat 20, 3742 XP 

Baarn, ©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Phiirtelica Badhoeve-

' dorp; T. van Leeuwen, lan 
I Benninghstraat43,1181 SB 
I Amstelveen, ©020-6415022. 
! Barneveld: 

FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat3i, 3772 
CE Barneveld, ©06-12398602, 
wdeglobe-barneDeld(3) 
loanadoo.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. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; E.A. Oude Elfe-
rink, De Haaghe 37, 6641 BI 
Beuningen, ©024-6777132. 
Beverwijk: 
KPC BeveriDijk; R.v.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VI Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bllt/Bilthoven: 
PV'Hrt Postmerk';. R.M. Perk, 
Koekoeklaan 13, 3722 AM 
Bilthoven, ©030-2281610. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.I.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 
BN Blitterswijck, ©0478-
531992. 
Bloembollenstreek: 
rv Philatelica; mw. M.I. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944-
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöp-

pe 20, 7609 CB Almelo, 
©0546-864988, Mcor.meijer®) 
hccnct.nl. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zardaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBreda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23, 4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpol-
ders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. 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: 
FVIJssel-&Lckstreek; I. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum; M.I. Kramer, 
Rooseveldaan 43,1902 DJ 
Castricum, ©0251-657751. 
Coevorden: 
PVCoeDorden e.o.; I. Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, ® 0523-260051. 

Dalfsen: 
IV Philatelica; I. Schoemaker, 
Magnolialaan 9, 7711 LX 
Nieuwleusen, ©0529-484061. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133,7491 AD Del
den, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deljt; I .e . van Muiswinkel, 

A. van Schendelplein 71, 2624 
CRDelft, ©015-2564838, 
i'.hansmuis(g)jcuanmuisu)inkel. 
speedlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip-
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, -Jinjog) 
DeuenterPostzegelclub.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, 7ogiVX Dinx
perio, ©0315-655010. 
Doesburg-HengeloCGId): 
FV 'De Globe'; P.I. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV'DeGlobc'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MI 
Doetinchem, © 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 LG 
Dordrecht, ©078-6170884. 
DPV 'De Postjager'; J.L Ouwer-
kerk, Rozenhof 19, 3311 IT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E.Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
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 IP Dronten, ©0321-
310101, ^h-akios@)dronten.nrt. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©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, Mo
lenweg 19, 6049 GA Herten, 
©0475-330788. 
PhVGelre-Gulick/Echt;Vic 
Bours, Irenelaan 6, 6114 BS 
Susteren, ©046-4492604. 
EdamA'olendam: 
P.V. 'Evopost'; L.P.C. Smits, 
I.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. lUdstaat, Wil-
terdinkstraat22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, 
>-g.radstaat(3)hccnrt.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.I. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; I.G.C. de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481-376064. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; LGerbens, 
Nooordzoon 48, 8316 Cl 
Marknesse, ©0527-201960, 
:».gerbens(5)u)orldonline.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 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E.P.V; W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel, Burg. Renkenlaan 4, 8162 
CW Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 
SN Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; I.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945. 
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Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, Van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR 
Goor, ©0547273033, L' hen
la@u)orldonlme nl. 
Gorinchem: 
PVCorinchem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Binee, 
Rossimstraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Ben
venutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©0715722702. 
Philatelica Den Haag; J.P. Lok
ker, romatenstraat245, 2564 
CR Den Haag, ©070
3256494. 
PC 'De Kritifl'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vredestein'; P.W. van de 
Nes, Rietvoorndaal 160, 2553 
NN Den Haag, ©070
3976965. 
PV 'sGmvenhage e o ; J. Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070

3473547
Groningen: 
IVPhilatchca, D. Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©0505344229. 
PV Groningen; J.P A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijk
straat44, 2024 BK Haarlem, 
©0235263267(na 19.00 uur). 
IVPhilatchca; H.J. Hoonmg, 
Halbertsmastraat 48, 2035 
CH Haarlem, ©0235362980. 
HFV 'Op Hoop van 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 , 
Houtrijkstraat9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist', A.C.J, van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, • arjanuanbaarengi 
hctnet nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H. W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 

LTi Heerenveen: 
° PVHccrenueen;G. deBeer, De 
^ Plasse I, 8449 EH Lerband, 
 ©0513625239. 
^ Heerhugowaard: 
^ PHV Heerhugowaard e o ; mw. 
:^ L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
^ 1701 VH Heerhugowaard, 
— ©0725715665. 
™ Heerlen: 
^ PV Heerlen e o ; mw. C.H. Wol
j singGrens, Promenade 267, 
^ 6411JJ Heerlen, ©045

7 57'7790
n Heeze: 
V Filatelie Heeze; J. van der Lin

den, Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den 

Helder, ©0640772367. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; J J. Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181322699. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eiken
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492534793, 't Ieijten2@ 
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 BKZwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8,7542 CM 
Enschede, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 19. 
5301 BM Zaltbommel, ©0418
680790, • reneuanachtcrbcrg@) 
tiscali nl. 
Heusden: 
PV'Black Pcnnij'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e o ; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoekvan Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHockscheuiatird; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, 
Churchillstraat 141,7451 ZE 
Holten, ©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogcueen; H.J. Ruiter, Sa
telhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HooflczandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPVofd WestFriesland;J.L.M. 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229231458. 
Philatelica Hoorn e o ; W.E. 
Bok, Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Postzeflelvereniginä Huizen en 
Omstreken ; J.P. de Ruyter, Ko
ningin Julianastraat 30, 1271 
SM Huizen,©0355258i33. 

K 

Kampen: 
IV Philatelica; J.G. Fidder, Gal
léstraat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PV Katunjk/Rijnsburg; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhVtFakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IV Philatelica; 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@) 
ujorldonlme nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H P. van der 
Roest, Tamaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IVPhilatehca; R.K.J.Hegen
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; vakant 
AV 'De Philatelist'; W.L. Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CR Lelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
'De Loupe'; J P.G. van der Meer, 
Hondsroos 6, 3831 CG Leus
den, ©0334943379 (werkd., 
i923uur), • jpfludmcer39(5) 
hetnet nl. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
ZantenWillemsen, P.C. 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borcu
lo, ©0545272543, 
^ujissenbur^ ()(g)hetnet nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiseher, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. 
Verbeek, Schubertlaan 503, 
3144 BK Maassluis, ©010
5917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimbura; B.J.M. 
Braamhaar, Kapittellaan 57, 
6229 TS Maastricht. 
Meppel: 
Philatelica P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797^ 
AK Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA Pur
merend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, '*'"' storm@hi nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserloodden Duik, Burg. 
Van Trichdaan 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. 
'Onder de loupe'; J.M.M. Ooms, 
Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632
Noordwijkerhout: 
IVPhilatchca; J.M.G. van Mul
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211WTNoordwijker
hout, ©0252373440. 

Nunspeet: 
NVPV;C.A. deBil, Kuntze

straati5o, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 6564 AB Hei
lig Landstichting, ©024

3233454. ''"if»© 
nupvnyme^en nl. 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos
sens, Vendelierstraat 15, 6562 
NAGroesbeek, ©024
3974654, i'iu)j m goossens@ 
chello nl. 

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 (FrI): 
Stellingmeruer Fil Ver; P. Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

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

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

353352
Renkum/Heelsum: 
FV'De Globe', W.J.G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; R.P.L. Aerdts, 
Hoendercamp4, 5953 DC 
Reuver, ©0774744551, 
iä3raerdts(5)hetnet nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M.F. Bijl, Ko
ningsland 71, 6991 DH Rhe
den, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilatehca; W.v.d. Velde, 
Groningerweg32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
•''w vd uelde@hccnet nl. 
Roermond: 
PV Roermond; Ing. Th.J. van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 
HC Heythuysen, ©0475
495899. 

Roosendaal: 
Pi) Philatelica WestBrabant; J.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, ■ noordmail(a)hetnet nl. 
PVRoosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PVPhilatchca; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N, Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597. 
PC Rotterdam, J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatchca; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181
212967. 
Rijssen: 
PV Rijsscn ; D. Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ Rijssen, 
©0548542669, 
^ d grunu)ald(a)u)xs nl. 
Rijswijk: 
WPV RijsuJijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPVSasscnheim; 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 Vereniflin.g uan 
Postzegcluerzamclaars; H. Schep, 
Beneluxlaan 8, 2871 HG 
Schoonhoven. 
Schijndel: 
SWP; F.Fierens, Hertog Hend
rikstraat II, 5492 BA SintOe
denrode, ©0413472746, 
«JTansenlia(3)annaburcht nl. 
Sittard: 
FVSittard c o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV'Philetica';J. van Schalk, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TBSliedrecht, 
©0184412338. 
Soest: 
P V Eemland; J. van der Vos, 
Juhanalaan 18, 3871VJ Hoeve
laken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatchca; mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, 
©0181616995,1 maliev(a) 
planet nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatchca; H. Apperio, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
L'h apperlo(5)hetnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg5i, 8471AJ 
Wolvega, ©0561615153. 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk', A.H. de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125. 
PVZecuuJschVlaanderen; 



G.v.d. Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, 
©0115648618. 
Tiel: 
PhilatclistenclubTid; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 G) Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.F.M. Tukker, 
Postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417, 
«upttilburg@planet.iii. 

U 

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

Vaals: 
PV'Drielandcnpunf; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGlobf'; H.A. Weerdeste
ijn, Doetinchemseweg 48, 
7021 BTZelhem, ©0314
622272. 
Veendam: 
FVVcendam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraatió, 9645 
NV Veendam, ©0598632793. 
Veenendaal: 
FV 'Df 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 GrootVcldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 ICD Velp. 
Venio: 
P.V.'Pbüa Venlo'; M.J.M. Gie
len, Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; wnd. C.G.K. 
Timmer, Herman de Man
straat 6, Vianan,®0347
373396. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Wssingse FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15, 
4384 BT Vlissingen, ®oii8
464109. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat4, 5256 BG 
Heusden, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilatelicü; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©0715616x67. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'DeGlobe';N.H. Edelen
bosch, Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317
424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat2i, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujfclaar'; J. Kort, Pla
netenlaan 8,1771 BZ Wierin
gerwerf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W.Top, 
Schepperijlaan 8, 9951BJ 
Winsum, ©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermo
le. Laan van Hilbelink44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 

FV'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FVWoerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woer
den, ©0348567157, filate
lie.u)oerdcn(ä)u)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.T. Groo, 
Zwanebloem 4, 3931 WK 
Woudenberg, ©0332867400. 
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, 
®o343573979ofo6
48138293. 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraati, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, 'igsiuetsg) 
Jieeler.nl. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan, ^hksmit^chello.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeiuolde; J. NoUet, Pluutha
ven36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
Zcistcr Zegel Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 

Driebergen, 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout 23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV'DcGlobc'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuien Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 
10, 2718 JA Zoetermeer, 
©0793613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVRegioZuiartsluise.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©038
3866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechte.o.; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
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 

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 euro extra. 

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€7,50 
€10 

€12,50 

€15 

^€17.50 
Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven 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 bankof gironummer: 

Straat:, 

Kruis hier de ge

wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

ü 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'. 

mailto:%c2%abupt-tilburg@planet.iii


.jKftt!,. „MiiiJmtiie: 

Deze aflevering 

In het afgelopen jaar hebben wij een aantal leden aan u voorgesteld 
en werden diverse facetten van het postzegelvak belicht. 
Producenten van postzegelbenodigdheden kwamen in deze reeks 
nog niet aan het woord. Toch heeft onze vereniging diverse 
vertegenwoordigers op dit gebied, die flink aan de weg timmeren 
en zelfs een internationale naamsbekendheid hebben opgebouwd. 
Daarom vroegen wij aan commercieel directeur Marcel van Leeuwen 
van Importa of we eens een kijkje in de Udense keuken van dit 
bedrijf mochten nemen. Hier worden volgens beproefde recepturen 
al vele tientallen jaren albums en insteekboeken gemaakt. 
Ook aandacht voor de zeventiende filateliebeurs, die eind januari 
in Nieuw-Loosdrecht wordt gehouden en de Junior catalogus van 
Nederland en OG, die vanaf woensdag 12 januari in de winkels ligt. 

Druk en gezellig als altijd! 

Filateliebeurs 2005 staat voor de deur 

De altijd wat saaie maand januari krijgt in ieder geval op filatelistisch 
gebied een enerverend slot. In het laatste weekend, van 28 tot en 
met 30 januari, wordt in de Pandahallen van Nieuw-Loosdrecht 
alweer de zeventiende editie van de traditionele Filateliebeurs 
gehouden. De erkende vakhandel zal sterk vertegenwoordigd zijn. 
Tientallen NVPH-leden zullen gezamenlijk borg staan voor een 
breed en hoogstaand aanbod van filatelistisch materiaal. 
Daarnaast zullen onder andere vele gespecialiseerde verenigingen 
een stand bemannen en uit de collecties van hun leden tentoon
stellen. Een uniek filatelistisch evenement dat u gratis kunt bezoeken. 
Ook het parkeren is vrij en voor reizigers met het openbaar vervoer 

is er een gratis pendeldienst van en naar het station Hilversum 
(vertrek en aankomst aan de achterzijde bij het Oostspoorplein). 
Meer informatie vindt u elders in dit nummer. 

'Wij spelen in op de wensen van 
de verzamelaar' 
In gesprek met Marcel van Leeuwen, 
commercieel directeur van Importa 

Wie denkt dat insteekboeken en albums typisch artikelen zijn, 
die in achteraf gelegen stoffige loodsjes worden gemaakt, komt 
bedrogen uit als hij het parkeerterrein van de firma Importa in 
Uden oprijdt en wordt geconfronteerd met een zeer groot en 
uiterst modern ogend gebouw aan de rand van een bedrijvenpark. 
Marcel van Leeuwen (45) vertegenwoordiger van de derde generatie 
van de familie, die dit bedrijf runt, vertelt hoe het zover is gekomen: 
'Mijn opa, Jacques Habraeken, is in 1941 min of meer nood
gedwongen met het bedrijf begonnen. Hij was vertegenwoordiger 
in tabakswaren en de bezetter maakte de handel daarin onmogelijk. 
Hij is in dat jaar naar de Kamer van Koophandel gestapt en begon 
onder de naam Importa een bescheiden postzegelhandel aan de 
Haagse Jan Hendrikstraat. In 1957 kwam mijn vader. Peter van 
Leeuwen, die inmiddels getrouwd was met een dochter van de 
oprichter, in de zaak. Langzaam begon het bedrijf te groeien en 
werden er in een bedrijfshal in Rijswijk de eerste albums en stock-
boeken gemaakt. In 1964 werd Importa naar Delft verplaatst. 
Hier waren we gevestigd in vijf grachtenpanden. Een situatie, die 
verre van ideaal was. Omdat de vraag naar filatelistische benodigd
heden sterk bleef groeien besloot mijn vader, mede gelokt door 
aantrekkelijke vestigingssubsidies, het bedrijf te verplaatsen naar 
het nieuw in te richten industrieterrein van Uden. De toenmalige 
burgemeester van deze gemeente, een verwoed filatelist, was verguld 
met onze komst. De groothandel en productieafdeling kwamen 
samen onder één dak, waardoor er veel efficiënter kon worden 
gewerkt. Wij hebben er nooit een seconde spijt van gehad, het was 
de juiste stap op het juiste moment,' stelt Marcel van Leeuwen 
ruim een kwart eeuw later tevreden vast. 
We betreden de grote hal, waar de voorraden van de groothandel 
zijn opgeslagen. De artikelen van bekende merken liggen 

Productie en groothandel onder één dak 



gebroederlijk in de grote stellingen Zelfs de albums van de 
vaderlandse concurrent Davo zijn in het assortiment opgenomen. 
'Geen enkel probleem,' zegt Van Leeuwen We leveren, waar de 
klant om vraagt. Dat is altijd ons motto geweest.' In het productie
gedeelte staan tal van specialistische machines voor het maken 
van onder andere albums en stockboeken opgesteld. Staand tussen 
bijna twee meter hoge rollen zwart en wit karton en gigantische 
hoeveelheden plastic en pergamijn vertelt Van Leeuwen verder-

'Dit soort machines hebben we zelf ontwikkeld' 

'Dit soort machines zijn niet te koop, die moet je dus zelf ontwik
keien. En dat heeft in het verleden nogal wat voeten in de aarde 
gehad. In de loop der jaren zijn we er in geslaagd om alle fasen 
van het productieproces zo goed mogelijk uit te voeren, waarbij we 
geen enkele concessie willen doen ten aanzien van de kwaliteit.' 

"We leveren, 
waar de klant om vraagt" 

Arbeids intensief 
'Het maken van albums en insteekboeken vereist een intensieve 
handmatige begeleiding. Je kunt niet een rol papier en een baal 
plastic in zo'n machine stoppen en er een kwartier later tweehonderd 
stockboeken uithalen. We werken hier in totaal met negentien man. 
Daarnaast zijn er nog enkele tientallen thuiswerkers, die ons helpen 
met de productie van de Juweel albums, die volledig van klem
stroken zijn voorzien, leder strookje wordt met de hand ingeplakt. 
De kans is uiterst klein dot hier ooit goed werkende en betrouwbare 
machines voor worden ontwikkeld. Daar is de markt, hoewel we 
de albums en supplementen soms in oplagen van duizend of meer 
vervaardigen, te klein voor Hoe het kan, dat deze arbeidsintensieve 
producten toch voor redelijke prijzen in de winkel liggen^ Dat vraag 
ik me ook wel eens af,' lacht van Leeuwen 'Maar daar hoeft de 
consument zich in ieder geval geen zorgen over te maken.' 
Compagnon Ronald van Leeuwen (43), de technisch directeur van 
het bedrijf die zich het liefst op de werkvloer bevindt, onderschrijft 
wat betreft de toekomstige ontwikkelingen op productiegebied de 
woorden van zijn broer. 'Over twintig jaar gaat het nog net zo. 

Cadeau ^̂ *̂ ^ 

voor jong .̂> ' i ^ - ^ " 
en oud 

^fLATELlE 

Alleen zal er een verandering optreden in de materialen, die we 
voor de fabricage gebruiken Hoewel het duurder is merken we 
dat er momenteel een verschuiving plaatsvindt van papier naar 
plastic Dat is geen enkel probleem. We kunnen het aanbod 
moeiteloos aan de vraag aanpassen ' 
Broer Marcel knikt instemmend 'We leveren aan zo'n tweehonderd 
postzegelhandelaren en zevenhonderd kantoorboekhandels Er 
zal altijd vraag blijven naar filatelistische benodigdheden. Maar 
de verzamelaar leeft in een snel veranderende wereld Het is niet 
meer dan logisch dat onder invloed hiervan ook zijn smaak sneller 
kan veranderen. Als we hier goed op inspelen kan Importe tot in 
lengte van dagen mooie albums en insteekboeken blijven maken.' 

Nieuvs/'e Junior catalogus verschijnt 
Vanaf 12 januari ligt de Junior catalogus 2005 van Nederland en 
OG in de winkel Vele prijswijzigingen, bijna zonder uitzondering 
in opwaartse richting, en de opname van nieuwe uitgiften zorgen 

ervoor, dat de koper van deze 
catalogus weer volledig van 

de laatste ontwikkelingen 
op de hoogte is. De prijs 

van dit handzame boek
werk bedraagt acht 

euro en vijfentwintig 
cent. 

Contactadres Weteringkade 45 

2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

E-mail' info@nvph.nl 
Internet. >WV>V.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


PRINS BERNHARD (1911-2004): 
KLEURRIJK EN MARKANT 

^Vader van het Verzet' en natuurbeschermer pur sang 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 
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Bij het ophalen van herinnerin
gen aan de prins w/erd in het al
gemeen met liefde en respect 
over hem gesproken. Wie had 
dat kunnen denken aan het 
eind van de jaren zeventig van 
de vorige eeuw, toen prins 
Bernhard werd verguisd vanwe
ge de Lockheed-affaire? Zijn rol 
teek uitgespeeld en de man die 
eens de hele wereld rondreisde 
en te midden van de groten der 
aarde verkeerde, had moeite 
om zijn dagen zinvol te vullen. 
Uiteindelijk kwam hij de slag te 
boven en met het verstrijken 
van de jaren oordeelde het Ne
derlandse volk steeds milder 
over prins Bernhard [afbeel
ding ^). 

NIET SERIEUS 
De prins werd geboren op 29 
juni 1911 in het Duitse Jena; hij 
was de oudste zoon van prins 
Bernhard von Lippe Biesterfeld 

Op ] december 2004 is prins Bernhard op 93-jarige 

leeftijd overleden. Daarmee verloren de Oranjes een 

opmerkelijke Paier Familias. Jeffrey Groeneveld blikt 

terug op het leven van de veelbesproken prins. 

en barones Armgard von Siers-
torpf-Cramm. Zij gaven hem 
een indrukwekkende rij voorna
men: Bernhard Leopold Frede
rik Everhard Julius Coert Karel 
Godfried Pieter. Hij volgt huis-
onderwijs, gaat naar kostscho
len en studeert rechten. Het 
studentenleven wordt niet ge
kenmerkt door ijverig studeren, 
maar wel door stevig feestvie
ren. Pas als zijn vader in 1934 
sterft pakt hij de studie serieus 
aan en haalt zijn doctoraal rech
ten. Zoals zo vele van zijn land
genoten ontkomt ook hij er niet 
aan zich op de een of andere 
manier te verbinden aan de na

zi's. Hij wordt lid van het mo
torrijderskorps van de SA en la
ter van de Relter-SS; hardnekki
ge geruchten dat hij lid zou zijn 
geweest van de NSDAP heeft 
de prins altijd ten stelligste ont
kend [afbeelding!). 

IDEALE PARTNER 
Bernhard treedt in dienst van 
het chemiebedrijf/C Farben [af 
beelding3). Hij werkt hard en 
een directeurspost ligt in het 
verschiet, maar zo ver komt het 
niet. In 1936 verlooft Bernhard 
zich met prinses Juliana [afbeel
ding 4). Hij is de ideale partner 
voor de verlegen kroonprinses. 

' c h t s - ^ ^ n s I Bernhard geportretteerd 
1 bij zijn zestigste uerjaarda^ 

;nmerkende onderdelen van be 
waar hij op dat moment com-

ns van \s- Fokker, de Jaarbeurs 
Utrecht, Hoo^ouens en KLM 

JlmlO.JlptrtC 

wmm 

De vlotte en charmante prins 
steelt niet alleen het hart van Ju
liana, maar ook van haar moe
der, de stijve koningin Wilhel
mina en van het Nederlandse 
volk. Als uit het niets is er in
eens een verloofde voor de 
kroonprinses, die maar niet aan 
de man leek te komen. Vanuit 
het PTT-hoofdgebouw in Den 
Haag, waar een radiozender is, 
spreekt het jonge stel tot het 
land, dat spontaan aan het fees
ten slaat. Bernhard maakt een 
goede indruk en de kranten prij
zen zijn Nederlands, dat fone
tisch voor hem was opgeschre
ven. Het Duitse accent zou 
nooit verdwijnen en op hogere 
leeftijd zelfs weer sterker terug
komen. 
Het kabinet verzuimt om in het 
inburgeringprogramma een 
stevig pakket staatsleer aan te 
bieden. De prins wordt geïnstal
leerd bij de Raad van State, 

Links, 2 Hoewel de pnns lid is 
geuieest uan eny e Nazi-organi-
saties zag hij Hitler nooit zitten. 
Op 25 juni 1940 spreekt hij 
uoor de BBC uiterst onvriende
lijk ouer Hitler en zetjt hij te uer-
trouiüen op de geallieerde ouer-
uJinning. Het bracht zijn broer 
Ascfiioin, die een/erucnt Nazi 
luas, in de problemen. 

Rechts: 5. De prins 
merkte eni^e tijd uoor 

IG Farben, dat later 
berucht zou worden 

door de productie uan 
hetijasdatindc^as-

kümers werd ̂  
bruikt. 

6 M - ! 
SÈLLSetttHHba 

ENSEEM^ -
MM 142/1« 

I.G.FARBEM1HDUSTR1-
AKTiENGESELLSCHAFT 

Berl in - Hatensee 1 

12. Bij de uitt;aort uan de prins uloflen drie Fi6's en een Spitfire in 'missing man'-^rmatie ouer Delft. 

Lmksbouen: 13 Eisenhoiuerkon^oed 
met de pnns ovtrwtg, maar ucrzette hij 
zich heui^ te^en diens benoeming tot 
opperbeuelhefaber 

Rechtsbouen-14. Montgomery sloe^ de 
luaarschuunn^en uan Bernhard en 

generaal Sosaboiuski (zie ook 
ajbceldin^ 16) in de luind 



maar hij bezoekt weinig verga
deringen. Er wordt naarstig ge
zocht naar een goede functie 
voor de prins. De Nederlandse 
Handelsmaatschappij lijkt op 
het eerste oog een goede plaats 
voor hem en na enig onderzoek 
wordt het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen voorgesteld. 

FOTO'S 
Op 7 januari 1937 treden Juliana 
en Bernhard in het huwelijk en 
na een lange huwelijksreis ves
tigt het paar zich op paleis 
Soestdijk (aflieeldingen^en 6). 
Daar worden al snel twee doch
ters geboren, de prinsessen 
Beatrix en Irene. De prins laat 
dan al zien dat hij zijn roeping 
als handige zakenman is misge
lopen. De eerste foto's van prin
ses Beatrix verkoopt hij name
lijk aan een Engelse krant. Ook 
Nederlandse bladen publiceren 
door de prins gemaakte foto's 
en in 1940 geeft de PTT zelfs 
drie briefkaarten uit met foto's 
van Beatrix en Irene. Zij worden 
verkocht ten bate van het Alge
meen Steun Comité 1939 (af
beeldingen yen 8). 

KEERPUNT 
Bij de Duitse inval twijfelt Bern
hard geen moment waar zijn 
loyaliteit ligt. Hij haat zijn voor
malige vaderland en schiet op 
Duitse vliegtuigen. Als prinses 
Juliana en de kinderen uitwijken 
naar Engeland, begeleidt hij 
hen. Op de pont bij Ijmuiden 
weet hij te voorkomen dat Duit

se vliegtuigen de pont tot zin
ken brengen door te verhinde
ren dat soldaten de vliegtuigen 
beschieten en zo de aandacht 
trekken. Zodra vrouw en kinde
ren veilig in Londen zijn keert 
hij onmiddellijk terug naar Ne
derland, om koningin Wilhelmi
na bij te staan [afbeelding 9). Zij 
heeft echter het advies gekre
gen om ook te vertrekken. De 
prins wil in Nederland de strijd 
voortzetten, maar kan weinig 
doen en bereikt Londen via Bel
gië en Frankrijk. 
De Tweede Wereldoorlog wordt 
het keerpunt in Bernhard's le
ven. Het verhaal gaat dat ko
ning George VI heeft gezegd 
dat de prins de enige is die van 
de oorlog heeft genoten [afbeel-
dingio). De Engelsen bekijken 
Bernhard de eerste tijd met ar
gusogen, lan Fleming, de gees
telijk vader vanjames Bond heeft 
in opdracht van de Britse gehei
me dienst de prins langdurig in 
de gaten gehouden. Op voor
spraak van koning George VI 
krijgt Bernhard toch de kans 
zich te bewijzen. Bij de Royal Air 
Force haalt de prins zijn militai
re vliegbrevet en ondanks het 
uitdrukkelijk verbod van konin
gin Wilhelmina neem hij deel 
aan vluchten boven bezet Euro
pa. De prins, die als geen ander 
het vertrouwen van zijn ge
sprekspartners weet te winnen, 
bouwteen belangrijk netwerk 
van contacten op waar hij later 
op kan terugvallen. Hij wordt 
verbindingsofficier tussen het 

Nederlandse leger en de Engel
sen en wordt de spil van de ver-
zetswerk dat vanuit Londen 
wordt gecoördineerd. Bernhard 
richt het Prins Bernhard-Spitfi-
refonds op, dat met succes geld 
inzamelt om gevechtsvliegtui
gen te kopen voor de RAF [af
beeldingen n en 12). 

GROOT PRESTIGE 
De relatie met koningin Wilhel
mina wordt in die tijd intensie
ver. Voor de oorlog had zij haar 
schoonzoon al ingezet om knel
punten bij de krijgsmacht op te 
speuren, tijdens de oorlog fun
geert hij als haar militaire voel
sprieten. Zij wil hem opperbe
velhebber van de Nederlandse 
strijdkrachten maken, maar 
stuit daarbij op verzet van gene
raal Eisenhower, die het bevel 
voert over de geallieerde strijd
krachten in Europa [afbeelding 
13). Hij vindt dat de rol van con
stitutionele prins en de functie 
van opperbevelhebber onver
enigbaar zijn. Bernhard neemt 
uiteindelijk genoegen met het 
bevelhebberschap van de Ne
derlandse en Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS). In die hoe
danigheid is hij aanwezig bij de 
capitulatie van de Duitsers in 
Wageningen. 
Het prestige van de prins groeit 
in de oorlogsjaren enorm. Dat 
belet generaal Montgomery niet 
om Bernhards waarschuwingen 
met betrekking tot de Slag om 
Arnhem in de wind te slaan [af
beeldingen 14 en 75). In andere 

kringen slaat men weer hele
maal door naar de andere kant. 
Enkele BS-commandanten wil
len de prins een leidende rol in 
het naoorlogse Nederland ge
ven, een idee dat hij zelf als 'te 
gek voor woorden' van de hand 
wijst. Het is hem inmiddels wel 
duidelijk geworden dat de de
mocratie beschermd moet wor
den, ook al heeft hij een hekel 
aan het 'geneuzel' dat de parle
mentaire democratie soms met 
zich meebrengt. Een denigre
rende opmerking over het par
lement, die hij in 1971 zonder 
schroom ventileert, levert hem 
een van de weinige publieke re
primandes op van een minister
president. 

OMBUDSMAN 
Prins Bernhard, die voor de oor
log slechts honoraire rangen 
bezit, maakt tijdens de oorlog 
snel promotie. Voor zijn ver
diensten verleent koningin Wil
helmina hem in 1946 de hoog
ste militaire onderscheiding, 
het Commandeurskruis van de 
Militaire Willemsorde (afbeel-
dingi6). In 1945 wordt nij eervol 
ontslagen als bevelhebber en 
benoemt de koningin hem tot 
inspecteur-generaal van de Ko
ninklijke Landmacht [afbeeldin
gen 77 en 18), een functie die la
ter ook de Koninklijke Marine 
en Luchtmacht zal omvatten. 
Als inspecteur-generaal voelt de 
prins zich als een vis in het wa
ter. Dankzij inspectiebezoeken 
en gesprekken op de werkvloer 

soesti 

Bonen 3, Het bruidspaar, de prins is jjekleed m het 
uniform uan ritmeester der huzaren 

Bouen. 6. Het paar neemt zijn intrek in Paleis Soestdijk 
De prins zou er 67 jaar ujonen, maar het was hem met 
uertjundertesteruen. 

