
f VEERTIGSTE 
I STERFDAGfli 
1 SIRJIAfINSTÖN 
I CHURCHILI 

"•■MSiiWftBt 

tl)ebirtt) ßfSirWinstoDCburcWII 

rnüï 

St Helena 



Postzegelveiling 
Wiggers de Vries 
Heemraadschapslaan 100 

1181 VC Amstelveen 

bv 

GJ. Garritsen 

beëdigd taxateur 

telefoon 0206249740 

fax 020  6249749 

Onze 185^ veiling wordt gehouden 
op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2005. 

vvppvvvvvvvwv^ 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland en O.R. betere zegels, afstempelingen, 
variëteiten, poststukken met luchtpostbrieven Nederland  NederlandsIndië, 

proeven uit de collectie van wijlen Pieter van de Loo, 
het Pgedeelte van een uitzonderlijke collectie Vürtheim (NVPH 50 t/m 55), 

collectie en voorraad "Sluisenveloppen" van de heer Simon Sluis, 
Nederlands Nieuw Guinea stempels en poststukken. 

Buitenland met uitgebreid Duitse kantoren en koloniën, 
landen en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, brievenkavels, 

prentbriefkaarten met prachtige stoomtreinen, motieven en een 
unieke collectie Donkerbroek (Friesland). 

»■««*■■««•■««■«■«■ 

estorafcraat 95, 

holland. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 



CATALOGUS VAN NEDERLAND 2005 
• MET ORIGINELE NVPH-NUMMERING EN PRIJSNOTERINGEN 

• ALLE POSTZEGELS TOT EINDE 2 0 0 4 

• VERKRIJGBAAR VANAF 12 JANUARI 2 0 0 5 

• OK DE SPECIALE CATALOGUS EN DE CD-ROM ZIJN NOG VERKRIJGBAAR 

WW.NVPH.NL 

http://ww.nvph.nl


S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegetmapjes, Max., Brief, Ansiclitkaarten of EDBalbums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 21,50 tol € 27,50 (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks € 5,30 
Nr. 7873 (Ans.k.) 

per 10 stuks € 5,75 
Nr. 7874 (PZM's) 

per 10 stuks € 5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g g g s beschermcassettes informeer 
S H i E bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010414 30 77*Fax 010414 94 99 

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

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILII1T 
KIJK OP W W W . P Z H  V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RUK, NEDERLAND, 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 ooor heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.0017.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Mdecatenlaon 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel. 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

6lle Capelse postiegelbeurs 
Zaterdag 26 en zondag 27 februari 2005 
Capelle a/d IJssei, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den IJssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 17.00 uur 

Voor Inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr A.j. ElshofO 
Internet: http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/ 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)A 

SSEL & LEKSTREEK^ 
In 2005 nog 2 gezellige Capelse postzegelbeurzen, 

t.w. op 24/25 september en 2 6 / 2 7 november. 

Aanbieding Velletjes NEDERLAND Postfris 
NVPH 

V886/88 
V1419 
V1439 
V1461 
V1487 
V1542/43 
VI546/47 
V1571/72 
V1571/72A 
V1571/72B 
VI579/80 
VI628/29 
VI630 
V1646 
VI662/63 
V1672 
VI678 
VI681 
VI692 
VI693 
VI693 
VI702/05 
VI706 
VI709 
VI714 
VI720 
V1720B 
VI721 
VI727 
VI733 
VI735 
V1740/45 
VI747 
VI748 
VI756 
VI763 
VI766 
VI773/77 
VI779 
VI788/07 
VI826/35 
VI836 
VI837 
VI842/51 
VI856/75 
VI878/87 

Omschrijving 

Amphilex1967 
Decemberzegels 1988 
Decemberzegels 1989 
Decemberzegels 1990 
Decemberzegels 1991 
Decemberzegels 1992 
Wenspostzegels 
Tien Voor Uw Brieven 
Idem landing 14x12 3/4 (1993) 
Idem tanding 14x13 3/4 (1994) 
Decemberzegels 1993 
Decemberzegels 1994 
10 Voor Europa 
Sterrenbeeldzegels 
Decemberzegels 1995 
20 Voor Uw Verhuizing 
Tien Voor Uw Vakantie 
Ten Stamps For Your Friends 
Tien Voor Je Kaart 
Tien Voor Je Brief 
Tien Voor Je Post 
Decemberzegels 1996 
20 Voor Uw Verhuizing 
Tien Om Te Krassen 
Suske en Wiske 
Tien Voor Een Kaart 
Fosforescerend Papier 
Tien Voor Een Verjaardag 
10 Vakantiegroeten 
10 van 80 Jongeren 
Tien Voor De Baby 
Decemberzegels 1997 
5+5 Samen Pnority f l l 00 
5+5 Samen Priority f l l 60 
Tien Voor Het Huwelijk 
FC Knudde 
10 Groeten Uit Nederland 
10 X Creatief Met Zegels 
Tien Voor Je Beste Vrienden 
Decemberzegels 1998 
Tien Uit De Kunst 
Vijf Van Flembrandt 
Tien Voor Uw brieven 
Hoogtepunten 20e Eeuw 
Decemberzegels 1999 
10 X Gefeliciteerd (Handjes) 

Prijs NVPH 

85,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

5,00 
6,00 
6,00 

15,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
35,00 
35,00 

7,50 
20,00 
20,00 
10,00 
10,00 
16,00 

5,00 
5,00 
5,00 

85,00 
5,00 
6,00 
5,00 
5,00 

10,00 
3,50 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
9,00 
7,50 
5,00 
5,00 
7,50 
9,00 
7,50 

VI894/03 
VI904 
VI907 
VI908 
VI909/18 
VI919/20 
VI931/50 
VI957/66 
VI967 
VI97483 
VI108b 
VI 109b 

vmob 
V1984 
VI491b 
VI492b 
VI495b 
VI499b 
VI501b 
V1988 
V2014/33 
V2034A 
V2Ü34B 
V2034Ba 
V2035 
V2036 
V2037A 
V2037B 
V?fl3a 
V2039A 
V2039B 
V2040 
V2041 
V2042A 
V2042B 
V2043A 
V2043B 
V2050 
V2065/76 
V2077/82 
V2083 
V2089/98 
V2099/00 
V2104/13 
V2115/34 
V2135 

Omschrijving 

200 Jaar Rijksmuseum 
De Nachtwacht f l l 00 
De Nachtwacht f l l 10 
Nederlands Landschap 
Sail 2000 
Sjors en Sjimmie 
Decemberpost 
Tussen twee Culturen 
Rotterdam Cult Hoofdst 
Nieuwe Kunst 
Crouwel 5 cent zkl 
Crouwel 10 cent zkl 
Crouwel 25 cent zkl 
Beatrix 85c/0,39 euro 
Beatnx Igld 
Beatrix 1,10 gid 
Beatrix 1 gId 45 cent 
Beatnx 2 gId 50 cent 
Beatrix 5 gId 
Verhuiszegel 85c/0,39 
Decemberzegels 2001 
Nikkeis 2 cent zkl 
Nikkeis 2 cent gom (5) 
Nikkeis 2 cent gom (10) 
Nikkeis 12 cent zkl 
Beatrix 0,25 euro 
Beatrix 0 39 euro (PTT) 
Beatrix 0,39 euro (TPG) 
Beatrix 0,40 euro 
Beatrix 0,50 euro (PTT) 
Beatrix 0,50 euro (TPG) 
Beatrix 0,65 euro 
Beatrix 0,78 euro 
Beatrix 1 euro (Pn) 
Beatrix 1 euro (TPG) 
Beatrix 3 euro (PTT) 
Beatrix 3 euro (TPG) 
Verhuiszegel 0,39 euro 
Provinciezegels 
Zomerzegels Floriade 
Rode Kruis 
Kunst Landschappen 
Europa 
Industrieel erfgoed 
Decemberzegels 2002 
Nikkeis 10centgom(5) 

Prijs 

7,50 
5,00 
5,00 
5,00 
7,50 
7,50 
9,00 
7,50 
5,00 
7,50 
1,50 
1,50 
2,50 
3,50 
4,50 
5,00 
5,00 

11,00 
22,50 
20,00 

8,00 
0,70 
0,70 
0,70 
1,00 
2,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,50 
3,50 
4,50 
5,50 
7,00 
7,00 

21,00 
21,00 
11,00 
7,50 
8,50 
5,00 
5,50 
5,00 
5,50 
8,50 
1,00 

SURINAME Rep. 2004 
1227/38 
1239/50 
1251/52 
1253/64 
1265/76 
1277 
1278/79 
1280 
1281 
1282/93 
1294/95 

Vlinders 
Teddyberen 
Verkeersborden 
Brievenbussen 
Olympische spelen 
Olymp spelen blok 
UPAEP vogels 
UPAEP vogels blok 
Verkeersborden Blok 
Vogels 
Kind/kerst 2004 

1ZS» Mna/Kersi i;uu4 
Brugpaarvel Vlinders 
Brugpaarvel Teddyberen 
Brugpaarvel Brievenbussen 

€ 16,50 
€ 16,50 
€ 6,20 
€ 19,50 
€ 21,80 
€ 6,20 
€ 7,90 
€ 7,90 
€ 13,40 
€ 21,80 
€ 5,70 
€ 5,70 
€ 33,00 
€ 33,00 
€ 44,00 

Drugpaarvei uiymp. dpeien c 'w.uu 
Vraag onze prijslijst Suriname aan ' 

NVPH 

V2135A 
V2136B 
V2137 
V2138 
V2139 
V2139B 
V2140 
V214aB 
V2141 
V2142/51 
V2152/61 
V2162/63 
V2164/69 
V2172/81 
V2182/91 
V2192/93 
V2194/95 
V2196/97 
V2199/08 
V2210 
V2212/31 
V2232 
V2233/42 
V2244 
V2245 
V2246A 
V2246B 
V2247A 
V2247B 

Omschrijving 

Nikkeis lOcentgom(IO) 
Cijfer Nikkeis 5cent gom (5 
Beatrix 0,55 euro 
Beatrix 0,70 euro 
VGogh 0,391balk(10) 
V Gogh 0,39 L  b a l k (10) 
V Gogh 0,59Zonneboemen 
V Gogh 0,59Zonnebloemen 
V Gogh 0,75 
Vincent van Gogh 
Nederland en het Water 
300 j Johan Enschede 
Zomerzegels 
Pers Postz Feest 
Pers Postz Bijzonder 
250 j Douwe egberts 
Land Lucht en Vllater 
Nelson Mandela 
Tien mooiste van Nederland 
Verzamelen 
Decemberzegels 2003 
December Verassing 
Koninklijke familie 1 
Beatrix 0,57 Euro 
Beatrix 0,72 Euro 
Oude Kunst 0,61 Ibalk 
Oude Kunst 0,61 Lbalk 
Oude Kunst 0,77 lbalk 
Oude Kunst 0,77 Lbalk 

Prijs 

1,50 
0,50 
5,00 
5,00 
5,50 
5,50 
4,50 
4,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
8,50 
6,00 
6,00 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
8,50 
4,50 
5,50 
4,50 
5,50 
4,50 
5,50 
5,75 
6,75 

Opruiming ! 
(Overtollige) 

Provincie  Velletjes 
Friesland Overijssel 
N.Brabant Zuid Holland 
Utrecht Flevoland 
Zeeland Drenthe 
Groningen Limburg 

Uitzoeken! € 7,50pst 
10 stuks naar uw keuze € 70.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 
Complete Set (12 stuks) 

Provincie vellen in carnets 

Nu tijdelijk voor maar: € 9 9 . ~ 

Let Op ! 
Indien u n u een abonnement afsluit voor 
• Eerstedag Enveloppen Nederland e l 
• Zegels Suriname Republiek of 
• Zegels Nederlandse Antillen Slechts: 
of 3 andere landen naar keuze _ _ 
betaalt u iiiervoor to* f O » * 

Reserveer nu uw jaargangen van 2004 ! 

I N K O O P FRANKEERZEGELS NEDERLAND 
I I V l % ^ ^ % ^ l ■ l l ^ l K X b k l I ^ L W ^ L ^ I V b V b l I k ^ l V U 

Guldenwaarden : € 0,29/ fl 
Eurowaarden : € 0,70/ € 

Postzegel en Muntenhandel 

" H O L L A N D S GLORIE" 
Camplaan 8 Tel. 023 5477444 

2103 GW Fax 023 5291603 
Heemstede Bank 68312619 
HG@Stampdealer.nl Giro 4208936 

www.DOStzeaelhandel.com 
BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 
vrijblijvende aanbieding, porto altijd extra 

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/
mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.DOStzeaelhandel.com


ZEND IN VOOR VEIL ING IN DUITSLAND! 
WERELDWIJD DE ACTIEFSTE POSTZEGELMARKTl 

Wij bezoeken u zelf > 
We komen voor elk object dat de moeite waard is, 
rechts t reeks bij u thuis! -^^ 

Met behulp van de actuele gegevens 
van hun zojuist gehouden 109de veili 
kunnen Ulrich Felzmann en zijn tean 
u op competente en discrete wijze advisere 
over al uw fi latelistische belangen 

Natuurlijk kunt u, als u dat wilt,^ 
ook een aankoopbod van ons k/ijge 

Wij zoeken voortdurend 
losse topnummers , 
van uitstekende kwali teit , 
poststukken, I .^ 
Zeppelinpost, munten, J | 
complete nalatenschapp 
en verzamelingen. 

ëldorf 

Bel o n s : 
0 0 4 9 - 2 1 1 - 5 5 0 4 4 0 

110. FELZMANN-Auktlon 
8 . - 1 1 . Juni 2005 

De veiling ter gelegenheid van NAPOSTA '05 in Hannover 
wordt van 2 tot en met 5 juni 2005 gehouden! 

In onze tentoonstellingsstand kan een aantal kavels bezichtigd worden! 

—T^luKKeö 

V0} ULRICH FELZMANN 
BRIEF MARK E N - A U K T I O N E N 

40210 DÜSSELDORF • iMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211-550440 • FAX 0049 211-550 4411 
w w w . f e l z m a n n . d e • i n (o @ Fel z m a n n . d e 

http://www.felzmann.de


Filcon v.o.f. 

KOOPT NEDERLAND POSTFRIS 
Postfris vóór 1940: 40 ä 50% van de catalogus 

O.A. 225/28 
261/64 
270/73 
283/86 
289/92 

42,50 
60,00 
60,00 
45,00 
32,50 

N.B. advertentie Filatelie 1 nog geldig. 
Wij hebben interesse in aankoop van 
mooie collecties Nederland + o.g. post
fris, plakker en gebruikt. 

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

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

11,00 
17,50 
6.50 
4,50 
1,40 
0,85 
4,50 
5,50 
0,50 
0,90 
1,00 
2,20 
1,50 
3,25 
1,70 
3,00 
0,70 
1,85 
2,70 
7.00 
7,50 
3,00 
8,75 

23,50 

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

€ 
€ 
€ 

e 
e 
€ 

e 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

e 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

45,00 
3,75 

13,00 
18,00 
10,00 
9,00 
0,60 
7,50 
3,00 

52,50 
4,00 
0,10 

10,50 
7,00 
9,75 

15,00 
0,60 
1,00 
7,50 

10,00 
6,00 
7,00 

15,00 
4,50 

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

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

Na 1960 gevraagd 
plus blokken 

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

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

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

Elk voor- en najaar organiseren wij een veiling 
nnet een kwraliteitsaanbod 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 wij 
expertises voor verzekering en successie. 

Door overmaking van €10,00 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 

Informaiie 
Buitenhaven 5 
Nt - 5211 TP 's-Hertogenbosch 

Tel »31 (073) 612 20 33 
Fix ^31 (0731 613 67 39 
Email idminO vanlokven nl 

' baidlgd makataar taxateur 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Sur f ook eens naar 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 

MICHEL 
unime Catalogue: 

Over 565 000 stamps 

Over 1.4 million price quotations 

Ca 265 000 illustrations 

: www.michel.de: 
• • • « # • # • • t • « I » » 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat.nr 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
156-168 
169-176 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 

P'iis 

40,50 
62,50 
17,00 

560,00 
32,50 
12,00 
29,00 
29,00 
65,00 

145,00 
540,00 

4,75 
182,50 

14,60 
57,00 
59,50 

143,00 
66,00 

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

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

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

POSTFRIS 

cat.nr. 

232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 

prijs 

49,50 
385,00 

59,00 
89,50 

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

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

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

345,00 
26,00 

POSTFRIS 

cat.nr. 

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

prijs 

92,00 
54,00 
10,75 
7,15 
5,00 
2,95 
1,35 
5,25 

402b-403b155,00 
405-421 
428-442 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-550 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 

1,45 
7,15 

110,00 
4,50 
3,00 
4,50 
1,50 
2,75 
4,00 

10,50 
185,00 
695,00 

10,00 
6,75 

12,10 
1,55 

36,00 
57,00 

6,60 
18,75 
23,00 
15,00 
17,85 

1,80 

POSTFRIS 

cat.nr 

583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-516 
617-536 
637-640 
465/634b 
641-645 
646 
647-548 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-565 
665-670 
671-675 
676-680 
581-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 

prijs 

13,75 
6,60 

62,00 
8,50 
0,50 

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

22,00 
9,25 

20,00 
1,50 
3,00 

10,50 
0,70 

14,00 
1,00 
9,00 

11,00 
24,00 
8,50 

78,00 
8,00 

10,00 
3,95 
5,00 

12,00 
10,50 
12,50 
7,50 
0,75 

10,bü 

POSTFRIS 

cat.nr 

727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-775 
777-778 
773-783 
784-785 
786-790 
791 
886-888 
in vel 10 
889-893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 
909-911 

prijs 

8,50 
1,25 
6,0C 
2,5C 

11,25 
4,5( 
3,5C 

10,0C 
6,0C 
0,25 
4,0[ 
0,8C 
4,00 
1,5( 
9,7[ 
l,5t 
3,1C 
0,8( 
4,0[ 
0,7C 
8,1C 

74,5C 
1,25 
1,65 
3,5C 
1,8C 
1,90 
0,95 

etc.in gratis 
prijslijst 

*(jratis pnjslijst met vele aanbiedingen in postinsse en gestempelde zegels, boekjes, I de, etc van Nederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRIJSLIJST STMT OOK OP INTERNET!!!!!!! mvw.posizegelhoes.nl \ 

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

Giro: 
Bank: 

346 82 65 
10 77 01 766 

Fax: 077 - 354 72 42 

FRANCO 
LEVERING 

Internet: www.postzegelhoes.nl 
E-mail: info@postzegelhoes.nl 

mailto:filcon@worldonline.nl
http://WWW.VANLOKVEN.nl
http://www.michel.de
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl


Jaargang 83  februari 2005  nr. 935 
'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid T l  ^.«. J 
van de redactie  de officiële mede 1 I I W\ ij 1 1 f l 
delingen van de Nederlandse Bond flHHI^HHHHHIHHHHHHHHBHHiHHHHHHIBHHHHHBHH 
van FilatelistenVerenigingen NBFV 
en de NVPHinformatiepagina's. Uit de wereld Van de filatelie 
'Filatelie'verschijnt omstreeks het IIO/lII 
midden van elke maand (niet in juli). NiëÜwÖp'ÏÏêt postkantoor' 

AaTKdkman AUP Verzamelgebied Nederland 
Klipperz, 1276 BPHuizen. 114/115 
Telefoon: 0355254391 Verzamelgebied België 
Telefax: 0355240926 116/117 
Email: philatehe@)tip.nl Qg eerstedagenveloppen van Nederlands NieuwGuinea 
Website: www.filatelie.ws ö_ ^^ 118/119/120/121/122/123 
Advertentieverkoop: Bondspagina's 
Brouwer IMedia bv 124/125 
Postbus 270, 3830 AG Leusden Luchtpostnieuws 
Jeanine de Troye 126 
Telefoon: 03343 35 231 Verenigingsadressen 
Telefax: 03343 35 255 127/128/129 
., Bon voor kleine annonces Abonnementenen 
Abonn^emente'n"and Eerste Haagsclie Postzegel'beurs is tacliüg jaar jong 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 13° 
Telefoon: 0251313939 Lezerspost 
Telefax; 025131 0405 131/132/133 
Email: aboservice@aboIand.nl Postzegelboekies 
Website: www.aboland.nl 136/127/128 
Adreswijzigingen: IMaximafil'ie 
Adreswijzigingen geeft uop aan desa ••••• ••■" ^39 
cretaris van de vereniging waarvan u Boekenplank 
lid bent. Individuele abonnees (jaar 14O 
lijkse betaling aan de Stichting) zen 'Mijn gehele leven was een voorbereiding op dat ene moment' 
den hun adreswijziging aan de admi I42/143/144/145 
nistratie {zie 'Abonnementen'). Jubileumemissie 1923: een spectaculaire vondst 
'Hoe word ik abonnee?' n""u ^ t̂  t̂ ĵ  
Er zijn twee abonnementsmethoden: ^ OStwaaraestUlCKen 
1. een collectief abonnement; •••_•_ I4"'^49 
U kunt lid worden van een vereniging Wij lazen VOOr U 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 150/151 
'Verenigingsadressen' elders in dit Filatelistische evenementen 
nummer). Het abonnementsgeld is i^2ll^2 
dan inbegrepen in de contributie die u Med^rb'ndsP'irpmnH 
aan de verenigmg betaalt. iNeoerianase Stempels 
2. een individueel abonnement: •••■ •, •.••■■; V'V;;V'T̂ rV ^^^ 
Voor een individueel abonnement Informatiepagma's van de NVPH 
kunt u zichmet uitzondering van 154/155 
België  aanmelden bij Abonnemen Vervalsingen herkennen 
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen 156/157 
ten') voor €22.(Nederland) of CumÜiadêvë Me^iÖÖ^^ 
€ 35.50 (buitenland). Een mdividueel ^ I < : 8 / I « ; Q / I 6 O / I 6 I 
abonnement kan per de eerste van een iV '''tcj'ft 
willekeurige maand ingaan; het loopt iNieuwe Ultgltten , rzn ^ , ^o 
minimaal één jaar (elf nummers). v  v 162/163/164/165/160/107/108 
Voor het opzeggen van uw abonne Thematisch panorama 
ment: zie'Opzegging abonnement'. 170/171/172/173 

Kleine annonces 
Beigische abonnees _jy^ 
Als u in België woont kost een abon
nement € 23., te storten op rekening T Ï • * J • 
000 0350882 33 tn.v. Penningmees .Bil OC VOOrPHgina 
ter JVlaandblad Brussel; H H I I H H H H H H H H H H H H H I H H H H H I H B I I H I H I ^ ^ 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! , , . . , , , , _ . 

Veertig jaar geleden werd de grote Britse 
staatsman Sir Winston Churchill met veel 
ceremonieel vertoon ter aarde besteld. In dit 
nummer van Filatelie zet Jeffrey Groeneveld 
de verstokte sigarenroker in de spotlights, 
met gebruikmaking van veel filatelistisch, 
aan Churchill gewijd materiaal. 

Filatelie 

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

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

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

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

AdYsmntifindw 

FDC's NNG 118 

H E I »■~.l*» ^^VQ 

^'i 

Wat valt er over de eerstedagenveloppen 
van Nederlands NieuwGuinea te 
vertellen? Meer dan u denkt! Jelis Klip 
maakte een studie van FDC's van ons 
voormalige Rijksdeel. 

Lezerspost 131 

Eindelijk weer eens een flinke aflevering 
van de rubriek 'Lezerspost', die ditmaal 
veel reacties bevat over gepubliceerde 
artikelen en gestelde vragen. Ook is er 
een lezer die ons deelgenoot maakt van 
zijn ervaringen met 'Kleine annonces'. 

Eerste tram 170 

Voor het eerst een tram op een zegel van 
Oostenrijk: dit en ander thematisch 
nieuws vindt u in onze vaste rubriek 
'Thematisch panorama'. 
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TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Com 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

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

11850 
216 50 
142 50 
175-
196 50 
182-
175-
187-
183-
188-
2 0 0 -

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

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

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

€ 4 0 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

€ 1 2 -
€ 1 0 -
€ 
€ 
€ 

8 
6 50 
8 -

€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

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

€ 3 -
€ 9 -

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

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

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit 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: 06-55 36 88 38 

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


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

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

Wilhelmina (Konijnenburg) 
„ (Hoge waarden) 

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

Voorwaarden 

€ 7,00 
€ 225,00 i 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

10,00 • 
60,00 • 
3,00 . 
3,00 
1,00 ? 
0,70 
3,50 
0,05 
0,40 ' 
0,05 
0,25 
3,50 
0,02 
0,40 
1,00 
0,75 
1,00 

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

€115,00 1 
€ 425,00 1 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

21,00 
35,00 
2,50 

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

583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
641-645 
646 

; 647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
LP12-13 

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

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

4,00 
2,00 

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

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

11,00 
2,75 

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

€ 250,00 

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

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

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


GEVRAAGD: 
NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1996 

COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

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

1967 
1968 
1969 
1970 

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

469-473 

538-548 

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

** 

938 

Inkoop: 1 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

5.25 
3.50 
0.95 
4.00 
0.55 
3.10 
4.20 
7.75 

€ 23.00 
€ 70.00 
€ 22.00 
€ 61.00 
€ 24.00 
€ 21.00 
€ 20.00 
€ 66.50 
€ 22.00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

13.00 
13.00 
18.00 
5.50 
10.50 
6.75 
2.25 
2.85 

2.00 
6.00 ** 
3.00 
5.00 
5.25 

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

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

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

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

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

5.00 
5.50 
4.50 
6.75 
2.50 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
4.00 
3 50 
3.50 
3.50 
4.00 
4.75 
4.00 

6.00 

5.00 
4 00 
4.75 
5.75 

6.25 

9.00 

9.00 

8.50 

10 25 
** Jaargang 1967, of met 882-83 of met 884-85 

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

Na telefonische afspraak is contante betaling m de winkel mogelijk 
• Minimumlevering €100-
• Kwaliteit Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten en pnjswijzigingen 

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 -55 36 88 38 
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TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

NVPH: 

402-03B 
592-595 

854 
858 
875 
886-888 

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

Blok: Aantal: Inkoop: 

Legioenzegels 1942 ; 
ITEP Complete vellen 

l € 90,00 

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

[ € 
l € 
[ € 

5 € 
l € 
l € 
l € 
l € 
l € 

€ 
[ € 
l € 
[ € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

15,00 
1,25 
1,25 

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

NVPH: 

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

Blok: Aantal: Inkoop: 

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

L € 1,15 
L € 0,75 
l € 1,20 
[ € 1,15 
[ € 1,20 
[ € 1,25 

€ 1,00 
€ 1,20 
€ 1,20 
€ 1,40 
€ 1,60 
€ 1,25 

[ € 1,50 
€ 0,80 
€ 1,90 
€ 0,70 
€ 1,10 
€ 1,95 
€ 2,40 
€ 0,80 
€ 1,90 
€ 1,15 
€ 0,80 
€ 2,00 
€ 0,75 
€ 2,00 

Tevens kopen wij: 

België 
Monaco 
Liechtenstein 
Oostenrijk 
Luxemburg 
Berlijn 
* postfris vanaf 1940 

Nederland vanaf 1961: 
* losse series, postfris 
Nederland vóór 1940: 
* postfris, 
* postfris, met plakker 
* mooi gebruikt 

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

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

2) NEDERLAND 1872/ca 2002 fantastische partij om uit te zoeken vol avon
tuur, incl klassiek, hogere waarden en complete postfrisse series, absoluut 
onuitgezocht op stempels, plaatfouten etc , etc , prachtkoop, voor 'n vnen-
denprijsje € 195-

3) NEDERLAND 1982/2000 (xx) postz verz in complete postfnsse senes 
etc Postkantoorprijs € 244,90 (f 539,70) Nu € 200,-

4) NEDERLAND klassiek penodelot plusminus 1910 honderden en honder
den oude zegels absoluut onuitgezocht op plaatfouten etc ook vele klem-
rond,puntstempels etc , het gaat over 't algemeen om lagere waarden in 
grote aantallen zoals emissies 1872, hangend haar en bondkraag, leuke, 
avontuurlijke koop' € 250-

5) NEDERLAND 1983/1999 (xx) postfris-verz in luxe Davo-album, uitsluitend 
geteld op postkantoorprijs € 315,40 Nu in de voordeel-
aanbieding € 270,-

6) NEDERLAND PTT-mapjes 1982/2001 nrs IVm 255b compleet €375, -
7) NEDERLAND ca 1945/1989 (xx) postfrisverz in complete senes in 

2 luxe Lindner-albums (cat w € 1 069,75, 668 postzegels en 25 
blokken) € 395,-

8) NEDERLAND 1979/2004 (xx) postfrisverzameling in 2 grote insteek-
boeken (660 versch postzegels en 93 blokken/velletjes/boekjes incl 
vele betere en hooggenoteerde, postkantoorprijs € 535,45) Nu € 470,-

9) NEDERLAND FDC's E48 tot en met E419 luxe onbeschreven 100% 
complete verzameling (cat w 2001 € 1 645,-, 438 stuks en honderden 
NIETgetelde bijzonderheden, ounositeiten, meelopers etc etc €475,-

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

11) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 fantastische avonturen coli /partij om 
uit te zoeken incl vele postfrisse complete series zakjes, dozen, verz , res
tanten etc , etc "rijp en groen", absoluut ongeplukt op stempels, 
plaatfouten etc , ook wat Overzee en buitenland, cat w ruim boven de 
€ 6 500,-, super-gezellige ramsch-partij waarin ook mooi klassiek, zeer 
geschikt voor o a handel/rondzending etc , etc Spotkoopje' € 500,-

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

13) NEDERLAND penode ca 1872/1997 (xx/x/O) incl Overzee en doori Ind 
en Sur avonturenpartij zeer gevarieerd en veelzijdig, incl collecties, 
restanten, stockboeken, albums, ook b v vele complete postfrisse series 
50-er jaren, alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge waarden "rijp en 
groen" (cat w ruim € 8 000,-, zeer geschikt voor handelaar of wederver
koper) Spotkoopje' € 595,-

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

15) NEDERLAND FDC's grote handelaren-partij om uit te zoeken incl oudere 
stukken onbeschreven etc diverse kwaliteiten echter veel betere en zeld
zame FDC's uit de 50-er jaren Koopje'ENORM hoge cat waarde' € 850,-

16) NEDERLAND en buitenland firma-perforaties €1.000,-
17) 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 Prachtkoop' € 1.200,-

18) NEDERLAND AUTOM/y\TBOEKJES penode 1964/2002 incl rolzegels 
etc partij ongesorteerd en zeer gevaneerd incl doubletten mol betere 
boekjes o a uit de 6 en 9 sene, smikkelen en smullen voor specialist' Hoge 
cat w ' Zuivere postkantoorprijs € 1 592,- Nu € 1.500,-

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

20) NEDERLAND FDC's E30 t/m E481 a + PBZ1 t/m 6 1957/2003 (manco E33) 
100% luxe onbeschreven collectie in 3 Davo-albums Catw 2004 
€ 3 244,65 € 1.500,-

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

22) NEDERLAND penode 1852/ca 1939 enorme partij/coll om uit te zoeken, 
zeer veelzijdig en interessant, ook veel klassiek stempelmatenaal incl zeld-
zaamheden' € 2.250,-

23) NEDERLAND, Overzee incl Rep Suriname & Indonesië penode 
1852/ca 2000 gigantische collectie/partij om uit te zoeken waarin o a zeer 
veel compleet postfris materiaal, FDC's, zeer gevarieerd, ook prachtig klas
siek 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 
€ 60 000,-) Nu in de voordeelaanbieding € 4.200,-

24) ALAND 1984/2003 100% complete verz in de officiele jaarcollectie-
verpakking plus extra's (cat w ruim € 400,-, alleen zegelwaarde geteld) 
Nu € 200,-

25) AUSTRALIË - (Antarc Territory) mooie verzameling incl de goede serie 
1966/1968 € 110,-

26) AUSTRALIË periode 1913/2000 partij/coll om uit te zoeken € 200,-
27) AUSTRALIË 1913/ca 2000 fantastische partij/coll om uit te zoeken waann 

o a vele complete postfnsse series, ook klassiek, topnrs , autom boekjes, 
veldeeltjes etc , etc Belangrijke, zeer interessante prachtkoop' € 1.000,-

28) BELGIË ca 1850/2000 grote, veelzijdige "Fundgrube' waann vele goede 
waarden en complete postfnsse senes, blokken etc etc Prachtkoop vol 
interessante vondsten ' € 200,-

29) BELGIË postwaardestukken mooie uitgebreide coli incl prima klassiek 
materiaal € 300,-

30) BOHEMEN & MORAVIE: verzameling € 120,-
31) CANADA periode ca 1870/2002 fantastische coli /partij waarin naast tal

loze complete senes, ook schitterend klassiek mol topmateriaal 
Belangrijke, veelzijdige prachtkoop' € 575,-

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

33) CHRISTMAS ISLAND: mooie verzameling € 125,-
34) COCOS (Keeling) ISLANDS mooie grote verz € 175,-
35) D.D.R. ca 1949/1990 incl vele postfnsse complete senes gigantische 

partij/verzameling om uit te zoeken, onuitgezocht op ranteiten/ 
bijzonderheden etc , zeer veelzijdig en interessant, prachtkoop' € 250,-

36) D.D.R. 1949/1990 koffer vol met collecties, restanten bneven, kaarten 
etc waaruit meerdere collecties verregaand compleet te halen zijn 
Belangrijke prachtkoop, enorm hoge cat w en heel, heel, heel veel avon
tuur'Fundgrube' € 1.500,-

37) DUITSLAND penode 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,-

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

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

40) DUITSLAND en gebieden grote, belangrijke veelzijdige coli /party mol 
brieven, kaarten, collecties, stockboeken, postgeschiedenis, talloze 
complete postfrisse series incl vele topstukken en zeer veel hoog 
genoteerd materiaal (totaal in 25 draagtassen') € 7.000,-

41) ENGELAND periode ca 1845 - 2000 grote avonturenpartij om uit te zoe
ken, dozen, zakjes, restanten etc , etc Vol avontuur, ongeplukt' € 250,-

42) ENGELAND Machin (xx) unieke, belangrijke studie-speciaal-collectie in 
postfrisse veldeeltjes € 3.500,-

43) ENGELAND/Kanaaleilanden etc automaat- en postzegelboekjes unieke 
topcollectie, zeer gespecialiseerd incl vele ranteiten/zeldzaamheden 
(meer dan eenduizend boekjes, vrijwel allen verschillend) cat w ca 
€ 18 000,- € 4.000,-

44) ENGELAND 1840/ca 2000 grote belangnjke partij in vijf grote uitpuilende 
koffers € 15.000,-

45) ENG.KOL. 1937 en 1953 2 albumpjes met oven« ongestempelde 
complete series (Coronations) € 200,-

46) ENGELSE KOLONIEN en gebieden gigantische verz/partij incl doublet
ten Zeer veelzijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij waarin 
zoveel interessant en opwindend materiaal m alle redelijkheid ca 
€ 9 000,- moeten kosten Nu in de voordeelaanbieding € 3.000,-

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

48) FAR-OER 1975/1997 (xx) complete verz postfris Michel 2003 € 660,30 
(319 zegels en 10 blokken) Nu € 275,-

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

50) FRANKRIJK periode ca 1849/2000 (0/xx/x) verzamelmg/partij incl 
doubletten en talloze complete postfrisse senes (duizenden zegels waann 
minimaal een mooie verzameling van ca 2 000(') verschillende zegels te 
halen is) Spotkoopje' € 320,-

51) FRANKRIJK (klassiek) oude bneven etc , etc grote verzameling post
stukken, zeer gevaneerd (ruim 2 000 stuks) € 1.250,-

52) GEHELE WERELD: grote coli /partij in ruim 50 albums/msteekboeken, 
dozen, zakjes etc , zeer gevarieerd, vele landen goed vertegen
woordigd' € 650,-

53) 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,-

54) GEHELE WERELD: enorm grote partij "njp en groen" om uit te zoeken, 
zeer gevaneerd en incl vele exotische landen o a ruim 100 albums/ 
insteekboeken etc , vele duizenden en duizenden zegels, restanten, 
zakjes etc , etc Ook mooi klassiek matenaal' € 1.700,-

55) GEHELE WERELD FDC's l^dagenveloppen etc enorme partij/ 
verzameling vele landen incl talloze zowel zeer oude stukken als zeer 
modern Fantastisch, zeer gevaneerd geheel waaraan o a m abonnemen
ten 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,-

56) 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 magazijnopruimmg' Enorm hoge 
catw ' € 10.000,-

57) GUERNSEY: verz ten dele op albumbladen € 150,-
58) REP.INDONESIE FDC'S periode ca 1960/2000 grote verzameling onbe

schreven 1 ̂  dagenveloppen, waarin de schaarse recente jaren heel goed 
vertegenwoordigd Prachtkoop, ENORM hoge cat waarde' Nu € 400,-



59) REP.INDONESIE 1949/ca 2002 (xx) bijna complete postfris-verzameling 
dubbel verzameld in insteekboeken (cat w ruim € 13 000,-) € 1.500,-

60) ISRAEL penode 1948/ca 2000 grote verzameling w i talloze complete 
postfrisse senes met full-tab etc , etc Belangrijke prachtkoop enorm 
hoge cat w ' Nu € 450,-

61) JERSEY: verz ten deleopalbumbladen € 150,-
62) LIBERIA: fantastische coli /partij om uit te zoeken incl klassiek, zeer 

mooie koopi € 200,-
63) LIECHTENSTEIN tot ± 2002 fantastische partij/collectie om uit te zoeken 

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

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

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

66 NED.INDIE/Rep.lndonesie: 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 waarde' Ook incl Cur en Sunname w i 
veel pnma OUD en OUDER matenaal, cat w ruim € 35 000,-plus-plus 
Koopje I € 3.000,-

67) NORFOLK ISLANDS: partij om uit te zoeken € 125,-
68) OLYMPIADE ca 1896/1980 grote speciaal-verzameling waann ook 

bneven, kaarten etc (grote koffer vol materiaal incl mooie speciaal-
collectie "Amsterdam 1928" en veel ander mooi klassiek) € 1.400,-

69) PAPUA&NW.GUINEA 1952/1975 verzameling €200,-
70) SKANDINAVIE ca 1850/2000 uitgebreide verzameling in 12 albums en 

insteekboeken etc "rijp en groen" oven« gestempeld incl mooi klassiek 
en talloze complete series, het betreft allemaal goed gevulde collecties' 
(ruim 8 000 zegels incl topmateriaal) Spotkoopje' € 350,-

71) SPANJE 1850/2002 fantastische, zeer interessante partij/collectie incl 
vele blokken en talloze complete postfrisse series in topmateriaal, zeer 
veelzijdig, mooi en ongebruikelijk klassiek om uit te zoeken mol drie luxe 
Davo-albums tot en met 2002 Belangrijke prachtkoop' € 2.500,-
SURINAME FDC's El 1 /El 17 periode 1959/1975 luxe onbeschreven 
catw € 188,60 Nu € 70,-
SURINAME REP. vanaf 1975/ca 2000 (xx) handelaren-post postfris 
(catw € 14 000,-plus-plus) Nu € 1.000,-
TSJECHOSLOWAKIJE ca 1935/ca 1990 (xx) fantastische collectie/partij 
uitsluitend in complete postfrisse series en blokken/velletjes incl veel 
hoog genoteerd materiaal 50er jaren - prachtkoop voor 'n vrienden-
pnjsje' € 125,-
VER.EUROPA ca 1956/2002 uitzoek collectie/partij "njp en groen" waarin 
vele betere zegels en series postfris, prachtkoop' € 420,-
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' € 320,-
VER.STATEN VAN AMERIKA periode ca 1870/2000 uitgebreide ten dele 
gespecialiseerde prachtverzameling in 7 albums merendeels postfris zon
der plakker w i vele topsenes Belangrijk prachtobject (ruim 5 000 zegels 
en talloze blokken/velletjes/automaatboekjes etc , etc en vele, vele niet 
getelde extra's) € 1.500,-
VER.STATEN VAN AMERIKA 1851/ca 2002 gigantische coli /partij in 2 
grote koffers ten dele in albums, doosjes, zakjes, abonnementen, jaargan
gen, kistjes, insteekboeken etc "rijp en groen", met name het fantastische 
klassieke deel waarin vele hooggenoteerde stukken in gemengde kwali
teit, ook vele specialiteiten, postgesohiedenis etc , etc incl topmateriaal 
Hoogst interessante prachtkoop, waaruit minimaal een verregaand com
plete collectie te halen is Koopje' € 2.000,-

79) ZWITSERLAND 1946/ca 1980 vrijwel complete verzameling incl vele se
nes postfns zonder plakker (ca 1400versch ' postzegels en 8 blokken, 
ENORM hoge cat w') Nu € 325,-

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

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

ZIJN DOORGAANS NIEI FILATELISTISCH 

77) 

78) 

81) AANDELEN (oude en oudere) mooie veelzijdige collectie incl doubletten 
incl vele fraaie, decoratieve en spectaculaire schoonheden' Belangrijke 
prachtkoop, ook zeer geschikt voor handel/wederverkoop etc ' (ruim 250 
stuks) Spotkoopje' € 250,-

82) ANSICHTKAARTEN etc buitenlandse vorstenhuizen grote, mooie 
veelzijdige collectie/verzameling om uit te zoeken zeer interessant w i ve
le zeldzaamheden € 200,-

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

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

85) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1898 zeer veelzijdige, inte
ressante partij/verzameling met als zwaartepunt (in waarde) op oude en 
oudere topografie Nederland, incl vele echt gelopen stukken van het 
begin 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,-

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

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

88) 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 Luxemburg (ruim 7 500 kaarten & cunosa zowel met als zonder post
zegel) Belangnjke, veelzijdige, hoogst interessante prachtkoop' € 2.500,-

89) BANKBILJETTEN/papiergeld Wereld: mooie veelzijdige verzameling in
cl doubletten € 250,-

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

91) BILJARTEN: mooie veelzijdige prachtverzameling o a op oude ansicht
kaarten etc , etc Prachtkoop' € 200,-

92) Christofel COLOMBUS e.a. ontdekkingsreizigers: mooie verzameling 
kaarten, postzegels etc etc € 150,-

93) 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 
ansichtkaarten met gasfabrieken Belangrijke prachtkoop' (ruim 500 
stuks ENORM hoge cat waarde) Koopje' € 425,-

94) REX GILDO: grote verz o a op ansichtkaarten € 100,-
95) JUDAICA: grote verz op o a oude ansichtkaarten etc zeer veelzijdig en 

interessant incl veel interessant en zeldzaam historisch materiaal € 320,-
96) KONINKLIJK HUIS NEDERLAND periode vanaf ca 1898 unieke, veelzij

dige verz ovenA/ op oude ansichtkaarten incl talloze vooroorlogse 
schoonheden, belangrijke prachtkoop' € 350,-

97) LUCIFERSETIKETTEN: enorm omvangrijke coli /partij om uit te zoeken 
incl spectaculair-klassiek.belangnjke prachtkoop' € 2.000,-

98) MILITARIA-inde ruimste zin des woords grote verz incl interessant 
matenaal 1=-en 2^ Wereldoorlog € 600,-

99) MOLENS NEDERLAND: verzameling ovenwegend op oude en zeer oude 
ansichtkaarten etc , etc penodevanaf ca 1900 incl vele klassieke zeld
zaamheden, ook vele interessante extra's thema watermolens etc 
Belangnjke prachtkoop' € 700,-

100) MUNTEN NEDERLAND Proofsets 1982 tot en met 1994 (cat w M A 
€ 650,-, Mev € 518,-13 proofsets) Nu € 300,-

101) MUNTEN NEDERLAND: grote, belangrijkecollectie/partij om uitte 
zoeken waarin ook mooi klassiek incl veel zilver, diverse kwaliteiten, ook 
incl mooi 19' Eeuws matenaal (prachtkoop, centen, 2V2 centen stuivers 
rond en vierkant, oude dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, guldens en 
vooroorlogse rijksdaalders) ENORM hoge cat waarde' € 500,-

102) PADVINDERIJ (thema) leuke verzameling incl sluitzegels, poststukken, 
prentbriefkaarten etc , ook div exclusief/resp zeldzaam Zeer mooie 
koop' € 150,-

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

104) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 compleet €650, -
105) RIJWIELBELASTINGPLAATJES: engrospostje 20er- en 30er jaren met en 

zonder ponsgat Prachtige art-deco ontwerpen, geslagen bij Rijksmunt 
Vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd (ruim 1 000 stuks) € 2.800,-

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 

Email 
willemtieman@yahoo.coiii 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 
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POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

f r ^ ^ 

lÉÊSo^ 
^ ^ ^ ^ 

^Mt^ 
^^ü 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

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. 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

1920 maart 2005 
k«*'^. .V#6 VAN 9:30 17:00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 
Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: € 3,50; pas 65+ € 3,oo 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

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

www .WORLDSTAMPS.COM 
Bezoek onze website voor een ongeloofli jk 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 19452003 
Aangeboden door: 

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

1̂ 1 
H f ^ ^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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

POSTZEG E LVEI LI N G '.^l'^^VL\n... 
KANTOORADRES: 

1 I ^ " ^ % ^ ^ A ^ ^ ^ % I I JAN VAN GALENLAAN 5 
' I W^ I I W^Ê\ r K I J l '^^^^ J ^ NIJVERDAL 

^ H ! ■ ■ V ^ 1 ^ ^ ^ I 1 m^ I TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0 5 4 8  6 5 5 0 8 8 

VEILING 134 
12 maart 2005. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 11 maart van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollel<ties 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 "eik 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. 135 te houden op 14 mei 2005. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

http://WorldStamps.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, 
Italië, Spanje, Afrikaanse landen, etc, etc, etc. of engrosposten, 
automaatboekjes, fdc'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, papier geld, 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 Ol 

E-mail: willemtieman@yahoo.com 

"REEDS RUIM 40 JAAR "EEN ZAAK VAN VERTROUWEN" 

mailto:willemtieman@yahoo.com


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 

II: posttrein©planet. 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail; kienhorst.breda^ï 
www.kienhorst.nl 

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

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

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

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 

E-nnail pwmeinhardt© 
collectura.com 

VST Australië pocket 200S in kleur 14,50 

ACS catalogus Nieuw-Zeeland 2005 in kleur 11,90 

per stuk 5 ,00 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

^ 

Philex catalogi 2 0 0 ^ 
1 leverbaar België, Duitsland, Europa CEPT, Frankrijk Groot-BrittannieJ 
«Luxemburg Nederland Oostenri|k Spanje UNO & Zwitserland 

r APPI Prangko spec. cat. Indonesia 2Ö05 28,50 

Zonnebloem catalogus Indonesië 2005 13,90 

Zonnebloem catalogus Suriname 2005 10,90 

Scott catalogus USA pocket 2005 in kleur 21,oo 

Wereldcatalogus Postwaardestukken 
Dr Ascher herdruk gespecialiseerde wereldcatalogus postwaarde
stukken t/m 1928, met prijslijst 1988, 1577 biz. 69,90 

^ook leverbaar als CD-ROM (pdf printbaar) 39,90 

m. www.collectura.com m 
Postglro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077" 

Orders -F € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke-
^ lijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10 00 -17 00 zaterdag 10 00 -14 00 

I 

D E H O L 

''t.'. r̂ ^̂ ' 

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-hoUandse.nl 

http://IWWW.KIENH0RST.COM
http://www.kienhorst.nl
http://klenhorsteplanet.nl
http://collectura.com
http://www.collectura.com
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hoUandse.nl


1919 ^ i e t d i i k 2005 

- ^ U heeft een collectie of voorraad die u (deels) wilt veilen? 
Wij nodigen u van harte uit, ons een bezoek te brengen, om uw collectie vrijblijvend 
te laten taxeren en kunnen u dan alles vertellen over de mogelijkheden die Rietdijk 
u te bieden heeft. Ook u kunt profiteren van onze expertise en ons uitgebreide 
internationale klantenbestand. Vele tevreden cliënten gingen u voor! 

► Ook inzenden! 
Datkanl 

Wij bieden u een prima 
gelegenheid in het 

voorjaar van 2005! 

■ ^ Inleveren van materiaal voor onze volgende veiling no. 384 
* Onze volgende veiling vindt plaats in mei 2005. 

Inzendingen kunnen dagelijks (van ma. t/m vrij.) worden aangebracht. 
* voor importante collecties is huisbezoek mogelijk! 

Informeert u naar de mogelijkheden! 

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

Rietdijk, een begrip in de Nederlandse Filatelie. 
* Ruim 86 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenliring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijklieid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobijlage; 

* Extra publiciteit bij speciaalcollecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten 

* Gratis verzekering. 

Waar elke 
groot 
met 

^ wordt 
handeld 

nzender, 
of klein 

resi 
bel 

J.K. Rietdijk B.V. Postzegel en muntveilingen 
Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC 'sGravenhage 
Telefoon O 70364 795 7 (postzegel veiling) 

0703647831 (muntenveiling) 
Fax 0703632893 
Internet www.rietdijkveilingen.nl 
Email infoCä)rietdijkveilingen. nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


ZEGELS MET 
SPLINTERS 

Soms geloof je je ogen 
niet. Maar het staat er 
toch echt, in een pers
bericht: de posterijen van 
Gibraltar zullen in de 
loop van dit jaar zegels 
uitbrengen waarin stuk
jes hout zijn verwerkt. 
Maar Zwitserland gaf 
toch nog niet zo lang ge
leden ook een 'houten ze
gel' uit? zult u misschien 
zeggen. Inderdaad, maar 
dit is iets anders: er komt 
een serie uit die de twee
honderdste verjaardag 
van de Slag bij Trafalgar 
herdenkt. De zegels uit 
die serie zullen worden 
voorzien van houtschilf
ers die afkomstig zijn van 
HMS Victory. De kiel van 

dit schip  het oudste nog 
bestaande oorlogsschip 
ter wereld  werd in 175g 
gelegd. Tot de comman
danten die er het bevel 
overvoerden, behoorden 
onder anderen de admi
raals Keppel, Kemperfelt, 
Howe, Jervis en Nelson. 
Het schip overleefde Tra
falgar en het werd ook 
daarna nog volop inge
zet. Toen het museum
schip onlangs een op
knapbeurt onderging, 
werd wat 'oud hout' ver
wijderd, dat vervolgens te 
koop werd aangeboden. 
Crouin Agents, het agent
schap dat de zegels van 
Gibraltar uitgeeft, kocht 
vijftig kilo van dit hout, 
om het te straks te kun
nen verwerken in de ge
noemde serie. 

HMS Victory leverancier van heel oudepostiegilgrondstof.. 

MAGNUS JEUGDPOST 
IN SCHAGEN 

Op 12 en 13 maart houdt 
FV WestFriesland in het 
kader van de Dag van de 
Jeugdfdatelie de tentoon
stelling Magnus Jeufldpost. 
Aanleiding is het zilveren 
jubileum van de jeugdaf
deling. De expositie (met 
het thema 'Ridders en 
kastelen') wordt gehou
den in de Scholenge
meenschap Schagen, 
Wilhelminalaan 4 en om

^ vat ongeveer IOC kaders. 
<= Magnus Jeu^dpost omvat 
cvi inzendingen van volwas
 senen en jongeren. Ten 
t behoeve van de jeugd zul

len diverse activiteiten 
worden georganiseerd, 
zoals een spellencircuit, 
een tombola, fotoclub, 
speurtocht binnen en 
buiten (met als middel
punt het kasteel van 
Schagen) en een dubbel
tjeshoek van JeugdFilate
lie Nederland. 
Verder wordt een specia
le envelop uitgegeven en 
zullen er postzegelhan
delaren aanwezig zijn. 
Als u nadere inlichtingen 
wenst kunt u contact op
nemen met H. Bekker, 
Middenweg/, 1761 LC 
Anna Paulowna, telefoon 
0223521763, fax 0223
522218. 

Tentoonstellmgslocatie Schagen in urocfler tijden. 

NIEUW, GROOT 
EN ROND 

'Het blijft een voortdu
rende ergernis,' schrijft 
Jaap Avis ons, 'Om te 
zien hoe op een envelop 
met een mooie filatelisti
sche frankering één of 
meer postzegels niet zijn 
afgestempeld of zijn ver
nietigd met een ferme 
pennenstreek.' 
En inderdaad, de redactie 
van 'Filatelie' heeft vele 
voorbeelden van het door 
Jaap geconstateerde 
fenomeen onder ogen ge
had. Maar er gloort hoop: 
'TPGPost heeft hier een 
oplossing voor gevon
den,' meldt Jaap ons. Te 
vroeg gejuicht, blijkt uit 
het vervolg: '...en wel 
een nieuw, groot stempel 
met een doorsnede van 
ongeveer 43 millimeter.' 
Ter vergelijking: een nor
maal stempel heeft een 
diameter van circa 24 
millimeter. Geen wonder 
dat Jaap besluit met de 
verzuchting 'TPGPost 
gaat nu eindelijk op grote 
voet leven...'. 

Nieuu) (bouen) en oud stempel. 

REAGAN KREEG ZIJN 
PRESIDENTSZEGEL 

Op 9 februari van dit jaar 
zou Ronald Reagan, de 
man die niet alleen als 
filmster, maar ook als 
president de geschiede
nis is ingegaan, 94 jaar 
oud zijn geworden. 
De Verenigde Staten her
denken hun overleden 
presidenten altijd heel 
correct en dus kwam er 
een RonaldReaganzegel 
en wel op diens geboor
tedag. De postzegel, die 
eind vorig jaar door de 
weduwe van Ronald, 

Nancy, werd onthuld, 
laat Reagan zien zoals we 
hem het beste kennen: 
met een brede glimlach. 

1 H f̂HH 
nE^Z^tt^^ ■ 
Nancy Reagan tijdens de onthul
ling van de aan haar man geujij
de herdenkmgszegcl. 

ALLEREERSTE NIEUWJAARSKAART 
BRENGT FLINKE SOM GELD OP 

We hadden de gewoonte 
veel ouder geschat, maar 
nee, de kerstkaart is toch 
echt pas in 1843 'uitge
vonden': door Sir Henry 
Cole, directeur van het 
Victoria & Albert Museum in 
Londen. Cole had het in 
het genoemde jaar zó 
druk, dat hij zichzelf de 
tijd niet gunde om zijn 
kerstwensen gewoon met 
de hand te schrijven. 
In plaats daarvan liet hij 
duizend kaarten druk
ken. De afbeelding op de 

kaarten die hij rondstuur
de was gebaseerd op een 
tekening die hij door de 
schilder John Callcott 
Horsley had laten maken. 
Die tekening stelt Cole en 
zijn familie voor. 
Er zijn van deze allereer
ste kerstkaart nog zo'n 
dertig gave exemplaren 
in omloop. Eén zo'n 
kaart werd op 25 novem
ber jl. geveild bij Blooms
bury Auctions in Londen. 
De opbrengst: £5.170., 
bijna 7.500 euro! 

FRANSANDORRA: POSTZEGELBLAD 
SIGNALEERT STEEDS LAGERE OPLAGEN 

Vroeger werd een post
zegel door een (te) gerin
ge oplage nog wel eens 
een 'gezocht nummertje'. 
Voorbeelden zijn de Eu
ropazegels van Liechten
stein uit i960 en die van 
SpaansAndorra uit 1972. 
Maar ook in 'onze tijd' 
worden er niet uitslui
tend miljoenenoplagen 
gedrukt. Het Franse post
zegelblad Timbres Magazi
ne maakte onlangs be
kend dat de oplagen van 
de emissies van Frans
Andorra tegenwoordig 

28.651 exemplaren verkocht 
FransAndorm uan deze zegel. 

tussen de dertig en veer
tigduizend exemplaren 
schommelen. Er is zelfs 
een uitgifte die ónder de 
(kennelijk magisch ge
achte) grens van dertig
duizend exemplaren is 
gedoken: de zegel van 
0.67 euro op het thema 
Ensemble Arcliitectural Les 
Bois. Daar zijn er om pre
cies te zijn 28.651 van 
verkocht. 
Timbres Magazine wijst er 
 enigszins bezorgd  op 
dat bepaalde zegels van 
FransAndorra bij de 
handel in Frankrijk on
vindbaar zijn. Oude tij
den herleven! 



PERFINCLUB HEEFT 
EIGEN WEBSITE 

Zo nu en dan melden we 
de komst van een nieuwe 
website. Al enige tijd ac
tief, maar door ons tot nu 
toe gemist: de website 
van de Perfinclub Neder
land. Perfins (voluit: Perfo

rated Initials) zijn zegels 
die zijn doorstoken met 
kleine gaatjes die samen 
een letter, lettercombina
tie of symbooltje vormen. 
U vindt de website van de 
Perfinclub Nederland op 
u)U)u;.perfinclub.nl - u had 
het bijna zelf kunnen be
denken... 