Boven 4 prinsesjulmno en 
prins Bernhard op de trappen 
uan Paleis Noordemde, 1936. 

Onder, 15 Tot aan zijn 
dood zou de prins de 

dappere Poolse jjeneraal 
Sosflboujski verdedigen 

en voor eerherstel van 
zijn Poolse soldaten (die 

door'Monti)'u;aren 
zwart^gemaakt) pleiten 

Rechts 7 / 8 De prinsessen Beatrix en Irene^e-
Joto^rojeerd door hun uader De kaarten uer-
schenen als ojjïciele geïllustreerde briefkaarten 

uan PTT en als ̂ emone ansichtkaarten 

Onder 17 Porturijdomenuelop uan 
6 september 1945, de tekst 'Bevel

hebber Nederlandsche Strijdkrachten' 
IS doorgehaald Vlak daarvoor uias 
Bernhard eervol uit deze junctie ont
slagen In strijd met de voorschriften 

is de envelop met voorzien van de tekst 
'Dienst van het Koninklijk Huis' en 

ook IS ergeen handtekening gezet om 
het portvrijdom te effectueren De 
sinds 191g verplichte aanduiding 
'Portvrijdom' ontbreekt eveneens 

DfD<lST 

Prtn B « „ W J ir< NnictliuidM 

J:-

Polska 21021 
.^t.j^t^fy^^ffihjpffi.ev'Jtj^*,^ 

Bouen 16 De pr\ns ontvangt 
de Militaire VViIIemsorde-
zegels (foto. Museum uoor 

Communicatie, Den Haag) 

^^W»'"' ^'wmmmÊ 

Onder: 18 De politiek uiil niet dat de prins de opbouu; 
uan het Nederlandse le^er op zich neemt, maar als 

inspecteur-fleneraal uan de Koninklijke Landmacht 
kan hij toch heel nuttig werk uerrichten 

f iEOERLANO •s-GRAVENHAGE 



DE PRINS MET DE ANJER 

De witte anjer in het knoopsgat van 
zijn revers was hetl iandelsmerkvan 
prins Bernhard. Al in de jaren twin
tig was hij met deze gewoonte be
gonnen, die bij mannen van zijn 
leeftijd toen veel voorkwam. Als ver
loofde van prinses Juliana zette hij 
deze gewoonte voort. Meer dan zes
tig jaar zorgde de Amsterdamse Flo-
UJershop luy voor verse anjers, ook als 
hij in het buitenland verbleef De 
prins gebruikte twee anjers per dag 
en had er ook altijd een paar in re
serve. 
Op de eerste verjaardag van de prins 
tijdens de bezetting legden mensen 
bloemen bij standbeelden van de 
Oranjes. Op paleis Noordeinde kon 
op deze eerste koninklijke verjaar

dag in oorlogstijd een felicitatiere-
gister getekend worden, wat velen 
deden. Bij het paleis werden de
monstratief anjers neergelegd. De 
verjaardag ging als Anjerdag de ge
schiedenis in. De Duitsers lieten on
middellijk alle portretten van nog 
levende Oranjes uit de openbare ge
bouwen weghalen. Na de oorlog 
werd Anjerdag de jaarlijkse actiedag 
van het Prins Bernhard Fonds. 
Sinds 1950 heeft de prins elk jaar 
Zilveren Anjers uitgereikt aan men
sen die zich langdurig vrijwillig 
hebben ingezet op cultureel gebied. 
De Zilveren Anjers van 2004 kon de 
prins nog persoonlijk uitreiken. 
De prins werd opgebaard met een 
anjer in zijn handen en op zijn kist 
lag eveneens de bloem die zo bij de 
prins hoorde. 

krijgt hij een beeld van het rei
len en zeilen van de krijgs
macht. Hij signaleert wat goed 
is en wat beter kan en - wat be

langrijker is - hij onderneemt 
ook actie. Hij fungeert ook als 
een soort ombudsman voor die 
militairen die op de een of an

dere manier hulp nodig heb
ben. De bijzondere band met 
de krijgsmacht zal tot aan het 
eind büjven. Op 5 mei 2004 
draagt Bernhard demonstratief 
een groene baret uit protest te
gen het voornemen om èlle mi
litairen met dit hoofddeksel 
(dat het voorrecht was van de 
commando's) uitte rusten. 

FRANJE 
In tegenstelling tot koningin Ju
liana heeft prins Bernhard altijd 
oog gehad voor de sprookjes
achtige kant van de monarchie. 
Hij is degene die er op aan
dringt om bij de inhuldiging in 
1948 alles uit de kast te halen 
om van de gebeurtenis een 
mooi schouwspel te maken (af
beelding ig). Hij beseft dat na 
alle soberheid van de crisisjaren 
en de oorlog er grote behoefte 
is aan spektakel. De prins loopt 
dus niet naast de rode loper, 
maar krijgt alle eer en egards die 
bij de vorstelijke status horen. 
Het gaat zelfs zo ver dat hij in 
het buitenland wordt ontvan
gen alsof hij het staatshoofd is. 

FAVORIETE HANDELSREIZIGER 
In de jaren vijftig is de prins een 
druk bezet man. Als goodwill-
ambassadeur gaat hij veelvul
dig op pad. In opdracht van de 
regering gaat hij onder andere 
naar Zuid-Amerika, waar hij het 
pad weet te effenen voor Neder
landse bedrijven [afbeelding20). 
Wat de Nederlanders niet we
ten is dat daarbij, zonder dat de 

prins daarvan op de hoogte is, 
smeergeld betaald wordt. In het 
bioscoopjournaal is daar alle
maal niets van te zien (ajbeei-
ding2i). De Nederlanders aan
schouwen met trots hoe hun 
prins wordt ontvangen door 
Evita Perron (afbeelding 22), in 
Chili sierlijk danst en toege
juicht wordt in Mexico. De prins 
blijkt invloedrijk en voor hem 
gaan deuren open die normaal 
gesloten blijven. Nog in 1974 
gaat de prins op verzoek van 
minister Lubbers naar Iran om 
bij de sjah te pleiten voor een 
garantie om extra olieleveran
ties (o/iieeW/ng23). Waar andere 
landen nul op het rekest krijgen 
is de prins succesvol. Een jaar 
later gaat hij in het diepste ge
heim op verzoek van het kabi
net weer naar Teheran, om daar 
enige diplomatieke problemen 
glad te strijken en het Neder
landse bedrijfsleven te promo
ten. Het is duidelijk dat het be
zoek de Nederlandse bedrijven 
geen windeieren heeft gelegd. 
De prins wordt door opeenvol
gende regeringen volkomen 
vrijgelaten en zelfs aangemoe
digd. In zijn hoogtijdagen ver
vult Bernhard wel driehonderd 
uiteenlopende functies. De 
prins is dan commissaris, be
schermheer en (ere)voorzitter 
van een keur aan bedrijven en 
organisaties van Hoogovens en 
KLM (afbeelding24) tot Natuur
monumenten en het Joods Na
tionaal Fonds. Het is dus niet 
alleen het bedrijfsleven dat pro-

Links 20 Een hennnentig aan 
I een uan de tjoodujiii-reizcn die de 
I pnns aan Zuid-Amenka bracht 

N.V.FIlMFABRIEf. 

Ulli ( 
1416 

ig . Dankzij Bernhard u;ordt in 1948 alle 
koninklijke pracht en praal uit de kast^e-
haaid bij de inhuldiging uan Juliana dCt 00160 * 

t rm U, AMdacUo HbtOka BcaHaifau - P O I w 1 
Bouen, 21 Het Polygoonjournaal 
uol^t Bernhard op zijn reizen 

Onder. 2 5.Artis 
kon op de steun 
uan de prins 
rekenen, die als 
Jondsenujeruer een 
mooi bedrag bin
nenhaalde uoor het 
behoud uan de 
Amsterdamse 
dierentuin 

Rechts 26 De pnns knj^t uan 
de directeur-generaal der P' 

heer Remaud, symbolisch 
"tie opbrengst uan de toeslag 
^an het speciale uerjaardags-
ichtpostblad bestemd uoor de 
' itauratieutindeBorubudur 

(foto Museum uoor 
Communicatie, Den HaaQj 

Onder- 28 Eerder dan uele anderen zag de pnns m dat het de 
uerkeerde kant opging met de natuur Hij was een uan de 

oprichters uan het WNF Na zijn ajtreden als internationaal 
uoorzitter in 1976 kreeg hij de eretitel 'Founding President' 



fiteert van de prins. Begin jaren 
'70 voert de prins actie voor het 
behoud van Artis in Amsterdam 
(aßeelding 2^) en na een reis 
naar Indonesië pleit hij voor 
Nederlandse steun aan de res
tauratie van het heiligdom de 
Borubudur (aftieeldingiG). In 1958 
richt hl) de stichting Praemium 
Erasmianum op om personen 
of instellingen te kunnen onder
scheiden die zich hebben inge
zet voor Europa op cultureel, 
sociaal of sociaal-w/etenschap-
pelijk gebied. De Erasmuspijs, 
de grootste culturele prijs van 
ons land, is onder andere uitge
reikt aan jan Tinbergen (1967), 
Amnesty International (1976) 
en Vaclav Havel (1986, ajbeel-
dingiy). De prins heeft de prijzen 
altijd persoonlijk uitgedeeld. 

MISTER WILDLIFE 
Een speciaal hoofdstuk in het 
leven van de prins betreft de na
tuurbescherming. Op de avond 
van zijn overlijden zendt de tv 
nog een oproep van hem uit 
om de bescherming van de oe-
rang oetans op Borneo finan
cieel te steunen. In 1961 is Bern
hard een van de oprichters van 
het Wereldnatuurfonds, waar
van hij ook de internationale 
voorzitter wordt {aßeelding 28). 
Er worden belangrijke succes
sen geboekt, zoals de actie om 
de Bengaalse tijger te redden en 
de aankoop van een belangrijke 
overwinteringplaats in de delta 
van de Cualdalrivier in Spanje. 
In 1971 lanceert de prins de ex

clusieve looi-club, een natuur-
trust. Hij nodigt duizend men
sen uit om een bedrag van tien
duizend dollar te storten om de 
administratiekosten van het 
WNF te dekken. Na tweeëneen
half jaar zijn er duizend mensen 
gevonden; zelf wordt hij lid 
1001. De rente op de hoofdsom 
zorgt ervoor dat alle giften van 
het publiek tot op de laatste 
cent aan natuurbescherming 
ten goede komen (aßeelding 
2Q). Soms is het natuurbescher-
mingswerk van de prins ook 
omstreden . In 1987 financiert 
hij een actie om de neushoorn 
te redden met een bedrag van 
1.5 miljoen gulden. De man die 
de actie opgezet heeft, geeft be
wakers van Afrikaanse wildpar
ken een militaire training en in
filtreert zijn mannen in de ille
gale neushoornhandel. Als dit 
alles uitlekt distantieert het 
WNF zich van de goedbedoel
de, maar twijfelachtige actie. 
Als gevolg van de Lockheed-af
faire treedt prins Bernhard af 
als internationaal voorzitter, 
maar een jaar later wordt hij wel 
weer voorzitter van de Neder
landseafdeling. Een paar weken 
voor zijn dood ontvangt de 
prins namens het WNF een 
prijs van de kinderzender Nicke-
lodion, die de organisatie kiest 
als het beste goede doel van 
2004. 

Het natuurbeschermingswerk 
heeft de prins altijd een van zijn 
belangrijkste activiteiten gevon
den. In 1987 zei hij dat een goe-

1947 Bcntley MKVI made lo order for Pnnce Bemhaid of Ihe Nelherlands I 
' 2000 ' 

DE PRINS EN MOOIE AUTO'S 

Het eerste beeld dat het Nederland
se volk van prins Bernhard kreeg 
was dat van een jonge man zonder 
hoed, die zelf zijn Ford V8 bestuur
de. Het klinkt nu niet zo bijzonder 
meer, maar in 1936 was het meer 
dan opzienbarend. De combinatie 
van factoren {'geen hoed, Ford V8, 
zelf sturen') gaven meteen aan dat 
hier sprake was van iemand die een 
frisse wind zou laten waaien aan het 
stijve Nederlandse hof De prins zou 
zijn hele leven belangstelling blijven 
tonen in auto's en bij voorkeur die 

van het snelle type. Een paar maan
den na zijn huwelijk reed Bernhard 
met zijn auto tegen een zandwagen 
en kwam daarbij bijna om het leven. 
Tot het wagenpark van de prins be
hoorden tal van exclusieve model
len, zoals de Cord 812 en Maybach-
Zeppelin. Een speciaal voor hem ver
vaardigde Bentley werd in 2001 door 
Barbados op een postzegel afge
beeld. Ronduit favoriet waren Ferra
ri's, waarvan de prins diverse model
len heeft gereden. Nog in 1993 -
Bernhard zat toen zelf al niet meer 
achter het stuur - kocht hij een Ferra-
n456GT. 

de vriend al wist wat de kranten 
bij zijn dood zouden schrijven: 
Mister Wildlife has died (aßeelding 
30). 

BILDERBERG 
Met zijn vele contacten en sta
tus is de prins de ideale per

soon om als voorzitter van de 
zogeheten Bilderbergconferen-
ties op te treden. I n de jaren '50 
leeft in de Verenigde Staten de 
angst dat Europa zich steeds 
meer tegen de VS zal afzetten 
(aßeelding31). In 1954 vindt de 
eerste conferentie plaats in het 

EvaPerón1919-1952 

Boven 22 Euita Perron, de aanbeden echttjenoteuan de Argentijnse 
president, ontum^ uit handen uan de prins een hoge koninklijke 
onderscheiding en - en zonder zijn medeiueten - een aardig geldhedrat; 
om het Nederlandse bednjfWerkspoor aan een mooie order te helpen 

NATUUR 
IN NOOD 
heipt hasr radden! 

Wereld Natuur Fcr.'is 
Po&ibus7 Zei. i 

Z E I S T 

; ; ; : B 9 i V 78 ; 

pCfRLANDJ 

I 17C 

29 Dankzij de 'looi-club' weten gulle gevers dat iedere cent die zij aan 
WNF acties als deze schenken bij het desbetreffende project terechtkomt 

Rechts. 30.'Mister Wildlife'ujerd door 
Mozambique geëerd meteen 

postze^eluelletjeuoorzijn bemoeienissen 
met en Jinanciele steun aan het 

plaatselijke nationale park De prins 
steide/oto's uit zijn archie/ter 

beschikking. Zelf is hij met op de 
postzegels aJäebecid, maar op de tabs 



Bilderberg Hotel in Oosterbeek. 
Het IS een bijeenkomst van per
sonen van diverse pluimage, af
komstig uit Europa, de Verenig
de Staten en Canada. Er zijn po
litici, zakenlieden en anderen 
die met elkaar discussiëren 
over actuele onderwerpen op 
politiek, economisch en maat
schappelijk gebied. Prins Bern
hard blijkt een goede voorzitter: 
hij geeft iedereen de kans zijn 

zegje te doen en hij laat elke 
spreker in zijn waarde. Over de 
conferenties doen de wildste 
geruchten de ronde. Er is wel 
beweerd dat de CIA achter de 
jaarlijkse bijeenkomsten zat en 
dat er plannen werden ge
smeed om in sommige landen 
de macht over te nemen. Zulke 
verhalen zijn natuurlijk schro
melijk overdreven, maar het is 
wel een feit dat in de wandel

gangen dingen besproken zijn 
die tot acties elders geleid heb
ben. Zo is de Europese samen
werking mede tot bloei geko
men dankzij informele contac
ten die tijdens de Bilderberg
conterenties gelegd zijn {afieel
ding32). 

OPSPRAAK 
Ondertussen was de prins ook 
nog vader en echtgenoot. Te

DE PRINS EN DE FILATELIE 

Prins Bernhard was een fervent post

zegelverzamelaar, maar in tegenstel

ling tot royals als koningin Elizabeth 
en prins Rainier is hij daar nooit mee 
naar buiten getreden. In 1984 trad de 
prins op in Een passie onder de loep, een 
film over het verzamelen van postze

gel. De verwachtingen waren hoog

gespannen, maar het resultaat was 

ronduit teleurstellend. De prins liet 
niets uit zijn eigen collectie zien en 
beperkte zich tot het bekijken van 
een album met zegels waarop staats

lieden stonden die hij ooit eens had 
ontmoet. 
De prins getuigde actief van zijn be

langstelling voor de filatelie door als 
beschermheer op te treden van grote 
internationale tentoonstellingen die 
in ons land zijn gehouden en door 

deze persoonlijk te openen. Vol be

langstelling bekeek hij daarna de 
collecties tijdens een rondgang over 
de expositie. 
Als een postzegelemissie op het 
(werk)terrein van de prins lag, werd 
er nooit vergeefs een beroep op hem 
gedaan om het eerste exemplaar in 
ontvangst te nemen; het onderwerp 
en de zegels kregen daardoor extra 
aandacht. 

KLEURENFOTO RENÉ HILLESUM, ROOSENDAAL 

rugkijkend op zijn leven consta
teert hij openhartig dat hij meer 
tijd aan zijn vier dochters had 
moeten besteden, wat niet in
houdt dat hij zich niet bemoeit 
met hun opvoeding. Als hij 
merkt dat de prinsessen op hun 
school, de Werkplaats van Kees 
Boeke, steeds meer achterraken 
bij hun leeftijdgenoten, worden 
ze op een normale school ge
plaatst (o/beeWi>7g 33). En het is 
de prins die de gebedsgeneze
res Greet Hofmans aan het hof 
introduceertom prinses Marij
ke te genezen van haar oog
kwaal. Als het anders loopt dan 
hij had verwacht en koningin Ju
liana volgens hem steeds meer 
onder Hofmans' invloed raakt, 
regisseert hij zelf het uitlekken 
van berichten over huwelijks
problemen [ajbeeldmg 24) ■ Het 
eind van het verhaal is dat de 
koningin concessies moet 
doen; verschillende van haar 
vertrouwelingen krijgen de 
wacht aangezegd (afbeeldingjs)

LOCKHEED 
De prins leeft steeds meer in de 
veronderstelling dat zijn positie 
onaantastbaar is. Met de roeke
loosheid die hem eigen is 
neemt hij vaker risico's, wat op 
den duur wel verkeerd moet af
lopen. In december 1975 komen 
uit de Verenigde Staten berich
ten dat vliegtuigfabrikant Lock
heed aan een 'hoge Nederland
se regeringsfunctionaris' steek
penningen heeft betaald [afheel
dmg^G). Alles wijst in de rich

RecfitS' 32^B1riuioed uan de Bilderbertj

coriferenties v\ml achter de schermen plaats 
De uer^aandefuropese samenicerkina iccrd 

mede gmaliscerd dankrij persoonlijice 
conÉcten tijdens deze conjerenties 

Rechts. 34 Op het hoogtepunt van de 
huuieltjksproblemen u'ordt Beatrix 
achttien. Hier ueriaat zij met haar 
vader het voor haar^eor^aniseerde 
ijaiabal Geruchten uJiiden de prins 

ujildedatjuliana meen 
psychiatrische klmiek luerd 

opgenomen, waarna Beatrix de troon 
kon bestijgen nu ze meerderjarig was. 

BFIiyenKEfSOQESr 
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Rechts j 5 De 'Werkplaats' van onderunjs

uernieuujer en pacifist Kees Boeke leidde 
uolflens Bernhard de prinsesjes nietfloed op 

Onder; ^S Slechts hoBmmissariaat voor dejaarbeurs m Utrecht mocht de prins behouden 
De band met deJaarbÄs dateerde van 195S, toen hij de Bcatrixhal opende 

mmmßm 

Rechts J9 De prins hield steeds nol dat erheen 
verbod ujas op het dragen van een uniform. 

Daarnaast 40 Mettoestemmmt) uan 
premier Van A^t verscheen de prins in 

197g in umfiirm bij de begrafenis van 
Lord Mountbat^ , uiattoteen rel leidde 

FlVfAST I JSSFKrWM 

■UCmWHAN F A U a lOMKW SWl 

Hierboven 41 In iggo kraaide erheen haan meer 
naar toen prins Bernhard in uniform op het balkon 

van Buckingham Palace aanuiezy uias bij de 
herdenkmc) van de Slag om Engeland De pnns uias 

'Honorarii Air Marshall' van de RAF, 



ting van de prins. Het kabinet-
Den Uyl benoemt een commis
sie van wiize mannen om alles 
tot op de bodem uit te zoeken. 
De bevindingen van de com
missie slaan in als een bom: de 
prins heeft zich begeven in 
'transacties die de indruk moe
ten wekken dat hij gevoelig was 
voor gunsten'. Hij heeft zich 
'toegankelijk getoond voor on
oorbare verlangens en aanbie
dingen' en 'zich laten verleiden 
tot het nemen van initiatieven 
die volstrekt onaanvaardbaar 
waren.' De angst voor een con
stitutionele crisis (koningin Ju
liana staat pal voor haar man) 
doet het kabinet besluiten geen 
gerechtelijke stappen te onder
nemen, maar de prins moet 
door het stof (o/faeeWmg37): hij 
moet zijn militaire ftjncties 
neerleggen en afstand doen van 
zijn commissariaten {ajheeld'mg 
38). De straf wordt voor ieder
een zichtbaar in het verbod om 
voortaan nog militaire unifor
men te dragen {aßeeldingjc)). 
Als de prins op Prinsjescïag 
1976 voor het eerst in het open
baar verschijnt, lijkt hij zonder 
zijn gebruikelijke uniform in
eens tien jaar ouder en wekt hij 
de indruk van een gebroken 
man (aßeeldingert 40 en 41). 

HERWONNEN VERTROUWEN 
Het kost prins Bernhard jaren 
om de klap die hem is toege
bracht weer te boven te komen. 
In 1976 spreekt hij de hoop uit 
het vertrouwen weer te kunnen 

r DIENST 
V A N HFT 

KOMNKLI|K HUIS 

PRINS EN WATERSNOOD 

Toen in 1953 de dijken in zuidwest 
Nederland braken, was prins Bern
hard in de Verenigde Staten. Na 
overleg met het kabinet onderbrak 
hij zijn reis en ging hij naar de 
plaats des onheus. Met een vliegtuig 
of een helikopter doorkruiste hij het 
rampgebied. Hij luisterde naar de 

verhalen, ondernam actie en infor
meerde naar mogelijke wensen. Als 
een boer op Schouwen zegt dat hij 
behoefte heeft aan een zaklantaarn 
wordt die de volgende dag per vlieg
tuig bezorgd. 
Als voorzitter van het Nationaal 
Rampenfonds vergadert hij vele ma
len met het bestuur en hij doet dat 
zeer doortastend. 

winnen van het Nederlandse 
volk. Bij zijn tachtigste verjaar
dag lijkt alles weliswaar nog niet 
vergeten, maar wel vergeven. Er 
IS bewondering voor de vitaliteit 
en werklust van de prins {aftieel-
dingen42en 43). Als in het na
jaarvan 1994 Bernhards leven 
aan een zijden draadje hangt, 
wacht men gespannen op het 
overlijdensbericht. Maar de 
prins herstelt en getooid met 
een vlotte baard neemt hij op 5 
mei 1995 het bevrijdingsdefilé 
in Wageningen af, als een fe
niks die uit zijn eigen as herre
zen is. Waar prinses Juliana 

steeds meer uit de openbaar
heid verdwijnt, blijft de prins 
een goed gevulde agenda hou
den en laat hij geregeld van zich 
horen. Hij verdedigt Albert-
Heijnmedewerkers als die ge
weld gebruiken bij het aanhou
den van een winkeldief en be
taalt hun boetes. 

AFSCHEID 
De dood van prinses Juliana 
grijpt Bernhard zó aan dat het 
even onzeker is of hij wel aan
wezig kan zijn bij de uitvaart. 
De oude prins laat zich echter 
niet kennen en neemt waardig 

Aap het Ini t iat ief Comité Arsttraun, 

..attecuRtrt-fct '̂6, 

Links 55 Portunjdom-
envelop van de particulier 
secretaris van Iconiti^in 
Juliana, Van Heeckeren 
uün Molecaten, Hij was 
een uan dejuliana-
^etrouuien die het ueld 
moesten ruimen. 

R f 7 

afscheid van de vrouw met wie 
hij meer dan vijfenzestig jaar 
gehuwd was. Na een lange va
kantie aan de Middellandse Zee 
lijkt Bernhard er weer tegenaan 
te kunnen, maar dan wordt kan
ker in een vergevorderd stadi
um geconstateerd en komt de 
dood snel en toch nog onver
wacht. Postuum zorgt de prins 
nog voor een verrassing als hij 
in interviews toegeeft dat hij in
derdaad geld van Lockheed 
heeft ontvangen en twee bui
tenechtelijke dochters heeft, 
maar dat levert geen opschud
ding meer op. Het beeld van de 
prins die zien 'rot heeft gewerkt 
voor Nederland', zijn vrienden 
trouw bleef tot het laatste mo
ment, die de Vader van het Ver
zet was en natuurbeschermer 
pur sang, was inmiddels in mar
mer gebeiteld. Nederland nam 
met weemoed afscheid van 
prins Bernhard, wiens blazoen 
weliswaar niet brandschoon 
was, maar die door zijn kleurrij
ke en markante optreden een 
bijzondere bladzijde heeft ge
schreven in het boek van de 
Oranjes (ajheeld'mg44). 

Geraadpleegde bronnen: 
Alden H a t c h , Prins Bernhard, zijn 
plaats en junctie m de moderne monar
chie, A m s t e r d a m 1962. 
Har ry van Wi jnen , De Prms-Ge-
maal . Vogelvrij en^ekooid, 1992. 
W e b s i t e : 
lüiuuJ.komnklijkhuis.nl/bernhard 

Links, 56 Konmäinjulianadreiijdedat 
ze zou ajtreden als haar echtgenoot zou 
worden ueruol̂ d 

MbJllBDM. 
f LOOK TO -"^ 

Onder 37 DeJirma Lockheed uiilde 
de prins een uliecjtuit} aanbieden, 

maar koos er uiteindelijk uoor om de 
ujaarde uan het toestel uit te betalen 

i.i56i'ÄS, 
1 , 

/ H-cÄi =26 

Onder 43 Jn 1991 merde Bernhard zijn 50-janäJubileum als 
vlieger Zijn solovlucht maakte hij in een Ti^er Moth In de 
zomer vat\ 1994 zat fiij voor het laatst achter de stuuricnuppel 
De prms heep- in meer dan tujeehonderd ulie^tui^typen gevlogen 

UB Royal Ena l i 'W i . 

Bouen 42 De prins bleeftot het eind 
toe een üolle agenda houden lnigS6 
opende hij de meuwe oeueruerbindin^ 
bij Dementer, 

mmßmwmmsm 

Rechts 44 Tijdens de 
Tu;eede Wereldoorlog 

Uierden bouen bezet 
gebied Joto's uan de 
koninklijke Jamilie 

uitgeworpen. 
De naam uan prms 

Bernhard zal onlos
makelijk met deze 
donkere periode m 
onze geschiedenis 

uerbondenblijuen 

PRINSES MARfiRIET FRANCISCft 

Uag Um PriMM lUrtrtet! 
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OPGEDRUKTE POSTZEGEL, 
TOCH GEEN POSTWAARDESTUK 

Postwaardestukken her
kent men vaak aan de op
gedrukte postzegel. Zo'n 
zegelbeeld geeft aan dat 
de afzender vooruit be
taald heeft voor een door 
de posterijen te leveren 
dienst. Het kenmerk van 
vooruitbetaling op een 
postwaardestuk is niet al
tijd een opgedrukte post
zegel: ook aanduidingen 
zoals 'Port betaald' en 
'Frankering betaald' ko
men voor. Omgekeerd is 
lang niet elk poststuk 
met een opgedrukte ze
gel te beschouwen als 
een postwaardestuk. 

^ De heer R.W. van Dam 
= uit Leidschendam stuur-
21 de mij kopieën van twee 
== merkwaardige poststuk-
= ken die hij de laatste ja-
% ren ontvangen heeft: 

:z - een mailin^-envelop van 
^ Foster Parents Plan met een 
^ opgedrukte postzegel 

—^^ 'Tien voor uw brieven' 

M (NVPH-nummer 1572) 
die 'ontwaard' is met het 
cilinderbalkstempel van 
een kantoor in Amstel
veen (kantoornaam on
leesbaar); 

- een kaart van een onbe
kende afzender, met een 
opgedrukte partijenpost
zegel 'Haringhapper' 
(NVPH-nummer i), die 
'afgestempeld' is met een 
rondstempel met vier
maal hetwoord 'post'. 
In beide gevallen is er 
geen sprake van een 
postwaardestuk. De post
stukken zijn namelijk 
niet uitgegeven door 
PTT/TPGPostendeze-
gelbeelden zijn geen ken
merk van vooruitbeta
ling. De partijenpostze
gel is trouwens - in te
genstelling tot een post
zegel of een postwaarde
stuk - in ieder geval geen 
postwaarde. 

Vooral bij promotie- en 
reclame-uitingen, zoals 
mailings, worden afbeel
dingen van postzegels 
gebruikt als aandacht
trekker. Soms is dat on
schuldig, maar af en toe 
is er ronduit sprake van 
plagiaat. Ik geef een paar 
voorbeelden. 