GOKJE WAGEN MET 
DE NIEUWE OBP 

Eind vorig jaar verscheen 
voor de vijftigste maal de 
Officiële Belgische Postzegel
catalogus. Deze 'gouden 
editie' biedteen bijzon
der extraatje: bij de cata
logus zit een kraslot. Er 
kunnen prijzen van maxi
maal 250 euro met dat lot 
verdiend worden. Het ge
wonnen bedrag kan bij 
de handelaren van de 
Belgische Beroepskamer uan 
Postzegelhandelaren wor
den omgezet in zegels. 

UPU DEFINIEERT POSTZEGEL OPNIEUW, 
FRANKRIJK KRIJGT LANDSNAAM TERUG 

Eind vorig jaar heeft de 
Wereldpostunie (UPU) 
nieuwe voorschriften op
gesteld. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is de 
definitie die de UPU geeft 
van het begrip 'postze
gel'. Dat houdt onder 
meer het volgende in: 
- postzegels mogen uit

sluitend door de PTT 
van het vermelde land 
worden uitgegeven; 

- een postzegel moet in 
het vermelde gebied 
verkrijgbaar te zijn en 
moet voor postale of 
filatelistische doel ein
den gebruikt kunnen 
worden; 

- postzegels moeten zijn 
voorzien van een tekst 
in Latijnse leestekens 
die aangeeft voor welk 

land of gebied ze be
stemd zijn; 

- de nominale waarde en 
het woord 'post' moe
ten in Latijnse of andere 
leestekens op de zegels 
vermeld worden; 

- thema en onderwerp 
van de zegels moeten 
nauw aansluiten bij de 
culturele identiteit van 
het land van uitgifte; 

- bij herdenkingszegels 
moet er tussen het her
dachte feit of de geëer
de persoon sprake zijn 
van een duidelijke rela
tie met het uitgevende 
land. 

Met die laatste bepaling 
wordt een wapen in de 
strijd gebracht dat 'onei
genlijke' zegels moet 
voorkomen, zoals Afri-

RESTITUTIEREGELING DUBBEL BETAALDE 
ABONNEMENTEN MAANDBLAD FILATELIE 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende hetgehele 
jaar 2004 lid waren van 
twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitu
tie van het teveel betaalde 
abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
2003 ontvingen, krijgen 
het bedrag voor 2004 au
tomatisch op hun girore
kening gestort; zij hoe
ven hun restitutie dus 
niet apart aan te vragen! 
De overschrijvingen wor
den in de loop van de ko
mende maand bij de giro 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 

restitutie ontvingen, 
maar daar nu wel voor in 
aanmerking denken te 
komen kunnen vóór 1 
april 2005 een briefkaart 
sturen aan de penning
meester van Filatelie: 
H.P.G. van der Lienden 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht 
Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de ver
enigingen waarvan u het 
gehelejaar 2004 lid bent 
geweest. Let op: alleen 
verenigingen die bij Fila
telie zijn aangesloten ko
men in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

Hocuecl muJoners van Mali zou
den geregeld naar de Lucille Ball 
Shou)l<ijl<en> 

kaanse Europazegels of 
voetbalzegels van een 
land waar geen voetbal
lers rondlopen. 
Voor Franse zegels heb
ben de nieuwe regels me
teen al gevolgen gehad. 
Sinds eind 1999, toen 
Frankrijk bezig was zich 
voor te bereiden op de 
komst van de euro, werd 
op de Franse zegels niet 
langer de naam van het 
land, maar de afkorting 
RF (ofwel Re'publique 
Franfaise) gebruikt. De 
UPU-instructie heeft er 
voor gezorgd dat de Fran
se zegels sinds 9 januari 
weereen 'echte' lands-
naam vermelden: France 
en de voorgeschreven 
vermelding van het 
woord 'post' (in dit geval: 
La Poste). 

Dit mag met meer uan de UPU. de 
landsnaam moet er uolleditj op 

NEDERLAND DEED HET GOED OP DE 
SALON DU TIMBRE 2 0 0 4 IN PARIJS 

Nederlandse éénkaderin-
zendingen deden het 
goed op de FEPA-exposi-
tie die tijdens de Salon du 
Timbre in Parijs (26 juni-
4 juli 2004) werd georgani
seerd. De expositie werd 
gehouden in het exposi
tiecomplex van het Pare 
Floral de Paris in het Bois 
de Vincennes. Er waren 
226 inzendingen in alle 
FlP-categorieën (met uit
zondering van de jeugd-
klasse); 9 inzendingen 
werden niet beoordeeld 
wegens afwezigheid of 
het buiten mededinging 
plaatsen. In iedere klasse 
werd aan de hand van de 
normale FlP-regels geju
reerd: met het loo-pun-
tensysteem dat bij de 
laatstgehouden interna
tionale FlP-tentoonstel-
lingen werd gehanteerd 
(dus in tegenstelling tot 
het 40-puntensysteem 
dat werd toegepast tij
dens Amphilex 2002. 
Nederland was vertegen

woordigd met tien inzen
dingen, die de hieronder 
vermelde resultaten be
haalden. 

Goud: 
L. Goofers ('1829, introduc
tion of the date in Dutch 
postmarks'*), go punten. 

Zilver: 
P. van Nies ('Lebensraum 
Watt, zwischen Land und 
Wasser'), 87 punten; D. 
Koelewijn ('Winged post
men'), 80; M. Verkuil ('Air
mail Connecnons from the 
Dutch East Indies from Sep
tember 1939 until February 
1942'), 80; S. Rastello ('La 
dynastie Plantagenet et ses 
relations avec la France'), 
76; L. lelsma ('Airmail Pa
per, from 5 grams to Aer
ogram'), 75 en G. Bakker-
Dijcks ('Toys and Games, 
Not Age-related'), 70. 

Brons: 
S. Douwstra ('A Touristic 
Round Trip through Eng
land'), 66 punten; R. Hille-
sum ('Helsinki Railway Sta
tion'), 59 en A. Haan ('Die 
Wahrungsreform in Polen 
1950') 55. 

INZENDEN VOOR DE TWEEJAARLIJKSE 
ESSENPRIJS IS WEER MOGELIJK 

Om het schrijven van 
goede filatelistische arti
kelen aan te moedigen 
heeft het Costerus-Kapit-
tel van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten 
Verenigingen een twee
jaarlijkse prijs in het le
ven geroepen. Deze prijs 
heeft de naam 'Essen-
prijs' gekregen. 
De eerste toekenning van 
de Essenprijs dateert uit 
2001; ook in 2003 kon 
weer voor deze prijs wor
den ingeschreven. En nu, 
begin 2005, is de prijs 
wederom actueel. 
Voor de Essenprijs (die 
bestaat uit een bedrag 
van 750 euro) komen in 
aanmerking auteurs van 
een oorspronkelijk filate-
listisch artikel over de 
Nederlandse filatelie. Dat 
artikel kan in een ten

toonstellingscatalogus 
zijn geplaatst van een in 
2003 of 2004 in Neder
land gehouden postze
geltentoonstelling in de 
categorieën 2 of 3, dan 
wel op plaatselijk of re
gionaal niveau. 
Verenigingen die op goe
de gronden menen dat er 
in hun catalogus een be
langrijke bijdrage is op
genomen die voor de Es
senprijs in aanmerking 
komt, kunnen bij het se
cretariaat van de Neder
landse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen (adres: 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht) het reglement 
voor de toekenning op
vragen. Ze kunnen daar
na een exemplaar van 
hun catalogus inzenden, 
t.a.v. de Jury van het Cos-
terus-Kapittel. 

DIRK N. SLUIS 
STORT OP 555 

De zeebeving in Azië 
heeft in vrijwel alle lan
den tot speciale acties ge
leid. Nederland sloeg 
daarbij, met een op
brengst die dik boven de 
honderd miljoen euro 
lag, helemaal geen gek fi
guur. 
Directeur Dirk N. Sluis 
van DNS Stamps in 
Hoorn nam naar aanlei

ding van de ramp een op
merkelijk initiatief zijn 
bedrijf maakt van de om
zet die tussen 15 januari 
en 28 februari wordt ge
realiseerd, vijftien pro
cent over op het speciale 
gironummer voor de 
ramp, 555. 

http://perfinclub.nl


ahcANTéJSk 
8 FEBRUARI: MOOI 
NEDERLAND [1 EN 2} 

TPGPost geeft in de loop 
van dit jaar een aantal 
malen blokjes uit op het 
thema 'Mooi Nederland'. 
De blokjes hebben een 
'betaalbare omvang' (vijf 
zegels per blokje), zien er 
leuk uit en zijn gemakke
lijk uitscheurbaar dankzij 
een handig perforatielijn
tje. Helemaal geen nade

len? Ja, toch: de zegels 
zijn uitsluitend in de af
gebeelde plaats verkrijg
baar - ongeveer zoals de 
Provinciepostzegels van 
enkele jaren geleden. 
Het is overigens wel mo
gelijk een abonnement 
op de zegels af te sluiten: 
dat kan bij de CollectClub 
in Groningen (via de site 
lüiDU).coIIectdub.nl). 
Op 8 februari verschenen 
de eerste twee blokjes uit 

de serie 'Mooi Neder
land'; ze hebben het 
plaatsje Nederland (in de 
kop van Overijssel) en de 
stad Nijmegen (dit jaar 
tweeduizend jaar stad) 
als onderwerp. 
Op het aan Nederland 
gewijde blokje zien we 
het dorpje aan de horizon 
en verder veel van wat een 
buitenlander zich bij ons 
land voorstelt, zoals een 
roeiboot en een windmo

len. In de rand van het 
blokje (waarin steeds één 
zegel op inventieve wijze 
is verwerkt) wordt het 
thema verder uitgewerkt, 
met verwijzingen naar 
overstekende otters, de 
Weerribben, koolbomen 
en nestelende ooievaars. 
Het blokje 'Nijmegen' 
toont typisch Nijmeegse 
plekjes: onder andere de 
door Graodus van Nimiue-
flen zo gloedvol bezongen 

Sint-Stevenstoren, de bo
ven de stad uittorenende 
Belvedère en de bekende 
Valkhof aan de Waal. 
De tekst 'Mooi Neder
land' is in de blokrand 
geperforeerd. 
Volgende zegels in deze 
serie verschijnen in april, 
juni, augustus en okto
ber. In oktober verschij
nen ook twee 'verzamel-
velletjes', die de tien 
plaatsen zullen bevatten. 

;?r'-^'''~^?F4. 

25 FEBRUARI: 
BEDRIJFSKUNST 

Niet alleen de Nederland
se musea, maar ook tal 
van bedrijven houden er 
kunstcollecties op na. 
Vooral het bankwezen en 
de verzekeringsbranche 
beheren ware schatka
mers, als we op de emis
sie 'Bedrijfskunst' mo
gen afgaan: een blokje 
van tien zegels van €0.39, 
die elk een kunstwerk la
ten zien en daarbij titel 
en maker vermelden. Op 
de tabjes valt te lezen in 
welke bedrijfskunstcol-
lectie het afgebeelde 
werk is opgenomen. 
Het gaat om de volgende 
tien kunstwerken (per ze
gelkolom, van boven 
naar beneden): 
Trying van Liza May Post 
(1999); collectie KPN. 
ZT van Koen Vermeule 
(1994); collectie TPG
Post. 
Me Kissing Vmoodh (Passio
nately) van Inez van 
Lamsweerde (1999); col
lectie Rabobank. 
Nr. 13 van Tom Claassen 
(2003); collectie 
ABN/Amro. 
Witte Roos van Ed van der 
Kooy (2000); collectie 
ING. 
Emilic van Sidi El Karchi 
(2004); collectie DSM. 
Het Bedrijf van Atelier Van 
Lieshout (2000); collectie 

Interpolis. 
Lena van Carla van de Put-
telaar (1997); collectie 
Randstad. 
Zonder Titel van Pieter 
Küsters (1998); collectie 
NOG, SNS Reaal Fonds. 
Portret of a Boy van Tioncj 
Ang (2000); collectie 
AKZO Nobel. 

EMISSIEKALENDER 
MAART 2004 

22 maart: 
Honderd jaar Natuurmonu
menten; twee blokjes met 
elk vier verschillende 
postzegels van €0.39, 
respectievelijk €0.65. 

22 maart: 
Ondernemerszegel 2005; 
mailer met vijftig zelfkle
vende postzegels van 
€0.39. 

http://coIIectdub.nl


Postzegelhandel K. DCh HCRTOG MIAM€h 

Verzamelt u Nederlands Indië 
Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

SURINAIME POSTFR1S 

Nummer 

4 M 7 
59 
69-86 
87-99 
104-110 
111-114 
130-136 
137-140 
146-149 
151-156 
179-182 
183-186 
187-189 
190-193 
202-205 
206-209 
214-219 
229-243 
244 
245-246 
247/8+1 p 
249-256 
257-273 
274-275 
276-277 
278-279 
280-283 
284 
285-294 
295-296 
297-307 
308 
309-311 
312-315 
316 
317-320 
321-322 
323 
324 
325 
326-329 
330 
331-334 
335 
336-339 
340-344 
345-346 
347-348 
349-353 
354-360 
361-370 
371-375 
376-377 
378 
379-383 
384-385 
386-387 
388-389 
390-393 
394-395 
396-397 
398-402 
403 
404 
405-409 
410-413 
414-417 
418 
419 

Prijs € 

36,— 
7,50 

125,— 
150,— 
495,— 

1 1 , — 
37,50 
57,50 
42,— 
55,— 
15,— 
9,— 
9,— 
7,50 

43,— 
4,25 

11,50 
195,— 

0,55 
0,75 
8,— 
3,85 

18,— 
0,80 
3 , ~ 
7,50 

32,— 
0,40 

25,— 
3,— 
6,50 

45,— 
20,— 
11 ,— 
0,40 
5,— 
2,50 
0,25 
0,40 
0,25 
1,20 
0,10 
5,— 
1,50 
2,— 
5,— 
0,25 
0,70 
2,50 
0,70 
4,— 
1,50 
0,25 
0,20 
1,25 
0,25 
0,45 
0,45 
0,80 
0,25 
0,25 
0,75 
0,75 
0,15 
1 ,— 
0,80 
0,40 
0,50 
0,15 

de navolgende nrs. 
zijn ool( ieverboor t / m 
nr. 653 alsmede de 
fdc's 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen, 
onbeschreven 
jaargangen 

Sct ierpe pri jzen 
v a n a f 3 0 % . 

Jaar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973-f 
1974-f 
1975-t 
1976-f 
1977-f 
1978-1-
1979-^ 
1980-1-
1981 -I-
1982-f 
1983-1-
1984-1-
1985-f 
1986-^ 
1987-1-
1988-1-
1989-1-
1990-1-
1991 -1-
1992-1-
1993-1-
1994-1-
1995-f 
1996-1-
1997-1-
1998-1-
1999-f 
2000-1-
2001 -1-
2002-1-
2003-1-

A NR('S: 
A NR('S; 
A NR('S' 
A NR('S; 
A NR('S; 
A NR('S' 
A NRCS' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NRCS; 
A NRCS' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S 
A NR('S' 
A NR('S 
A NR('S 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S 
A NRCS 
A NRCS' 
A NRCS 
A NRCS 
A NRCS; 

Prijs € 

2 5 , -
9 , -
5 , -

11 ,— 
8 , -

15,— 
1 4 , -
11 ,— 
17,— 
44,— 
34,— 
20,— 
18,— 

7,— 
6,— 
5,— 
5,— 
5 , -
5,— 
8 , -

10,— 
1 0 , -
1 0 , -
16,— 
1 5 , -
10,— 
13,— 
16,— 
2 3 , -
25,— 
25,— 
3 0 , -
34,— 
40,— 
54,— 
50,— 
6 2 , -
7 3 , -
73,50 
69,— 

Alle n u m m e r s zijn 
o o k los verl<ri |qbaar 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen 

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

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

- - - - » » . t - - . . * » 

18 

712FB postfris 
nnet keur € 295,-

NEDERLAND POSIZEGEL-
BOEKJES posttris 

Nr. Prijs e 
normaal 

Prijs e 
met 

Telblok 
1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 
47A^7B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 

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

8 9 , -
22,50 
22,50 

6 , -
1,50 
3,50 

1 6 , - 1 
2 , -
2 , ~ 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,50 I 

9 , ~ 
89,— 
69,— 
54,— 
65,— 
2 0 , -
1 0 , -
6,— 

3 9 , -
4 8 , -
9 9 , -
6 5 , -
1 8 , -
4 , - 1 
5 , - 1 
7,— 

11,— 
7,50 
8 , ~ 

1 0 , - 1 
1 1 , - 1 
3,75 
3 , - 1 
2,50! 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
9,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

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

6 , -
4,— 
6 , -
4 , -
8 , -

1 3 0 , -
4 0 , -
4 0 , -
19,— 
6 , -
5 , -

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 
8,— 

35,— 
10,— 
19,— 
44,— 
1 2 , -

9 5 . -
67,50 

31,50 
20 , -1 
1 4 , - ! 
57,50 
75,— 

125,— 
35,50 

6,— 
7,— 
9,— 

18,— 
11 ,— 
13,50 
1 2 , -
15,— 
6,— 
6,— 
3 , ~ ! 

per boekje 

|:>er boekje 

psf boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boek)e 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete j aargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

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 

Prijs € 

45,— 
11,— 
9 , -
8,— 

15,— 
19,— 
20,— 
20,— 
2 2 , -
4 0 , -
39,— 
3 5 , ~ 
3 9 , -
34,— 
3 2 , -
4 0 , -
4 0 , -
6 0 , -
7 6 , -
8 0 , -
8 0 , -
8 6 , -
9 5 , -
7 0 , -
9 0 , -
9 1 , — 
9 1 , — 
9 7 , -

Postzege lboek jes 

p stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

por t 1-6 9,— 

Bij a a n k o o p v a n 
€ 50 , - Sur iname 
of meer , o n t v a n g t u 
d e Z o n n e b l o e m 
C a t a l o g u s v a n 
Sur iname 
GEHEEL GRATIS 

1054F postfris nnet 
cert i f icaat € 875,-

Nederland "speciaal" 
5 5 V gebru ik t m e t ce r t i f i caa t e 3 9 0 , -
6 0 V postfris m e t ce r t i f i caa t € 6 7 5 , -
2 1 7 A ongebru ik t t a n d i n g 12 x I I V 2 € 4 7 , 5 0 
880F postfris m e t ce r t i f i caa t € 5 4 0 , -
1166F gebru ik t m e t ce r t i f i caa t € 6 7 5 , -
Dienst 17 AF gebru ik t m e t ce r t i f i caa t € 4 5 0 , -
Dienst 6F gebru ik t m e t ce r t i f i caa t € 1 0 0 , -
Port 48F gebru ik t in p a a r m e t eer t . € 3 0 0 -

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar Prijs € Prijs C 
postlns gestempeld 

3,50 
2,50 
9,-
4,50 
9,50 
10,-
11,— 
16,— 
13,— 
19,— 
19,— 
14,— 
18,— 
16,-
20,-
22,-
30,-
29,-
25,-
32,-
26,-
38,-

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

4, 
3, 

11, 
5, 

10, 
10, 
11, 
20, 
16, 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

23,-
22,-
18,-
21,-
19,-
25,-
25,-
33,-
31,-
26,-
35,-
29,-

1996 42,-
1997 55,-
1998 
1999 
2000 
2001 

76,-
66,-
63,-
80,-

2002 1 0 4 , -

CURAQAO-ANTILLEN 
Luchtpostzegels 
postfris 

Nr. 

4-16 
17 
41-44 
45-52 
53-68 
69-81 
82-88 
89-90 

Prijs € 

42,50 
32,50 
1 9 , -
10,25 
11,75 

9 , -
3 2 5 , -

4,50 

NEDERLANDS-INDIE 
postfris 

Nr. 

22 
25 
27 
4047 
62 
etc. 

Prijs € 

7 5 , -
7 0 , -
125,-
98, -
4,50 

AANBIEDING 
EERSTE DAG ENVELOPPEN 
NEDERLAND BLANCO 

Nr. E 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

€ 10,50 
€ 2 4 , -
€ 5,50 
€12,50 
€ 4,50 
€ 1 2 , -
€ 9 , -
€ 5 , -
€ 5,50 
€ 3,30 
€ 4,50 
€ 2 , -
€ 1,25 
€ 1.25 
€ 4 . -
€ 1.— 
€ 1.75 

72 € 1 ,— 
73 € 1.25 
74 € 1.80 
75 € 0.70 
76 € 2.25 
77 € 0.60 
78 € 0,60 
78A € 1 ,— 
79 € 1,40 
80 € 0,80 
81 € 1,40 
82 € 0,60 
83 € 1,35 
84 € 0,80 
84A € 4,50 
85 € 4,25 

€ 
€ 

88 € 0,55 
89 € 2,— 

€ 1 .— 
€ 1,— 

92 € 1,80 
93 € 2.45 
94 € 1.35 
95 € 2,80 
96 € 1.50 
97 € 2.45 
98 € 1.35 
99 € 1.35 
100 € 2.80 
101 € 0.90 
102 € 0.90 

86 
87 

90 
91 

1.20 
1.45 

Nr. E 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
119A 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
129A 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
136A 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
144A 
145 
146 
147 
148 

0.90 
2.80 
0.90 
1.60 
1,35 
3,— 
3,15 
0,95 
3,65 
1,50 
3,15 
2,80 
0,80 
3,15 
1,60 
0,80 
0,90 
0,90 
2.50 
3.15 
2.60 
0.80 
2.80 
1 .— 
2.05 
1.30 
1.30 
2.25 

€ 32.50 
2.80 
2.80 
0,90 
5,— 
0,90 
0,70 
1,90 

€ 22,50 
2,80 
0,70 
1,40 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
1 ,— 

€ 16,50 
€ 0,50 
€ 1,25 
€ 0,40 
€ 0,40 

Nr's hierna ook 
verkri jgbaar tot heden ! 

Voor oudere FDC's zie 
advertentie Filatelie 6 
pag ina 5 0 1 . 

Verzamelt U plaat fouten 
op FDC's, v r a a g 
vrijblijvend informatie. 

Beste l l ingen z e n d e n n a a r 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraaf 4 
4132XG Vionen 
Tel 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42 69 335 

Bestellingen boven de € 35,- worden franco toegezon
den Verzending gesctiiedt na ontvangst bedrag o p 
postbank 42 69 336 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

K a n t o o r o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00 - 1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0 - 1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n , 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Z e t f o u t e n v o o r b e h o u d e n . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


jss^m^ SAMENSTELLING: R,C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xs4all.nl 
V^̂ EBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

De 'zware stans' aan de onderzijde van zegel 5 (afbeelding links) ueroorzaakt aan de 
voorzijde van het boekje een liitstulpmg, linksboven de 'A' m de zegelajbeeldintj 

LAATSTE SURPRISES 
VAN 2 0 0 4 

In november 2004 vond 
Arend Spijkman een 
Beatrixhangblokje (0.57 
euro) met een 'open 
hangoog'. Dat was niet 
alles: bij de blokken was 
ook een beschadiging 
van de slittanding, aan de 
onderkant van zegel 3, te 
constateren. Om maar te 
zwijgen van een groene 
punt op zegel 5 (die we al 
van de normale versie 
kenden) en de kras in het 
haar op zegel i (net als 
eerder bij de Beatrixblok
ken van 0.3g euro met 
'open hangoog'). 
De frankeerzegel van 
0.57 euro liep bij de 

meeste postkantoren he
lemaal niet en we moch
ten dus verwachten dat 
de waarde maar beperkt 
zou worden bijbesteld. 
Aan de andere kant was 
eerder gebleken dat de 
vergelijkbare zegel van 
0.55 euro uit 2003 (die 
met het oog op de feest
dagen voor wenspost 
binnen Europa tegen het 
eind van het jaar was bij
gedrukt) goed werd ver
kocht. Hoe dan ook, de 
'jacht' op de hangblokjes 
van 0.57 euro kon begin
nen en dankzij de goede 
samenwerking van een 
handvol verzamelaars 
zijn alle bijzondere va
rianten op tijd  dat wil 
zeggen: voor de tariefs

verhoging  gevonden. 
De toch wel opvallende 
shtbeschadiging is overi
gens niet alleen aan de 
beeldzij de maar ook aan 
de achterkant waarneem
baar. 

De Goededoelenzegels 
bleken  eigenlijk net als 
bij de 'gewone' Decem
berzegels het geval was 
een 'voorversie' te heb
ben gehad, zonder hecht
punten. Die voorversie 
werd in tweede instantie 
verbeterd met twee 
hechtpunten uiterst links 
en uiterst rechts. De ze
gels zijn in offset ge
drukt, bij Walsall Security 
Printing in Engeland (zie 
tabel i). 

Tabel i  Goededoelenzegels 2004 {Decemberzegels met toeslag) 

Nr 

iHBLo35a 
iHBL035b 

Eerste Omschrijving 
dag emissie 

25.11.2004 20x0.29+0.10 Goede doelen 

Hecht

punten 

geen 
2 

Bar Artikel

code nummer 

+42064 241160 

DE NIEUWE (SEMI)PERMANENTE 
ZEGELS VAN HET JAAR 2005 

Op 3 januari Icwamen in 
Nederland nieuwe (semi) 
permanente zegels uit. 
Voor zover het drukmate
riaal daarvan aanwezig 
was in het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag kon dat materiaal al 
in het januarinummer 
2005 van 'Filatelie' be
schreven worden. 
De ervaringen met de in 
2004 verschenen varian
ten van de VanGoghze
gel van 0.39 euro, de 
Beatrixzegel van 0.57 
euro en de Oudekunst
zegels van 0.61 (Gabriel 
Metsu) en 0.77 euro (Jo
hannes Vermeer) kwa

•Q men goed van pas: het 
= waren immers de voorbo
_ den van water in januari 
^ 2005 wellicht te verwach
= ten viel. Zou Walsall Secu
^ nty Printing doorgaan met 
'^ het gebruik van stansci
Ï : linders die mankementen 
^ vertoonden? En zou de 
2 slitcilindermethetschui
■̂  nestansje ('/') dat door 

m hetTPGPostlogo (die al 
sinds de VanGoghzegels 
van 0.5g en 0.75 euro 
werd gebruikt) ongewij
zigd worden ingezet? 

Bijplakzegels 
De nieuwe zegels in het 
typeNikkels (bijplakze
gels, 0.02, 0.05 en o.10 
euro in blokken van 10, 
druk bij Enschedé in 
plaats van bij The House of 
Questa) waren op 3 janu
ari niet in alle waarden 
beschikbaar. Uitsluitend 
de blokken met zegels 
van 5 cent waren op die 
datum verkrijgbaar. Als 
het om het papier, de 
drukrichting en de omge
slagen papierrestjes bij 
de perforatiegaten aan de 
gomzijde gaat, zijn er 
geen verschillen met de 
Questadruk. De raster
maat is echter anders: in 
plaats van Rioo (7.5/5.5 
punten per millimeter 
horizontaal/ verticaal, 
Questa) is er nu sprake 
van R120 (9.5/6.5 punten 
per millimeter, Ensche
dé). De rasterhoek van 60 
graden houdt voor de ze
gels van 2 en 10 cent wel 
een verschil in met de 
eerdere blokken van tien. 
Ook de papierrichting is 
90 graden gedraaid. Het 
meest opvallende (en het 
gemakkelijkst te consta
teren) verschil is echter 

de Lvormige fosforbalk 
die op de zegels in En
schedédruk is aange
bracht. 
De barcode bij de blok
ken van 5 cent is 145214 
en het artikelnummer is 
254001. 

Mailers van uijftig 
Maar nu eerst even de 
geïntegreerde hangboek
jes (IHB's) met 50 zegels. 
Er verschenen drie nieu
we IHB's: '50 voor de 
liefde' (vervangt '50 voor 
het huwelijk'), '50 voor 
Nederland' (vervangt 
'Van Gogh') en '50 voor 
Europa' (idem). Wat bij 
de 'Liefde'hangboekjes 
opvalt, is datTPGPostnu 
kiest voor hang&sellpro
ducten in ofFsetdruk door 
Walsall. Het hangt onge
twijfeld samen met het 
aantal kleuren: vijf aan 
beide kanten, iets dat de 
mogelijkheden van de 

Chesnutrasterdiepdruk
persen (die in totaal 
slechts negen kleuren te 
bieden hebben) te boven 
gaat. Het afwijkende 
'paarsblauw' in de zegels 
maakte de combinatie 
van cyaanirood voor de 
donkerblauwe kleur van 
hetTPGPostlogo onmo
gelijk. Maar in de zegels 
zelf is donkerblauw niet 
te vinden! Voor de in ras
terdiepdruk uitgevoerde 
zegels zijn zowel aan de 
voor als de achterzijde 
kleuren gebruikt, waarbij 
op de achterzijde ook 
nog fosfor werd aange
bracht, ofwel in totaal 
negen kleuren. Donker
blauw wordt gecreëerd 
door cyaanblauw, ma
genta en zwart te combi
neren. De kleurcilinders 
zijn zoals gebruikelijk 
aangegeven met de nota
tie Wi. De drukrichting 
bij rasterdiepdruk is 

B(oven). 
De boekjes met 50 zegels 
van 0.39 cent zijn weer zo 
ingericht dat bovenin 
twee losse zegels te vin
den zijn, waarna zes ho
rizontale rijen van acht 
zegels volgen. Het hang
boekje met vijftig zegels 
van 0.39 'Voor Neder
land' heeft een oplage 
van 250.000 exemplaren, 
de overige twee een opla
ge van 100.000 stuks. Zie 
ook tabel 2. 

De hangboekjes met ze
gels van 39 cent worden 
aan de kantoren geleverd 
in pakjes van 50, met als 
ALDnummer 144 en de 
barcode +42590. Voor de 
zegels van 65 cent zijn 
dat pakjes van 10 met 
ALDnummer 137 en bar
code +42644. Bij de ze
gels van 0.3g euro 'voor 

! de liefde' staat op de ver
I pakkingvaniostuksde 

Tabel2 iHB' 

Nr 

iHB048a 

iHB 0493 

iHB 050a 

s ('mailers') var 

Eerste 
dag 

03.01.2005 

03.01.2005 

03.01.2005 

vijftig zegels 'Nederland', 'Europa 

Omschrijving 
emissie 

50xVoor Nederland 0.39 

50X Voor Europa 0.65 

50X Voor de liefde 0.3g 
papierrichting <> 

en 'Liefde' 

Hecht

punten 

5 (I omm) 

Bar

code 

+42583 

+42637 
12 (o.8;o 6mm) 

8 ('1 omm) 
+42613 

Artikel

nummer 

256625 

256627 

256626 

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


barcode +43238, alsme
de een vermelding van 
het ALDnummer 124. 

Van de hangblokken in 
het typeStruycken (ko
ningm Beatrix) kwamen 
op 3 januari jl. m totaal 
zes nieuwe versies be
schikbaar (zie tabel 3). 
De beide waarden, 61 en 
76 cent, zijn  als het om 
de uitvoering gaat  ver
gelijkbaar met de zegel 
van 0.57 euro met 'open 
hangoog'. Zoals gezegd 
zijn ook de twee kenmer
ken 'kras' en 'beschadig
de slit' al aangetroffen. 
De portretcilinder is aan
gegeven met'W2'. De 
drukrichting is B(oven). 
Op de verpakking van de 
Beatrixzegels {25 stuks) 
staan de barcodes 
+42538 (61 cent) en 
+42552 (76 cent), alsme
de een ALDnummer: 
13g, respectievelijk 141. 

Dan de blokjes met ze
gels van 39 cent in de ty
pen 'Voor Nederland' en 
'Voor de liefde' in blok
ken van tien (tabel 4). De 
druktechniek is dezelfde 
als bij de iHB's werd toe
gepast. Van losse zegels 
in het type 'Voor de lief
de' kan slechts met be
hulp van de papierrich
ting worden vastgesteld 
of ze uit een blok van vijf
tig, dan wel een blokje 
van tien afkomstig zijn. 
De rasterhoeken bij 'Voor 
de Liefde' zijn steeds ge
lijk. BIJ de voorzijde is 
dat: groen 90 graden, 
paarsblauw 45, donker
blauw, donkergroen en 
rood ongerasterd. Bij de 
achterzijde: cyaanblauw 
75, magenta 45, zwart 15 
en geel met vast te stel
len. 

De slittanding en de 
stans zijn voor de twee 
verschillende zegels bijna 
gelijk. Bij '10 voor de lief
de' zijn de hechtpunten 
iets breder: i.o in plaats 
van 0.8 millimeter. Bij '10 
voor Nederland' zijn (net 
als bij de VanGoghblok
ken het geval was) va
rianten in de rillijn aan
getroffen. De drukrich
ting is ookB(oven). 
De oplagen 230.000 
blokken 'Voor de Liefde' 
en 5.400.000 blokken 
voor 'Voor Nederland'. 
Op de verpakking (100 
stuks per pakje) staat de 
barcode +42668 alsmede 
een vermelding van het 
ALDnummer; 134. 

De zegels met Priority 
voor het buitenland zijn 

in hangblokken van vijf 
zegels uitgegeven. De ze
gels werden in raster
diepdruk door Walsall 
gedrukt. Varianten ko
men grotendeels overeen 
met die bij de zegels in 
het type 'Oude Kunst'. De 
stanskenmerken i en 2 
zitten na elkaar in de 
pakjes die aan de post
kantoren worden gele
verd; ze gaan vergezeld 
van het 'schuine stansje' 
('/' in de 'o' van 'TPG 
Post'). Bij de zegels in het 
type 'Oude Kunst' kon de 
combinatie wisselen, af
hankelijk van de oplage. 
De vijf andere kenmerken 
zitten elk in een eigen 
pakje. Nieuw zijn ken
merken 6 en 7; die kwa
men dus nog niet voor bij 
'Oude Kunst'. 
De oplage is 2.000.000 
blokken voor 'voor Euro
pa' en 1.000.000 voor 
'Voor buiten Europa'; zie 
ook tabel 5. 
Op de verpakking (25 
stuks) staan de barcodes 
+42712, resp. +42736, en 
de ALDnummers 111?, 
respectievelijk 133. 

Er kwam ook een postze
gelmapje uit (nummer 
30g) dat één zegel van 
elke waarde uit de hang
blokken bevat. Deze ze
gels zijn geheel doorge
stanst. De barcode is 
+43313. De zegels zijn 
zoals gebruikelijk slecht 
gestanst en de ril tussen 
het prioritylabel en de 
zegel is weer grof 
Op de verpakking (25 
stuks) staat de barcode 
+43238 en het ALDnum
meri24. 

Postzegelmapje 308 be
vat vier geheel doorge
stanste zegels (barcode 
+43306). Deze zegels 
zijn zoals gebruikelijk 
slecht gestanst. 

dJTPCPOST 
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TabeljiHBL 

Nr 

iHBL036g 
iHBL036gi2 
iHBL ojóg i j 

iHBL037g 
iHBLo37gi2 
iHBL 037gi3 

s ('hangblokjes') met Beatrixzegels 

Eerste 
dag 

03.01.2005 

03.01.2005 

Omschrijving Hecht Bar Artikel

emissie punten code nummer 

5X Beatrix 0.61 +42521 253101 
zonder bijzonderheden 
met kras m het haar op zegel i 
met beschadigde slittandmg halverwege onderm zegel 3 

5X Beatrix 0.76 +42543 253102 
zonder bijzonderheden 
met kras m het haar op zegel i 
met beschadigde slittanding halverwege onderin zegel 3 

Tabel4iHBL 

Nr 

iHBL038d 
iHBL038di 
iHBL038d2 

iHBL04ia 

('hangblokje') 

Eerste 
dag 

03.01.2005 

03.01.2005 

met tien zegels 'Voor Nederland' 

Omschrijving 
emissie 

lox Voor Nederland 0.39 
zonder bijzonderheden 
dertiende rilgat links i 4mm 
derde rilgat links i 4mm 

lox'voor de liefde'0.39 
papierrichting | 

en'Voor de liefde' 

Hecht

punten 

8 (0 8mm) 
8 (0 8mm) 
8 (0 8mm) 

8 (i omm) 

Bar

code 

+42651 

+43221 

Artikel

nummer 

256701 

256704 

Tabel 5  iHBL 

Nr 

iHBLoggb 
iHBL03gb

(iHBL039bi 

iHBL03gbi; 
iHBL039b2 

iHBL03gb3 
iHBL039b4 
iHBL039b5 
iHBL039b6 
iHBLo39b7 

iHBL 040b 
iHBL040bi 

iHBL 040b2 

iHBL 04ob2/ 
iHBL 040b3 
iHBL 040b4 
iHBLo4ob5 
iHBLo40b6 
iHBL040b7 

s ('hangblokjes') met vijf zegels 'Voor Europa' en 'Buiten Europa' 

Eerst! 
dag 

03.01 

03.01 

* ie links in de bocht, 

2005 

200 

Omschrijving 
emissie 

5x Voor Europa 0.65 
drukrichting B 
slitcilmder met ' / ' in '0 ' van TPGPost 
2de rilgat I 5mm 
4de rilgat = punt plus streepje 
also39bimet ' ; ' 
ie rilgat i imm, met rechts daarvan 
bredere ruimte (2 7mm) dan normaal 
2de rilgat met linkerhelft = moet 

8e rilgat 0 5mm breed 
13e rilgat I 5mm en 15e i omm breed 

5x Buiten Europa 0.81 

2e rilgat i 5mm breed 
4e rilgat = punt plus streepje 
ie rilgat i imm, met rechts daarvan 
bredere ruimte (2 7mm) dan normaal 
also4ob2met ' ; ' 
2e rilgat met linkerhelft = moet 

8e rilgat 0 5mm breed 
13e rilgat I 5mm en 15e I omm breed 

4e en 6e extra breed (respectievelijk i 2 e n i 5mm 

Hecht Bar Artikel

punten code nummer 

+42699 256702 
10 

II (onderin 5, i p v 4) 

12 (midden onderin 2 extra) 
12 (onderin 6, i p v 4*) 
10 (2e onderin i 5mm breed) 
11 (bovenin 5,1 p v 4) 
10 

+42729 256703 
10 (drukrichting B) 
II (onderin 5, i.p.v 4) i 2e rilgat 

12 (midden onderin 2 extra) 
12 (onderin 6, i p v 4*) 
10 (2e onderin i 5mm breed) 
II (bovenin 5, i p v 4) 
10 

1 

s 
S 

1 

1 

MOMUMD 

I viiri' I 
! HIMIHAW] ; mttfcUMD 

.. 11 



SAMENSTELLING; JAN BOEXUUT 

Op 21 maart verschijnt 
een blok met vijf zegels 
van €0.44 zonder prior, 
ter gelegenJieid van de 
tentoonstelling Bellica 
2006 ('wereldkampioen
schap jeugdfilatelie'), die 
van 16 tot en met 20 no
vember 2006 zal worden 
gehouden. Niet alleen de 
zegels, maar ook de blok-
rand zijn gevuld met fi
guren uit de wereld van 
Clovis, die we in een 
voertuig, vliegtuig en 
vaartuig zien en zelfs in 
een ruimtepak. De vorm
geving is verzorgd door 
het vaste ontwerpteam 
van De Post Filatelie, My-
riam Voz en Thierry Mar
tin (MVTM). 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd, op 
een van de Goebel-per-
sen in Mechelen. Het ze
gelformaat is 3 (27.66X 
40.2mm), de perforatie
maat ii'/i (16 tanden ho
rizontaal, 23 tanden ver
ticaal). De korte zijde 
komt overeen met de ci-
linderomtrekrichting. De 
tanding - vermoedelijk 
scheerperforaat - loopt 
niet in de blokrand door. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2005(70) toten met 
2005(76), gevolgd door de 
tekst Cloms/MVTM. 
Clovis is het pseudoniem 
van de striptekenaar 
Claude Viseur. Hij begon 
in 1967 bij Studio Belvision 
in Brussel, waar onder 
meer Aster« van Uderzo 
en Goscinny, Lucky Luke 
van Morris en Kuifje van 
Hergé werden gemaakt. 
Hij koos toen de naam 

Clouis, een samentrek
king van zijn naam en 
voornaam. De motor
sport boeide hem al sinds 
zijn jeugd en toen hij in 
1974 Jean Graton ont
moette, voegde hij zich 
bij diens ploeg, waar hij 
verantwoordelijk wordt 
voor het tekenen van de 
auto's van stripheld Mi
chel Vaillant. Vanaf dat 
moment maakte hij veel 
tekeningen over de auto
wereld: voor sponsors, 
publicaties en maat
schappijen. Toen hij in 
1981 de studio van Gra
ton verliet, ging hij zich 
exclusief wijden aan het 
illustreren (strips, re
spectievelijk humoristi
sche, realistische en pu
blicitaire tekeningen). In 
1990 richt Clovis CAR-
toon op, een bedrijf dat 
zijn creaties in beperkte 
oplage, in de vorm van 
prentkaarten, posters en 
portfolio's, publiceert en 
verkoopt. Sinds 1998 
werkt hij op exclusievere 
basis: hij voldoet daar
mee aan de vraag van par
ticulieren en maatschap
pijen die een doek van 
hun lievelingsraceauto 
willen aanschaflfen. 
In 1999 werd Clovis door 
De Post gevraagd om teke
ningen te maken van mo
toren voor trial, cross en 
'snelheid'. De illustraties 
werden gebruikt voor 
drie postzegels die op 15 
mei 1999 in Charleroi ge
presenteerd werden. 
Commentaar van Clovis: 
'Nu denk ik aan het grote 
aantal mensen die mijn 
rug gelikt hebben!' 
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DRUKDATUMS: 
OPGELET! 

Op de velranden van de 
Belgische postzegels ko
men al sinds 1957 druk-
datums voor, naast de 
veltelnummers. Langlo
pende zegels met velran
den waarop deze rand
verschijnselen te vinden 
zijn, worden intensief 
verzameld. De Studiegroep 
Andre'Buzin, die dit jaar 
zijn 15-jarig bestaan 
viert, houdt zich vooral 
bezig met de Belgische 
vogeltjes-zegels. In haar 
studietijdschrift worden 
geregeld de nieuwe druk-
datums gepubliceerd die 

de groep de laatste jaren 
gemeld krijgt van de Ze
geldrukkerij. 
Niet alle drukdatums 
worden ook daadwerke
lijk aangetroffen. Op 
sommige dagen is het 
aantal gedrukte vellen zó 
gering dat de hoeveelhe
den in het niet vallen, 
soms gaat het slechts om 
de aanloop tot een druk-
oplage die kwalitatief ge
zien niet acceptabel 
blijkt. En zoals zoveel 
waardepapierdrukkerijen 
is ook Mechelen wel eens 
het doelwit van minder 
scrupuleuze lieden; dief
stal van zegelmateriaal of 
ontvreemding van druk-

uitschot komt voor. Een 
zegeldiefstal van twee 
jaar geleden haalde de 
kranten; een nieuwe op
lage van de Luxemburgse 
bruggenserie met extra 
veiligheidskenmerken 
was het gevolg. 
Als er drukdatums ge
vonden worden die afwij
ken van de gepubliceerde 
lijsten dan is het opletten 
geblazen. Gaat het om 
een vervalsing of is de 
herkomst wellicht dubi
eus? De Studiegroep Andre' 
Buzin waarschuwt nu 
voor drukdatums van de 
duale waarde €1.50/3.72? 
met de Ekster. Het gaat 
om de drukdatum 

31.1.01. Op de postkanto
ren is die datum nooit 
aangetroffen en de da
tum komt niet voor op de 
lijsten die Mechelen 
doorgeeft, maar deson
danks duiken zegels met 
deze datum op bij de 
handel. Prijzen tot 500 
euro worden voor zulke 
datumstroken gevraagd! 
Op onrechtmatige wijze 
verkregen materiaal ver
dient uiteraard geen 
plaats in een verzameling 
of in de mancolijst van 
een gespecialiseerde ver
eniging. Het standpunt 
van de Studiegroep, dat 
bij monde van voorzitter 
Jos Mareels wordt ver

strekt, is duidelijk. 
Terzijde dient te worden 
vermeld dat de Belgische 
justitie steeds vaker ruil
beurzen en tentoonstel-
hngen in de gaten houdt. 
Onrechtmatig verkregen 
zegelmateriaal danwei 
(posthistorische) archief
stukken worden onver
biddelijk in beslag geno
men. Dit is alleen maar 
toe te juichen. De Neder
landse justitie is in deze 
nogal lankmoedig en laat 
bijvoorbeeld gewoon ge
beuren dat VOC-materi-
aal uit Nederlandse ar
chieven wordt ontvreemd 
en in verzamelaarshan-
den blijft. 



COGNITIVE SOLUTIONS-LOKETFRANKERING: 
NIEUW TYPE LANGZAAMAAN INGEVOERD 

De Post is de laatste maan
den van 2004 ijverig be
zig geweest met liet ver
volmaken van de loketau
tomatisering op haar 
kantoren. Streven was 
om in november de bijna 
1.500 kantoren aangeslo
ten te hebben, mede met 
het oog op de verplichte 
doorberekening van BTW 
op de diensten van De Post 
p e n januari 2005. De 
verkoop van postzegels-
zelf valt voorlopig nog 
niet onder de BTW-rege-
ling. 
Voor verzamelaars van de 
loketstroken waren het 

enerverende tijden. De 
enthousiaste kring met 
en rond mensen als Jean-
Pierre Claus, Alice van 
Rentergem en Lucien Van 
Hecke doet haar uiterste 
best om alles goed bij te 
houden. Tot ieders verba
zing bleek De Post al vanaf 

juli 2004 het logo op de 
stroken te hebben aange
past. Dat wil zeggen: de 
inkervingen (tot dusver 
22) van het logo bleken 
met vier lijntjes (twee ver
ticale en twee horizonta
le) te zijn uitgebreid - zie 
de afbeelding hieronder. 
Dit betekende wel dat de 
bijgehouden lijsten met 
eerste en laatst bekende 

datum bijgesteld moes
ten worden. 
Nieuw in de lijsten zijn 
ook de nieuwe 'postpun-
ten' en sorteercentra. 
Een (voorlopige) stand 
van zaken per 31 decem
ber jl. over de negen 
postdistricten leverde het 

hieronder afgedrukte ta
belletje op. 
In totaal moeten 1.477 
postkantoren, 12 post-
punten en 7 sorteercentra 
worden aangesloten. 
Het totaal aantal locaties 
komt uiteindelijk dus op 
1.496 uit. 

Postcode
gebied 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
Totaal 

Aantal 
locaties 
178 
206 
129 
156 
093 
125 
134 
133 
154 
1308 

Waarvan met 
26 lijnstukjes 
64 
44 
22 
25 
II 
30 
22 
27 
20 
265 

KILOPOST-ZEGELS OPGENOMEN IN NIEUWE 
EDITIE OFFICIËLE POSTZEGELCATALOGUS 

de nummers KI Bi tot en 

Eind oktober 2004 ver
scheen een nieuwe uitga
ve van de Officiële Cata
logus van Belgische ze
gels (OCB). Als nieuwe 
categorie postzegels zijn 
Kilopostzê els (gegomd en 
getand, respectievelijk 
zelfldevend uit hangblok-
jes) opgenomen. De OCB 
is iets minder dik gewor
den - hij gaat van 660 
naar 648 pagina's - dank
zij de verdwijnmg van de 
Europazegels. 
De gegomde en getande 
Kilopost-zegels van 17 no
vember 2003 worden on
der de nummers KI 1 tot 
en met KI g opgevoerd. 
Postfris staat de serie ge
noteerd voor €108, ge
bruikt is dat €23. 
De hangblokjes met vijf 
zelfklevende zegels kre
gen de nummers KIio tot 
en metKliS; de catalo
guswaarde blijft gelijk. 
Net als bij de 'gewone' 
hangblokjes wordt on
derscheid gemaakt tus
sen tweezijdig geslit/ge-
tand en ongetand aan de 
onderzijde. De laatste 
versie krijgt als set een 
waarde van €124.50, re
spectievelijk €38.50. 
Complete hangblokjes 
worden opgevoerd onder 

met KI Bg, met een cata
loguswaarde van €546! 
W ât bij de NVPH ondenk
baar is - de opname van 
geïntegreerde hangboek-
jes van 50 zegels in de ca
talogus - omdat de prijs 
de verzamelaars zou te
genstaan, doet de Belgi
sche Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren dus 
zonder te blikken ofte 
blozen... 
De Michel-catalogus Nord-
undNordiuest Europa 
2004/2005 kon slechts 
het begin van de Kilopost-
zegels documenteren. De 
catalogus neemt ze op 
onder het kopje Postpaket
marken van de Belgische 
Spoorwegen, waar ze de 
nummers 83 tot en met 
91 hebben gekregen (no
tering: €110 voor zowel 
postfris als gebruikt), re
spectievelijk 92, 93 en 94 
voor de drie zelfklevende 
zegels uit de hangblokjes 
(€19 voor de drie, onge
bruikt danwei gebruikt). 
De getande zegels zijn af
komstig uit velletjes van 
tien. We noemen ze 'vel
letjes' en geen 'blokken', 
want de zegels waren er 
los uit te koop. JWichel ver
meldt ze als Klembo^ensatz 
voor de luttele prijs van 
€i.ioo! De drie Marken-
hejtchen staan samen voor 
€95 genoteerd. 
De OCB vermeldt niet in 
welke druktechniek de 
Kilopost-zegels zijn ver
vaardigd, Micliel noemt 
alles offsetdruk. Dat 
klopt voor de getande en 
gegomde zegels, maar de 
zelfldevende zegels zijn 
door de Zegeldrukkerij in 
Mechelen toch echt in 
rasterdiepdruk vervaar
digd. 
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DE EERSTEDAGENVELOPPEN VAN 
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Fdc's horen bij postgeschiedenis voormalig Rijksdeel 

D O O R J E L I S K L I P , V E L P ( G L D . ) 

Het is voor mij bijzonder moei
lijk om de eerstedagenveloppen 
(fdc's) van Nederlands Nieuw-
Cuinea als poststukken te be
schouwen die helemaal niets 
met de postgeschiedenis van 
dit voormalige Rijksdeel van 
Nederland te maken hebben. 
De fdc's van het gebied zijn na-
meljk nooit 'standaardproduc
ten' geweest, zoals bij de eer
stedagenveloppen van veel an
dere gebieden of landen wel het 
geval is. De fdc's van Neder
lands Nieuw-Cuinea hebben fl-
latelistisch gezien veel te bieden 
en ze maken wat mij betreft dan 
ook beslist deel uit van de post
geschiedenis van het gebied. Ik 
weet dat veel verzamelaars op 
dit punt nogal terughoudend 
zijn en ik wil deze sceptici graag 
aan de hand van de nu 
volgende verhandeling probe
ren van mijn zienswijze te over
tuigen. 

GISCHIEDENiS 
De uitgifte van eerstedagenve
loppen is in Nederlands Nieuw-
Cuinea laat op gang gekomen. 
Bij de uitgifte van de bijzondere 
zegels van 1955 (Rode-Kruisop-
druk op Paradijsvogelzegels), 
1956 (Leprazegels) en 1957 
(Kinderzegels) werden geen of-

In de wereld van de filatelie worden eerstedagenveloppen 

nogal meewarig bekeken. 'Maakwerk' vindt men het 

vaak, stukken die geen enkel postaal doel dienen of die 

slechts als 'winstpakkers' voor PTT's en handelaren 

interessant zijn. Maar Jelis Klip vindt dat het in het geval 

van Nederlands Nieuw-Guinea toch anders ligt... 
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L E P R A B E S T R I J D I N G 
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Aßeelding 1 

dat kantoor aanwezige dagteke
ningstempel. De bijzondere ze
gels van 1955,1956 en 1957 
moesten - als ze op een offici
euze eerstedagenvelop waren 
geplakt - door net kantoor van 
aanbieding zelf worden afge
stempeld [ajbeelding 1). Het 
rubberstempel zonder datum 
en met een afbeelding van een 
paradiisvogel in het medaillon 
{afbeelding2) is nooit als 'bij
zonder stempel" erkend. 
Wat de zegels op de officiële 
eerstedagenveloppen van de 
emissies uit de periode 1958 tot 
en met 1962 betreft: die moch
ten de kantoren van aanbieding 
niet zelf afstempelen, maar ze 
moesten wel een afdruk van het 
dagtekeningstempel op de 
voorzijde van de envelop plaat
sen {afbeelding ^). 

DRIE BIJZONDERE STEMPELS 
OP EERSTDAGENVELOPPEN 
Ten behoeve van de bijzondere 
zegels die in de periode 1958-
1962 op Nederlands Nieuw-
Cuinea werden uitgegeven, 
werden officiële eerstedagenve
loppen uitgegeven en werden 
drie speciale stempels gebruikt. 
De stempels komen voor met 
en zonder verstelbare datu
maanduiding: 



y 16X159/10 ^ i iwu m 
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eerste dag van uitgi 
first day of issue 
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Op elk van deze stempels ga ik 
in dit artikel nader in. 

Stempel A 
Van dit rubberen stempel be
stelde de PTT van Nederlands 
Nieuw-Guinea in Nederland 
tien stuks. 
De bijzonderheden met betrek
king tot de vervaardiging van de 
rubberen stempels zijn te vin
den in het Archief BOPTT, on
der nummen .884.40.2 van 28 
juli 1958. Hier treffen wede in
structies aan die de Nederland
se Chef Bureel Inkoop op 24 juli 
1958 aan de stempelfabriek J.D. 
Posthumus, Postbus 174 in 
Amsterdam verstrekte: 

Te bestellen 10 bijzondere ouale stempels 
'EERSTE DAG VAN UITGIFTE' 1 okt 1958 
NEDERIANDS-NIEUW-GUINEA met als 
ojmctin^ plm, 45x27 mm. Dit stempel moet 
morden uitgeuoerd rondom een Herstelbare 
rubber datumstempcl. De stempels moeten 
ueruaardigd zijn uan slijtuast natuurrubber. 

Van de vervaardigde stempels 
werden er vijf goedgekeurd en 
die werden op 29 augustus 
1958 door de PTT in Nederland 
verzonden naar Hollandia. La
ter werden nog eens drie stem
pels goedgekeurd; dit drietal 
ging op 19 november 1958 naar 
Hollandia. De overgebleven 
twee stempels werden definitief 
afgekeurd. 
Bij de uitgifte van de Rode-
Kruiszegels (verschijningsda
tum 1 ol<toben958) waren op 
Nederlands Nieuw-Guinea vijf 
stempels aanwezig; ze werden 
verstrekt aan de kantoren Biak, 
Hollandia, Manokwari, Merau-
ke en Sorong. 
Bij de uitgifte van de zegel 'Ster
rengebergte' (uitgiftedatum i o 
april 1959) waren op Neder
lands Nieuw-Guinea acht stem
pels van het model A met ver
stelbaar datumstempel in ge
bruik, drie meer dus dan ten tij
de van de uitgifte van de Rode-
Kruiszegels. De drie extra stem
pels waren in Hollandia ver
deeld over de daar geopende 
kantoren. 

Afieelding 3 

Van het rubberen stempel (mo
del A) bestaan twee verschillen
de typen: 

Stempel A, type 1: stok van de letter 
'p' in 'april' loopt naar links t4it. 

Stempel A, type 2: stok van de letter 
'p' in 'april' loopt naar rechts uit. 

Stempel B 
Van de stalen stempel in model 
B bestelde de PTT van Neder
lands Nieuw-Guinea zes exem
plaren in Nederland. Op 2 
maart 1960 werden drie stem
pels naar Hollandia verzonden; 
de overige drie volgden later. 
Bij de uitgifte van de zegels in 
het type'Vluchtelingen' (uitgif
tedatum 7 april 1960) waren 
alle zes stempels op Neder
lands Nieuw-Guinea beschik
baar. Aan Hollandia werden er 
twee verstrekt; Biak, Manokwa
ri, Merauke en Sorong kregen 
er elk één. 

Stempel C 
De PTT van Nederlands Nieuw-
Guinea bestelde in Nederland 
vier exemplaren van de stalen 
stempel in model C. 
Op 30 september 1959 werden 
deze stempels naar Hollandia 
verzonden. De vier stempels 
waren tijdig genoeg op Neder
lands Nieuw-Guinea om ze te 
kunnen gebruiken voor de eer-
stedagenveloppen met de So-
ciale-Zorgzegels met afbeeldin
gen van inheemse bloemen 
(uitgiftedatum 16 november 
1959). Hollandia ontvingtwee 
stempels, Biak en Sorong elk 

één stempel. Manokwari en 
Merauke moesten het zonder 
stempel doen. Liefhebbers in 
Manokwari die zo slim waren 
om naar Radio Omroep Nieuw-
Guinea (RONG) te luisteren, 
hoorden hoe ze moesten han
delen als ze eerstedagenvelop-
pen wilden hebben: ze kregen 
het advies op hun fdc's de tekst 
En Passe Biak te vermelden 
Op 12 februari 1961 werden nog 
eens drie stempels van het mo
del C naar Hollandia verzon
den; ditmaal ontving ook 
Manokwari een stempel. Bij de 
uitgifte van de zegels ter gele
genheid van de installatie van 
de Nieuw-Guinea Raad (uitgif
tedatum 5 april 1961) waren 
derhalve in totaal zeven stem
pels beschikbaar. Deze zeven 
stempels kunnen als volgt on
derverdeeld worden: 
Hollandia Ci,C2, CsenCö 
Biak C3 
Sorong C4 
Manokwari C7 

Ter gelegenheid van de uitgifte weergegeven: 

van dezegels 'Nieuw-Guinea 
Raad' (5 april 1961) kreeg Me
rauke het stempel C2 van Hol
landia uitgereikt. 
Toen op 17 september!962 de 
laatste zegels van Nederlands 
Nieuw-Guinea verschenen (So
ciale Zorg, afbeeldingen van 
schaaldierenj waren de bijzon
dere stempels van Hollandia 
(Cl), Merauke (C2), Biak (C3) 
Sorong (C4) en Manokwari 
(C7] anngenomen en naar Ne
derland verzonden. 
Op verzoek van de Filatelisten
vereniging Nederlands Nieuw-
Guinea bleven de bijzondere 
stempels C5 en C6 in Hollandia 
in gebruik; die werden pas na
dien naar Nederland verzon
den. 

VERSCHILLEN IN DE STEMPELS 
VAN HET MODEL C 
Zoals we al constateerden wa
ren er op Nederlands Nieuw-
Guinea zeven stempels van het 
model C in gebruik. De heer 
Koops, lid van de Studiegroep 
Zuid-West Pacific, ondekte al 
snel dat er verschillen waren in 
de afstand tussen de afzonder
lijke woorden in de stempels, 
EERSTE DAC VAN UITCIFTE 
NED.-NIEUW-CUINEA. Helaas 
zijn die verschillen vaak moeilijk 
vastte stellen, vooral als de 
stempelafdrukken onduidelijk 
of vet zijn. Maar er zijn meer 
wegen die naar Rome leiden: ik 
was ervan overtuigd dat, als de 
afstand tussen de woorden on
derling varieert, de onderlinge 
stand van de letters dan ook va
riaties zou moeten vertonen. 
Deze overtuiging vormde de ba
sis voor een nadere studie van 
de stempels, waarbij ik een aan
tal verbindingen in het stempel 
met behulp van zes lijnen kon 
definiëren. In de hieronder 
staande tekening zijn die lijnen 

In dit schema zijn de zes lijnen getekend die op de volgende bladzijde ook in de 
vorm van tekst worden beschreven. 



Verbindingslijnen 1 - 6 

Schematische overzicht van alle verschillen in het 
Biizonder FD-slempel C 1 t/m C 7 
>E 

Stempel 

m p i c i 
I >l 

door verlengde door door 

verlengde verlengde tussen tussen verlengde door 

verlengde verlengde verlengde door 

verlengde door verlengde verlengde 

door verlengde 
>N 

door door door 

verlengde verlengde door 

door 
6 U 

door door 

Bijzonderheden stempel C 3* 
A van GUlNEa loopt breder uit dan de & van de ovense C - stempels 

Afbeelding 4 

Tabel A 

Overzicht gelegenheidszegels Nederlands Nieuw-Guinea 
en de op de eerstedagenveloppen gebruikte stempeltypen 

Emissie
datum 
01-11-1955 
15-12-1956 
01-10-1957 
01-10-1958 
10-04-1959 
16-11-1959 
07-04-1960 
01-09-1960 
05-04-1961 
15-09-1961 
16-03-1962 
28-04-1962 
18-07-1962 
17-09-1962 

Onderwerp 
van de emissie 
Rode Kruis 
Lepra 
Kinderzorg 
Rode Kruis 
Sterrengebergte 
Bloemen 
Vluchtelingen 
vlinders 
Nieuw-Guinea Raad 
Kevers 
Veilig Verkeer 
Huwelijksjubileum 
Pago Pago 
Schaaldieren 

FDC-
nummer 
geen 
geen 
geen 
E I 
E 2 
E 3 
E 4 
E 5 
E 5 
E 7 
E 8 
E 9 
E10 
E l l 

Type 
stempel 
geen 
geen 
geen 
A 
A 
C 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

Aantal 
stempels 
geen 
geen 
geen 
5 
8 
4 
6 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
2 

u 

SOCIALE ZORG 1960. EERSTE DAG VAN UITGIFTE-FIRST DAY OF ISSUE 

De lijnen in de tekening op de 
vorige pagina kunnen ook om
schreven worden: 

Ujn Looptvan 
I E van EERSTE 
2 T van EERSTE 
3 D van DAG 
4 V van VAN 
5 N van VAN 
6 T van UITGIFTE 

Naar 
E van UITGIFTE 
N van GUINEA 
GU van GUINEA 
- tussen W en G 
IE van NIEUW 
E van NED 

Het bijzondere stempel in mo
del C heb ik onderzocht op de 
volgende fdc's: E3 (Sociale Zorg 
1959, bloemen), E5 (Sociale 
Zorg 1960, vlinders), E6 
(Nieuw-Guinea Raad), E7 (So
ciale Zorg, kevers op planten), 
E8 (Veilig Verkeer), Eg (Huwe
lijksjubileum Juliana en Bern
hard), Eio (Pago Pago) en En 
(Sociale Zorg, schaaldieren). 
Afl}eelding4{z\e hiernaast) 
geeft een schematisch over
zicht van alle zeven stempel
typen die bij model C voorko
men. Uit afieelding sbWjkt dat 
het postkantoor in Steenkool 
het kantoor Biak als overgangs
kantoor had: zie de brede uit
loop van de letter 'A' van 'GUI
NEA'. 
Een overzicht van alle gelegen
heidszegels van Nederlands 
Nieuw-Guinea en de op de fdc's 
van deze zegels gebruikte stem
peltypen vindt u in Tabel A. 

DAGTEKENIHGSTEMPEIS OP 
EERSTEDAGENVELOPPEN 
Uit het voorgaande blijkt dat op 
het kantoor van aanbieding al
tijd een dagtekeningstempel op 
de aangeboden eerstedagenve

loppen moest worden ge
plaatst: op de zegels (officieuze 
couverts) of ergens op de voor
zijde van het stuk (officiële en
veloppen). 
Op de eerstedagenveloppen 
van Nederlands Nieuw-Guinea 
- officieus danwei officieel - kun
nen achttien verschillende ty
pen dagtekeningstempels voor
komen (zie ajheeld'mg 6). 
In Mededelingenblad, het or
gaan van de Studiegroep Zuid-
West Pacific, zijn publicaties 
opgenomen waarin boven
staande gegevens per eersteda-
genvelop zijn vermeld'. 

VERSCNILIEN IN DE ENVELOPPEN 
Niet alleen de stempeltypen, 
ook de enveloppen zelf zijn de 
moeite waard om nader onder 
de loep te nemen. Zo kunnen er 
bij de eerstedagenveloppen E6, 
E7, E8 en Eio een aantal ver
schillen worden geconstateerd. 
Ook voor dit aspect van de eer
stedagenveloppen van Neder
lands Nieuw-Cumea kunt u te
rugvallen op Mededelingenblad 
van de Studiegroep Zuid-West 
Pacific^ 
Op ajbeelding 7 is een leuk ver
schil in de tekst te zien: de 
breedte van Eerste dag van is bij 
de ene envelop 23 millimeter en 
bij de andere 25 millimeter. 
Tot mijn verbazing ontdekte ik 
verder - zie hiervoor afbeelding 8 
- een eerstedagenvelop num
mer E7 die een sluitklep bleek te 
hebben van 62 millimeter. 
Er zijn zonder twijfel nog meer 
verschillen te vinden; iklaat dit 

DAOTEKENSTEMPELS 
De postkantoren waar de covera werden aanggbodan wareo met m het beaat van één ea hetzelfde Manpel 
In totaal zijn 18 verschillende daRtekeniteinpeli op de diveiae kantogen (tebroikt 
Ia« 

I 
KantoOfBaam 

H O U J W D I A / B 

TANAHMERAH 
HOLLANDlA/BINNEN 
HOLLANDIA / NOORDWUK 
BIAK/LUCHTPOST 
SORONG / PAKXETPOST 
SORONG/KEMOE 

SORONGDOOM 

TEMINABOEAN 

HalUnlia.Hamai& 

BIAK /ManaepeatkÊMoot 

HOLLANDIA-NOORDWUK 
MANOKWAR] 

SlaMpator. 

1.2.3 

3,«,7,8,HB 

i 1- 9 6110 '. 

>i111ÏÏM 

GENJEM 
-1 m W 

SIBIL 

10 APRIL IP9P 
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over aan uweigen 'vindingrijk
heid'. 

UURKARAKTERS DAGTEKENIHG-
STEMPEl EN EERSTEDAGSTEMPEL 
MODEL C 
Als u bij het beschouwen van de 
eerstedagenveloppen van Ne

derlands Nieuw-Cuinea ook de 
uurkarakters in de dagteke
ningstempels betrekt (dit in 
combinatie met het uurkarakter 
in de eerstedagstempels) kunt 
u vele filatelistische uurtjes zoet 
zijn. 
Ook hiervan zijn in Mededelings-

VEILIG VERKEER 

% a i # 

VEILIG VERKEER 
V '962 

Eerste dag van 
uilgllle 

Firel day of issue 

Ds Heer Hr. J.F.H.Boom 

Ter Pe lkwi jke traat 9 

Z w o l l e . 

Nederland 

Afbeelding 7 

SOCIALE ZORG 
1 9 6 1 

EERSTE DAG VAN U I T G I F T E - F I R S J ^ A Y OF ISSUE 

Afbeelding 8 

SOCIALE ZORG 1960 EERSTE DAG VAN UITGIFTE - FIRST DAY OF ISSUE 

b\ad van de Studiegroep Zuid-
West Pacific veel voorbeelden 
gepubliceerd. 

ZELDZAME AFSTEMPELINGEN 
OP EERSTEDAGENVELOPPEN 
Uit het voorgaande zal duidelijk 
zijn dat er bij de eerstedagenve-

We zullen uw oplettendheid 
nog even op de proef stellen 
met aft>eelding 10. Wellicht zegt 
u 'Die envelop heb ik ook!' -
maar daar zou ik niet al te zeker 
van zijn, als ik u was. Van deze 
eerstedagenvelop met het eer-
stedagstempel Ci, het dagteke-

vgföe zuiö pac ipc confeRent ie 
paqo paqo i962 
eersip dag van uitgifte - first day of issue 

Afbeelding to 

Schematische overzicht "Bijzonder stempel C": 1 t/m 7 gebruikt op de kantoren voor' 
afstempeling van de FDC's E 3 en E 5 t/m/ E 11. 
Stempel C 

FDC 

BLOEMEN 
VLINDERS 
NEUW-GUINEARAAD 
KEVERS 
VEILIO VERKEER 
JUBILEUM 
PAQOPAOO 
SCHAALDEREN 

1 1 2 1 3 1 4 i J 1 6 1 7 

! 

HOLL 
HOLL 
HOLL 

HOLL 

Hoa 
MERA 

HOLL 1 MERA 

HOLL 
HOLL 

MERA 
MERA 
MERA 

6IAK 
BLMC 
BIAK 
BL\K 
BIAK 
BIAK 
BLW: 

SORO 
SORO 
SORO 
SORO 
SORO 
SORO 
SORO 

L _ \ 

HOLL 
HOLL 
HOLL 
HOLL 
HOLL 

[HOLL 

HOLL 
HOLL 
HOLL 

HOLL 
HOLL 

MANO 
MANO 
MANO 
MANO 
MANO 

HOLL-HOLLANDIA; MERA-MERAUKB; 
MANO - MANOKWARl. 

"Byzonder stempel C 6" is niet gebruikt op 
FDC E 9 JUBCLEUM. 
Deze zegels zijn uitgegeven op zaterdag 28-4-1962 
en het kantoor dat in bet bezit was van " Stempel C 6 
nl. HOLLANDL\-NOORDWUK was gesloten. 
(zieuupsei) NiEuw.aijmEA KOERIER 

DE GROENE 

SORO-SORONO 

0() Tlilna«! » • « «•W««' dk« VM uil- I 
Kitip * hibsicimdtv.u I l i jH de l i j i i to-
Ifi) Hkm&<tt vn Itolltiidia-Nuttidwljtl 
{tBloU>i) l i l t pMtKAnlUir Hollundio t j l 
ivwpi'nd /.Jii v>n Ö800 - loc« uur an 
iv |KMtk.inIi)r«n HdlIBiidio-Olnn^n en 
'ïen'.iiiti v-.in ov(m — lOflO uur, iillHlul-
tvnil vu.K di' vvrkij>i|i v,in poil> rn tM-
lelwjdrdf i i i>|} VMii nlttlftd tn iiüri-
n n i f vflti ,iii>K<tc>iw!iJr .tuithcn 
Vfior nail ' tr ii>Hihtiiii(iM tt l( rll> ^lü 
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Afbeelding 9 

loppen met een speciaal eerste-
dagstempel ook altijd sprake 
behoort te zijn van de aanwe
zigheid van een dagtekenings
tempel - die twee zijn onlosma
kelijk aan elkaar verbonden. 
Afbeelding g toont echter over
duidelijk aan dat er ook uitzon
deringen zijn op deze regel. De 
afgebeelde eerstedagenvelop 
werd aangenomen te Fakfak op 
1 september i960 (dagteke
ningstempel -i.c).6o 11) en 
moest worden verzonden naar 
het overgangskantoor om te 
worden voorzien van het bij
zondere stempel. Fakfak be
hoorde tot het overgangskan
toor Sorong en zou dus ge
stempeld moeten zijn met het 
bijzondere stempel in model C, 
type 4 (C4). Het couvert is ech
ter gestempeld met het bijzon
dere stempel C3 van Biak (zie 
de brede'A'van'GUINEA'). 
Dat er een 'alternatief stempel 
werd gebruikt hield verband 
met het feit dat er die dag een 
luchtpostverbinding was van 
Fakfak naar Biak. 
Tot dusver is op de eersteda
genvelop E5 (Sociale Zorg, vlin
ders) geen eerstedagstempel 
van Sorong gevonden. 

ningstempel 'HOLLANDIA/ 
NOORDWIJ K' (type 4) en het 
Stempelnummer 1 zijn tot dus
verre slechts vijf exemplaren be
kend! 
Afbeelding 11 biedt u een sche
matisch overzicht van de bij
zondere stempels Ci tot en met 
C7, gebruikt op de kantoren 
voor de afstempeling van de 
eerstedagenveloppen met de 
nummer E3 en E5 tot en met 
En. 

FDC-VERKOOP DOOR DE FVNNG 
Ik zal nu trachten een aantal 
vragen over de officiële eerste
dagenveloppen van Nederlands 
Nieuw-Cuinea te beantwoor
den. Het gaat dan om vragen 
zoals 'Hoe kwamen de fdc's in 
het bezit van de liefhebbers?' en 
'Waarom zijn er zoveel onge
adresseerde fdc's in omloop?'. 
Ook ga ik in op details met be
trekking tot de verzending van 
de eerstedagenveloppen door 
Filatelistenvereniging Neder
lands Nieuw-Cuinea (FVNNC). 
Toen de officiële eerstedagen
veloppen op 1 oktober ^ 957 op 
Nederlands Nieuw-Guinea wer
den ingevoerd, werd de FVN
NC belast met de verstrekking 



en de verzending van deze en
veloppen. Elke keer als er op 
NieuwGuinea een nieuwe serie 
bijzondere zegels werd uitgege
ven, verscheen daarover een ar
tikel in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. Op 
deze manier wisten de liefheb
bers dat er een envelop in aan
tocht was. Een voorbeeld van 
zo'n aankondiging is in het 
maandblad van oktober ^ 959 te 
vinden, toen de op til zijnde ver
schijning van couvert E3 werd 
gemeld: 

122 

Evenals hel vorige jaar za) ook nu de Ktlalellaten Vereni 
gms Nederlands NieuuGuinea te HoUandi« haar tussen
kamst \erienen voor de toezending \ « n fdcj. en losse «f
geatciBrel 'e Sociale Zorgzegels De postfnue legels kun
nen n Hederland 3sn de fllotel »lenloketten worden ver
krcKpn 

Besleltingcn Iiunnei uordcn iiiitEL^cvcn aan de Fllatcli> 
ten Vereniging Nedeilandx NleuwGulnea Hol land laH a ven 
ondei de navoifiende voorwaarden 
j de prijx van I Fdc voaiTlen van I serie Sociale Zorg

iegel" bedraagt ; 1,50 in Ncd N A Guineaguldens 
b besieiUngen op ie geien op hei strookje van een inter

natjonaie postwissel zonder vooruitbe'alini! vindt «eeT 
toezending plaats 

c 3(j bestelling van minder dun 5 fdca gcwbicdt de loc 
zending zander verdere kosten voorzler van adres per 
niet aangeteicende luchtpost aangetekende toezending 
^.an deze enveloppen kan nie' worden verzor'it aange
zien dit teveel nerk me! zich orengt 

d 3ij bestelling var S of meer Idc» vindt aangetekende 
veraeidiTg per lucnlpos ptaati in één of meer extni 
nmslagen uaarbi j de tdc s nlel van een adres zullen 

e t>e<iel)lng van losse afgestempelde series kan geschieden 
tegen overmakinK van / 1 — per sene onder bijvoeginj 
van ' 0,40 voor aangetekende venend ng per hichtposl 
pei zending 

Vroegtijdige bestelling met inachlneutlng van bovenstaan 
de regels verzekert u van toezend ng per eeiste gelesen
heid iw IS november a « 

De verzamelaars konden de en
veloppen bestellen door middel 
van vooruitbetaling (via een in
ternationale postwissel) aan de 
FVNNG in HollandiaHaven. 
De vraag waarom er zoveel on
geadresseerde eerstedagenve
loppen in omloop zijn, is een
voudig te beantwoorden. Als er 
minder dan vijf fdc's werden be
steld, volgde toezending van de 
enveloppen zonder verdere kos
ten in een bruine envelop, die 
voorzien van een adres  per ge
wone post werd verzonden. De 
enveloppen in die bruine enve
lop behoefde uiteraard niet van 
een adres te zijn voorzien  en 
dat waren ze dan ook niet. Het
zelfde gold voor bestellingen 
van meer dan vijfeerstedagen
veloppen: het enige verschil 
was dat de couverts dan aange
tekend (eveneens in een bruine 
envelop) aan de besteller wer
den gezonden. 
Het voorgaande verklaart ook 
waarom het soms zo moeilijk is 
om bepaalde eerstedagenvelop
pen van Nederlands Nieuw
Guinea te vinden die 'echt gelo
pen' hebben: dus voorzien van 
een adres en 'zelfstandig' ver
zonden. 

VERZENDING DOOR DE FVNNG 
Was er bij een bestelling van 
minder dan vijf eerstedagenve
loppen postaal gezien geen pro

f(. P<^ 

S b 
5 AAN: J.A.Koopman 

Vreeland 29' 

Amersfo or t 

•,E 

, 7,^^ 

N e d e r l a n d . 

Afbeelding 12 

Overzicht baarfrankering van HOLLANDIA. 

UitgiAe 

Kinderzorg 
1 10 1957 

Rode K n u s 
1 10 1958 

Steiieiigebergte 
10 4 1959 

Bloemen 
1611 1959 

7 4 1960 

Vluidere 
1 9 1 9 6 0 

Nw Guinea Raad 
5 4 1961 

K e v e n 

15 9 1 9 6 1 

Veilig Veikeer 

16 3 1962 

Jubileum 
28 4 1962 

Pago Pago 

18 7 1962 

Schaaldieren 
17 9 1962 

Aanduiding 
Port 
betaald 

met hand 

geschreven 

gestempeld 
met pijlen 

met pijlen 

met hand 
geschreven 

getypt 

g « y p i 

gedrukt 

gediukt 

gednikt 

gedrukt 

gedrukt 

gedrukt 

Frankeer

bedrag 
vermeld 

J» 

nee 

nee 

nee 

j a 

J« 

j a 

J» 

nee 

J« 

nee 

nee 

Ovaal 
kantoor 

naamstempel 

j a 
Nederlands 

j a 
Nederlands 

paars 

j a 
Nederlands 

Frans 
paars/zwart 

nee 

j a 
Nedertands 

Frans 

paan/rood 

j a 
Nederlands 

Frans 
paars/rood 

j a 
Nederlands 

paare 

j a 
Nederlands 

paars 

j a 
Nedertands 

paare 

j a 
Nederlands 

paars 

j a 
Nederlands 

paars 

j a 
Nedertands 

paars 

Paraaf 

ambtenaar 

j a 

j a 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

j a 

ja 

Dagtdcenstempel 
naast stempel 
Port betaald 

nee 

nee 

ja/nee 

jaAiee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

□ee 

nee 

nee 

nee 

nee 

Afieelding ij 

bleem, zodra er meer dan vijf 
exemplaren werden besteld 
moesten er toch bepaalde pos
tale maatregelen worden getrof
fen. De zending werd in die ge
vallen omschreven als 'baar
frankering'. We nemen afbeel

ding 12 als voorbeeld: 

Port betaald: geschreven 
Frankeerbedrag: niet vermeld 
Ovaal stempel: niet gebruikt 
Paraaf ambtenaar: niet gezet 

Dagtekeningstempel: op aan
tekenstrookje 
Per Luchtpost/Par Avion: 
in kastje 
Linksonder f4.20 
Inhoud: vijf bestelde eersteda
genveloppen (zie de '5' voor het 
adres), waarvan vier gefran
keerd meteen serie (f 1.) en 
één gefrankeerd met tweemaal 
5+5 c. 
Het betrof in dit geval de toe
zending van eerstedagenvelop 

BELANGSTELLING VOOR 
'TROPISCH NEDERUND'? 

Hebt u belangstelling voor de 
emissies en poststukken van dee 
voormalige Nederlandse kolo
niën? Neem dan contact op met 
een studiegroep waarin u zich 
als verzamelaar van 'tropisch 
Nederland' thuis zultvoelen: de 
Studiegroep ZuidWest Pacific. In
formatie over de studiegroep en 
over het lidmaatschap wordt 
verstrekt door de secretaris, die 
u kunt u bereiken op dit adres: 
Secretaris ZWP, Postbus 1206, 
2280 CE Rijswijk. 
Verzamelaars die eerstedagen
veloppen bezitten met kenmer
ken die in bijgaand artikel niet 
worden beschreven, worden van 
harte uitgenodigd zich op het
zelfde adres te melden. 

E5 (Sociale Zorg, bloemen) van 
i 6 november!959. 
De aanduidingen Port Betaald 
enzovoort werden op verschil
lende manieren op ae bruine 
envelop aangebracht: ze kon
den geschreven zijn, gestem
peld, getypt of gedrukt (zie af
beelding 13) 

NIEUWGUINEA RAAD 
Aangetekende toezending van 
een eerstedagenvelop 
was soms ook mogelijk. Zoals 
in 1961, bij het couvert ter gele
genheid van de NieuwGuinea 
Raad (envelop E6). In dat geval 
vond de verzending niet plaats 
in de gebruikelijke bruine enve
loppen, maar werden afzonder
lijlce, aangetekende eersteda
genveloppen verzonden. 
Afbeelding 14 (eerstedagenvelop 
Veilig Verkeer, nummer E8) 
brengt de volgorde van een en 
ander duidelijk in beeld. Voor 
het bestellen van deze aangete
kende eerstedagenvelop werd 
f2.30 per internationale post
wissel overgemaakt naar de 
FVNNG. Er werd besteld één 
aangetekende eerstedagenve
lop plus een serie. Linksboven 
is het stempeltje Port f betaald 

file:///erienen


aangebracht, waarin met de 
hand het bedrag ('-.95') is inge
vuld, overeenkomend met het 
geldende tarief (verzendkosten 
eerste gewichtsKlasse tot 20 
gram een kwartje, plus lucht-
rechtfo.30, plus aantekenrecht 
fo .4o| . 
De linksonder met blauwe bal
pen aangebrachte vermelding 
f 1.10 verwijst naarde prijs van 
de serie op de envelop en die 
van de losse serie in de envelop 
(hij zit er nog steeds inl). Voor 
de envelop-zelf moest een 
kwartje worden betaald. De kos
ten van deze zending bedroe
gen dus voor het porto van de 
eerstedagenvelop f 0.95. plus 
twee series postzegels van 
f 0.55 per serie, plus een eerste
dagenvelop van f 0.25 - in totaal 
dus f 2.,30. Is het niet leuk om 
uit te zoeken wat zo'n envelopje 
ons kan vertellen? 

TARIEVEN 
Een belangrijk onderdeel van de 
postgeschiedenis is het docu
menteren van de gebruikte ta
rieven. Als het om Nederlands 
Nieuw-Guinea gaat kan onder
scheid worden gemaakt tussen: 
- lokaal tarief; 
- interlokaal tarief; 
- internationaal tarief 

De laatstgenoemde categorie 
kan nog worden onderverdeeld 
in: 
- zendingen naar Nederland, In
donesië, de Nederlandse Antil
len en Suriname; 
- de overige landen. 

Uit de hier afgebeelde brief van 
Sarmi naar Hollandia [ajbeel-
ding 75) blijkt dat er sprake is 
van-een 'interlokale brief. Het 
interlokaal tarief in Nederlands 
Nieuw-Guinea bedroeg destijds 
f 0.25. Ook blijkt dat we te ma
ken hebben met het eerstedag-
stempel C2 (zie het schema op 
pagina 120). 

VEILIG VERKEER 
1962 

Por» f - ^ i -
ketaald 

^ wt 
l ï i l i iJl 
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Afbeelding 14 

%ü%^ 

eerste dag van uitgi 
first day of issue 

de Weledelgestrenge Heer 
H. SCHRIJN 

p/a Afdeling Boswezen 
HOTJ.Ar'DIA.-

VERZAMEIMOGEIIJKHEDEN 
Het zal duidelijk zijn dat er aan 
het verzamelen van de eerste-
dagenveloppen van Nederlands 
Nieuw-Guinea vele facetten zit
ten. Dat houdt in dat de cou-

Aßeelding 75 

verts ook op verschillende ma
nieren kunnen worden verza
meld. Enkele mogelijkheden: 
- per eerstedagenvelop, met of 
zonder verschillende dagteke
ningstempels; 

B 2OOS MAANDBLAD FILATELIE 

SORONG* IVIANOKWARI% 

TEMINABOEAN • 
STEENK 

GENJEM« 
HOLLANDIA 

TANAHMERAH« 

De meeste in dit artikel genoemde plaatsen op Nederlands 
Nieuw-Cuinea zijn op deze vereenvoudigde kaart van het 
behandelde gebied terug te vinden. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 

j j f 

' ^ » s 

M MERAUKE• 

- idem, maar dan aangevuld 
met het uurkarakter in het dag
tekeningstempel; 
- idem, maar dan met de ver
schillende uurkarakters in het 
bijzondere stempel. 
Mogelijkheden genoeg dus, om 
aandacht aan dit verzamelge-
bied te besteden. Ik hoop dat u 
die uitdaging wilt aangaan! 

Noten: 
i: Zie onder andere Mededelingenblad, 
ZWP. 076/025 en 083/008. 
2: zie Mcdcdelingenblod, ZWP 084/14, 
084/015, 084/016 en 084/017. 

Bronnen: 
W.Vink: artikel over de verstelbare da
tumstempel A, I oktober 1958. 
Mededelingenblad van de Studiegroep 
Zuid-West Pacific. 
SpecialeCataloflus NVPH, editie 2005. 
Ncderlandsch /Waandblad uoor Philatelie, 
jaargangen 1950-1962. 
Eigen onderzoek (J. Klip, stempelty-
pering afbeelding 4). 

Dankbetuiging: 
De heer N.J.de Weijer ben ik erkentelijk 
voor het feit dat hij mij heeft gestimu
leerd om dit artikel te schrijven. De 
Stempelstudie van de heer S. Koops 
was voor mij een bron van inspiratie; 
ze leidde ertoe dat ik me in de eerste-
dagenveloppen van Nederlands 
Nieuw-Guinea ben gaan verdiepen. 
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VEEL INTERESSANTE ONTWIKKELINGEN 

124 
Informatie over verzekeringen 
Via het Bondsbureau 

In oktober 2004 zijn jury
vertegenwoordigers uit 
de vijf in multilateraal 
verband samenwerkende 
landen in Lyss (Zwitser
land) bijeen geweest. 
Veel aspecten van de fila
telie zijn aan de orde ge
weest. De belangrijkste 
onderwerpen waren: 

Geldigheidstermijn van 
bclcroninflen 
Op dit moment is in Ne
derland een bekroning 
acht jaar geldig. Het 
Bondsbestuur heeft be
sloten de termijn in over
eenstemming te brengen 
met de internationale re
gels en uit te breiden tot 
tien jaar. 

Ee'nicaderuerzamelingen 
Het belangrijkste discus
siepuntwas of onder
scheid moest worden ge
maakt tussen de beoor
delingen van inzendin
gen van een beginnende, 
respectievelijk een erva
ren exposant. Nederland 
kent dit onderscheid 
niet, Duitsland bijvoor
beeld wel. Ook de FIP 
heeft hierover nog geen 
duidelijk standpunt inge
nomen. Nederland heeft 
besloten af te wachten 
wat de FIP (waarschijn
lijk in 2006) zal beslui
ten. 
Op dit moment stelt de 
FIP dat op nationaal ni
veau een bepaalde bekro
ning moet zijn behaald 
om internationaal mee te 
mogen doen. Nederland 
steltals eis: diamant 
voor internationale deel
name. 

Indeling in perioden 
Ten aanzien van de inde
ling in perioden in de 
traditionele filatelie en 
de postgeschiedenis 
werd het volgende afge
sproken. 
Voor traditionele Jilatelie is 
een driedeling ingevoerd 
die ook in Nederland 
geldt: 
- periode tot ca. 1900; 
- van ca. 1900 tot ca. 

1950; 
- van ca. 1950 tot heden. 
Uiteraard wordt hierbij 
gekeken naar waar zich 
het zwaartepunt van de 
inzending bevindt. Een 
verzameling kan dus best 
in 1895 beginnen, maar 

toch in de tweede rubriek 
worden geplaatst. 
Voor postgeschiedenis 
wordt de volgende, even
eens in Nederland gel
dende driedeling aange
houden: 
- periode tot de aanslui

ting bij de Wereldpos
tunie UPU (voor veel 
landen is dat 1875); 

- van UPU tot aan de 
Tweede V^^ereldoorlog; 

- vanaf de Tweede We
reldoorlog. 

Ook hier is weer van be
lang waar het zwaarte
punt van de inzending 
ligt; dit bepaalt in welke 
periode de collectie 
wordt geplaatst. 

Postgeschiedenis en 
niet-jilatelistisch materiaal 
Het is nu weer toegestaan 
in beperkte mate niet-fi-

materiaal betreft: er kan 
gedacht worden aan on
geveer tien procent, of
wel één blad per kader. 

Open klasse 
Bij het punt 'Open klasse' 
kwam een duidelijk ver
schil van mening naar vo
ren. Nederland heeft de 
door de FEPA aangeno
men regels voor de Open 
klasse aangenomen. De 
FIP heeft dat reglement 
'experimenteel' ver
klaard, tot 2006. De an
dere landen aarzelen nog 
of ze deze reglementen 
willen toepassen. 

Nieuiüe klassen 
In Zwitserland worden 
abonnementhouders bij 
de Zwitserse Post uitge
nodigd hun (nieuwe) 
aanwinsten te tonen. In 

in de beoordeling van 
luchtpostverzamelingen. 
Verder werd het begrip 
incoming mail (post van el
ders naar een bepaald ge
bied) behandeld. Uiter
aard gaat het in beide ge
vallen om de wijze van 
beoordelen door de jury. 

De doorgaans heel 
vruchtbare multilaterale-
bijeenkomsten zorgen er 
voor dat de wijze van het 
benaderen van verzame
lingen in de aangesloten 
landen zo uniform moge
lijk wordt. De multilate
rale bijeenkomst legde 
mede de basis voor het 
jaarlijkse juryoverleg in 
Nederland, dat in decem
ber jl. werd gehouden. 
Alle juryleden zijn nu in 
principe weer op de 
hoogte van alle ontwik
kelingen van de afgelo
pen periode. 
Henk Buitenkamp 
Juryaduiescommissie 

Momentopname van een van de vele discussiemomentcn tijdens de recente multilaterale jurybijeenkomst; uan 
links naar rechts de heren H. Buitenkamp, P. Alderliesten, F.S.J.G. Hermse cn A.JJ.M. uan Deutckom. 

latelistisch materiaal op 
te nemen in een posthis
torische verzameling. Ui
teraard moet dat materi
aal een duidelijke samen
hang vertonen met het fi
latelistische materiaal. 
Gedacht kan worden aan 
een tarieftabel bij een ta-
rievenverzameling of aan 
een bepaalde circulaire 
die van essentieel belang 
is voor het tentoongestel
de. Bij voorkeur dient een 
origineel te worden op
genomen, al zal dat in 
lang niet alle gevallen 
mogelijk zijn. Wat het 
aandeel niet-filatelistisch 

Nederland en Duitsland 
is een dergelijk evene
ment niet mogelijk, ge
zien het grote aantal 
abonnementen. Veel be-
langsteüing is er voor de 
nieuwe Nederlandse 
klasse van Catalogus- en 
Voordrukalbumverzame-
lingen. In 2005 is dat een 
belangrijk onderwerp 
voor de volgende multila
terale jurybijeenkomst. 

ODerige onderwerpen 
Behalve aandacht voor al
gemene aspecten waren 
er ook enkele lezingen 
over bepaalde elementen 

CATALOGUS IS 
GOEDKOPER 

Een zetfout in het be
richtje dat onder de kop 
'Nieuws van de Service
afdeling' in Filatelie van 
januari jl. (pagina 69) 
werd geplaatst, is er de 
oorzaak van dat bij de Ca
talogus Nederlandse Plaat-
Jouten (auteur: W.J.N. 
Mast, bestelnummer 
200C) een te hoge ver
koopprijs (€18.50) ver
meld is. Het boek is tien 
euro goedkoper en kost 
dus slechts €8.50. 

Redactie Filatelie 

http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.org


ONDERSCHEIDINGEN 
IN FRIESLAND 

Bondsvoorzitter Ties 
Koek reikte onlangs in 
Leeuwarden twee onder
scheidingen uit aan leden 
van de vereniging van 
postzegelverzamelaars 
'Friesland'. De heer Lam
mert D. Goree ontving de 
gouden bondsspeld van
wege zijn jarenlange in
zet als penningmeester 
en andere functies bin
nen de vereniging. Hij 
trad in de voetsporen van 

zijn vader, die dertig jaar 
penningmeester was. Hij 
overtrof zijn vader zelfs 
door 33 jaar de pennin
gen te beheren. 
De heerRients S. Sijbrandy 
was 21 jaar lang voorzit
ter van de vereniging. In 
die periode heeft hij sterk 
geijverd voor verbreding 
van de verzamelgebie
den. Hij was een sterke 
kracht achter de Friphilex 
tentoonstellingen. Voor 
zijn verdiensten ontving 
hij de zilveren bonds
speld. 

Bondsvoorzitter Tics Koek reikt de 
heer Corc'e (rechts) zijn speld uit 

Ook de heer Sijbrandy uicrd door 
de heer Koek onderscheiden. 

VERZEKERING VAN INZENDINGEN OP 
INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN 

In verband met de huidi
ge ontwikkelingen is het 
Bondsbestuur genood
zaakt de regels voor deel
name aan een internatio
nale tentoonstelling via 
een landscommissaris 
aan te scherpen. Een 
landscommissaris mag 
vanaf I januari 2005 uit
sluitend inzendingen 
meenemen die voor deel
name zijn verzekerd. 
De inzender moet bij het 
inleveren van de inzen
ding voor de desbe
treffende tentoonstelling 
een kopie van het verze
keringsbewijs bijvoegen. 
Het kan zijn dat de inzen
der al een verzekering 
heeft voor de inzending. 
Vanzelfsprekend wordt 
die verzekering geaccep
teerd als daarop ook het 
transport (heen en terug) 

bij deelname aan de ten
toonstelling is verzekerd. 
Als een inzender geen 
verzekering heeft, kan hij 
of zij een tijdelijke verze
kering voor de desbe
treffende tentoonstelling 
afsluiten. Inlichtingen en 
tarieven kunnen op het 
Bondsbureau worden 
verkregen. Attentie: voor 
de tentoonstelling in 
Kerkrade geldt boven
staande regel alleen voor 
inzendingen die door de 
landscommissaris wor
den meegenomen. Als u 
de inzending zelf naar 
een tentoonstelling 
brengt, de collectie daar 
zelf opzet en ook weer af
haalt, bent u zelf verant
woordelijk. Maar ook in 
dat geval is het afsluiten 
van een verzekering een 
verstandige maatregel. 

GIEL BESSELS 
ONDERSCHEIDEN 

In het voorjaar van 2004 
IS BKDvoorzitter Giel 
Bessels in Hilversum 
door de burgemeester 
van die gemeente ko
ninklijk onderscheiden 
voor het vele werk dat hij 
heeft gedaan  en nog 
steeds doet  voor de re
gionale, nationale en in
ternationale filatelie. 

BONDSKEURINGSDIENST IS 
OP ZOEK NAAR VERSTERKING 

Begin 2004 ontvingen 
alle verenigingen van de 
Bond een brief waarin de 
aandacht werd gevestigd 
op het bestaan van de 
Bondskeuringsdienst 
(BKD). In de brief werd 
gemeld dat de BKD be
mand wordt door een 
team van vrijwilligers 
(keurmeesters en advi
seurs); de besturen werd 
medewerking verzocht 
om nieuwe kandidaten 
voor te dragen ter verster
king van het team. 
De taakverdeling binnen 
de BKD is dat de keur
meesters de keuring uit
voeren. Elk item wordt 
door ten minste twee 
maar meestal drie keur
meesters bekeken. De 
BKD heeft verder een 
kring van adviseurs, die 
door de keurmeesters 
kunnen worden inge
schakeld als specialisti
sche kennis op een be
paald deelgebied vereist 
is. Doordat de kring van 
adviseurs in de loop van 
de jaren geleidelijk aan 
kleiner is geworden en 
ook de kennis op deelge
bieden de laatste jaren 
fors is verdiept, is de be
hoefte aan nieuwe advi
seurs evident. 
Bij het verrichten van de 
keuringen maken de 
keurmeesters gebruik 
van optische en fotogra
fische apparatuur. De 
BKD beschikt verder op 
het Bondsbureau in 
Utrecht over een uitge
breide bibliotheek die ge
heel gewijd is aan ver

valsingen. Ook is er een 
grote referentieverzame
ling met duizenden falsi
ficaten beschikbaar, 
evenals een (foto)archief 
dat in de loop van een 
aantal jaren is opge
bouwd. Al deze zaken 
kunnen door de keur
meesters gebruikt wor
den bij de keuringen. 
Om in aanmerking te ko
men als adviseur of als 
(aspirant)keurmeester 

«0\AïMJ'«(VCSC/£Mr 
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Voorbeeld van een door de Bonds
kcurin^sdienst (BKD) afgegeven 
certificaat. 

dient u een diepgaande 
kennis te hebben van de 
Nederlandse filatelie of 
van die van de Overzeese 
Gebiedsdelen. Maar ook 
als u zich slechts deskun
dig acht op een deelge
bied van de Nederlandse 
filatelie kunt u in aan
merking komen voor op
name in het BKDteam. 
Aarzel dus niet om u aan 
te melden! Uw investe
ring bestaat uit de tijd die 
u kunt afstaan; de keurin

gen verricht u in principe 
thuis, op een moment dat 
het u uitkomt. Tegenover 
die investering staat dat u 
(nader) kennis maakt 
met veel aspecten op het 
gebied van inkten, druk
technieken en verval
singsaspecten in ruime 
zin. Deze kennis kunt u 
verwerven door als 'aspi
rant' eerst enige tijd 'mee 
te draaien' bij de keurin
gen die binnenkomen. 
Na verloop van tijd is het 
dan mogelijk door te 
groeien tot keurmeester. 
Het team komt viermaal 
perjaarinzijn geheel bij
een in Utrecht om erva
ringen uit te wisselen en 
bestuurlijke zaken te re
gelen. 

Als u zich wilt aanmelden 
kunt u contact op te ne
men met de heer Arthur 
Steegh, telefoon 023
5384212, of per email: 
j.steegh(a)quicknet.nl. U 
wordt dan uitgenodigd 
voor de eerstvolgende 
vergadering. Wilt u voor 
u een beslissing neemt 
eerst nog nadere infor
matie, neem dan contact 
op met de voorzitter van 
de BKD, de heer Giel Bes
sels: telefoon 035
6214852. U kunt ook de 
BKDpagina's raadple
gen op de website van de 
NBFV: 
u)U)U).nbfü.nl/bkd.htm. 
Als u wilt helpen om de 
activiteiten van de Bonds
keuringsdienst verder uit 
te bouwen wordt dat bij
zonder op prijs gesteld; 
de BKD ziet uw reactie 
met veel belangstelling 
tegemoet! 

NIEUWS VAN DE 
SERVICEAFDELING 

De naam Claude I.P. Del
beke uit België is welbe
kend bij de verzamelaar 
van postgeschiedenis. 
Voor zijn filatelistische 
activiteiten kreeg hij in 
1997 wereldwijde erken
ning door het onderteke
nen van de Roll ojDistin
^uished Philatelists van de 
Royal Philatelic Society. 
Enkele van Delbeke's 
boeken zijn opgenomen 
in de boekenlijst van de 
Serviceafdeling van de 
Bond, zoals De Post vanuit 
de Nederlanden 18131853 
(uitgegeven in 1989) en 
De Nederlandse Scheepspost 
deel 1 NederlandOostIndie 
i5ooigoo (1998). Zijn 
derde boek, De Nederlandse 
Scheepspost deel 2, Neder
land en het Westen 1600
igoo, verscheen in 2002. 

Claude j.P. DelMx ■ tor Uü 

flederlatidseScheepspt 
/ƒ Nederland en het westen 

Met catalogus van de stempels 

Dit laatste boek behan
delt de scheepvaartver
bindingen van Nederland 
met de koloniën op het 
westelijk halfrond, maar 
is veel breder van opzet. 
Het bestrijkt ook het ge
bied van de verbindingen 
tussen Noord-Europa en 
de Verenigde Staten. In 
de negentiende en twin
tigste eeuw was het 

scheepsverkeer tussen de 
Engelse havens en New 
York zeer intensief. Be
halve een fascinerende 
geschiedschrijving laat 
het boek ook vele over
zichten zien die voor ver
zamelaars van belang 
kunnen zijn, zoals ver
trek- en aankomsttijden 
van schepen, gegevens 
over de schepen zelf, 
postale reglementen, cir
culaires en stempelge-
bruik. Daarnaast geven 
de duidelijke afbeeldin
gen ons een idee van hoe 
het er vroeger aan toe 
ging. De Serviceafdeling 
beschikt nog over enkele 
exemplaren van dit boek, 
dat bij het Bondsbureau 
kan worden besteld (zie 
overzicht in het januari
nummer van Filatelie). 
De prijs (inclusief ver
zendkosten) is 65 euro, 
het bestelnummer is 130. 
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KLM 
Op I april van dit jaar 
gaat de KLM vliegen van 
RotterdamAirport naar 
London City Airport; 
hiervoor wordt een toe
stel van het type Fokker
50 ingezet. 

P e n januari jl. is de 
dienst van Rotterdam 
Airport naar Parijs ge
staakt; dit vanwege de te
genvallende vervoersont
wikkeling op deze route. 

LUFTHANSA 
Er zijn weer stukken te
ruggekomen van de Duit
se luchtvaartmaatschap
pij Lufthansa. Het gaat om 
de vlucht van Athene naar 
Frankfurt van 31 augus
tus 2004 [i]. Er werd ge
bruik gemaakt van een 
toestel van het type A300
600. De vlucht hield ver
band met de Olympische 
Spelen in de Griekse 
hoofdstad. Opmerkelijk: 
de enveloppen van de 

heenvlucht waren op het 
moment dat de kopij voor 
dit nummer werd ingele
verd nog niet binnen. 

Op 17 oktober 2004 was 
er een vlucht van Kaap
stad naar Frankfurt met 
een A340300 [2]. Ook 
hiervan moeten de enve
loppen van de heenvlucht 
nog terugkomen. 

CHRISTKINOL 
Kerstmis is in Oostenrijk 

altijd aanleiding voor een 
Chnsticindlballonvaart 
met post aan boord [3]. 
De vaart werd ditmaal 
wat vroeger dan normaal 
georganiseerd op 28 no
vemberjl. 

ZEPPELINS 
Van 29 april tot en met 25 
juh 2004 werd een zoge
noemde OstEuropaTour 
met een Zeppelin georga
niseerd [4, 5]. 
Op 2 juli 2004 zou er een 

ballonvaart van Duitsland 
naar Japan zijn; hoe het 
afliep leest u in het stem
pel op de envelop [6]. 
De Olympische Spelen 
werden bedacht, respec
tievelijk herdacht met een 
Zeppelinvaart op 26 juli 
2004 [7]. 
Niet alleen vliegtuigen, 
maar ook de Zeppelins 
doen mee aan record
vluchten. Het bewijs 
daarvoor werd op 27 ok
tober geleverd [8]. 

HUMOR IN 
ZWITSERLAND 

= In de filatelie is er qua 
S humor niet zo heel veel te 
 beleven. Toch zijn er 
■« postadministraties die 
Z hun best doen. Zoals de 
~ Zwitserse, die vorig jaar 
"2 een zegel van 85 cent uit
^ bracht na daarvoor een 
^ cabaratier, Emil Stein
^ berger, te hebben inge

—"^ schakeld. Dat de cabare
1 fli tier behalve humorist ook 
I ■ * graficus èn voormalig 

postbeambte is, speelde 
misschien een rol. Vol
gens het Duitse postze
gelblad Michel Rundschau 

stond Steinberger op het 
punt de opdracht na een 
aantal vruchteloze pogin
gen terug te geven, tot hij 
op een idee kwam: een 
deurbel! Humor in zijn 

simpelste vorm: de deur
bel ziet er uit als een ge
zicht, waarbij de lands
naam Helvetia als la
chende 'mond' fungeert 
en het wapen van Zwit
serland de rol van 'neus' 
vervult. Michel is er niet 
kapot van en spreekt van 
Dinfl Dong Helvetia! 

BEDREIGDE 
POSTZEGEL 

'Bedreigde dieren'  die 
kennen we wel  maar be
dreigde postzegels...? En 
toch maakt de Berner Brief
marken Zeitunfl zich zor

gen over de Zwitserse ze
gel van I frank, die vooral 
voor (prent)briefkaarten 
wordt gebruikt. Die kaar
ten zijn een vaak toege
past middel om er de op
lossingen van puzzels en 
dergelijke mee in te zen
den. Maar in de Zwitserse 
media is steeds vaker het 
zinnetje 'U kunt uw op
lossing ook doorbellen' 
te vinden, met de toevoe
ging 'i frank per gesprek, 
dus net zo duur als een 
postzegel'. De BBZ be
treurt dat, want het be
staan van de zegel van i 
frank wordt erdoor be
dreigd. 'Maar ja,' zegt 

blad. 'Bij het gebruik van 
een zegel verdient de PTT 
eraan, maar de opbrengst 
van die telefoongesprek
ken komt grotendeels bij 
de krant of het tijdschrift 
terecht.' 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, wcormEijer,2@)planrt.nl. 
Federatie I.V. Philatclica: 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 Ben-
nekom. 
Jcu^dFilatelie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, i'-imlleke.tnbg) 
iDxs.nl. 
Ned. Ver Voor ThematiscKc 
Filatelie: J.C. van Duin, Berg-
lustlaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
PV DePosthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39,2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5, 7608 KT Almelo, ©0546-
861525, ^b.karsch(3)hccnct nl. 
Almere: 
VPVA Almcre; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©036-5341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier-
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
&ipm.Ddpoel@)tistali nl. 
Altena: 
NVPV; A. Sprangers-Bakkenes, 
Provincialeweg N128,4286 EE 
Almkerk, ©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV APV; mw. M. van der 
Wei]den, Grienden 67,3831 HP 
Leusden, ©033-4945343, 
• MudWeijden(g)mdis.nl. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan So-
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©020-6405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294-283962. 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6302006. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
dam, ©0299-654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. Hoo-
gerhuis-van Schellen, Van Ba-
erlestraat 14 bv, 1071AW Am
sterdam, ©/fax 020-6734323. 
PV Postaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, ^secretans(J)postau-
maat nl. 

Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wildernis
laan 13,7313 BB Apeldoorn, 
©055-3554110. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR 
Apeldoorn,©055-5223655, 
-«iarendmaas(3)daxis nl. 
Appingedam: 
PVAppm^edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, läjjjuiskes®) 
hetnct.nl. 
FV 'De Globe'; G. A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839, 
wr tenhoedtoi(5)chello.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Posmma, Vol
machtenlaan 8,9331BL Norg, 
©0592-612413. 
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Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Philatelica Badhoeuedorp; T. van 
Leeuwen, Jan Bennmghstraat 
43,1181 SB Amstelveen, ©020-
6415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat 31, 3772 CE 
Barneveld, ©06-12398602, 
'•ide5lobe-barneueld(a)u;anadoo.nI. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576. 
FV'Delta Oost'; T. van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; E.A. Oude Elfe-
rink. De Haaghe 37, 6641BJ 
Beuningen, ©024-6777132. 
Beverwijk; 
KPC Beuerwijk; R.v.d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk';. J.H. te Brinke; 
Burg. Fabiuspark log, 3721 CL 
Bilthoven, ©030-2292047. 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatclica; raw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546-

•icor.meijer(J)hccnet.nl. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zartiaan 55,2742 BP Waddinx-
veen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o ;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. SchuUer, Markt 27, 
5281 AVBoxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PV Philatclica Briellc-Westuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640. 
Bruinisse: 
PVBruinissc; 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: 
FVlJssel-&Lekstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastncum; M.J. Kramer, 
Rooseveltlaan 43,1902 DJ Cast
ricum, ©0251-657751. 
Coevorden: 
PVCoeuorden c 0.; J. Bakker, Sin
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523-260051. 

D 

Daifsen: 
IV Philatclica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711LX-
Nieuwleusen, ©0529-484061. 
Delden: 
PC Deldcn; H. Verschuuren, Lan-
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WP Delft; J.C. V. Muiswinkel, A. 
V. Schendelplein 71,2624 CR 
Delft, ©015-2564838, 

i=ahansmuis(ä)jci;anmuisunnl<el. 
speedlinq.nl. 

Delfzijl: 
PV'DcFiucl'; 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, 
win/o(5)DeuentcrPostze5elclub.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxper
io, ©0315-655010. 
Doesburg-Hengelo(Gld): 
FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat36,7009 MJ Doe
tinchem, © 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPV 'De Postjager'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof ig, 3311JT Dor
drecht, ©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 JP Dronten, ©0321-
310101, Mh-aklos(3)dronten net. 
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els-
hout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353. 
DuivenAVestervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740. 

Echt: 
Phil.Ver Echt; W. Utens, Molen
weg 19, 6049 GA Herten, 
©0475-330788. 
PhVGcIrc-Gulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©046-4492604. 
Edam/Volendam: 
'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. Os-
terlinghstr. 34,1135 ED Edam, 
©0299-372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, 
-•>3,radstaat@hccnct nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499- 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.G.C, de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481-376064. 
Emmeloord: 
rV Philatelica; J.Gerbens, 
Nooordzoon 48, 8316 CJ Mark
nesse, ©0527-201960, î ,gcr-
bens(3)u)orldonlinc.nl. 
Emmen: 
PV Emmen; G. de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
EPV; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg. Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sinard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerec/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bcudandcn'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945. 

ADRBSVERBETERINGSFORMULIER 

Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PrinsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook e-mailen; het adres is 
e.braakensiek@u;orldonlinc.n! 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
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http://speedlinq.nl


Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033, • henla@ 
luorldonlinc nl. 
Gorinchem: 
PVGormchem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK
Gouda, ®or82525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benve
nutolaan 8,2253 AH Voorscho
ten, ©0715722702. 
Philatehca Den Haag; J.P. Lokker, 
Tomatenstraat 245, 2564 CR 
Den Haag, ©0703256494. 
PC 'De Krina'; W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vredcstein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PV'sGravenhagee o ;J. Alsem
geest, Zwedenburg 254,2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 

IV Philatehca, 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, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19 00 uur) 
IV Philatehca, H J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 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, Dorsers
straat 79,2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA;J.C.vanderBi)l, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwij'k: 
PV Harderuiijk en Omstreken; W C. 
WiUemse, Bosboom Tous
sainstr. 5,3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.Lvan 
Baaren, DeBuurt45, 3372DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, "^arjanDanbaarcn® 
hctnct nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 

2 Heerenveen: 
■= PVHecrenueen;G de Beer, De 
2! Plasse I, 8449 EH Terband, 
%. ©0513625239. 
= Heerhugowaard: 
co PHV Heerhu^ouJaard e o ; mw 
^ L.J. Folkers.Bloemaertiaan II, 
„ 1701VH Heerhugowaard, 
 ©0725715665. 
" Heerlen: 
<t PV Heerlen, mw C H Wolsing
^ Grens, Promenade 267, 6411JJ 
" Heerlen, ©0455717790. 

1 AA ^^2^= 
I i o '^''''**''^ Hceze; J. van der Linden, 

* Adas42, 559iPKHeeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder, L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0640772367. 

Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis, J.J. Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Helle
voetsluis, ©0181322699. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, ES t leijtcn2@chello nl. 
WPV Helmond; J Neggers,Van 
't HofFstraat 4,5707ESHel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtsc FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV; B E. Sauerwald, Scherp
hofianden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; R. van Ach
terberg, Kloosterstraat 19. 5301 
BM Zaltbommel, ©0418
680790, areneuanachterber^g) 
tiscah nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatehca, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hooacueen; H J Ruiter, Satel
hetenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PFIV HooäezandSappcmeer; T H, 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19,9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPV a/d WestFriesland; J.L.M. 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229231458. 
Philatehca Hoorn; W.E. Bok, Tin
negieter 93,1625 AV Hoorn, 
©0229230322 
Huizen: 
Postze^eluerenymg Huizen e o ; 
G.J. Visscher, Co Bremanlaan 26, 
1251HV Laren,©0355387550, 
[̂  g] uisscher@)hccnet nl. 

Kampen: 
IV Philatehca; J.G. Fidder, Gallé
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatmijk/Rijnsburfl; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke'; H.J. Raes, 
Scha!enboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IV Philatehca; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764
Leerdam: 
NVPV; A Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 
©0345616960, • uersluis a@) 
uiorldonlme nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IV Philatehca; R K J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265. 
LWPV, W. Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, ©0715891334. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; vacant 
AV'De Philatelist', W.L Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; J.P G van der 
Meer, Hondsroos 6,3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 1923 uur), 
[>Jjpgi)dmeer39@)hetnet nl. 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe'; mw M E.A van 
ZantenWillemsen, P.C Hooft
straat7, 7131 WE Lichtenvoor
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
«wissenburg g(g)hetnet nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
VVPVMaassluis(VPM);A.C Ver
beek, Schuberdaan 503,3144 
BK Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZmdLimbura; B.J.M. Braam
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht. 
Meppel: 
Philatehca P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797i AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV'Waterland', R.J, Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LAPurme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, t=.u) storm(3)hi nl. 
Mij'drecht: 
PC De Ronde Venen, mw. N. Zwit
serloodden 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, ©0252

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

373632
Noordwijkerhout: 
IV Philatehca; J M.G. van Mulle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 

Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150,8071 KP Nunspeet, ©0341
254522 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P van Bruggen, So
phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichnng, ©0243233454, 
•^mJo(g)nvyvm]megen nl. 
FV'Nouiopost'; W.J M. Goos
sens, Vendeherstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, '^w] m goossens(g) 
chello nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J Teunis, Dr. De Bruy
nestraat35, 7576 BJOldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen e o ; H. 
Koningen, Tuinfluiterstraat 10, 
7731 ZN Ommen, ©0529
450830. 
Oostburg: 
P V Land van Caäzanä ; J W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe', H Wegh,B 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (Frl): 
StellingueruerFil Ver; P. Rauwer
da. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E. Post, Bea
trixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postze^eluer 'Ins', D Schotting, 
Erasmusplein 13,3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717. 
Purmerend: 
IV Philatelien, H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576. 
Putten: 
PV Telstar', H.D. Buitenwerf, 
Wittenburgi63, 3862EEN1J
kerk, ©0332452484. 