- de Franse PTT geeft ge
regeld filatelistische sou

venirs uit met een opge
drukte postzegel [i], be
doeld als cadeautje voor 
abonnementhouders bij 
de filatelistische dienst. 
Ze zijn niet geschikt voor 
verzending. Dat laatste 
plaatst ze buiten de cate
gorie van de postwaarde
stukken: er is geen spra
ke van een vooruitbetaal
de dienst; 
- een Nederlandse post-
zegelhandel verspreidde 
enkele jaren geleden een 
folder waarvan de voor
zijde opgemaakt was als 
een brief [2]. In de rech
terbovenhoek staan twee 
postzegels van het type 
Van Konijnenburg afge
drukt, met daaroverheen 
een gedrukt fantasie
stempel. Niemand zal die 
folder aanzien voor een 
post- of postwaardestuk; 
- de oproep voor een col
lecte van het Evangelisa
tiecentrum had in 1983 
de vorm van een handge
schreven briefkaart van 
het type Juliana Regina 
[3]. Het 'poststempel' is 
afgeleid van het bekende 
postcode-machinestem
pel. Afgezien van de 
waardeaanduiding (er 
bestaat geen binnenland-
kaart van 50 cent in dit 

type) en de kleur van het 
stempel is deze kaart een 
aardige reproductie voor 
een goed doel, waar
schijnlijk tot stand geko
men zonder overleg met 
PTTPost; 
- op een promotiekaart 
voor een kinderactiviteit 
op kasteel/museum Sy-
pesteyn in Loosdrecht 
(juni 2004, [4]) is in de 
rechterbovenhoek van de 
adreszijde een partijen
postzegel 'Walvis' afge
drukt van 1.5 centimeter 
breed en 2 centimeter 
hoog. Dat is ongeveer de 
helft van het formaat van 
een echte zegel. De pro
ducent van de kaart heeft 
dit gebruik van de afbeel
ding waarschijnlijk wel 
afgestemd metTPGPost. 
- onder verzamelaars van 
verhuiskaarten is er veel 
belangstelling voor de 
'verhuiskaart' uit 1999 
die huis-aan-huis ver
spreid werd in Noord-
Holland [5, 6]. In het ka
der van een provinciale 
campagne werd erop ge
wezen dat de bromfiet
sers per 15 december ver
huisden van het fietspad 
naar de rijweg. Zegel en 
stempel zijn nep, maar 
ook hier is luchtig omge
sprongen met het intel
lectueel eigendom van de 
ontwerper van de oor
spronkelijke kaart; 

Er zijn vast nog veel meer 
van zulke stukken; ik 
houd me aanbevolen! 

NEDERLAND 

Let op papiersoorten 
Bij briefkaart en verhuis

kaart heb ik er geregeld 
op gewezen dat bij de 
productie verschillende 
papiersoorten gebruikt 
zijn. Het papier van de 
nieuwste typen, gedrukt 
bij Joh. Enschedé, is dui
delijk dunner en gladder 
dan dat van de kaarten 
die gedrukt zijn bij Wal
sall in Engeland. A4aar 
blijf opletten: het is goed 
mogelijk dat Enschedé 
binnenkort overschakelt 
op minder glad papier. 

Priorityblad 
Hetpriorityblad van 50 
eurocent wordt volgens 
mij niet echt goed ver
kocht, maar er zijn toch 
verschillende oplagen te 
onderscheiden. Van de 
heerB. Hellebrekers 
kreeg ik een recent aan
geschaft exemplaar waar
van de gele kleur duide
lijk donkerder is dan die 
van vroegere exemplaren. 
Het blauw van het ge
drukte prioritylabel is 
daarentegen een stuk 
fletser. Het meest opval
lende aspect van het blad 
is de perforatielijn langs 
de witte binnenflap, 
waarschijnlijk een hulp
middel bij het vouwen. 
Op de foto hieronder is 
de plaats van de perfora
tielijn aangegeven. 
Op het postkantoor in 
Arnhem verkocht men 
eind november trouwens 
nog oude exemplaren van 
hetpriorityblad, in een 
gesealde verpakking van 
tien stuks met een hang
gat en met de vermelding 
van de oude tarieven voor 
post naar het buitenland 
(€0.59-€i.i8). 

NBAflHHSS N f l l I Z I O flflHOOA H I N 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Ik toon u een afbeelding 
van het Australisch lucht
postblad ter gelegenheid 
van Kerstmis 2004 [7]. 

Duitsland 
Op 7 oktober 2004 ver
scheen een PlusBriefenve
lop (klein formaat) ter 
herdenking van de Ver
dragen van Parijs uit 1954 
[8]. In die verdragen 
werd de geallieerde be
zetting van WestDuits
land opgeheven, waarbij 
de Bondsrepubliek verre
gaande autonomie ver
kreeg en toetrad tot de 
NAVO en de WestEuro
pese Unie. Voor het ze
gelbeeld van de envelop 
is een passende postze
gel gekozen: '40 jaar Ver
drag over de FransDuit
se samenwerking'. 

GrootBrittannië 
Lezer K.P. van Eijsden 
was enigszins verrast 
toen hij in september 
2004 een Brits luchtpost
blad geleverd kreeg door 
de filatelistische dienst 
met als naam Woodland 
Animals [9]. Op dit post
waardestuk was namelijk 
geen spoor van dierlijk 
leven te zien. Een tele
foontje naar Edinburgh 
leverde hem de bevesti
ging op dat wel degelijk 

het juiste luchtpostblad 
geleverd was. De uitgifte 
moest een naam hebben 
en daarom werd gekozen 
voor Woodland Animals. 
Voor gespecialiseerde 
verzamelaars: het papier 
van het nieuwe lucht
postblad is gestreept en 
wat dikker dan dat van 
vorige uitgiften en de 
aanduiding Airletter staat 
nu onder het luchtpost
vignet in plaats van onder 
Royal Mail. De prijs be
draagt 42p. 

Ik kan nu ook afbeelding 
tonen van de versie voor 
Wales van het luchtpost
blad 'Kerstmis' van 2 no
vember 2004 [10]. 

Namibië 
Sinds januari 2004 is een 
expresseenvelop te koop 
met in het zegelbeeld het 
Fastmailembleem  een 
gestileerde brief met pijl 
en de tekst Nampost/Fast
mail. In de linkerbene
denhoek staat het logo 
van Nampost en nogmaals 
Fostmoil. Er zijn twee for
maten beschikbaar: stan
daard en groot. 

Oekraïne 
De volgende enveloppen 
in klein formaat met ze
gelbeeld 'Monument met 
vredesduiven in Kiev', 
45 k., zijn verschenen: 
 prehistorische kunst 

(besteldatum aan ach
terzijde 04062004) 
[II]; 

 Dag van de Mijnbouw 
(19072004) [12]; 

 haan (23072004) [13]; 
 veldbloem uit de look

familie Allium regelia
num (23072004); 

 boeket (26072004); 
 kerk, bloemen, vlinder 

(13082004). 

Idem, in groot formaat: 
 onafhankelijkheidsdag 

(07072004) [14]. 

Envelop met bijzonder 
zegelbeeld 45 k: 
 honderd jaar Muziek

academie in Lvov/Lem
berg (13082004) [15]. 

Rusland 
Er verschenen de volgen
de brieflcaarten met bij
zonder zegelbeeld 3.50 r: 
 maarschalk S.S. Bizju

sow (19041964); zegel
beeld portret, raketin
stallatie en vliegtuigen, 
illustratie portret aan 
bureau (5 augustus 
2004); 

 maarschalk A.E. Golo
wanow (19041975); ze
gelbeeld portret en 
vliegtuigen, illustratie 
portret (5 augustus 
2004); 

 acteur P.W. Massalsl<y 
(19041979); zegelbeeld 
portret en toneelscène, 
illustratie scène uit 'De 

Kersentuin' (3 septem
ber 2004) [16]; 

 componist A.G. Rubin
stein (18291894); ze
gelbeeld portret en 
Conservatorium StPe
tersburg, illustratie par
tituur van zijn opera De
mon en een schilderij (3 
september 2004) [17]. 

De volgende enveloppen 
in klein formaat met ze
gelbeeld ' A' kwamen uit 
(de vermelde datum is de 
besteldatum die op de 
achterzijde van de enve
loppen gedrukt staat): 
 Pokrowskikathedraal 

in Barnaul (3010
2003); 

 postzegeltentoonstel
ling 'De Poolcirkel' (21
052004) [18]. 

Enveloppen groot for
maat met zegelbeeld 'A': 
 de achttiendeeeuwse 

generaalveldmaar
schalk vorst G.A. Po
temkinTawzitschesky 
(23012004) [19]; 

 de wereldberoemde 
Russische doelman L.J. 
Jaschin die leefde van 
1929 tot 1990 (1607
2004) [20]. 

Sierra Leone 
In Sierra Leone verscheen 
in 2003 een luchtpost
blad met m het zegel
beeld een vogel die in het 
Engels Blue Cuckooshnke 

heet [21]. De weten
schappelijke naam is Cor
acina azurea en in het Ne
derlandse heet hij de 
Blauwe rupsvogel. 

Taiwan 
Volgens de Chinese as
trologie beleven we het 
Jaar van de Haan. Taiwan 
bracht op 10 november 
2004 een emissie uit ter 
voorbereiding op het 
nieuwe jaar. Het gaat om 
vier nieuwjaarsloterij
kaarten met een nomina
le waarde van NT$ 2.50 
per stuk en een verkoop
prijs van NT$ 3.50. De 
oplage van elk van de 
kaarten is 250.000 stuks. 
Het adreszijde van de vier 
kaarten is identiek [22], 
maar de beeldzijde bevat 
telkens een andere af
beelding [23]: 
 'Nieuwjaarswensen': 

haan met een kip en 
twee kuikens; 

 'De Gouden Haan 
kraait het Voorjaar': 
schilderij van een haan 
en een kip; 

 'Lentewensen': teke
ning van een dennenap
pel, bamboe en prui
menbloesem; 

 'Het Jaar van de Haan': 
abstracte weergave van 
een haan met een kam 
die de vorm heeft van 
een Chinese baar goud, 
symbool van welvaart 
en vooruitgang. 
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TPGPOST VERANDERT IN EEN 
VERANDERENDE WERELD 

Van postkantoor tot businessbalie: de faciliteiten op een rij 
DOOR F . S . J . G . HERMSE, LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

net IS een neie stap: van de besteinuizen van anderhalve 

eeuw geleden naar de servicepunten van onze 

eenentwintigste eeuw. Wat is er eigenlijk veranderd in die 

tijd - alleen de betiteling van de kantoren van de 

posterijen of ook de dienstverlening? Onze medewerker 

voor moderne filatelie, Frans Hermse, zocht het uit. 

Er is in Filatelie al eerder bericht 
over de veranderende vestigin-
genpolitiek van TPGPost\ In
tussen neemt het postvolume 
met enkele procenten per jaar 
af en wat nog belangrijker is: 
het aantal lokethandelingen is 
aanmerkelijk gedaald. Dit laat
ste wordt voornamelijk veroor
zaakt door het toenemend ge
bruik van alternatieve betalings-
mogelijkheden en door de po
pulariteit van de flappentap. 
Nu, drie jaar later, lijkt de uit
voering van het beleid zijn de-
finitieve(?) vorm te hebben ge
kregen. 

KORTE TERUGBLIK IN DE 
GESCHIEDENIS 
De invoering van de Postwet 
van 1850^ zorgde voor grote 
veranderingen bij de toenmali
ge Posterijen. De bij deze wet 
ingevoerde structuur zou, met 
de nodige aanvullingen en wijzi
gingen, blijven bestaan tot de 
verzelfstandiging van de PTT in 
1989. 
Een van de bedoelingen van de 

wet van 1850 was het verlossen 
van het platteland uit zijn pos
tale isolement. Weliswaar be
stonden er al zogenoemde dis
tributiekantoren en entre-pots, 
maar deze boden slechts een 
beperkte dienstverlening. De 
nieuwe postwet voorzag in de 
vestiging van hulppostkanto
ren, die ressorteerden onder 
één postkantoor en soms onder 
verschillende postkantoren. De 
directeur van het postkantoor 
[afheeiding 1) was verantwoor
delijk voor het goed functione
ren van de onder hem ressorte
rende hulppostkantoren. De be
heerder van zo'n hulppostkan

toor droeg de fraaie titel van 
hrievengaarder. 
Behalve hulppostkantoren be
stonden er nog eenvoudigere 
instellingen: de bestelhuizen. 
De naam zegt het al: de beste\-
huishouder bestelde de bij hem 
afgeleverde brieven. Bovendien 
overhandigde hij de in zijn brie
venbus gevonden post aan de 
passerende postbode of postil
jon. Het aantal bestelhuizen 
was aanvankelijk nog klein: in 
1850 slechts 21. Het maximum 
werd bereikt in 1864 met 486, 
maar in 1906 waren er nog 
maartwee^. 
Bij de invoering van de Postwet 

waren er al 257 hulppostkanto
ren; deze ressorteerden onder 
120 postkantoren. In 1906 was 
het aantal hulppostkantoren 
verviervoudigd. Niet onvermeld 
mogen blijven de zogenoemde 
'bijkantoren' die voornamelijk 
in grote steden voorkwamen. 
De bijkantoorhouders hadden 
grotere bevoegdheden dan de 
hulpkantoorhouders, vooral op 
het gebied van de comptabili
teit. 
Al in de jaren twintig van de vo
rige eeuw zochten de posterijen 
naar mogelijkheden om de 
winstgevendheid te verbeteren. 
Dit leidde in 1925 tot de invoe
ring van poststations. Deze 
hadden beperktere openingstij
den dan de hulpkantoren. De 
stationhouder ontving dan ook 
een lagere vergoeding. In 1926 
volgde een verdere bezuini
gingsmaatregel: de oprichting 
van postagentschappen. Het 
eerste postagentschap werd op 
T8 januari 1926 geopend in Til
burg aan de Korvelseweg (af
beelding 2). Een postagentschap 
was meestal gevestigd in een 
winkel. De postagent was niet 
in dienst van de PTT, maar hij 
werd betaald voor het beschik
baar stellen van de ruimte en 
aan de hand van het aantal lo
kethandelingen. In 1925 behaal
de de PTT voor het eerst weer 
een positief resultaat, dankzij 
de getroffen bezuinigingen^. 
Met de huidige reorganisaties 
beoogt TPC Post te voorkomen 
dat men in de nabije toekomst 
in de rode cijfers komt. Er is 
dus niets nieuws onder de zon. 

VERWARRENDE BENAMINGEN 
I n 2001 voerde TPC Post de vol
gende categorieën postinstellin-
gen in: Ofy, Servicepunt Plus, 
Servicepunt en Servicepunt Ver
koopt. De geleverde service 
nam in deze volgorde af. 
In 2002 was er sprake van servi
cepunten basis, servicepunten 
concessie, veri^poppunten en we
derverkopers . Tegenwoordig 
spreekt men over een postiian-
toor, een servicepunt en een 
postzegelverl<ooppunt. Daar
naast zijn er voor de zakelijke 
klanten business points (veel za
kenlieden spreken blijkbaar En
gels) en businessbalies. 

1 Het PTT-kantoor Maastricht/Vrijthof, gebouwd in 1914/75 naar plannen van Aßjeeldmg 2 Het eerste postagentschap van Nederland 
Rijksbouwmeester Ir D E C Knuttel Onder dit kantoor ressorteerden toen vier Tilburg, Korvelseweg Het agentschap werd geopend op T8 
hulpkantoren en 21 hulp-telegraafkantoren januari 1926 
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In de gloriedagen van het post
agentschap Munstergeleen 
deed zich nog een filatelistisch 
interessant probleem voor: het 
dagtekeningstempel was niet 
miliennium-proo/ Het werd ver
vangen dooreen nieuw, met 
een compactere plaatsnaam: 

3 Folder, verspreid btj gelegenheid van de opening van een servicepunt 4 Postkantoor (postagentschap) Born-Kapelweg 

EEHVOUDIGERE VESTIGINGEN 
Al eerder werd beschreven dat 
de onvrede onder de bevolking 
over het niveau van de dienst
verlening van TPCPost in 2001 
leidde tot vragen in de Tweede 
Kamer^'. De minister van Ver
keer en Waterstaat zegde bij die 
gelegenheid toe dat er voor 95 
procent van de bevolking bin
nen een straal van vijf kilometer 
een volwaardig postkantoor 
zou zijn. In april 2003 waren er 
1.350 postkantoren, 750 service
punten en 175 Business Points. In 
mei 2003 werd gemeld dat iede
re burger binnen vijf kilometer 
overeen postverkooppunt(?) 
moet kunnen beschikken - en 
dat is heel iets anders dan een 
volwaardig postkantoor. Het 
lijkt erop dat de minister de 
Tweede Kamer bij de neus heeft 
genomen. In 2005 zal het aan
tal postkantoren waar alle han
delingen kunnen worden ver
richt, zijn afgenomen tot 800. 
Ze worden voor een groot deel 
vervangen door servicepunten. 
Hiervan zullen er in 2005 1.300 
zijn. Daarnaast zijn er dan nog 
ruim 6.000 verkooppunten in 
bijvoorbeeld boekhandels en 
supermarkten (afiieeldingfj. 

HUIDIGE STRUCTUUR 
We zullen nu de huidige struc
tuur in kantorenland belichten. 
Anders gezegd: waar vindt u 
TPCPost en wat kunt u daar 
verwachten? 
Bovenaan de piramide staan de 
postkantoren. Daar kan men te
recht voor alle producten en 
diensten, dus ook voor bankza
ken en diensten voor derden 
(staatsloten, telefoonkaarten 
etc). De postkantoren beschik
ken over een of meer baliefran
keermachines. Op de frankeer-
stroken is het PK-nummer 

(postkantoornummer) afge
drukt: 

'K 082600 
'6-10-04 14:12 
'Jederland 

Maastricht 

f'K ORI m 
!;)0!0') 1C-̂ 5 
N(()"i!ai<d 

<; ji^ 5^__1, 
Born (L) 

Onder de postkantoren zijn stil
zwijgend ook de postagent
schappen geschaard. Zo werd 
op I juli 2000 het postkantoor 
Born (L) gesloten en als posta
gentschap heropend in de su
permarkt Ciooo [aftieelding 4). 
Het postagentschap heet nu 
Born-Kapelweg: 

^Postkantoor 

6121 iB dorn 

Het postagentschap Munster
geleen, gevestigd in een drogis
terij, werd op 30 september 

2004 'gedegradeerd' tot servi
cepunt. In een servicepunt kun
nen in principe geen geldhan
delingen (geldopname, stortin
gen) worden verricht. Om tege
moet te komen aan de eisen 
van het publiek is in sommige 
servicepunten geldopname tot 
een bedrag van € 250 mogelijk. 
Dit wordt dan aangegeven door 
een blauwe balk aan de gevel 
met als tekst Postbank [ajbeel-
ding5). Sommige servicepun
ten beschikken overeen balie
frankeermachine. Hiermee wor
den rood-oranje frankeerstro-
ken geproduceerd meteen 
volgnummer en de afkorting SP 
(servicepunt)*. Sommige etiket
ten tonen nog de oude naam 
PTT POST, andere TPG-POST: 

mnni jjjjjyy 

Nog eigenaardiger was de gang 
van zaken bij het postagent
schap Sittard-Broeksittarder-
weg. Dit werd op 8 mei 2002 
gesloten. Enkele weken later 
werd er een servicepunt geves
tigd in de supermarkt Attent 
aan de Tudderenderweg {apeei-
ding 6, volgende pagina) . Het 
servicepunt bezit nog steeds 
het dagetekenstempel Sittard-
Broei<sittarderweg. Dit is inmid
dels zo vervuild dat men op 
repu's en dergelijke maar het fir
mastempel afdrukt en de da
tum handmatig invult: 

ATTENT-POSTMK 
TtK^terderwee 15© 
6137 CC SITTARO 
Te! 046 4SI 37 60 

5 Het servicepunt in drogisterij 'O 



Linksboven 6. Het service
punt Sittard/ Tudderender-
weg, zonder gelddiensten 

Bolden 7 Schap voor postze
gelverkoop (foto PTT-Post) 

Rechtsboven 8 Los en 
laadperron van het voorma
lige EKP Sittard, thans in ge
bruik voor de businessbalie 
en het bestetkantoor 

Links, midden g Business-
balie in de voormalige ruim
te voor zakken- en contai
nertransport in het voorma
lige EKP Sittard 

Rechts, onder io Business 
Point op het industrieterrein 
'In de Cramer', Heerlen 

Links, onder ii Postbussen, 
loket en balie in het business 
point 

Helemaal onder aan de ladder 
van de dienstverlening staan de 
duizenden postzegelverkoop
punten. Het gaat hier m feite 
om niet meer dan een apart 
schap voor postzegels achter 
een servicebalie in w/inkels en 
supermarkten (aßeeldingy). In 
een verkooppunt kan dus geen 
enkele postale handeling wor
den verricht. 

ZAKELIJKE KLANTEN 
Nog met vermeld is wat TPG-
Post aan zijn zakelijke klanten 
te bieden heeft. Hiervoor staan 
de busmessbalie en het busi
ness point ter beschikking. De 
businessbalie is voor de echt 
grote klanten. Er worden grote 
partijen 'port betaald' aangebo
den; deze worden meestal via 
de bank afgerekend. 
De Sittardse businessbalie is 
gevestigd m een deel van het 
voormalige expeditieknooppunt 
(EKP). Het vroegere laadperron 
bewijst nog goede diensten (af
beelding 8). Binnen is uiteraard 
de balie te vinden [apeelding 9), 
waar het bijbehorende BUBA-
stempel wordt gehanteerd: 

Het Business Point richt zich 
vooral op de wat kleinere zake
lijke klanten, het zogenoemde 
midden- en kleinbedrijf (MKB). 
Het bevindt zich binnen een 
straal van viif tot tien autominu
ten van het bedrijf en is dikwijls 
gelegen op een bedrijventerrein 
{afiieeldingein io en n). 
De bedrijven kunnen op een 
Business Point terecht vooralle 
postzaken en voor het ophalen 
en afgeven van de post. Er is 
een op de zakenman afgestemd 
assortiment verkrijgbaar, zoals 
zelfklevende postzegels, aange-
tekendzegels en pakketzegels. 
Ook vindt men er een baliefran
keermachine. De etiketten uit 
deze machines zijn te herken
nen aan de afkorting BP: 

contant afrekenen of betalen 
door te 'pinnen'. In beide geval
len krijgt men een regu: 

|i«te:59 II I I I 

Baliefrankeerstrook van het Business Point 
Sittard-Ceenveg 

Baliefrankeerstrook van het Business Point 
Heerlen-In de Cramer 

Ie kunt in een Business Point 

TPG Post 
Geerweg 2 

6135 KC Sittard 
076-5272727 
22N0y04 15:59 

GEHOLPEN DOOR RICKV SOCLLEKEN 
i 

FRfÄERI« 031M15 0,39 

TOTAAL EXa BTU 0,39 
BTW 0,07. 0,00 
TOTAAL I m € 0,39 
KONTANT EUR € 0,39 

0006456 
DANK U EN TOT ZI ENS 

In tabel 1 (zie hieronder) is een 
overzicht te vinden van de di
verse faciliteiten die m de post
kantoren, servicepunten, ver
kooppunten en business points 
worden geboden. 

Noten: 
': Plan sluiting PTT-uestigingen zorgt voor 
onrust; Filatelie 2001/05, pagina 368. 
^: Wet van 12 april 1850, Staatsblad 
nummer 15. 
3; Frans Blom, Documentatie postinnch-
tmgen 1850-190 J, 1972. 
+: Dr. G. Hogesteeger, zoojaarpostin 
Nederland, 1998, pagina 119. 
5: Plan sluiting PTT-uestigingen zorgt uoor 
onrust; Filatelie 2001/05, pagina 368. 
*: Diverse uitgaven van MAILi, blad 
voor medewerkers en gepensioneer
den van TPGPost. 
7: Plan sluiting PTT-uestigingen zorgt uoor 
onrust; Filatelie 2001/05, pagina 368. 
^: H.A. Wolf, Degeschiedcnis van de Hi|-
tecK-baliejTankccrmachines; Filatelie 
2003/12, pagina 928-930. 

Tabel 1 

Overzicht van de verschillende faciliteiten 

Postzegels kopen 
Afhalen 
Pakketten afgeven 
Brief tot 2 kilo afgeven 
Pakjes afgeven 
Aangetekende brieven tot i kg 
Idem met aanvullende dienst 
Alle geldhandelingen 
Overige diensten van derden 

* beperkte mogelijkheid totäeidopnome a 

Post
kantoor 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

saandegeueleer 

Service
punt 
ja 
ja 
ja 
ja 

nee 
ja 
ja 
* 

nee 

Verkoop
punt 
ja 

nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 

blauiue bolk met 'Postbank' is 

Business 
point 

ja 
soms 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

nee 
nee 

jevestifld 
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Weer vier prestige
boekjes dit jaar 
TPG Post heeft de smaak 
te pakken. Van de hier 
nogal bekritiseerde pre
stigeboekjes zullen er dit 
jaar opnieuw vier ver
schijnen. Het wordt trou
wens wat minder met de 
kritiek. Het moet ook ge
zegd worden dat de druk
technische uitvoering en 
de bij het thema passen
de teksten en illustraties 
niet onaantrekkelijk zijn. 
Ook de buitenlandse pers 
toont waardering voor 
deze boekjes. Zo schreef 
het Britse Gibbons Stamp 
Monthly in haar decem
bernummer nog over de 
beide in 2004 verschenen 
'koninklijke' boekjes dat 
[they] have been superbly 
produced by Joh Enschede'. 
Dat mag een compliment 
heten, want ze hebben 
daar in Engeland toch 
aardig wat vergelijkings
materiaal. 
Het vierde boekje van 
2004 verscheen begin de
cember. Het thema is 
'Postzegeltaal' en de in
houd bestaat uit drie pa
gina's met tien verschil
lende decemberzegels. 
Daarnaast bevat het 
boekje een speciaal hier
voor door Tim Krabbé 
geschreven postzegel 
verhaal. Een twaalf pagi
na's lang romantisch re
laas, geïllustreerd met 
postzegels uit allerlei 
landen. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Grand Prix Motorrijden 
In 1989 kwam de Grand 
Prix Motorrijden voor het 
eerst naar Australië. Het 
werd verreden op het ver
nieuwde circuit van Phil
lip Island (Victoria), week 

■̂  vani99i tot 1996 uit naar 
= Sydney's Eastern Creek Race
21 ivay, maar is sinds 1997 
■>= weer thuis op Phillip Is
S land. 
ï Vijf Australische motor
ic helden uit de afgelopen 
z; vijftien jaar zijn te vinden 
^ in een op 12 oktober ver
:i schenen postzegelboek

—^^ je: Mick Doohan, Wayne 
LL Gardner, Troy Bayliss, 
' » " Daryl Beattie en Garry 

McCoy. Het boekje bevat 
tweemaal de vijf zegels 
van 50 cent. Zoals ge
woonlijk in dit land is het 

boekje ook per twintig 
verkrijgbaar in een zoge
naamd chequebook. 

PostzcflElboekjc met mjfAustro
lische motorhelden. 

Kerstmis 2004 
Het Australische kerst
boekje, verschenen op 
I november, bevatte twin
tig zegels van 45 c. plus 
twintig card onlystickers. 
Ook dit boekje is voor 
grootverbruikers ver
krijgbaar in een cheque
book van twintig stuks. 

Herdruk 
Een tweede herdruk (her
kenbaar aan twee koala
symbooltjes op de zegel
rand, verscheen onlangs 
van het regenwoudboekje 
met twintig zegels van 
50 c. 

Botswana 
Proejmet boekjes 
Van Botswana kenden we 
alleen de boekjes met 
dierenzegels uit igSg en 
1993. De eerste set telde 
zestien boekjes en de 
tweede achttien. 
Van een lokale verzame
laar kreeg ik de volgende 
informatie. De post start
te op 29 april 2002 met 
een verkoopproef van 
postzegelboekjes. De 
boekjes waren verkrijg
baar bij het bureau filate
lie in Gaborone en bij het 
postkantoor in het nabije 
pas geopende Riuer Walk 
Shopping Centre. De boek
jes zijn aanvankelijk niet 
bij andere kantoren ver
krijgbaar geweest. 
Het zou gaan om twaalf 
verschillende boekjes, al
thans wat de inhoud be
treft. Er is qua kaftje dus 
sprake van één type. Ook 
toen de inhoud door in
voering van het BTWta
rief van 10 procent wij
zigde van tienmaal 50 t. 
naar tienmaal 55 t. (juli 
2002?), bleven de kaftjes 
dezelfde. De proef is in 

oktober 2004 beëindigd. 
Het publiek vermeed de 
boekjes. Hoofdzakelijk 
verzamelaars toonden er 
belangstelling voor en 
die vroegen soms ook om 
een bepaalde inhoud. De 
twaalf zegels die in de 
boekjes kunnen voorko
men zijn 50 t. zonsonder
gang, 501. bijeneter, 50 t. 
keramiek, 50 t. slang, 
55 t. olifant, 55 t. jubi
leum koningin, 55 t. 
Aids, 55 t. aardwolf, 55 t. 
heuvel, 55 t. insect, 55 t. 
giraffe en 55 t. eigentijd
se kunst. Alle zegels wer
den uitgegeven in de pe
riode 20012004. 
Er zouden later nog naar 
alle kantoren boekjes ge
stuurd zijn met de olifan
tenzegel van 55 t. Het 
merendeel kwam terug, 
vooral toen het mini
mumtarief steeg naar 
801. (i mei 2004). De te
ruggezonden boekjes 
werden vernietigd. 

De boekjes van Botsuiana hebben 
alle hetzelfde kajttypc 

Bulgarije 
Huso huso  WWF 
In Bulgarije verscheen op 
18 november een boekje 
met acht zegels van 
0.80 L. waarop de Belu
gasteur staat afgebeeld. 
Deze grote zoetwatervis
sen  wetenschappelijke 
naam Huso huso  komen 
nog voor in onder andere 
de Kaspische Zee, maar 
ze worden met uitsterven 
bedreigd  niet in het 
minst omdat zij de leve
rancier zijn van kaviaar. 
De oplage bedraagt 8.000 
genummerde boekjes. 

Duitsland 
Nieuwe permonente serie 
Op 3 januari is de Duitse 

De drie eerste zegels van de nieuuie Duitse permanente serie. 

Post gestart met een 
nieuwe permanente post
zegelserie 'Bloemen'. Dat 
mag best opzienbarend 
genoemd worden, want 
men heeft het bijna twin
tig jaar volgehouden met 
de series 'Vrouwen uit 
het Duitse verleden' en 
de 'Bezienswaardighe
den'. Het kan overigens 
nog wel twee jaar duren 
voordat de beide oude se
ries geheel vervangen 
zijn. Gestart is met drie 
waarden: 45 c. klaproos, 
55 c. zonnebloem en 
144 c. ridderspoor. Voor
lopig verschijnen ze al
leen nog in rollen en vel
letjes van tien, maar het 
zal duidelijk zijn dat er 
ook op boekjesgebied 
wel wat te verwachten is. 

Faeroer 
Twee boekjes ditjaar 
Het bescheiden uitgifte
programma van de 
Faeroer vermeldt voor dit 
jaar ook twee boekjes. Op 
18 april verschijnt een 
boekje met tweemaal vier 
postzegels met afbeel
dingen van een hier veel 
voorkomende haas. Bei
de zegels hebben een 
waarde van 5.50 k. Op 19 
september al verschijnt 

het kerstboekje. De twee 
zegels (van 5.50 en 
7.50 k,) geven voorbeel
den van religieuze balla
den. 