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

35335^ 
Renkum/Heelsum: 
FV'De Globe'; W J G . Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filucro'; R.P.L. Aerdts, Hoen
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©0774744551, is'raerdtscffihet
net nl 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M F. Bijl, Konings
land 71, 6991 DH Rheden, 
©0264951534 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilütelica;W.v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Pei
ze, ©0505032608, SU) ud uel
de(ä)hccnet nl. 
Roermond: 

PV Roermond, Ing. Th J. van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ©0475495899. 
Roosendaal: 
PD Philatehca WestBrabant; J. A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165

317509, tü.noordmail@)hctnet nl 
PV Roosendaal, A J.M. Verhoe

ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PV Philatehca; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat iio, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV, mw N. Boeckholtz

Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio

4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat 21,2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatehca; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rjjssen: 
P V Rijsscn; D Grunwald, 
Groenhng 12,7463 BJ Rijssen, 
©0548542669, ii d grunwa\d@ 
wxs nl. 
Rijswijk: 
WPV Rijsuiijk; D van der Win

den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070

3931315

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pi)nboorastraat87,2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne
kamp, Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
©0224298965 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzecjel
uerzamelaars, H. Schep, Bene
luxlaan 8,2871 HG Schoonho
ven 
Schijndel: 
SWP; F.Fierens, Hertog Hen
drikstraat II, 5492 BA Sint
Oedenrode, ©0413472746, 
sjTansenlia@)annaburcht nl. 
Sittard: 
FVSittard e o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica'; J. van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
P V Eemland; J. van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilafelica,mw. M.H de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, ©0181
616995, — malieu@planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica;H Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
»sh apperlo(5)hetnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsscIham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg 51,8471AJ 
Wolvega, ©0561615153. 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de Rid

der, Lingestraat 5,4535 EPTer



neuzen, ©0115697125. 
PVZceuuischVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistfnclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
'80344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbur^; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Til
burg, ©0135714417, 
iiupttilburfl(a)plflnrt.nl. 

U 

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

Vaals: 
PV'Drielandfnputit'; H.J. Brouns, 
KaroIingenstraat9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraati6,9645 
NV Veendam, ©0598632793. 

Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vival
distraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV 'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PCGrootVeldliouen; J.J.J. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; wnd. C.G.K. 
Timmer, Herman de Manstraat 
6, Vianan,©0347373396. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV; W.F. Brocke, K. 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, ©0118464109. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat4, 5256 BG Heus
den, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilntelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©0715616167. 

I W 

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

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

FV'De Klomp'; G.J.A.Epping
broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FVWoerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, ■•;filatclic. 
U)oerden@uianadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Kon. Sophiestraat3,393iCN 
Woudenberg ©0332867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J, van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0648138293. 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, ''gswets^ 
jreeler.nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan, MJiksmit@chello.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde; I. Nollet, Pluutha

ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 

Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IIsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; LI. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 Cl Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland; I.C. Steu
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 IA Zoetermeer, ©079
3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zujortsluis e.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZu;ijndrechte.o.; mw.I.C. 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; I.W. Havers, Den Uyl
straati4,8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

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

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

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

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

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

Q DIVERSEN 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

€5 
€7.50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 
€17,50 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'̂ n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

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:oerden@uianadoo.nl
http://jreeler.nl
mailto:MJiksmit@chello.nl


EERSTE HAAGSCHE POSTZEGELBEURS 
IS TACHTIG JAAR JONG 

Gezellige sociëteit blijft de nadruk op postzegels leggen 
T E K S T EN F O T O ' S : P A U L V A N B E E K , D R I E B R U G G E N 

üe zaal waarin de terste haagsche fostzegemeurs iedere 

zaterdag wordt gehouden, werd onlangs in een nieuw jasje 

gestoken. Het souterrain van de Pauluskerk aan de 

Donker Curtiusstraat 6a is alweer een jaar of twintig de 

vertrouwde plaats, waar filatelisten van allerlei slag 

elkaar ontmoeten om op een gezellige wijze hun collectie 

uit te breiden of hun overtollige postzegels te verkopen. 

Niemand weet meer de precie
ze oprichtingsdatum van de 
Eerste Haagsche Postzegelbeurs, 
maar wel is bekend dat het om
streeks 1925 moet zijn geweest. 
In de beginjaren vonden de fila-
telistische ontmoetingen plaats 
in het café van het legendari
sche zalencentrum Amicitia aan 
het Westeinde. De 8i-jarige Ch
ris van Beekum, nog steeds een 
trouw bezoeker, herinnert zich 
nog als de dag van gisteren dat 
hij als dertienjarig jochie de 
beurs in 1936 voor het eerst be
zocht: 'De entree was vijftien 
cent,' lacht hij. 'En voor de rest 
van mijn opgespaarde zakgeld 
kocht ik dan postzegels voor 
miin collectie. Het was propvol 
in net café en op alle tafeltjes la
gen postzegels uitgestald.' 

Hoogtijjaren 
Met de postzegelhandelaren 
Moerman en Van Holten als 
gangmakers werd het in de 
loop van de jaren steeds druk
ker. De beurs groeide uit zijn 
jasje en werd verplaatst naar 
een van de zalen van het com
plex. De jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw waren de 
succesvolste decennia in de his
torie van de beurs . De bezoe
kersaantallen liepen mede 
dankzij een ware postzegel
hausse op naar wel vierhonderd 
per zaterdagmiddag. Maar he

laas! Zoals alle hausses raakte 
ook die in de filatelie over zijn 
hoogtepunt heen. Bovendien 
ging het bergafwaarts met de 
glorie van Amicitia. Allerlei re

novatie- en nieuwbouwplannen 
ten spijt werd het gebouw na ja
renlang steggelen gesloopt. De 
beursorganisatie, die al die ja
ren had gehoopt op betere tij

den, werd gedwongen om met 
spoed naar een nieuw onderko
men te zoeken. 

Verhuizing 
Woordvoerder Frans Ligtvoet 
vertelt hoe het verder ging: 'Ge
lukkig vonden we hier in de 
Donker Curtiusstraat een ver
vangende ruimte en was het 
voortbestaan van de beurs ver
zekerd. Ik had nooit gedacht dat 
we het hier zo lang vol zouden 
houden. We hebben wel eens 
gezocht naar een betaalbare 
zaal die beter op onze wensen 
aansluit. Maar die zijn moeilijk 
te vinden in Den Haag. Boven
dien is er hier veel parkeerruim
te beschikbaar. En gratis! Eind 
vorig jaar is de zaal volledig op
geknapt. En daar zijn we heel 
erg blij mee. Niet meer het 
bruin van de jaren zeventig 
maar heldere kleuren en lekker 
veel licht. De bezoekersaantal
len vertonen voor het eerst 
sinds jaren een stijgende lijn. 
Na de verbouwing is het een 
goed moment om weer eens 
aan de weg te timmeren. Daar
om geldt gedurende het eerste 
kwartaal van 2005 vrij entree 
voor iedereen die onze beurs 
voor de eerste keer bezoekt. Zo 
heeft iedere filatelist de kans 
om de sfeer van deze beurs 
eens op te snuiven en te kijken 
of hij of zij zich hier thuis voelt.' 

Postzegelsociëteit 
Veel bezoekers van de Eerste 
Haagsche Postzegelbeurs komen 
er al tientallen jaren en zijn met 
elkaar bevriend geraakt - de 
beurs is ook een soort sociëteit. 
Maar postzegels blijven er de 
hoofdrol spelen; ze gaan meest
al in partijtjes van de hand. Hoe 
breder de belangstelling, hoe 
meer kans van slagen. Iemand 
die op zoek is naar net die laat
ste twee manco's komt niet zo 
gauw aan zijn trekken. 
De Eerste Haagsche Postzegel-
beurs wordt iedere zaterdag van 
elf tot drie uur gehouden in het 
souterrain van de Pauluskerk 
aan de Donker Curtiusstraat 6a 
(vlakbij deThorbeckelaan). Om 
er te komen zijn er goede ver
bindingen met diverse soorten 
van openbaar vervoer. Wie een 
tafel wil huren kan dat tegen 
een redelijke tarief doen via de 
beursorganisatie. 



SPELREGELS DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST IN UW BRIEF KUNT 
U SLECHTS EEN (FILATELIS FISCH) ONDERWERP BEHANDELEN DE REDACTIE KAN DE BRIEVEN 
BEKORTEN ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN DOORGAANS VOOR PLAATSING 
IN AANMERKING PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE HE'I MET DE 
SCHRIJVEREENS IS MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN 

VAN-GOGHZEGELS 
STROMEN BINNEN 

Ik wil de lezers van Fila
telie hartelijk bedanken! 
Na een klein oproepje, 
eind vorig jaar, ontving ik 
duizenden gebruikte 
exemplaren van de Van-
Goghzegel van 39 cent. 
Mijn recordpoging ('Wie 
bezit de meest Van-
Goghzegels?') lijkt dus te 
gaan slagen - ik zit in
middels op ongeveer 
42.000 exemplaren! En 
dat, terwijl mijn adres 
niet helemaal correct in 
Filatelie was afgedrukt: 
ik woon op het adres Of-
fermansstraat 7W (en niet 
op 7a), 5715 AM Lierop. 

W.P TOMASSEN, LIEROP 

'EUR': CORRECTE 
AFKORTING [1] 

De kritiek van de heer A. 
Spijkman in Filatelie van 
november jl. op de Ne
derlandse KNMI-zegels 
van 2004 (rubriek 'Le-
zerspost') begrijp ik niet. 

De aanduiding EUR is im
mers al sinds jaren de in
ternationaal gestandaar
diseerde en gebruikte va
luta-aanduiding voor de 
euro, net als NLG dat voor 
de gulden is, DEM voor de 
Duitse mark, USD voor de 
dollar, enzovoort. 
Leraren die EUR 0.39 fout 
rekenen, zijn mijns in
ziens zelf fouten moeten 
nog iets bijleren, bijvoor
beeld bij een bank. 

M.G HERZ, EINDHOVEN 

'EUR': CORRECTE 
AFKORTING [2] 

In het novembernummer 
van uw blad wordt op pa
gina 904 kritiek uitgeoe
fend op een postzegel die 

de tekst EUR 0.3g bevat. 
De schrijfwijze is echter 
volkomen correct. Voor 
elke munteenheid is na
melijk een uit drie letters 
bestaande afkorting ge
definieerd, die is vastge
legd in de internationale 
standaard ISO 4217. Voor 
de US-doUar is dat USD, 
voor de Canadese CAD, 
voor de gulden NLG, voor 
de euro EUR. Zelfs op de 
kassabonnetjes van de 
supermarkt is de afkor
ting EUR te vinden. 

J.W. VAN WINGEN, LEIDEN 

'EUR': CORRECTE 
AFKORTING [3] 

De heer Spijkman ('Le-
zerspost' , over de afkor
ting EUR) slaat de plank 
mis. De International Stan
dards Organisation heeft de 
bewuste afkorting gere
gistreerd. Je schrijft EUR 
in hoofdletters en er is 
inderdaad maar één let
tertje verschil met het 
voluit geschreven woord 
euro. Bij mijn werkgever, 
een grote internationale 
bankinstelling, is het 
zelfs voorschrift de ISO-
muntcode te gebruiken, 
in plaats van het symbool 
voor de euro! 
Ik stuur u een lijst met 

DKK Danish Krone 
DOP Dominican Peso 
DZD Algerian Dinar 
EEK Estonian Kroon 
EGP Egyptian Pound 
ERN Entrea Nairfa 
ETB Ethiopian Birr 
EUR Euro 
F in Fm nnlIaL 

actieve en buiten gebruik 
gestelde codes. EUR staat 
er gewoon op. 

LA VAN WINGERDEN 
HARDINXVELD-GIESSENDAM 

HOUTEN POSTZEGEL: 
NIETS NIEUWS [1] 

In oktober 2004 ('Uit de 
wereld van de filatelie') 

maakte u melding van 
een houten postzegel van 
Zwitserland als zijnde 
'iets nieuws'. In het no
vembernummer geeft 
Frans Visser hierop com
mentaar; hij meldt dat 
Djibouti al in 1987 een 
houten postzegel uitgaf 
(Lutte contre la lèpre). Maar 
dit is niet de eerste hou
ten uitgifte! 
Op 4 juni 1986 gaf Para
guay al een houten blokje 
uit, gemaakt van ceder
hout uit de wouden van 
het Chacogebied. Op de 
onderste blokrand wordt 
ernaar verwezen dat het 
exportartikel 'hout ' be
langrijk is voor Paraguay. 
Het beeld op het blokje is 
een houtsnede van Dürer, 
'Maria in stralenkrans' . 
Het Michelnummer van 
het blokje is 431. Ere wie 
ere toekomt, Paraguay 
was dus de eerste... 

J. SLAGHUIS 
ENTER 

HOUTEN POSTZEGEL: 
NIETS NIEUWS [2] 

In Filatelie van oktober 
werd een houten zegel 
van Zwitserland als novi
teit gepresenteerd, wat 
Frans Visscher in novem
ber (zie 'Lezerspost') er
toe aanzette te laten we
ten dat Djibouti al in 1987 
een houten zegel heeft 
uitgegeven. 
In mijn verzameling vond 
ik een 'houten' postze
gel, die in 1984 werd uit
gegeven door Gabon, ter 
gelegenheid van het ne
gentiende UPU-congres 
in Hamburg (zie foto). 
Geen wereldschokkend 
nieuws lijkt me. Of dit de 
eerste houten zegel is, is 
mij totaal onbekend. 

TON PELZER (PER E-M All) 

Dear Postal Customer, 

The mail that is being delivered in this bag has been in^a ted at a faality in 
Bndgeport Naw Jersey The irraiSation process used at the Bridgeport faciWy 
was tested and found to be effeclivB in destroying anthrax by an interagency 
team of scientific experts (hat recommended r^ase of this mail for delivery 
WNIe the Inflation process is safe rt can affMt some products that might be 
contained in this mail The pnaducts on this list, if contained in a package or 
envelope that has been irradiated should not be used You should discard them 
and obtain reptacements 

• Any blologteal sample such as blood lecal samples etc could be 
rendered useless 

• Diagnostic ktts. such as those used to monitor blood sugar levels could be 
adversely affected 

• Ptiotograptilc film will be fully exposed 
• Food will be advprsely affected 
• Drugs and medicines may not be effective and their safety could be affected 
• Eyeglasses and contact lenses could be adversely affected 
• Eteclrcmic devices would likely be inoperable 

While the irradiation process successfully kills anthrax, if your mart contains any 
suspicious substances we urge you to set it aside and contact local law 
enforcement authorities This can help in the investigation 

The group of experts that tested the irradiation process was organized by the White 
House Office of Science and Techndogy Policy and included the Armed Forces 
Radtobiology Research Institute, the Food and Dnjg Administration Oie Department 
of Agriculture and the National Institute of Standards and Technology 

We apologize for the delay in delivery of this mail and for any inconvenience that 
may have resuHed Our pnmary interest is to assure that this mail is safe before 
being delivered to you More infonnahon is available at 1 SOO-ASK-USPS 

Thank you for your understandffig 

Sincerely, 

Thomas G Day 
Vice President, Engmeenng 

H|^ir-^'-l(-üirgg'^i o 

ONTSMETTING: 
OOK NU NOG 

Met veel plezier heb ik 
Jeffrey Groenevelds arti
kel over ontsmette post 
gelezen (Desitifectie van 
poststukken: voltooid verle
den tijd.', 'Filatelie' van 
november jl.). 
Ik reageer graag op het 
verzoek, aanvullende in
formatie te willen ver
strekken, al weet ik niet 
of die informatie uitslui
tend over de in het artikel 
genoemde epidemieën in 
Arnhem en Haarlem 
moet gaan. Maar los 
daarvan: gezien de ver
wijzing naar voortschrij
dend inzicht en de mel
ding dat recentelijk geen 

REPÜßüQUE GAßONAISE 

;ONGRES U.P.U. 

tey6iioi]rt55K5fJ5tf 

LA POSTE AUX LET 

sterilisaties meer hebben 
plaats gevonden, wil ik 
een aanvulling geven. 
Dankzij mijn filatelisti-
sche maat Frank Kruis 
kon ook ik in het bezit 
komen van een poststuk 
uit de Verenigde Staten 
dat was gesealed na een 
volledige sterilisatie van
wege een mogelijke an-
thraxbesmetting (milt
vuur) in verband met ter
roristische aanslagen in 
de periode omstreeks no
vember 2001 (zie afbeel
ding). 
De gehele gevolgde pro
cedure wordt in tekst op 
het stuk beschreven. 

GIJS KRAMER (PER E-MAIL) 

[ON]BEKEND BLOKJE 
GELOCALISEERD 

In 'Filatelie' van septem
ber 2004 stond een vraag 
van een lezer die een 'on
bekend blokje' van Span
je had, waarbij de vraag 
zich toespitste op de op
druk. Het bewuste blokje 
werd in 1938 in Spanje 
uitgegeven en staat in 
alle catalogi. Maar net als 
bij veel andere zegels uit 
de periode 1936-1939 het I 
geval is, werden tijdens I 
de Spaanse Burgeroorlog 
een groot aantal zegels 
voorzien van nationalisti
sche opdrukken, zoals 
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MONLMENTOS HISTORICOS DE ESPADA 

Viva Franco of Viua Espana 
of Arnba Espana. Verder 
bedrukten veel plaatsen 
die tegen Franco vochten 
lokale zegels met repu
blikeinse leuzen; soms 
gaven zij zelf zegels ('vig
netten') uit, ter onder
steuning van hun strijd, 
meestal met sociale the
ma's zoals armoede, ge
zondheidszorg en arbei-
dersbelangen. Door deze 
vignetten bij te plakken 
genereerde men fondsen. 
In totaal bestaan er meer 
dan duizend verschillen
de opdrukken en vignet
ten, die terug te vinden 
zijn in gespecialiseerde 
catalogi van de Spaanse 
Burgeroorlog. 
Het getoonde blokje 
werd in 1938 in Burgos 
uitgegeven en bestaat 
met opdrukken in blauw, 
rood of zwart waarbij 
blauw het meest voor
komt. 
HANSVINKENBORG 
uice-uoorzitter Kontakt̂ roep 
Spanje-Portucjal/Ibena 
(PER E-MAIL) 

Naschrift redactie; 
Behalve van de heer Vinken-
horg ontuingen u)ij ook van 
veel andere lezers Dan Filate-
he reacties uan (ongeveer) ge
lijke strekking. Wij danken 
hen uoor hun bijdragen! 

NOG EEN GESLAAGDE 
RECONSTRUCTIE 

Niet alleen Bert van Mar-
rewijk (rubriek 'Wij lazen 
voor u', 'Filatelie' van no
vember 2004), maar ook 
ik heb de 'code' gekraakt 
van de doorlopende be
drukking op de nieuwe 
Nederlandse baliefran-
keerstroken. Alleen had 
ik er geen twintig, maar 
slechts achttien verschil
lende stroken voor no
dig. Het was wel een 
avondje puzzelen om in 
een doos vol stroken de 
exemplaren te vinden die 
de straatnamen zo pre
cies mogelijk laten aan
sluiten. 
Volgens mij is deze me
thode ingewikkelder dan 

de stroken gewoon aan
eengesloten op het post
kantoor te kopen. 

GERDIEN KERSLOOT 
AALSMEER 

REDACTIE FILATELIE 
ZAT OOK FOUT [1] 

In 'Filatelie' van decem
ber 2004 ('Uit de wereld 
van de filatelie', bladzijde 
945) las ik een stukje over 
de Namibische zegel die 
een fout zou bevatten; de 
vermelding XVIII Olym
piad, Athens Greece, ter
wijl het volgens de redac
tie om de achtentwintig
ste Olympische Spelen 
zou gaan. 
Namibië ging inderdaad 
in de fout, maar 'Filate
lie' ook! Want inderdaad, 
op de zegel hat moeten 
staan XXVm Olympiad, 
maar daarmee waren het 
nog niet de 28ste Olym
pische Spelen, maar 
'slechts' de 25ste! Er is 
namelijk verschil tussen 
een Olympiade en de 
Olympische Spelen. De 
eerste term. Olympiade, 
verwijst naar een periode 
van vier jaar. Sinds het 
begin van de moderne 
Spelen (1898) zijn er dus 
inderdaad achtentwintig 
Olympiades verstreken. 
Maar deze telling staat 
los van het feit of er daad
werkelijk Spelen zijn ge
houden! En aangezien er 
in 1916,1940 en 1944 
door oorlogsomstandig
heden geen Spelen zijn 
gehouden, waren de Spe
len van 2004 derhalve de 
vijfentwintigste! 

R.A. VAN WIJNGAARDEN 
AMSTELVEEN 

REDACTIE FILATELIE 
ZAT OOK FOUT [2] 

In 'Filatelie' van decem
ber 2004 wordt gewag 
gemaakt van een fout in 
het randschrift van één 
van de Olympiadezegels 
van Namibië. Die mel
ding is juist. Maar in de 
tekst meldt de redactie 
van 'Filatelie' ook dat de 

fout niet is gecorrigeerd. 
Welnu, die correctie 
heeft wel degelijk plaats
gevonden, al weet ik niet 
hoe een en ander gereali
seerd is. Maar bijgaande 
scans van de 'foute' en de 
' juiste' blijkt dat ze beide 
bestaan! 

PIETERREIJBROEK 
WAGENINGEN 

opvalt; die lijn gaat in fei
te onopvallend over in de 
restvan het haar. 
Bij de plaatdrukken 
(aardverf èn synthetische 
verf) is deze lijn smal be
grensd en heel duidelijk 
(bijna overheersend) aan
wezig. 
Zelfs bij de verschillende 
kleuren van de zegel van 

XVill Olympiad. Aib«as. Greece 

COMPUTER KOMT 
ONS TE HULP 

In heb al eens eerder ge
pleit voor het gebruik van 
een scanner en een com
putertekenprogramma 
als modern vergrootglas 
voor de verzamelaar van 
postzegels. 
Veel verzamelaars vinden 
het bijvoorbeeld lastig 
om de diverse drukken 
van de Wilhelmina-ze-
gels van i8gi (emissie 
'hangend haar') van el
kaar te onderscheiden. 
Met een scanner kun je 
de zegels echter vergro
ten en in een tekenpro
gramma (bijvoorbeeld 
Paint, een programma 
dat op iedere PC te vin
den is) kunnen de scans 
naast elkaar worden ge
plaatst en op die manier 
met elkaar worden verge
leken. 

XXVIIl 01ympT»a AUu i . l 

5 cent (volgens mij sa
men met de zegel van 
i2'/2 cent het 'moeilijk
ste' exemplaar) is het ver
schil goed tot redelijk 
goed zichtbaar. 
Misschien kan de catalo
guscommissie van de 
NVPH overwegen om 
zulke scans in de catalo
gus op te nemen. Ik denk 
dat dat een betere oplos
sing is dan - zoals nu het 
geval is - het vergelijken 
van twee zegels met een 
verschillende(!) frankeer-
waarde. 
MARGRIETHUS VAN HERK 
(PER E-MAIL) 

VARIANT 'AMALIA 
MET WIHE STIP' 

In een ingezonden brief 
van enige tijd terug werd 
melding gemaakt van een 
Catharina-Amaliazegel 
die een wit vlekje ver
toont. Omdat de brief
schrijver graag wilde we
ten of er meer van zulke 
zegels zijn, meld ik het 
(gestempeld) exemplaar 
dat ik aantrof; Amalia 
heeft een wit vlekje op 
haar voorhoofd! 

J.H. VAN DE RIET 
HEEMSTEDE 

Het in de NVPH-catalo-
gus genoemde onder
scheid in de tekening van 
de ogen kan zodoende 
vrij goed zichtbaar wor
den gemaakt. Ook is dan 
te zien dat de lijn die het 
hoofd van de jonge ko
ningin begrenst (tegen 
de achtergrond) bij 
clichédruk nauwelijks 

KERSTSTEMPEL: TE 
VROEG OF TE LAAT? 

Elk jaar stuur ik twee en
veloppen naar Christ-
kindl om ze van de spe
ciale stempels 'Kerstmis' 
en 'Driekoningen' te la
ten voorzien. Meestal 
sturen de Oostenrijkers 
de enveloppen na 26 no
vember ('Kerstmis') en 
na 27 december ('Drieko
ningen') terug. 
Op 29 november 2004 
kreeg ik de eerste envelop 
van 2004 terug. Wie 
schetst mijn verbazing 
toen ik het stempel be
keek: als datum wordt 
vermeld 26.12.2004. 

Het is hetzelfde stempel 
dat in 'Filatelie' werd af
gebeeld, maar in het blad 
staat een andere datum: 
26.11.2004. Ik kreeg dus 
op 29 november een brief 
die op 26 december was 
afgestempeld... 

K. VAN DER GIESEN 
BEVERWIJK 

ALTERNATIEF VOOR 
KLEINRONDSTEMPELS 

Het verzamelen van de 
kleinrondstempels rond 
1900 is niet zo gemakke
lijk meer. Maar daar is 
een oplossing voor: je 
kunt ook de kleine stem
pels verzamelen die vanaf 
1973 op de verdeelsta
tions werden gebruikt. 

En die zijn nog wèl te be
talen. Ze zijn meestal zui
ver afgedrukt en ze staan 
meestal mooi in het mid
den van de zegels. Het 
gaat bovendien altijd om 
echt gebruikt materiaal. 



KLEINE STEMPELS VAN DE VERDEELSTATIONS, VANAF 1 9 7 3 
(opgave- G. Damhuis, Eindhoven) 

Alkmaar 
Almelo 
Amsterdam 
Arnhem 
Assen 
Bergen op Zoom 
Bussum 
Deventer 
Doetinchem 
Emmen 
Goes 
Gorinchem 
Gouda 
's-Gravenhage 
Groningen 

Haarlem 
Heerenveen 
Heerlen 
Hengelo 
's-Hertogenbosch 
Hilversum 
Hulst 
Leeuwarden 
Leiden 
Leidschendam 
Middelburg 
Nieuwegein 
Oosterhout 
OudBeijerland 
Roermond 

Roosendaal 
Rotterdam 
Schiedam 
Sittard 
Sneek 
Terneuzen 
Utrecht 
Vlaardingen 
Weert 
Zaandam 
Zoetermeer 
Zutphen 
Zwolle 

Er zijn ongeveer 43 van 
deze stempels en nu al 
zijn er zeldzame bij: 
Weert is bijvoorbeeld 
maar gedurende twee jaar 
gebruikt-tijdens de 
Kerstdagen - en er zijn 
ook al veel stempels ver
dwenen omdat bepaalde 
verdeelstations opgehe
ven zijn. 
Ik geef u een lijstje van de 
43 stempels die ik ken; ik 
wens de lezers van 'Fila
telie' veel succes! 

G DAMHUIS 
EINDHOVEN 

KLEINE ANNONCES, 
GROTE GEVOLGEN 

In het novembernummer 
2003 van 'Filatelie' heb ik 
een kleine annonce laten 
opnemen voor het ruilen 
van postzegels. Eén dag 
nadat Filatelie bij mij op 
13 november op de deur
mat was gevallen, ont
ving ik al de eerste reac
tie, twee dagen later had 
ik er zes en binnen een 
week zestien. Dit is zo 
doorgegaan tot ik op 23 
februari 2004 de 886ste 

reactie door TPGPost be
zorgd kreeg. 
Mijn postzegelwereld 
heeft vorig jaar dus wel 

op z'n kop gestaan. Maar 
het is en blijft een span
nende ervaring, die ik 
niet graag had willen 
missen. 
Het verbaast me wel dat 
de honger naar postze
gels zo groot is. 
De negatieve kant van dit 
alles is het feit, dat ik van 
de ruim 9.000 zegels die 
ik ontving er honderden 
heb moeten weggooien 
omdat ze kapot waren. 
Daar houd ik toch wat 
wrange smaak aan over. 
Gelukkig was het meren
deel van de toegezonden 
zegels wèl goed ver
zorgd. 
Op grond van mijn erva
ringen ben ik van mening 
dat het wel meevalt met 
wat men algemeen aan
neemt, namelijk dat er 

sprake zou zijn van de te 
rugloop van het aantal fi 
latelisten. De reacties 
kwamen uit alle delen 
van het land: van het 
hoge Noorden tot aan het 
diepe Zuiden. Ik ben heel 
benieuwd wat de ervarin
gen zijn van andere abon
nees die van de rubriek 
'Kleine annonces' ge
bruik maken. 
Overigens denk ik dat, 
als u - net als andere bla
den wel doen - abonnees 
de gelegenheid geeft gra
tis te adverteren, er meer 
ruiladvertenties zullen 
worden geplaatst (want 
het aanbod is nu erg mi
niem). Dat zou de aan
trekkingskracht van uw 
blad ten goede komen. 

COEN BEUMAN 
ROTTERDAM 

STft 

M 
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Altijd Dichtbij 

Amsterdam Tel: 020 - 618 87 12 
Den Haag Tel: 070 - 362 52 63 
Hengelo Tel: 074 - 250 86 50 
Leeuwarden Tel: 058 - 212 20 96 

Amsterdam I 

Den Haag • Utrecht 

" Rotterdam #.>i5 

Venio 

Rotterdam Tel: 010 - 842 67 25 
Sittard Tel: 046 - 420 16 50 
Utrecht Tel: 030 - 244 31 70 
VenIo Tel: 077 - 35 12 698 

De Nationale Partijen Winkels is een landelijke organisatie. 
Wilt u uw postzegeiverzameling aanvullen of verkopen? 

Kom dan even langs bij een winkel bij u in de buurt. 

Bekijk onze website: 
www.nationalepartijenwinkeis.nl 

http://www.nationalepartijenwinkeis.nl


SmÊts PhÊÊately 
De grootste prijslijst van Nederland 

Meer dan 110 pagina's aanbiedingen met: 1.000+ Partijen: 
 Grote & kleine collecties Nederland & Overzee 
 Zeer groot aanbod WestEuropa 
 Mooi Duitsland en gebieden 
 200+ partijen buiten Europa 
 ^+ Uitzoekdozen Wereld 
 Veel partijen geschikt voor wederverkoop 

+ SPECIAL BELGIË !! Meer dan 250 topnummers van dit populaire verzamelgebied. Vraag 
snel onze prijslijst aan, want op=op ! Dit is het moment om eindelijk die klassieke zegel te 
vinden in een mooie kwaliteit, of voor een redelijke prijs die laatste lastige serie te vinden! 

■■••••••••■■•• mmmmmmm 

NU nog meer redenen om te postzegelen bij Smits Philately 
 ^ 

1 ^ /; IA.« i Naam 

Adres 
Postcode 
Plaats 
Tel 

Email 

Interessegebieden 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 0302892620 
openingstijden woezat van 12.00 tot 18.00 uur (don tot 20.00 uur) 

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. 



HET GEHEIM VAN DE POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE? 

ZIJN HET ONZE OPENINGSTIJDEN? IS HET GEWOON DE GEZELLIGHEID? 

Het hele jaar (behalve officiële vrije dagen) U zit vaak met 10 of meer mede

zes dagen per week van ma t/m za van verzamelaars lekker ouderwets te post-

9:00 tot 17:00 uur. zegelen. 

IS HET ONS AANBOD? 

Meer dan 2000 partijen.geprijsd vanaf 

€ 5 tot vele duizenden euro's. Landen-

en motiefverzamelingen in albums en 

insteekboeken voor zowel de beginnen

de als de gevorderde verzamelaar. 

Daarnaast tientallen originele uitzoek-

dozen van de wereld. Bent u geïnter

esseerd in Eerste Dag Enveloppen 

dan bent u bij ons op het juiste adres. 

Wij hebben er meer dan 200.000 die u 

op uw gemak zelf kunt uitzoeken voor 

slechts € 0,50 per stuk. Tevens hebben 

we meer dan 10.000 betere brieven en 

FDC's vanaf € 1 per stuk. 

IS HET DE KOFFIE, WARME CHOCOLA 
OF FRIS? 

Wij hebben 40 zitplaatsen waar u rustig 

onder het genot van een kopje koffie, 

warme chocola of iets fris, de partijen 

kunt bekijken waar u interesse in heeft. 

Wij hebben de meeste bekende catalogi 

waar u gratis gebruik van kunt maken. 

Mocht u vragen hebben dan helpen onze 

deskundige medewerkers u graag. 

Stuur onderstaande bon ingevuld naar 
ons op en u ontvangt geheel gratis en 
vrijblijvend onze maandelijkse 
partijenlijst 

INFORMATIEBON 

NAAM: Dhr/ Mevr. 

ADRES: 

POSTCODE: 

PLAATS: 

TELEFOON: 

E-MAIL. 

INTERESSEGEBIEDEN: 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag, Tel: 070 362 52 63, Fax: 070 362 54 15 
Email: info@postzegelpartijencentrale nl 
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Australië 
Australian Open 19052005 
Het eeuwfeest van de 
Australische open tennis
kampioenschappen werd 
op II januari gevierd met 
de uitgifte van twee post
zegels: een van 50 c. (ten
nisser met op de achter
grond beeld van een ten
niswedstrijd uit 1905) en 
een van $ 1.80 (tennis
speelster met een beeld 
uit een moderne wed
strijd). Er verscheen ook 
een prestigeboekje met 
vier velletjes  elk met de 
twee zegels  en eenzelf
de aantal tussenblaadjes 
met informatie en afbeel
dingen met betrekking 
tot deze kampioenschap
pen. De zegelwaarde van 
het boekje bedraagt 
$ 9.20, de prijs is echter 
$10.95. 

136 

Hrt MicktyMouseboelge von Australië 

stripheld Mickey Mouse 
onder de aandacht. 
Het boekje bevat vijf vel
letjes van eerder uitgege
ven zegels (Let's Party uit 
2003}.met plaatjes van 
Mickey ('All I need to know I 
learned/rom the mouse') op 
de zegelranden. 

^ ■. 
1 

I:.,̂ ,̂' 
^ A"'%.;^ i fp* l 

Ä̂:̂  
Het Australische tennisboekje 

Legendarische Australiers 
Al heel wat jaartjes ver
schijnen er ter gelegen
heid van Australia Day 
postzegels met nationale 
beroemdheden die een 
bijdrage hebben geleverd 
aan de identiteit en het 
erfgoed van het land. De 
uitgiftedatum was dit
maal 21 januari. De ont
hulling van de namen van 
de beroemdheden ge
beurt altijd pas op de dag 
van uitgifte. Dat is de re
den (ik schrijf dit eind 
december) dat ze hier 
nog niet gemeld kunnen 
worden. Bekend is alleen 
dat het dit keer zes perso
nen zijn en dat er drie 
boekjes van elk $ 5.00 
(inhoud: tienmaal 50 c) 
mee gemoeid zijn. Nade
re informatie volgt. 

Mickey Mouse 
'Erg geschikt om cadeau 
te doen aan geliefden en 
vrienden', zo brengt de 
Australische post een 
prestigeboekje met de 

Sterrenbeelden 
Australië begon het nieu
we jaar niet al te beschei
den. Behalve alle boven
genoemde uitgiften werd 
er in januari gestart met 
de uitgifte van boekjes, 
gewijd aan de twaalf ster
renbeelden. De eerste 
drie zijn nu verschenen: 
steenbok, waterman en 
vissen. De andere negen 
volgen de komende 
maanden. Elk boekje be
vat twintig zegels van 
50 cent en alle boekjes 
zitten boordevol infor
matie over de desbe
treffende sterrenbeelden, 
de persoonlijke karakter
trekken, levenshouding, 
voorkeuren, enzovoort. 
De boekjes kosten 
$ 10.95 per stuk. 

Denemarken 
Deense woningen [4] 
Voor de vierde maal ver
scheen in Denemarken 
een serie postzegels die 
de woningarchitectuur in 
de laatste vijfhonderd 
jaar in beeld brengt. 

Daarbij wordt wel een 
omgekeerde chronologie 
gevolgd: de serie begint 
in 2002 met huizen uit de 
periode 20001950, daar
na die uit de periode 
19501850 en vorig jaar 
die van 18501700. De dit 
jaar op 12 januari uitge
komen zegels besluiten 
met de periode 1700
1500. En elke keer hoor
de er ook een boekje bij, 
dit jaar zelfs twee. Het 
ene boekje bevat tien ze
gels van 4.50 k. (boerde
rij uit 1653) en het andere 
acht van deze zegels plus 
vier cijferzegels van 
1.00 k. De boerderij is een 
zogenaamde Haubarg, ge
legen op het schiereiland 
Eiderstedt in het zuid
westelijk deel van het 
vroegere hertogdom 
Sleeswijk. Het is een uit 
WestFriesland afkomsti
ge bouw, hier stolpboer
derij genoemd, waarbij 
boerderij en woongedeel
te zich onder een groot 
dak bevinden. Het afge
beelde gebouw heeft op 
de zuidgevel de initialen 

MarkenSet 
„Deutscher Musikrat" 

Verkaufspreis 14,40 € 

Deutsche Post O f 

Het Duitse Muzeikraodboelge 

Duitse boekje met zelf
klevende zegels 'Muziek
raad' (tienmaal €1.44, 
Michelnummer MH 54) 
ging terug naar het post
kantoor, omdat de zegels 
niet uit het boekje verwij
derd konden worden. Ze 
kregen een nieuw exem

Finland 
Vriendschapsboekje 
Het Finse boekjesjaar be
gon op 14 januari met een 
boekje met afbeeldingen 
van houten speelgoed en 
speelgoedbeestjes. De 
vier eersteklaszegels 
(waarde nu 65 c.) ver

Speelgoed op het Finse unendschapsboekje 

plaar. Ze hadden de 
boekjes beter kunnen 
houden! De nietloste
krijgenzegels waren het 
resultaat van een zeldza
me productiefout: het 
laagje silicone op het 
'kaftpapier' (de drager 
van de zegels), dat ervoor 
moet zorgen dat de zegel 
kan loslaten, ontbrak. 
Er zijn maar weinig van 
deze boekjes in verzame

Er zijn m SleeswijkHolstein nô  onjjeueer honderd van deze 
boerderijen te umden 

van de uit NoordHolland 
afkomstige oudburge
meester Adriaen Alberts 
Hauwert. 

Duitsland 
Zegels met los te krijgen 
Een aantal kopers van het 

laarshanden geraakt. Een 
moeilijkheid is boven
dien dat de afwijking las
tig te constateren is zon
der het boekje te bescha
digen. Ook bij boekje 53 
('Levensmiddelenmarkt') 
is deze afwijking bekend. 

schenen royaal op tijd 
vóór Valentijnsdag. Er 
zijn 400.000 boekjes ver
vaarciigd. 

Frankrijk 
Nieuwe iVlarianne 
Frankrijk was weer toe 
aan een nieuwe Marianne. 
De hele bevolking werd 
uitgenodigd om met ont
werpen te komen. Dat 
hebben ze bij La Poste ge

S UUiTOUCHE rrvF J U M E U T 

De door Thierry Lamouche ont
u;orpcn nicuuie Mariannezcflcl. 
Dit IS de meestgebruikte uituoe
rinfl deTVAzeael(TVA=Timbre 
a uahditc'permanente) De ujaar
de eruan is momentcel 50c , het 
tarief uoor een binnenlandse brief 
Van de zegels met het nicuuie ont
u)erp zullen jaarlijks zo'n dnc mil
jard exemplaren gebruikt u;orden 
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Nieuw frans automaatboelge, de teksten op de omslagen van deze 
boekjes wisselen nogal eens' 

weten! Meer dan 50.000 
Fransen krabbelden hun 
ideale vrouwspersoon op 
papier. Een jury koos uit 
deze stortvloed een hand
zame selectie: honderd 
ontwerpen, waaruit de 
Franse bevolking en masse 
(lees: bijna 250.000 Fran
sen) de mooiste tien 
mocht kiezen. Uiteinde
lijk mocht de heer Jac
ques Chirac uit deze tien 
het definitieve ontwerp 
halen. 

Drie boekjes 
Bij de nieuwe op 8 januari 
verschenen Marianneze
gels hoort een drietal 
boekjes: een automaat
boekje met twee strips 
van tien zegels (prijs 
€5.00, tekst op het boek
je: La Boutique Web du Tim
bre), een boekje met twin
tig van deze zegels (prijs 
€10.00, tekst idem) en 
nog een automaatboekje 
met tien zegels (prijs 
€5.00, tekstParis 2012). 

Feest van de Postzegel 
Ter gelegenheid van de 
Franse Dag van de Post
zegel (in dat land een 
feest) verschijnt er op 28 
februari een boekje met 
stripfiguren uit de al
bums van TiteuJ. 

Emily en Arme hebben 
zich met hun romans en 
gedichten onsterfelijk ge
maakt. 
Uitgiftedatum van serie 
en boekje is 24 februari. 
Het boekje bevat vier vel
letjes: 
1. viermaal 2"'', tweemaal 
39 p. en tweemaal 42 p., 
alle typeMachin; 
2. tweemaal 2"'', twee
maal 40 p., regionale ze
gels Engeland; 
3. tweemaal 1*', tweemaal 
2"^, JaneEyrezegels; 
4. eenmaal 40 p., 57 p., 
68 p., £1.12, JaneEyreze
gels. De prijs van dit alles 
is £7.43. Daar krijg je 
dan ook wat voor: behal
ve de zegels veel tekst en 
een overvloed aan foto's 
van historische plaatsen 
en documenten. 

imti 

F R E S H W A T E R F I S H 

Korea Stamp Có'rpS' 

Zowel op het omslag als op strip in het locomotievenboekje uan 
NoordKorea zijn moderne locomotieuen te umden 

tevens een vignet met een 
afbeelding van een oude 
stoomlocomotief 

Luxemburg 
Luxemburg uoorzitter EU 
Voor de elfde maal sinds 
de oprichting in 1957 
(het was aanvankelijk 
nog maar een klein club
je) fungeert Luxemburg 
als voorzitter van de Eu
ropese Unie. Vanwege 
deze bijzondere gebeur
tenis verscheen op 25 ja
nuari een boekje met acht 
zelfklevende zegels, 'De 
kleuren van de vier hoek
stenen van Luxemburg'. 
Afgebeeld zijn een frag
mentvan een modern ge
bouw, een booggewelf 
van de basiliek van Ech
ternach, de Moezel in de 
omgeving van Remich en 

Voorzijde van het prestigebockjc uan GrootBrittannie. 
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Kajtje uan het nieuwe Franse stripboekje 

GrootBrittannië 
De gezusters Bronte 
GrootBrittannië grijpt 
de honderdvijftigste 
sterfdag van Charlotte 
Bronte aan voor de uitgif
te van een serie postze
gels en een prestigeboek
je. De schrijfster kreeg 
wereldfaam met haar ro
mantische werkjane Eyre. 
Maar ook haar zusters 

Korea (Noord) 
Locomotieuen 
Op 15 november gaf 
NoordKorea een boekje 
uit met vijf zegels waarop 
hedendaagse locomotie
ven staan afgebeeld. Het 
gaat om waarden van 15, 
40, 75,120 en 150 won. 
De verkoopprijs van het 
boekje is 416 won. Het 
stripje in het boekje bevat 

een verroest stuk ijzer dat 
herinnert aan de staalin
dustrie in het zuiden. 

PapuaNew Guinea 
Zoetiuatetuissen 
Na de hoofdtooienboek
jes van juni 2004, blijkt er 
in PapuaNew Guinea 
niet lang daarna ook een 
duo boekjes met zoetwa
tervissen op postzegels 
verschenen te zijn. Het is 
de Nederlandse gezond
heidsofficier (en natuur
kundige) Pieter Bleeker 
geweest die een aantal 
van deze vissoorten eind 
negentiende eeuw be
schreef Ook begin twin
tigste eeuw waren het 
Nederlanders die verder 
onderzoek deden. 
Het ene boekje bevat tien 

Boekje met de regenbooguis uit 
PapuaNeu) Guinea 

postzegels van 70 t. met 
een regenboogvis (Glosso
lepsis manamensis) en het 
andere eveneens tien van 
70 t. met een soort baars 
(Kokoda moflurnda). Op de 
marges van de zegelvelle
tjes staat het logo van de 
tentoonstelling Hong 
Kong 2004. 

Rusland 
Nieuuijaar 
Een zilverspar is in Rus
land het symbool voor de 
nieuwjaarsviering. Dit 
verklaart de 'kerstboom' 
op de zelfklevende 
nieuwjaarszegel van 5 r. 
Het boekje (met de be
scheiden inhoud van één 
zegel) verscheen op 12 
november. 

Singapore 
Chekjawa 
In de reeks 'Zorg voor de 
Natuur' verscheen op 20 
oktober in Singapore een 
boekje met vijf zegels 
waarop nootmuskaat

Boekje met de regcnbooguis uit 
PapuaNew Guinco 

vruchten staan afgebeeld 
en vijf met de bonte neus
hoornvogel. Chekjawa is 
een gebied in Singapore 
met een bijzondere flora 
en fauna. 
De zelfklevende zegels 
hebben de aanduiding ist 
Local en kosten elk 23 c. 

Slovenië 
Twee kerstboekjes 
Voor de volledigheid 
meld ik dat Slovenië op 
18 november twee kerst
boekjes uitgaf; het ene 
bevat twaalf'A'zegels 
(45 s.  kinderen met pa
raplu in de sneeuw) en 
het andere twaalf'C'ze
gels (95 s.  kerstengel). 
Oplagen respectievelijk 
150.000 en 30.000 boek
jes. 

Slowakije 
Twee boekjes in nouember 
Tegelijk met het kerst
boekje (met tien zegels 
van 8 k.), verscheen in 
november 2004 in Slowa
kije onverwacht een 
boekje met zes medaille
winnaars van de Olympi
sche Spelen. De zes zelf
klevende zegels hebben 
waarden van 8,14 en 
20 k. De desbetreffende 
sporten zijn kanovaren
k4, kajakslalomci en 
C2, slalomki voor vrou
wen, geweerschieten en 
judo. Er zijn 60.000 
boekjes vervaardigd. De 
zegels zijn niet in vellen 
verkrijgbaar. 

IJsland 
Wenszegels m boekje 
Ook IJsland wil het felici
teren al bij de frankering 
laten beginnen. Op 10 
maart komen er vier 
postzegels uit die ge
bruikt kunnen worden bij 
feestelijke gelegenheden, 
zoals verjaardagen en 
bruiloften. De IJslanders 
zeggen het dan met bloe
men: gerbera, tulp, roos 
en aronskelk (afbeelding 
boekje: zie volgende pa
gina). De kleurrijke ze
gels zijn ook in een post
zegelboekje verkrijgbaar. 
De inhoud bestaat uit 
zesmaal 45 k. en twee
maal 70 k. Op de kaft 
staan ballonnen afge
beeld. 

Oude vissersschepen 
Het traditionele vissei
zoen loopt in IJsland van 
2 januari tot 15 mei. Op 
14 april verschijnen er 
vier zegels met afbeeldin 1 
gen van in eigen land ge ■ 
bouwde vissersschepen. 
De zegels zijn uitsluitend 
in boekjes verkrijgbaar. 
Er is een boekje dat vier 



De vier bloemen uit het IJslandse 
uienszegclboekje. 

zeeolifantje (een zeehon
densoort) te zien is. De 
zegels zijn niet voorzien 
van een waardeaandui
ding en zijn bestemd 
voor kaarten per lucht
post (prijs momenteel 
42 p.). Het is het eerste 
boekje van dit gebied! 

Zuidpoolgebied (Frans) 
Reis door de geschiedenis 
Frans Antarctica ofwel 
TAAF (de afkorting staat 
voor Terres Austraies et Ant-
arctiques Francoises) komt 
op 6 augustus met zijn 
zesde boekje. Het ver
schijnt ter gelegenheid 
van vijftig jaar adminis
tratieve en financiële au-

De uissersuaartuigen van IJsland 

zegels van 70 k. bevat en 
nog een ander met vier
maal 95 k. Het gaat om 
boten die in de jaren der
tig en veertig van de vori
ge eeuw zijn gebouwd. 

Zuid-Georgië/Zuidelijke 
Sandwicheilanden 
Boekje nummer 1 
Het tot de Falklandeilan-
den behorende Zuid-
Georgiè & Zuidelijke 
Sandwicheilanden is pos
taal zelfstandig. Het ge
bied kwam op 15 novem
ber met een serie postze
gels waarop jonge dieren 
staan afgebeeld. De serie 
gaat vergezeld van een 
boekje met acht zelfkle
vende zegels waarop een 

tonomie en bevat twaalf 
zegels die de geschiede
nis van het gebied tussen 
1522 (ontdekking het ei
land Amsterdam) en nu 
markeren. 

Zweden 
Hetjaar van het design 
Hoe ze het verzinnen is 
me onduidelijk, maar de 
Zweedse overheid riep 
het jaar 2005 uit tot het 
Jaar van het Design. De 
post werd erdoor geïns
pireerd en besteedde in 
het eerste boekje van dit 
jaar (27 januari) aandacht 
aan designobjecten vanaf 
de jaren zestig van de vo
rige eeuw. Op de zes ze
gels zien we een dames-

I 

Het rimpelige gezicht uon het zecoli/antie siert het omslag van het boekje. 

Zweeds design, igofi-heden 

horloge, de ook in Ne
derland niet onbekende 
Turn-o-matic ('nummertje 
trekken' bij bakkeren 
slager), een speelgoedau
to, een klassiek rek, een 
stoel met drie poten, een 
lashelm met een lasglas 

en glaswerk. De zegels 
zijn zelfklevend en zijn 
voorzien van de tekst breu 
(5-50 k.). 

De hoge kust 
De zesde reeks van de se
rie Wereldmonumenten, 
ook uitgekomen op 27 ja
nuari, voert ons naar de 
noordelijke provincie 
Vastemorrland waar de 
'Hoge Kust' te vinden is. 
Het is een uniek land
schap met een landverho-
ging die het resultaat is 
van het 'terugveren' van 
de aardkorst, nadat deze 
zo'n tienduizend jaar ge
leden door het ijs naar 
beneden werd gedrukt. 
Unesco zette deze streek 
enkele jaren geleden op 
de lijst van wereldmonu
menten. Afgebeeld op de 
vier zegels zijn de vuurto
ren Hogbunden (zestig 
meter boven de zeespie
gel), het natuurreservaat 
Storón, een vissersdorpje 
en een karakteristiek uit
zicht. De zegels hebben 

een waarde van 10 k. en 
zijn per vier verkrijgbaar 
in een postzegelboekje. 

Nadruk boekje nummer I 
Het eerste boekje in Zwe
den verscheen in 1904. 
Het bevatte dertig zegels 
van 5 ore in het type 'ko
ning Oscar ir in velletjes 
van zes. Ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de 
Zweedse boekjes kwam 
de Zweedse post eind 
2004 met een nadruk van 
dit eerste boekje. In deze 
jubileumnadruk zitten 
weliswaar zes zegels van 
hetzelfde type als die van 
het oorspronkelijke 
boekje, maar dan in de 
gravure die Arne Wall-
horn in 1983 maakte aan 
de hand van het origineel 
uit 1891. De gravure van 
1983 werd gebruikt voor 
de Stockhoimm-zegels van 
dat jaar. De zegels in het 
jubileumboekje mogen 
niet voor frankering wor
den gebruikt; de waarde 
'5 ore' is doorgestreept. 

Nadruk van het eerste Zweedse postzegelboeige uit 1904. 

J-föga kusten 
V Ä R L D S A R V E T 6 

Kojt en zegelinhoud van het Zweedse boekje 'Hoge Kust'. 
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LAATSTE OOGST 
VAN 2004 

TPGPost was in 2004 erg 
zuinig met bijzondere 
stempels. Welgeteld ze
ven waren bijzonder ge
schikt voor het maken 
van maximumkaarten die 
het stempel als uitgangs
punt hadden, in combi
natie met eerder versche
nen postzegels. 
Januari begon goed, met 
op de 17de het Almerc-
philex-stempel [i], dat op 
kaart [2] is gecombi
neerd met een van de vo-
gelpostzegels uit 1999, 
met als resultaat een 
maximale overeenstem
ming qua vogelvlucht. 
Een week later werd de 
Filateliebeurs gehouden, 
wat een stempel met drie 
celli opleverde [3]. Ge
combineerd met de cello 

op de Concertgebouwze
gel uit 1988 en een kaart 
met een afbeelding uit 
1908 van Mucha zorgde 
dat voor een statige maxi-
mumkaart [4]. 
Mei (Rosmalen) leverde 
drie stempels op, waar
van er twee goed bruik
baar waren. Stempel [5] 
toonden we al in decem
ber met de Spykerkaar-
ten, stempel [6] (JFN) 
toont vier dieren uit het 
sprookje De Bremer Stads
muzikanten, die op kaart 
[7] zijn gecombineerd 
met kat en hond. 
De oogstmaand oktober 
deed zijn naam eer aan: 
drie stempels (Postex). 
Treinliefhebbers konden 
hun hart ophalen met 
stempel [8] (seinpaal met 
het sein op veilig). Kaart 
[9] geeft een veilige baan 
weer, met de postzegel 

'het spoor' uit 198g. 
16 oktober was de Dag 
van de Aerofilatelie, met 
als resultaat een propel
lerstempel [10] dat 70 
jaar Uiver herdacht (zie 
de tekst boven het getan
de propellerblad). Op de 
reprokaart [11] zijn de Ui-
verpropellers van dit type 
DC-2 goed zichtbaar. Het 
mooie stempel [12] met 
de oude brievenbus ver
scheen op de Dag van de 
Postzegel (eveneens op 
16 oktober); het stempel 
kon perfect gecombi
neerd worden met de 
twee postzegels uit 1999 
met dezelfde brievenbus. 
Kaart [13] is voorzien van 
de hoge waarde uit het 
blok. 
De jong gestorven Hol
landse schilder Fabritius 
werd herdacht met een 
vel van tien zegels. Twee 

maximumkaarten tonen 
goed zijn spel met de 
lichtinval op de voor-
grondfiguren tegen een 
donkere achtergrond. 
Kaart [14] toont de mees
ter op een van zijn drie 
bekende zelfportretten. 
Het stempel Rotterdam 
werd gekozen omdat het 
schilderij in museum 
Boymans-Van Beuningen 
hangt. Kaart [15] toont 
Fabritius' bekendste 
doek: Het Puttertje uit het 
Mauritshuis (stempel dus 
's-Gravenhage). Het Put
tertje verscheen al in 1999 
op een postzegel, maar 
zegel en kaart tonen het 
schilderij na de recente 
restauratie. Kaart [16] 
tenslotte toont het schil
derij Mercurius en Aglauros 
uit het Museum of Fme Arts 
in Boston. Dit meester
werkwerd pas in 1985 

ontdekt op een veiling. 
Stempel Delft omdat Fa
britius daar tijdens zijn 
werkzame leven woonde 
en werkte en daar tijdens 
de grote ontploffing in de 
kruitfabriek van 1654 om 
herleven kwam. 
De Kinderzegels van 
2004 hadden als thema 
'Lekker gezond' en toon
den sportend, zich in het 
zweet werkend fruit. De 
Stichting Kinderpostze
gels verkocht een bijpas
sende set kaarten die zich 
uitstekend leent voor het 
maken van maximum
kaarten. Kaart [17] toont 
de uitvergrote touwtje 
springende citroen en 
[18] laat een schromelijk 
verliefde aardbei zien. 
Stempeling Leiden, de 
vestigingsplaats van de 
Stichting Kinderpostze
gels. 
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In de afgelopen maanden 
is weer een flink aantal 
Michelcatalogi versche

nen. Veelal gaat het om 
de nieuwste edities van 
titels die al vele jaren met 
geregelde tussenpozen 
verschijnen. 
De serie EmopaKatdoge 
(edities 2004/ 2005) is in

middels compleet. West

und Mitteleuropa, Süd

europa, Nord und Nord

westeuropa en Osteuro

pa zijn nu alle vier in 
kleur verkrijgbaar, wat 
redactie en drukker veel 
werk zal hebben gekost 
maar de verzamelaar pro

fiteert ervan. Wat is er 
nieuw? In de vier delen 
zijn nu alle postzegel

boekjes (dus ook die met 
identieke zegels) opge

nomen. Van Letland wor

den nu ook de emissies 
vermeld die de Letse PTT 
ten tijde van de bezetting 
in de periode 19391945 

zonder toestemming van 
de Duitsers  uitgaven. 
In deel vier zijn de (uiter

aard aan elkaar gerela

teerde) verzamelgebie

den Rusland en de Sovjet

unie grondig bewerkt. 
Het overzicht van de eer

ste opdrukemissie van 
Tsjechoslowakije is aan

zienlijk uitgebreid en bo

vendien overzichtelijker 
opgezet. 

De vier delen bevatten sa

men zo'n tachtigduizend 
afljeeldingen, alle in 
kleur. De catalogi zijn er 
sterk op vooruit gegaan. 
Postwaardestukken van 
OostEuropese landen 
zijn te vinden in de nieu

we Michel Ganzsachen

Katalog Europa Ost 

MICHEL 
West und MttMiwopa 2004/200 

2004/05, de derde editie 
alweer. Ook hier werden 
Rusland en de Sovjetunie 
op de schop genomen, 
terwijl de briefkaarten 
van Polen  dit om thema

tische verzamelaars be

hulpzaam te zijn  van 
korte beschrijvingen van 
de afljeeldingen zijn 
voorzien. 
Michel heefi: ook oog 
voor de periode vóór de 
postzegel: in de serie 
Vorphilatelie verscheen 
Band 2, getiteld Sammeln 
und Verstehen ('verzamelen 
en begrijpen'). Aan de 
hand van aflieeldingen 
van poststukken en stem

pels wijdt de auteur, Jo

achim Helbig, de lezer in 
de geheimen van de voor

filatelie in. Het boekje is 
onderhoudend geschre

ven en voor verzamelaars 
van eofilatelistische stuk

ken een lust voor het oog. 
Tot slot vermelden we 
nog het verschijnen van 
het deel Karibische In

seln uit de 'overzee

reeks' van Michel. Helaas 
is dit deel (nog) in zwart/ 
wit, maar net zo informa

tief als de andere hier be

sproken titels! 

'MicKe! Europa 2004/5' (dflfn 1 
tot en met 4); in totaal ca. 7.000 
pp.,fleïll. (fc),Jormaat 15x20 
cm. Pnjs: €49.80 per deel. 
'Michel GanzsachenKatalog Eu
ropa Ost'; 1.028 pp., fieïll. (zjw), 
formaat 15x2o cm. Prijs: €49,80 
'Vorphilatelie (Band 2, 'Sammeln 
und Verstehen') door Dr, Joachim 
Helbig; i44pp,,3eïll, (fc),for
maat 16,5x24 cm. Prijs: €29,80 
'Michel Karibische Inseln 2004/ 
05';i,738pp,,3eïll, (2/u;),for
maat 15x20 cm. Prijs: €64,, 
Alle catalogi zijn uitgegeven door 
Schuianeberger, München (D,), 
Verkrijgbaar bij de valchandel. 
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Nog niet zo lang geleden 
bespraken we in deze ru

briek een CD/ROM met 
daarop de Großer Ganz

sachenkatalog van dr. 
Siegfried Ascher. Een pu

blicatie die inmiddels bij

na tachtig jaar oud is, 
maar die  zoals we vorig 
jaar al constateerden  de 
tand des tijds goed heeft 
doorstaan. Die CD/ROM 
kreeg een gunstige be

spreking, al werd wel de 
kanttekening gemaakt 
dat bezitters van een wat 
oudere PC wellicht wat 
geduld moeten betrach

ten bij het inlezen van de 
gegevens en bij het wach

ten op de resultaten van 
zoekacties. Geen wonder 
ook, bij een bestand van 
ruim 1.400 pagina's . 
Hoe handig zo'n elektro

nische Jacsimile ook kan 
zijn, er zijn nog altijd veel 
verzamelaars die de voor

keur geven aan 'papier' 
boven 'bytes'. Dat deze 
filatelisten weer met een 
ander probleem te maken 
krijgen  de zojuist ver

schenen papieren editie 
van Aschers Ganzsachen

Katalog (een wereldcata

logus), is een pil ter 
grootte van een fiinke 
baksteen  nemen ze 
waarschijnlijk voor lief 
Ook hier gaat het om een 
Jacsimileuitgave: de pagi

na's uit de oorspronkelij

ke catalogus zijn met 
zorg gereproduceerd en 
de leesbaarheid laat daar

door niets te wensen 
over. Ook de illustraties 
zijn vrijwel net zo duide

lijk als die in de originele 
catalogus. Uiteraard is 
het met een boekwerk dat 
prijzen vermeldt die tach

tigjaar oud zijn oppassen 
geblazen. Gelukkig zijn 
in het boek ook recentere 
prijzen vermeld, al zijn 
die inmiddels ook al weer 
zo'n zestien jaar oud. 
Maar als een indicatie 
voor de onderlinge waar

deverhoudingen bewij

zen ze zeker hun nut. 
Niet iedereen zal belang

stelling hebben voor 
postwaardestukken, 
maar wie eraan verslin

gerd is, zal het levens

werk van Ascher waar

schijnlijk met plezier 
doornemen, ook al gaat 
het 'slechts' om de post

waardestukken die tot 
aan het begin van de ja

ren twintig van de vorige 
eeuw verschenen. 

'Grosser GanzschenKatalog' door 
dr, Ascher; ruim 1,400 pp,,geïll, 
(z/u;),formaat 15x21 cm, Uitge
geuen door Borna Leipzig (D,), 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
PietHeinstraat56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227,16
lefax 0703651885, emailadres 
pu;meinhardt@collectura,nl. 
Prijs: €69,90. 
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Denemarken, Zweden en 
IJsland geven ze sinds 
1904 uit, Noorwegen 
sinds 1906, Deens West

Indië vanaf 1907 en voor 
Finland is het 1908. Op 
de Faeröer (1941) en op 
Groenland (1974) is de 
traditie wat minder oud. 
We hebben het over de 
liefdadigheidszegels die 
in de genoemde landen 
rond Kerstmis worden 
uitgegeven. Geen 'echte' 
postzegels, maar wel Cin

derella's die door velen 
met plezier worden ver

zameld. Gelukkig is er 
een catalogus die alle of

ficiële Julemaerker op een 
rijtje zet, want het zijn er 
nogal wat. In de AF Aca

talogus Julemaerker Nor

den zijn ze te vinden, in 
kleur en met vermelding 
van een catalogusprijs. 
De begrippenlijst in vier 
talen die achterin het 
boelcwerkje is opgeno

men is echt onmisbaar 
voor diegenen die het 
Deens niet beheersen. 

'JulemaerkerNorden 2005'; 264 
pp., geïll. (kleur),formaat 15x21 
cm. Uitgegeuen door AfaForlaget 
Otterup (DK), Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt, Piet Heinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227, telefax 070
3651885, email pujmeinhardtca) 
collectura,nl. Prijs: €48,00, 

Nog meer aandacht voor 
postwaardestukken: de 
Franse uitgever Bertrand 
Sinais bracht onlangs de 
zevende editie van zijn 
Les Entiers Postaux de 
France et de Monaco uit. 
Een prachtig boekwerk, 
ook deze keer weer, dat 

JESEhfnERS 
POSTAUX 

DE FRANCE ET l>E M O N A C O 
STORCH  fRANfON  SINAIS 

de verzamelaars van 
Franse en Monegaski

sche postwaardestukken 
met plezier ter hand zul

len nemen  de overzich

telijke indeling en de dui

delijke afbeeldingen zor

gen daar wel voor. In de 
twintig jaar van zijn be

staan heeft deze door 
Jean Storch en wijlen Ro

bert Frangon samenge

stelde catalogus zijn be

staansrechtwei bewezen. 
Ook in de nieuwste editie 
is weer veel nieuws te vin

den. Zo is er een hoofd

stuk ingelast dat de post

waardestukken vermeldt 
die in de Stalags en Oflags 
(Duitse kampen waar ten 
tijde van de Tweede We

reldoorlog Franse krijgs

gevangenen werden ge

huisvest) werden ge

bruikt. De vermelde prij

zen zijn waar nodig aan

gepast, waarbij vooral re

cente veilingopbrengsten 
een rol hebben gespeeld. 

ÏK Entiers Postaux de France et 
de Monaco' door Storch, Franfon 
en Sinais; 414 pp., geïll, (kleur), 
formaati5.5X23,5 cm, Uitgege
uen door Bernard Sinais, Parijs 
(F.), De catalogus is verkrijgbaar 
bij P.W. Meinhardt, Piet Hein
straat36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0703652227, telefax 
0703651885, cmailadres 
pu)meinhardt(o)collectura,nl. 
Prijs: €72,00, 

In de bespreking van de 
catalogus van Giel J. Bes
sels (NICA Timor/NICA 
Soemba/Mcdan Porten, 'Fi
latelie' van december 
2004, pagina 967) is he
laas een onjuiste ver
koopprijs vermeld. De 
catalogus kost geen 49 
euro, maar slechts 25 
euro. Onze excuses. Red. 

NICATIMOB 
NICASOEMBA 

MEDAN PORTEN / 
MEDAN POSTAGE DUE 



Lid van: 

f'W—' » WA 
Holland Köln Londen New ioik 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

ZATERDAG 23 APRIL 2Ö 
U kunt NU inzenden ! 

Heeft U interesse om uw verzameling geheel of 
gedeeltelijk te verkopen ? 

U krijgt altijd een betrouwbare indicatie van de 
opbrengst voordat U een beslissing neemt. 

Renteloze voorschotten van de getaxeerde waarde is 
mogelijk. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld 

en gepresenteerd in onze luxe catalogus 
met uitgebreide kleurenfoto's. 

Wij kunnen U desgewenst thuis bezoeken voor grotere 
verzamelingen en/of collecties. 

Ook kunt U tegen kontante betaling aan ons verkopen ! 
Bel. schrijf of mail voor meer informatie. 

^Laat onze Wereldwijde contacten in uw voordeel zijn 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

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

K) n 

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


'MUN GEHELE LEVEN WAS EEN 
VOORBEREIDING VOOR DAT ENE MOMENT' 

Sir Winston Cl^urchill veertig jaar geleden overleden 
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 

Op 30 januari 1965, tijdens de uitvaart von Sir Winston 

Churchill, kwam het openbare leven in Groot-Brittannië tot 

stilstand. Het hele land rouwde om de man die de natie door 

de Tweede Wereldoorlog had geleid. Veertig jaar later zijn 

de Britten de legendarische oorlogsleider nog niet vergeten: 

met een duidelijke meerderheid kozen ze hem tot de 

Grootste Brit aller tijden [afbeeldingen 1, 2 en 3). 
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Op 24 januari 1965 stierf Win
ston Leonard Spencer Chur
chill, twee maanden na zijn ne
gentigste verjaardag. Met groot 
eerbetoon werd afscheid geno
men van de staatsman, die het 
lichtend voorbeeld was geweest 
in de donkere jaren van de oor
log [ajbeeld'mgen 4 en 5). Chur
chill werd opgebaard in V/est-
minster Hall, een eer die slechts 
weinigen vergund is. Meer dan 
300.000 mensen trotseerden 
de bittere januarikou om langs 
de baar te kunnen defileren. De 
uitvaartplechtigheid werd bijge
woond door de voltallige Britse 
koninklijke familie en ook bui
tenlandse vorsten en presiden
ten waren naar Londen afge
reisd. In de straten stonden de 
mensen rijendikom Churchill 
de laatste eer te bewijzen. Het 
was een indrukwekkend af 
scheid van een minister-presi
dent die tijdens zijn leven grote 
bewondering en enorm respect 
had afgedwongen, maar die 
ook diep verguisd en bespot 
was geweest. Want in tegenstel
ling tot wat velen tegenwoordig 
denken is Winston Churchill 
niet altijd een gevierd politicus 
geweest. Toen hij op 10 mei 
1940 minister-president werd, 
waren er velen die dat niet de 
meest logische keus vonden en 
in de jaren voor de oorlog was 
hij zelfs een van de minst popu
laire politici van het land. Lady 
Astor, het eerste vrouwelijke 
parlementslid dat zitting nam 
in het Lagerhuis, zei eens tegen 
hem: 'Als ik uw echtgenote was 
zou ik vergif in uw wijn doen'. 
Maar Churchill, die niet om een 
woord verlegen zat, repliceerde: 
'En als ik uw man was zou ik 
het glas leegdrinken.' 

SLECHTE STUDIERESULTATEN 
Op het moment dat Churchill 
minister-president werd, was 
hij de zestig al ruim gepasseerd 
en had hij al een behoorlijke 
carrière achter de rug. Winston 
Churchill werd geboren op 30 
november 1874 ii^ ̂ ^^ Blenheim 
Paleis. Hij was de zoon van de 
conservatieve politicus Ran
dolph Churchill en de Ameri
kaanse Jennie Jerome, die op 
bezoek waren toen de geboorte 
van hun zoon zich aankondig
de. In allerijl werd een kamertje 
gereed gemaakt voor de beval
ling {aflyeeldingen 6 en 7). 
Talriik zijn de anekdotes die de 
roncie doen over de kleine 
Winston. Hij toonde niet be
paald veel studie-ijver en toen 
de hoofdonderwijzer eens zei 
dat hij erg ontevreden was over 
hem, antwoordde de jongen 
brutaal: 'En ik ben erg ontevre
den over u, meneer.' Door zijn 
gebrek aan interesse in Latijn 
en zijn slechte studieresultaten 
voor dat vak, werd hij overge
plaatst naar een groep die was 
voorbestemd voor de niet zo 
slimme leerlingen. Daar werd 
geen Latijn onderwezen, maar 
wel een vak waarin Churchill la
ter zou excelleren: het schrijven 
van zuiver Engels. 

OORLOGSVERSLAGGEVER 
Na zijn middelbare schooltijd 
ging Churchilll naar de militaire 
opleiding van Sandhurst {af
beelding 8). Als jonge officier 
vocht hij in India en Soedan. 
Dat laatste overigens zeer tegen 
de zin van generaal Kitchener, 
die de eigenwijze en bemoei
zuchtige Churchill liever had 
thuis gelaten [afbeelding 9I . 
Ondertussen had Churchill de 

journalistiek ontdekt. Voor de 
Daily Telegraph deed hij verslag 
van de oorlog. Was hij in Soe
dan nog een officier die ook 
krantenartikelen schreef, tijdens 
de Boerenoorlog was hij een 
echte oorlogsverslaggever. De 

oorlog verliep voor de Engelsen 
aanvankelijk helemaal niet zo 
succesvol en het thuisfront 
snakte naar goed nieuws. Zon
der opzet wist hij die behoefte 
te bevredigen. Een Britse pant-
sertrein werd aangevallen door 
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Boeren. Koelbloedig had Chur
chill, die zich toevallig aan 
boord van de trein bevond, het 
bevel overgenomen. Hij zorgde 
ervoor dat alle gewonden naar 
de locomotief werden gebracht, 
waarna hij deze ontkoppelde en 
zo de gewonden redde. Helaas 
werd hij zelf gevangen geno
men. Er kwamen vervoFgens be
richten dat Churchill was neer
geschoten. Wekenlang leefde 
men in onzekerheid over zijn 
lot, tot het bericht kwam dat hij 
niet alleen nog leefde, maar ook 
uit zijn gevangenschap was ge
vlucht! Churchill was een held. 
Hij trad in dienst van het leger 
en reed tijdens een patrouille 
het nog niet op de Boeren vero
verde Pretoria binnen {afi)eel
ding 10). Brutaal als Winston 
was, begaf hij zich naar de ge
vangenis waar hij zelf nog ge
vangen had gezeten en bevrijd

de er alle Engelsen. 

MINISTER 
Bij terugkeer in Engeland begon 
Churchill serieus over een poli
tieke carrière na te denken. Een 
eerdere poging om in het parle
ment gekozen te worden, was 
op niets uitgelopen, maar bij de 
verkiezingen van 1900 lukte het 
hem om een Conservatieve ze
tel in het Lagerhuis te bemach
tigen (afl)eeïding n). Hij voelde 
zich echter niet thuis bij de 
Conservatieven, die naar zijn 
mening geen oog hadden voor 
de sociale noden van vele Brit
ten. In 1904 sloot hij zich dan 
ook aan bij de liberale partij. 
Twee jaar later werd hij staatse
cretaris voor Koloniën en nog 
eens twee jaar later promoveer
de hij tot minister voor Handel. 
Het bood hem de gelegenheid 
om een aantal sociale wetten te 

realiseren. Nog meer hervor
mingen wist hij door te voeren 
toen hij in 1910 ministervan 
Binnenlandse Zaken werd. Zo 
kregen de Britse gevangenissen 
een humaner gezicht doordat 
Churchill bepaalde dat gevange
nen recht hadden op verstrooi
ing in de vorm van lezingen en 
concerten. Verder initieerde hij 
instellingen die gevangenen 
moesten helpen bij hun terug
keer in de maatschappij, nadat 
zii hun straf hadden uitgezeten. 
Cnurchill liet zich echter ook 
van een andere kant zien: mee
dogenloos zette hij het leger in 
om een mijnstaking in Wales te 
breken. De kritiek was niet van 
de lucht. 

FIASCO 
In ngm werd Churchill minister 
van Marine. Hij zette zich in om 
de marine te moderniseren en 
zag als een van de eersten het 
belang van de luchtvaart voor 
de moderne oorlogsvoering. Hij 
ging in zijn enthousiasme zelfs 
zo ver dat hij vlieglessen nam. 
De Eerste Wereldoorlog bood 
Churchill de kans om zijn mili
taire inzicht in praktijk te bren
gen. September 1914 vreesde 
hij dat de Duitsers Antwerpen, 
de belangrijke haven, in zouden 
nemen. Hij legde al zijn gewicht 
in de schaal om Britse verster
kingen in Antwerpen te krijgen 
om een aanval effectief af te 
slaan. Zijn plan mislukte en veel 
van de aangevoerde manschap
pen werden gevangen geno
men. Wel werd de Duitse op
mars met een aantal dagen ver
traagd, waardoor andere Britse 
troepen veilig weg konden ko
men. Een andere poging om de 
loop van de oorlog in het voor
deel van de geallieerden te doen 
beslissen liep op een nog groter 
fiasco uit. Het Dardanellen
offensief moest een tweede 
front tot stand brengen. De Brit
se marine was aanvankelijk suc
cesvol, maar door aarzelen en 
onenigheid bij de leiding kon de 
doorbraak niet plaatsvinden. 
Het duurde te lang voordat het 
leger bij Gallipoli voet aan wal 
zette, waardoor de Turken in 
staat waren zich te hergroepe
ren en goed te verdedigen. Dui
zenden geallieerde soldaten 
kwamen om het leven en de 
hele actie werd afgeblazen (af

beeldingi2). Churchill moest 
vervolgens het veld ruimen als 
ministervan Marine en kreeg 
een onbelangrijke post toege
wezen. Uit frustratie keerde hij 
terug naar het leger. Hij kreeg 
het bevel over een bataljon in 
Frankrijk, maar werd in 1917 
door de nieuwe premier Lloyd 
George naar Londen terugge
roepen om ministervan Muni
tie te worden [aftieelding 12) ■ 

ZIJSPOOR 
Na de oorlog werd Churchill mi

nister van Oorlog en daarna mi

nister van Koloniën {aftieelding 
14). Zijn beleid betreffende de 
oorlog in Irak was zeer contro
versieel. Hij meende dat het 
aantal manschappen dat nodig 
was om het land te controleren 
aanzienlijk kon worden beperkt 
wanneer men de luchtmacht 
zou inzetten. Churchill wist zijn 
collega's te overtuigen en de 
pas opgerichte Royal Air Force 
werd naar Irak uitgezonden. 
Deze moest meteen in actie ko
men toen Irakezen in opstand 
kwamen. Er werden bommen 
geworpen op de verzetshaarden 
en 9.000 Irakezen werden daar
bij gedood. Toen dit niet tot het 
einde van de opstand leidde, 
stelde Churchill voor om gifgas 
in te zetten, wat door het kabi
net werd afgewezen. Bij de ver
kiezingen van 1922 werd Chur
chill verslagen, maar in 1924 
was hij alweer terug namens de 
Conservatieven, die hij twintig 
jaar eerder had verlaten. Chur
chill werd ministervan Finan
ciën. Zijn opvattingen gingen 
echter steeds meer in tegen de 
heersende mening en toen in 
1931 een kabinet van nationale 
eenheid werd gevormd, was er 
geen plaats meer voor hem. 

VERVREEMD 
Er volgden jaren waarin Chur
chill zich steeds meer leek te 
vervreemden van de heersende 
klasse en van de maatschappe
lijke ontwikkelingen. Hij keerde 
zich tegen het ontluikend natio
nalisme in de overzeese ge
biedsdelen. Toen de gouver
neurgeneraal van India Mahat
ma Gandhi had ontvangen, re
ageerde Churchill daar smalend 
op. Wie ging er nou in gesprek 
met 'een rebelse advocaat, die 
eruitzag als een fakir, en half
naakt de trappen van het paleis 
opliep'? Tijdens de koningscri
sis in 1936 bleef hij als een van 
de weinigen koning Edward VIM 
steunen in zijn wens om met de 
tweemaal gescheiden Mrs 
Simpson te trouwen (afteelding 
15). Churchill werd in net parle
ment uitgejouwd en men siste 
naar hem toen hij zijn plaats 
wilde innemen, iets wat nog 
geen enkele parlementariër ooit 
was overkomen. Weinig weer
klank vond hij verder bij zijn 
waarschuwingen tegen Aaolf 
Hitler. In 1935 liet hij zich bij
zonder kritisch uit over de Duit
se herbewapeningen in 1938 
kon hij maar niet enthousiast 
worden over het akkoord dat de 
Britse premier Chamberlain 
met Hitler had gesloten in een 
poging de vrede in Europa te 
bewaren {afteelding 16). Het 
land dat een hele generatie had 
verloren in de Eerste Wereld
oorlog vond Churchill maar een 
onruststoker. 

BESLUITELOOS 
Het tij keerde in 1939 toen 
Duitsland Polen binnenviel. 



'TOT ZIENS' 
Talloos zijn de anekdotes die de 
ronde doen over Winston Chur
chill. De Nederlandse minister
president Gerbrandy kwam eens 
op bezoek bij Churchill. Gerbran
dy's Engels was niet zo best en hij 
begroette Churchill met de woor
den Goodbije, Prime Minister, wat 
men normaliter zegt bij het af
scheid nemen. Churchill keek 
Gerbrandy geamuseerd aan en zei 
droog: 'Dat was een kort bezoek, 
meneer Gerbrandy.' 

Churchill werd weer minister 
van Marine en de schepen ter 
zee kregen een telegram met de 
w o o r d e n : Winston is bac\<.\. Toch 
was lang niet iedereen blij met 
het ministerschap van Chur
chill. Hij bemoeide zich met het 
werk van zijn collega's en zijn 
strategie in de oorlog tegen 
Duitsland was op zijn minst on
gelukkig. Tegen het advies in 
van de hoogste marine ofiRcie
ren weigerde hij om de koop
vaardij tegen Duitse onderzee
boten te laten beschermen door 
de Royai Navy. Zijn plannen 
wisselden per week en door zijn 
besluiteloosheid raakte de mari
ne, die betrokken was bij de ver
dediging van Noorwegen, ern
stig in de problemen (afbeeiding 
Tf). Een maand na de Duitse in
vasie van dat land waren de 
Britten smadelijk op de terug
tocht. De ironie wil dat het Brit
se Lagerhuis niet Churchill, 
maar Chamberlain verantwoor
delijk achtte voor de nederlaag. 
De onfortuinlijke premier ver
loor zelfs de steun van zijn ei
gen partijgenoten en bood ont
goocheld zijn ontslag aan. 

LEIDERSCHAP 
De favoriete kandidaat om 
Chamberlain op te volgen was 
Lord Halifax, de ministervan 
Buitenlandse Zaken. Het Lager
huis, waarvan de leden geen 
adellijke titels dragen, zou ech
ter bezwaren hebben gehad te
gen de benoeming van een aris
tocraat als ministerpresident. 
Na de nodige consultaties be
noemde koning George VI dus 
niet Halifax, maar Winston 
Churchill, zij het met tegenzin 
[ajbeeidingen iSen ig). Het 
was TO mei 1940 en Duitsland 
was de Beneluxlanden en 
Frankrijk binnengevallen, de 
Slag om Engeland zou niet lang 
op zich laten wachten. Dit was 
het ogenblik waarop Churchill 
zijn leiderschap kon tonen. In 
zijn memoires schreef hij dat hij 
voelde dat zijn hele leven een 
voorbereiding was geweest 
voor dat ene moment. 'Ik kan u 
slechts bloed, inspanning, 
zweet en tranen bieden,' zei hij 
tot het Lagerhuis, enige dagen 
na zijn benoeming tot minister
president. Maar hij bood nog 
meer: als geen ander kon hij het 
Britse volk moed inspreken en 
inspireren om de strijd voort te 
zetten in de donkerste tijden 
van de geschiedenis. Na de op 
het nippertje geslaagde evacu
atie van het Britse leger uit 
Duinkerken, wist hij woorden te 
vinden die de nederlaag tot een 
overwinning leken om te vor
men (afbeelding20). En hij ver
klaarde zelfverzekerd: 'We zul
len niet verslappen of falen. We 
zullen doorgaan tot het einde. 
[...] We zullen ons eiland verde
digen ten koste van alles. We 
zullen vechten op de stranden. 

CHURCHILL EN DE WINDSORS 

Bij zijn aantreden als ministerpre
sidentwerd Churchill met bepaald 
hartelijk ontvangen op Buckingham 
Palace. Zijn steun aan Edward VIII 
lag nog vers in het geheugen. Met 
name koningin Elizabeth, de latere 
Queen Mum, meende dat haar echt
genoot door het onverantwoorde 
gedrag van haar zwager was opge
zadeld met een ongewenst konings
schap. Maar al snel zouden de pre
mier en de koning zeer aan elkaar 
gehecht raken en ook de koningin 
ging om. George VI bewonderde 
Churchills onverzettelijkheid en de 
ministerpresident sprak vol warm
te over de voorbeeldige houding van 
de vorst tijdens de oorlog. Weke
lijks lunchten beide heren op Buc
kingham Palace, soms in de schuil
kelder, om de laatste ontwikkelin
gen te bespreken. Toen George VI 
in 1952 stierf was Churchill weer 
ministerpresident. Zijn secretaris 
bracht het nieuws met de medede
ling: I haucaotsome bad news, Sir. Na 
de onheilstijding aangehoord te 
hebben was het even stil en vervol
gens bulderde Churchill: Bad news' 
The morst' De jonge koningin Eliza

beth steunde aanvankelijk volledig 
op de man, die in allerlei fiincties al 
vijf monarchen had gediend. Chur
chill bloeide helemaal op in het ge
zelschap van zijn jonge vorstin, die 
hem opnam in de prestigieuze Orde 
van de Kouseband en die Churchill 
in 1955 de uitzonderlijke eer ver
leende deel te nemen aan het af
scheidsdiner in de ambtswoning 
van de premier. 

CENTENARYof the BIRTH 
ofSirWINSTONCHURCHIU.̂  
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we zullen vechten op de lan
dingsplaatsen, we zullen vech
ten in de velden en in de stra
ten, we zullen vechten in de 
heuvels. We zullen nooit capitu
leren.' Als een bezetene werkte 
hij om het land voor te bereiden 
op de invasie die zou komen. In 
een speciale trein reisde hij 
langs de mogelijke mvasieplaat
sen om zo goed mogelijk op de 
hoogte te raken van eventuele 
problemen. Als een spin in het 
web gaf hij opdrachten die stuk 
voor stuk de hoogste prioriteit 
hadden. Onder Cnurchills lei
ding werd het land wat hijzelf 
noemde een 'zoemend horzel
nest' dat niet lijdzaam de vijand 
afwachtte [afbeelding n). 

STRIJDBAAR 
De Duitse overmacht was ech

ter zo groot, dat een Engelse 
overwinning in de ogen van ve

len uitgesloten leek. Zelfs m het 
Britse kabinet gingen er stem
men op om onderhandelingen 
met Hitler te beginnen. Chur
chill wilde van geen wijken we
ten en wees elke suggestie in 
die richting van de hand: 'We 
zullen niet tot een vergelijk pro
beren te komen, we zullen ons 
niet verwaardigen te onderhan
delen. We zullen misschien ge
nade schenken  we zullen nooit 
om genade vragen.' En ook 
toen het bommen regende op 
Britse steden en een overwin
ning verder weg leek dan ooit, 
bleef Churchill onverschrokken. 
Vanuit de Cabinet War Rooms, 
de beveiligde plaats waar Chur
chill verbleef, zette hij de strijd 
voort of hij trok strijdbaar het 
land in om de getroffen bevol
king een hart onder de riem te 
steken. Wandelend, pratend, 
rondrijdend, het Vteken ma
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kend, Churchill was zichtbaar 
aanwezig en de personificatie 
van het verzet tegen Hitler {af
beelding 22 en 22). 

BONDGENOTEN 
Ondertussen stelde hij alles in 
het werk om de Verenigde Sta
ten bij de oorlog te betrekken. 
President Roosevelt bood welis
waar financiële steun, maar had 
te maken met een parlement en 
een bevolking die geen inmen
ging in Europese aangelegenhe
den wilden [afbeeldingen 24 en 
2s). Pas toen Pearl Harbor door 
Japan werd aangevallen veran
derde de stemming. Vanaf dat 
moment streden Groot-Brittan-
nië en de Verenigde Staten zij 
aan zij en na de Duitse inval in 
de Sovjetunie kwam ook Stalin 
er als bondgenoot bij. Vanaf 
1942 sloeg de slinger uit in het 
voordeel van de geallieerden, 

maar het zou nog drie lange ja
ren duren voor de vijand versla
gen was. Op 8 mei 1945 kon 
Churchill officieel verklaren dat 
de oorlog in Europa voorbij was 
[afbeelding26). Een uitzinnige 
menigte juichte hem toe. Ko
ning George VI, die in 1940 nog 
zo'n moeite met Churchill had 
gehad, was zijn premier gaan 
waarderen en nodigde hem uit 
om op het balkon van Bucking
ham Palace de hulde van het 
Britse volk in ontvangst te ne
men [afbeelding 2-f). 

NEDERLAAG 
Churchill zou echter een bittere 
pil te slikken krijgen. Hij won de 
oorlog, maar verloor de eerste 
verkiezingen in vredestijd. Tij
dens de verkiezingscampagne 
vergeleek hij de Britse socialis
ten, die tijdens de oorlog loyaal 
met hem hadden samenge-
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werkt, met de Nazi's in Duits
land. Hun hervormingsplannen 
vond hij veel te ver gaan. Het 
had tot gevolg dat hij een gigan
tische nederlaag leed; Clement 
Attleewerd minister-president 
[afbeelding 28). Churchill werd 
oppositieleider, maar genoot in 
het buitenland een aanzien dat 
slechts weinigen ten deel viel. 
Ondertussen bleef hij alert: hij 
zag in het communisme een 
nieuw gevaar. Tijdens een be
zoek aan de Verenigde Staten in 
1946 verklaarde hij: 'Van Stettin 
aan de Oostzee tot Triest aan 
de Adriatische Zee is dwars 
over het continent een ijzeren 
gordijn neergelaten [...] Laten 
we op onze hoede zijn! Ons 
zou wel eens weinig tijd toege
meten kunnen zijn.' Tijdens de 
Conferentie van Yalta hadden 
de Grote Drie, Churchill, Roos
evelt en Stalin, Europa verdeeld 
in invloedssferen en daar plukte 
Europa nu de zure vruchten van 
[afbeelding2Q). Churchill had 
nog wel geprobeerd op te ko
men voor de rechten van de 
kleine landen die nu steeds 
meer de knoet van de Sovjetu
nie voelden, maarCroot-Brit-
tannië had als militaire groot
macht in de Verenigde Staten 
en de Sovjetunie zijn meerdere 
moeten erkennen. Churchill 
hoopte dat Europa nu één blok 
zou vormen en hij zette zich in 
voor de vereniging van het con
tinent. Voor Groot-Brittannië 
zag hij geen rol weggelegd. Het 
land zou zich moeten richten 
op een leidende rol binnen het 
Britse Gemenebest. In mei 
1948 kwam Churchill naar Den 
Haag om zijn ideeën uiteen te 
zetten [afbeelding30}. 

SLOTAKKOORD 
De politieke carrière van Win
ston Churchill kreeg nog een 
onverwacht slotakkoord toen de 
Conservatieven in 1951 de ver
kiezingen wonnen. Ver in de ze
ventig werd hij nog eenmaal mi
nister-president [afbeelding ji). 
De tijd van de Grote Churchill 
was echter voorbij. Bij tijd en 
wijle wist hij nog te schitteren, 
maar steeds meer werd duide
lijk dat hij een oude man was 
geworden die het zware ambt 
eigenlijk niet meer aankon. In 
Londen werd meewarig gespro
ken over de 'premier voor halve 
dagen'. Toch wist hii ook nu 
nog vriend en vijand te verras
sen, bijvoorbeeld door in 1953, 
na de dood van Stalin op te roe
pen tot een conferentie waar
aan diens opvolgers zouden 
moeten deelnemen ten einde 
een gezamenlijk Europees vei-
ligheidsstelsel op te zetten. Het 
was een verrassend initiatief dat 
uiteindelijk niet tot een confe
rentie leidde door andere inter
nationale gebeurtenissen en de 
beroerte die Churchill in juni 
van dat jaar trof. Met ijzeren 
wilskracht wist hij te herstellen, 

maar het momentum was voor
bij. Het regeren viel hem steeds 
zwaarder en de druk om af te 
treden werd steeds groter. In 
het voorjaar van 1955 droeg hij 
de fakkel over aan een nieuwe 
generatie. Churchill vierde zijn 
tachtigste verjaardag nog als 
premier en werd gehuldigd als 
geen andere politicus ooit tevo
ren. Op de avond voor zijn af
treden viel hem nog een andere 
eer te beurt: in strijd met het 
protocol kwam koningin Eliza
beth II naar DowningStreet io 
om persoonlijk afscheid van 
haar premier te nemen [afbeel
ding 32). 
Delaatste tien jaar van zijn le
ven liet Churchill weinig meer 
van zich horen. Hij zweeg over 
actuele zaken en trok zich 
steeds meer terug uit de open
baarheid. Toch nam hij nog 
deel aan de verkiezingen van 
1959. In 1961 - hij was toen 87-
sprak hij nog een keer in het 
parlement. Onder luide toejui
chingen begaf hij zich naar zijn 
zetel en sprak langzaam de vol
gende zes woorden: 'Ik ben u 
allen zeer dankbaar' en ging 
weer zitten. Een jaar later was 
hij niet meer in staat om de ver
gaderingen bij te wonen. Bij de 
verkiezingen van 1964 stond 
zijn naam voor het eerst sinds 
1899 niet meer op het verkie
zingsformulier. Met een onder
breking van slechts één periode 
had hij het Britse volk gediend 
als volksvertegenwoordiger, mi
nister of premier. Tot op de dag 
van vandaag is men niet verge
ten wat Groot-Brittannië en Eu
ropa aan hem te danken heb
ben: een leven in vrijheid en de
mocratie. Terecht mocht hij 
postuum de mooiste onder
scheiding aan de talloze toege
kende eretekens toevoegen: de 
verkiezing tot Grootste Brit aller 
tijden [afbeelding 33). 

Geraadpleegde bronnen: 
American Heritage Magazine (samen
stelling), Churchill, Man van de Eeuw, 
Haarlem 1965. 
Sebastian HafFner, Churchill, Amster
dam 1980. 
Website: luuiiD.uiinstonchurchill.ora 

NOBELPRIJS 

Vreemd genoeg kreeg Churchill 
nooit de Nobelprijs voor de Vrede. 
Toch werd hij wel geëerd door het 
comité dat de Nobelprijzen toe
kent. In de jaren na de oorlog 
vond Churchill weer tijd om boe
ken te schrijven. Al aan het begin 
van zijn lange loopbaan had hij 
dat gedaan en met biografieën 
over zijn vader Randolph en zijn 
voorvader, de Hertog van Marlbo
rough, had hij zijn naam als histo
ricus gevestigd. Zijn herinnerin
gen aan de Tweede Wereldoorlog, 
die in zes delen zouden verschij
nen, leidden tot de toekenning 
van de Nobelprijs voor Literatuur 
in 1953. 



SPECTACULAIRE VONDST ZELDZAME 
TANDING JUBILEUMEMISSIE 1923 

Prachtig hoekblok van de zegel van ^s ^̂ "̂  '̂ ^̂  perforatie 11x11 
DOOR G . DE J O N G , H E E M S T E D E 

Slechts twee nieuwe vondsten waren er in het jaar 2004, 

in de voortdurende jacht op Jubileumzegels van 35 cent 

uit 1923 met de zeldzame lijntanding 11x11. Maar de 

heer G. de Jong uit Heemstede, die voor het maandblad 

Filatelie (mogelijke] exemplaren van deze interessante 

variëteit keurt, kreeg wèl de verrassing van zijn leven... 

3 • 
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Sinds ik In 1986 de keuring van 
de Jubileumzegels 1923 heb 
overgenomen van Gert Holste
ge, is een flink aantal van de 
zeldzame zegel van 35 cent met 
lijntanding n x n (NVPHnum
mer 127A) opgedoken. Dat er 
na al die tijd nog altijd nieuwe 
exemplaren w/orden gemeld 
mag al opmerkelijk worden ge
noemd, maar de vondst die nu 
is gedaan mag zonder twijfel 
het klapstuk van al die jaren 
worden genoemd. 
Ik heb het over de recente in
zending door Postzegelveilmg 
van Dieten uit Den Haag van 
een ongebruikt boekblok van 
vier zegels met de positienum
mers 39,40,49 en 50 (zie de af
beelding links). 
Aangezien de zegelposities m 
het vel van vijftig m dit geval be
kend zijn, waren de vereiste tan
dingpatronen  die eigenlijk als 
een soort 'pincode' fungeren 
eveneens bekend. En omdat 
deze 'pincodes' zowel horizon
taal als verticaal bleken te klop
pen, werd het blok dan ook echt 
bevonden. 

Verder kreeg ik van een verza
melaar een  eveneens echt be
vonden  exemplaar voorgelegd 
met het stempel Bergen N.H., 
...VI, 24. 22N (zie de afbeelding 
rechtsboven). 
Afgezien van deze inzendingen 
ontving ik ook nog een nagetan
de zegel en en een aantal exem

Links een spectaculair hoekblok van de zegel 
van 35 cent met tanding nxn 

plaren met de tanding n74. 
Het totaal aan echt bevonden 
zegels met de zeldzame tan
ding n x n bedraagt nu 131 
stul<s. 

Behalve de Jubileumzegel van 
35 cent uit 1923 met de tanding 
n x n keur ik ook al enige ti jd ze
gels van 2 cent uit dezelfde se
rie met de schaarse lijntanding 
I2xn72 (NVPHnummer 125I). 
Ook in het afgelopen jaar wer
den weer zegels ter keuring 
voorgelegd. De veertien inge
zonden exemplaren  één onge
bruikt, dertien gebruikt  bleken 
alle echt te zijn. Het totale aan
tal echt bevonden zegels is nu 
244 stuks. 

Keuring van de hier beschreven 
zegels is nog steeds mogelijk. 
Het adres is C. de Jong, Bach
laan 24, 2102 EH Heemstede. 

'FILATEIIE EN FILM': BOEIEND EN INTERESSANT 
TIJDSBEELD OP MODERNE BEELDDRAGER 

„ Vijfjaar geleden overleed 
° Arie Bosman, medewer
■̂  ker van'Filatelie'. Samen 
 met Jacques Spijkerman 
* stelde Arie de vaste ru
ee briek Postwaardestukken 
" voor ons blad samen. 
" Behalve een trouwe en 
= sympathieke collega, was 
5 Arie ook een enthousiast 
i smalfilmer. Zijn nalaten

— ' ^ schap omvatte dan ook 
1 dA ^^^' meer dan filatelisti
I ■» sehe artikelenalleen: 

ook een aantal films die 
gedraaid werden op het 
Super8 formaat behoren 
ertoe. Arie monteerde 

zijn materiaal met veel 
liefde en inventiviteit. 
Meer nog: hij zorgde ook 
voor achtergrondmuziek 
en voor verzorgd inge
sproken commentaren. 
Zou hij zich in zijn on
derwerpenkeuze hebben 
beperkt tot algemene on
derwerpen, dan zouden 
we op deze plaats geen 
melding van het bestaan 
van de films hebben ge
maakt. Maar Arie draaide 
ook Jilatelistische films en 
die zijn  ook dankzij het 
verstrijken van de jaren 
(de films werden in de ja

ren '70 en '80 gemaakt) 
erg de moeite waard. 
De afdeling Nijmegen 
van de NVPV wist de 
films in bruikleen te krij
gen om ze op een vereni
gingsavond te vertonen. 
Maar al doende ontstond 
er een veel beter idee: de 
films konden worden 

overgezet op een DVD, 
zodat (nog) meer mensen 
er kennis van zouden 
kunnen nemen. Die DVD 
is er inmiddels en we 
moeten zeggen: het is 
een opmerkelijk en sym
pathiek postuum eerbe
toon aan de persoon van 
Arie Bosman geworden. 
Een dikke anderhalfuur 
filatelistisch plezier le
vert het bekijken van het 
schijfje op: na een korte 
inleiding volgen vijf fila
telistische films: Postze
gels uerzamelen (1977, duur 
ca. 27 minuten). Tienjaar 
automaatboekjes (1975,10 
minuten), Natuurmonu
menten 1975 (1976,10 mi

nuten), Vierdaagse (1982, 
19 minuten) en Rotterdam 
(1984, 20 minuten). 
De DVD, die in november 
jl. bij de afdeling Nijme
gen van de NVPV in pre
mière ging, is gelukkig 
ook voor alle andere be
langstellenden te koop 
en nog voor een schappe
lijk prijsje ook: voor €io.
bent u de man/vrouw. 
Terug in de tijd  het kan 
met de DVD van de 
NVPV! 
Filatelie en Film, tijdsdocument op 
DVD, door Ane Bosman, ca loo mi

nuten, oj te spelen op DVDspeler Uit

^e^euen door de a/delin^ Nijmegen uon 
de NVPV Te bestellen door ouermakinc} 
uan 10 euro op rekening 952024254 
ten name van R P van Bru^^en, Hei

litj Landstichtmtj 



Inkoop-Verkoop-Taxatie-Bemiddeling. 
w\ßV4)ostzegdhandelalexamier.M 

e-mail: postzegelhandelalexander@planet.nl tel o io 4203044 

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

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

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H RON HERSCHEIT 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 
http://pzlironli.fiIa$oft.nl E-mail pzhronh@bart nl 

NU OOK OP INTERNET JGJ 
VAN DER 

KIND 
« S a m » p/a KlaverweWe 69 2272 VW Voorburg 

vraag lijst 1: Kilowaar/Samenstellingen 
of lijst 2: Euromunten/Proefsets 

www.vanderkind-postzegels-munten.nl 

SUPPLEMENTEN 2004 
de onderstaande DAVO supplementen 2004 zijn nu bij uw 
handelaar verkrijgbaar: 

Geïllustreerd Verzamelen Nederland 
Geïllustreerd Verzamelen Nederland Velletjes 
Nederland Koninklijke familie 2003/2004 
Nederland Basis, Nederland Extra 
Nederland Velletjes, Velletjes Extra 
Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname 
Postzegelmapjes 2e helft 2004 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Bezoek ook onze website: www.davo.nl 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel 0570-502700, e-mail info@davo nl 

WWW.POSTZEGELHANDEL-DEVENTER.NL 

°ä?5 
Dp website voor o.a. Nederland,Duitsland, Engeland enz. enz 

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

http://www.postzegelhanclel-deventer.nl 

The International Bulletin 
for Netherlands Philately 
is looking for an 

Associate Editor 
Requirements excellent knowledge 

of Dutch and Englisch 
Intimate knowledge of the Dutch philatelic scene 

consummate love for Dutch philately 

write to: Frans H.A. Rummens 
Raperbeek 82, 3772 RW Barneveld 

phone: 0342-400689, 
e-mail: info@nethphiLnl 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND 

Priorityblad nieuw tarief 
Op 3 januari van dit jaar 
zijn de nieuwe posttarie-
ven ingegaan. Bij de 
postwaardestukken had 
dat alleen consequenties 
voor iiet priorityblad: dat 
werd in prijs verhoogd 
van € 0.50 naar € 0.55. 
Op het moment dat ik 
deze rubriek samenstelde 
(eind december 2004) 
was het priorityblad in de 
nieuwe waarde nog niet 
verkrijgbaar, maar in Col
lect nummer 42 was er al 
een afbeelding van te 
zien. Volgende maand 
hoop ik te kunnen be
richten of er - afgezien 
van de waardeaanduiding 
- afwijkingen zijn ten op
zichte van het vorige 
blad. 

Het priorityblad dat ik in 
december 2004 meldde 
onder het kopje 'nieuwe 
oplage' IS gedrukt bij Joh. 
Enschedé. Dit kan wel 
eens een moeilijk item 
worden, want door de ta
riefwijziging van januari 
2005 is het maar heel 
kort in omloop geweest. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
De Rode-Kruisuitgifte 
van Aland bestond in no
vember 2004 uit drie 

prentbriefkaarten en 
twee enveloppen met 
dubbele wenskaart. Ze 
zijn voorgefrankeerd met 
een 'Port betaald'-zegel-
beeld waarin behalve een 
portret van de Kerstman 
het embleem van het 
Rode Kruis is afgedrukt. 
Op 4 maart 2005 wordt 
een speciale paaskaart 
uitgegeven. 

Duitsland 
Ter gelegenheid van de 
postzegelbeurs in Sin-
delfingen werd op 7 okto
ber 2004 een PIusBnef uit
gegeven in klein formaat, 
met zegelbeeld Enzuiadukt 
Bietigheim 55 c. Op de hn-
kervoorzijde van de enve
lop ziet men een schilde
rij met een postkoets die 
onder een spoorwegvia
duct doorrijdt. 

De beeldhouwer Ernst 
Rietschel (1804-1861) 
werd op 4 november 
2004 herdacht met een 
PlusBricf met het zegel
beeld Gottfried Semper 
55 c. Op de linkerzijde 
zien we een portret van 
de kunstenaar en enkele 
door hem vervaardigde 
bronzen beelden [i]. 

De PIusBnef voor de post
zegelbeurs in Berlijn ver
scheen eveneens op 4 no
vember 2004. Zegel
beeld: Dag van de Postze

gel 55 c, met de beroem
de vliegboot Dornier 
Do X [2]. Links op de en
velop zijn vier foto's van 
de vliegboot afgedrukt. 

Frankrijk 
La Poste heeft voor 2005 
een fraai uitgevoerde bu
reau-agenda geprodu
ceerd, met als thema 
'Marianne en het milieu'. 
Aanleiding is de intro
ductie van de postzegels 
met het nieuwe portret 
van Marianne, la Marian
ne des Franfais, ontworpen 
door Thierry Lamouche 
en gegraveerd door Clau
de Jumelet. Voor verza
melaars van postwaarde
stukken is de agenda 
vooral van belang omdat 
er tien uitscheurbare 
briefkaarten in opgeno
men zijn, die men niet op 
een andere manier kan 
verkrijgen. 
Deze voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten zijn 
alle tien verschillend en 
er zijn er maar twee met 
hetzelfde zegelbeeld. 
Overigens is maar één 
van de kaarten voorzien 
van het nieuwe Marian-
ne-zegelbeeld. 

De tien kaarten zijn: 
I. Bonnejcte, beeldzijde: 
Marianne in jurk met 
harten en met een klein 
cadeautje in haar hand 
(illustratie M.M. Kauf

mann); zegelbeeld Bonne 
jète zonder waardeaan
duiding; 
2. Bonjour 2005, beeldzij
de: Marianne die venster-
luiken openslaat (illus
tratie M.M. Kaufmann); 
zegelbeeld La Marianne 
des Francais zonder waar
deaanduiding [3]; 
3. Gen est une invitation, 
beeldzijde: tekst (illustra
tie Ben), het zegelbeeld 
zonder waardeaandui
ding is identiek aan de il
lustratie, maar met RF en 
la Poste toegevoegd; 
4. Un^rond merci, beeld
zijde: tekst (illustratie 
Ben), het zegelbeeld zon
der waardeaanduiding is 
identiek aan de illustra
tie, maar met RF en La 
Poste toegevoegd [4]; 
5. Bon anniuersaire', beeld
zijde: tafel met verjaar
dagstaart, fles en glazen 
(illustratie V. Bioulès), 
zegelbeeld Anniuersaire 
zonder waardeaandui
ding; 
6. Brauo pour cette belle 
soire'e', beeldzijde: 
feestscène, zegelbeeld Un 
^rand merci, identiek aan 
nummer 4.; 
7. Laissez moi respirer, 
beeldzijde: tekst (illustra
tie Ben), zegelbeeld La 
Vache zonder waardeaan
duiding; 
8. Gorderem lo moral, 
beeldzijde: tekst (illustra
tie Ben), zegelbeeld 

Vacances zonder waarde
aanduiding; 
g. Soint-Valentm, beeldzij
de: fietsende postbode 
die harten rondbrengt (il
lustratie F. Boisrond), ze
gelbeeld Hart (Christian 
la Croix) [5]; 
10. Je SUIS au vert, beeldzij
de: picknickscéne (illus
tratie M. Truong), zegel
beeld La Poule zonder 
waardeaanduiding [6]. 

Tien nieuwe kaarten met 
een veelheid aan thema's, 
maar wie zal ze postaal 
gebruiken? Waarschijn
lijk blijven ze allemaal 
keurig postfris bewaard 
in de agenda [7]. 
Een echte verzamelaar 
schaft misschien twee 
agenda's aan, maar de 
prijs van 23 euro zal velen 
daarvan weerhouden, 
denk ik. 

Op 23 november 2004 
verscheen een Prét-o-Pos-
ter-envelop voor zakelijke 
gebruikers. Het formaat 
is 110x220 mm en de prijs 
€ 0.80. Voor het zegel
beeld is gebruik gemaakt 
van de postzegel Meilleurs 
uoeux entreprises uit 2004. 

Kroatië 
Het zegelbeeld van een 
vorig jaar verschenen 
briefkaart [8] wijst op 
een actueel probleem in 
(voormalige) oorlogsge
bieden: landmijnen. On
der de tekst 'Pas op voor 
mijnen!' is een foto ge
plaatstvan een hekwerk 
met prikkeldraad waarin 
kinderpoppen hangen. 
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Man 
Het 75-jarige bestaan van 
postzegeltijdschrift 
Stamp Magazine inspireer
de Isle ofMan Post in sa
menwerking met de uit
gever van het blad tot de 
uitgifte van een voorge
frankeerde prentbrief-
kaart. De kaart draagt 
een 'Port Betaald'-aan-
duiding met een afbeel
ding van de omslag van 
het allereerste nummer 
van Stamp Magazine. Op 
de beeldzijde zijn nog en
kele andere omslagen af
gebeeld. Verzamelaars 
met een abonnement op 
de postwaardestukken 
van Man kregen een gra
tis exemplaar van de 
kaart toegestuurd, met 
het eerstedagstempel 
I september 2004. 

Noorwegen 
Twee voorgefrankeerde 
prentbriefl<aarten 'Kerst
mis 2004' dragen op de 
beeldzijde afbeeldingen 
van winterlandschappen 
door bekende Noorse 
schilders. De beide zegel-
beelden tonen elk een de
tail van het afgebeelde 
schilderij. De kaarten 
werden per set verkocht 
voor 30 k. 

Aan abonnees stuurde de 
Noorse post op i decem
ber 2004 een speciale 
wenskaart met een 'Port 
Betaald'-aanduiding. 

De 150ste verjaardag van 
de Noorse postzegel 
werd op i januari her
dacht met behulp van een 

envelop waarop de eerste 
postzegel in preegdruk te 
zien is [g]. De envelop 
verscheen in een genum
merde oplage van 10.000 
stuks en kostte 30 k. 

Portugal 
Op II augustus 2004 ver
scheen een briefkaart 
met als onderwerp Sint-
Vincentius, een heilige 
die 1.700 jaar geleden de 
marteldood stierf voor 
zijn geloof Het zegel
beeld zonder waardeaan
duiding toont een detail 
van een schilderij. Daar
naast staat de aanduiding 
'Port Betaald/Geldig voor 
alle landen van Europa'. 
Op de linkerzijde van de 
kaart staat het doek Ver
heerlijking van Sint-Vincen-
tius van Pedro Alexandri-
no uit de achttiende 
eeuw. De verkoopprijs 
van de kaart is €0.56. 

Slowakije 
Er zijn momenteel twee 
basisbriefkaarten in om
loop, waarbij de hnker-
zijde bedoeld is voor het 
aanbrengen van gelegen-
heidsbijdrukken, bijvoor
beeld voor postzegelten
toonstellingen. 
- Briefkaart 106 (volg
nummer 106 CDV 
106/04) heeft als zegel
beeld (8 k.) een blauwe 
druiventros in een krans 
van groene bladeren [10]. 
Als beveiliging tegen ko
piëren is naast de deel-
streep een hologram ge
drukt en bestaat de twee
de adresregel uit micro
tekst. Linksonder, naast 

hetpostembleem, staat 
de verkoopprijs van de 
kaart: gk.; 
- Bij briefkaart 107 (volg
nummer 107 CDV 
107/04) bevat hetzegel-
beeld (8 k.) een afbeel
ding van de vlag van het 
Slowaakse Olympische 
Comité. De verdere uit
voering van deze basis-
kaart is gelijk aan die van 
kaart 106. 

Kaarten met bijdruk heb
ben een eigen nummer, 
maar in het volgnummer 
is te zien welke basis-
kaart er gebruikt is. Zo is 
bijvoorbeeld briefkaart 
108 door het volgnum
mer 108 CDV 107/04 te 
herkennen als kaart 107 
met bijdruk. De verkoop
prijs van alle kaarten met 
bijdruk is 11 k. per stuk. 
-108 CDV 107/04, ope
ning van Slouolympjila 
2004, een internationale 
postzegeltentoonstelling 
met als thema' s Sport en 
Olympische Spelen, Bra
tislava 24 april tot en met 
2 mei 2004. Uitgifteda
tum 20 april 2004 [11]; 
- log CDV 107/04, Dag 
van de Slowaakse Sport-
postzegel op Slouolymp/ila 
2004. Uitgiftedatum 20 
april 2004; 
- iio CDV 107/04, pal
mares van Slouolympjila 
2004. Uitgiftedatum 20 
april 2004 [12]; 
-III CDV 106/04, de 
mooiste Slowaakse post
zegel van 2003. De kaart 
werd uitgegeven op 4 juni 
2004; 
-112 CDV 107/04, Olym

pische Spelen Athene 
2004. Uitgiftedatum 18 
juli 2004; 
-113 CDV 107/04, Para
lympics Athene 2004. 
Uitgiftedatum 28 juli 
2004; 
-114 CDV 107/04, ten
toonstelling Olympliilex 
2004. Uitgiftedatum 28 
juli 2004; 
-115 CDV 106/04, zestig
ste herdenking van de 
Slowaakse Opstand. Uit
giftedatum 27 augustus 
2004; 
-116 CDV 107/04, uitgifte 
van postzegels met Slo
waakse medaillewin
naars op de Olympische 
Spelen. 5 november 
2004; 
-117 CDV 106/04, Dag 
van de Slowaakse Postze
gel en de Filatelie. 18 de
cember 2004. 

Bij de Slowaakse enve
loppen werkt het net zo. 
Van de basisenvelop met 
zegelbeeld Wapenschild 
8 k. verschenen in 2004 
de volgende versies met 
bijdruk: 
- 064 COB 001/04, SIouo-
lympjila 2004. 20 april 
2004; 
- 065 COB 001/04, voor
jaarszitting NAVO in Bra
tislava. 10 mei 2004; 
- 067 COB 001/04, Grand 
Prix van Bradlo. 16. juli 
2004113]; 
- 068 COB 001/04, Do-
brocsky prales. 24 juli 
2004; 
- o6g COB 001/04, zestig
ste herdenking van de 
Slowaakse Opstand. 27 
augustus 2004. 

Zuid-Afrika 
Op I oktober 2004 ver
scheen een serie van vijf 
geïllustreerde briefkaar
ten met zegelbeeld Tafel
berg (foto) en waarde
aanduiding Airmail Posto-
ße Rate. De kaarten kosten 
0.40 rand per stuk en zijn 
op de linkervoorzijde 
voorzien van illustraties 
die betrekking hebben op 
de planten- en dierenwe
reld rond de Tafelberg 
[14,15]. Naast het zegel
beeld staat het Post Office
embleem, daaronder de 
tekst Postcard, zeven dicht 
opeenstaande adresre
gels, een barcode en vak
jes voor de postcode. 

Een serie van vijf geïllus
treerde briefkaarten met 
het thema Bloemen ver
scheen op 3 november 
2004. De illustratie op de 
linkervoorzijde van elke 
kaart is identiek aan het 
zegelbeeld. De afgebeel
de bloemen zijn: 
- Tree pelargonium (Pe
largonium cucullatum); 
- Karoo violet (Aptosimum 
procumbens) [16]; 
- Botterblom (Gazania 
krebsiana) [17]; 
- Blach eyed susy (Thun-
ber îa alata); 
- Blue marguerite (Felicia 
amelloides). 
De bloemenkaarten dra
gen als waardeaandui
ding de tekst Standard 
Postage; de opmaak is ver
gelijkbaar met de eerder
genoemde Tafelberg-
kaarten, maar dan voor
zien van zes in plaats van 
zeven adresregels. 
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Een pan de nieuuJtjcs die het uerenigmgsblad van de Postzcgelkring 
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Gebak en brunch 
Er bestaat in ons land een 
vereniging voor de bevor
dering en studie van de 
fdatelie van Argentinië 
tot Mexico. Vorig jaar, op 
4 september, vierde deze 
studiegroep zijn aciitste 
lustrum. In het blad Cor-
re(i)o Latino Americano 
wordt verslag gedaan van 
de viering met gebak en 
een uitstekend verzorgde 
brunch bij... nee, laat ik 
geen reclame maken. 
Maar het was niet alleen 
eten geblazen op dat fes
tijn. Ook de website 
iviuu).laca.nl werd gelan
ceerd. Verder lazen we in 
dit (gedeeltelijk in kleur 
uitgevoerde) blad een 
stevige politiek-economi-
sche filatelistische be
schouwing over Cuba 
tussen i860 en nu. 