Frankrijk 
Marianne uan Alger 
De huidige Franse Ma
riannezegels, ook wel ge
noemd Marianne du 14 
Juillct en getekend door 
Eve Luquet, kennen we 
intussen al sinds 1997. In 
voorgaande jaren waren 
er al aardig wat 
Mariannes, symbool van 
het vrije Frankrijk, voor
bij gekomen. De zaaister 
(Scmeuse), eveneens een 
allegorische voorstelling 
van de vrije republiek, 
past ook wel in dat rijtje. 
De Franse post speelde 
daarop in door in novem
ber 2003 met een boekje 
te komen waarin vijf ze
gels Marianne van Luquet 
en vijf zegels Zaaister van 
Roty (moderne herdruk 
van zegel uit 1903) zitten. 
Het is intussen een erg 
gezocht boekje gewor
den. Op 10 november van 
het vorig jaar, bij de ope
ningvan de Salon Philate'
lique, kwam daarop een 
vervolg. Nu is het een 
boekje met vijf zegels 

La/PojtB'Céléfcre'I«*KH«artiB' cwnde'la^hiaruxnne'd.'Al^e*' 
LDELA 

CARNET DE 
10 TIMBRESPOSTE 
AUTOCOLLANTS 
5 "Marianne" 
ä validity permanente 
5 "Marianne d Alger" a 0,50€ 

LA POSTE: 

De inhoud (boven) en het kajtje van het Franse boekje met daarin de twee 
soorten Mariannezcgcis. 



Marianne van Luquet en 
vijf zegels met een her
druk van de Marianne van 
Alger. Het is in meerdere 
opzichten een befaamde 
zegel. Hij werd getekend 
door de Algerijnse kun
stenaar Louis Femez. 
Deze kreeg de opdracht 
in 1943, nadat zich in het 
bevrijde Algerije de voor
lopige Franse regering 
vestigde. De zegel ver
scheen in 1944. Het was 
de eerste zegel met een 
Mananne-afbeelding. 

Guernsey/Alderney 
Ditjaar 
Zowel Guernsey als het 
eveneens tot de Bailiwick 
behorende Alderney ko
men dit jaar elk met één 
prestigeboekje. Guernsey 
herdenkt op 14 juli de 
tweehonderdste verjaar
dag van de Zeeslag bij 
Trafalgar en Alderney 
geeft op 21 april zo'n 
boekje uit ter gelegenheid 
van het Jaar van de Zee. 

Korea Noord 
Brandweer 
Vier brandweervoertui
gen sieren de postzegels 
in een op 15 augustus vo
rig jaar in Noord-Korea 
verschenen postzegel
boekje. Het betreft waar
den van 3,12, 40 en 
105 w. De prijs van het 
boekje ligt iets hoger: 
176 won. 

Een zujaanganzenpaar siert het omslag uan een Zuid-Koreoans boekje dat op 5c september uitkiuam 

boekjes worden overi
gens ook in een ongeper
foreerde versie uitge
bracht. 

Mexico 
Beschermde dieren 
Sinds 18 februari 2002 is er 
in Mexico een vele waarden 
tellende permanente serie 
'Beschermde dieren'. 
Twee zegels daarvan zijn 
intussen (sinds oktober 
2004?) ook in boekjes 
verkrijgbaar. Het ene is 
voor post naar Noord- en 
Midden-Amerika en het 
Caribisch Gebied en be
vat zes zegels van $ 8.50 
(zeezoogdieren) en het 
andere is bestemd voor 
post naar Europa en 
Zuid-Amerika metals in
houd zesmaal $ 10.50 

Het brandmecrbockjc van Noord-Korea 

Ziuaan^anzen 
De zwaangans behoort 
tot de bedreigde vogel
soorten; het dier komt al
leen nog voor in Siberië 
en op de Koerillen. 
Het is misschien om deze 
reden dat Noord-Korea 
op 30 september een 
boekje uitgaf met vier ze
gels waarop zwaangan-
zen (Ansercy^noides) staan 
afgebeeld. 
Op de zegels staat ook 
het WWF-logo. De waar
den van de zegels zijn 3, 
97,104 en 120 won. De 
prijs van het boekje is 
340 won. Alle Koreaanse 

(katachtigen: leeuw, tij
ger, luipaard). 

Nieuw-Zeeland 
Extreme sporten 
Sporten die niet ieders 
gezondheid zullen bevor
deren zijn te vinden in 
een Nieuw-Zeelands 
boekje dat op i december 
verscheen. Het is een 
grootformaatboekje met 
minivelletjes. Op de ze
gels staan gewaagde acti
viteiten als wildwaterva
ren, snoiuboarden, vrije-
valformatiespringen, 
speedbootvaren en bun
gelen aan een elastiek. 

Postkaartlabels 
Eenmaal per jaar beleeft 
het Nieuw-Zeelandse 
wild bange dagen: de 
schapen trekken zich te
rug in het heuvelgebied, 
de wormen wroeten zich 
dieper de aarde in, de 
zeemeeuwen verlaten het 
land en ook de buidelrat
ten vragen zich sidderend 
af wat komen gaat. Want 
eenmaal per jaar, bij ge
legenheid van het Hokiti-
ka Wild/oods Festival, gaat 
de culinair onderlegde 
Nieuw-Zeelander op zoek 
naar een nog nooit ver
toond wildgerecht. 
De wildliefhebber vindt 
postale ondersteuning in 
het onlangs verschenen 
boekje met labels voor 
postkaarten. Op de zes 

zelfl<levende labels 
(waarde $ 1.50) staan 
voorbeelden van wildge-
rechten afgebeeld. Het 
boekje bevat nog meer: 
luchtpoststrookjes, 
stickers met afbeeldin
gen van wildgerechten en 
recepten voor thuis. 

Noorwegen 
2005 
De melding van het 
Noorse kerstboekje van 
ig november jl. kwam te 
laat voor het december
nummer; ik meld het 
voor de volledigheid. Het 
boekje verscheen in een 
oplage van 1.6 miljoen 
stuks en bevat acht zegels 
van 6 k: viermaal 'vrien
den' en viermaal 'zorg 
voor anderen'. 

Ditjaar komen brengt 
Noorwegen nog boekjes 
uit op 15 april (3 toeris
tenboekjes), I september 
(het leven in de zee) en 19 
november (kerstzegels). 

Polynesia (Frans) 
Bloemen var\ Fenua 
De Polynesische archipel 
is bekend om z'n bonte 
verscheidenheid aan 
bloemen. Twaalfervan 
zitten in een op 10 no
vember verschenen pres
tigeboekje. Het is een ui
termate kleurrijk boekje 
geworden met veel exoti
sche bloemenpracht. De 
zegels hebben elk een 
waarde van 90 f, terwijl 
de verkoopprijs van het 
boekje op 1.200 f komt. 

Servië & Montenegro 
Europa 2004 
Pas onlangs kreeg ik de 
Europaboekjes van Servië 
& Montenegro onder 
ogen. De zegels-zelf (met 
mooie vakantietafereel-
tjes) verschenen al op 5 
mei. Het gaat om twee 
boekjes. Het ene boekje 
bevat 3 zegels van 56 cl. 
(€o.8o) en 3 van 16 d. 
(€0.25) en het andere 2 
van elk van deze zegels 
plus 2 vignetten. Het eer
ste boekje komt in twee 
varianten voor: a. met de 
tekst Holidays - Les Vacan-
ces op de zegelrand, b. 
tekst Odmon - Urlaub. 

ßouen bloemenpracht uan Frans Polynesie Onder Europapostzegel-bockje uan Seruie en Montenegro 
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BEKRONINGEN DAG VAN DE POSTZEGEL 
ROTTERDAM EN AMSTERDAM 2004 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam 
De viering van de Dag 
van de Postzegel in Rot
terdam vond plaats op 
29, 30 en 31 oktober 
2004 in het Congrescen
trum Ahoy'. De tentoon
stelling omvatte negen
tien inzendingen (waar
onder negen jeugdinzen-
dingen) in categorie 2 en 
elf inzendingen in cate
gorie 3. De jury kende de 
volgende (hoogste) be
kroningen toe: 

Categorie 2 

Goud (80 punten en hoger): 
J.C. van Duin ('Rotterdam, 
het leven van en in de stad'); 
F. van den Heuvel ('Expres-
severzending 1870 tot 
ig/o'); V.T.J.M. Coenen 
('Germania in Duitsland en 
ver daarbuiten') en Patrick 

Peschke ('Griezelig, hè'). 
Groot uermeil (75-79 punten): 
Sebastiaan Breukel ('Schild 
op pad') ; V.T.J.M. Coenen 
( 'Dienstmarken Deutsche 
Demokratische Republik'); 
R.W. van Wijnen ('Letland -
postale aanwijzingen'); H. 
ten Have ('Zonder werk geen 
honing ' ) ; M.J. Vrijaldenho-
ven-Oostra ('Japan postme-
chanisatie') en Groepsin-
zending Jeugd Zoetermeer 
('Sprookjesfiguren'). 
Vermeil (70-74 punten) : 
Stephanie ICuipers ('Zwem
men, inspanning en ont
spanning ' ) ; Anu ter Haar 
('JWuziek maken door een 
snaar te raken'); Ralph 
Kroesemeijer ('Voetbal van 
de lage landen') en D.J. Mul
ler ( 'Luchtpost Zwitserland, 
bijzondere en eerste vluch
ten 1922-1935'). 

Categorie 3 

Goud (75 punten en hoger): 
D. Speksnijder ('George 

Washington, van planters
zoon tot Vader des Vader
lands'); H.G. Hulshof 
('Snippen') en R.J. Kroesen 
('Eofilatelie Portugal 1794-
1854'). 
Groot uermeil (70-74punten) : 
T. Kamper ('De interne-
rings- en censuurdienst in 
Suriname gedurende de 
Tweede Wereldoorlog') en 
Sander de la Rambelje ('Le
vende have op en om het 
boerenerf) . 

In de catalogus was een bij
zonder lezenswaardig arti
kel opgenomen van de hand 
van de heer A. Berkhout over 
de nummerstempels van Ne
derland. 

Dag van de Postzegel 
Amsterdam 
De Dag van de Postzegel 
in Amsterdam vond een 
week later plaats, op 6 en 
7 november 2004, in het 
Huygenscollege in de 

• Ä ©ai wira (sl(g [̂ ©gQaiipO \ 

Postzegeltentoonstelling 
"Amsterdam 2004" 

6 en 7 november 2004 

Huygens College, Amsterdam 

hoofdstad. In het bijzon
derwerd de Studiegroep 
Britannia welkom gehe
ten. Deze gespecialiseer
de vereniging vierde haar 
35-jarig bestaan en liet 
dat onder andere weten 
door met een flink aantal 
inzenders aan de ten
toonstelling deel te ne
men. Ook de Amster
damse Postzegel Jeugd
club was aanwezig. In ca
tegorie 2 waren elf inzen
dingen ondergebracht, in 
categorie 3 waren dat er 
31-
De jury kende de volgen
de (hoogste) bekronin
gen toe. 

Categorie 2 

Goud (80 punten en hoger): 
M.J.M. Blank ('TheTele
graph of Great Britain'); R. 
Bakker ('Griekenland, de 
grote Hermeskoppen') en 
T.P.J. Loorij ('Vogels in de 
natuur, bedreigd en be
schermd'). 
Groot uermeil (75-79 punten): 
B.A. Beimers ('Ruimtevaart: 
de triomf van een droom') 
en J.P. Boots ('Handgeschre
ven, handverlucht'). 
Vermeil (70-74punten): 
J.G. Prinsen ('De 1864-uit-
gifte van Denemarken: groot 
ovaal') en E.H.Y. Kleingeld-
Kooreman ('Jn den Begin
ne... en later'). 

Categorie 3 

Goud (75 punten en hoger): 
H.W. van der VHst ('Frank
rijk, zegels/vignetten ten be
hoeve van de instructie van 
PTT-personeel'); J.F. Masci-
ni ('Autonome monnikenre
publiek Mont-Athos') en A. 
van der Giessen ('King Ed
ward VII Royal Great Britain 
1902-1912'). 
Groot uermeil (70-74 punten) : 
J. van Alten ('Masa Nica'). 

NIEUWS VAN DE 
SERVICE-AFDELING 

Het op de rechterpagina 
afgedrukte overzicht van 
boeken, studies, publica
ties en materialen die bij 
de Service-afdeling van 
de NBFV kunnen worden 
besteld, is aangepast ten 
opzichte van het vorige in 
'Filatelie' geplaatste 
overzicht (zomer 2004). 
De Service-afdeling 
NBFV vraagt graag uw 
aandacht voor twee boe
ken die bij de afdeling 
kunnen worden besteld: 

Catalogus Nederlandse 
Plaatfouten 
De Catalogus uan 8j6 Ne
derlandse Plaatfouten, sa

mengesteld door W.J.N. 
Mast, verscheen voor de 
derde keer in het jaar 
2003. In datzelfde jaar 
werd ook de Speciale Ca
talogus 2004 van de 
NVPH uitgegeven, waar
in een katern was opge
nomen met 'de meest be
kende plaatfouten in de 
frankeerzegels van Ne
derland', bewerkt door J. 
van Wilgenburg. Maar al 
veel eerder, in 1922, ver
scheen een overzicht van 
de toen bekende plaat
fouten in het boekwerkje 
Leiddraad uoor den Speciaal 
Verzamelaar van Nederland. 
In alle drie de publicaties 
wordt ingegaan op 'wat 
is een plaatfout' en 'pri
maire en secundaire ken

merken'. De omschrij
ving door de heer Mast is 
echter de meest uitge
breide. Jammer is alleen, 
dat nauwelijks geschre
ven wordt over de ver
schillende druktechnie

ken die voor de Neder
landse postzegels zijn 
gebruikt. Zo'n uitleg zou 
de verklaring van het ont
staan van plaatfouten ze
ker ten goede komen. 
Dat een plaatfout kan 
ontstaan bij de toepas
sing van plaatdruk of off-
setdruk, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van druk-
platen, is dan duidelijk. 
Maar dat een plaatfout 
van een cilinder afkom
stig is, die is gebruikt bij 
de rotatiediepdruk (ook 
rasterdiepdruk ge
noemd), is veel minder 
voor de hand liggend. Is 
dat dan een cilinderfout? 
Verder zijn opvallende 
verschillen te zien tussen 
de beschreven plaatfou-

http://www.nbfv.nl


AANBIEDINGENOVERZICHT 
SERVICEAFDELING 

Bestellingen van boeken, studies en overige 
publikaties worden uitgevoerd na overschrij

ving van het verschuldigde bedrag op post

bankrekening 2015960 ten name van de Ser

viceafdeling van de NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten rekening 

houden met extra porto en (Post)bankkos

ten! 
De prijzen worden in euro's vermeld en de 
verzendkosten hebben betrekking op bm

nenlandse bestellingen! 

Nr Titel 

133 Adema: The First Postage Dues, Holland '3S' 
Markmgs 16671811 

135 Aitink/Hovenkamp: De Noord Atlantische 
luchtverbindmgen 19391946 

106 Arts: Het briefpostwezen te 'sHertogenbosch 
136 Beekv.d : De Poststempelfabriek bij 's Rijks Munt 

18651901 (mcl CD/ROM, bew. A P. de Goede) 
040 Benders en Julsen: Postal History Curasao 
009 Blom Postinrichtingen 18501906 
080 Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist' 

19271939 
084 Bondsreeks nr 3; Franssen  Postgeschiedenis Weert 
085 Bondsreeks nr 4: Sleeuw  NederlandsIndie, 

emissies i870'83'92 (verb, uitgave) 
086 Bondsreeks nr 5 SteinerSpork  Nederland, de 

portzegel 5 cent type B van 1870 
128 Dai Nippon: Catalogus NederlandsIndie 

Japanse bezetting 19421945 
051 Dai Nippon: Cat. Rep. Indonesië 17845/271249 
131 Dehé Veertig poststukken over de geschiedenis van 

de post in Waterland en Zaanstreek 
073 Delbeke: Post vanuit de Nederlanden 18131853 
122 Delbeke De Nederlandse Scheepspost Nederland

OostIndie 16001900 (met catalogus van stempels) 
130 Delbeke: De Nederlandse Scheepspost 16001900 

deel 2, Nederland en het Westen 
078 Filer, A. v.d.: Basisboek Filatelie 
096 Filer, A v.d.: Filatelie van A tot Z (2e, herz, editie) 
loi Goede de: Postkantoor in een Biltsche Herberg 
123 Goldhoorn: De onbestelbare brief 
114 Hager. Nederlandse Autopostkantoren 19391994 
092 Hammmk: Geschiedenis van de PoKomachine 
140 Havelaar, Port Betaald (Amphilex editie) 
026 Hom Postzegelboekjes handboek 
108 Ickenroth: Rijkspost in Limburg 
002 Jeugd, JFN. ABC deel i (7e druk) 
003 Jeugd, JFN: ABC deel 2 (2e druk) 
118 Jeugd, JFN: ABC deel 3 (2e druk) 
004 Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en maakwerk 

in de filatelie 
005 Jeugd, JFN: Woordenlijst FrN + DN + EN 
102 Kooij van de. Rotterdamse plaatsnaamcode 
043 Korteweg 300 jaar Postmerken van Ned. (herdruk) 
069 Maandblad Filatelie: Cumulatieve index 19221950 
070 Maandblad Filatelie: Cumulaueve index 19221980 
090 Petersen, J.G.E.: Postale perikelen m Hilversum 

tot 1944 
126 Ramkema: Fiscaalzegels, Japanse bezetting 
100 Rijswijk: Persbrieven 
098 Sandberg: Enveloppen 
09g Sandberg: PTT in bevrijd ZuidNederland 
020 Spoorwegmuseum: Spoor en Post 
068 Stapel: Spoorwegbriefkaarten 
III Storm van Leeuwen Poststempelcatalogus 

NederlandsIndie 18641942 
021 Tandingraeter 
076 TSchroots: Luchtvaarten luchtpostencyclopedie 
030 Vellmga: Poststempels van Nederland (herdruk) 

ijs incl. 
porto 

85 00 

25 00 
10.25 

32.25 
♦7.50 
19.65 

20.00 
27.55 

19.55 

13.55 

38.00 
16.25 

14 00 
32.50 

52.55 

65 00 
750 
800 

11.30 
18.10 
1355 
1585 
20.00 
*2.50 
1585 
860 

14.10 
20.25 

6.10 
7.30 

13.55 

9.50 
20.40 

16.60 
30.00 
11.80 
10.65 
17.65 
*5.oo 
11.80 

66.15 
0.70 

3325 
*750 

Prijs excl. 
porto 

80 00 

22.00 
7.25 

30.00 

1475 

17.00 
22 65 

16.55 

11.30 

35.00 
13.50 

12.00 
29.50 

47.65 

60 00 
4.50 
5 00 
9.05 

15.85 
11.30 
13.60 
15.00 

13.60 
7.00 

12.50 
18.00 

4.50 
5.70 

11.30 

6.50 
15.50 

13 60 
27.00 
10.20 
9.05 

15.40 

10.20 

Nr 

129 

121 

087 
087J 
058 
018 
047 

094 

119 

125 

Nr 

091a 
091b 
091C 
ogid 
091e 

Nr 
019 
032 
033 
034 
035 

Nr 

Titel 

Studiegroep Velrandbijzonderheden: Handboek 
plaat en etsmgnummers 
Vliegende Ho lander de: Nieuwe Luchtvaart
catalogus (inclusief eurolijst) 
Voorafstempeling Nederland IVII (2 ringbanden) 
Voorafstempeling Nederland deel XI 
Vries, de. Postale etiketten 
Wart, v.d: Machinestempels (6e druk, tot juli '91) 
Wart, v.d : Reclame en gelegenheidsstempels 
Nederland (6e druk) 
WeeberKortekaas/Bakhuizen vd Brink: 
Rondom Beatrix 
Weijer, de: De Aantekenstrookjes gebruikt m 
Nederlands NieuwGuinea 
Wichet & Zabel. Niederlande Ziffernausgabe 
18761894 

*: aanbiedingen 

Prijs incl. 
porto 

p.o.a 

18.85 
80.00 

9.00 
8.45 
7.25 

5.00 

345 

20 40 

38.90 

Transparante hoezen (polipropyleen, dikte 0.13 mm) 

Omscrhijving 

hoogte 310 x 275 mm breedte per loo stuks 
hoogte 300 X 270 mm breedte per loo stuks 
hoogte 250 x 270 mm breedte per loo stuks 
hoogte 300 X 213 mm breedte per loo stuks 
hoogte 293 X 420 mm breedte per 20 stuks 

Insignes 

Omscrhijving 
Speld 
Motief duif, sleutelhanger 
Moüef duif, speld 
Motief duif, hanger/kett ing 
Bondsstropdas 

Prijs incl. 
porto 
23.05 
2305 
23.05 
2075 
20.75 

Prijs 
2.40 
3.50 
3.40 
8.50 

11.30 

Emissie 1852 (Van BalenBlanken, Buurman, Poulie, Reed) 

Omschrijving 
III 1852.015 cent Plaat 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 
1852 

02 5 cent Plaat IV 
15 5 cent Plaat V (in ringband) 
04 10 cent Plaat I 
05 10 cent Plaat II 
06 10 cent Plaat III 
07 10 cent Plaat IV 
08 10 cent Plaat V 
09 10 cent Plaat VI 
10 10 cent Plaat VII 
II 10 cent Plaat VIII 
12 10 cent Plaat IX 
13 10 cent Plaat X 
14 15 cent Plaat 

Prijs 
18.85 
18.85 
15.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
18.85 
27.95 

Prijs excl. 
porto 

Prijs excl. 
porto 
18.15 
18.15 
18.15 
15.85 
15.85 

ten in de NVPHcatalo
gus en in de catalogus 
van Mast. In de NVPHca
talogus wordt bijvoor
beeld beschreven onder 
424P: 'onder het linker
oog een traan (zegel 47 
etsingnummeri)'. Dit is 
de enige beschreven 
plaatfout. Maar Mast be
schrijft van deze zegel 
acht verschillende plaat
fouten, waarbij de traan 
onder het linkeroog ont
breekt, maar wel voor
komt onder het rechter
oog (zegel 54 plaat i). 
Het uitgebreide overzicht 
van plaatfouten die voor
komen in de serie postze
gels Olympiade van 1928, 
in samenwerking met de 
heer Laurentz Jonker, is 

een waardevolle aanvul
ling. Al met al een be
langrijk naslagwerk en 
hulpmiddel voor de ver
zamelaars van plaatfou
ten. 
Pnjs inclusief uerzendkosten: 
18.50. Bestelnummer: 200C 

Air Crash Mail of Impe

rial Airways and Prede

cessor Airlines 
Bovenstaande titel gaf 
Kendall C. Sanford aan 
zijn boek dat verscheen 
in 2003. De uitgave van 
het boek werd mogelijk 
gemaakt door het Stuart 
Rossiter Trust Fund, een 
fonds dat onderzoek en 
publicatie van de resulta
ten steunt op het gebied 
van postgeschiedenis 

over de gehele wereld. De 
Trust Fund heeft vanaf 
1995 al heel wat boeken 
het licht laten zien met de 
meest uiteenlopende on
derwerpen. De auteur is 
een gepensioneerde me

AIR CRASH MAIL O! 
IMPERIAL AIRWAYS 

ANU 
PRLDECESSOR AIRUNES 

Kendall CSanfonJ 

dewerker uit de lucht
vaartindustrie en al meer 
dan veertig jaar een ge
dreven aerofilatelist. Hij 
specialiseerde zich in de 
ongeluksvluchten van 
Pan American World Air
u;ays en Imperial Airways. 
Met zijn collecties wist 
hij gouden medailles te 
winnen in de Verenigde 
Staten, GrootBrittannié 
en Zwitserland. Imperial 
Airwaijs was de eerste in
ternationale luchtvaart
maatschappij in Groot
Brittannié, in 1923 opge
richt door de Britse rege
ring. In zijn boek laat 
Sanford u eerst kennis 
maken met de verschil
lende vliegtuigtypen, veel 
van De Havilland, Arm

strong Whitworth en 
HandleyPage. Ook veel 
watervliegtuigen speel
den een rol, zoals de 
Short S.8, Shorts.17 en 
Short S.23. De vliegtui
gen en soms hun beman
ning zijn in vele zwart
wit foto's afgebeeld, 
waarbij een kort verslag 
van het ongeluk wordt 
gegeven. Helaas zijn de 
meeste afbeeldingen 
slecht van kwaliteit, en 
hetzelfde geldt voor de 
afgebeelde poststukken. 
Voor wie de Engelse taal 
machtig is, is het een bij
zonder leesbaar boek 
met veel wetenswaardig
heden. 
Prijs indusie/verzendkosten: 
€48.. Bestelnummer; 300C 
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Filcon v.o.f. 
KOOPT NEDERLAND POSTFRIS 
Postfris vóór 1940: 40 ä 50% van de catalogus 

O.A 225/28 € 42,50 
261/64 € 60,00 
270/73 € 60,00 
283/86 € 45,00 
289/92 € 32,50 

Inkoop velletjes postfris 

N B. advertenties Filatelie 11 
nog geldig WIJ hebben interesse 
in aankoop van mooie collecties 
Nederland + o.g. postfris, 
plakker en gebruikt. 

402/02B 
592/94 
854 
858 
875 
886/88 
899 
917 
937 
983 
1001 

€ 85,00 
€1125,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

16,00 
1,25 
1,25 

35,00 
2,00 
3,75 
4,00 
8,50 
4,75 

1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 
1214 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

3,50 
4,50 
1,60 
1,00 
0,75 
0,35 
1,00 
0,60 
1,00 
1,00 
0,90 

Na nummer 1214 in overleg 
Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit postfris, zonder roest en redelijk gecentreerd Minimum levering € 200 
Betaling Na akkoord bevinden per bank of giro 
Drukfouten en pnjswijziginen voorbehouden 

Filcon v.o.f 
Tel 035 

Meikevermeent 36, Hilversum (1218 HG) 
6930560  Fax 035  6914790  Email filcon@worldonlme nl 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

^f^fh; 

Houdt op 4 en 5 februari 2005 
haar 136® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar 

WIJ veilen ca 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O R , buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497512057 
Fax. 0497516605 
Email bpv@iaenl 

Vraag onze gratis catalogus aan " 
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Wat wij u bieden; 
Reële prijs voor uw collectie. 
Vrijblijvende taxatie. 
Ind ien gewenst contante betaling. 
Desgewenst bezoek aan huis! 
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^ EUROPROEFONTWERPEN" 
Series medals met ontwerpen van et t/m 2 E. Het doosje is incl. een 5 E. 

Guernsey 2004 

t l HO H T T l KS SET ■ 
21104 

Oplage blister 10.000 
Oplage doosje 9 set 4000 

Blister 8 set 39,-

Luxe box 9 set 49,-

Jersey 2004 Alderney 2004 

Oplage blister 10.000 
Oplage doosje 9 set 4000 

Blister 8 set 39,-

Luxe box 9 set 49,-

Oplage blister 10.000 
Oplage doosje 9 set 4000 

Blister 8 set 39,-

Luxe box 9 set 49,-

IsieofMan2004 

Oplage blister 10.000 
Oplage doosje 9 set 4000 

Blister 8 set 39,-

Luxe box 9 set 49,-

Noorwegen 2004 IJsland 2004 Groenland 2004 

Oplage blister 15,000 
Oplage doosje 9 set 5.000 

Blister 8 set 35,-

Luxe box 9 set 49,-

Vaticaan probe 

Oplage blister 12.500 
Oplage doosje 9 set 3.500 

Blister 8 set 35,-

Luxe box 9 set 49,-

Oplage blister 12.500 
Oplage doosje 9 set 3.500 

Blister 8 set 35,-

Luxe box 9 set 49,-

Oplage blister 7.500 
Oplage box 3.000 

Blister 8 set 35,-

Luxe box 9 set 49,-

Zwitserland 2003 Liechtenstein 2004 
Nieuw 

Monaco 2004 

Grand Prix 75 jaar' 

Blister 8 set 39,-

Luxe box 9 set 49, 
Blister 8 set 39,-

Luxe box 9 set 49,-

Voor alles zolang de 
voorraad strekt. 

•nm^ 

Nederlandse Antillen 2004 

2004 

BEPERKTE OPLAGF 

Blister 3.999 stuks 
box 999 stuks!! 

blister 8 set 
Doosje 9 set 

47,50 
57,50 

blister 8 set 29. 
Doosje 9 set 39.-

Zilverset slechts 
275x!! 125.-

5E Piedfort 42.50 

Vraag ons euro - totaaloverzicht aan! Wij leveren ook 
aan winkels, mailorderbedrijven, en beurshandelaren 

Informeer naar de mogelijkheden!' 

Te bestellen bij: Munt- en Postzegelhandel De Ruiter b.v. - Industrieweg 13 - 3286 BW - Klaaswaal 
Tel. 0186-571366 - Fax 0186-571890 - E-mail: mail@deruiterbv.nl 

mailto:mail@deruiterbv.nl
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Den Feer c, J. SchcopciRker. 

Ardjoenaschool. 

« I T E 1 I 2 O R 0 . 

K.O.I. 

Brief verzonden met de eerste proefvlucht naar NederlandsIndie, vertrek 
15 september 1928 (ofbeeMing ivebsite uiu;u; poenpo.nl) 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIPTEN 

Noeste arbeid 
Het 'officiële orgaan' van 
de postzegelclub Hooge
veen is een eenvoudig 
clubblad. In het vignet 
van die club is een bijen
korfmet rondvliegende 
bijen afgebeeld; deze 
noeste werkers zijn ken
nelijk een voorbeeld voor 
de redactie, die al bezig is 
met de achtentwintigste 
jaargang, In het novem
bernummer van 2004 la
zen we twee goed leesba
re artikeltjes over de Ne
derlandse internerings
briefkaarten en de over 
de proefvluchten van 
19281929 op de KLMIn
diëlijn. Een tip voor de 
Hoogeveeners: verzin 
een naam voor het blad 
'officieel orgaan' klinkt 
zo zakelijk... 

Stadspostfilatelie 
In het blad van de Studie
groep Particuliere Post
bezorging van november 
lazen we dat stadpostfila
telisten zich met dezelfde 
zaken bezig houden als 
filatelisten die andere 

■̂  takken van onze prachti
<= ge hobby beoefenen. 
2̂  Proefdrukken, misdruk
= ken, plaatfouten, door
= steken, perforaties en op
^ drukken worden ook 
— door de leden van deze 
i: studiegroep bestudeerd. 

i Gugh Island, Lundy... 
—^^ Britannia News is het 
T^ keurig verzorgde club
' ■ blad van de studiegroep 

Britannia. In het septem
bernummer 2004 troffen 
we een gedegen studie 
aan van de eilandenuit

giften rondom Groot
Britannië. Emissies van 
onder andere Brecqhou, 

,^^"^^i_/"v^ 

Localezegel van Lundy. 

Herrn, Jethou, Lundy en 
Gugh Island worden er in 
behandeld en er wordt 
informatie over de eilan
den verstrekt. 

Uitgekapt stempel 
Brepost is het tijdschrift 
van de postzegelvereni
ging Breda. Eén van de 
leden bezocht een beurs 
in Zwitserland. Hij 'ging 
daar aan de bak' en uit 
één van die bakken viste 
hij twee Nederlandse 
aangetekende brieven uit 
1924 en 1925 op. Ze wa
ren verzonden vanuit 
Rotterdam en voorzien 
van een 'uitgekapt' Mar
tinstempel. De bestem
mingwas Emmishofen. 
Na onderzoek bleek dat 
laatstgenoemde plaats 
niet meer bestond, maar 
in 1928 was opgenomen 
in de gemeente Kreuzun
gen. Zo zietu welke 
avonturen een eenvoudi
ge filatelist kan beleven 
als hij of zij op doorreis is 
in Zwitserland. 

Commotie 
Sommige verenigings
bladen bevatten slechts 
één of twee artikeltjes. In 

LeCorbusier: ...commotie. 

Jungfraupost van de stu
diegroep Zwitserland 
pakken ze dat anders 
aan. Het septembernum
mer van 2004 bevat maar 
liefst zeven gedegen arti
kelen van gerenommeer
de scribenten. Een greep 
uit de inhoud: 'Ook kaft
jes worden in vellen ge
drukt', 'Modern kan ook 
boeiend zijn' en 'Com
motie rond Le Corbu

Sassenpepertjes 
Wel eens gehoord van 
Sassenpepertjes? Het is 
de naam van het vereni
gingsblad van de postze
gelvereniging Zwolle. We 
lazen daarin een interes
sant verhaal over de 
luchtvaart op IJsland, ge
schreven doorTSchroots 
junior. Bravo Gregor! 

Ernest Claes 
In de in kleur uitgevoerde 
Gazette van de Filatelie 
(Gent) troffen we enkele 
vlot geschreven artikelen 
aan over Belgische on
derwerpen. Een bijdrage 
over de Belgische Publi
beis uit 1945 die tegen ver
laagd tarief werden ver
kocht, een artikel over 
Belgische post in Le Ha
vre en een thematisch ar
tikel over de auteur Er
nest Claes trokken de 
aandacht. 

Avonturier 
Achter elke postzegel schuilt 
een uerhaali luidt de titel 
van een artikel uit de Oos
terhouter Post uit (u raadt 
het al) het Brabantse 
Oosterhout. 
Een postzegel met het 
portret van Pieter Stuyve
sant vormt de basis voor 
een levensbeschrijving 
van deze avonturier. Een 

leuk idee voor redacties 
van andere verenigings
organen: schrijf eens een 
verhaal over de afbeel
ding op een postzegel. 

Quadriga 
Nooit van de Quadriga ge
hoord? Dan wordt het tijd 
dat we aan die onwetend
heid een eind maken. Een 
quadnga is een vierspan. 
We treffen een beeld van 
zo'n vierspan bijvoor
beeld aan op de Branden
burger Tor in Berlijn. De 
geschiedenis van dit 

Pieter Suyvesant. 

beeld  zoals de 'ontvoe
ring' door Napoleon en 
het terughalen uit Parijs 
wordt beschreven in The
ma, het blad van de Ne
derlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie. In hetzelfde nummer 
(november) lazen we ook 
een uitvoerig artikel over 
de 350 jaar geleden over
leden schilder Carel Fa
britius. Thema werd on
langs uitgeroepen tot het 
beste verenigingsblad 
voor gespeciaüseerde 
verenigingen en hoofdre
dacteur Paul Daverschot 
ontving de onderschei
ding 'beste hoofdredac
teur'. De Stichting Ne
derlandsch Maandblad 
voor Philatelie is de 

hoofdsponsor van deze 
jaarlijkse wedstrijd. Onze 
hartelijke gelukwensen. 

Postzegels met gaatjes 
Het verenigingsorgaan 
van de Perfin Club Neder
land heet Perfinpost. U 
weet ongetwijfeld wat 
een perfin is ? We duiden 
hiermee postzegels aan 
die zijn voorzien van per
foraties met  bijvoor
beeld  afkortingen van 
firmanamen. In het no
vembernummer 2004 la
zen we een bijzonder in
teressant artikel van 
maar liefst achtten pagi
na's over de perfins van 
Bulgarije. 

Dinosaurussen in Gouda 
In Goudapost, het keurig 
uitgevoerde orgaan van 
de vereniging van postze
gelverzamelaars Gouda, 
lezen we altijd met veel 
plezier de langlopende 
artikelenreeks Als stenen 
spreken. Deze keer (no
vember 2004) ging het 
over de fossielen van 
voorhistorische dieren. 
Een gedegen weten
schappelijk onderbouwd 
thematisch verhaal. 

Persoonlijke portvrijdom 
Dat allerlei instanties en 
koningshuizen portvrij
dom genoten (en vaak 
nog steeds genieten) is 
waarschijnlijk wel be
kend. Maar in Spanje 
kreeg in 1881 de schrijver 
Duro portvrijdom voor 
het verzenden van zijn 
boek Resana histona de 
Correos. Hij ontving een 
aantal zegels voor deze 
persoonlijke portvrij
dom. Een verhaal hier
over vonden we in Iberia, 
het tijdschrift van de fila
telistische contactgroep 
SpanjePortugal. 

DAAN KOELEWIIN 

Bovenop de Brandenburger Tor is een quadry e geplaatst. 



BUITENLANDSE 
BLADEN 

GSM VS Stamp Monthly 
In de afgelopen maanden 
heeft het Britse Gibbons 
Stamp Monthly een 'gra
fische inhaalslag' ge
maakt. Het blad is sinds 
kort helemaal in kleur 
gedrukt, het heeft een 
'recht ruggetje' gekregen 
(het is niet langer geniet, 
maar gelumbeckt) en de 
redactionele toon is wat 
lichter geworden. GSM 
lijkt nu sprekend op zijn 
rechtstreekse concurrent. 
Stamp Magazine en zelfs in 
de prijs van een los num
mer - £ 2.go - is er geen 
verschil meer. 
GSM van november be
steedt aandacht aan de 

eerste langlopende serie 
zegels met het portret 
van koningin Elizabeth II 
van St. Christopher, Ne
vis en Anguilla. Dat lijkt 
misschien een vrij wille
keurig onderwerp, maar 
dat is het beslist niet. In
tegendeel, het bewuste 
artikel is aflevering num
mer 37(!) van de artike
lenreeks Queen Elizabeth 
Defïnitiues die al jarenlang 
in GSM loopt. Handig: de 
auteur helpt de lezers on
derscheid te maken tus
sen de drukken van De La 
Rue en die van Waterlow. 
Een andere bijdrage in 
het Gibbons-blad behan
delt het thema 'Munten 
op postzegels', terwijl er 
verder aandacht is voor 
de nogal hoogoplopende 
discussie over de Britse 
kerstzegels (die naar het 
oordeel van sommigen 
best wat 'religieuzer' 
zouden mogen zijn) en 
voor de Maleisische 
emissies van Sarawak. 
Stamp Magazine is wat 
dunner dan GSM, maar 
het blad maakt dit goed 
door economisch met de 
ruimte om te springen: 
we treffen een groot aan
tal korte bijdragen aan 
die vooral vanuit een 
journalistieke invalshoek 
lijken te zijn geschreven: 
er is veel aandacht voor 

actuele of controversiële 
onderwerpen. Uiteraard 
bevat het blad ook lange
re bijdragen. In het no
vembernummer 2004 is 
dat bijvoorbeeld het arti
kel Exhibiting Down Under, 
dat niet uitsluitend over 
postzegels ter gelegen
heid van tentoonstellin
gen gaat, maar ook aan
dacht besteedt aan sluit-
zegels. Heel toepasselijk 
- gezien het feit dat de 
novembermaand in de 
Verenigde Staten vooral 
verkiezingmaand was - is 
het artikel Running Jor offi
ce, dat een aantal zegels 
met de portretten van 
Amerikaanse presidenten 
voor het voetlicht brengt, 
samen met de zegels in 
het type 'Het Witte Huis'. 

FDR: stofzuiger? 
Nu we het toch over Ame
rikaanse presidenten 
hebben: in het novem
bernummer 2004 van 
American Philatelist is 
het omslagverhaal gewijd 
aan de tot de verbeelding 
sprekende Franklin D. 
Roosevelt. Vanwege zijn 
uitspraak I owe my life to 
my hobbies, especially stamp 
collecting verdient Roose
velt ongetwijfeld een 
mooi artikel in een filate-
hstisch blad, maar zijn 
verdiensten voor de fila
telie worden in de bijdra
ge, die de titel FDR & 
EFO's meekreeg, wel kri
tisch tegen het licht ge
houden. De auteur, Ken
neth M. Davis, roept in 
herinnering dat de voor
malig voorzitter van de 
American Philatelic Society, 
John Hotchner, FDR ooit 

bestempelde als een ver
zamelaar van het type va
cuum cleaner: hij zou voor
al op kwantiteit en min
der op kwaliteit hebben 
gelet. Dat beeld wordt in 
Davis' artikel echter 
enigszins bijgesteld: aan 
de hand van veilingcata-
logi wordt de collectie-
Roosevelt gereconstru
eerd. Het blijkt dat Roos
evelt wel degelijk naar 
specialisatie streefde: zo 
bezat hij onder meer 
proeven, variëteiten en 
foutdrukken, ofwel mate
riaal dat onder de noemer 
Errors, Freaks and Oddities 
kan worden gebracht 
(waarmee meteen ook de 
eerder gebruikte afkor
ting EFO is verklaard). 

Verstandshuwelijk 
Opmerkelijk nieuws uit 
Oostenrijk: het tot dusver 
onafhankelijke Bonds
blad Die Briefmarke is 
een nauwe samenwer
king aangegaan met 
Austria Post. Het komt er 
op neer dat de Bond en 
de posterijen nu samen 
een blad delen dat nog 
steeds Die Briejmarice heet, 
maar dat als ondertitel 
Post und Philatelie in 
Österreich heeft gekregen. 

De redactie is laaiend en
thousiast, de lezers mop
peren niet (waarom zou
den ze, ze krijgen het 
blad voortaan gratis in de 
bus!) en dus lijkt ieder
een tevreden. Kniesoren 
die wij zijn durven we 
toch deze vraag te stellen: 
hoe onafhankelijk van de 
PTT is de redactie van Die 
Briefmarke nu nog? 

Teveel handel 
Over commercie gespro
ken: de Berner Briefmar
ken Zeitung is een uitga
ve van de Zwitserse cata
logusuitgever Zum-
stein+Cie en dat is steeds 
beter merkbaar. Bestond 
de hoofdmoot van het 
blad vroeger vooral uit 
serieuze, vrij diepgaande 
filatelistische bijdragen, 
tegenwoordig lijkt het 
blad de kant op te gaan 

van een veredelde prijs
courant, met uitsluitend 
aanbiedingen van Zum-
stein-zelf Datje als uit
gever annex postzegel-
handel in zo'n lastige 
spagaat terecht kunt ko
men ligt voor de hand; 
jammer dat de Zwitsers 
er niet in slagen om de 
weg naar hun oude, ver
trouwde formule terug te 
vinden. 

I Berneri 
I Briefmarken 

y Zeitung 

Journal 
philatéliquB 

Terugblik 
December is een ideale 
maand om de balans op 
te maken. In Briefmar-
kenSpiegel van december 
2004 grijpt Peter Fischer 
die kans met beide han
den aan. Hij blikt terug 
op het filatelistisch jaar 
en somt een groot aantal 
belangrijke en minder 
belangrijke gebeurtenis
sen op, zoals daar zijn de 
vele EU-emissies, de 
komst van nieuwe fosfor-
balken (of eigenlijk fos-
forkaders) op Duitse post
zegels, de ingebruikne
ming van 'gedigitahseer-
de' aangetekende stuk
ken en gimmicks zoals ze
gels van hout, met kris
tallen, met fluweel of 
voorzien van borduursel. 
Het was me het jaartje 
wel, luidt de conclusie. 

Het door de Engelse pos
terijen uitgegeven British 
Philatelic Bulletin is een 
juweeltje van een blad. 
Compact - slechts een pa
gina of 32 - en klein (A5), 
maar boordevol interes
sante bijdragen. Aan de 
inhoud zie je nauwelijks 
dat de publicatie door 
een commerciële onder

neming wordt uitgege
ven. Dat is in niet geringe 
mate de verdienste van 
hoofdredacteur John 
Holman, die er op let dat 
de inhoud gevarieerd en 
degelijk is. In het num
mer van oktober 2004 le
zen we over geïllustreer
de postwaardestukken, 
komen Olympic Smart-
Stamps ter sprake en 
wordt historische infor
matie over de Krimoorlog 
verstrekt. Richard West 
neemt de geschiedenis 
van het jubilerende Britse 
postzegelblad Stamp Ma
gazine onder de loep, ter
wijl Ron Negus de lezers 
inwijdt in de geheimen 
die filatelistische web
sites te bieden hebben. 

WISSELING VAN 
DE WACHT 
Meer dan vijftien jaar ver
zorgde onze vaste mede
werker Hans Gabriels 
het 'buitenlandse deel' 
van de rubriek Wij lazen 
uoor u. 'Tijd om er mee te 
stoppen, voor ik me ga 
herhalen,' aldus Hans. 
Zijn besluit betreuren 
we, maar we respecteren 
het uiteraard ook. Op 
deze plaats willen we 
Hans van harte bedanken 
voor de vele interessante 
bijdragen die hij voor Fi
latelie schreef. 

Met ingang van dit num
mer zal Daan Koelewijn 
elke maand de Neder
landstalige verenigings
bladen voor u lezen. We 
wensen hem bij deze niet 
geringe taak uiteraard 
veel succes toe! 

Redactie Filatelie 

Daan Koclcuiijn 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

Tel. 053-433.55.00(buiten kantooruren 053-433.33.98) 
Fax 053-434.10.94 

E-mail: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 181 
Staat gepland op: 

Vrijdag/zaterdag 21/22 januari 
in het zalencentrum van hotel APELDOORN, 

Soerenseweg 73 (hoek Jachtlaan) te Apeldoorn. 

Ook voor deze veiling ontvingen wij 150 grote en kleine inzendingen 
met totaal ruim 5000 kavels: 

Enkele kavels uit de veiling: 

Ambdl Residentie BAGELEN WdB 79b R Distributie BEILEN 

Dubbelfraiikenng ni bb 

I3VUED 

Puntst '155' 
\MP BIJ ZEIST 

op 19 

Langstempel ZORGVLIED 
op 41 

Twee letter 
LOENEN 

op 2"? 

Francotakje 
GRAVE 
op 30 

Kleinrond LOBIT 
met sterren 

op 33 

Kleinrond 
HENGELO 

m paars 

Op aanvraag (telefoontje, fax, e-mail of brief/kaartje is voldoende) ontvangt U 
de catalogus met uitvoerige beschrijving van alle aangeboden kavels. 

Kijkdagen zowel in Enschede als in Apeldoorn. 

DE O.P.V., AL MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!! 

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


Postzegelhandel Zeist 
Vraagt met spoed te koop 

Postzegelcollecties, verzamelingen en partijen 
voor in onze internationale prijscourant. 
Vanwege de grote vraag naar postzegels 

kunnen wij u de allerhoogste prijs geven. 
U bespaart in ieder geval 20% provisiekosten 

bel of fax voor een geheel vrijblijvende afspraak. 
Tel: 0306560277 fax: 0306560279 

e-mail: info@postzegelhandelzeist.nl 
Kom eens langs in ons kantoor vol met honderden 

Collecties, verzamelingen, partijen, dozen groot en klein, 
daarnaast veel losse nummers van de betere Europeesche 

landen voor 30 a 35% michel/yvert 
Steynlaan 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 onze 

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

Postzegelhandel Zeist postadres Bachlaan 76 3706BD te Zeist tel: 0654624422 Fax: 0306560279 

mailto:info@postzegelhandelzeist.nl


SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 3 8 * 
[5. AANVULLING 

■ DE VERVALSINGEN VAN RAOUL E.P. MAIER 
DOORPRIKMODELLEN EN TEKENINGEN] 

De asterisk (*) hierboven 
is bedoeld om aan te ge
ven dat deze aflevering 
aansluit op de afleverin
gen 38 [3] (Filatelie, juni 
2004) en 38 [4] (idem, 
oktober 2004). In die bij
dragen liet ik een aantal 
afljeeldingen zien van 
materiaal dat Maier had 
ingekrast (destijds weer
gegeven als de afljeeldin
gen A, D en E) danwei 
had opgeplakt en met 
potlood of inkt bewerkt 
(indertijd weergegeven 
als de afljeeldingen B en 
C). 
Het materiaal in de map
pen van het archief van 

Maier, die ik nu voor het 
overgrote deel heb geca
talogiseerd, zijn tijdens 
het proces van een be
paalde letternummering 
voorzien. U zult hebben 
gemerkt dat ik van deze 
volgorde moest afwijken, 
omdat ik de afbeeldingen 
anders niet in een logi
sche, alfabetische volgor
de zou kunnen tonen. 
Maier tekende of liet te
kenen. Van het resultaat 
zijn afdrukken gemaakt. 
Niet altijd is duidelijk of 
er dan al sprake was van 
clichés of dat het om af
drukken ging die werden 
gemaakt met behulp van 

een andere reproductie
methode die afdrukken 
opleverde. Bekend zijn 
onder andere afdrukken 
die werden gemaakt met 
behulp van de clichés die 
werden gebruikt in een 
aantal publicaties, zoals 
artikelen in het Neder
landsch Maandblad voor 
Philatelic. 
Verder heeft Maier zelf 
doorpriksjablonen van 
stempels gemaakt die hij 
gebuikte om een lino
leumsnede te maken. 
Deze doorpriksjablonen 
zijn in het procesverbaal 
apart genoteerd. 
In deze aflevering over de 

vervalsingen van Maier 
laat ik u allereerst een af
druk zien van doorprik
modellen die hij gebruik
te voor het snijden van li
noleumstempels. De 
stempels die hiervan het 
resultaat waren, zijn ove
rigens grover dan de 
stempels die gemaakt 
werden van 'clichés' van 
tekeningen. 

Doorprikmodellen 
De doorprikmodellen van 
Maier zijn opgeplakt 
door J.J.H. Schetters, 
Rijksrechercheur belast 
met de inbeslagname van 
het materiaal bij Maier op 
13 april i960. Er werden 
31 doorprikmodellen ge
vonden; Schetters liet de 

opgeplakte doorprikmo
dellen vergezeld gaan van 
deze tekst (afbeelding F): 

3^ 
Afbeelding G toont een van 
de vellen met de door
prikmodellen. 

Tekeningen 
Het aantal pergamijnvel
len en calques (tekening 
op calque, een soort 
transparant teken

/aEEBRIEP\ 
ton^efrankeerd/. 
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BATAVIA 18111B61. 
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Linksboven G  Kopie van een blad met door Moier 
gemaakte doorprikmodellen (Anjer tot en met Bui

tenzorg) Middenbouen H  Kopie uan een trans

parant vel met tekeningen brtrefènde Batavia 
18111864 (map E, uel 5) Hieronder IKopie van 
een transparant vel met tekeningen, Batavia NOC

stempels (map E, uel 7) Rechtsboven J  Kopie van 
een transparant vel met tekeningen, 5SH tot en met 
L P B 2 R (map E, vel 10) Rechtsonder KKopie 
•o(x^ een transparant uel met tekeningen, Benkoelen 
tot en met Buitenzor^ (map E, uel vj) 
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L - Kopie uon een transparant vel met tekeningen, Gnssee tot en met Keboemen 
(MvC, archief-Maier, map E, vel 20) 

M - Kopie van een transparant vel met tekeningen, Pamekassan tot en met Pati 
(MvC, archief-Maier, map E, vel 24) 

In dit artikel toont afbeel
ding H Batavia-stempels 
van 1811-1864, zoals die 
onder andere werden ge
publiceerd in het Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie. Op qfbeeidinfl I 
zien we diverse VOC-
stempels van Batavia en 
afbeelding J toont voor
beelden van Nederlandse 
stempels vanaf 3 stuivers 
H ('sHage) toten met het 
portverrekeningstempel 
L.P.B.2.R. (Lettre Pays-Bas 
2e Rayon). 
Filatelistische stempels 
van Nederlands-Indie 
zijn te zien op ajbeelding K 
(Benkoelen [Bencoelen]) 
tot en met Buitenzorg), 
ajbeeldma L (Grissee tot 
en met Keboemen), af-
beelding M (Pamekassan 
[Pamakassan] tot en met 
Pati [Pattie]), ojbeeldinfl N 
(Semarang [Samarang] 
toten met Sambas), af-
beeldmg O (Soemenep 

N - Kopie van een transparant vel met tekeningen, Semarang tot en 
met Sambas (MvC, archief-Maier, map E, vel 29) 

0 - Kopie van een transparant vel met tekeningen, Soemenep tot en 
metTe^al (MvC, orchi^Maier, map E, vel 35) 

P - Kopie van een tronsparant vel met tekeningen, Soerakarta tot en 
metTe^al (MvC, archief-Maier, map E, vel 34) 

materiaal) met tekenin
gen die door Maier zijn 
gemaakt of die in zijn op
dracht zijn getekend (zo
als voor zijn nooit uitge
geven 'stempelboek' en 
voor zijn zogenoemde 
onderzoek) beslaan in 
het archief ruim tachtig 
vellen. 
Het komt voor dat een 
compleet vel opnieuw ge
tekend werd, soms met 
stempelaanvuUingen, 
soms met weglating van 
een bepaald stempel of 
stempeldeel. 

Ook van dit materiaal laat 
ik u kopievoorbeelden 
zien; de rode nummers 
zijn de door mij geplaats
te registratienummers. 
De opmerkingen op de 
kopiebladen zijn even
eens van mijn hand, 
waarbij soms gerefereerd 
wordt aan al eerder geno
teerde stempelvoorbeel-
den of aan duidelijke ver
schillen met vorige note
ringen. 
Ik laat u elf kopieafdruk
ken zien van stempels die 
door Maier werden gete-

DIALEZINGEN 
De auteur van 'Vervalsingen herkennen', de heer 
H.W. van der Vlist, kan in verband met gezond
heidsproblemen tijdelijk geen dialezingen over 
vervalsingen verzorgen. Zodra dit weer mogelijk 
is, zullen we u daarover in deze rubriek nader be
richten. Redactie Filatelie 

kend. Sommige tekenin
gen zijn zo nauwkeurig, 
dat slechts kleine onder
delen in lettervormen 
verschillen vertonen met 
de echte stempels - het is 
echt griezelig. We mogen 
ons gelukkig prijzen dat 
Maier niet ook nog een 
typografische achter
grond had, want dan was 
het leed helemaal niet te 
overzien geweest en was 
het nog moeilijker ge
weest om met behulp van 
zeer kleine details de ver
schillen in de stempels te 
herkennen. 
In het vervalsingsarchief 
zijn brieven aanwezig 
met door Maier geplaats
te 'stempelafdrukken'. 
Deze brieven werden in
dertijd door gerenom
meerde verzamelaars als 
echt beschouwd en ge
kocht. De brieven werden 

na het proces afgestaan 
aan het toenmalige Post-
museum (nu Museum 
voor Communicatie) in 
Den Haag. 
Het is niet voor niets dat 
nog steeds veel verzame
laars deze 'stempelaf
drukken' voor echt ver
slijten. Geregeld worden 
brieven of omslagen op 
veilingen aangeboden 
met door Maier vervalste 
'stempels'. Het afgelo
pen jaar, 2004, heb ik 
nog voor een Engelse 
handelaar zeven brieven 
gekeurd, waarvan er vijf 
stempelvervalsingen van 
de hand van Maier ver
toonden. Van de andere 
twee brieven waren de 
stempels zodanig bijge
tekend dat deze daardoor 
ook als vervalsingen be
stempeld moesten wor
den. 

[Sumanap] tot en met Te-
gal [Tagal]) en ajbeeldmg 
P (Soerakarta [Souracar-
ta] tot en met Tegal [Ta-
gal]). 
Wat u hier ziet is overi
gens maar een willekeu
rig greep uit de gemaakte 
tekeningen. Als we alle 
tekeningen zouden pu
bliceren zou dat teveel 
ruimte vragen. 

In een volgend artikel zal 
ik andere tekeningen la
ten zien, waarbij opvalt 
dat Maier ook modernere 
stempels heeft getekend. 
Er is zelfs een aantal van 
deze tekeningen in een 
boek over de Nederlands-
Indische stempels ge
bruikt! Vermoedelijk ge
beurde dat buiten mede
weten van Maier om, 
maar daarover eventueel 
later meer. 
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jilföM SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als m deze rubriek wordt ge
sproken van aftieelimg 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
U schnjving wordt gegeven dan 

is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

78 

EUROPA 

ALBANIË 
236'o4. Europa 2004, va
kantie. 
Tweemaal 200; blok350 L. 
Natuurpark Pushimet, resp. 
water met bomen, bergen; ei
landje. 

ANDORRA FRANS 
8ii'04. Andorra tien jaar 
geleden toegetreden tot Raad 
van Europa. 
€ 2.50. Symbolisch ontwerp. 

3\c.paT D ivonan.'. 

ANDORRA SPAANS 
22ii'04. Kerst. 
€ 0.27. Maria en engel bij 
kribbe. 

AZERBEIDZJAN 
299'04. Vijfendertig jaar in
ternet. 
3.000 m. Wereldbol en com
puters. 

CYPRUS 
22ii'o4. Vluchtelingen
fonds. 
I c. Herdruk emissie 1974, 
jaartal 2004. 

CYPRUS TURKS 
208'o4. Europees kam
pioenschap voetbal 2004. 
300.000,1.000.000TL. Resp. 
beeldmerk 'Euro 2004' en 
stadion, beeldmerk vijftig 
jaar UEFA* en stadion. 

" m i l 

24g'o4. Olympische Spelen 
2004. 
300.000, 300.000, 500.000, 
500.000 TL. Beeldmerk spe
len 2004 en resp. zeilen en 
kogelstoten, schermen en 
paardrijden, gewichtheffen 
en turnen, turnen en tennis
sen. 

ESTLAND 
23ii'o4. Kerst. 
4.40, 6.50 kr. Resp. kaars en 
sterretjes, versiering met 
plant kerstster. 

FRANKRIJK 
i5 i i  '04. Serie 'Europese 
hoofdsteden', Athene. 
Vel met viermaal € 0.50. Part
henon, Odeion van Herodes 
Atticus, Academie, kerk Ayos 
Apostoloi; op rand beelden, 
zuil, kannetje. 

,^^ , 74(W«U. 
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i5 i i  '04. Honderdste sterf
dag Henri Wallon (1812
1904), verbetering melding 
12/1006. 
€ 0.50. Portret politicus (gaf 
naam aan amendement dat 
op 3011875 Derde Repu
bliek inluidde). 
i5i i '04. Rode Kruis toe
slagzegel. 
« o.5oHo.i6 in boekje van 
tien. 'Maria met Kind'. 
i5i i '04. Beste wensen. 
Tienmaal € 0.50 met aan
hangsel voor persoonlijke af

beelding. Tien verschillende 
ontwerpen met sterren. 

GIBRALTAR 
Namen melding 11/912, wilde 
bloemen. Resp. Convolvulus 
althaeoides, Limonium 
emarginatum, Cerastium gi
braltaricum, Romulea clusia
na, Centaurium erythrea, Ari
sarum simorrhinum. Ferula 
tingitana, Anacamptis pyra
midalis. Papaver rhoeas. An
tirrhinum majus. Gladiolus 
communis, Glaucium fla
vum, Iberis gibraltarica. 

GRIEKENLAND 
22g'o4. Paralympics. 
€ 0.20, 0.49, 2., 2.24.Resp. 
ruiters met duif en lauwer
krans, loper met prothese, 
rolstoelbasketbal, boog
schieten vanuit rolstoel. 

GROOTBRITTANNIÊ 
i i  i  '05. Dieren op de boer
derij. 
Velletje met tienmaal i". Li
noleumsneden met resp. var
ken met biggetjes (British 
saddleback), eenden (khaki 
Campbell), paard met veulen 
(clydesdale), koeien (short
horns), hond (border collie), 
kuikens, schapen (Suffolks), 
geit (bagot), zwarte Norfolk 
kalkoenen, ganzen (embden 
geese). 

HONGARIJE 
28io'o4. Kerst 2004. 
48 Ft. Herdruk ontwerp 
2002: schilderij 'Bethlehem' 
van Erzsebet Udvardi. 
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3ii'o4. Kerstzegels met 
aanhangsel voor persoonlijke 
afbeelding. 
Driemaal 48 Ft. Engelen, 
glasversiering, koekjes. 
3ii'04. Hongaarse weten
schap. 
80 Ft. Standbeeld Sandor Ko
rosi Csoma (17841842, be
studeerde taal en cultuur Ti

bet) en foto Aurel Stein 
(18621943, archeoloog, taal
kundige en geograaf) met 
leeszaal bibliotheek Hon
gaarse Academie van Weten
schappen. 
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ITALIË 
30io'o4. Kerst. 
€ 0.45, 0.62. Resp. levende 
kerststal in stad Tricase, 
kerstboom. 

J ITALIA € 0,45 ■ 

■^W^' 

6ii'04. Systeem van Louis 
Braille (18091852) en mar
teldood heilige Lucia zeven
tienhonderd jaar geleden. 
Tweemaal € 0.45. Handen op 
boek, detail uit altaarstuk in 
Florence van heilige Lucia 
door Domenico Veneziano 
(ca. 14001461). 

i2i i '04. Dag van filatelie. 
€ 0.45. Kind met postzegel 
met mond voor mond. 

i2ii'o4. Tiende wereldcon
gres Sport voor allen. 
€ 0.65. Beeldmerk congres, 
vijf waterdruppels (olympi
sche ringen) en beeldmerk 
CONl'* (nationaal olympisch 
comité Italië). 

i5ii'04. Serie 'scholen en 
universiteiten', LUMSA (Li
bera Universita Maria Ss As
sunta) in Rome. 
€ 0.45. Universiteitsgebouw 
en beeldmerk. 