Neusje van de zalm 
De Nederlandse Acade
mie voor Filatelie, die in 
2004 twintig jaar be
stond, geeft tweemaal 
per jaar het blad Notities 
uit. De leden van de Aca
demie publiceren in dat 
blad de resultaten van 
hun onderzoeken op fila-
telistisch gebied. Het 
laatste nummer (28), ge
stoken in een nieuw jasje 
en samengesteld door 
een nieuwe redactie, be
vat twee bijzonder inte
ressante artikelen.Het 
eerste gaat over de ge
schiedenis van de post
verbindingen in de buurt 
van de Ierse plaats Kin-
negad; het tweede han
delt over een modern 
maar ook boeiend onder
werp: het inklaren van 
postzendingen. Inlich

tingen over abonnemen
ten op dit blad kunt u 
krijgen bij de redactie, 
P. Gootjesstraat II, 
4333 CT Middelburg. 

Spyker en Trompenburg 
Geweldig dat er postze-
geljeugdclubs zijn en pet

twaalf leden reageerden 
met gedegen ministudies 
over de in het verleden 
behandelde onderwer
pen, onder andere over 
nieuwe vondsten op het 
gebied van gestencilde en 
gestempelde routeaan-
duidingen in 1940-1941 
op luchtpoststukken van 
Nederlands-Indië. Ook 
de posthistorische bete
kenis van adres- en af-
zendergegevens bij 
zwerfbrieven komt ter 
sprake. 

Ome Gerrit waarschuwt 
De postzegelvereniging 
Haarlemmermeer geeft 
het blad Onder de loupe 
genomen uit. Het ziet er -
met een omslag in kleur -
keurig verzorgd uit. In 
een van de vaste rubrie
ken waarschuwt Ome Ger
rit de Postciurfvoor valse 
postzegeluitgiften van 

Directie en personeel uan de uliegtuigfabriek Trompenburg poseren voor 
de/otograaj; de test uan een uliegtuigmotor ujordt er voor onderbroken. 

je af voor de mensen die 
deze clubs runnen. Met 
plezier lazen we in Het 
Tolhuis (Amsterdamse 
Postzegel Jeugdclub) dat 
Lisette van Haeften op 26 
oktober jarig is (gefelici
teerd), maar ook een arti
kel over het Nederlandse 
automerk Spyker trok de 
aandacht. Wist u dat die 
autofabriek in 1915 ook 
vliegtuigen ging bou
wen? De naam verander
de toen in N.V. Nederland-
sche Automobiel- en Vlie -̂
tuiflfabnek Trompenburg' 

Actie en reactie 
In het novembernummer 
2004 van De Aero-Phila-
telist (De Vliegende Hol
lander) lazen we de 75 ste 
aflevering van de rubriek 
Luclitpostfleschiedenis, die 
ditmaal bestaat uit reac
ties op eerder geplaatste 
afleveringen. Maar liefst 
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Zegels uan Nagorno-Karabach 
Ome Gerrit luaarschuuit ervoor. 

Nagorno-Karabach, 
Gambia en Djibouti. Ook 
troffen we een leuk ver
haal aan over vreemde 
staatshoofden op postze
gels. 

Veel Informatie 
Het tijdschrift voor Ver
enigde Naties en Ver
enigd Europa Filatelie 

Luxemburgse kaart met ajbeeldmg van Victor Hugo; de zegel op de kaart 
IS q̂ estempeld op de eerste dag van uitgifte. 

heet Grenzenloos. In het 
najaarsnummer van 2004 
wordt uitgebreid aan
dacht besteed aan het 
toetreden van de tien 
nieuwe lidstaten tot de 
Europese Unie. Verder la
zen we een bijzonder in
formatief artikel over de 
Universele Verklaring 
van de Rechten van de 
Mens. Ook Victor Hugo 
en Andrew Carnegie heb
ben met dit verzamelge-
bied te maken. 

Niet alleen bingo 
In het orgaan van de fila-
telistenvereniging De 
Globe Ede lazen we over 
het postzegelwinkeltje 
van de vereniging en over 
de jaarlijkse Bingo. Maar 
in het blad, dat Fila Ede 
heet, kwamen we ook een 
gedegen artikel tegen 
over het Zuidpoolgebied. 
De bijdrage is opge
bouwd als een (filatelis-
tisch) reisverhaal. De il
lustraties zijn duidelijk 
en relevant. Prima werk. 

Magazine van niveau 
Ook de Filatelistenver
eniging Duitsland geeft 
een blad uit: Deutsche 
Post. Daarin lazen we dat 
bij Tannenberg tweemaal 
een grote veldslag heeft 
gewoed, namelijk in 1410 
en in 1914. HetTannenber^ 
NationalDenkmal wordt 
uitvoerig belicht door 
middel van postzegels. 

stempels, postwaarde-
stukken en andere filate
listische elementen. 
Verder bevat het blad een 
interessant artikel 
getiteld Van Handschrift tot 
Hoefijzerstempel, een 
zwerftocht langs klassie
ke Danzig-stempels. Aan 
dit keurig uitgevoerde 
tijdschrift werkt een aan
tal vooraanstaande filate
listen mee. 

Fouten bij de Kaaspost 
En dan sla je De Kaaspost 
open, het blad van de 
NVPV Alkmaar. Aanvan
kelijk dachten we dat het 
alleen gevuld was met 
agenda's van vergaderin
gen, jaarverslagen, finan
ciële overzichten en ka-
vellijsten. Maar de verras
sing vonden we achterin. 
Daar komen we dan in
eens een onderhoudend 
verhaal tegen over fouten 
bij postzegels. Het gaat 
dan over ontwerp- en 
graveerfouten, drukfou
ten, foutdrukken, plaat-
fouten en druktoevallig-
heden. Leuk! 

Kikvors met rode ogen 
Om de drie maanden ver
schijnt het Bulletin Post-
aumaat, het blad van de 
postzegelvereniging Post-
aumaat. Het is gedrukt 
op A4-formaat met een in 
kleurendruk uitgevoerde 
omslag. In het blad staat 
alles wat u nog niet wist 

De Slag bij Tannenberg (1410) kreeg in 1914 zijn herhaling. 

http://laca.nl


over postzegelboekjes, 
automaatboekjes, rolze-
gels met en zonder rug
nummer, bareode-etiket
ten en automaatstroken. 
Een vrij technisch geheel 
met termen als nummer-
richting, normaalstand 
en cijfertypen - niet zo 
boeiend zult u misschien 
denken. Nou, dat valt erg 
mee. Het is maar waar u 
van houdt. Opvallend zijn 
bijvoorbeeld de afbeel
dingen op buitenlandse 
automaatstroken: kleurig 
en creatief. We zagen 
stripfiguren, harten (voor 
tien jaar familiedag in 
Portugal), motoren, old
timers, gebouwen en 
kunst (Spanje). Verder 
kwamen we tegen een 
zwarte beer, een roodogi-
ge kikker en een koraal
rif Deze stroken doen 
niets onder voor postze
gels. 

Almelose activiteiten 
In Almelo, in Almelo is altijd 
mat te doen... zingt Her
man Finckers. Uit het 
kloeke mededelingen
blad Onder de loupe 

Zê el met portret van de beroemde 
maestro Leonard Bernstein. 

(Postzegelclub Almelo) 
blijkt dat dit waar is. 
Nummer 5 van jaargang 
28 bevat uiteraard veel 
mededelingen, maar ook 
een aantal korte, soms 
kritische stukjes van Est 
(wie zou dat nu zijn?) en 
als klap op de vuurpijl 
een langer artikel over Di
rigenten op postzegels. 

Levensverhaal 
Het blad Hertogpost ('s-
Hertogenbossche Filate
listen Vereniging) be
zorgt ons een verhaal 
over de toekenning van 
een grootrondstempel 
per 5 november igoo aan 
het stationspostkantoor 
in Den Bosch. Uitstekend 
om die plaatselijke post-
historische gegevens op 
deze wijze voor het nage
slacht vast te leggen. In 
hetzelfde nummer wordt 
uitvoerig verteld over de 

verzamelgebieden van 
een van de leden, iemand 
die al veertig jaar verza
melt en vijftien tot twin
tig uur per week besteedt 
aan zijn hobby. Goed 
idee voor andere vereni
gingsbladen, zo'n per
soonlijk verhaal. 

DAAN KOELEWIJN 
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Tongue-in-cheek? 
Onderkoelde humor in 
het Engelstalige, in Ne
derland uitgegeven Inter
national Bulletin for 
Netherlands Philately: 
een paginagrote recensie 
van een boek (een catalo
gus van de vereniging Dai 
Nippon, om precies te 
zijn) die bestaat uit een 
litanie van (ver)taalkun-
dige klachten, wordt af
gesloten met de accolade 
A great book. Buy it. 
In hetzelfde nummer 
(oktober 2004) de ont
maskering van drie 
'proeven' van Nederland
se zegels: ze blijken uit 

Sjiek: The London Philatelist. 

schappelijke verhande
ling over de relatieve 
zeldzaamheid van (som
mige) krantenbandjes, 
samengeperst op tien pa
gina's met als extraatje 
een hele pagina voetno
ten. Om in stijl te blijven: 
echt iets voor lijders aan 
insomnia. 

Plaatwerk 
Over chique bladen ge
sproken: ook The Collec
tors Club Philatelist valt 
in die categorie. In het 
nummer november-de-
cember jl. wordt een re
dactioneel drieluik afge-

Verroderlijk- 'proeucn', gefabriceerd uan ajbeeidrngen uit een boek 

het titelblad van een in 
kleur gedrukt boek te zijn 
geknipt! 

Zware kost 
Een van de chicste bladen 
die we kennen is The 
London Philatelist: wei
nig illustraties (en dan 
meestal nog in zwart/ 
wit), veel tekst en van een 
hoog niveau, In het num
mer van december 2004 
weer veel lezenswaar-
digs, waaronder een arti
kel waarvan de titel dui
delijk illustreert wat we 
met 'chic' bedoelen: Me
thodologies Jor Considering 
the Relative Rarity oJPostal-
ly Used Newspaper 
Wrappers. Het artikel 
biedt precies dat wat het 
belooft: een nogal weten-

sloten dat uitvoerige aan
dacht aan de Haïtiaanse 
Dumas-zegel van 10 cen
times uit 1935 besteedt. 
Auteur Peter C. Jeanno-
poulos laat zien hoe de 
zegels kunnen worden 
geplaat, een bezigheid 

\ study ant Hating Gutäe (SHIM'S 
10 Centimes Dumas ttatnp of 1935 
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Voor specialisten- Dumaszegels 

die gelukkig nog niet he
lemaal van het filatelisti-
sche menu is verdwenen. 

Kleine grote man 
In december jl. was het 
tweehonderd jaar gele
den dat Napoleon Bona
parte zichzelf tot keizer 
van Frankrijk kroonde en 
dat was voor James Mac-
kay aanleiding om eens 
na te gaan welke themati
sche verzamelmogelijk-
heden de 'grote kleine 

Napoleon m een licldhajtige pose. 

man' te bieden heeft. En 
dat is nogal wat, ook al 
wachtten de Franse pos
terijen maar liefst tot 
1951 voordat ze de keizer 
een zegel waardig acht
ten. In het artikel in het 
novembernummer van 
Gibbons Stamp Monthly 
wordt Napoleons levens
loop op de voet gevolgd, 
van zijn eerste overwin
ning tot aan zijn roemlo
ze einde op Sint Helena. 

Porseleinkaarten 
Wat zijn Cortes porcelaines? 
We wisten het niet, totdat 
we het decembernummer 
van La Philatelie Frangai-
se opensloegen. Het 
blijkt om een soort groot 
uitgevallen negentiende-
eeuwse visitekaartjes te 

Een mooie carte porcelamc 

gaan, die de functie van 
'reclamekaart' vervullen. 
Prachtige staaltjes van 
graveer- en drukkunst, 
maar wat de relatie met 
de filatelie of met de 
postgeschiedenis is, is 
helaas onduidelijk. 

1888: de eerstegelegenhcidszcael 
van de Engelscaebieden. 

IHarking history 
Postzegels zijn soms als 
mijlpalen die het verloop 
van de geschiedenis mar
keren, betoogt Peter Van 
Gelder in Stamp Magazi
ne (januari 2005). Zijn 
beschouwing vormt de 
opmaat voor een nieuwe 
artikelenserie in het Brit
se blad, gewijd aan de ge-
legenheidszegels van En
geland en zijn gebieden. 
Van Gelder zet een mis
verstand recht: de serie 
die als de Jubilee Issue van 
1887 door het leven gaat, 
was niet de allereerste 
Engelse gelegenheids-
reeks - de zegels waren 
als definitives (langlopen
de zegels) bedoeld en 
hielden het dan ook vijf
tien jaar vol. De auteur 
beschouwt de zegels van 
New South Wales uit 1888 
('Honderd jaar kroonko
lonie') als de 'echte' eer
ste commemoratipes. 

Tien jaar deregulering 
In 1994 verloor de Zweed
se PTT het monopolie op 
het postvervoer, een 
maatregel die - het ligt 
voor de hand - het ont
staan van een aantal stad
en streekpostdiensten tot 
gevolg had. In het okto
bernummer 2004 van 
Stamp News Australasia 
kijkt Christer Brunström 
op de afgelopen den jaar 
terug. Hij beschrijft de 
werking van enkele parti
culiere postdiensten en 
laat zien dat sommige 
stad- en streekpostzegels 
de vergelijking met 'ech
te' postzegels gemakke
lijk kunnen doorstaan -
zie bijvoorbeeld de af
beelding hieronder. 
Sinds 1994 zijn meer dan 
honderd nieuwe post
diensten en -dienstjes 
opgezet, maar in lang 
niet alle gevallen met 
succes: van die eerste 
honderd zijn er nu nog 
maar vijfentwintig over. 



lUaEUSIISGHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in hetaprilnummer 2005 
(verschijnt begin april 2005) 
moeten uiterlijk op i maart 
2005 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. Voor 
opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de vol
gende gegevens vermelden: 
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 even
tuele fouten in de evene
mentsgegevens. 

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 

• 27 februari: 
Nijmegen. PostzegelTotaal, 
postzegelevenement georga
niseerd door FilatelistenVer
eniging 'Noviopost', Nijme
gen. De Klokketoren, Slote
maker de Brumeweg/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 KR Nijmegen. 
■̂  • 5 en 6 maart: 
= Lisse. Propagandatentoon
°= stelling ter gelegenheid van 
Lxj het vijftigjarig bestaan van Fi
"" latelisten Vereniging Bloem
3 bollenstreek, 't Poelhuys, Vi
j ^ valdistraat 4. Grote veiling op 
« 5 maart, 20.00 uur. Opening
:z stijden: op zaterdag 5/3 van 

10 tot 17 uur en op zondag 
I M 6/3 van 10 tot i5 uur. Infor
I v a matie: A. van Sluijs, telefoon 

0252672795. 
• 12 en 13 maart: 
Schagen. Magnus ]mgä]>ost, 
propagandatentoonstelling 
op het thema 'Ridders en 

kastelen' ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
jeugdafdeling van de filatelis
tenvereniging WestFries
land, tevens ter gelegenheid 
van de Dag van dejeugdjilatelie. 
Scholengemeenschap Scha
gen, Wilhelminalaan 4. Ca. 
150 jeugdkaders en 100 ka
ders voor volwassenen. Spe
ciale envelop met stempel 
(inlichtingen: 0224571422). 
Openingstijden: op zaterdag 
12/3 van 10 tot 17 uur en op 
zondag 13/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: H. Bekker, Mid
denweg 7,1761 LC Anna Pau
lowna, telefoon 0223521763 
of fax 0223522218. 
• 12 en 13 maart: 
Vlissingen. Regionale post
zegeltentoonstelling in cate
gorie 3 ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de 
Vlissingse Filatelisten Vereni
ging. Aula scholengemeen
schap CSW, Adriaan Coorte
laan 5. Ca. 100 kaders, handel 
aanwezig, toegang gratis, ca
talogus €1.. Openingstijden: 
op zaterdag 12/3 van 12 tot 18 
uur en op zondag 13/3 van 10 
tot 16 uur. Informatie: W.F. 
Broeke, Kappeijne van de 
Coppellostraat 15,4384 BT 
Vlissingen. 

SPORTHAL 
DE ZEBRA 
VRIJDAG 253 EN 
ZATERDAG 263 

• 25 en 26 maart: 
Gouda. De Bneuenbeurs, inter
nationale beurs voor postge
schiedenis, poststukken, 
postwaardestukken en litera
tuur. Thema: Duitsland. 
Sporthal De Zebra, Goverwel
lesingel lo. Openingstijden: 
op vrijdag 25/3 van u 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) uj.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'. De Kamp, Bosrand 15. 
Ca. 150 kaders. Inlichtingen: 
D.H. Visser, Rembrandtlaan 
33, 3931 TH Woudenberg, te
lefoon 0332863510. 
• 15,16 eni7 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: 
Oorlog en Vrede. Aanleiding: 
het 40jarig bestaan van de 
afdelingen 60jaar Bevrij
ding. Sporthal De Bongerd, 
Wageningen. Ca. 270 kaders; 
handelaren en jeugdactivitei
ten. Informatie: P.Reijbroek, 
Dolderstraat 29, 6706 JD Wa
geningen, telefoon 0317
421107 of per :email 
pieterr(ä)xs4an.nl. 
• 10 tot en met 15 mei: 
Brno (Tsjechië). Brno 2005, 
internationale FEPAtentoon
stelling onder erkenning van 
de FIP. Ook eenkadercollec
ties en Open Klasse. Brno 
Messegelände. Inlichtingen: 
H. Buitenkamp, Van Bereste
ijnstraat 26a, 9641 AB Veen
dam, 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, 6369 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. Limpbilex XXXVI, lus
trumtentoonstelling (55jarig 
bestaan) met deelname in de 
klassen 2 en 3 plus eenkader
klasse, open Idasse en jeugd
klasse. Motto: Uit de oude 
scbocnendoos. SG Philips van 
Horne, Werthastraat i. Ca. 
300 kaders, handelaren en 
jeugdactiviteiten. Inlichtin
gen: G. Hendrilcx, Irenelaan 
27, 6006 HB Weert, telefoon 
0495533862, email 
g .p. hendnl<x(ä)2onnct.nl 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel Rotterdam 2005, postzegel
tentoonstelling ter gelegen
heid van het lOOjarig bestaan 
van de Philatelistenclub Rot
terdam. Congrescentrum 
Ahoy', RotterdamZuid. Pro
gramma en openingstijden 
nog onbekend. Deelnamefor
mulieren verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 20, 
2612 BD Delft, telefoon 015
2141701, email 
a.ritmeester@planet.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 12 februari: 
Alphen a/d Rijn. De Bron, 
Troubadourweg 2,1017. 
Bilthoven. Filatelistiscbe Con
tactgroep 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 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12
16. Telefoon 0615224937. 
Oosterwolde. De Miente, 
Sneüingerdijk 39,1016. Te
lefoon 0516441646. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 13 februari: 
Boxtel. VmbocoIIege, Baan
derherenweg2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijemonde 4,1016. Telefoon 
0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. Telefoon 024
6414855. 
Ilmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. Tele
foon 02555126574. 
• 17 februari: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22. Telefoon 0167563887. 
• 18 februari: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,1416. Telefoon 
0715156534. 
• 19 februari: 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/hoek Von
dellaan, 1016. Telefoon 
0341554535
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. Tele
foon 0184421023. 
Woerden. AlBand, Filatelisti
scbe Contactgroep Islamitische 
Wereld Excelsior, Singel 45a, 

I 9.3015.00. Telefoon 0348
' 481070). 
! Woudenberg. De Camp, De 
j Bosrand 15,1316.30. Tele

foon 0332863510. 
• 20 februari: 

I Den Haag. Van der Valk Bij
I horst, Zijdeweg 54,1016. Te

lefoon 0306063944. 
Deventer. Speeltuinvereni
ging Wijk 16, Zutphenselaan 
18,1016. Telefoon 0547
363000. 

KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1417. 
VeghelZuid. De Golof
stroom. Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
• 26 februari: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,1016. Telefoon 
0313650802. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 0713614198. 
Ruurlo. De Luifel, Dorps
straat II, 1017. Telefoon 
0545272543
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat i, 1016. Telefoon 038
4216493. 
• 27 februari: 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Heemskerk. CC De Janshee
ren, Kerkweg47,1017. Tele
foon 0251241075. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026

3255017
Maasbracht. De Spil, Suiker
doossingel ig, 9.3016. Tele
foon 0475483630. 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 
Ruurlo. De Luifel, Dorps
straat II, 1017. Telefoon 
0545272543
St. Maartensbrug. Maarten 
Breetstraat i, 1016. Telefoon 
0223532525. 
• 2 maart: 
NoordwijkBinnen. Ouderen
ruilda^. De Wieken, Wasse
naarsestraat 5,13.3017. Te
lefoon 0713614198. 
• 5 maart: 
Dronten. Open Hof Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0321314305. 

I Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg 79,13.30onbe
kend. Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 1017. Tele
foon 0365304354. 
Holten. De Waerdenborch, 
Haarstraat 14,1016.30. Tele
foon 0548362398. 
Katwijk. De Wiek, Fresias
traat 5,1016. Telefoon 071
4030659. 
Leiden. CL Dr. Visser 't 
Hooft, Kagerstraat i, 1016. 
Telefoon 0715762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1017. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1015. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.1516. Tele
foon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De Bunt

http://uj.bneuenbeurs.com
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hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij-
elaan 2a (ingang Croes-
estraat), 10-15. Telefoon 030-
2886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,13-17. Te
lefoon 038-4479883. 
• 6 maart: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
Jan Tooropstraat 99,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Hengelo (O.). Kantine Akzo 
Nobel Chemicals, Boortoren-
weg 18,10-17. Telefoon 074-
3762990 (na 18 uur). 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof-
laan 169,11-16. Telefoon 071-
5312597-
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
• 7 maart: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld-
plein 7,19-onbekend. 
• 12 maart: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2c, 12-
16. Telefoon 06-15224937. 
Mijdrecht. Dr. ]. van der 
Haarlaan 6,10-14. Telefoon 
0297-289322. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858. 
• 13 maart: 
Boxtel. Vmbo-college, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Hilversum. Hotel Lapers-
hoek. Utrechtseweg 16,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-

Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 17 maart: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19-
22. Telefoon 0167-563887. 
• 18 maart: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,14-16. Telefoon 
071-5156534. 
• 19 maart: 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10-
16. Telefoon 0596-611454. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Utrecht. Internotionale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Wierden. Het Anker, Wilhel
minastraat 28,10-16. Tele
foon 0546-571164. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
• 20 maart: 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. Tele
foon 023-5334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,10-18. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
• 21 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.30-22. Telefoon 024-
3974654-
• 26 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat 76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Ede. De Kei, Peppelensteeg 

12,10-17. Telefoono3i8-
638634. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10-
16. Telefoon 0167-563887. 
Veenendaal. CSG, Industriel
aan 16,10-16. Telefoon 0318-
520949. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
* 28 maart: 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6063944. 

POSTZEGEL-
VEilINGEN 

* II en 12 maart: 
Malmö (Zweden). Lenteuei-
ling, Postiljonen AB, P.O. Box 
4118, S-20312 Malmö (Zwe
den), website u)iuu;,postiljo-
nen.com. 

NIEUWE POSTZEGEL
EMISSIES 

Nederland 

22 maart: 
100 Jaar Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.39 (geg
omd). 
100 Jaar Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.65 (geg
omd). 
22 maart: 
Ondernemerzegels 2005; mailer 
met vijftig postzegels van 
€0.39 (zelfklevend). 
5 april: 
Zomerzc^els 2005 ( 'Oten 
Sien'); twee postzegelvelle
tjes met drie verschillende 

postzegels van €0.39-4-0.19 
(gegomd). 
12 april: 
Mooi Nederland (afleveringen 
3 en 4); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (geg
omd). 
30 april: 
25 Jaar Koningin Beatrix; velle
tje met vijf verschillende 
postzegels met frankeerwaar-
den van €0.39, 0.78,1.17, 
1.56 en 2.25 (gegomd). 
24 mei: 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.39 (zelfklevend). 
Zokelijkc postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.78 (zelfklevend). 
14 juni: 
Mooi Nederland (afleveringen 
5 en 6); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (geg
omd). 
6 september: 
Tuieelingemissie met de Volks
republiek China; thema 
'wind- en watermolens' . In
formatie ontbreekt nog. 

Wijzigingen uoorbehouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.-
65-plussers €4.50 
4- t/m 12 -jarigen €3.-
Rabo/NS- kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 

Groepen groter dan 10 perso
nen €5.-p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel met moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post- en post-
waarden. Zodra hier verande
ring in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070-
3307500. 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag v a n i o t o t i 7 U u r e n e l k e 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de web
site van de NBFV 
(UJUJU).nbjv.nl) en het 
aanklikken van de Biblio
theek-zegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@nbJT;.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

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

Filateliebeurs 
Voor februari zijn er geen 
nieuwe bijzondere stem
pels in het vooruitzicht 
gesteld. Deze maand laat 
ik dan ook de afbeeldin
gen zien van de twee 
stempels die vorige 
maand in Loosdrecht zijn 
gebruikt, op de jaarlijkse 
Filateliebeurs. 
Het eerste stempel is het 
beursstempel, dat is ge-

28-29-30 januari 
2005 
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baseerd op een oud 
merkteken van het 
Loosdrechts Porselein 
(het thema van de beurs
envelop), het tweede 
stempel - dat van de giste 
Filatelistendag, is geïns
pireerd door het beeld
merk van de stichting De 
Zonnebloem, het goede 
doel ten bate waarvan de 
Filatelistendag-envelop 
wordt verkocht. 

LOOS 
DRECHT 

Een afdruk van deze twee 
stempels, die allebei zijn 
ontworpen door Birza 
Design in Deventer, is te 
verkrijgen door een aan u 
zelf geadresseerde enve
lop die met voldoende 
geldige Nederlandse 
postzegels is gefrankeerd 
(een kaart of briefkaart 
mag ook) in een gefran
keerde omslag te verzen
den aan TPGPost Collect-
Club, Afdeling Stempe
ling, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. 
Linksboven op de omslag 
zet u welk stempel het 
betreft. U kunt tot uiterlijk 
31 maart 2005 inzenden. 

Kerstman is weer thuis 
Na een enorme, barre en 
koude tocht in december, 
waarbij over de gehele 

wereld pakjes werden 
rondgebracht, is de 
kerstman weer thuis aan
gekomen. Dan heb ik het 
niet over zijn gewicht, 
maar over het thuis arri
veren. De eerste post in 
2005 heeft hij alweer van
af zijn woonplaats ver
zonden, met zijn eigen 

persoonlijke poststem
pel. U weet wellicht dat 
de kerstman precies op 
de Poolcirkel woont, in 
het Fins: Napapiiri. Hij 
heeft zijn eigen postkan
toor en ook in de zomer 
kan hij worden bezocht. 
Hierbij laat ik u zijn post
stempel zien: 

http://nen.com
http://www.muscom.nl
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Deze aflevering 
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Het internet zou onze samenleving op zijn kop zetten en het leven 
op deze planeet ingrijpend en definitief veranderen. Zo dachten 
veel wetenschapsgoeroes, marktvorsers en andere trendwatchers 
er een jaar of vijf geleden over Veel ondernemingen maakten 
bekend dot zij een extra loket of toonbank op internet zouden 
gaan inrichten. De toch al hoge beurskoersen schoten alleen al 
na het doen van dit soort mededelingen met tientallen procenten 
omhoog. Om maar te zwijgen over de waarderingen van de 
bedrijven, die zich gespecialiseerd met internet bezighielden. 
De bomen groeiden tot in de hemel en nog een stukje verder. 
Totdat in het begin van dit millennium de door al te hoge 
verwachtingen opgeblazen bel barstte. Veel ondernemingen gingen 
failliet. Andere bedrijven moesten hun verwachtingen bijstellen of 
hun sprookjesachtige beloften intrekken. Het geld van de aandeel

houders was opgebrand. De tot dan toe onverschrokken bankiers 
deden het opeens in hun broek en sloten met spoed de loketten, 
waar tot dan toe moeiteloos torenhoge leningen waren verstrekt. 
De ontwikkelingen van het net kwamen noodgedwongen in rustiger 
vaarwater terecht. De uit zijn krachten gegroeide baby kreeg 
eindelijk de kans om in een verantwoord groeitempo volwassen 
te worden, 
V/e komen er nu langzamerhand achter wat de reële mogelijk

heden van dit nieuwe en veelzijdige medium zijn. En zelfs op een 
realistisch niveau ingeschat, blijken deze niet gering te zijn. Ook 
in de wereld van de filatelie speelt internet een steeds belangrijker 
rol. Zo luidt de conclusie na een algemene inventarisatie met 
postzegelhandelaar Rob Smit, die niet alleen een postzegelwinkel 
runt, maar zich ook heel nadrukkelijk op internet profileert 

'Internet is een doel op zich, dat doe je 
er niet even bij' 
In gesprek met postzegelhandelaar Rob Smit 

Postzegels zijn er genoeg te vinden op internet. Je kunt ze kopen 
tegen vastgestelde prijzen of via veilingen Onlangs werd er op 
Marktplaats nl een bijna complete en voornamelijk postfrisse 
collectie Nederland aangeboden met een cataloguswaarde van 
80.000 euro. Er werd door de eigenaar een bod boven de tien

duizend euro gevraagd. Op voorhand een zeer aantrekkelijk 
startbedrag. Maar tijdens een bezichtiging van de collectie bleek 
deze volledig te bestaan uit falsificaten en nagegomde zegels. 
De collectie was nog geen fractie waard van de limiet, die op het 
eerste oog zo aantrekkelijk leek. 
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'Internet biedt verzamelaar veel voordelen' 

'Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar natuurlijk loop je op 
internet de kans, dat je met uitwassen te maken te krijgt', beaamt 
Rob Smit. 'Maar die heb je ook in de reguliere postzegelhandel 
Daarom verdient het aanbeveling om zaken te doen met leden 
van de erkende vakhandel. Met handelaren dus, die lid zijn van 
de NVPH of buitenlandse organisaties van eenzelfde niveau. 
Daar wordt je niet zomaar lid van, bovendien heb je altijd de 
mogelijkheid om terug te vallen op de garantieregelingen, die 
deze verenigingen hun leden hebben voorgeschreven. Het is bijna 
niet te doen om op afstand een collectie, die in een of meerdere 
albums via internet wordt aangeboden te beoordelen Losse items, 
of het nu zegels, series of poststukken zijn, loten zich veel 
eenvoudiger omschrijven. Als je bovendien een scan of foto van 
voor en achterkant maakt, kan de koper precies zien, wat hem te 
wachten staat. Gezien het geringe gewicht en volume zijn postzegels 
gemakkelijk te verzenden en dus uitermate geschikt om via internet 
aan de man te worden gebracht.' 
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"Het verdient aanbeveling 
om zaken te doen met leden 

van de erkende vakhandel" 

Organisatie 
'Het is niet zo moeilijk om een mooie internetsite te maken of te 
laten ontwerpen. Maar dan moet je die vervolgens wel actueel 
houden. Op een aanbieding of aankondiging van een jaar geleden 
zit niemand meer te wachten Bovendien gaat het uiteindelijk om 
het vlekkeloos functioneren van de organisatie, die zich achter de 
site verschuilt Die moet de beloften, die daarop worden gedaan, 
waarmaken. Dus als ik postzegels bestel wil ik die zo snel mogelijk 
in huis hebben en daar geen zes weken op wachten. Ik zie de site 



als de wijzerplaat van een klok. Al is die nog zo mooi, als er 
zich geen raderwerk achter de ploot bevindt, dan is de klok 
volkomen waardeloos' 
'Als je succes wilt hebben op internet moet je jezelf proberen te 
onderscheiden met wat |e hebt aan te bieden Met een voorraadje 
doorsnee materiaal van Nederland redt je het gewoon niet, dot 
kunnen de verzamelaars overal kopen. Dus moet je kiezen voor 
een zeer breed of een heel gespecialiseerd aanbod Wij kozen 
voor de eerste mogelijkheid en zijn nu al drie |aar keihard aan 
het werk om ons ideaal, een wereldcatalogus met in- en verkoop
prijzen voor alle postzegels van na 1920, te verwezenlijken 
Inmiddels worden er via Postbeeld com ruim 100 000 items te 
koop aangeboden. Wat we niet in voorraad hebben vragen we 
te koop Ook bieden we goede inruilmogeli|kheden ' 
'De verkoop in de winkel vertoont de laatste jaren geen groei 
meer, die via het internet daarentegen wel. Dit heeft niet specifiek 
met veranderingen van de postzegelwereld te maken, maar met 
een ontwikkeling, die je in de gehele detailhandel terugvindt. 

'De organisatie achter de website is het allerbelangriikst' 

De voordelen voor de consument, in dit geval de postzegel
verzamelaar, om via internet te kopen, zijn immers groot Hij hoeft 
de deur niet uit en kan zonder reistijd en kosten een hoop adressen 
bezoeken en vervolgens met zijn collectie binnen handbereik uit 
een zeer groot aanbod kiezen en meteen de prijzen vergelijken 
Als hi| de arbeidsintensieve voorbereidingen voor lief neemt, 
zi|n er ook voor de handelaar grote voordelen Hij is niet meer 
afhankelijk van wie er zijn winkel binnenstapt, zijn voorraad kan 
letterlijk door de hele wereld bekeken worden Als hij 's nachts ligt 
te slapen is er misschien iemand in Amerika of Japan postzegels 

"Wij kiezen voor 
een zeer breed aanbod" 

bij hem aan het bestellen. Internet is de ultieme manier om je 
voorraad zo efficiënt mogelijk aan te bieden.' 
'Enkele nadelen zijn er toch ook wel te noemen De postzegel markt 
wordt transparanter en de prijsverschillen, die internationaal nu 
eenmaal optreden, worden kleiner, mede omdat verzamelaars 
ook onderling meer zaken gaan doen De handelaar verliest dus 
een deel van zijn kennisvoorsprong op de particulier. Aon de 
andere kant kan hij aan de hand van wat hem via internet wordt 
aangeboden voordeliger en gerichter inkopen wat hij nodig heeft. 

"Internet is de ultieme manier 
om je voorraad zo efficiënt 

mogetijl< aan te bieden" 

Een ontwikkeling die echt zorgen baart is de vervuiling van het 
internet en e-mail met spam en virussen. Bovendien zijn er ook 
nogal wat sites, die niet meer onderhouden worden, van die wijzer
platen met stilstaande uurwerken Als filatelistisch surfer, op jacht 
naar nieuwe vondsten voor je collectie, zit je daar niet op te 
wachten Als laatste wil ik noemen dat het persoonlijk contact op 
deze manier wel steeds minder wordt. Het sociale aspect van de 
hobby staat onder druk. Maar gezien de maatschappelijke 
ontwikkeling, dat mensen steeds meer op zichzelf willen zijn, 
wordt dit door velen misschien niet als nadeel ervaren.' 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

E mail info@nvph.nl 
Internet VnWV^nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
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AFLEVERING 41  DE CERTIFICATEN 
VAN DE BONDSKEURINGSDIENST 

Najaar 1985, kort nadat 
drs. A.M.A. van der 
Willigen terugtrad als 
hoofd van de Bondskeu
ringsdienst en onderge
tekende deze functie 
overnam, werd besloten 
de oude Bondskeurings
certificaten een ander 
uiterlijk te geven. 
Vooral het feit dat de cer
tificaten geen veilig
heidsmerk droegen, af
gezien van een blind
preeg die door de afbeel
ding werd geperst als er 
een bewijs van echtheid 
werd afgegeven, was voor 
mij als graficus een reden 
om de vorm van het certi
ficaat te veranderen en 
het een ander uiterlijk te 
geven. 
Allereerst werd gezocht 
naar een papiersoort 
waarop de certificaat
tekst moest worden 
gedrukt. Gekozen werd 
voor papier dat, als er 
tekstdelen werden gecor
rigeerd of geradeerd, 
beschadigingen in het 

papieroppervlak kreeg. 
Vervolgens werd een on
dergrondmotief gemaakt 
dat uit zodanig fijne let
ters en lijnen bestond, 
dat men  als het geko
pieerd zou worden  met
een zou zien dat het om 
een kopie ging. 
Hierna werd de tekst aan
gepast, waarbij  en dat 
was iets dat inmiddels 
buiten Nederland al heel 
gebruikelijk was  werd 
aangegeven dat het certi
ficaat slechts een geldig
heidsduur (in dit geval 
vijfjaar) had. Waarom 
maar vijfjaar? Het bleek 
dat er vooral de laatste ja
ren veel nieuwe vondsten 
werden gedaan op het ge
bied van bijvoorbeeld op
drukken en stempels. 
Het toenmalige Postmu
seum (nu: Museum voor 
Communicatie) in Den 
Haag bleek vellen in zijn 
bezit te hebben gekregen 
van opdrukken van Ne
derlandsIndië waarvan 
men het bestaan tot dan 

niet afwist. 
Hierdoor was het moge
lijk keuringen te verrich
ten en de opdrukken op 
hun plaats te zetten. Het 
bleek onder andere dat 
bepaalde opdrukken, die 
voorheen als echt ge
keurd waren, nu vals ble
ken te zijn. Had men 
voorheen de beschikking 
over slechts enkele verge
lijkingsexemplaren, nu 
kon men het geheel con
troleren. 
Om te voorkomen dat an
deren in het bezit zouden 
komen van de film van 
het nieuwe certificaat 
(zodat ze er een offset
drukplaatvan zouden 
kunnen maken) werd 
slechts één exemplaar 
van de film aangemaakt. 
In de film werd ingete
kend wanneer ze werden 
gemaakt en wanneer de 
certificaten voor de eerste 
keer gedrukt werden. 
Behalve vernieuwde certi
ficaten moesten er ook 
keurmerken en afkeur
merken worden vervaar
digd. Om namaak van 
deze keurmerken te voor

komen, heb ik destijds 
enkele van mijn bedrijfs
leerlingen op de toenma
hge Amsterdamse Grafi
sche School (nu Grafisch 
Lyceum Amsterdam) ge
vraagd in hun bedrijf een 
afdruk van een alfabet 
van schreefloze letters te 
vervaardigen. De letters 
moesten op een bepaalde 
manier schuin gezet wor
den. Onder welke hoek 
dat gebeurde wilde ik 
niet weten, ook niet wel
ke lettertype zij hadden 
gebruikt. Van deze af
drukken zijn bij een ge
renommeerde graveer
en stempelmakerij mal
len gemaakt, die gebruikt 
werden voor het panto
grafisch verkleinen van 
de letters, nodig voor het 
graveren van zowel de af
keurmerken als de keur
merken. Er zijn slechts 
twee keurmerken ge
maakt. 
Er werd ook een nieuw 
keuringsreglement opge
steld, voorzien van diver
se tekeningen. Als lei
draad werd hiervoor het 
toenmalig reglement van 

de Duitse Bund Pliilateiisti
sche Prüfer e.V. (BPP) geno
men. Tot op heden is dit 
reglement nog steeds van 
kracht. 
Waarom deze inleiding?, 
zult u zich afvragen. Af
gelopen zomer heb ik ge
waarschuwd voor verval
ste keuringscertificaten, 
die gebruikt waren om 
postzegels met vervalste 
tanding en opdrukken bij 
een Deense veiling een 
vorm van 'echtheid' te 
geven. 
Inmiddels is bekend dat 
er door bepaalde perso
nen in de nabijheid van 
de bekende Amsterdam
se postzegelmarkt op de 
Nieuwezijds Voorburg
wal vervalste certificaten 
van diverse personen en 
instanties worden ver
handeld. Of de op dit ar
tikel betrekking hebben
de vervalste certificaten 
daar ook vandaan komen 
is mij niet bekend. 
Helaas kan ik u geen goe
de kopieën van de verval
ste certificaten laten zien. 
De kopieën werden mij 
per TPGPost toegezon
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Van links naar rechts: afbeeldingen 3,4 en 5  Oude, uerualste certificaten (9504, 95.43 en 9598), 'getekend'door Anth. uanderFlicr. 

den, maar zijn helaas 
nooit aangekomen. 

Echte certificaten 
Afbeelding 1 toont een ver
nieuwd certificaat, geda
teerd mei 1991. De af
beelding van de zegel is 
gewaarmerkt met behulp 
van een blindpreeg en er 
zijn twee afdrukken van 
mijn keurstempel 
VDVLISTBKD op aange
bracht (linksboven en 

MOEILIJK, MAAR 
NOODZAKELIJK 

In gesprekken met lezers 
en tijdens lezingen over 
het herkennen van ver
valsingen wordt mij wel 
eens gezegd dat de mate
rie moeilijk uit te leggen 
is of uitgelegd wordt. 
Helaas heeft men dan ge
lijk. Als het herkennen 
en beschrijven van ver
valsingen gemakkelijk 
zou zijn, zouden we 
struikelen over de ver
valsingen. 
Neem het fabriceren van 
bankbiljetten: dat proces 
verloopt met behulp van 
bijzonder ingewikkelde 
en moeilijk na te bootsen 
drukmethoden  en tóch 
komen er vervalsingen 
op de markt. In principe 
mogen we verwachten 
dat iedereen weet hoe 
vervalsingen herkend 
kunnen worden; deson
danks worden nog steeds 
mensen gedupeerd door 
vervalste, niet direct als 
zodanig herkenbare 
bankbiljetten. Men is 
kennelijk meer alert op 
het herkennen van valse 
bankbiljetten dan op val
se postzegels, terwijl dit 
laatste toch ook een 'mil
jardenkwestie' is. 

HWvdV 

rechtsonder op de foto). 
Verder is het certificaat 
getekend door de toen
malige secretaris, de heer 
K. Kouwenberg, en door 
mij als voorzitter van de 
BKD. De foto's voor de 
certificaten zijn gemaakt 
door de heer Kouwen
berg en zijn als zodanig 
ook te herkennen. 
Na het terugtreden van 
de heer Kouwenberg wer
den de certificaten gete
kend door zijn opvolger, 
de heer A. Steegh (zie af
beelding 2). Vanaf dat mo
ment is op de aange
bracht foto's ook een an
dere wijze van codering 
toegepast. De foto's in 
die periode zijn door mij 
gemaakt. 

Valse certificaten 
De vervalste certificaten 
zijn namens de 'keu
ringscommissie' zoge
naamd ondertekend door 
mr. Anth. van der Flier 
(afbeeldingen 3, 4 en 5). In 
1995 was mr. Van der 
Flier beslist geen lid van 
de keuringscommissie, 
laat staan dat hij bevoegd 
was om certificaten te 
ondertekenen. Verder 
zijn de afbeeldingen niet 
gewaarmerkt, terwijl dat 
op dat moment gebruike
lijk was; bovendien zijn 
de afbeeldingen veel te 
groot. Dit alles maakt het 
duidelijk dat het om ver
valste certificaten gaat. 
Bij vervalst certificaat 95
04 gaat het om een vals 
verticaal paar met drie
gaatsroltanding. Helaas 
is de afbeelding van het 
vergrote paar (zie afbeel
ding 6) niet al te best 
doordat ze van een fax af
komstig is, maar toch is 
duidelijk te zien dat de 

zogenaamde driegaats
roltanding naar binnen 
'geperforeerd' is en niet 
dezelfde stand heeft als 
de hoektandingsgaten. 

Bij vervalst certificaat 
95.43 gaat het om een 
losse zegel met drie
gaatsroltanding (zie af
beeidmg 7). Ook bij deze 
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Links ajtceldinä 6  Vergroting 
uan een verticaal paar met uerual
stc driegaatsroltandmg (uerualst 
certificaat 9504), 

Links: ajbeelding 7  Vergroting 
uan een zegel met uerualstc drie
gaatsroltandmg (uervalst certifi
caat 95.43), 

zegel is duidelijk te zien 
dat de tandinggaten bin
nen de 'lijn' van de hoek
tandinggaten liggen. 
Wat betreft de zegels op 
het vervalste certificaat 
9598: van degene die mij 
zowel de fax als de origi
nele kopiecertificaten 
toezond heb ik begrepen 
dat het hier de beruchte 
vervalste postpakketver
rekenzegels betreft. In 
één van mijn eerste arti
kelen in deze reeks (Fila
telie van maart 2000, pa
gina 205) zijn duidelijke 
afbeeldingen van de ver
valste opdruk van 15 
centte zien. Voor de dui
delijkheid laat ik nog
maals de afbeeldingen 
van een echte en een ver
valste opdruk van de ze
gel van 15 cent zien (aj
beeldmgen 8 en g). 
Zodra ik meer informatie 
heb over deze vervalste 
certificaten zal ik u daar
van berichten. 

Afbeelding 8./g.  Vergrotingen van een echte (links) en een uervalste opdruk op de postpakket
uerrrekenzegel van 15 cent op ly'li cent. 
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Beek, Paul van 
'Ik heb m'n mooie beroep aan 
spijbelen te danken' 240 
'Ik vmd het een uitdaging om 
iets voor de filatelie te doen' 
544 
'Moderne zegels zijn net zo in
teressant als klassieke' 74 
'De computer kan het gevoel 
van de graveur niet vervangen' 
156 
Rotterdamse postzegelmarkt 
bestaat nog steeds 242 
Botman, Jan: 
Fantastische literatuur op 
postzegels 804 
Brandsma, Douwe: 
Gezegelde post van Nederland 
naar Scandinavië 274 
Burgman, Henk: 
Deense nummerstempels. 248 
Hoedtuvoornamaak' 216 
Bakhuizen van den Brink, 
Rein (1 s m Tichelen, Luc 
Van) 
Track and Trace in België aan-
tekenstrookjes 442,518 
Erickson, Mikael: De veren-
brief een gevleugelde geschie
denis 264 
Erkelens, Monique C. Portret
ten op postzegels van plechtig 
naar persoonlijk 892 
Foikers, Dick: 
Het geheim van het velletje 150 
jaar KNMI 509 
Het weer op postzegels 52 
Groeneveld, Jeffey: 
Begin van het einde D-Day 60 
jaar geleden 530 
'Als hij kwam dan dacht je 
"Ha, daaris-ie'"' 334 
Carl XVI Gustaaf, modelko-
nmg 268 
Desinfectie van poststukken 
voltooid verleden tijd' 900 
Operatie Market Garden mis
lukte doorbraak 712 
Vorstin zonder kouwe drukte 
452 
Heijs, Jan: 
Tandjes van de macht bijten 
ook in Scandinavië 243 
Helm, W. van der: Bijna 70 jaar 
geleden deKerstvluchtvande 
'Snip' 674 
Hermse, Frans: 
Mooie zegels zijn met altijd 
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postzegels 798 
Nieuwe baliefrankeerstroken 
nader bekeken 322 
Hiilesum, Rene 
Geheimtaal' Nee, gewoon 
Fins' 224 
Stationspostkantoor Helsinki 
loket op locatie 616 
Hulkenberg, Ton: 
Postroutes en grensovergangs
stempels in bewogen tijden 
954 
Jans,H.W.J.M.: 
De 300 puntstempels van Ne
derland 448 
Janssen, Cees: 
Bijna 5 000 bezoek hadden 
volop postzegelpret in Ros
malen 552 
Nieuwe Courzegels, oude tra-
dme 68 
Termen uit de wereld van de 
archivarissen 990 
Jong, G. de: 
Keuring leidt tot nieuwe 
vondst emissie-1923 603 
Jonker, Laurentz: 
Olympische Spelen na eeuw 
weer in Athene 620 
Olymphilex 04 expositie op 
mooie, onbereikbare locatie 
896 
Korver, Cornelis en 
Bakermans, Mare: 
Klassieke emissies computer 
opent een nieuwe wereld 794 
Krikhaar, Noortje: 
Salon en symposium zetten 
Academiejubileum luister bij 
785 
Kuij'p, Aad van der: 
Zuid-Afrikaanse omzwervin
gen 686 
Meeningen, Henk van: 
Scandinavië en de Europa
emissies 766 
Nieman, Geert en Van 
Teijhngen, Bert: 
Veel drukte om mets de Ne
derlandse reisbelastingzegel 
328 
Redactie Filatelie: 
Allemaal naar het Autotron 
Rosmalen' 332 
Aland 20 jaar postzegels 436 
Eindejaarsbeurs volop filatelie 
in Apeldoorn 988 
Filatelist recordhouder' 925 
Gratis voor lezers uniek hand
boek op CD/ROM 321 
Leodiphilex vier dagen, vier 
emissies 352 
Men, Microbes and Microbio
logists 550 
Oude kunst interessant zegel
thema 42 
VN-vredeszegel onüokt poli-
üeke oorlog 921 
Riet, Willy Van: 
De gebroeders Bollekens, 
vliegtuigbouwers uit Antwer
pen 168 
RofFelsen,Wim: 
Het probleem en de oplos
sing 350 
Schwimmer, Suzanne: 
Zestig jaar geleden vier gees
telijken geven hun leven 906 

Soest, Aart van: 
Een begrip in filatehstisch Ne
derland Postex 708 
Steenbakkers, Ton: 
De postwaardestukken van 
Noorwegen 258,362 
Steiner-Spork, T.B.: 
Onderscheidingen filatehsti-
sche verdiensten in 2003 925 
Staan er fouten of vergissingen 
in de Kroningszegel van i8g8' 
680 
Storm van Leeuwen, Peter: 
Drieëneenhalf jaar vrije kost en 
inwoning 460 
Teeseling, Maarten van: 
Handboek kan duizenden 
nieuwe poststukkenverzame
laars opleveren 450 
TSchroots, Hans: 
Desinfectie van poststukken 
voltooid verleden tijd' 900 
Veenstra, Drewes: 
Bourgondisch genieten van 
natuur en cultuur 598,704 
De bonte wereld van het cir
cus 144 
Dialecten zijn het waard om 
gekoesterd te worden' 424 
Het weer als mediaspektakel 
56 
Kunst op affiches succesvol 
thema Europazegels 2003 860 
Om de eer ofom het geld' 96 

2. PERSONALIA 

Bakker-Bakker, mevr. G.C.: 
Bondsspeld (goud) 60 
Koninklijke onderscheiding. 
594 
Bangma, Sjoerd: 
Introductie als Bondsbestuurs-
lid 719 
Besnyo, Eva: 
Overlijden 123 
Brattinga, Pieter: 
Overlijden 672 
Dijk, Jaap van: 
Interview 240 
Hartmann, H.L.: 
Overlijden 537 
Hermse, Frans: 
Interview 785 
Hoes, Jan: 
Interview 354 
Janssen, Leon: 
Overlijden 233 
Juliana, Koningin: 
Overlijden 313 
Koek, Ties: 
Ereburger van Rheden 233 
Komrij, Jelle: 
Interview 544 
Kreling,A.: 
Gouden Bondsspeld- 868 
Madié, Inge: 
Interview 156 
Rummens, Frans: 
Interview 74 
Verstappen, A.F.G.: 
Teamlid Bondsbibhotheek 
868 

3 . VASTE RUBRIEKEN 

Automaatstroken (Houde-
wind, Pieter) 512 

Boekenplank (Redactie Filate
lie) 85,165,177,277,320, 
476.562.614.763.820.967 
Bondspagina's 60,140, 348, 
536, 594,718,772,866,964 
Cumulatieve index 2003 (Re
dactie Filatelie) 81 
Filatelistische evenementen 
(Redactie Filatelie) 62,150, 
266,330,466,542,602,710, 
800,898,971 
Kleine annonces (Brouwer Me
dia) 98,182,290,390,482, 
566, 650,734,826,926,1017 
Lezerspost 34,166,356, 537, 
596,707,904,1015 
Luchtpostnieuws (Dekker, 
Hans) 86,136,212,326,477, 
515,6co, 676,788,920,999 
Maximafilie (Froon, Edward) 
36,134,210,345,427,551, 
624-733,733,786,887,962 
Mens en filatelie (Beek, Paul 
van) 74,156,240,354, 544 
Nederlandse stempels 151, 
267,331,467, 543,710,801, 
899 
Nieuw op het postkantoor 
(Redactie filatelie) 29,130, 
316,420,506,590,760,857, 
946 
Nieuwe uitgiften (Hateren, 
Christa van) 88,170,278,378, 
468,554,632,722,812,912, 
1006 
NVPH onder de loep (Beek, 
Paul van) 78,160,254,360, 
430,534,630,698,892,1002 
Postwaardestukken (Spijker
man, Jacques) 38,152,220, 
346,428,516, 604,696,792, 
858,986 
Postzegelboekjes (Rooij, Wal
ter de) 44,158,246,324,462, 
528.612.684.790.888.968 
Thematisch panorama 
(Veenstra, Drewes) 95,178, 
287,386,478,563, 646,730, 
822,922,1015 
Uit de wereld van de filatelie 
(Redactie Filatelie) 24,122, 
204,312,416,504,586,672, 
758, 850,944 
Veilingopbrengsten (Redactie 
Filatelie) 204,590 
Verenigingsadressen 
(Braakensiek, Emily) 65,137, 
213,369,433,521,701,769, 
855,979 
Vervalsingen herkennen 
(Vhst, Henk van der) 76,162, 
256,374,546,626,716,808, 
910,1004 
Verzamelgebied België 
(Borluut, Jan) 30,132,208, 
318,422,510,592, 678,764, 
853,952 
Verzamelgebied Nederland 
(Bakhuizen van den Brink, 
Rein) 26,126,206,314,418, 
508,588,674,762,852,948 
Wij lazen voor u (Gabriels, 
Hans) 70,154,234,358,446, 
538, 628,720,806,908,1000 

4. ONDERWERPEN 

Aangetekendpostzegel 206 

Aantekenstrookjes 127,442 
Action Replay 851 
Afkortingen 224 
Archiefstukken 990 
Asiagoprijs 2003 75g 
Automaatstroken 313,512, 
513,514 
Baliefrankeerstroken 27,322, 
423,675 
Barcodestroken EMS Express 
128 
Beatnxzegel o 57 29,126,315 
Beatrixzegel o 72 29,126,315 
Bedrijfspostzegels 506,589, 
798 
Belgische jazz 2004 318,592 
Belgische suikerindustrie 
2004 422 
Beurzen 46,708,965,988 
Beveiliging postwaarden 672 
Bewegende beelden op zegels 
851 
Blake & Mortimer 2004 318, 
592 
Bloemencorso's 944 
Blokje Catharina-Amalia 2003 
27,29,416,948 
Blokje Koninklijk Huis Beatrix 
2003 27,29,416 
Boek en literatuur 31 
Bond (Algemene Ledenverga
dering) 594 
Bond (Bekertoernooien) 348, 
772, 867 
Bond (Bekroningen) 965 
Bond (Bestuur) 719 
Bond (Bondsbibhotheek) 537, 
718,773,868 
Bond (Bondskeuringsdienst) 
140 
Bond (Congressen) 964 
Bond (Cursussen) 140 
Bond (Dag van de Postzegel) 
718 
Bond (Dagtekeningstempel) 
868 
Bond (Emolumenten) 773 
Bond (Eretekens) 60,140, 
594, 595,867,868 
Bond (Gespecialiseerde ver
enigingen) 774 
Bond (Illegale uitgiften) 61 
Bond (Internet) 718,773 
Bond (Kaders) 773 
Bond (Multilaterale bijeen
komsten) 61, 536 
Bond (Personalia) 233 
Bond (Postgeschiedenis) 866 
Bond (Regioraad) 60,965 
Bond (Serviceafdeling) 595 
Bond (Tentoonstellingen) 
349.537,719,772,773,866, 
867,966 
Bond (Verzekeringen) 867 
Bond (Voorzittersvergade-
nng) 773 
Bond (Workshops) 718 
Bonifatius-herdenkmg 540 
Briefverkeer 850 
Brievenbussen 417 
Catalogi 85,165,177,277, 
320,476,562,614,615,759 
763,820,923,924, 967 
CD/ROM's 321 
Certificaten Bondskeurings
dienst 509 
Checklists 967 
Christelijke thema's 944 