KROATIË 
i5ii'04. Moderne schilder
kunst. 
Driemaal 2.30 kn. 'Buiten
wijk Parijs' van Juraj Plancic 
(18991930), 'Middagin Su
peter' Jerolim Mise (1890
1970), 'Zelfportret'Miroslav 
Kraljevic(i885i9i3). 

LETLAND 
6ii'o4. Wanten en traditio
nele kleding. 
0.15 Lvl. Wanten en paar in 
klederdracht. 

MACEDONIË 
i6io'o4. Topoverleg sa
menleving met informatie
technologie. 
36 den. Ontwerp met binair 
stelsel. 
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27io'o4. Aseman evangelie 
duizend jaar. 
12 den. Bladzijde met minia
tuur. 

imMmMAMM»MMMi 

ioii'o4. Zevenhonderdvijf
tigste geboortedag Marco 
Polo(i254i324). 
36 den. Portret, schip, land
kaart. 



24ii'o4. Kerst. 
12 den. Ster en linten met ei
kenblad. 

siteit Parijs. 
€ 0.58. Deur gebouw met 77 
studentenkamers (1936) van 
architect Julien Médecin. 

MALTA 
i3io'o4. Kunstwerken. 
2, 20, 57, 62 c ; blok 72 c. 
Resp. gebouwen, orgel en 
muziek, Mariabeeld, boeken; 
altaarstuk. 

MAN 
2gio'o4. Overdruk Sin
delfingen. 
Blok £ 2.. Laxey Wheel (mel
ding 10/813) met overdruk 
beeldmerk internationale 
postzegelbeurs Sindelfingen 
in Duitsland. 
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3i2'o4. Alliance Francaise 
Monaco vijfentwintig jaar. 
€0 .75 . Verbreiding Franse 
taal door alle manieren van 
kunst: wereldbol, boek, mu
zieknoten, masker, ballet
schoenen, palet en penseel. 

3i2'o4. Galvaniseren twee
honderd jaar geleden uitge
vonden door Luigi Velentino 
Brugnatelli (17611818). 
€ I.. Portret. 

gi 'oj . Zeeslag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
25, 25:28, 28; 50, 50:65, 
65 p. (per waarde samenhan
gend): vel met tweemaal £ i.. 
Resp. (zeeschepen:) nieuwe 
campagne, slag bij Kopenha
gen; Horatio Nelson (1758
1805) met vrouw en dochter, 
heren; schepen op weg naar 
de strijd, mannen op schip; 
Nelson getroffen, dood Nel
son; (mannen eiland Man bij 
Trafalgar:) twee officieren, 
mannen trekken roeiboot op 
strand (op rand schepen). 
Ook velletjes met achtmaal 
zegel. 

MONACO 
3i2'o4. Drieluik paleis. 
Driemaal € 0.50 (samenhan
gend). Prins Rainier II, pa
leis, prins Albert. 

3i2'04. Vijfenzeventig jaar 
Stichting Monaco bij univer

3i2'o4. Honderdste ge
boortedag JeanPaul Sartre 
(19051980). 
€ i . i i . Portret Nobelprijswin
naar literatuur 1964. 

JEANPAUL SARTRF 

Lil' 
MONACXJ^ 

MaiiiaiÉiMaiÉiÉiMtÉÉiiMi 

3i2'o4.Veiligheidslucifers 
honderdvijftig jaar geleden 
uitgevonden door familie 
Lundström in Zweden. 
€ 1.20. Portret man en lucifer
doosje met lucifers. 

3i2'04. Boek Don Quichot 
van Miguel de Cervantes 
(15471616) vierhonderd jaar. 
€ 1.20. Don Quichot met San
cho Panza te paard en molen
tje. 

MONACO 
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3i2'o4. Léo Ferré (1911

1993)
€ 1.40. Buste componist en 
zanger. 
3i2'o4. Uitvinding injectie
naald door Alexander Wood 
150 jaar geleden. 
€ 1.60. Hand met injectie
naald. 
mw^ÊW9ww^rwww9W9wwwwwwwmmw 

MONACCÊ 

3i2'04. Techniek voor ou
derdomsbepalingen met 
koolstofisotoop C14 werd 
tussen 1947 en 1955 ontwik
keld door Frank Willard Lib
by (19081980, Nobelprijs 
scheikunde i960). 
€ 1.80. Portret en zandloper. 

MONACO 
1,80€ 
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NOORWEGEN 
iio'o4. Herdruk frankeer
zegels. 
I., 2. kr. Posthoorn. 

OEKRAÏNE 
i2i i 'o4. Serie ' ruimteon
derzoek'. 
Tweemaal 45 k. Aarde en 
ruimtevaartuig met beeld
merk Khartron (ruimtevaart
bedrijf), raketwapen. 

26ii'04. Kerst en nieuw
jaar. 
Zesmaal 45 k. Driemaal pret
tige kerstdagen, driemaal ge
lukkig nieuwjaar. 

RUSLAND 
i2i i 'o4. Gelukkig nieuw
jaar. 

5. r. in rond velletje met acht 
zegels. Kerstboom. 

i8i i '04. Werelderfgoed na
tuur, gouden bergen van Al
tai. 
2., 3., 5. r. (samenhangend 
met aanhangsel). Resp. Gora 
Beloecha (4.506 m), Katoen
rivier, Teletskojemeer. 

ii2'o4. Ruimtevaartcen
trum Baikonoe vijftig jaar. 
2.50, 3.50,4., 6. r. Resp. 
R7 raket, 'proton' startraket, 
'soyuz', 'zenit'. 
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SERVIË EN MONTENEGRO 
28io'o4. Honderdtwintig 
jaar NBS (Narodne Banke Sr
bije). 
16., 32. Ndin. (€ 0.25, 
0.50). Resp. gebouw, portret 
DordaVajferte. 

» f.. 32 
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i i i '04. Frankeerzegels, 
overdrukken architectuur. 
12., 32. Ndin. Kerken. 
i i i '04. Toeslagzegel post
zegeltentoonstelling Monte
negrofila 2004 (Monte
negro). 
€0.10. Gebouw en zegels. 
i  i i 'o4. Toeslagzegels Ser
vië. 
Zesmaal 8. Ndin. Portret 
man (strijd tegen kanker), 
drie ballen (sport), Parthenon 
met beeld en atleten, zuilen 
(Olympische Spelen), con
doom met vleugels en rood 
lintje (stop aids), heilige (St. 
Sava tempel). 

2ii'o4. Museumstukken, 
zilver (gemaakt in 1899 voor 
wereldtentoonstelling Pa
rijs). 
16., 24., 26.20, 28.70 Ndin. 
(€ 0.25, 0.35, 0.40, 0.50). 
Resp. schaal, juwelenkistje, 
vaas, schaal; in vel van 20 ze
gels met vijf verschillende 
middenvelden waarop zilve
ren ornamenten. 

i5i i 'o4. Paleizen Kotor. 
16., 24., 26.20, 28.70 Ndin. 
(€ 0.25,0.35, 0.40, 0.50). Pa
leizen, resp. Lombardic, 
Pima, Grgurina, Bizanti. 

26,20 
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ii2'o4. Kerst. 
16., 28.70 Ndin. (€ 0.25, 
0.50). Tweemaal kerststal. 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
3i8'04. Houten blaasinstru
menten. 
€ 0.20, 0.30. Resp. fluit, oca
rina. 

SLOVENIË 
i8i i 'o4. Prankeerzegel, se
rie 'kastelen en landhuizen'. 
'C' (95 Sit.). Kasteel Gewer
kenegg in Idrija. 

i8i i '04. Kerst en nieuwjaar. 
'A' (45 Sit.), 'C ' . Resp. twee 



kinderen onder paraplu, baby 
Jezus met ster en kerstboom; 
ook boekjes. 
ww*rvwv^^ ■■■■■■««■« 
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i8ii'04. Gastronomie. 
Tweemaal 52 Sit. (samenhan
gend). 'Bujta' (varkensvlees
gerecht) en 'Bograc' (stoof
gerecht vlees, groente en 
krulden), 'Gibanica' (nage
recht: taart met kaas, walnoot 
en appel). 

i8ii'04. Mythologie. 
180 Sit. Schikgodinnen Roje
nice en Sojemce bij baby en 
tafel met brood en cake. 

SPANJE 
i7ii'o4. Kerst. 
€ 0.27, 0.52. Resp. gedeelte 
Napolitaanse kerststal, schil
derstuk 'De geboorte' van 
Juan Manuel Cossio. 

TURKIJE 
237'04. Frankeerzegels, 
zangvogels. 
100.000, 250.000, 600.000, 
700.000, 800.000,1.000.000, 
1.500.000, 3.500.000 TL. 
Resp. Regulus regulus, Sylvia 
rueppelli, Hippolais polyglot
ta. Passer domesticus, Embe
riza bruniceps, Fringilla coe
lebs, Phoenicurus phoenicu
rus, Erithacus rubecula. 

WITRUSLAND 
7io'o4. MedaiUewinnaars 
Olympische Spelen. 
Velle^e met tweemaal 500 r. 
Yuliya Nesterenko (goud, 100 
m hardlopen), Ihar Makarau 
(goud, judo mannenioo kg); 
op rand zes zilveren en ze
ven bronzen medaillewin
naars uit Witrusland. 

m. 
ZWEDEN 
iiii'04. Wintervogels. 
Viermaal 10. kr. Parus ma
jor, Emberiza citrinella, Pini
cola enucleator, Pyrrhula pyr
rhula (koolmees, geelgors, 
haakbek, goudvink). 

iiii'o4. Kerst 2004, bezig
heden en spelletjes kerst
mannetjes Tomtesysslor en 
Tomtelek. 
Viermaal zonder waardeaan
duiding (5. kr. uit boekje); 
eenmaal zonder waardeaan
duiding ( 5.krvanroI). 
Kerstmannetjes, resp. met 
mobiele telefoon, met kerst
boom, met sleetje, posten 
brieven; spelen haasjeover. 

iiii'04. Regionale huizen, 
III. 
0.50,1., 7., 9. kr. Samische 
hut, huis mijneigenaar, boer
derij uit Skane, huis uit Ble
kinge. 

BUITEN EUROPA 
AtGEIUJE 
2i3'04. Internationale dag 
van de bomen. 
5., 10. Dh. Resp. Olea euro
paea, Phoenix dactylifera 
(olijf, dadelpalm). 
2i3'o4. Munten. 
Vijfmaal 5. Dh. Koningen, 
resp. Massinissaca. 240148 
v.C), Micipsa (198118 v.C), 
Jugurtha (160104 v.C), 
Juba 1(8546 v.C), Juba II 
(ca. 50V.C.23n.C.). 

84'04. Presidentsverkie
zing. 
24. Dh. Toegang presidents
paleis in Algiers. 

96'o4. Dromedaris. 
24. Dh. Camelus drome
daris. 
266'o4. Beroepsopleiding. 
5. Dh. Verschillende beroe
pen (stukadoor, timmerman, 
reparateur). 

2i7'o4. Tachtig jaar FIDE'̂ . 
5.Dh. Schaakbord. 
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i28'04. Veertig jaar CNEP
bank. 
5., 24. Dh. Beeldmerk 
CNEP, huisje als spaarpot en 
resp. ontwerp met '40', stad 
aan zee. 
i89'04. Sahara. 
5., 24. Dh. Rotsformaties in 
streek Tassili. 

i8io'o4. Mondiale dag 
voedsel. 
Tweemaal 5.H. Dh. Kin
dertekeningen met beeld
merk 'Telefood Algérie'. 
23io'o4. Rozen. 
20., 30., 50. Dh. Verschil
lende kleuren rosa odorata. 

geboorte Christus, maagd 
Maria. 

3ii'o4. Vijftig jaar sinds uit
breken revolutie. 
15., 30. Dh. Resp. portret 
van zes mannen (Mustapha 
Ben Boulaid (19171956), Lar
bi Ben M'hidi (19231957), 
Rabah Bitat (19252000), Mo
hamed Boudiaf (19191929), 
Mourad Didouche (1922
1955), Krim Belkacem (1922
1970)), mannen. 

ANGOLA 
2004. Flora. 
Velmet27,27,45,45Bar. 

ANGUILLA 
238'04. Tweejaarlijks inter
nationaal kunstfestival 2002. 
15,30 c , $ I., 1.50,1.90,3.. 
Zes schilderijen resp. huisje 
en waslijn ('Eudice's Garden' 
 E. Summer), hangmatten 
('Hammock'  L. Davenport), 
bootje op strand ('Conched 
out'  R. Shaffet), straat met 
huizen ('Island rhythms'  C 
Gavin), dansende jongeren 
op strand ('Party at the beach' 
 J.P. Ballagny), landschap 
('Shoal bay before Luis'  M. 
Mariethoz). 

4io'o4. Geiten. 
$0.30,0.50,1., 1.50, i.go, 
2.25. Verschillende geiten. 
X:\J^^J^, ,'\S\rKJ^,J^ 

ARGENTINIË 
i6io'o4. Kerst. 
Tweemaal 75 c. Details glas
inloodraam uit St. Felicitas
kerk in Buenos Aires, resp. 

6ii'04. Derde internatio
naal congres Spaanse taal. 
75 c. Omslag 'Spaanse gram
matica voor Amerikanen' 
door Andres Bello (eerste edi
tie 1847), portret Bello en 
beeldmerk congres. 

6ii'04. Goederenbeurs 
Buenos Aires honderdvijftig 
jaar. 
75 c. Beursgebouw en beeld
merk gelegenheid. 
2cii'o4. Geurende planten. 
Viermaal 75 c. Aloysia ci
triodora, Minthostachys mol
lis, Lippia turbinata, Tagetes 
minuta. 

ARUBA 
29io'o4. Toeslagzegels 
'voor het kind', muziek. 
60+30, 85+40,100+50 c. Mu
zieknoten met 'voor het kind' 
en resp. twee kinderen met 
'maraca' (met steentjes ge
vulde kalebas), drie kinderen 
met 'steeldrum', twee kinde
ren met 'wiri' (gebogen ijzer 
met gleufjes waarover wordt 
gestreken) en tamboerijn. 

BAHAMAS 
2005. Medicinale planten, IV. 
15, 25, 50, 65 c. Resp. Aloe 
vera, Argusia gnaphalodes, 
Eugenia rhombea, Stachytar
peta jamaicensis. 
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BERMUDA 
i3- i - 'o5 . Vijfhonderd jaar 
sinds ontdekking Bermuda. 
25, 35 ,70 c., $ i.io, 1.25; 
blok $5 . - . Kaart Bermuda en 
resp. kompas, sextant, chro
nometer, kijker, passer; 
luchtfoto Bermuda. 

^^JPß-ETdi'ü 
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BRAZILIË 
28-io- 'o4. Kerst. 
'1= porte nao comercial' in 
vorm kerstman. Kerstman 
met zak cadeautjes. 

BURKINA FASO 
27-3-'o4. Nationale verzoen
dag. 
170, 530 F. Handen laten duif 
vrij. 

CAMBODJA 
25-4-'o3. Geldelijke steun 
van Japan. 
100, 200, 400, 800, 3.500 R. 
Resp. brug in nationale weg 
6A, brug in nationale weg 6A, 
brug Chhrouy Changuar, 
brug Kizuna, monument. 

BO« 

y) Japanese Grant Aid 

8-5-'o3. Rode Kruis. 
100, 200, 300, 400, 500, 700, 
800, i.ooo, 1.900,2.100, 
4000 R. Beeldmerk Rode 
Kruis en resp. ossenwagen, 
vrouw met zak voedsel, acht-
maal mensen op bijeen
komst, vrouwen met baby. 
9- i i - '03. Vijftig jaar onafhan
kelijkheid. 
200,400, 500, 800, i.ooo, 
2.000, 5.000 R. Resp. vijf
maal militair, militair en vlag 
met onafhankelijkheidsmo-
nument, bijeenkomst rol
stoelgebruikers. 
5-5-'o4. Tepmonorumdans. 
400, i.ooo, 2.100 R. Verschil
lende scènes twee dansende 

2e kolom bovenaan 

25-8-'o4. Bloemen. 
600, 700, goo, i.ooo, 1.800 R. 
Resp. Cassia fistula, Butea 

monosperma, Couroupita 
quianensis, Delonix regia, 
Lagerstroemia floribunda. 

CHILI 
i8-8- 'o4. Tachtig jaar sociale 
zekerheid. 
$ 190. Mensen en vlag. 
27-9-'o4. Upaep*, milieube
scherming. 
$ 100, 600. Resp. wilde kat 
met velden en bomen in pe
riode van droogte, vos en 
grote vogel met bloem en 
vrachtwagen en bergen met 
meer en schoorstenen met 
zwarte rook. 

6-io-'o4. Duitse school van 
Osnoro. 
$ 250. Studenten, school, 
vlaggen, beeldmerk, stad, be
sneeuwde berg. 
ig-io- 'o4. Nationale postze
geltentoonstelling Tematica 
2004. 
$ 310. Album met postzegels 
en loep boven Chileense vlag 
en pincet. 
iwwwwww^rwwrv^^nr^rw^ 
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5-ii- '04. Honderd jaar tele
communicatie marine. 
$ 400. Schepen, vlag, wapen
schild en satellietantennne. 

TELECOMUNICFCIONES NRVRLES 

A'kM 
;s400cHi 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
5-ii-'04. Honderdste geboor
tedag voormalig president 
CK. Yen(i905-i993). 
NT$ 12.-. Portret. 
io- i i - 'o4 . Wenszegel nieuw
jaar, jaar van de haan**. 
NT$ 3.50,13.-; blok 5.-. 
Resp. lampion met haan, 
lampions; hanen met lam
pions. 

i9- i i - 'o4 . Stad Jhuluo (sinds 
1786 Chiayi = 'ter ere van rid
derlijk gedrag') drie eeuwen. 
Tweemaal NT$ 5.-. Gebouw 
prefectuur (1920), Oostpoort 
Chiayi. 
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20-i- '05. Chinese traditione
le kleding, galakledingvoor 
ambtenaren (Tj'ing-dynastie, 
1644-1912). 
NT$ 3.50, 3.50, 5.-, 25.-. Ge
borduurde vliegende vogel 
voor galakleding ambtenaren 
i"" tot en met 4''' rang, resp. 
kraanvogel, goudfazant, 
pauw, wilde gans. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i5-9-'04. Nationaal volkscon
gres vijftig jaar. 
Tweemaal 80 f Gebouw Hu-
arientang in Zhongnanhai 
(gebouwencomplex Chinese 
regering), interieur grote zaal 
van het volk. 
i7-g- '04. Zegels bloedsteen. 
80 f, 2.- y. (samenhangend). 
Zegel van resp. keizer Qiao-
long, keizer Jiaqing (1760-
1820). 

22-9-'o4. Lalcwerk en aarde
werk, gezamenlijke uitgifte 
met Roemenië. 
Tweemaal 80 f Chinese trom 
met tijgers en vogels, Roe
meense aardewerken 'cucuteni' 
pot. 
30-9-'04. Nationale vlag en 
wapen China. 
Tweemaal 80 f Vlag, wapen. 
i-io-'o4. Grenslandschappen. 

Twaalfmaal 80 f Bos in Xin-
ganbergen, meer in Yaluri-
vier, rots in Gele Zee, Zhous-
han eilandengroep, kust Tai
wan, Xisha-eilanden, karst-
landschap zuidelijk Guangxi, 
regenwoud zuidelijk Yunnan, 
berg Qomolangma, Pamir 
bergketen, woestijn Badain 
Jaran, Hulun Buir steppe. 
8-io-'o4. Gebouwen, geza
menlijke uitgifte met Spanje. 
Tweemaal 80 f. Jinmao-toren 
in Shanghai, gebouw in park 
Güell in Barcelona. 

i8-io-'o4. 'Festival van zuive
re helderheid bij de rivier'. 
60, zesmaal 80 f., i.-, 2.- y. 
(samenhangend). Afbeelding 
schilderij door Zhang Zeduan 
{12''' eeuw). 

COSTARICA 
i-6-'o4. Nationale parken. 
105,130,160 Cs. Vulkaan, 
resp. Irazu, Arenal, Poas. 
i-7-'04. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
Viermaal 120 Cs. (samenhan
gend). Olympische ringen, 
beeldmerk spelen en resp. 
boksen met voetballen en tur
nen, hoogspringen en speer-
werpen met wielrennen, 
schermen en turnen met rit
mische gymnastiek, taek-
wondo met boogschieten en 
turnen. 

3O-8-'04. Dr. Miguel Angel 
Rodriguez. 
120 Cs. Portret ex-president 
Costa lUca en vlaggen. 
i6-g-'o4. Stichting 'Cadena 
Mayor' vijfjaar. 
335 Cs. Mensen. 

DOMINICA 
2i-g- 'o4. Internationaal jaar 
van de vrede. 
Vel driemaal $ 2.-. Moeder ' 
Teresa met beeldmerk Ver
enigde Naties, moeder Teresa 
met kind, vredesduif met tak. 

EGYPTE 
2-io-'o4. Tiende congres Ver
eniging Arabische journalisten. 
125 P. Beeldmerk. 

3-io-'o4. Egyptische telecom. 
30 P. 

FALKLANDEILANDEN 
20-io- 'o4. Uilen. 
18,45, 50 p. , £ 1.50; blok 
£ 2.-. Tweemaal Asio flam-
meus Sanfordi, driemaal Tyto 
albaTuidara. 

Breeding 

GAMBIA 
3-5-'o4. Honderdste geboor
tedag Deng Xiaoping (1904-
1997)-
Blok 75.-D. Portret Chinese 
politicus. 
3-5-'o4. Verenigde Naties: in
ternationaal jaar vrede. 
Velletje met driemaal 35.- D. 
Dalai lama, vredesteken met 
duif en lauriertak (nucleaire 
ontwapening), affiche Wood
stock-festival en mensenme
nigte. 
i8-8- '04. George Herman 
Ruth (1895-1948), honkbal
ler. 
Vel met viermaal 25.- D. Ver
schillende afbeeldingen Babe 
Ruth in honkbalkleding. 
3i- io- 'o4. Ter herinnering 
Ronald lieagan (1911-2004). 
Twee vel met zesmaal 15.-D. 
Resp. tweemaal zelfde afbeel
ding: voor raam, met micro
foon, het glas heffend; 
driemaal zelfde afbeelding: 
met paus Johannes Paulus II 
en Nancy Reagan, met Israë-
hsche Simon Peres. 

GRENADA\CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i i - io- 'o4 . Regatta. 
40, 90 c , $ I.-. Resp. optocht 
met mensen op ezels, speel-
goed-zeilbootjes in water, 
wedstrijd zeilboten. 

GUYANA 
27-9-'o4. Europees kam
pioenschap voetbal. 
Vel met viermaal $ 150.-; blok 
$ 400.-. Afbeeldingen uit 
wedstrijd Frankrijk-Spanje 
1984, resp. Michelle Platini, 
Luis Arconada, Bruno Bello-
ne, stadion Pare des Princes 
in Parijs; Franse elftal met 
cup. 
27-9-'o4. Olympische Spelen 2 
Athene. = 
$ 60.-, 80.-, 100.-, 200.-. "^ 
Resp. affiche Stockholm ~ 
1912, hoogspringen in Los " 
Angeles 1932, medaille Los ^ 
Angeles 1932, hardlopen -t 
Oudgriekse kunst. ^ 
27-g-'o4. Johannes Paulus II ^ 
vijfentwintig jaar paus. \^ 
Vel metvijfmaalS 100.-. Paus 2 
resp. met Fidel Castro (iggS), ^ 
metBil lChnton (1999), met 
priesters (2000), in 2003, in Q 1 
pausmobiel (2003). O I 
2004. Honderdste geboorte
dag Deng Xiaoping (1904-
1997)-
Blok $400.- . Portret Chinese 
politicus, op rand gebouwen. 



HONGKONG 
a3ii'o4. Paddestoelen. 
$ 1.40,2.40,3., 5.; blok 5.. 
Resp. 'straw mushroom' 
(Volvariellavolvacea), 'red
orange mushroom', 'violet 
marasmius', 'lingzhi'; 'hexa
gon fungus'. Ook velletje met 
de vier zegels. 
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INDIA 
iio'o4. M.C. Chagla. 
5. R. Portret rechter en 
staatsman met gebouw. 
4io'o4. Tirupur Kuraaran. 
5. R. Portret vrijheidsstrij
der. 
4io'o4. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste Indiase post
zegel. 
Viermaal 5. R. Zegel op ze
gel met vroege Indiase ze
gels, resp. koningin Victoria 
met postkoets en boot, lucht
postzegel: vliegtuig en trein 
op brug en boodschapper 
met speer, nationale vlag 
(1947) en enveloppe met post
aantekeningen en brieven
bus, computer met 'epost' 
op scherm en postmerken. 

8io'04. Winnaars 
ashokachakra. 
Tweemaal 5. R. De prijs en 
resp. Neeraga Bhanot (1986), 
Randhir Prasad Verman. 
ioio'o4. Guru Dutt. 
5. R. Portret regisseur, ac
teur en producent. 
24io'o4. Gebroeders Ma
rudhu Padiar. 
5. R. Gebroeders te paard 
met zwaarden. 
24io'o4. Indiaas leger bij 
vredesoperaties Verenigde 
Naties. 

"" 5.  R. Soldaten en vredesduif 
o met olijftak boven aarde. 
■̂  25io'o4. Wenszegels. 
— Tweemaal 4. R. (samenhan
gt gend). Vliegers, poppen met 
= muziekinstrumenten. 

^ ISRAËL 
^ 2ii'o4. Vliegveld BenGoe
1̂  rion, terminal 3. 
<j NIS. 2.70. Vliegtuig, verkeers
:z toren, gebouw. 

Foto: zie 2e kolom bouenaan 

i4i2'04. Dag filatelie, brie
venbussen in Israël. 
NIS. 1.30, 2.20, 3.30. Resp. 
Oostenrijkse brievenbus in 
Jeruzalem (Ottomaanse pe

riode), brievenbus uit tijd 
Britse mandaat in Tel Aviv, 
Israëlitische brievenbus in 
Tel Aviv. 

i4i2'o4. 'Ontwerp een ze
gel', postzegeltentoonstel
ling Telabil 2004. 
NIS. 1.30. Tekening postbo
de met brief. 
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i4i2'04. Bank van Israël 
vijftig jaar. 
NIS. 6.20. Bankbiljetten. 

JAMAICA 
December 2004. Kerst. 
$ 10, 20,40, 60. Verschillen
de afbeeldingen bloemknop. 

December 2004. Kerk Hern
hutters (Moravische broe
ders) tweehonderdvijftig jaar. 
go c , $ 10, 50. Driemaal ver
schillend: kerkgebouwen 
persoon. 

i3i'05. Frankeerzegels, ge
bouwen. 
90 c , $ 30, 60 (met lijm); $ 5, 
60 (zelfklevend); $ 30 (in 
boekje van tien). Resp. huis 
'Rose Hall' in St. James, na
tionale handelsbank in New 
Kingston, gerechtsgebouw in 
Falmouth; kathedraal ter ere 
van de Allerheiligste Drie
eenheid, gerechtsgebouw; 
handelsbank. 

JORDANIË 
23i2'03. Privatisering Jor
daanse post. 
50,100 flls. Resp. weg in 
kleuren post en stenen boog, 
zuilen en postzegelrand met 
beeldmerk post. 

KAAPVERDIË 
i38'04. Olympische Spelen 
2004. 
IC, 60., IOC e. Olympi
sche ringen en resp. taek
wondo, ritmische gymnas
tiek, boksen. 

\\999 
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79'o4. Vuurtorens, II. 
10., 30., 40., 50. e. Vuur
toren bij resp. Ponta do Barril 
(SaoNicolau), Ponta Jalunga 
(Brava), Dom Luis (Sao Vin
cente), Ponta Preta (Sao Tia
go). 

30$00 ^ 

~J' 
wßr^_ m 

> 
jH 

1 
KAZACHSTAN 
4io'o4. Wenszegel, gefeli
citeerd. 
25.1. Bloemen kamille, aan
hangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
9io'o4. Mondiale dag van 
de post. 
3., 30.1. In twee kleuren: 
wereldbol en beeldmerk 
UPU*. 

KOEWEIT 
i5io'o3. Koeweits ontwerp. 
25,100,150 f Oscarbeeldjes 
Anbar Waleed. 

KOREA NOORD 
io8'o4. Olympische Spelen. 
Velletje met tweemaal 3., 
12., 85., 140.w. Beeldmerk 
spelen met olympische rin
gen en resp. boksen, voetbal
len, hoogspringen, turnen; 
op rand olympische ringen, 
beeldmerk spelen, beeld
merk nationaal olympisch 
comité. 
i58'04. Brandweerwagens. 
Velletje met 3., 12., 40., 
105; blok 97. w. Verschillen

de brandweerwagens. 
2o8'o4. Vliegtuigen. 
Velletje met 3., 97., 104., 
116. w. Resp. airbus A340
600, Concorde, zeppelin II, 
Junkers Ju 52/3m. 
288'o4. Wereldkampioen
schap filatelie 2004 in Singa
pore. 
Velletje met 70., 90., loc, 
140. w. Verschillende cac
tussen, op rand beeldmerk 
kampioenschap. 
2i9'o4. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag An Jung 
Gun (1879igio). 
Blok 112. w. Portret martelaar. 
229'04. Kim Jong Suk, be
schermster president Kim II 
Sung. 
3.; blok 97. w. Resp. pistool 
gebruikt door Suk; portret Suk. 

1 
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LIBERIA 
i47'o3. Atlas wilde dieren, 
NoordAmerika. 
Vel met zesmaal $ 25.; blok 
$ 100.. Resp. Ovis canaden
sis, Odocoileus virginianus, 
Cervus elaphus, Ursus ameri
canus, Sylvilagus nuttallü, 
Vulpesvulpes; Haliaeetus 
leucocephalus. 

MALDIVEN 
67'o4. Honderdste geboor
tedag Salvador Dali (1904

1989)
Velletje met viermaal 10.; 
blok 25. Rf. Schilderijen. 
3og'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
2., 5., 7., 12. Rf. Resp. 
olympische medaille 1904, 
Oudgriekse vaas met atleten, 
Jean de Beaumont (lid IOC*' 
19511990) met pijp, gymnast 
op voltigepaard. 

MAROKKO 
6ii'o4. Negenentwintigste 
'Marche verte' (Spaanse Sa
hara). 
6. Dh. Bijeenkomst met 
vlaggen, getal '29'. 