Christkindl 850 
Cognitive Solutions 675,763 
Computer 794 
Courzegels 68 
D-Day 530 
Dag van de Postzegel 30 
Decemberzegels (normaal) 
946 
Decemberzegels (persoonlijk) 
857,946 
Decemberzegels (toeslag) 946 
Decemberzegels 2003 122, 
948,949 
Desinfectie 900 
Dialecten 424 
Diefstallen 204 
Dienst Sociale Interventie 
2004 764 
Druktechniek 26,126,206, 
312,312,314,418,508,543, 
588,674,762,852 948 
Dummies 509 
Eerstedagenveloppen 511,673 
Eindejaarsverzamelbeurs 
2004 988 
EK Voetbal 312,851 
Emissie 1852 794 
Emissieprogramma's 420, 
509,952 
Eofilatelie 264 
Eretekens 123, 925 
Europazegels 144,423 592, 
766, 860 
Europese Unie 24 
Europese verkiezingen 2004 
209, 
Fabritiuszegels 760 
Fantastische literatuur 764, 
804 
Fiscale zegels 286,328,615 
Fosfor 763,852 
Foto's op postzegels 24 
Foutdrukken 944 
Fouten op postzegels 205, 
586,758,944 945 
Frankeermachinestempels 
388,732,824,924 1016 
Gadgets 945 
Gespecialiseerde verenigin
gen 708,774 
Gidsen 85 
Grafische vormgeving 416, 
421, 504,505,505,672, 673, 
673,850 
Grensgeschillen 205 
Grensovergangsstempels 954 
Handboeken 97,550, 614, 
672,967 
Handel 78,360,758 
Hangboelqes 418,508,588, 
762 
Hangboekjes Beatrix 852,951 
Houten postzegel 759 
Idel lanchelevici 2004 678, 
853 
Illegale uitgiften 61 
Inhuldigingszegel 1898 680, 
1015 
Internet 388 
Jaarboeken 165 
Jeugdfilatelie 952 
Jubileumemissie 1923 603 
Juliana, Koningin 313,452 
Kamppost 460 
Kerstmis en Nieuwjaar 31, 
853,952 
Kerstpost 312 
Keuringen 586 
Kilopostzegels 422 
Kinderpostzegels 25,760 
Khmatologie 2004 318,592 
KNMI-zegels 2004 52,56, 
130,314,509 
Kroningszegel 1898 680,1015 
Kuifje en de maan 132,422 

Landelijke aantekenstrookjes 
206 
Langlopende postzegels 132, 
319 
Larsson, Henke 417 
Leodiphilex 2004 352,451 
Lidjetodi 318,592 
Literatuur 7c, 85,154 165, 
177.234.277.320,358,446. 
476,538,562,614,628,720, 
763,806,820,908,967,1000 
Loketautomatisering 854 
Luchtpost 212,514,674,982 
Luchtvaart 168 
Maandblad Filatelie 81,123, 
759.945 
Magnus Jeugdpost 851 
Maier-vervalsingen 162,374, 
546,808 
Mariannezegels 124 
Market Garden 712 
Marktontwikkelingen 850 
Maximumkaarten 36,134, 
210,345,427 551,624,733, 
733,786 887,962 
Merkzegels 945 
Muziekzegels 944 
Nationale Postzegelshow 332, 
552 
Natuur 678 
Nederland en Zuid-Afrika 686 
Nederlandse Academie voor 
Filatelie 785 
Nikkelszegels 315 
Norden 766 
NuUenboekje 587 
NVPH-nieuws 78,78,160, 
254,430,534, 630,698,892, 
1002 
Olympische Spelen 620,764, 
896 
Onderscheidingen 925 
Oorlogsvrijwilligers 678, 853 
Op wegnaar: Europa 420 
949 
Opdrukken 759 
Oude Kunstzegels 42,126, 
588 
Overnight Prepaid Express 
674 
Particuliere postdiensten 758 
Perfins 967 
Permanente zegels 126,854 
Persoonlijk en stralend 506, 
588 
Persoonlijke postzegels 536, 
758,798,850 
Plaatdruk 204 
Plaatselijke zegels 945 
Playboy 204 
Politieke propaganda 243 
Port-betaaldzegels 798 
Portretten op postzegels 892 
Postadministraties 122,312, 
436. 505 
Postale etiketten 206 207 
Postautomatisermg 442 
Postex2O04 965 
Postkantoren 504 
Postmusea 421, 672 
Postoorlogen 243 
Postroutes 954 
Postvervoer 124,38 
Postwaardestukken 38,39, 
40,152,153,220,221,222, 
258,346,347,347,362,428, 
429,509, 516,517,562,604, 
605, 615,696,697,792,793, 
852,858,859,950,986,987, 
Postzegelboekjes 44,45,158, 
159,246,247,312,320,324, 
325,462,463,464,528,529, 
612,613,672 684,685,790, 
791,888,889,890 968,969 
Postzegelmarkten 242 

Postzegels verzamelen als the
rapie 25 
Postzegeltijdschriften 24 
Prentbriefkaarten 350 
Prestigeboekje Decemberze
gels 2004 946 
Prestigeboekje Gezin Willem-
Alexander 506,588 
Prestigeboekje koningin Bea
trix 316,419 
Prestigeboekje Spyker 2004 
508 
Prijsontwikkeling 505,504 
Prijsvragen 672 
Priorlabels 30 
Promotie van de filatelie 2004 
208,510,952 
Puntstempels 448,1004 
Reclame 758 
Reisbelastingzegels 328 
Riebeeck, Jan van 686 
Rllhjnen 951 
Rode Kruis 2004 511 
Scandmavienummer 216,220, 
224,268,248,258,264,274 
Schenkingen 24 
Schwarzenegger, Arnold 25 
Slag om de Ardennen 2004 
764 
Slittanding 951 
Sonneveld, Wim 334 
Spijkerzegels 2004 316,949 
StampKids 2004 332,552 
Stationspostkantoren 616 
Stempels 151, 248,267,313, 
321,331,374,448,450,467, 
543,546,672,710,801 899 
Studies 85 
Suikerindustrie 2004 132 
Swastika 672 
Taalgebruik 505 
Tanding 592, 603 
Tarieven 318, 510 
Tentoonstelhngen 96,122, 
332,352,417,451,537,552, 
673.759.851.896 
Tentoonstellingscatalogi 165 
Thematische filatelie 95,124, 
178,287,386,478,563,646, 
730,822,922,1015 
This IS Belgium 30 
Toerisme 208,510 
Track and Trace 442,518 
Tracy, Spencer 416 
Traxity 675 
Tweede Wereldoorlog 906 
Tweehngemissies 945 
Uitbreiding Europese Unie 
2004 592 
Universal Mail 356 
Vademecums 320 
Van-Goghzegels 925 
Varianten 122,313,587,588, 
673.707,762,951 
Veilingen 24, 204,416 
Velopmaak 592,854 
Velpositiekenmerken 315 
Veluweblokjes 2004 506,589, 
950 
Verenigde Staten 347 
Vervalsingen 76,76,76,76, 
162,216,256,374,416,417, 
509,546, 626,716,808,910, 
1004 
Vijftig jaar tv in België 31 
Vormgevers en fotografen 
123,156 
Vormgeving 123,124,165, 
204,205 
Vredeszegel 921 
Watergevoelige zegels 945 
Wayne, John 416 
Websites 388 
Weken van de Kaart 2004 590, 
944 

Wijnetiket, postaal 25 
Wonder van Bern 313 
Worldpack 207,763 
Worldwide Prepaid Express 
674 
Zakelijke postzegels 130,762, 
589,950 
Zegelontwerpen 24 
Zelfklevende zegels 25,504 
Zomerpostzegels 2004 314, 
316, 587 
Zwartdrukken 673 

5. LANDEN 

Abchazie 
Postzegelboekjes 462 
Aland 
Automaatstroken 512 
Eofilatelie 264 
Postadministratie 436 
Postwaardestukken 152 
Postzegelboekjes 158, 612, 
968 
Scandmavienummer 264 
Albanië 
Postzegelboekjes 158 
Alderney 
Postzegelboekjes 888 
Algemeen 
Catalogi 562,614 
Diefstallen 204 
Marktontwikkehngen 850 
Postwaardstukken 562 
Vademecums 320 
Andorra 
Catalogi 320 
Antarctica (Frans) 
Postzegelboekjes 45 
Antigua & Barbuda 
Fouten op postzegels 944 
Argentinië 
Postadministraties 505 
Postwaardestukken 696,858, 
986 
Postzegelboekjes 790 
Australië 
Automaatstroken 512 
Catalogi 277 
Postwaardestukken 38,152, 
428,696,858,986 
Postzegelboekjes 158,324, 
684,888 
Azerbaidzjan 
Postzegelboekjes 528 
België 
Aantekenstrookjes 442 
Automaatstroken 512 
Bahefrankeerstroken 423 
Belgische jazz 318,592 
Belgische suikerindustrie 
2004 422 
Blake & Mortimer 2004 318, 
592 
Boek en hteratuur 31 
Briefverkeer 850 
Catalogi 967 
Dag van de Postzegel 30 
Dialecten 424 
Dienst Sociale Interventie 
2004 764 
Eerstedagenveloppen 511 
Emissieprogramma 952 
Europazegels 2004 423,592 
Europese verkiezingen 2004 
209,510 
Fantastische literatuur 2004 
764,804 
Idel lanchelevici 2004 678, 
853 
Jeugdfilatelie 2005 952 
Kerstmis en Nieuwjaar 31, 
853.952 
Kilopostzegels 422 
Klimatologie 2004 318,592 

Kuifje en de maan 2004 132, 
422 
Langlopende zegels 132,319 
Lidje todi 2004 318,592 
Loketautomatisering 854 
Luchtvaart 168 
Natuur 2004 678 
Olympische Spelen 2004 764 
Oorlogsvrijwilligers 2004 
678,853 
Permanente zegels koning Al
bert II2004 854 
Postautomatisermg 442 
Postwaardestukken 38,220, 
604,986 
Postzegelboekjes 158,612, 
790 
Priorlabels 30 
Promotie van de filatelie 2004 
208,510,952 
Rode Kruis 2004 511 
Slag om de Ardennen 2004 
764 
Suikerindustrie 2004 132 
Tandingen 592 
Tarieven 318,510 
Tentoonstellingen 352,451 
This IS Belgium 30 
Toerisme 2004 208,510 
Track and Trace 442,518 
Uitbreiding Europese Unie 
2004 592 
Velopmaak 592,854 
Vijftigjaar tv in België 31 
Bermuda 
Veilingopbrengsten 24 
Bosnië en Herzegowina 
Postzegelboekjes 461,612 
Brazilië 
Postwaardestukken 152 
Bulgarije 
Postwaardestukken 696 
Postzegelboekjes 612 
Canada 
Foutdrukken 944 
Postwaardestukken 221,428, 
696 
Postzegelboekjes 158,246, 
462, 612,790,888,968 
China (Taiwan) 
Automaatstroken 514 
Postwaardestukken 38,152, 
604,696,986 
Postzegelboekjes 45,969 
China (Volksrepubliek) 
Catalogi 614 
Postwaardestukken 38,792 
Postzegelboekjes 44,888 
Tweehngemissies 945 
Costa Rica 
Automaatstroken 512 
Cyprus 
Postzegelboekjes 528 
Danzig 
Grensovergangsstempels 954 
Postroutes 954 
Postzegelboekjes 672 

INDELING VAN DE 
JAARGANG 2004 

januari i - 100 
februari lo i - 184 
maart 185 - 292 
april 293 - 392 
mei 393 - 484 
juni 485 - 568 
juli/aug 569 - 652 
september 653 - 736 
oktober -jij - 828 
november 829 - 928 
december 929 -1020 



Denemarken 
Automaatstroken 512 
Druktechniek 312 
Postwaardestukken 38,986 
Postzegelboekjes 158,324, 
528,684,888 
Stempels 248 
Duitsland 
Automaatstroken 512 
Beveüiging postwaarden 672 
Bonifatius-herdenkmg 540 
Catalogi 615,820 
Europese Unie 24 
Grafische vormgeving 850 
Handboeken 614 
Handel 758 
Postwaardestukken 221,346, 
604,792, 858,986 
Postzegelboekles 246,613, 
684,790 
Prijsvragen 672 
Taalgebruik 505 
Tentoonstellingen 96, 673 
Veilingen 416 
Vervalsingen 416 
Wonder van Bern 313 
Ecuador 
Reclame 758 
Egypte 
Postzegelboekjes 312,528 
Estland 
Postwaardestukken 152, 604, 
986 
Postzegelboekjes 528 
Europa 
Catalogi 165 
Faeroer 
Plaatdruk 204 
Postzegelboekjes 528, 613 
Vormgeving 204 
Finland 
Afkortingen 224 
Automaatstroken 512 
Catalogi 85 
Postwaardestukken 346,428 
Postzegelboekjes 790,888 
Scandinavienummer 2004 
224 
Stationspostkantoren 616 
Frankrijk 
Automaatstroken 512 
Catalogi 320, 614,615 
Fiscale zegels 615 
Grensovergangsstempels 954 
Manannezegels 124 
Maximumkaarten 134 
Postroutes 954 
Postwaardestukken 152, 615, 
792 
Postzegelboekjes 158,320, 
324,528,613,790 888,968 
Prijsontwikkeling 505 
Varianten 673 
Vormgeving 124 
Wijnetiket, postaal 25 
Franse gebieden 
Catalogi 967 

INDELING VAN DE 
JAARGANG 2004 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juh/aug 
september 
oktober 
november 
december 
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2 9 2 
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6S2 
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Georgië 
Postzegelboekjes 324 
Gibraltar 
Postzegelboekjes 158,888 
Griekenland 
Automaatstroken 513 
EK Voetbal 851 
Olympische Spelen 620,8g6 
Tentoonstellingen 896 
Groenland 
Foutdrukken 944 
Groenland 
Postzegelboekjes 528,889, 
968 
Groot-Bnttannie 
Automaatstroken 513 
Catalogi 615,967 
Checklists 967 
Foto's op postzegels 24 
Grafische vormgeving 416 
Postwaardestukken 697 
Postzegelboekjes 158,246, 
462,528, 613,790,889 
Postzegels verzamelen als the
rapie 25 
Prijsontwikkeling 504,505 
Guernsey 
Postzegelboekjes 324,790 
Hongarije 
Postwaardestukken 346,428, 
605 
Hongkong 
Catalogi 614 
Postzegelboekjes 613,889 
Ierland 
Fouten op postzegels 586 
Postwaardestukken 346 
Postzegelboekjes 44,159, 
463,889 
India 
Postzegelboekjes 463, 613 
Indonesië 
Catalogi 320 
Irak 
Postadministratie 312 
Israel 
Automaatstroken 513 
Postzegelboekjes 246 
Israel 
Postzegelboekjes 684 
Italië 
Handboeken 614 
Postwaardestukken 85g 
Postzegelboekjes 968 
Japan 
Grensgeschillen 205 
Jersey 
Postzegelboekjes 463 
Kenya 
Postzegelboekjes 613 
Korea (Noord) 
Postwaardesmkken 347 
Postzegelboekjes 246,463, 
613,790,968 
Korea (Zuid) 
Grensgeschillen 205 
Kroatië 
Postzegelboekjes 613 
Letland 
Postzegelboekjes 44, 613, 
685,790 
Liechtenstein 
Automaatstroken 513 
Litouwen 
Postwaardestukken 153 
Luchtpost 
Catalogi 763 
Luxemburg 
Druktechniek 312 
Gadgets 945 
Postwaardestukken 793 
Postzegelboekjes 44,325, 
889 
Maleisië 
Postzegelboekjes 247 

Malta 
Automaatstroken 513 
Postzegelboekjes 44,159, 
247,889 
Zelfldevende zegels 25 
Man 
Postwaardestukken 428 
Postzegelboekjes 790 
Marokko 
Automaatstroken 513 
Postzegelboekjes 325 
Moldavië 
Postwaardestukken 153 
Postzegelboekjes 685 
Monaco 
Catalogi 320,614,615 
Fiscale zegels 615 
Postwaardestukken 615 
Myanmar 
Postwaardestukken 153 
Nagorno-Karabach 
Postzegelboekjes 463 
Namibië 
Fouten op postzegels 945 
Nederland 
Aangetekendpostzegel 206 
Aantekenstrookjes 127 
Archiefstukken 990 
Baliefrankeerstroken 27,322, 
675 
Barcodestroken EMS Express 
128 
Beatrixzegels o 57 29,126, 
315,418 
Bedrijfspostzegels 506,589, 
798 
Beurzen 46,708,965,988 
Bloemencorso's 944 
Blokje Catharina-Amalia 2003 
27,29,416,948 
Blokje Koninklijk Huis, Beat
rix 2003 27,29,416 
Brievenbussen 417 
Catalogi 759,967 
CD/ROM's 321 
Certificaten Bondskeurings
dienst 509 
Cognitive Solutions 675,763 
Computer 794 
Courzegels 68 
Decemberzegels (normaal) 
946 
Decemberzegels (persoonlijk) 
857,946 
Decemberzegels (toeslag) 946 
Decemberzegels 2003 122, 
948,94g 
Desinfectie goo 
Druktechniek 26,126,206, 
314,418,508,588, 674,762, 
852, g48 
Dummies 50g 
Eerstedagenveloppen 673 
Emissie 1852 7g4 
Emissieprogramma's 420, 
509 
Fabritiuszegels 2004 760 
Fiscale zegels 328 
Fosfor 763,852 
Fouten op postzegels 586 
Gespecialiseerde verenigin
gen 708,774 
Gidsen 85 
Grafische vormgeving 421, 
505, 672 
Handboeken g7,672 
Hangboekjes 418,508,588, 
762,852,g5i 
Inhuldigmgszegel 1898 680, 
1015 
Jaarboeken 165 
Jubileumemissie ig23 603 
Juliana, Koningin 313,452 
Kinderpostzegels 25,760 
KNMI-zegels 2004 52,56, 

130,314,50g 
Kroningszegel i8g8 680,1015 
Landelijke aantekenstrookjes 
206 
Larsson, Henke 417 
Luchtpost 514,674 
Market Garden 712 
Merkzegels 945 
Nationale Postzegelshow 
2004 332,552 
Nederland en Zuid-Afrika 686 
Nederlande Academie voor Fi
latelie 785 
Nikkelszegels 315 
NuUenboekje 587 
Op weg naar i Europa 2004 
420,94g 
Oude Kunst 2004 42,126,588 
Overnight Prepaid Express 
674 
Permanente zegels 126 
Persoonlijk en stralend 2004 
506,588 
Persoonlijke postzegels 758, 
798,850 
Plaatselijke zegels 945 
Port-betaaldzegels 798 
Portretten op postzegels 892 
Postale etiketten 206,207 
Postmusea 421 
Postwaardestukken 346,509, 
516, 604,792,852,858,950 
Postzegelboekjes 528,968 
Postzegelmarkten 242 
Prentbriefkaarten 350 
Prestigeboekje Decemberze
gels 2004 946 
Prestigeboekje Gezin Willem-
Alexander 506,588 
Prestigeboekje koningin Beat
rix 316,41g 
Prestigeboekje Spyker 2004 
508 
Puntstempels 448,1004 
Reisbelastingzegels 328 
Rllhjnen g5i 
Slittanding 951 
Spijkerzegels 2004 316,94g 
StampKids 2004 332,552 
Stempels 151,267,321,331, 
374.448,450,467- 543.672, 
710,801,89g 
Tanding 603 
Tentoonstellingen 332,417, 
537.552.759.851 
Tentoonstellingscatalogi 165 
Traxity 675 
Varianten 122,313,587, 588, 
707,762,951 
Veilingopbrengsten 204 
Velpositiekenmerken 315 
Veluweblokjes 2004 506,589, 
950 
Vervalsingen 76,162,256, 
374,417,50g, 626,716,910, 
1004 
Vormgevers en fotografen 123 
Vormgeving 165 
Weken van de Kaart 2004 590, 
944 
Worldpack 207,763 
Worldwide Prepaid Express 
674 
Zakelijke postzegels 130,589, 
762,950 
Zomerpostzegels 2004 314, 
316,587 
Zwartdrukken 673 
Nederlands-Indie 
Catalogi 615 
Handboeken 967 
Kamppost 460 
Maier-vervalsmgen 162,546 
Stempels 546 
Vervalsingen 76,162, 546, 

808 
Nederlandse Antillen 
Fouten op postzegels 205 
Vormgeving 205 
Nepal 
Swastika 672 
Nieuw-Caledonië 
Automaatstroken 513 
Postzegelboekjes 45 
Nieuw-Zeeland 
Action Replay 851 
Catalogi 320 
Postwaardestukken 428 
Postzegelboekjes 247,463, 
685 
Tentoonstellingen 122 
Universal Mail 356 
Noorwegen 
Automaatstroken 513 
Foutdrukken g44 
Maximumkaarten 210 
Postwaardestukken 258,347, 
362 
Postzegelboekjes 45,159, 
247.325.463.529.968 
Scandinavienummer 2004 
220,258 
Nova Scotia 
Vervalsingen 76 
Oeganda 
Postwaardestukken 859 
Oekraïne 
Postwaardestukken 39,697, 
793 
Postzegelboekjes 685 
Oostenrijk 
Chrisdcmdl 850 
EK Voetballen 312 
Grafische vormgeving 504, 
673 
Opdrukken 759 
Persoonlijke postzegels 536, 
798 
Postmusea 672 
Postvervoer 124 
Postwaardestukken 517,697, 
793 
Schwarzenegger, Arnold 25 
Pabay 
Stempels 313 
Palestina 
Handboeken 967 
Panama 
Postzegelboekjes 247 
Papua New-Guinea 
Postzegelboekjes 969 
Polen 
Postzegelboekjes 529,791, 
96g 
Schenkingen 24 
Polynesie 
Automaatstroken 513 
Postzegelboekjes 613 
Portugal 
Automaatstroken 513 
Catalogi 277 
Postwaardestukken 39,221, 
605,697,859 
Roemenië 
Postzegelboekjes 247 
Rusland 
Postwaardestukken 40,221, 
429,517,697, g86 
Postzegelboekjes 247,325, 
463,529,685,791,889 
San Marino 
Catalogi 277 
Postzegelboekjes 613 
Scandinavië 
Europazegels 766 
Norden 766 
Politieke propaganda 243 
Postoorlogen 243 
Servië en Montenegro 
Postzegelboekjes 325 



sierra Leone 
Zelfklevende zegels- 504 
Singapore 
Automaatstroken 513 
Postwaardestukken: 987 
Postzegelboekjes: 45,247 
Sint Vincent 
Playboy: 204 
Slovenië 
Postwaardestukken: 347 
Postzegelboekjes-45, 529, 685 
Slowakije 
Automaatstroken 513 
Catalogi: 85 
Christelijke thema's: 944 
Postwaardestukken-153,605 
Postzegelboekjes- 529 
Spanje 
Automaatstroken: 513 
Catalogi: 476 
Postwaardestukken 222,429, 
697,987 
Postzegelboekles 463, 613, 
889 
Srpska Republiek 
Postzegelboelqes 613 
Thailand 
Catalogi. 967 
Postwaardestukken. 859 
Thema's 
Catalogi. 562,820,923,924 
Handboeken. 550 
Studies- 85 
Transdnestrie 
Postzegelboekjes 529 
Tristan da Cunha 
Postzegelboekjes- 890 
Tsjechië 
Catalogi: 85 
Keuringen: 586 
Postwaardestukken. 347, 605 
Postzegelboekjes. 325,613, 
8go 
Tsjechoslowakije 
Catalogi. 85 
Tunesië 
Fouten op postzegels: 758 
Uruguay 
Postzegelboekjes-159,791 
Vaticaan 
Automaatstroken- 514 
Catalogi: 277 
Postwaardestukken: 40,987 
Postzegelboekjes. 791 
Verenigd Europa 
Catalogi 320 
Verenigde Arabische Emiraten 
Postzegelboekjes- 969 
Verenigde Naties (algemeen) 
Postadmmistratie: 122 
Vormgeving: 123 
Verenigde Naties (Geneve) 
Postwaardestukken: 697 
Postzegelboekjes. 791 
Vredeszegel: 921 
Verenigde Naties (New York) 
Postzegelboekjes 791 
Postwaardestukken: 222,429 
Verenigde Naties (Wenen) 
Postzegelboekjes 791 
Verenigde Staten 
Automaatstroken- 514 
Druktechniek: 543 
Fiscale zegels: 286 
Kerstpost: 312 
Luchtvaart: 982 
Particuliere postdiensten: 758 
Postwaardestukken: 153,517, 
859 

Postzegelboekjes 325,529, 
791,890 
Postzegeltijdschriften: 24 
Thematische filatelie: 124 
Tracy, Spencer. 416 
Tweede Wereldoorlog. 906 

Vervalsingen: 76 
Watergevoelige zegels. 945 
Wayne, John. 416 
Wallis en Futuna 
Postwaardestukken: 987 
Wereld 
Catalogi: 177 
Wit-Rusland 
Postwaardestukken. 40,153 
Postzegelboekjes: 45,969 
IJsland 
Postzegelboelqes: 159,464, 
529,613,791 
Vervalsingen. 216 
Zuid-Afrika 
Postzegelboekjes: 464,613 
Rjebeeck, Janvan- 686 
Zuidpoolgebied (Argentijns) 
Postkantoren- 504 
Zuidpoolgebied (Frans) 
Catalogi. 320 
Zweden 
Automaatstroken: 514 
Catalogi: 967 
Christelijke thema's- 944 
Larsson, Henke: 417 
Postzegelboekjes-159 
Postzegelboekjes: 247,325, 
464,685,890,969 
Zwitserland 
Automaatstroken- 313,514 
Houten postzegel- 759 
Postwaardestukken. 222,987 
Postzegelboekjes: 159,464, 
529,969 

6. LITERATUUR 

Algemeen 
Classiques du monde- 614 
Grosser Ganzsachenkatalog-
562 
Philatelic Terms Illustrated: 
320 
Andorra 
Dallay Timbres d'Andorre etc.: 
320 
Australië 
Comprehensive Catalogue of 
Australian Stamps: 277 
België 
Domfil Belgica Belgique- 967 
China (Volksrepubliek) 
Catalogue of the P.R. of China: 
614 
Duitsland 
Generalgouvernement 1939-
1945:614 
Michel Deutschland-Spezial: 
615 
Philex Spezialausgabe: 820 
Europa 
Michel Nord- und Nordwest
europa: 165 
Finland 
Lape 2004-85 
Frankrijk 
Gamets: 615 
Catalogue prêt-a-poster. 614 
Dallay Repertoire Franc.K: 320 
Dallay Timbres de France. 320 
Timbres fiscaux et socia-fis-
caux:615 
Franse gebieden 
Timbres des DOM-TOM: 967 
Groot-Brittannie 
Catalogue of Identified GB 
Perfins: 967 
Priced List of Barred Number 
Cancellations: 967 
Queen Victoria (Specialised 
Catalogue): 615 
Hongkong 
Postal History Catalogue of 
Hong Kong: 614 

Indonesië 
Catalogue Vienna/Philadelphia 
Printings: 320 
Italië 
Republica di Venezia: 614 
Luchtpost 
Luchtpostcatalogus NOG: 763 
Monaco 
Catalogue prêt-a-poster: 614 
Dallay Timbres d'Andorre etc.: 
320 
Timbres fiscaux et socia-fis-
caux.615 
Nederland 
Almere Philex 2004:165 
Domfil Holanda Netherlands: 
967 
Handboek Nederlandse Post
stempels. 321,450,672 
Handboek Postwaarden Ne
derland: 97 
Jaarboek Nederlandse Postze
gels 2003:165 
Op ontdekkingstocht door 
Zuid-Limburg. 85 
Saenphilex 2004:165 
Speciale Catalogus 2005:759 
Nederlands-Indié 
Langstempels 1864-1950:615 
NICATimor/Soemba & Medan 
porten: 967 
Nieuw-Zeeland 
New Zealand & Dependencies: 
320 
Palestina 
Stamps & Postal Stat of Pal 
Mandate: 967 
Portugal 
Reliefzegels van Portugal: 277 
San Marino 
Catalogo Enciclopedico: 277 
Slowakije 
Katalog Ceska a Slovenska: 85 
Spanje 
El Corréo en la Guerra Civil 
Espanola: 476 
Emisiones de los Sellos de 
Espana 1931-1939:476 
Las Brigadas Internacionales: 
476 
Thailand 
Thai Stamps: 967 
Thema's 
Bears on Stamps: 924 
Die Zahne der Schildkröten. 
820 
Drink Driving Alcohol Drugs: 

Impressionismus (Frank
reich). 562 
J.F. Kennedy and his family: 
924 
J.S. Bach auf Briefinarken: 85 
Katten: 924 
Men, Microbes and Microbio
logists- 550 
Philomnibus Briefmarken-
Motiv-Lexicon: 822 
Schaken. 924 
Verenigd Europa: 924 
Veterinary Science on Cancel
lations: 923 
Vincent van Gogh. 562 
Tsjechië 
Katalog Ceska a Slovenska. 85 
Tsjechoslowakije 
Pofis Ceskoslovensko- 85 
Vaticaan 
Catalogo Enciclopedico: 277 
Verenigd Europa 
Dallay Timbres d'Andorre etc • 
320 
Wereld 
SG Simplified Catalogue of the 
World: 177 

Zuidpoolgebied (Frans) 
Dallay Timbres d'Andorre etc.: 
320 
Zweden 
Domfil Suecia Sweden: 967 

7. THEMA'S 

Alcohol- 286 
Ambachten: 647 
Americana- 924 
Auto's- 316,332,508,949,968 
Beeldhouwkunst- 678,853 
Bekende Nederlanders: 949 
Beren: 924 
Bewustzijnsverruimende mid
delen: 923 
Bloemen; 314,316,587,944 
Boerderijen: 823 
Boeken. 31 
Bromfietsen: 731 
Bruggen.350 
Cabaret: 334 
Circus: 144 
Componisten: 180 
Dialecten: 424,824 
Dieren. 96, 388, 647,648,850 
Eenden. 648 
Emancipatie. 952 
Energie. 480 
Erotiek. 204 
Europa. 24 
Feestdagen: 31 
Feminisme: 952 
Fietsen: 731 
Filatehe: 30,758 
Film: 25,416,857 
Flora: 922 
Fossielen 1016 
Friesland: 95 
Gastronomie: 824 
Geneeskunde. 550 
Genotmiddelen; 923 
Gezelschapsdieren- 479 
Heraldiek: 180, 565,732 
Hout: 759 
Hulpverlening: 511 
Insecten: 479 

Internationale rechtspraak: 68 
Jeugd: 952 
Kabelbanen: 868 
Katten: 924 
Kerstmis: 850,853,946 952 
Kerstmis en nieuwjaar: 122 
Kolonisatie: 686 
Koninklijk huis 24,27,29, 
126,178,204,205, 268,312, 
313,315,316,416,419,422, 
427,452,504,505,506,588, 
680,707,948 
Kraamzorg: 178 
Kussen; 178,480 
Liefde: 178 
Literatuur: 31,764,804,946 
Locomotieven. 95,646,857 
Luchtvaart: 168,212, 674,763, 
982 
Marlijnen: 731 
Meteorologie: 130,314,509 
Mijnbouw; 478 
Moderne kunst: 208 
Molens: 647,923,945 
Muziek: 85,124,180,386,479 
Mythologie- 287 
Natuur; 678,950 
Natuurbescherming: 505, 506, 
589 
Nieuwjaar: 946 
Oceaanstomers. 478,732 
Olympische Spelen: 58g, 620, 
851,896,945,950 
Ontdekkingsreizen: 686 
Oude kunst: 42,126 
Paddestoelen 180,480,823 
Pohtiek: 25 

Poolgebied: 504 
Posterijen: 504 
Reclameffiioi7 
Records. 732,982 
Reddingsdiensten: 732 
Reizen: 328 
Rehgie: 540,733,824,924, 
944 
Rode Kruis-511 
Roken-180 
Roofvogels- 922 
Schaken- 924,1015 
Scheepvaart. 478,732,944 
Schepen. 824 
Schilderijen: 208,673 
Schilderkunst: 504,562,588, 
760 
Schilders- 588,673,952 
Schildpadden: 96,820 
Schrijvers: 764, 804 
Sex: 204 
Sieraden: 1015 
Sponsoring: 1017 
Spoorwegen: 616, 646,824 
Sport: 96,1015 
Steden- 945 
Strandlopers. 823 
Strips- 422 
Suiker: 422 
Symboliek: 672 
Taal- 424,824 
Televisie: 31 
Tennis: 31 
Theater: 945 
Toerisme: 30,208,312,328, 
510,598,704,923 
Treinen: 646 
Tweede Wereldoorlog: 460, 
530, 678,712,764,853,906 
Veeartsenij- 923 
Verenigd Europa: 209,420, 
423,510,586,766,860,924, 
949 
Verkeersveiligheid: 563 
Vervoer- 312 
Vervoermiddelen- 316, 508 
Vissen- 823 
Vlaggen- 504,921 
Vlinders- 479 
Voedingsmiddelen: 422, 824 
Voetbal-179,312,313,417, 
417,506,588,730,851 
Vogels- 96,122,505,564, 647, 
648,730,823,922,1015,1016 
Vossen- 731 
Vrede-921 
Vuurtorens: 386, 565,648 
Wadden: 505 
Walvissen-179 
Weer: 52, 56,130, 314, 509 
Wetenschap: 944 
Wijn: 286 
Winter: 946 
Ziekten: goo 
Zwanen: 648 

INDELING VAN DE 
JAARGANG 2004 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli/aug. 

I -
lOI -
i 8 s -
293 -
?93 -
485-
569-

september 653 -
oktober 
november 
december 

737 -
829-
929-

1 0 0 
184 
292 
392 
484 
568 
652 
736 
828 
928 

1020 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubrielc wordt ge-
sprolcen van afbeelding melding 
5/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de a%ebeel-
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart {3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
4'3''o5- Antieke auto's. 
Viermaal i" in boekje. Oak
land sport cabriolet (1928), 
Ford V8 (1939), Buick super 
4D HT (1957), Volkswagen 
1200 (1964). 

ANDORRAFRANS 
6-i2-'o4. Kerst. 
€ 0.50. Kerstspel. 

1 

> ) ) ) 
) 
^ 
i 

PRINdPATD ANDORRA 

""'''' 0,50€ 

1̂  
Nadal ï«(14 

AZERBEIDZJAN 
io-i2-'o4. Eerste sterfdag 
Heydar Aliyev (1923-2003). 
Blok 10.000 m. Portret met 
vlag ex-president. 

DENEMARKEN 
3-i-'05. Frankeerzegels. 
7.50,16.50, 22.- kr. Resp. ko
ningin Margrethe II, twee
maal nationaal wapenschild. 
i2-i-'05. Toeslagzegel SOS 
Kinderdorpen. 
4.504-0.50 kr. Rij kinderen 
met arm om elkaar. Ook 
boekje met tien zegels. 

i2-i-'05. Serie architectuur 
Deense huizen, IV, 1500-1665. 
4.25,4.50,7.50,9.50, 
16.50 kr. Resp. Hjarup-pasto-
rie in Vamdrup (ca. 1665), 
boerderij Ejdersted in zuid
westen Sleeswijk (1653, ge
bouwd door Adriaen Alberts 
Hauwert), Provstegade in 
Randers (ca. 1650), smederij 
in Koge (ca. 1550), karmelie
tenklooster in Elsinore 
(ca. 1500). Ook boekjes. 

DUITSLAND 
3-i-'05. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.95,4.30. Resp. zonne
bloem, ridderspoor. 

3-i-'05. Serie 'Duitse schil
derkunst'. 
€0.55. 'Aanbidding der ko
ningen' uit Keulen (rond 
1350). 

3-i-'05. Twaalfhonderd jaar 
stad Forchheim. 
€ 0.45. Raadhuis Forchheim. 

3-i-'05. Serie 'archeologie'. 
€ 1.44. Keltische vorst van 
Glauberg. 

FRANKRIJK 
3-i-'05. Viaductvan Millau. 
€ 0.50. Brug: 343 m hoog, 
270 m boven Tarn, 2.460 m 
lang. 

io-i-'o5. Frankeerzegels, Ma
rianne. 
€ o.oi, o.10,0.45,0.50,0.58, 
0.70,0.75,0.90,1.-, i.ii, 
1.90. 

i7-i-'05. Rachi (1040-1105). 
€ 0.50. Portret humanist en 
'Europeaan'. 

GIBRALTAR 
i4-2-'05. Tweehonderd jaar 
geleden Slag bij Trafalgar. 
38,40, 47 p., £ 1.60; blok 
£ 2.- (met hout HMS Victory). 
Resp. wacht bij lichaam Nel
son, zeilschip, portret Nel
son, HMS Victory; beschadigde 
Victory wordt door HMS 
Nepmne naar Gibraltar ge
bracht. Ook velletjes met zes
maal zelfde zegel. 

GROOT-BRJTTANNIÊ 
8-2-'o5. Serie 'landschap
pen', zuidwesten Engeland. 
z""", I", 40,43, 57, 68 p. Resp. 
'Old Harry Rocks' Studland 
Bay, 'Wheel Coates' St. Ag
nes, 'Start Point' Start Bay, 
'Horton Down' Wiltshire, 
'Chiselcombe' Exmoor, 'St. 
James's Stone' Lundy. 

HONGARIJE 
Aanvulling kerstzegels mel
ding 1/78. Vel met twintig
maal verschillend koekje, vel 
met tweemaal tien verschil
lende glasdecoraties, vel met 
twintigmaal verschillende en
gelen. 

ITALIË 
27-ii-'o4. Serie 'gemaakt in 
Italië', schoenen. 
Velletje met viermaal € 0.45. 
Schoen met hak van Casadei, 
herenschoen Moreschi, in
stapschoen Fratelli Rossetti, 
sportschoen Superga. 

ITALIA 
2 rvic]p°iBE 

€0,45 

KROATIË 
25-ii-'04. Kerst 2004. 
2.30 kn. Bundel kersttarwe 
met lint in kleuren nationale 
vlag. 

K Republika Hrvatska 

BOZIG 2004. 

;2,30 
"ETRAK 2AJA2004 ZRINSK) rsmr 

22-i2-'o4. Kroatische boe-
renvolkspartij (HPSS) hon
derd jaar. 
7.20 kn. Antun en Stjepan 
Radiae, stichters HPSS en re
liëf paard en ploeg. 

I f lH 
;i)04 

Ê " ^ -

LETLAND 
4-i2-'o4. Kerst 
0.12, 0.15, 0.15 Lvl. Resp. 
hart met vogeltje en konijn en 
elfjes, engeltje met kaars, 
sneeuwman en vogeltjes. 

LUXEMBURG 
25-i-'05. Luxemburg voorzit
ter Europese Unie. 
Viermaal 'A' in boekje van 
acht. Beeldmerk voorzitter
schap en resp. detail modern 
gebouw, Romaanse boog ba
siliek Echternach, wijnbouw 
bij Moezel, detail stalen vak
werk. 

goi 
o 

* o 
co 

X 

3 

MALTA 
io-ii-'o4. Kerst. 
7,16, 22, 50 c. Vier verschil
lende beeldjes van was Kindje 
Jezus. 

V » u 



MAN 
7i2'o4. Harry Potter en de 
gevangene van Azkaban. 
25,28,39,40,49,55,57, 
68 p. in velletjes van vijf gelijke 
zegels met op rand illustra
ties film. Scènes uit film met 
o.a. Harry Potter, zijn vrien
den Ron en Hermelien, 
Hagrid, uil met brief, stoom
trein, bus in drie etages. 

MONACO 
232'05. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
€ 0.55, 0.70. Resp. portretten 
bestuur eerste Rotaryclub in 
Chicago (Harry Ruggles, Paul 
H. Harris, Silvester Schiele, 
William Jensen) en wiel Rota
ry, wiel Rotary. 

OEKRAÏNE 
30ii'o4. Vliegtuigen, geza
menlijke uitgifte met Iran. 
Tweemaal 80 k. met tussen
veld. Antonov140, Iran140; 
op tussenveld nationale vlag
gen. 
ioi2'o4. Serie 'klederdrach
ten'. 
Zesmaal 60 k. (per twee sa
menhangend). Regio Lviv: 
MariaLichtmis (22), Ver
heffing van het Kruis (149); 
regio IvanoFrankovsk: mu
zikanten, trouwerij; Hutsul
schyna: kerstavond, kerst
mis. Ook velletje met de zes 
zegels, op rand stofontwer
pen. 

OOSTENRIJK 
ii'o5. Nieuwjaarsconcert, 
LorinMaazel (1930). 
€ I.. Beeldmerk 'Wiener 
Philharmoniker' en portret 
dirigent. 

Wiener Philharmoniker 
Neujahrskonzert ZOOS 
Lonn Maazel 
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i4i'05. Herbert von Kara
jancentrum tien jaar. 
€ 0.55. Beeldmerk centrum. 
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20i'o5. Stephan Eberharter. 
€ 0.55. Actie foto skiër (we
reldbeker 2002 en 2003, 
olympisch goud reuzensla
lom 2002). 

2005. Frankeerzegels, vakan
tie in Oostenrijk, overdruk
ken. 
Achtmaal € 0.55. 251: Koe 
met vel zebra over Inneralp
bach, skispringers over Stei
nernes Meer; 42: 55 over 
Kellergasse, derde man over 
Schönlaterngasse; 112: om
heining over Inneralpbach, 
man met wijnglas over Kel
lergasse; 182: citaat Helmut 
Qualtinger over Steinernes 
Meer, perforatie in bomen
laantje Heiligenkreuz. 

POLEN 
3i2'o4. Kosmische geschie
denis aarde. 
Viermaal 1.25 Zl. in velletje 
van acht. Wording aarde in 
protoplaneet rond zon, bom
bardement asteroïden op aar
de, dinosaurussen, aarde met 
daarom draaiend ruimtesta
tion. 

3i'05. Poolse steden, Poz
nan. 
1.30 Zl. Raczynskibiblio
theek en monument Hygea. 
6i'o5. Dertiende finale 
'Groot orkest vakantiehulp' 

(inzameling geld voor medi
sche apparatuur voor jonge 
kinderen). 
1.30 Zl. 'Finale', '13'. 
i4i'o5. Honderdste geboor
tedag K.I. Galczynski (1905

1953)
1.30 Zl. Portret dichter. 
26i'o5. Vijfhonderdste ge
boortedag Mikolaj Rej (1505
1569). 
1.30 Zl. Beeltenis schrijver 
naar oude prent uit 'De Spie
gel' (1568). 

PORTUGAL 
5io'o4. Opening museum 
presidentschap republiek. 
€ 0.45; blok€1.. Resp. rau
seumgebouw; interieur mu
seum. 

ioii'o4. Portugese mode. 
Vel met tienmaal € 0.45. 
Mode van Alexandra Moura, 
Ana Salazar, Filiope Faisca, J. 
Branco en L. Sanchez, J. An
tonio Tenente, Luis Buchin
ho, Osvaldo Martins, Dino 
Alves, Alves en Goncalves, 
Fatima Lopes. 

ROEMENIE 
22g'o4. Opening centrum 
voor Chinese en Roemeense 
cultuur in Boekarest, geza
menlijke uitgifte met China. 
Tweemaal 5.000 L. Aarde
werken vaas uitCucutenicul
tuur, gong met lakhouten 
vormen feniks en tijger. Ook 
velletje met driemaal beide 
zegels. 

4io'o4. 23"= UPU*congres 
Boekarest. 
Velletje met driemaal 
118.000 L. Cartografen Mer
cator (15121594) en Jodocus 
Hondius (15631612), UPU
beeldmerk, Amerigo Vespuc
ci (14541512). 

i8io'o4. Trajanuszuil in 
Rome, I. 
7.000,12.000,19.000, 
56.000 L. Details Trajanus
zuil. 

ioii'o4. Roemeense rozen. 
8.000,15.000, 25.000, 
36.000 L. Resp. 'Simfonia', 
'Foc de Tabara', 'Golden ele
gance', 'Doamna in mov'. 
Ook velletje met de vier zegels. 

i6ii'o4. Ilie Nastase (1946). 
10.000 L. (metaanhangsel); 
blok 72.000 L. Resp. Actie
foto tennisser (portret); 
Nastase in actie (op rand 
portret en tennisbaan). 

6i2'o4. Trajanuszuil in 
Rome, II. 
21.000, 31.000,145.000 L. 
Details Trajanuszuil. 
i5i2'04. Sporters. 
5.000, 33.000, 77.000 L. 
(rond te maken). Resp. Elisa
beth Lipa (roeister, olym
pisch goud 1984,1992,1992, 
1996, 2004), lolanda Balas 
{hoogspringster, olympisch 
goud i960,1964), Ivan Pat
zaichin (kanovaarder, olym
pisch goud 1968,1972,1980, 
1984)
i6i2'o4. Roemeense avant
garde kunst. 
Velletje met 5.000, 7.000, 
7.000 L.; velletje met drie
maal 12.000 L. Werk van 
resp. M.H. Maxy, Merica 
Ramniceanu, Jean David; 
Marcel, Victor Brauner, Hans 
MattisTeutsch. 

RUSLAND 
ioi'o5. Serie Russische re
gio's. 
Zesmaal 5. r. Korjak (vul

kaan Korjakskala, dorp Pala
na, geit, helikopter, dans
groep 'Mengo'), Mordovia 
(Moksharivier, universiteit, 
klooster, monument S.D. Er
zis, volkskunst), Smolensk 
(kathedraal, oorlogsmonu
ment 1812, Teremokcom
plex in Talashkino, monu
ment Gagarin, Yak 40vlieg
tuig), Taimyr (haven en mo
nument Dikson, herten, 
muskusos, gans), Tver (re
liëf, monument, kapel, trein, 
klooster en museum in Torz
hok), Tsjoektsjot (haven Ana
dyr, standbeeld heilige Nico
laas, witte beer, benen kunst
voorwerp, vissersboot). 

i2i'o5. Staatsuniversiteit 
Lomonosov in Moskou twee
honderdvijftig jaar. 
5. r. Gebouw, wapenschild, 
penningen. 

SLOWAKIJE 
i8i2'o4. Geschiedenis 
postvervoer. 
9. Sk. Postbode en picto
grammen transportmidde
len. 
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SPANJE 
26ii'o4. Vijfhonderdste 
sterfdag koningin Isabel la 
Catolica (14511504). 
€ 2.ig. Kasteel en portret. 
30ii'o4. Expeditie 'vaccina
tie tegen pokken' naar Ame
rika en Filipijnen tweehon
derd jaar geleden. 
€ 0.77. Zeilschip. 
3i2'o4. GlasinIoodramen 
kathedraal Toledo. 
Blok € 1.90. Fragment raam 
Jakobus 'de Meerdere', op 
rand kathedraal. 

23i2'04. Huwelijk kroon
prins. 
€ 0.27. 'Gefeliciteerd' en wa
penschild kroonprins Felipe. 



TURKIJE 
I j-8-'o4. Olympische Spelen 
Athene. 
600.000, 700.000,700.000, 
800.000 TL. Beeldmerk spe
len en resp. worstelen, hard
lopen, gewichtheffen, wor
stelen. 

i5-9-'o4. Onderzeeërs. 
600.000,700.000,700.000, 
800.000 TL. TCG, resp. 18 
Mart S355, Preveze 353, Ana-
fartalarS356, AtilayS347. 
27-9-'04. Vierhonderdvijftig-
ste sterfdag Piri Reis. 

i3-i-'05. Bebossing op IJs
land 
45.- kr. Hallormsstadasko-
gur in oosten IJsland. 

i3-i-'o5. Nationaal museum. 
Velletje met 100.-, 150.- kr.; 
middenveld. Resp. broche 
(ii<i« eeuw), beeld god Thor 
(iQde eeuw); zwaard (10''' 
eeuw). 

600.000 TL. Kaart en buste 
Turkse zeevaarder en carto-
graaf. 
30-9-'o4. Scouting. 
600.000, 700.000 TL. Beeld
merk scouting en scout, resp. 
meisje, jongen. 

L J 

i5-io-'o4. Gebouwen. 
100.000, 500.000, 600.000, 
i.ooo.ooo, 3.500.000TL. Ge
bouwen. 
i9-io-'o4. Watervallen. 
600.000, 700.000 TL. Resp. 
Kapuzpasi-waterval, 
Sudüsen-waterval. 

WITRUSLAND 
8-i2-'o4. Gelukkig nieuwjaar. 
320 r. Vadertje Vorst met ge
schenken boven stad. 
25-i-'o5. Wapenschilden ste
den. 
160, 350, 900 r. Wapenschild 
van resp. Dubrovno, Kamja-
nets, Magilev. 

IJSLAND 
i3-i-'05. Eilanden, FV. 
5.-, 90.- kr. Resp. Videy, Flatey. 
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ZWITSERLAND 
3-i-'05. Frankeerzegels, be
langrijke dingen beginnen 
met een brief 
Viermaal 100 c. Foto's van 
Rene Burri, resp. twee kus
sende kinderen, twee jonge 
mensen samen op fiets, paar
tje bij zonsondergang, zwart-
witfoto paartje. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
30-ii-'o4. Lancering satelliet 
Alsat I twee jaar geleden. 
30.- Dh. Satelliet boven aar
de. 

ANGOLA 
i7-8-'o4. Datum melding 
1/80, flora. 
30-9-'04. Olympische Spelen 
Athene. 
27, 27, 45,45 KZr. Olympi
sche ringen en resp. basket
balspeler, atleet met bal, 
hardloper, volleybalspeler. 
g-io-'o4. Zeezoogdieren. 
27, 27, 45 KZr. (samenhan
gend); blok 99 KZr. Verschil
lende dolfijnen en walvissen. 
30-ii-'o4. Brandweer. 
27, 27,45 KZr. Noodtele-
foonnummer en resp. brand
weerman, -wagen, -wagen. 
Ook velletje met de drie ze
gels. 

30-ii-'o4. Treinen. 
Driemaal 27 KZr. Verschil
lende locomotieven. 

< ANa<:>iJ\ 

7-i2-'o4. FIFA* honderd jaar. 
45 KZr. Wereldbol en voet
ballers met bal. 
i4-i2-'o4. Kerst. 
27,45 KZr. (samenhangend). 
Resp. Jozef met Maria en 
Kind, drie koningen. 

29-i2-'04. WWF* apen. 
Viermaal 27 KZr. Verschillen
de afljeeldingen Colobus 
angolensis. 

ARUBA 
i-i2-'o4. Kerst. 
50, 85,125 c. Resp. kerst
boom en palqes, zingende 
kinderen bij pakjes, vuurwerk 
nieuwjaar. 

AUSTRALIË 
ii-i-'05. Honderd jaar tennis 
toernooi 'Australian Open'. 
$ 0.50,1.80. Tennisbaan en -
speler, resp. in 1905 'Ware
housemen's Cricket Ground' 
in Albert Park Melbourne, in 
2005 Melbourne Park. 

2i-i-'05. 'Australian Legends 
Award'. 
Zesmaal 50 c. 
8-2-'05. Papegaaien. 
Vijfmaal 50 c. Polytelis 
alexandrae, Trichoglossus 

haematodus, Platycercus 
caledonicus, Purpureicephalus 
spurius, 
Glossopsitta porphyrochephala. 

22-2-'o5. Goede reis, oceaan-
schip. 
Vel met tienmaal 50 c. (zelf
klevend). Zelfde afijeelding 
'Dominion Monarch' als 1-6-
'04, melding7/639. 

BAHREIN 
20-i2-'o4. Vijfentwintigste 
zitting Raad voor samenwer
king van de Arabische-Golf-
staten (Verenigde Arabische 
Emiraten, Bahrein, Saoedi-
Arabië, Oman, Qatar en Koe
weit) in Bahrein. 
100, 200, 250; blok 500 fils. 
Resp. handen om beeldmerk, 
tweemaal verschillend ont
werp met beeldmerk en vlag
gen aangesloten landen; 
oude en nieuwe gebouwen en 
brug met zeilboot. 

BANGLADESH 
i-i2-'04. Wilde bloemen. 
Vel met zesmaal 5.- T. Arge-
mone mexicana, Cyanotis 
axillaris, Thevetia peruvians, 
Pentapetes phoenicea, Aegle 
marmelos. Datura stramonium. 
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BELIZE 
4-io-'o4. Overdruk frankeer
zegels dieren (februari 2000). 
10,15 c. Over resp. 50 c. anti
lope, 75 c. lamantijn. 

BHUTAN 
2004. FIFA* honderd jaar. 
Tweemaal 10 nu. Beeldmerk 
gelegenheid en elftal van 
resp. Brazilië 2002, Frankrijk 
1993. 

BOLIVLA 
i9-io-'04. Academie militaire 
geschiedenis Bodas de Plata. 
I.- Bs. Vechtende militairen 
en wapenschild. 

^ O D A I ^ E PLATA ACÏDEMIA 
UHISTORIA MILITÄR 
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BOTSWANA 
9-io-'04. Vogels, gezamenlij
ke uitgifte met SAPOA*. 
Velletje met 40, 50, 60,70, 
801., I.-, 2.-, 5.-P. (zeshoekige 
zegels). Resp. Falco peregri-
nus, Haliaeetus vocifer, Ha-
liaeetus vocifer, Apaloderma 
vittatum, Tauraco por-
phyreolophus, Haliaeetus vo
cifer. Anthropoides paradi-
sea, Bubulcus ibis (Neder
landse namen en afl^eelding 
bij Malawi). 
November 2004. Kerst. 
0.80, 2.10, 3.90,4.70 P. Ver
schillende bloemen. 

CHRISTMASEILAND 
4-i-'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan. 
$ 0.50,1.45 (ook velletje met 
beide zegels); vel met vier
maal 10, viermaal 15, vier
maal 25 c. Resp. haan, haan; 
rat, buffel, tijger, konijn, 
draak, slang, paard, geit, aap, 
haan, hond, zwijn. 

EGYPTE 
9-io-'o4. Dag van de post. 
150 P. Beeldmerk UPU* en 
posthoorn, enveloppe. 

20-io-'o4. Gouden jubileum 
vereniging Egyptische jeugd
herbergen. 
30 P. Beeldmerk en gebou
wen. 

EL SALVADOR 
5-ii-'o4. Honderd jaar lucht
vaart, 1903-2003. 
Vijfmaal 1.50; vijfmaal 4.-; 
blok 4.- C. ($ 0.17, 0.46, 
0.46). Resp. gebroeders 
Wrightmet'Flyer'(1903), Al
berto Santos Dumont met '14 
BIS' (1906), Louis Blériotmet 
'BleriotXr (1909), Glenn 
Hammond Curtiss met 'Cur-
tiss Jn-4d' (1915), Hugo Jun
kers met 'Junkers J.i' (1915); 
Charles Lmdbergh met 'Spi
rit of St. Louis' (1927), Ame
lia Earhart met 'Lockheed 



Vega' (1932), Charles 'Chuck' 
Yeager met 'Bell Xi' (1947), 
Robert White met 'Cohete X
15' (1962), Dick Rutan en 
leana Yeager met 'voyager' 
(1986); gebroeders Wright 
met'Flyer' (1903), op rand 
aarde, vliegtuig, raket en pi
loot met helm. 

ERITREA 
2004. Frankeerzegels, trei
nen. 
5,10,15, 35, 50, 90 c , I., 2., 
i c  n. Zelfde afbeelding: 
mensen bij trein. 
2004. Frenidloperatie, be
vrijding Massawa 1990. 
40, 50 c ; velletje met twee
maal 3., 4. n. (doorlopend 
beeld). Resp. tanks, mensen 
in boot; mensen in water, 
man met geweer en tank en 
boot en vlag, feestende men
sen en gebouwen. 

»><iiiiii 

FIJI 
ii2'04. Kerst. 
18, 58 c., $ 1.07, 3.. Resp. 
Maria en aartsengel Gabriel, 
Kindje in voederbak, Maria 
met Kindje en sterren Zuider
kruis, herders bij kribbe. 

GAMBIA 
27io'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
Vel met viermaal 25. D.; blok 
65. D. Voetballers, resp. 
Dixie Dean, Ruud GuUit, 
KarlHeinz Rummenigge, 
Louis Enrique Martinez; Pele. 

5ii'o4. Oceaanstomers. 
7., IC, 15., 20., 25., 35.; 
blok 90 D. Schepen, resp. 
Bremen, Queen Mary, Queen 

Mary II, Queen Elizabeth 2, 
Britanic, Majestic; Aguitania. 

mäet&^ii^^Mfkj^. 
2ii'04. NBA* basketbalspe
lers. 
10. D. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Darko Milici. 
3ii'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
Tweemaal 10. D. in vellen 
van twaalf met foto en beeld
merk NBA op rand. Chris Ka
man, Andrei Kirilenko. 
6ii'04. NBA* basketbalspe
lers. 
lO.D. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. T.J. Ford. 