>_rt>»^' << I . . 11 
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i6ii'04. Zeeleven. 
2.50,6.50 Dh. Resp. Xiphias 
gladius. Octopus vulgaris. 
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ROYAUMEOU 

MAYOTTE 
i5ii'04. Mama's spiesen. 
€ 0.45. Vrouw bakt spiesjes 
op barbecue. 

i5ii'o4. Dominospel. 
€ 0.75. Twee personen aan 
tafel met dorainostenen. 

MEXICO 
256'04. Frankeerzegels, 
dierenbescherming. 
4.50 P. Verschillende vogels. 

i8'o4. Frankeerzegels, die
renbescherming. 
0.50,1., 2.50,10.50; 8.50, 
10.50 P. (beiden in boekjes 
van zes). Resp. vissen, reptie
len, vogels, zeevogels; wal
vissen en dolfijnen, wilde 
katten. 
i28'04. FIFA*" honderd jaar. 
11.50 P. Voetballende jongens 
en beeldmerk gelegenheid. 

MICRONESIË 
iig'o4. Honderdste geboor
tedag Deng Xiaoping (1904

1997)
Blok $ 2.. Portret Chinese 
politicus. 
ii9'o4. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Drie vel met viermaal 80 c.; 
driemaal blok $ 2.. Resp. 
Baldwin 280, diesel Fio 
No. 11114, Okinawa Hitachi, 
Shinkansen; CFLN5520, re
giotreinen, SW600, Wiscon
sin & Southern loc 3801; RSi 
No. II, diesel class 630, Okai
nawa Hitachi, Eurostar; loc 
231165, Michigan Central 
loc. Eurostar. 
2004. Europacup voetbal 
2004. 
Vel met viermaal 80 c. Uit 
wedstrijd Denemarken
Duitsland 1992, resp. Lars 
Olsen met beker, Duitse spe
ler. Peter Schmeichel, Nya 
Ullevistadion. 

MONGOLIË 
2i2'o4. Chinese zodiak, 
jaar van de aap. 
300,400 T. Verschillende 
apen. 
36'o4. Vredesquilt. 
50,100,150, 200,250,300, 
400, 550, 5.000; blok 
5.000 T. Resp. achtmaal de
tail quilt, gehele quilt; gehele 
quilt met gouden rand. 
i7'04. Wilde dieren in 
Mongolië. 
Viermaal zonder waardeaan
duiding (A, B, 400, 550 T.). 
Resp. przewalskipaard, ka
meel, argali (wild schaap), 
wilde geit. 
ii7'o4. Djingiz Khan (1167
1227). 
200, 300, 350, 550 T. Khan, 
resp. driemaal portret, te 
paard. 

MONTSERRAT 
29io'04. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. zesmaal ver
schillende loc; loc 375.562 
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old class TV, class Va 7111 
MAV 370.011, class 424 num. 
424.009, class III nura 269 
MAV 335.095; stoomloc. 

NEDERtANDSE ANTILLEN 
20-io-'o4. Kinderzegels, af
schaffing slavernij en vijftig 
jaar autonomie Nederlandse 
Antillen. 
50+15, 95+35, 95-H35, 
145+55,145+55 c. Twee kin
deren. Lulu en Basje, op zoek 
naar verzoening met verle
den, resp. bij slavenhutjes op 
Bonaire, bij slavenmuren 
(opgestapelde stenen) op Cu
rasao, bij autonomiemonu-
ment ziet Lulu vluchtige vo
gel (Aruba, kreeg in 1986 sta
tus aparte), opening in muur 
landhuis voor bel om slaven 
te roepen, Basje bij preambu
le Statuut van het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

NEPAL 
24-9-'o4. Zilveren jubileum 
Aziatisch-Pacifische telecom
municatie (AFT). 
5.- R. Wolkenlucht en beeld
merk APT. 
24-9-'o4. Vijftig jaar manage-
mentonderwijs. 
5.- R. Zespuntige ster. 

24-9-'o4. FIFA* honderd jaar. 
20.- R Voetballers in actie en 
beeldmerk gelegenheid. 

NICARAGUA 
8-io-'o4. Spoorwegen. 
3.- Cd. Station Granada. 

i2-io-'o4. Toeristische plaat
sen. 
Tweemaal 7.50 Cd. Tapou-ri-
vier en schuilplaats dieren 
San Juan-rivier, nationaal 
park vulkaan Mombacho. 

NIEUW-ZEELAND 
29-io-'o4. Postzegeltentoon
stelling Baypex. 
Velletje met $ 1.50, 3.-. Resp. 
zegel i-9-'04 Hawke's Bay 
(melding 10/818), frankeer-
zegel 6-3-'oo landschap Cape 
Kidnappers; op rand wijn
stokken, beeldmerk tentoon
stelling en tekst. 
i-i2-'o4. Extreme sporten. 
45, 90 c., $1.35,1.50, 2.-. 
Resp. rafting, skiën en snow-
boarden, vrije val uitvlieg-
tuig, jet-boating, bungy jum
ping. 

NIUE 
Namen vissen en vlinders 
melding 12/1012. Resp. Hyp-
sypops rubicundus, Amblyg-
lypbododon aureus, Pseu-
danthias pleurotaenia, genus 
Amphiprion; Agrias beata, 
Papilio blumei, Cethosia bib-
bis, Cressida Cressida; Po-
macanthus maculosus, 
Morphio rhetenor Rhetenor. 

OEZBEKISTAN 
4-io-'o4. Druiven. 
60.-, 100.-, 100.-, 125.-, 125.-, 
155.-, 2X0.- (S). Resp. 'qora 
kattak', 'oq husayni', 'kat-
taqo'rg'on', 'echkemar', 'qi-
zil xurmoni', 'qora andijon', 
'parkent'. 
2004. Sieraden ig^' en 20"" 
eeuw. 
60.-, 100.-, 100.-, 125.-, 125.-, 
155.-, 210.- (S). Resp. 'sa-
marqand', 'toshkent', 'qo-
don', 'bukhara', 'toshkent', 
'bukhara', 'bukhara'. 

2004. Bekende mensen. 
100,125 (S). Resp. Mamury-
on Uzakov (1904-1963, musi
cus), Abdulla Kadyri (1894-
1938, schrijver). 

OMAN 
2i-9-'o4. International dag 
van de vrede. 
50,100 b. Resp. duif wereld
bol en duiven in vorm olijftak. 

PAKISTAN 
i-io-'04. Vierde internationa
le tentoonstelling kalligrafie 
met wedstrijd. 
5 R. Gekalligrafeerde vorm 
duif met vredestak. 
9-io-'o4. Tropische aquari-
uravissen. 
Vijfmaal 2 R. Apistogramma 
borellii, Colisa fasciata. Bar-
bus tetrazon, Hyphessobry-
con innesi, Tetragonopterus 
ternetzi. 

PALAU 
i3-io-'o4. Reptielen. 
Vel met viermaal 80 c ; blok 
$ 2.-. Resp. Pituophis me-
lanolleucus, Thamnophus 
sirtalis, Lauticaulda colubri-
ne, Pelamis platurus; Centro-
lene grandisonae. 
i3-io-'o4. Dinosaurussen. 
Vel met viermaal 26 c ; twee 
vel met viermaal 80 c ; drie
maal blok $ 2.-. Resp. Krito-
saurs, Triceratops, Hypselo-
saurus, Yingshanosaurus; 
Corythosaurus, Dryosaurus, 
Eurplocephalus, Compso-
gnathus; Hadrosaurus, Pte-
rodaustro, Agilisaurus, 
Amargasaurus; vliegende Ar-
chaeopteryx, Deinonychus, 
Ornithomimus. 
2004. Tweehonderd jaar 
stoomtreinen. 
Vel met viermaal 26 c ; blok 
$ 2.-. Resp. ATSF 13, Amtrak 
464, spoorlijn N52, SD 70 
MAC loc; loc CN5700. 
PARAGUAY 
ii-io-'o4. Upaep*, natuurbe
houd. 
6.000 Gs. Beeldmerk Upaep 
en vogel met bomen. 

PERU 
22-9-'o4. WWF*, reuzenot-
ter. 
Velletje met viermaal 1.50 S. 
Verschillende afbeeldingen 
Pteronura brasiliensis. 
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3i-io-'o4. 'CrioUa's song' 
zestigjaar. 
5.- S. Schouw, vlag en gitaar. 
2-ii-'04. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Tweemaal 5.- S. Paus en wa

penschild, paus met moeder 
Teresa. 
g-ii-'04. Flora Tristancen-
trum vijfentwintig jaar (helpt 
vrouwen hun situatie te ver
beteren). 
5.-S. Flora Tristan (1803-
1844, Frans socialiste en fe
ministe). 

POLYNESIË 
io-ii-'o4. Bloemen van ei
land Fenua. 
Twaalfmaal 90 F. Adenium 
obesum, Ixora chinensis, He-
liconia psittacorum, Otacan-
thus caeruleus. Hibiscus 
rosa-sinensis, Mussaenda 
crythrophylla, Alpinia purpu-
rata, Gardenia taitensis. Alla
manda blachetii. Euphorbia 
milii., VandaXAscocentrum, 
Bougainvillea glabra. 
io-ii-'o4. Polynesisch land
schap. 
60 F. Vrouwen zoeken schel
pen in zee. 

SALOMONSEILANDEN 
i5-ii-'04. Vogelfestival 2004. 
Velletjes met zesmaal $ 2.10; 
zesmaal $ 5.-; zesmaal 
$ 7.50. Resp. zesmaal rallen 
en waterhoenen; zesmaal ui
len; zesmaal ijsvogels. 

8-i2-'04. Kerst, oude mees
ters. 
10,50 c., $1.50,2.60,3.-, 
10.-. Resp. Aanbidding der 
koningen (Rubens), Madonna 
dellaTenda (Raphael), Ma
donna en Kind, Madonna en 
Kind voor zuilengang (Dü
rer), Heilige Familie, Madon
na en Christus. 

MaVn«*h^ ^k-mm 

SENEGAL 
5-4-'04. Senegalese haarstij-
len. 

125, 350, 600, 700 F. Resp. 
Peulh, driemaal La Linguere. 

SIERRE LEONE 
i7-5-'04. Honden. 
250, 600,1.300,1.800; velle
tje met viermaal 1.700; blok 
5.000 Le. Resp. Pyrenese 
hond, kerry blue terriër, mas
tiff, Engelse sheepdog; Sealy-
ham terriër, Norwich terriër, 
Wheaton terriër, buil terriër; 
greyhound. 
2004. Zeeleven. 
800, i.ioo, 1.400, i.400;vel 
met viermaal 1.700; blok 
5.000 Le. Resp. Cottus caroli-
nae, Melichthys niger, Balis-
tes vemla, Chaetodipterus fa-
ber; Bothus lunatus, Sphoe-
roides maculatus, Hemitrip-
terus americanus, Galeocer-
do cuvier; Petromyzon mari-
nus. 
2004. World Wildlife Fund 
(WWF). 
Vel met achtmaal i.000; vel 
met zestienmaal i.ooo Le. 
Beeldmerk WWF en resp. 
acht verschillende afbeeldin
gen patas-aap (Erythrocebus 
patas); tweemaal deachtaf-
beeldingen patas-aap. 

ST. KITTS (ST. CHRJSTOF-
FEL) 
2i-9-'o4. Honderdste ge
boortedag Deng Xiaoping 
(1904-1997). 
Blok $ 5.-. Portret Chinese 
politicus. 
2i-9-'o4. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Vel met viermaal $ 2.-. Paus 
resp. zittend, lopend, staand, 
met crucifix. 
2i-9-'o4. Europees kam
pioenschap voetbal. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Afbeeldingen Duits-
land-Tsjechoslowakije 1966, 
resp. Berti Vogts, Patrick Ber
ger, Oliver Bierhoff, Empire 
Stadium (nu Wembley sta
dion) in Londen; Duitse elftal 
1966. 
2i-9-'04. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Drie vel met viermaal $ 2.-; 
driemaal blok $ 5.-. Resp. Ita
liaanse Class 685 2-6-2, Zwit
serse 4-6-0, BESA Class 
4-6-0, Great Western City Class 
4-40; American Standard 
4-4-0, New South Wales 
Government Class "79" 4-4-0, 
Johnson Midland Single 
4-2-2, Union Pacific FEF-3 
Class 4-8-4; Northumbrian 
0-2-2, Prince Class 2-2-2, Adler 
2-2-2, L &NWR Webb Com
pound 2-4-0; Crampton Type 
4-2-0, Baldwin 2-8-2, 
CN Class U-2 4-8-4. 

ST. LUCIA 
November 2004. Kerst, kunst 
National Gallery, Londen. 
30,75,95 c, $ I.-. Details van 
aanbidding van resp. koningen, 
herders, koningen, herders. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
6-ii-'04. Fulwood. 
€ 0.75. Resten schip 'Ful
wood' (Engelse driemaster 
vergaan op 13-11-1828). 

Foto: zic pagina 84 
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i8-ii-'o4. Transport. 
Viermaal € 0.50. Vier ver
schillende vrachtschepen, op 
rand haven. 

ST. VINCENT 
i3-io-'o4. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Drie vel met viermaal $ 2.-; 
driemaal blok $ 5.-. Resp. 
1911 0-6-0 Standard Boston & 
Maine No. 410 LNHgSoi, AG 
loc, BA loi Antigua loc. Aster 
144g (op rand trein rijdt op 
brug); CO1604-1, CPN135, 
6042-6, EI narrow-gauge 
0-4-oT (op rand trein bij zons
ondergang); 2 Ctnarrowgau-
ge W12, Gambler LNVg/oi 
4-4-0 NG, Hiawatha 3-1, ? 
(op rand stationsinterieur); 
NA12A 01-60-00, Union Paci
fic 8-4-4, Holy War I. 
25-io-'o4. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 
10, 20, 70, 70, 70, 90, 90, 
90 c , $ i.io, 5.-, 5.-, 5.-, 10.-, 
10.-. Resp. Halimah De-
Shong, Winston Davies, Pa-
menoa Ballentyne, Miss Car
nival 2003, vlag, broodvruch
ten, schrijver Cecil "Blazar" 
Williams, Rodney "Chang" 
Jack voetbalt, St. Vincent pa
pegaai, E.T. Joshua, George 
Mcintosh, Hugh Mulzac, Ro
bert Milton Cato (eerste pre
mier na onafhankelijkheid), 
Joseph Chatoyermet pijp. 
27-io-'o4. Honderd jaar 
FIFA*. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Beroemde spelers, 
resp. David Ginola uit Frank
rijk, Paul Scholes uit Enge
land, Jürgen Kohler uit Duits
land, Jan Rush uit Engeland; 
Alan Shearer uit Engeland. 
2g-io-'o4. Norman Rockwell 
Rockwell (i8g4-i978). 
$ o.go, I.-, 1.40, 2.-; blok 
$ 5.-. Werk van de Ameri
kaanse illustrator. 
3i-io-'o4. President Ronald 
Reagan (1911-2004). 
Driemaal $ 1.40.40"' presi
dent Verenigde Staten (1981-
1989), resp. portret, met vlag, 
op podium. 

SUDAN 
i4-8-'04. Jubileum strijd
krachten Sudan. 
100, 200, 250 D. Driemaal 
andere achtergrondkleur: 
wapenschild. 

SUDAN 
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SURINAME 
i-io-'o4. Verkeersborden, 
eerder verschenen in 
2003/2004. 
Viermaal Sf 4.000 (samen
hangend). 'Weg gesloten 

voor bromfietsen met in wer
king zijnde motor', 'helling 
van io°/ü', 'ruiterpad', 'geslo
ten voor voertuigen met be
paalde gevaarlijke stoffen' 
(verschenen resp. i3-2-'03 
(melding 5/420), 3-9-'03 
(11/889), tweemaal 3i-3-'04 
(7/644))-
2i-io-'o4. Vogels. 
SR$ 0.05, 0.05, 0.15, 0.15, 
0.20, 0.20, 0.45, 0.45, 0.80, 
0.80, M, M. Resp. Chloroce-
ryleinda, Brotogeris chryso-
perus, Buteo magnirostris, 
Buteo albicaudatus, Calli
phlox amethystria, Calliphlox 
amethystria, Harpagus dio-
don, Aratinga pertinax, Chlo-
rocrsyle amazona, Galbula 
galbula, Buteogallus aequi-
nonctialis, Polyborus plan-
cus. 

TANZANIA 
30-7-'o4. Mijnbouw. 
350, 500, 600, 800; blok 
600 Sh. Resp. mijnwerkers met 
gereedschap bij diamantmijn 
Willamson in JVlwadui, edel
stenen, mijnwerkers met 
lamp op helm aan het werk, 
goudzoekers; verschillende 
edelstenen. Ook velletje met 
de vier zegels. 

i7-8-'04. SADC (Southern 
African Development Com
munity) vierentwintig jaar. 
350, 500, 600, 800 Sh. Resp. 
verwijderen waterhyacint bij 
Victoriameer, irrigatie maïs 
bij Igomela, rijstveld bij Igo-
mela, boren naar water. 

THAILAND 
28-g-'o4. Ongezien Thailand, 
III. 
Vel met twintigmaal 3.- B. 
Beeldmerk 'ongezien' en toe
ristische plek (provincie), 
resp. Phra Nag Din (Phayao), 
Phra That Kong Khoa Noi 
(Yasothon), Phra Atchana in 
Wat Sri Chum (Sukhothai), 
Wat Bang Kung (Samut 
Songkhram), Ku Kut in Wat 
PhrathatChamthewi (Lam-
phun), dolfijnen (Chachoeng-
sao), Tak Bat Dok Mai-tradi-
tie (Saraburi), Hat Chao Lao 
(Chanthaburi), fossielen di
nosaurus (Kalasin), Stupa 
Wat Phra That Lampang Lu
ang (Lampang), Khu Khut 
watervogelpark (Songkhla), 
plantenmarkt Khlong 15 
(Nakhon Nayok), Huppatad 
(Uthai Thani), Thai Muang 
strand (Nakhon Phanom), 
wilde gaur in Khao Yai natio
naal park (Nakhon Ratchasi-
ma), kanoen in Le Khao Kop 
grot (Trang), veld bloemen 
Phu Sol Dao (Uttaradit), Ko-
lae-boot Ban Paseyawo (Pat-
tani), wölke bij Thap Boek in 
Phu Hin Ronglda nationaal 
park (Phetchabun), wolk 
vleermuizen in Khao Chong 
Phran (Ratchaburi). 

9-io-'04. Internationale week 
van brieven schrijven, vlie
gers. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.-B. Vliegers, 
resp. vliegtuigvorm, dia-
mantvorm, slang, buffel. 

•ilhuvithiJiiik 

i8-io-'o4. Tweehonderdste 
geboortedag koning Rama IV 
(1804-1868). 
4.- B. Koning. 
i5-ii-'04. 
Nieuwjaarszegels, bloemen. 
Viermaal 3.- B. Wrightia siri-
kitae, Eria amica, Burmannia 
coelestris, Utricularia bifida. 

THAIIANID, 

i5-ii-'04. Belasting via inter
net. 
3.- B. Wereldbol, 'e-customs', 
toetsenbord, kaart. 

5-i2-'04. Ontwikkelingsplan 
'Nieuwe theorie'. 
Tweemaal 3.- B. (samenhan
gend met middenveld). Man
nen met planborden en ge
mengde landbouw voor ge
zinsgebruik, mensen met 
groenten en koning Bhumi-
bol Adulyadej (op midden
veld de koning, initiatiefne
mer plan). 
5-i2-'o4. Bangkok, mode
stad. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.- B. Modellen 
presenteren kleding. 

20-i2-'o4. Honderdste ge
boortedag koningin Rambhai 
Bharni (igo4-ig84). 
3.- B. Portret. 
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TOGO 
25-8-'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
50, 300, 450, 500 F. Resp. 
Oudgriekse kunst: paarden
race, medaille Olympische 
Spelen igöo in Rome, winter
spelen igóo in Squaw Valley, 
duiker. 

TUNESIË 
7-ii-'04. Zeventiende verjaar
dag 'verandering' (verklaring 
7 november ig87). 
250 m. Toren, '17', mensen. 
ii-ii-'04. El Abidine moskee 
in Carthago. 
250 m. Moskee. 
20-ii-'o4. Vogels uit Tunesië. 
100, 500, 600, i.ooo ra. Resp. 
Oxyura leucocephala, Ay±ya 
nyroca, Phoenicurus mous-
sieri, Marmoranetta angusB-
rostris. 

UGANDA 
3i-8-'o4. Conferentie zeker
stellen voedsel en voeding 
voor Afrika in 2020. 
400,1.400 Sh. Kaart Afrika, 
beeldmerk, mand met vis en 
fruit en tweemaal verschillen
de jongeman. 
22-9-'o4. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
400,1.200 Sh. Verschillende 
afbeeldingen beeldmerk Ro
tary. 

UGANDA 

/oo'r' 
1,200/-

— 
22-9-'04. Stop kinderarbeid. 
400, 2.000 Sh. Resp. kind 
met baby op rug en hout op 
hoofd (huiselijke arbeid), 
man in pak houdt voordracht 
bij bord met 'stop'. 

22-9-'o4. 'Straight Talk 
Foundation' tien jaar. 
400,1.200 Sh. Verschillende 
afbeeldingen jonge mensen. 

URUGUAY 
5-io-'o4. Honderd jaar FIFA*. 

$ 37. Beeldmerk gelegenheid 
en stadion. 
5-io-'o4. Frankeerzegel, vo
gel. 
$ 100. Geranoaetus melano-
leucus (agoeja). 
7-io-'o4. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Korea. 
$ 16. Paar danst tango en ge
kostumeerde acteurs Kore-
aans theater. 

COHREOSURUGUAC 

ig-io-'04. Kathedraal Monte
video tweehonderd jaar. 
$ 16. Katiiedraal. 
22-io-'o4. Historische dis
tricten. 
Tweemaal $ 16. Huis van ar
chitect Tomas Toribio, ge
meentehuis Montevideo. 
26-io-'04. Upaep*, milieube
scherming. 
$16,37. Resp. pijp waar 
schoon en pijp waar vuil wa
ter uitkomt, schone vogel en 
zeilboot en vervuilde vogel. 

i6-n-'o4. Honderd jaar batal
jon pantserinfanterie no. 13. 
$ 16. Tank en soldaat. 

CORRÊOSURUGUAY 

*: Gebruikte afkortingen: 

CONI 

FIDE 

FIFA 

IOC 

UEFA 

Unmik 

Upaep 

UPU 

WWF 

Comitato Olim-
)ico Nazionale 
taliano 

Federation Inter
nationale Des 
Échecs 
Federation Inter
nationale de Foot
ball Associations 
International 
Olympic Commit
tee 
Union of Euro
pean Football 
Associations 
United Nations 
Interim Admini
stration Mission in 
Kosovo 
Union Postal de 
las Americas y Es-
pafia y Portuga 
Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/Uni
versal Postal 
Union 
World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 22-I-'04tOt8-2-'05 
Jaar van de aap, vanaf 9-2-'o5 
Jaar van de haan. 



Nu OOK OP POSTZEGELS! 
Op 7 december 2004 verscheen van Isle of Man deze prachtige sene met 
Harry Potter postzegels Na de goedkeuring van zowel Queen Elizabeth II 
als Warner Bros Entertainment zijn ze nu beschikbaar voor alle fans en 
verzamelaars wereldwijd ^ * 

De sene bestaat uit acht postzegels gedrukt m vellen van vi]f zegels 
De velranden tonen schitterende illustraties uit laatste Harry Potter 
film Dit mag natuurhjk met ontbreken in de verzameling van de echte fan 
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Alles over Regio Post op www reqiopost com 

VOGELS LAUWERS-
MEERGEBIED 

Er is in tiet Lauwersmeer-
gebied een rijk vogelle-
ven; geen wonder dus dat 
in het beeldmerlc van liet 
Nationaal Park Lauiuersmeer 
een vogel te zien is. Het 
beeldmerk is ook afge
beeld op de tien zegels in 
de serie Vo^elparadijs in 
Lauiuersland, die Regio-
Post Noord-Oost Fries
land in Kollum op i no
vember 2004 uitgaf. De 
emissie kwam tot stand 
in samenwerking met het 
Nationaal Park en met de 
VVV Lauwersland. Voor 
Vogelverzamelaars is het 
een aantrekkelijke serie. 
Weliswaar zijn de vogels 
al vaker op zegels afge
beeld - zeker op Neder
landse - maar filatehs-
tisch gezien zijn zulke 
zegels -zeker in deze 
kwaliteit- een aanwinst. 
Het velletje bevat trou
wens nog een thematisch 
extraatje. Behalve acht in 
dit gebied voorkomende 
vogels is op de zegel 
linksonder een vogelkijk-
hut met de naam Sylkajüt 
afgebeeld. Staatsbosbe
heer probeert bezoekers 
zo goed mogelijk in staat 
te stellen ongestoord van 
het vogelleven te genie
ten. Ook voor vogelaars 
is het Lauwersmeerge-
bied daardoor een echt 
Eldorado; prima dus, dat 

op de zegel rechtsonder 
een groepje enthousiaste 
vogelaars is afgebeeld! 
Op de zegels staan de 
volgende vogels: 

- baardmannetje 
(Ponurusbiarmicus); 

- kemphaan 
(Philomachus pu^nax); 

- kluut 
(Rccuruirostra auosetta); 

- reuzenstern 
(Sternacaspia); 

- vlucht brandganzen 
(Branta leucopsis); 

- blauwe kiekendief 
(Circus cyaneus); 

- lepelaar 
(Platalea leucorodia); 

- visarend 
(Pandion haliaetus). 

Tegelijk met deze vogel-
reeks werd ook de jaar
lijkse serie Winterzegels 
uitgegeven, met vooral 
winterse beelden uit de 
regio. Ook hier vinden 
we weer een interessante 
zegel, voor het thema 
Tweede Wereldoorlog. 
De zegel toont het Oor
logsmonument aan de 
Bosscherweg in Grijps-
kerk (Gr.): een transfor
matorhuisje waar een 
fiets tegenaan staat. Het 
huisje diende tijdens de 
Tweede Wereldoorlog als 
bergplaats voor het be
volkingsregister van de 
gemeente Grijpskerk. 
Het kunstwerk werd op 4 
mei 2000 onthuld door 

Rein Middel en H. van 
Dijk. Deze twee brachten 
in de nacht van 26 op 27 
oktober 1944 een aantal 
postzakken met daarin 
het bevolkingsregister 
per dienstfiets over van 
het gemeentehuis naar 
het trafohuisje. De post
zakken, die duizenden 
persoonskaarten bevat
ten, werden onder de 
vloer verstopt, buiten be
reik van de Duitsers. In 
het huidige kunstwerk 
zijn zowel de deur als de 
dienstfiets in brons uit
gevoerd. 

JACHT OP 
RECLAME 

Hobbybeurzen verlopen 
meestal vreedzaam, want 
hobbyisten zijn tevreden 
mensen. Dat was in de 
laatste week van oktober 
2004, op de hobbybeurs 
in het FEC in Leeuwar
den, wel even anders. 
Onverwacht verschenen 
er inspecteurs van de 
Voedsel- en Warenautori
teit (VWA), die diverse 
standhouders sommeer
den hun spullen in te 
pakken. De verzamelaars 
kregen uiteindelijk 
slechts een waarschu
wing, maar - zo lieten de 
inspecteurs weten - een 
volgende keer zal een 
overtreding niet meer 
door de vingers worden 
gezien. Wat was er aan de 
hand? Oorzaak van de 
commotie was de nieuwe 
Drank- en Tabakswet, die 
ongeoorloofde reclame 
voor de genoemde pro
ducten strafbaar stelt. De 
boetes kunnen oplopen 
tot 4.500 euro! En waar 
ging het nu eigenlijk om? 
De inspecteurs van de 
VWA hadden het voor
zien op de oude sigaren-
bandjes, bierviltjes, aan
stekers, asbakken, wijne
tiketten, sigarendoosjes 

en dergelijke. Alles wat 
reclame maakt voor nog 
bestaande merken is ta
boe en dat geldt zelfs 
voor een sigarenbandje 
dat een halve eeuw oud 
is. Een uitgebreide col
lectie Willem II zal op de 
volgende bijeenkomst 
niet meer te zien zijn. 
Verzamelaars met een 
collectie van het bekende 
sigarenmerk Uiltje zitten 
echter op rozen, want dat 
merk bestaat al jaren niet 
meer. 
De VWA-actie veroor
zaakte nogal wat conster
natie, zodat het Friese 
Kamerlid Joop Atsma uit 
Surhuisterveen zich ge
roepen voelden in het ge
weer te komen.Uit de re
actie van minister Hans 
Hoogervorst van Volks
gezondheid blijkt dat 
naar zijn mening de VWA 
wel iets belangrijkers 
heeft te doen dan op si-
garenbandjes of biervil
tjes te letten. Hij ver
klaarde dat VWA het ten
toonstellen niet zal ver
bieden of bestraffen. De 
indruk bestond trouwens 
toch al dat de VWA niet 
de bedoeling had gewone 
verzamelaars in hun hob
by te treffen, maar eer
deer die handelaren die 
materiaal aanbieden dat 
reclame maakt voor pro
ducten die onder nieuwe 
wet vallen. 
Als inwoner van Fries
land zat ik wat de infor
matie over deze jacht op 
verboden reclame betreft 
zo goed als op de eerste 
rang. Misschien dat ik 
me daarom begon af te 
vragen of de VWA-actie 
ook voor postzegelbeur
zen en tentoonstellingen 
gevolgen zou kunnen 
hebben. Naar mijn gevoel 
weinig of geen, omdat 
materiaal zoals dat in 
Leeuwarden te zien was 
op beurzen en exposities 

HEINEKENS BtERSROUWERlj MAATSCHAPPIJ NV 
B R O U W £ R U ROTTERDA/A l 

KWALITErT UECT KUT ^ S T E R D A M 

KoRTH STATE I I " ' " 

nauwelijks te zien is. 
Blijft de vraag of verza
melaars van thema's als 
'tabakswaren' en 'alco
hol' voortaan de speuren
de blikken van de VWA-
inspecteurs moeten vre
zen. Want in dergelijke 
verzamelingen zitten 
nogal eens frankeerstem-
pels met reclame voor al
lerlei producten. Mede 
op grond van de reactie 
van de minister is mijn 
advies: geen paniek - rus
tig laten zitten! 

AANDACHT VOOR 
SPORTKAMPIOENEN 

Zowel in België als bij 
ons groeit de filatelisti-
sche belangstelling voor 
nieuwe sporthelden. Ver
zamelaars, maar ook de 
gewone gebruikers van 
postzegels, vinden ze in
teressant. 
België - toch al een land 
dat zijn sporthelden eert 
- doet er een forse schep 
bovenop en komt nu met 
een langlopende serie 
Belgian International Sport 
Champions. Waarom dat 
beslist in het Engels 
moet, is mij niet duide
lijk. Van de hoofdredac
teur van dit blad verneem 
ik - en hij heeft het weer 
van de in België woon
achtige René Hillesum -
dat men in België gek is 
op het vinden van Engel
se benamingen voor uit
drukkingen in een van de 
drie officiële landstalen -
men vindt dat gemakke
lijker. 
De eerste sportheldense
rie staat in teken van de 
in België populaire sport 
motorcross. In een velle
tje dat op 4 november jl. 
werd uitgegeven, worden 
maar liefst twaalf wereld
kampioenen gepresen
teerd. Gelet op de fran-
keerwaarde van de zegels 
(50 cent) betekent dit dat 
u voor het velletje zes 
euro moet neertellen. 
Wat opvalt is dat De Post 
niet erg consequent is bij 
het benoemen van de af
gebeelde sport. In het in
formatieblad PhilaNeiDS 
wordt over motorcross ge
sproken, maar op het vel
letje staat Motocross, dus 
met slechts één 'r'. De 
ontwerper maakte ge
bruik van typische actie-
beelden, waarbij het leuk 
is dat er inzetjes met de 
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portretten van de kam
pioenen zijn gebruikt. 
Aanvankelijk was het 
plan om een velletje met 
elfmoto(r)crosskampioe-
nen uit te geven, maar op 
het laatste moment 
kwam men er achter dat 
ook Jflcky Martens ooit de 
wereldtitel behaalde (in 
1993, in de 500 cc-klas-
se). De informatie die De 
Post verstrekt is nogal ge
brekkig. Over Martens 
geen woord en bij de ze
gel van Rene' Boeten wordt 
dan wel vermeld dat hij in 
1958 tot wereldkampioen 
werd gekroond, maar in 
welke klasse, dat moeten 
de verzamelaars zelf 
maar uitzoeken. Baeten 
overleed overigens in 
i960 ten gevolge van een 
ongeval tijdens een natio
nale wedstrijd. 
Joel Robert werd op 21-jari-
ge leeftijd wereldkam
pioen in de 250 cc-klas-
se. Tussen 1968 en 1972 
voegde hij daar nog vijf 
titels op rij aan toe. Wan
neer hij geboren werd 
mag u ook zelf uitzoe
ken. 
Rô er de Coster schreef tus
sen 1971 en 1976 vijf keer 
het wereldkampioen
schap in de 500 cc-klasse 
op zijn naam en Gaston 
Rahicr was tussen 1975 en 
1977 de onbetwiste kam
pioen in de 125 cc-klasse. 
Harry Euerts volgde in 
1975 Joel Robert op in de 
categorie van de 250 cc. 
Hij werd aan het eind van 
de jaren zeventig drie 
keer tot wereldkampioen 
in de 125 cc-klasse ge
kroond. In het begin van 
de jaren tachtig werd 
Andre'Malherbe drie keer 
wereldkampioen in de 
500 cc-klasse. Aan zijn 
veelbelovende carrière 
kwam in 1988 een abrupt 
einde: tijdens een zware 

val in de rally Parijs-Da
kar raakte hij voor het le
ven verlamd. Het bewijst 
weer eens dat deze fasci
nerende sport beslist niet 
zonder gevaar is. Enk Ge-
boers, ook wel Mister 875 
genaamd, was de eerste 
motorcrossrijder die de 
titel van wereldkampioen 
in de drie categorieën 
(125 cc in 1982 en 1983, 
250 cc in 1987 en 500 cc. 
In 1988) op zijn naam 
wist te schrijven. Zijn bij
naam ontleent hij - snelle 
cijferaars zullen het al 
ontdekt hebben - aan het 
totaal van de drie in-
houdsklassen waarin hij 
zegevierde. 
George Jobe'won vijf titels 
in twaalf jaar; de eerste 
op 19-jarige leeftijd in de 
250 cc-klasse (1980), de 
laatste in 1992 in de 
500 cc-klasse. 
Joel Smets werd in 1995 
voor de eerste keer we
reldkampioen. In totaal 
zegevierde hij viermaal in 
de strijd om het wereld
kampioenschap in de 
500 cc-klasse en één keer 
in de 650 cc-klasse 
(2003). 
Stefan Euerts, de zoon van 
Harry Everts, werd in 
2003 de eerste rijder die 
zeven keer een wereld
kampioenschap won. 
Steue Ramon behaald in 
2003 het wereldkam
pioenschap in de 125 cc-
klasse. De vermeldingen 
van andere kampioen
schappen heb ik achter
wege gelaten. 

Motorverzamelaars zul
len de Belgische serie on
getwijfeld als een aan
winst beschouwen, zelf 
ben ik meer gecharmeerd 
van de uit zes zegels be
staande serie George Form-
by - No Limit die Man op 

I 26 mei 2004 uitgaf: die 

biedt de mogelijkheid in 
een verzameling aan
dacht te besteden aan de 
rol van motoren in films. 

Verder attendeer ik u ook 
nog op de serie 'Motor
fietsen en scooters'(vijf 
zegels en vier velletjes) 
die Maleisië op 27 sep
tember uitgaf De scooter 
is in korte tijd in ons land 
opnieuw enorm populair 
geworden, vooral bij de 
jeugd - met helaas nadeli
ge gevolgen voor de ver
keersveiligheid. 

VERRASSENDE 
BRUGGEN 

Verzamelaars van het 
thema 'Bruggen' hebben 
onlangs nogal wat zegels 
aan hun collectie kunnen 
toevoegen, o.a. bruggen 
van het type-Zwaan (zo
als de Erasmusbrug in 
Rotterdam). 

Ierland gaf op 15 januari 
2004 een zegel met daar
op de Boyne Bridge uit; dit 
vanwege het Ierse EU-
voorzitterschap in het 
eerste halfjaar van 2004. 
Oude bruggen zijn niet 
geheel uit de gratie: de 
vorig jaar opnieuw in ge
bruik genomen oude 
brug in Mostar kreeg fila-
telistische aandacht, on
der andere van Kroatië 
(23 juli 2004, zie de zegel 
hieronder). Deze be
roemde brug werd in no
vember 1993 door oor
logsgeweld vernietigd, 
maar in zijn oude glorie 
hersteld, mede dankzij 
een bijdrage uit ons land. 

Ook in de bruggenserie 
die Australië op 2 maart 
2004 uitgaf, komen oude 
bruggen voor (geheel bo
ven). Twee van de vijf ze
gels kunnen, als we het 
een beetje ruim nemen, 
in deze categorie worden 
ingedeeld, maar écht 
oude bruggen zijn te vin
den in de eerste, uit vier 
zegels bestaande serie 
die Zuid-Korea in de 
nieuwe reeks 'Bruggen' 
uitgaf (24 september 
2004, tweede van boven). 
Zuid-Koreaanse brug-
genzegels kenden we al, 
maar de kwaliteit ervan 
was meestal nogal matig. 
Dat is bij de nieuwe reeks 
anders! Bruggenverza-
melaars kunnen in vijf 
jaar tijd twintig Zuid-Ko
reaanse zegels bijeen 
brengen die de ontwikke
ling op het gebied van de 
bruggenbouw in dit land 
uitstekend zullen 
illustreren. Bruggen-
verzamelaar P. Bosman 
uit Alphen aan den Rijn 
meldde me dat het zelfs 
de eerste keer is dat een 
land een zo'n compleet 
scala aan bruggen op 
postzegels vastlegt. 
Op de zegel linksboven 

zien we de eenvoudige, 
maar ingenieus gecon
strueerde stenen 
Non^dan-brug in 
Jincheon (provincie 
Chungcheonbuk-do) 
over de Segeumcheon-
rivier. De brug is - en dat 
is vrij uniek - geheel uit 
losse stenen opgebouwd. 
De bouw voltrok zich, zo 
neemt men aan, aan het 
eind van de Goryeo-dy-
nastie (918-1392). Waar
schijnlijk was de brug 
oorspronkelijk meer dan 
honderd meter lang; nu 
is dat nog 93 meter en ze
stig centimeter. De 
breedte is 3.60 meter. 
Van de achtentwintig pij
lers zijn er nog vijfen
twintig over. Tot op de 
dag van vandaag is de 
brug nog te gebruiken en 
dat is toch wel opmerke
lijk. Ondanks het feit dat 
er in die tijd geen mate
rialen beschikbaar waren 
om de stenen met elkaar 
te verbinden, heeft de 
constructie de tand des 
tijds doorstaan. Een knap 
staaltje vakmanschap! 
Op de zegel rechtsboven 
zien we de boogbrug in 
de Suncheon of Seun ŝe-
ongyo (provincie Jeolla-
nam-do). De granieten 
brug, die deel uitmaakt 
van het Boeddhistisch 
tempelcomplex Seonamsa, 
werd gebouwd ten tijde 
van de Joseon-dynastie. 
De rotsblokken werden 
zo gevormd dat het mo
gelijk werd ze tot perfecte 
halve cirkels samen te 
voegen. De brug is veer
tien meter lang, zeven 
meter hoog en drieën
eenhalve meter breed. 
Opmerkelijk detail: het 
brugdek is in drie delen 
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verdeeld; het verhoogde 
middendeel was bestemd 
voor de koning, de lagere 
delen links en rechts voor 
het gewone volk... In het 
midden van het dak van 
de brug is een drakenkop 
uitgehouwen. Het ver
haal gaat dat, als dit or
nament wordt verwij
derd, de brug zal instor
ten. 
Een opvallend mooie 
brug is afgebeeld op de 
zegel linksonder; hij 
maakt deel uit van het 
Changdeokgung-paleis, 
dat op de werelderfgoed-
lijst van de Unesco is ge
plaatst. De Geumcheongyo-
brug werd gebouwd in 
1411, tijdens de Joseon-
dynastie. Het is de oudste 
stenen brug in Seoel. 
Deze dubbele boogbrug 
is 12.90 meter lang en 
12.50 meter breed. De 
versieringen op deze 
brug moeten kwade gees
ten op afstand houden. 
Rechtsonder zien we de 
Jeon^ol^yo-brug (ook wel 
Salgojidar-brug), zij het 
niet meer in zijn oor
spronkelijke vorm. Deze 
brug in het district 
Seongdong-gu van Seoel 
- ooit de grootste en 
langste brug uit de Jose-
on-dynastie - werd tussen 
1420 en 1483 gebouwd. 
Het immens zware brug
dek rust op vierenzestig 
stenen pijlers. Het is ver
bazingwekkend hoe goed 
men er destijds in slaag
de om de zware brugde-
len naadloos tegen elkaar 
aan te legggen. De brug, 
die 75.70 meter lang en 
zes meter breed is, vorm
de de belangrijke verbin
ding tussen Hanyang (de 
hoofdstad van de Joseon-
dynastie) en de zuidoos
telijke regio. In de jaren 
twintig raakten delen van 
de brug door stortregens 
beschadigd, maar in 1972 
werd de brug hersteld, 
maar wel zodanig dat de 
oorspronkelijke vorm te
gelijk met de restauratie 
verdween. 

BONTE STERN HOUDT 
VAN REGELMAAAT 

Ascension schonk op 28 
oktober 2004 met een se
rie van vier zegels en een 
velletje aandacht aan de 
maansverduistering van 
die dag. De zegels tonen 
de nachtelijke hemel met 
een duidelijk beeld van 
de maan op vier verschil
lende plaatsen; Hummock 
Point (zegel van 15 p.). 
Sisters Peak (25 p.), Dnlys 
Craggs (35 p.) en Mars Bay 
(£ 1.25). De laatstge

noemde zegel zit ook in 
het velletje, dat opvalt 
door de afbeelding van 
een Sooty Stern en door de 
erbij verstrekte toelich
ting. De informatie van 
Crown Agents is aan de ma
gere kant, zodat ik Gzn-
mek deel VIII erbij moest 
pakken om de Latijnse 
naam van de stern te vin
den. Het blijkt de bonte 
stern (Sternajiiscato) te 
zijn, een vogel die ter 
plaatse Widewake wordt 
genoemd. De stern komt 
in heel grote aantallen op 
dit eiland voor. Toen ik 
verder las, ontdekte ik 
dat het verhaal over het 
broedgedrag van de bon
te stern op Ascension in 
Grzimek vrijwel identiek is 
aan het verhaal op het 
velletje. De kern is dat er, 
zo schrijft Grzimek, tussen 
de broedperioden steeds 
een periode van bijna tien 
maanden ligt. De tekst op 
het velletje maakt mel
ding van een interval van 
g.6 kalendermaanden of
wel precies tien 'maan
maanden'. Mogelijk is dit 
een interessant gegeven 
voor de verzamelaars van 
de thema's 'Astronomie' 
en 'Vogels'. 

BEDREIGDE 
BLAUWE LEGUAAN 

Dat ik van breed opgezet
te series houd is wel be
kend, denk ik. Zo trok de 
serie van zes zegels plus 
een velletje van de Kaai
maneilanden (uitgifteda
tum 18 november 2004) 
met als onderwerp de 
blauwe leguaan (Cyclura 
leivisi) mijn aandacht. 
Door de brede benade
ring is een aantrekkelijk 
thematisch portret ont

staan van een imposant 
reptiel dat nergens an
ders op de wereld voor
komt. Helaas wordt hij in 
zijn voortbestaan be
dreigd, onder andere 
doordat zo'n driehon
derd jaar geleden de kat
ten hun intrede deden op 
de eilanden. Een speciaal 
programma moet het 
voortbestaan van de 
meest bedreigde leguaan 
ter wereld garanderen. 
Dit verklaart de toeslag 
van 50 c. op het velletje. 
De opbrengst is bestemd 
voor dit herstelprogram
ma, zo lezen we linkson
der op het velletje. Met 
behulp van de Internet
zoekmachine Google vond 
ik trouwens uitgebreide 
actuele informatie over 

het bewuste programma. 
Hoewel het accent bij deze 
emissie nadrukkelijk op 
de blauwe leguaan ligt, 
heeft de ontwerper ervoor 
gezorgd dat het reptiel ge
zelschap kreeg: op de lin
kerzegel van het velletje 
zien we een soortgenoot 
van de blauwe leguaan, de 
Sister Isles Rock Iguana (La
tijnse naam: Cydura cay-
manensis). Deze - eveneens 
in zijn bestaan bedreigde -
soort leeft op Cayman Brac 
en Little Cayman. 
Wat de postzegelserie be
treft: op de zegel van 15 c. 
is een vrouwtje afge
beeld; vrouwtjesleguanen 
leggen elk jaar een dozijn 
of meer eieren. 
Op de zegel van 20 c. zien 
we zes eieren en uit een 

daarvan komt een jong 
tevoorschijn. De eieren 
liggen twee tot drie 
maanden in een onder
gronds nest; omstreeks 
augustus komen de ei
eren uit. 
Op de zegel van 25 c. zien 
we hoe drie jonge blauwe 
leguanen tegen elkaar 
aan zijn gekropen om 
hun lichaamstempera
tuur op peil te houden. 
De afbeelding van een 
jong op een vingertop (ze
gel van 30 c.) heeft een 
symboUsche betekenis, 
namelijk dat een veilige 
toekomst voor de blauwe 
leguanen binnen handbe
reik is. Aan het herstel
programma ging een 
proefproject in het Queen 
Elizabeth II Botanic Park 
vooraf Er werden jonge 
blauwe leguanen gevan
gen, die een tijd in het 
park werden verzorgd tot 
ze groot genoeg waren 
om weer in de vrije natuur 
te worden uitgezet. 
Het volwassen mannetje 
op de zegel van 40 c. 
neemt een pose aan die 
lijkt te zeggen I am the 
King ('ik ben de koning'). 
Dankzij het herstelpro
gramma heeft de blauwe 
leguaan weer reden om 
zelfverzekerd te zijn, 
maar gedurende meer 
dan een eeuw werd het 
dier ernstig in zijn be
staan bedreigd. Op een 
bepaald moment leefden 
er zelfs nog maar twintig 
exemplaren in het wild. 
De zegel van 90 c. toont 
een aardig fysiek detail 
van dit prehistorische 
dier: het oog. 
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GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 
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littp://pzhronli.rilasoft.nl E-mail pzhronh@bart nl 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPAROr 

VEILING 133 
15 januari 2005. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Paral lelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 14 januari van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 134 te houden op 12 maart 2005. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Het mooiste jaaroverzicht van 20041 
in het Jaarboek Nederlandse 
Postzegels 2004 leest u alle 
verhalen over de postzegels 
van 2004. Zo komt u meer 
te weten over de ontwerpen 
en de onderwerpen van de 
postzegels. 
Ga naar het postkantoor, of 
kijk op www.tpgpost.nl. 
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RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
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AANGEBODEN 

Zwitserland 18502004, 
Liechtenstein 19122004, uit
gezochte kwaliteit, 00/O, 
zeer voordelige prijzen. 
Grote lijst gratis. R. 
Vollenweider, Sasso Boretto 
2, CH 6612 Ascona. Tel./Fax 
0041 091 791 23 54. 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels: 50 grams Ilsland 
5 25,.; 150 grams Finland 
€ 20,; 120 grams Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 
€ 10, in een brief of op giro
nummer 1624853. Franco 
thuis. Correspond in 
English. Wantlist service. 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE602 17 
Norrköping, Zweden. Email: 
lennart. runfors(5)swipnet.se 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: 
www.pennyblack.nl 
Groen Volkers 0725116991 

WWW.stores.ebay.nl/phila
toon Bekijk deze site voor 
mijn aanbiedingen 
Philatoon. 0545295508. 

Roemenië 5%i5% Michel 
pfr., gest. 18582004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48CP27, 
Boekarest2, Roemenie. 

Postzegels enz. koop ver
koop of ruilen. Stockmann, 
Zevenaar. Tel.: 0316526265. 

Zwitserland 200 versch. € 5,! 
Tevens wordt uw mancolijst 
CH correct en gunstig ver
zorgd. V.d. Noord, Spaarne 60, 
2011 CK Haarlem. 

DDR 25% Bund Berlin 
Reich, N.L. en div. €landen 
v.a. 35%. J. Rómkes. 
Tel.: 0455462894. 

Provincievel: alle 12 voor € gg,. 
Duitsland 2002: pfr € 77,50 
gest.: € 60,. Duitsland 
2003: pfr € go, gest € 80,. 
Duitsland pfr 04: € 65,. 
Duitsland: 75 van 2002 tot 
heden € 10, of 250 van I9g8 
tot heden € 25, incl. 4 cpl 
series Wohlfahrt. Verseveld 
Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar, 
tel.:0316343537. 
Euromunten: 12 landen UNC 

'Q € go,. Van de 12 landen de 
= I, 2 en 5 cent € g,. Finl. cpl 
2 €8,50. Finl. 1,2,5 et € 1 ,  . 
ex: Amaliamuntenset BU 
^ €27,50.JulianasetBU 
= € 27,50. Ook euromunten 
^ per jaar cq land. Giro: 
Ui 5312882. San Marino 2004 
^ 1,2 en 5 cent € 5 ,  . 
I— 

< 
^ Eerstedagbladen Ned. i t/m 
"■ 52 ig8i € ig87. K. Jonker 

05g23405og. 90 
Verenigd Europa & 
VR China. Harrie Baken, 
tel.: 0134684615. 
Zie vwiw.harriebaken.com 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten. 
Flohil 0651386306. 

Rusland, Polen, Hongarije 
collecties v.a. 10%. 
C.J. V. Beveren, oio8goi659 
ofoiii402213. 

400 Versch. Denemarken, 
Noorwegen, Zweden of 
Finland € 15,. IJsland 75 
versch. € 12,. 
P. Boers, Wagemaker 6, 
5683 MX Best. Giro 1324692. 

Ruil of koop: oude verzame
laar heeft klassieke zegels 
van vele Europese landen. 
J. de Bruijn, Duyn van Maas
dam 42, 2242 TK Wassenaar 
0705115391. 

Ned. ie dagenv. nr. 51502 in 
4 albums + alle A nrs. K. 
Jonker, tel.; 0592340509. 

700 Wereld met Ned. en 
beter IJsland € 6,. 
Giro 3034136. D.J. Beekman, 
Kraatsweg 48, 6712 DC Ede. 

Te koop: 20 series 
Zwitserland € 10,, 
100 Australië tot 2004 € 5,. 
C. Maassen, Plantage 14, 
3931 DX Woudenberg. 
Tel.: 0332862593. 

Stuur mij 100 grf zegels, zelf
de aantal retour. A. de Jong, 
Bongerd 31, 
8212 BB Lelystad. 

Te koop: 500 Japan € 20,. 
150 Noorwegen tot 2004 
€ 10,. 50 IJsland € 5,. 
HW. C. Maasse, Plantage 14, 
Woudenberg. 
Tel.: 0332862593 (noz). 

Polen, Hongarije: ook onge
tand en rariteiten! 
Filateliebeurs Loosdrecht. 
PZH Robert Viktor, Sittard. 
Tel./fax: 0464512751. 

Ruilen NZ tegen Canada 
v.a. 1992. 0598421642 
D.C. Oosting. 

M.bl. Fil. 43 tot heden 
ingebonden € 65,. 
B. Verbeek, tel.: 0302713615. 

Motief! Uitgebreide voorraad 
motiefseries, postfris en 
gestempled op 
www.helmmotief com 

Joegoslavië, Roemenië, 
Slowakije, Tsjechië: 
Filateliebeurs Loosdrecht. 
PZH Robert Viktor, Sittard. 
Tel./fax: 0464512751. 

Zwitserland 300 versch. 
€ II,. W. Duitsland na 1945 
750 versch. € 15,. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro 1324692. 

Ned. kinderbedankkaart 
(ook gevr. na 2001/voor '55) 
p.fris, FDC's, AUTBJ.com 
Lamantrip 0499474163. 

Postzegelveiling A4: vraag de 
gratis catalogus aan: 
0620284370 of 
stampland@hotmail.com 

Motieven uit de Oost
Europese landen: 
Filateliebeurs Loosdrecht. 
PZH Robert Viktor, Sittard. 
Tel./fax: 0464512751. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uit
gebreid meelopers. Ook voor 
uw manco's. 0180520069. 
Email: 
pluijmpies(3)hotmail.com. 

Partijen/restanten/nieuw
tjes/accessoires/voorraad. 
CFilatelico, Havenstr. 43, 
Woerden, www.centrofilate
lico.nl 0348423885. 

Exclusief velletje ongetand 
ouderenzegels 2004 voor 
€ 275,, vaste prijs. P. Nagel, 
04g946o856. 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei
lingen vol Engeland en 
gebieden bij Studiegroep 
Britannia. Bekijk ze op 
www.sgbritannia.nl of 
bel 0703860232. 

Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije: 
Filateliebeurs Loosdrecht. 
PZH Robert Viktor, Sittard. 
Tel./fax: 0464512751. 

Bod gevraagd voor DDR 
19701990 postfris in 
2 Schaubekalbums of ruilen 
voor (thema)verzameling. 
P. Vader, Nijmegen. 
0243554309

600 versch. Europa € 5, in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveldstt. 17, 
5703 AR Helmond. 

GEVRAAGD 

Duitse Stemgebieden 
Allenstein Marienwerder, 
Silesië gebr. en op brief incl. 
bijzonderheden. 
V.Coenen, tel.: oi6847202g. 

België volgens Yvert. i. 
Frankeerzegels 191 met 
goed leesbare stempels tot 
I nov. 1910. 2. Spoorwegze
gels 1167,178201, 213287 
met rond of achthoekige 
stempels. J. van Dongen, 
Javakade 152,1019 RW 
Amsterdam. 0204196562. 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 0703388427. 
Dick van der Toorn. 

Te koop gevraagd NVPH 
kleine of junior catalogi 
vanaf 1949 tot 2000. Ik mis 
er nog vele. Uw reactie is 
zeer welkom. 
K. Wijma 0511431433. 

NewZeeland, België, typo's, 
spoorwegen en strafportze
gels. Div. ruilmateriaal. 
H. Hendriks. Tel.: 0182374230. 

Zoek betere zegels/partijen 
van oud Austral, staten. Ook 
stempel verz. P. Bakker Schut 
0555222973. 

Gevr. lege Davoluxe albums 
6 d. Spanje. J.G. Maurice 
033470.0088. 

NL Vhkaart v. zakelijke 
klanten, echt gebr. 
K. Schraer, Postbus 1143, 
D48486 Emsbüren. 

Plaat/etsingsnummers. 
M.P. Weidemann, 
Graan voor Visch 15405, 
2132 EG Hoofddorp. 
0235635806. Email: 
m.p.weidemann@freeler.nl 

Telegramzegels gestempeld 
(dus niet met blauw potlood 
en/of gat) of met rood 
potlood ontwaard. 
T. Thalhammer. 
Tel. 049g477o82. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel.: 0703272108. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzen
ding, veiling, blad. 
Bel 0703860232, zie 
www.sgbritannia.nl See you! 

DIVERSEN 

Perfin Club Nederland is dé 
speciaalvereniging voor ver
zamelaars van firmaperfora
ties, 4 bijeenkomsten per 

jaar, eigen veiling, www.per
finclub.nl Mevr. J.A. Birnie 
de Gelder, Klipper 84, 
3263 NB OudBeijeriand. 
Contributie € 11, p.j. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor 
allen met interesse voor 
postzegels van Frankrijk & 
voorm. Franse koloniën. 
Eigen blad, veiling, rondzen
dingen, 8 bijeenkomsten p.j. 
in Utrecht. Contr. € 19,. 
Info: Frits Bakker, tel/fax: 
0546827552, Email: 
CF VMarianne@cs .com 

De website www.philatino.
com verleent gastvrijheid aan 
een aantal belangrijke, inter
nationaal opererende hande
laren, die u hun mooiste 
materiaal aanbieden. Dage
lijks worden een tot drie vei
lingen afgesloten. Handel 
meteen  wie weet wat u 
anders misloopt! 

Contact schept Kracht (CsK) 
is een postzegelrondzendver. 
die gerichte kwaliteitsrond

' zendingen verzorgt per land 
of groep van landen (niet 
thematisch). Contributie 
€ 9,per jaar. 

• Secr.: B.K. Okma, Zeeuws
Vlaanderen 7, 

' 8302 PD Emmeloord. 
i Zie ook www.csk.nu 
\ 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113212762. Email: 
ambouw@zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verza
melaars van Engeland en 
gebieden. Maak eens kennis, 
bel 0703860232, zie 
wvvw.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Postzegels 
W. van der Bijl i) 

tzö 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.pennyblack.nl
http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://vwiw.harriebaken.com
http://www.flevolacus.nl
http://www.helmmotief
http://AUTBJ.com
mailto:stampland@hotmail.com
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:m.p.weidemann@freeler.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.perfinclub.nl
http://www.perfinclub.nl
http://www.philatino.com
http://www.philatino.com
http://www.csk.nu
mailto:ambouw@zeelandnet.nl
http://wvvw.sgbritannia.nl


BREDENHOF-POSTZ EGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Intemeh www.breclenliof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

SPECIALE AANBIEDINGEN; 
WIJ HEBBEN DEZE MAAND WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR BINNEN ZOALS: 

AUSTRALIË GROOTFORMAAT, 
FINLAND GROOTFORMAAT EN MISSIE, GROOTFORMAAT ENGELSE GEBIEDEN, 

MALTA GROOTFORMAAT, U.S.A. MISSIE, 
BELGIË GROOTFORMAAT EN NOORWEGEN MISSIE, 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
250gr. DUITSLAND ALLEEN TOESLAGZEGELS NU 45,00 
lOOgr. ENGELAND ALLEEN HOGE WAARDEN NU 29,00 

lOOgr. BERLIJN VEEL TOESLAG NU 29,00 
Ikg. U.S.A. MISSIE NU 15,00 

BALANSOPRUIMING; 
WIJ HEBBEN EEN GROOT AANTAL VERZAMELINGEN EN RESTANTEN MET 
KORTINGEN VAN 10 TOT 30% KOM LANGS OM DEZE TE BEZICHTIGEN. 

KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

taÄSGl ÖGAÉMldl m s W p f M PEiStQÜSï SïiPBEQSD[L@»/aE (gE(2)(2)ï[?(2)BlMlMM' 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WrrTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 1700 6,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

oaimi§'iffi(2)[Ma ^@©\!i sm^MSMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

NU 

17,00 

58,50 

18,25 

63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORArtAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FARCER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 

100 gr 250 gr 500 gr 
7,00 16,50 31,50 

14,00 33,00 
700 16,50 31,50 
700 16,50 31,50 

10,00 23,50 43,00 
8,00 18,00 36,00 

58,00 
10,00 23,50 4750 
14,00 34,00 68,00 
16 00 3750 
11,50 27,50 

86,00 
15,00 35,00 
9,10 21,50 41,00 

13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 
15,00 36,00 
7,50 1700 
9,00 21,00 

13,50 32,50 
13,50 32,50 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
15,00 35,00 
9,00 21,00 40,00 

10,00 23,50 45 00 
32,00 79,00 155,00 
9,50 22,50 42,50 
11,50 27,50 53,00 
19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.breclenliof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


FEDERATIE TMV 
VAN DIETEN 

POSTZEGELVEILINGEN BV 

[ Op 7, 8 en 9 februari 2005 
vindt ëen héle bijzondere veiling plaats waarvoor u van if 

uitgenodigd. Surft u vast naar www.vandieten.com 

- ' • ' ^sav - ^ ^''«^4L ^T^^t^^ty 

>^J'. 

Een greep uit de bijzonderiieden: 
• Maandagmiddag 7 februari grotendeels authentieice nalatenschappen 

waarvan veel intact gelaten, dus met veel avontuur 
• Maandagavond 7 februari prachtig Engelse Koloniën en veel klassiek 

Frankrijk 
• Dinsdagmiddag 8 februari uitgebreid Nederland met spectaculaire stukken 

w.o. 35 cent Jubileum 1923 in de tanding 11 x 11 in postfris boekblok van 
4 ex. (met eert . "De Jong 2004") 

• Woensdagmiddag 9 februari een hele zitting van ruim 800 kavels ^ p 
posthistorie Nederland & Overzeese Rijksdelen met zowel veel ^ 
oorspronkelijke collecties (o.a. van mr. W.S. da Costa), als afstempelingen 
op zegels en post(waarde)stukken w.o. fantastisch Suriname 

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 
tel . (070) 365 38 1 7 / info@vandieten,nl 

http://www.vandieten.com