HONGKONG 
4i'o5. Alfabet. 
Vel met dertigmaal $ 1.40. 
Zesentwintig letters alfabet 
gemaakt met voorwerpen 
(resp. knijper, schaar, bu
reaulamp, lijmflesje, rek, 
schuifmaat, lijmklem, bam
boe trap, zaklamp, borstel, 
nieter, sok, twee rechthoe
ken, nagelknipper, elastiekje, 
schepnetje, hangslot, zonne
bril, kleerhanger, bezem, 
slippers, passer, kurkentrek
ker, kraanknop, fonduevork, 
verfroller) en (gelijke) A, E, I, 
O. 
30i'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van den haan. 
$ 1.40,2.40,3., 5.; velletje 
tweemaal $ 50.. Resp. vier
maal verschillende haan;aap, 
haan (met goud en zilver); 
ook velletje met de vier ha
nen. 
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INDIA 
27io'o4. Dr. S. Roerich 
(19041993). 
5. R. Portret schilder. 
ioii'o4. Tenneti Viswanat
ham (18951979). 
5. R. Portret vrijheidsstrij
der, volger Gandhi. 
i4ii'o4. Dag van het kind. 
5. R. Kindertekening 'mijn 
dorp'. 
23ii'o4. Seth Walchand 
Hirachand (18821953). 
5. R. Portret oprichter Hin
doestaans bouwbedri|fen 
Hindoes taanse vliegtuig
maatschappij. 
25ii'o4. Dula Bhaya Kag 
(19031977). 
5. R. Portret dichter, compo
nist en volkszanger. 
28ii'o4. Aga Khanprijzen 
voor architectuur. 

Tweemaal 15. R.; blok 
30. R Verschillende afbeeldin
gen fort in Agra met marmeren 
paleis Khas Mahal (1637). 
ioi2'o4. Bhagat Puran 
Singh (19041992). 
5. R. Sociaal werker. 
i2i2'o4. 'Nupee Lal' (strijd 
vrouwen in Manipuri). 
5. R. Beeld op monument 
Nupilal in Imphal. 
i4i2'o4. Nationale dag 
energiebesparing. 
5.R. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
20i2'04. Krabben. 
26, 34, 76 p., £ i.io. Resp. 
Birgus latro, Cardisoma ca
raifex, Grapsus tenuicrusta
tus, Ocypode ceratophthal

IRAN 
288'o4. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Singapore 2004, apen. 
Vel met viermaal 500 Ris. Pa
pio ursinus (Kaapse bobbe
jaan), tweemaal Pan troglo
dytes (chimpansee). Mandril
lus sphinx (mandril). 
308'04. Katten. 
Vel met zesmaal 500 Ris. Ver
schillende katten. 

[ IRIRAN ly'/ ' '^ ■ 
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i7g'04. Paralympics Athe
ne. 
650 Ris. Volleybalspelers. 

650 \r>.tjL^u '5,; ; 
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2i9'o4. Vierentwintigste 
verjaardag verdediging. 
650 Ris. Vliegtuigen. 

229'04. Universiteit Tehe
ran zeventig jaar. 
650 Ris. Symbolisch ont
werp. 
22io'o4. Frankeerzegel, 
vlinder. 
650 Ris. Colias aurorina. 
ii2'o4. Gezamenlijke uit
gifte met Venezuela. 
Velletje met tweemaal 
650 Ris. Vulkaan Daraavand, 
Pico Bolivar (5007 m). 

IVOORKUST 
289'04. Nationale verbroe
dering. 
50, 250 F. Zelfde afbeelding: 
contouren land, groep men
sen en duif. 

KAZACHSTAN 
23ii'o4. Gelukkig nieuw
jaar. 
65.1. Kerstbal met '2005'. 
29ii'o4. Muziekinstrumen
ten. 
Tweemaal 100.1. (samen
hangend). Snaarinstrumen
ten, 'adyrna', 'gizhak'. 

KIRGIZIË 
6ii'o4. Nationale Academie 
van wetenschappen vijftig 
jaar. 
1.50, 3.60 s. Beeldmerk gele
genheid en resp. oud ge
bouw, nieuw gebouw. 

KOREA NOORD 
309'04. WWF* zwaangans. 
3, 97,104,120 w. Verschil
lende afbeeldingen Anser 
cygnoides met pandabeeld
merk WWF; ook boekje. 

Anief cygnaldci 

sid^H ïsfïar.'104 » 

5io'o4. Simwontempel in 
Sangyangri. 
3 w.; blok 97 w. Resp. Pog
wangzaal; boeddhabeelden 
in Pogwangzaal. 
5ii'o4. Locomotieven. 
Velletje met 15, 40, 75, 
150 w.; blok 120 w. Verschillen
de locomotieven; ook boekje. 
i6i2'04. Terugkeer Kore
anen uit Japan vijfenveertig 
jaar geleden. 
12 w.; blok 80 w. Resp. repa

triërmgschip 'Mangyong
bong'; president Kim II Sung 
met teruggekeerde kinderen 
(op rand vlag, gebouw en 
schepen). 

KOREA ZUID 
iii'o4. Frankeerzegels. 
190, 220, 240, 310,1.520 w. 
Viermaal verschillende Hibis
cus syriacus, vaas met be
schildering pruimenbloesem 
en bamboe. 

iii'04. Persoonlijke zegels. 
Vijfmaal 220 w.; viermaal 
220 w. (samenhangend) met 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. Resp. vlag, bloe
men en bessen met 'good 
luck', bloem met bij, lam 
leest bijbel en kerk, tweeling 
met lotusbloem; koppen (ko
nijn, hond, varken, kikker), 
speelgoedbeesten 'happy', 
dier schrijft brief, enveloppe 
en bloem. 
i2ii'o4. Serie 'orchideeën', 
IV. 
Viermaal 220 w. (samenhan
gend). Goodyera maximo
wicziana, Sarcanthus scolo
pendrifolius, Calanthe sie
boldii, Bletille striata. 
9i2'o4. Registratie culturele 
schatten ZuidKorea op lijst 
werelderfgoed Unesco*. 
Velletje met tweemaal 310 w. 
Uit stad Gyeongju (in 2000 
op lijst werelderfgoed) resp. 
Daeneungwon Tumuli Park 
(aardewerken draak, kroon 
Geumgwanchong, gouden 
sieraad), Anapjimeer (ste
nen leeuw, boeddhabeeld van 
goud en brons, schaar van 
goud en brons); op rand beel
den. 

iii2'04. Nieuwjaar, jaar van 
de haan**. 
Velletje met tweemaal 220 w. 
Tweemaal kip met kuikens. 

^ ^ 1 j ^ ^ 

LAOS 
ioio'o4. Heldendicht Ra
mayana. 
3.500,4.500, 5.500, 6.500k. 
Scènes uit het verhaal. 



LIBANON 
2004. Skioord Fagra. 
L£ 500. Skioord. 
2004. Gebouw Postkantoor 
Beiroet. 
L£ 100, 300. Gebouw in rasp. 
1953, 2002. 

MAAGDENEILANDEN 
30i2'o4. Olympische Spe
len Athene en FIFA* honderd 
jaar. 
75 c , $ I.. Resp. beeldmerk 
100 jaar FIFA en vrouwen
voetbal, olympische ringen 
en hardloper. 

MACAU 
ii2'04. Volksbevrijdingsle
ger in garnizoen Macau. 
I., I., 1.50,1.50, 3.50, 3.50; 
blok 8. ptcs. Chinese vlag en 
scènes met militairen. 

166 

MALAWI 
iiio'o4. Gezamenlijke uit
gifte SAPOA*, vogels. 
Velletje met achtmaal 15 K. 
(zeshoekige zegels). Resp. 
Falco peregrinus, Haliaeetus 
vocifer, Haliaeetus vocifer, 
Apaloderma vittatum, Taura
co porphyreolophus, Halia
eetus vocifer, Anthropoides 
paradisea, Bubulcus ibis 
(slechtvalk, Afrikaanse zee
arend, Afrikaanse zeearend, 
bandstaarttrogon, blauw
kuifloerie, Afrikaanse zee
arend, paradijs kraanvogel, 
koereiger). 

MALDIVEN 
4ii'o4. Haaien. 
Vel met viermaal 10. Rf. Car
charhinus albimarginatus, 
Carcharhinus falciformis, 
Carcharodon carcharis, Car
charhinus amblyrhynchos; 
Mustelus californicus. 

^ 4ii'04. Frankeerzegels, 
= zeesterren. 
^ Velletje met viermaal 10. Rf. 
Lxj Nardoa novaecaledoniae, 
" Fromia monilus, Fromia mo
^ nilus, Linckia laevigata. 

MALEISIÉ 
iii2'o4. Medicinale plan
ten, II. 
30, 50 s., I., I.; blok 2. RM. 
Resp. Eurycoma longifolia, 
Labisia pumila, Pithecellobi
um bubalinum, Alleurites 
moluccana; Ficus deltoidea. 
iii'05. Zeldzame planten, 
II. 

30,30, 50 s. I.; blok 2. RM. 
Rododendronsoorten. 

Malaysia 30s^ 

MAROKKO 
24ii'o4. Mondiale dag van 
het kind. 
6.50 Dh. Kind met wereldbol 
en duif. 

MICRONESIË 
iii'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
37, 55,8oc.,$i.. Resp. 
bronzen ruiter, broche spelen 
Stockholm 1912, portret Pier
re de Coubertin (18631937, 
van i8g6 tot 1925 voorzitter, 
daarna erevoorzitter Olym
pisch Comité), affiche spelen 
Mexico 1968. 
iii'04. Eerste plaatopname 
Elvis Presley vijftig jaar gele
den. 
Twee vel met viermaal 80 c. 
Foto's Elvis. 
iii'04. FIFA* honderd jaar. 
Velletje met viermaal 80 c ; 
blok $ 2.. Voetballers, resp. 
Herman Crespo, Peter Shil
ton, Klaus Augenthaler, Bry
an Robson; Ruud Gullit. 
iii'04. Frankeerzegels, vo
gels. 
2,10 c. Resp. Pilioptila caeru
lea, Rallus longirostris. 
2ii'04. NBA* basketbalspe
lers. 
20 c. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Dirk Nowitzki van Dal
las Mavericks. 

3ii'04. NBA* basketbalspe
lers. 
20 c. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Vince Carter van Toron
to Raptors. 

MONTSERRAT 
ii2'04. Wereldaidsdag. 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Zelfde afbeelding: rood lintje 
waarop 'vrouwen en aids'. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
ioi2'o4. Schildpadden. 
100,145, 240 285, 380, 500 c. 
Resp. Caretta caretta, Lepido
chelys kempi, Chelonia my
das, Lepidochelys olivacea, 
Eretmochelys imbricata, De
mochelys coriacea. 

NEPAL 
igio'o4. Bergen. 
Achtmaal 10. R. Cho Oyu, 
Everest, KanchanjungaMain, 
Lhotse, Makalu I, Dhaulagiri, 
Manasalu, Annapurna I. 
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3ii'o4. Yogi Narahari Nath 
(19152003). 
5. R. Portret filosoof histo
ricus, en stichter mondiale 
hindoefederatie. 
3ii'04. Naya Raj Panta 
(19132002). 
5.R, Portret historicus. 
3ii'04. Biodiversiteit. 
Viermaal 10. R. Rufous picu
let (Maleise dwergspecht), 
Attacus atlas (atiasvlinder), 
Swertia multicaulis (bloem), 
Oryzasativa (rijst). 

NICARAGUA 
4ii'o4. Hedendaagse kunst. 
3., 7.50,10.Cd. Resp. si
naasappels, vrouw, bamboe. 
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6i2'04. Honderdvijftig jaar 
geleden onbevlekte ontvan

genis tot dogma verklaard. 
3.Cd. Maagd Maria. 

NIEUWCALEDONIË 
i5n'04. Noordelijke eilan
dengroep Belep. 
100 F. Baai van Walla. 
i5ii'o4. Schilderijen uit 
Oceanië. 
505 F. 'Tradimodernition' 
(rond traditionele hut: pan
nen, kokosnoten, hagedis, 
vis, schildpad en schelpen) 
van Nat. D. (Nathalie De
schamps). 

RF NOUVELLE<ALÉDONIE 

9i2'o4. Kerst. 
100 F. Geboortescène. 

NIEUWZEELAND 
i2i'o5. Dieren op de boer
derij. 
45,90 c., $1.35,1.50, 2.. 
Resp. schaap met lammen, 
honden, varkens, haan, haan; 
ook samenhangend; 45 c. 
ook zelfklevend in boekje of 
rol; ookvelletjemet $ 1.50, 
2.: Chinees jaar van de 
haan**, op rand ook haan. 

NIGERIA 
2iio'o4. Kindertekeningen. 
Velletje met viermaal 50 N. 
Kinderen met last op hoofd 
(Nee tegen kindermishande
ling), boek en handen met 
boeien (onderwijs de grote 
bevrijder), doodshoofden en 
wapens (nee tegen zwarte 
kunst), doodshoofd met fles 
en pillen (nee tegen drugs). 

NORFOLKEILAND 
2004. Overdruk parfijm 96

BlokS 3.. Overdruk met 
'SpecialEdition'. 

OEZBEKISTAN 
2004. Staats geologisch re
servaat Kitab vijfentwintig 
jaar. 
100. (S) met aanhangsel. 
Bergen en op aanhangsel 
tekst met fossiel. 

PAKISTAN 
20ii'04. 2004: Jaar van 
rechten van het kind. 
4 R. Twee kinderen en narcis
sen. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
20io'o4. Provinciale vlag
gen. 
0.70,0.70, 2.65, 2.70,4.60, 
10. K. Vlaggen en voorwerp 
van resp. East New Britain en 
houtsnijwerk, Mandang en 
pot. Eastern Highlands en 
beeld gezicht, Morobe en 
grote trom, Milne Bay en 
etenspot, East Sepki en mas
ker. 
i7ii'04. Zeeschelpen. 
0.70,0.70, 2.65,2.70,4.60, 
10. K. Resp. Phalium areola, 
Conus auratus, Oliva mi
niacea, Lambis chiragra. Co
nus suratensis, Architectonia 
perspectiva. 

PITCAIRNEILANDEN 
i7ii'04. Murphystormvo
gel. 
40, 50 c, $ I., 2., 2.50. Ver
schillende afbeeldingen Pte
rodroma ultima. Ook velletje 
met de vijf zegels in doorlo
pend beeld. 

POLYNESIË 
i7i2'04. Kerst. 
60 F. Kindertekening. 

QATAR 
in'04. Frankeerzegels. 
Vijfmaal 0.50 R. Symbolisch 
ontwerp in verschillende 
kleuren. 
iiii'04. Nationaal comité 
mensenrechten. 
0.50 R. Hand met bladeren, 
rij mensen hand in hand. 

ioi2'o4. Zeventiende spelen 
Arabische Golf 
Velletje met vijfmaal 1.50 R. 
en vier aanhangsels. Stadion, 
voetbal en benen, keeper, 
mascotte, beeldmerk. 



SALOMONSEILANDEN 
Namen vogels melding 1/83. 
Resp. Amaurornis molucca
nus, Gallirallus philippensis. 
Porphyria porphyria, Neso
clopeus woodfordi, galliral
lus roviana, Gollinula silves
tris; Ninox jacquinoti, Euro
stopodus mystacalis, Ninox 
jacquinoti, Eurostopodus 
mystacalis, Podargus ocella
tus, Nesasio salomonensis; 
Todirhamphus saurophaga, 
Todirhamphus chloris, 
Todirhamphus leucopygius, 
Actenoides bougainvillei, Al
cedo pusilla, Ceyx lepidus. 

3i'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Velletjes met zesmaal $ 1.90, 
2.60, 5., 10.. Afbeeldingen 
Nelson, schepen, scènes op 
schepen. 

SAUDI ARABIË 
i6io'o4. Frankeerzegels, 
stad Ha'il. 
I, 2 R. Zelfde afbeelding: mo
dern en oud gebouw. 
iii'04. Toerisme. 
Viermaal 2 R. Woestijn, cabi
nelift, kust, bergbeklimmers. 

SIERRA LEONE 
i75'04. Orchideeën. 
150,400,400,3.500 Le.; vel
letje met viermaal 1.700 Le.; 
blok 5.000 Le. Resp. Cate
setum pileatum, Barkeria 
spectabihs, Cattleya aragu
ainsis, Catasetum fimbria
mm; Ódontoniavesta, Ancis
tro rothschildianus, Ansellia 
africana, Aspasia epidendroi
des; Bulbophyllum lobbii. 

SRI LANKA 
i7g'o4. J.R. Jayewardene 
(19061996). 

4.50 Rs. Portret eerste presi
dent Sri Lanka. 
2i9'04. Internationale dag 
van vrede. 
4.50 Rs. Bloem en duif 
6io'o4. Sri Chandraratne 
Manawasinghe (19131964). 
4.50 Rs. Portret dichter, 
schrijver en journalist. 
7io'o4. Vijftig jaar vereni
ging rijksdiensten boeddhis
me. 
4.50 Rs. Gebouw. 
9io'04. Mondiale dag van 
de post. 
4.50 Rs. Postbode op fiets in 
berglandschap. 
20io'o4. Raddhelle Sri Pan
naloka (19091994). 
4.50 Rs. Portret boeddhis
tisch priester. 
27ii'04. Kerst. 
5., 20. Rs. Resp. Jozef met 
Maria en Jezus, Bolawatta
kerk en priesters (Jacome 
Gonsalves en Edmond Pei
ris). 

29ii'o4. Week van informa
tie en communicatietechno
logie. 
5. Rs. Scherm met Sri Lanka, 
mensen achter computers, 
antenne en gebouwen. 

iii2'o4. Ziekenhuis voor 
vrouwen Soysa in Colombo 
honderdvijfentwintig jaar. 
5.RS. Gebouw en vrouw met 
kindje aan borst. 

ST. HELENA 
i4i'05. Rotsformaties. 
35,40, 50 p., £ I.. Resp. 'de 
monnik', 'suikerbrood', 'de 
Turkse hoed', 'Lots vrouw'. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
25ii'o4. Vijftigjarig be
staan SIAA. 
€ 0.44. Voetbalscène. 
9i2'o4. Kerst. 
€0.50. 

SURINAME 
i8ii'04. Voor het kind en 
kerst. 
SR$ 1.70, 7.70. Resp. kind 
met schepje bij zand, kerst
stal met daarboven figuur. 

SWAZILAND 
iiio'o4. Gezamenlijke uit
gifte SAPOA*, vogels. 
0.85, i.io, 1.90, i.go, 1.90, 
2.25, 2.30, 2.30 E. (zeshoeki
ge zegels). Resp. Tauraco 
porphyreolophus. Anthro
poides paradisea, Haliaeetus 
vocifer, Bubulcus ibis, Halia
eetus vocifer, Apaloderma 
vittatum, Falco peregrinus, 

Haliaeetus vocifer (Neder
landse namen en afbeelding 
bij Malawi). 

TADZJIKISTAN 
2004. Dushanbe circus. 
Vel met 0.20, 0.50, i., i.io, 
1.50,1.70 Tr. Resp. circusge
bouw, evenwichtsacrobaten, 
olifant, illusionist, clown op 
ezel, man staand op paard. 
Ook velletje met zelfde zegels 
zonder perforatie. 
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2004. Transport. 
Vel met zesmaal i. Tr. 
Brandweerlieden en auto, 
ambulance en rode kruis he
likopter, politiewagens, be
stelwagen bij trein, takelwa
gen met auto en hulpverle
ners, bus en schoolkinderen. 

iSK?" hOik 
2004. Dushanbe tachtig jaar 
hoofdstad. 
Velletje met 0.20, 0.46, 0.53, 
0.62,1.27,1.76 Tr. Resp. flats 
Rudaki avenue, staatsopera 
Aini, nationale bank, stad
huis, parlement, paleis presi
dent. 

TANZANLi 
4ii'04. Rechten van het 
kind, II. 
350, 350,400, 500; blok 
i.ooo Sh. Beeldmerk 'Ku
laana' en resp. geef kinderen 
levenslessen (vader en moe
der met kind voor huis), be
trek kinderen bij school 
(mensen rond tafel), kinde
ren hebben beroepsonder
wijs nodig (leraar voor klas), 
mindervalide kinderen heb
ben onderwijs nodig (kinde
ren voor huis); als 500 Sh. 

TONGA 
2i9'o4. Fruitbomen. 
45, 60, 80 c , $ 1.80. Resp. 
Magnifera indica, Ananas 
bracteatus, Cocos nucifera, 
Musa xparadisiaca. 

TONGA NIUAFO'OU 
2i9'o4. Fruitbomen. 
45, 60, 80 c , $ 1.80. Resp. 
Carica papya. Citrus auranti
folia, Cocos nucifera, Musa 
xparadisiaca. 

TRISTAN DA CUNHA 
20i'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
15, 20, 25, 35, 50, 60 p.; velle
tje met tweemaal 75 c. (60 p. 
met hout uit HMS Victory). 
Resp. sextant. Nelson, zeil
schepen, dood Nelson, zeil
schip; Nelson, HMS Victory. 

VANUATU 
24ii'o4. Onderwaterpara
dijs. 
Velletje met twaalfmaal 35 vt. 
Amphiprion melanopus, Am
phiprion clarkii, Heniochus 
acuminatus, Pomacanthus 
imperator, Plectorhinchus 
goldmanni, Plectorhinchus 
chaetodonoides, Coris gai
mard, Pterois antennata, La
ticauda colubrine, Lopha foli
um, Tridacha sp., Chelonia 
mydas. 

i9i'05. Zonsondergangen. 
60,80, 90,135 vt. 

VENEZUELA 
i56'o4. Nationaal instituut 
voor waterstaat en eilanden 
(INEA*). 
300, 300, 500. 500, 500, 500, 
600, i.ooo, 1.500,1.700 Bs. 
Beeldmerken resp. beeld
merk, hoofdkantoor, brand
weer in actie op zee, brand
weerman met vaten en 
vrachtwagen, sleepboot Gran 
Roque zinkt, Gran Roque op 
zeebodem, sleepboten, sche
pen in haven, Maria del Valle 
ante dios (patrones zeelie
den) met kinderen en strand, 
boot aan steiger. 

i27'o4. LatijnsAmerikaans 
parlement veertig jaar. 
Twee velletjes met 300, 300, 
300,450, 450, 500, 500, 
1.500,1.500,1.700 Bs. Beeld
merk gelegenheid en resp. 
beeldmerk parlement, beeld
merk gelegenheid, vlag parle
ment, vlaggen lidstaten, vlag
gen lidstaten en oprichters: 
Andres Townsend Escurraz, 
Luis Beltran Prieto Figueroa, 
Nelson Carneiro, vergader
zaal afdeling Venezuela, ver
gaderzaal Sao Paulo, gebouw 
Sao Paulo; beeldmerk parle
ment, beeldmerk gelegen
heid, berg met lauwerkrans 
van vlaggen (zitting in Meri
da), kinderen (mensenrech
ten), kaart ZuidAmerika en 
vlaggen (handelsverdrag), 
kaart en vlag Panama (ver
bond Panama 18262004), 
kaart (zitting Trachira), vogel 
met keten (top sociale las
ten), Simon Bolivar (1783
1830), lauwerkrans vlaggen 
(grondwet). 

2g7'o4. Elektriciteitsbedrijf 
CVG Bdelca. 
300, 300,400, 500, 500, 500, 
500, 600, i.ooo, 1.500 Bs. 
Naam bedrijf en resp. stuw
dam en meer, elektriciteits
masten, hoogspanningssta
tion, interieur turbinehal, 
twee kinderen, spuisluizen 
stuwdam, stuwdam, licht
masten spanningslijnen, bo
venaanzicht stuwdam, rots
wand. 

i59'04. Tien jaar internaüo
nale conferentie over bevol
king en ontwikkeling (UNF
PA*). 
Vel met viermaal 500, zes
maal i.ooo Bs. Mensen. 
i4io'o4. Nationale dienst 
voor douane en belastingen 
(Seniat*). 
Vel met viermaal 500, zes
maal i.ooo Bs. Plan belas
tingontduiking nul: kinde
ren, ziekenhuis en dokter 
met kind (bijdrage gezond
heid), douanier (nee tegen 
contrabande), hoogbouw in 
Caracas (met belasting bou
wen we een stad), honkbal
lers (draagt bij aan onderwijs, 
cultuur, sport), nieuw ge



bouw douane, autobussen 
(wegenbouw), gebouwen en 
autoweg (voortdurende ont
wikkeling land), gebouw (on
derwijs en sport), gebouw 
(onderwijs en sport). 
ii-io-'o4. Parken. 
Vel met 300, 300,400, 500, 
500, 500, 500, 600, i.ooo, 
1.500; blok i.ooo Bs. Resp. 
kind, kabelcabine, waterval, 
vogel boven bergen, bergen 
met water en dieren, rots
wand, waterval, kinderen, 
kano's, mensen; ?. 
3-ii-'o4. Dag van de post. 
Blok i.ooo Bs. Twee postme
dewerkers. 

VERENIGDE NATIES 
4-2-'05. Zestig jaar Verenigde 
Naties. 
US$ 0.70, Zw.Fr. 1.30, € 0.55; 
driemaal blok US$ i.-, Zw.Fr. 
3.-, € 2.10. Zesmaal algemene 
vergadering in hoofdgebouw. 

4-2-'o5. Frankeerzegel We
nen. 
€ 0.75 met hologram. Weens 
Internationaal Centrum 
(UNO City). 

VERENIGDE STATEN 
7-i-'05. Chinees nieuw
jaar**. 
Velletje met twaalfmaal 37 c. 
Alle ontwerpen nieuwjaarsze
gels sinds 1992, resp. haan, 
hond, zwijn, rat, buffel, tij
ger, konijn, draak, slang, 
paard, geit, aap. 
26-i-'05. Serie 'black herita
ge', XXVIII, Marian Anderson 
(1897-1993). 
37 c. Portret zangeres. 

= 9-2-'o5. Ronald Reagan 
° (1911-2004). 
_ 37 c. Portret veertigste presi-
= dent Verenigde Staten (1981-
2 1989). 
^ i8-2-'o5. Liefdesboeket. 
^ 37 c. Hand met bloemen. 

VIETNAM 
22-ii-'o4. Provincie Daklak 
honderd jaar. 
800 d. Wevende vrouw, Dray-
sap-waterval, toeristen op 
olifant, huis. 

' W H « M U M *JlKtjtltnNl_« 

i-i2-'04. Lijst werelderfgoed 
Unesco*, oude stad Hoi An. 
800 d.; blok 8.000 d. Resp 
Cau-pagode en brug; ge
meenschapshuis Phuc Kien 
(op rand oude stad). 

i5-i2-'04. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
800, 8.000 d. Resp. haan, 
haan met kuikens. Ook velle
tje met beide zegels. 

WALLIS EN FUTUNA 
io-ii-'o4. Overdruk. 
115 F over 130 F. Nukuta'aki-
moa van 22-3-1999. 

ZIMBABWE 
ii-io-'o4. Gezamenlijke uit
gifte SAPOA*, vogels. 
$ 500.-, i.ooo.-, 2.300.-, 
3.000.-, 5.000.-, 9.000.-, 
12.000.-, 17.000.- (zeshoeki
ge zegels). Resp. Haliaeetus 
vocifer, Tauraco por-
phyreolophus, Haliaeetus vo
cifer. Anthropoides paradi-
sea, Bubulcus ibis, Falco pe-
regrinus, Apaloderma vitta-
tum, Haliaeetus vocifer (Ne
derlandse namen en afbeel
ding bij Malawi). 
26-io-'o4. Natuurbehoud. 
$ 4.600.-, 33.500.-. Resp. 
vlinder (ook kleine insecten 
hebben recht op leven), be
schermende handen om 'de 
grote vijf. 

Z I M B A B W E 

Tienmaal 'standard postage'. 
Reddingswerk surfers en 
zwemmers, vrouw spreekt 
boek in voor blinden en man 
luistert naar tape, hulp aan 
achtergelaten dieren (man 
met honden), slachtoffers 
auto-ongeluk en ambulance, 
zorg voor ouderen (vrouw 
geeft oudere vrouw in bed te 
drinken), zorg voor milieu 
(handen maken pinguïn 
schoon), brandweerlieden in 
actie, onderwijs (vrouw en 
jongen met blokken), aanleg 
gemeenschappelijke tuin, 
zorg voor wezen (handen rei
ken naar kind in box, rood 
lintje). 

i3-8-'04. Sport. 
Tienmaal 'standard postage'. 
Bokser, atleet, ritmisch gym
nast, zwemmer, voetballer, 
boogschieter, tennisser, 
kanovaarder, ruiter, fietser. 
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fc^3 
i-g-'o4. Ecologie Tafelberg. 
Velletje met tienmaal 'inter
national airmail rate small 
letter' (doorlopend beeld). 
Promerops cafer, Chrysoritis 
nigricans, Protea cynaroides, 
Procavia capensis, Chrysidi-
dae, Heleophryne rosei, Ap-
tera fusca, Staavia dodii, 
Psammophylax rhombeatus, 
Duvalia Immaculata. 

^3'9''o4- UPU*-congres in 
Boekarest. 
'Airmail postcard'. Drie men
sen geven brieven door en 
beeldmerk UPU. 
i-io-'o4. Kerst, iconen. 
'Standard postage', 'interna
tional airmail letter'. Resp. 
Maria met Kind (14''' eeuw, 
museum Belgrado), Christus 
Pantokrator (14''= eeuw, berg 
Athos). 

ZUID-AFRIKA 
i5'5''°4- FIFA* honderd jaar. 
Blok 4.3 5 R. Voetballer en 
bal, op rand beeldmerk gele
genheid. 
9-8-'04. Vrijwilligerswerk. 

9-io-'o4. Dag van de post, 
vijfenzeventig jaar luchtpost 
in Zuid-Afrika. 
Blok 12.05 K- Dubbeldekker 
en duif 

ii-io-'o4. Gezamenlijke uit
gifte SAPOA*, vogels. 
Achtmaal 12.05 R- (zeshoeki
ge zegels). Falco peregrinus, 
Haliaeetus vocifer, Haliaee
tus vocifer, Apaloderma vitta-
tum, Tauraco porphyreolo-
phus, Haliaeetus vocifer. 
Anthropoides paradisea, Bu
bulcus ibis (Nederlandse na
men en afbeelding bij Mala
wi). 
i-ii-'04. SALT (South African 
Large Telescope) in Suther
land. 
Vijfmaal 4.- R. Gebouw, 
doorsnede gebouw, Zuider-
kruis, telescoop, binnenkant 
telescoop. 

23-ii-'o4. Politie: tien jaar 
SAPS*. 
Tienmaal 'standard postage'. 
Drie politieagenten en beeld
merk, politieagente met kind 
(bescherming vrouwen en 
kinderen), geboeide handen 
met pillen en spuit (strijd te
gen drugs), helikopter met 
reddingswerkers, drie agen
ten met parachute ('special 
task force'), agent te paard, 
microscoop met vergrootglas 
en vingerafdruk, vlag en bad
ge SAPS*, twee agenten en 
kaart, agent met Duitse her
der. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
Januari 2005. 
€ 0.15. Mineraal agaat. 
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€ 0.45. Portret Albert Bauer 
(1916-2003). 
€ 0.50. Portret Roger Barbe
rot (1915-2002), administra
teur. 
€ 0.50. Schip 'Cap Horn'. 
€ 0.50. Ketel robbenvanger. 

€ 0.75. Vogel Pachyptila mac-
gillivrayi. 

€ 0.90. Landschap, dal Stu-
der. 
€ 2.50. Plant 'Peigne des 
Nereides'. 
€4.-. Schelpdier Harpovoluta 
charcoti. 

€ 4.50. Vis Bathyraja murrayi. 
€ 4.90. PooUandschap en 
zeeolifant. 

*: Gebruikte afkortingen: 

FIFA 

INEA 

NBA 

SAPOA 

SAPS 

Seniat 

Unesco 

UNFPA 

UPU 

WWF 

Federation Interna
tionale de Football 
Associations 
Instituto Nacional 
de los Espacios 
Acuaticos en Insu
lares 
National Basketball 
Association 
Southern Africa Pos
tal Operators Asso
ciation 
South African Police 
Service 
Servicio Nacional 
Integrado de Admi-
nistracion Aduanera 
yTributaria 
United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 
United Nations 
Fund for Population 
Activities (nu: Uni
ted Nations Popula
tion Fund) 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak) : 22-i-'04 tot 8-2-'o5 
Jaar van de aap, vanaf 9-2-'o5 
Jaarvandehaan. 
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THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
E-mail: h.j.tolleaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317-317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

NETHERLANDSSTAMPS 
APS - NSDA - IFSDA 

NEDERLAND EN OVERZEE 
POSTSTUKKEN & POSTZEGELS 

ELK ZEGEL EN POSTSTUK STAAT AFGEBEELD 
INDELING PER VERZAMELGEBIED 

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

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

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

Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 
Nederlandstalig tijdschrift uit Belgié dat maandelijks verschijnt 

met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 
vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke, 

thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 
aandacht besteed aan de uitgiften van de overige landen, aan 
de filatelistische manifestaties en driemaal per jaar verschijnt 
een verkoop voor en door de abonnees met meer dan i.ooo 

kavels en ... te veel om op te noemen. 

Voor een GRATIS proefhummer schrijft u vandaag nog naar 
K.VB.R, Werfplaats 6 te B-8000 Brugge. 

Tel. & Fax: 0032 50 33.70.47. 
Het jaarabonnement bedraagt slechts 15 euro. 

Voor advertenties in DE POSTZEGEL: 
Tel. en Fax: 0032 1625.49.70 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

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-Ädam) 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

OPEN KLASSE: DOOR BEPALING 
FEPAREGLEMENT MINDER OPEN? 

Al vele jaren probeert de 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
(NBFV) de deelname aan 
postzegeltentoonstellin
gen te bevorderen. Het 
kernwoord bij dat beleid 
is 'drempelverlagend' en 
in Europa neemt ons land 
duidelijk de positie van 
'vernieuwer' in. 
Het recentste voorbeeld 
is het in 2004 genomen 
besluit om een nieuwe 
tentoonstellingsklasse 
'Inzendingen op voor-
drukalbumbladen en ca
talogusverzamelingen' in 
te voeren. Ook het verrui
men van de mogelijkhe
den voor literatuurinzen
dingen past in dat beleid. 
Voor de thematische fila
telie is de in iggS inge
stelde Open klasse van 
belang; deze klasse heefi: 
zich in die zes jaar een 
plekje naast de eenkader-
inzendingen weten te 
verwerven. Tot nu toe 

wordt in ons land met 
deze klasse reglementair 
gezien vrij soepel omge
gaan, al heb ik vorig jaar 
wel gewezen op het ge
vaar van overreglemente-
ring. 
Behalve het Nederlandse 
reglement bestaat er 
sinds 2004 ook een Euro
pees reglement voor de 
Open klasse. Dat blijkt 
uit een artikel van het be
kende thematische jury
lid Pim van den Bold in 
Thema, het orgaan van de 
NVTF, de Nederlandse 
Vereniging voor Thema
tische Filatelie (novem
ber 2004). 
Meestal blijven zulke ver-
zameltechnische onder
werpen in deze rubriek 
onbesproken, maar in dit 
geval kan het zinvol zijn 
er aandacht aan te beste
den en dan in het bijzon
der aan de verhouding 
tussen het filatelistische 
en het niet-filatelistische 

materiaal. Het Neder
landse reglement bepaalt 
dat het niet-filatelistische 
materiaal van de inzen
ding tussen de 10 en 50% 
van het kaderoppervlak 
moet vullen. In het regle
ment dat Europese over
koepelende federade 
FEPA voor de Open klas
se heeft opgesteld staat 
echter dat er van onge
veer 50% filatelistisch 
materiaal sprake moet 
zijn. Een heel andere op
stelling dus dan bij het -
veel soepeler geformu
leerde - Nederlandse re
glement. De FEPA-bepa-
lingen ademen ook veel 
meer de sfeer van een 
echt reglement, zoals dat 
voor 'normale' themati
sche verzamelingen 
geldt. Welke gevolgen 
het FEPA-reglement voor 
ons land heeft is niet dui
delijk, maar het gevaar 
dreigt dat de Open Klasse 
er minder 'open' door 
wordt en dat er van de ge
wenste drempelverlaging 
weinig - of in ieder geval 
minder - terecht komt. 

Omdat ik zoals zoveel an
dere thematische verza
melaars de voorkeur geef 
aan een puur filatelisti
sche benadering, heb ik 
me tot dusver niet ver
diept in de perikelen van 
de Open Klasse. Gezien 
de geschetste ontwikke
lingen leek het me inte
ressant dat nu eens wèl te 
doen en dat dan aan de 
hand van materiaal dat ik 
verzamelde voor het the
ma Varkens. In die var
kenscollectie zitten ook 
niet-filatelistische stuk
ken, zoals prentbrief-
kaarten, foto's, telefoon
kaarten, suikerzakjes en 
stickers. Thematische 
verzamelaars hebben nu 
eenmaal de neiging alles 
dat betrekking heeft op 
een bepaald thema te ver
zamelen en op die regel 
vorm ik kennelijk geen 
uitzondering. Ik verza
mel 'Varkens' nog maar 
een paar jaar en toch zit 
er in mijn insteekboek al 
leuk niet-filatelisüsch 
materiaal voor een verza
meling in de Open klas

se. Ik zal een paar voor
beelden geven. 
In de eerste plaats zijn 
dat twee suikerzakjes, 
een van hotel/ café/ res
taurant 't Ziüijnshoofd en 
een met een afbeelding 
van een varken (kantine 
Slachthuis Maastricht). 
Ongetwijfeld zijn er meer 
van zulke zakjes. 
Grappig is een kalender
blad met daarop twee 
vrolijke varkens en verder 
beschouw ik - vanwege 
de relatie met de filatelie 
- de sdcker Ik spaar postze
gels (Filatelistische Dienst 
PTT, afbeelding van een 
spaarvarken) als een leu
ke aanwinst. 
Maar een echte 'topper' 
vind ik een ansichtkaart 
met de tekst Bonne année, 
die op 31 december 1920 
door de Belgische poste
rijen werd afgestempeld. 
Grappige varkentjes ont
dekte ik ook in de vellen 
metjul-zegels (helaas te 
groot om hier af te beel
den) van Aland uit 1999 
en 2003. 

Wie een blik werpt in het 
FEPA-reglement komt bij 
het onderdeel 'Materiaal' 
de aanduidingen 'Kwali
teit en zeldzaamheid' en 
'Verstandig gebruik en 
variatie van het niet-fila-
telistisch materiaal' te
gen. Dat zal veel verza
melaars doen verzuchten 
dat het met de Open 
Klasse dezelfde kant op
gaat als met de gewone 
thematische klasse: veel 
regels en vrijheid in ster
ke gebondenheid. Toch 
is het mogelijk een aan
trekkelijke verzameling 
in de Open Klasse te pre
senteren. Verzamelaars 
zullen zich daarvoor de 
moeite moeten getroos
ten om passend niet-fila-
telistisch materiaal te 
vinden, maar dat geldt 
toch ook voor het filate
listische materiaal? 
In de thematische filate
lie geldt nog steeds het 
adagium 'Vrijheid blij
heid'. Waar de ene verza
melaar de Open Klasse 
zal benutten als een soort 
'instapmodel' (onder het 
motto 'eenvoudig begin
nen'), zal een ander 
meteen proberen een 
creatieve mix van filate
listisch en niet-filatelis-
tisch materiaal samen te 
stellen. Aan de slag dus 
maar! 
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THEMATISCHE CATALOGUS 
AUTO'S MET VERRASSINGEN 

In juli 2004 gaf Stanley 
Gibbons (SG) voor het 
eerst de thematisciie ca
talogus Collect Motor Vehi
cles on Stamps uit. Ver-
keersthema's liggen ken
nelijk goed in de (catalo-
gus)markt, want eerder 
verschenen al catalogi 
voor de thema's 'Sche
pen' en 'Spoorwegen'. 
Verzamelaars van het 
thema 'Auto's' weten dat 
Domfil enkele jaren gele
den ook al met een the
matische catalogus 'Au
tomobielen' op de markt 
kwam. De catalogi van 
Domfd en Stanley Gib
bons - ik heb het al eer
der geconstateerd - ver
schillen qua opzet van el
kaar en vaste lezers van 
deze rubriek zullen in
middels wel weten dat 
mijn voorkeur uitgaat 
naar de titels van laatst
genoemde uitgever. 
Toch kan het zinvol zijn 
die verschillen nog eens 
te behandelen en dat dan 
in relatie tot de nu ver
schenen SG-catalogus. 
Stanley Gibbons behan
delt het thema Motor Vehi
cles veel breder dan de ti
tel doet vermoeden. De 
471 pagina's dikke Dom-
fil-catalogus vermeldt 
uitsluitend auto's, met 
inbegrip van raceauto's, 
maar doet dat wel bijzon
der uitgebreid. Een be
langrijk pluspunt bij 
Domfil is dat alle zegels 
in kleur worden afge
beeld en dat ook de velle
tjes zijn afgebeeld. Het 
maakt dat de Domfil-ca-
talogi een lust voor het 
oog zijn. Maar helaas 
ontbreken in de themati
sche catalogi van het 
Spaanse uitgeversbedrijf 
nog steeds de (voor de 
thematische verzame
laars zo belangrijke) za
ken- en trefwoordenre
gisters. Wie alle zegels 
met auto's van het merk 
Volkswagen op een rijtje 
wil hebben, zal 'ouder
wets' de hele catalogus 
moeten doorlopen. Bij 
Stanley Gibbons staan 
alle Kevers en Beetles in 
het register keurig op een 
rij. Maar ook de SG-titels 
hebben een nadeel en dat 
is dat bij series wordt vol
staan met slechts één af
beelding. En verder wor
den de zegels niet in 
kleur, maar in zwart/wit 
afgebeeld, dit overigens 
in tegenstelling tot de 
vierdelige SG-catalogus 
Stamps o/the World, die in-
middels helemaal in 

kleur wordt gedrukt. 
Een aangename verras
sing was echter de ont
dekking, dat Stanley Gib
bons het fenomeen 'auto' 
in de volle breedte heeft 
gecatalogiseerd. Dat leid
de tot de volgende hoofd
indeling (de getallen ach
ter de categorieën geven 
het aantal onderdelen 
aan): 

A. Voorlopers (i) 
B. Bussen, touringcars 

en trolleybussen (3) 
C. Auto's (i) 
D. Auto's t.b.v. hulp

verlening (6) 
E. Autoindustrie (10) 
F. Infrastructuur (12) 
G. Voertuigen voor 

militair gebruik (2) 
H. Model- en speel

goedauto's (6) 
I. Motorfietsen (3) 
J. Motorsport (13) 
K. Postvoertuigen (8) 
L. Gevaren op de 

weg (22) 
M. Taxi's (i) 
N. Trucks (i) 
O. Busjes (i) 

Bij een aantal categorieën 
is - zie hierboven - dus 
sprake van een brede be
nadering. In het register 
zijn bij elke categorie de 
automerken in alfabeti
sche volgorde opgeno
men. Als extraatje geeft 
de catalogus een chrono
logisch overzicht van de 
geschiedenis van de auto, 
dat van 1769 tot 2003 
loopt. 
Al met al is deze catalo

gus interessant voor di
verse thema's. Of de aan
schaf loont is een ander 
verhaal; catalogi zoals 
deze zijn niet goedkoop. 
Toch mogen de verzame
laars van die thema's 
waarvoor een themati
sche catalogus bestaat 
zich bevoorrecht voelen. 
Zij hebben immers de be
schikking over een grote 
hoeveelheid goed geor
dende informatie over 
hun thema, gegevens die 
je zelf niet of nauwelijks 
in deze omvang kan ver
garen. 

QUDE AUTO'S OP 
ALAND EN IJSLAND 

Nu we het toch over auto-
catalogi hebben, kunnen 
we ook meteen een auto
uitgifte behandelen. 
Aland geeft op 4 maart 
een postzegelboekje met 
vier zegels uit die foto's 
van auto's tonen uit de ja
ren twintig, dertig, vijftig 
en zestig van de vorige 
eeuw. 
De eerste auto die op 
Aland op de weg kwam, 
was een Oakland Sport 
Conuertible uit 1928. Toen 
de huidige eigenaar, 
Gustaf Sauren op het ei
land Sottungaont, de 
auto kocht, bevond het 
voertuig zich in een be
labberde staat. De wagen 
diende jarenlang als 
huisvesting voor muizen 
en vogels. Maar Sauren 
wist de de auto geheel te 
restaureren en nu ziet het 
karretje er weer piekfijn 
uit. De eigenaar gebruikt 

Stanley Gibbons 

COLLECT 
MOTOR VEHICLES 
ON STAMPS 

mmmmmmm 

de wagen om er ritjes 
mee over het kleine ei
land te maken. 
Dat de tweede auto die op 
Aland rondreed een Ford 
was (een V8 uit 1939, om 
precies te zijn) was uiter
aard niet zo bijzonder. 
De auto - in bezit van An
ders Hedenberg en Bjar-
ne Jansson - werd in 1943 
in Turku (Finland) door 
Anders' vader gekocht. 
Anders was op slag ver
liefd op de Ford, maar hij 
moest nog vijfjaar wach
ten voor hij oud genoeg 
was om er in te mogen 
rijden. De wagen werd in 
1952 aan Bjarne verkocht, 
die hem later weer van de 
hand deed. Anders en 
Bjarne waren echter zó 
aan de auto verknocht, 
dat ze twintig jaar gele
den de Ford terugkoch
ten. De Ford werd weer in 
de originele staat ge
bracht en nu gebruikt het 
tweetal de auto voor par
ticuliere doeleinden. 
Auto nummer drie is een 
typische Amerikaanse 
'slee': een Buick Super 
4D HT die het eigendom 

is van de Alander Sune 
Mattson. De auto werd in 
1978 uit de Verenigde 
Staten geïmporteerd en 
reed aanvankelijk in Zwe
den. Mattson won met 
zijn Buick in juli 2004 
een eerste prijs op een 
autotentoonstelling in 
Mariehamn. In de zomer 
maakt de trotse eigenaar 
bij goed weer wekelijks 
een ritje over het eiland. 
De beige Volkswagen 1200 
op zegel nummer 4 
kwam in 1964 splinter
nieuw op Aland aan. De 
bezitter ruilde 'm in 1991 
in voor een nieuwer mo
del en daardoor kon de 
huidige eigenaar, Tor-
Rolf Karlsson, er de hand 
op leggen. Hij was al heel 
lang gecharmeerd van 
deze Kever en hij wist dat 
de wagen door de eige
naar piekfijn werd onder
houden. De veertig jaar 
oude Volkswagen kwam 
dus goed terecht. 

De serie van Aland toont 
grote overeenkomst met 
de serie 'Oude auto's' die 
IJsland op 15 april 2004 
uitgaf, hoewel de vier op 
de IJslandse zegels afge
beelde auto's alle uit de 
jaren vijftig stammen: 
een Pobeta uit 1954, een 
Ford Fairlame Victoria uit 
1956, een Cheurolet Bel Air 
uit 1955 en een Volkswa-
gen Keuer uit 1952. De ge
schiedenis van de auto op 
IJsland verschilt duidelijk 
van die van landen op het 
vasteland. De eerste auto 
reed er in 1904 rond, re
den om de wagen hon
derd jaar later (op 2 sep
tember 2004) op een ju
bileumzegel af te beel
den. Het ging om een 
destijds drie jaar oude, in 
deplorabele staat verke
rende Cudell, een auto van 
Duitse makelij die door 

£StAND 



de koopman Ditlev 
Thomsen uit Reykjavik 
werd aangeschaft. Het 
meer op sjees dan op een 
auto lijkende voertuig 
trok op het eiland enorme 
aandacht: de inwoners 
van Reykjavik dromden 
samen in de straten om 
Thomsen door de stad te 
zien rijden. Door de 
krakkemikkige staat van 
de auto en de slechte we
gen van die tijd raakte de 
wagen al tijdens de eerste 
rit defect. Dat gaf grote 
technische problemen, 
want een garage was er 
nog niet. Onderdelen en 
instructies voor de repa
ratie moesten uit Dene
marken komen. Na een 
jaar met de auto te heb
ben gereden, vond 
Thomsen het welletjes: 
de auto ging 'op stal'. In 
1908 werd de wagen weer 
naar Denemarken ver
scheept. 

VERSCHOLEN 
STOOMTRAM 

Oostenrijk gaf op 17 sep
tember 2004 een zegel 
van 55 cent uit omdat 
honderd jaar geleden de 
stad Floridsdorf, samen 
met een aantal andere 
plaatsen, bij de hoofd
stad Wenen werd ge
voegd. De gemeente 
vormt nu het 21ste dis
trict van Wenen. Dat lijkt 
nauwelijks interessant, 
maar het stadsbeeld op 
de zegel bevat wel dege
lijk een thematische ver
rassing: er is een stoom
tram afgebeeld die in 
1885 in bedrijf werd ge
steld. Het gaat om de eer
ste afbeelding van een 
tram op een Oostenrijkse 
zegel. 

NEDERUND ft 

het basisassortiment 
postzegels. Het thema 
voor de drie nieuwe ze
gels is 'Nederlandse 
bouwwerken', waarbij de 
keuze viel op drie 'stereo
typen'. Het bijzondere 
aan de zegels is dat ze 
niet uitsluitend foto's of 
tekeningen van bouw
werken laten zien, maar 
dat in het ontwerp ook de 
technische ontwikkeling 
in Nederland is verwerkt. 
Vooral de molenzegel 
van €0.39 is thematisch 
gezien heel interessant. 
Ontwerper Henri Ritzen 
wilde, zo lezen we in een 
persbericht, de begrip
pen verleden en verande
ring picturaal combine
ren, met als gevolg dat de 
zegel zowel een oude als 
een moderne windmolen 
laat zien. De verzame
laars van het thema 'Mo
lens' hebben vanzelfspre
kend bijzondere belang
stelling voor Nederland
se molenzegels. Tot nu 
toe waren zulke zegels 
gemakkelijk in hun col
lecties onder te brengen, 
met wellicht de 'De Rode 
Molen' van Piet Mon
driaan op een zegel uit 
1994 als uitzondering. De 
vraag is, hoe inpasbaar 
de nu verschenen molen
zegel zal zijn: van de 
'oude' molen zijn alleen 
de contouren aangege-

3 MOLEN MET EEN 
^ VRAAGTEKEN 

Doorgaans behandel ik 
geen nieuwe uitgiften van 
TPGPost, maar soms is er 
een 'thematische reden' 
om een uitzondering op 
die regel te maken. Op 3 
januari verving TPGPost 
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ven. Details ontbreken, 
want een typisch Neder
landse luchtpartij over
heerst het beeld. Molen-
verzamelaars zien zich 
voor het probleem ge
steld, waar ze de zegel in 
hun verzameling moeten 
onderbrengen, vooral als 
het om een tentoonstel

lingscollectie gaat (de ze
gel behoort dan in het 
verzamelplan te passen). 
Bovendien zal de zegel 
ook moeten worden 
voorzien van een korte(!), 
toepasselijke toelichting. 
Problemen dus, maar dat 
is nu juist een van de uit
dagingen die de themati
sche fdatelie te bieden 
heeft! Ik ben benieuwd 
hoe de Molenverzame-
laars dit thematisch var
kentje zullen wassen. 
Wie me wil meedelen 
welke oplossing hij of zij 
gevonden heeft is van 
harte welkom. 
In de rubriek 'Uit de we
reld van de filatelie' (Fila
telie van december 2004) 
werd gemeld dat er dit 
jaar nóg een of meer Ne
derlandse molenzegels 
zullen verschijnen, maar 
de verwachting is dat 
daarvoor een wat behou
dender koers zal worden 
gevaren en dat meer ty
pisch Nederlandse mo
lens in aanmerking ko
men. Voorlopig zal de 
'doorkijk'-molen van 3 
januari jl. wel een uitzon
dering blijven. 

EEN TEKENING MET 
EEN ACHTERGROND 

De afbeelding van het 
ruimteveer Columbia 
STS 107 op het velletje dat 
Tsjechië op 20 januari 
uitgaf, doet een relatie 
met de ruimtevaart ver
moeden. Die is er ook, 
maar ruimtevaart is niet 
het hoofdthema van de 

zegel in het blokje. Daar 
draait het om de tekening 
van PetrGinz (1928-
1944). Ginz, die in Praag 
werd geboren in een 
joodse familie, gaf er op 
de lagere school al blijk 
van dat hij erg creatief 
was; zo schreef hij artike
len voor de schoolkrant. 
Op 24 oktober 1942 werd 
Petr naar het getto in Te-
rezin gedeporteerd, maar 
hij bleef artikelen schrij
ven en hij tekende er ook. 
Petrs creatieve erfenis 
ging niet verloren, want 
zijn vriend - die de oorlog 
wel overleefde - bewaar
de ze. De tekeningen van 
Petr Ginz worden be
waard in het Yad Vas-
hem-museum in Jeruza
lem. 
De Tsjechische zegel 
toont de tekening 'Maan
landschap', een gezicht 
van de aarde op de maan. 
Het tragische lot van Petr 
Ginz, die in de herfst van 
1944 in Auschwitz over
leed, kreeg een wrede 
echo in de vorm van het 
ongeluk met het ruimte
veer Columbia. De Israeli
sche astronaut Ilan Ra
mon nam een reproduc
tie van de bewuste teke
ning mee, om op die ma
nier na achtenvijftig jaar 
de droom van Petr te ver
wezenlijken. 
De ramp met de Columbia 
kostte op I februari 2003 
het leven van alle zeven 
astronauten aan boord. 
Behalve Petrs tekening is 
ook diens portret op de 
Tsjechische zegel afge
beeld. 

"l 

COLUMBIA STS 107 

ONBEKEND 
EN ONBEMIND 

Zo nu en dan komt u in 
deze rubriek afbeeldin
gen van zegels tegen met 
een speciale ontwaarding 
in de vorm van een com
plete of gedeeltelijke cir
kel, een schuine streep 
(Oostenrijk) of zelfs een 
deel van een datumstem
pel (Roemenië). Een dui
delijk voorbeeld was de 
serie afbeeldingen bij het 
onderwerp 'Oostenrijk 
en Muziek: Thematische 
Twee-eenheid' in het 
aprilnummer van Filate
lie. Het gaat in die geval
len om zegels die door 
postadministraties, voor
afgaand aan hun uitgifte, 
aan de pers worden ver
strekt. De schrijvende 
pers kan dan tijdig over 
de bewuste zegels publi
ceren. Soms bestaat het 
materiaal uit foto's of af
beeldingen uit folders of 
brochures. Het doel van 
die stempels en strepen 
zal duidelijk zijn: men 
wil voorkomen dat de ze
gels voor normale fran
kering worden gebruikt. 
Omdat zulke zegels maar 
beperkt worden ver
strekt, zijn ze bij handel 
en verzamelaars tamelijk 
onbekend. 

Toch gaat het hier om 
een soort 'stempeling', 
een ontwaarding die de
zelfde functie heeft als 
poststempels hebben. 
Vandaar dat ze als bijzon
dere filatelistische va
riant bruikbaar zijn voor 
thematische verzamelin
gen. Vanwege het nodige 
evenwicht - een kernbe
grip in de thematische fi
latelie - kan er slechts een 
beperkt gebruik van wor
den gemaakt. 
Dat veel verzamelaars er 
wat wantrouwend tegen
over staan, is niet zo 
vreemd. Vele jaren brach
ten bepaalde (vooral 
Oost-Europese) landen 
zegels op de markt, die 
van tevoren waren afge
stempeld; een deel van de 
verzamelaars wil immers 
graag gebruikte exempla
ren hebben. Thematische 
verzamelaars mijden zul
ke voorafgestempelde 
meestal. De ontwaar
dingsmethode die Hon
garije momenteel toepast 
(een cirkelsegment) doet 
aan voorafstempeling 
denken. 
Meestal zijn deze 'onbe
kende' zegels dan ook 
onbemind. Een uitzonde
ring vormen zegels die de 
aanduiding Specimen dra
gen, zoals de zegels uit 
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de serie 'Zoogdieren' van 
Cyprus, die in de afleve
ring van september werd 
behandeld. De afbeeldin
gen met de schuine 
streep waren afkomstig 
uit de folder die deze se
rie begeleidde, de zegels 
met de opdruk Specimen 
ontving ik pas onlangs. 
Meer informatie over dit 
onderwerp is te vinden in 
de filatelistische vraag
baak van de heer Van der 
Flier, Filatelie uan A tot Z 
(zie onder het trefwoord 
IVlonster). 

rJSVOGELS MET 
NAAMPROBLEMEN 

De wintertijd is een ge
schikt moment om aan
dacht te schenken aan de 
ijsvogel. Gelukkig is er 
een aanleiding: de uitgifte 
van een WWF-sene door 
de postadministratie van 
Norfolkeiland op 14 de
cember 2004. De vier ze
gels leveren een aardig 
portret op van de heilige 
ijsvogel, die op de zegels 
wordt aangeduid met de 
Latijnse naam Todiram-
phus sanctus. Overigens 
doen de vermeldingen in 
de Complete Checklist Birds 

>. 50c 

ojthe World en de vogelca-
talogus van Stanley Gib
bons vermoeden dat Hal
cyon sancta correcter is. 
On PP", "ar. de <cegels van 
50 c. zien we een ijsvogel 
die een vlieg heeft gevan
gen; het insect wordt op 
de andere zegel van 50 c. 
aan een jong gevoerd. De 
zegels van $ i.- en $ 2.-
tonen een de ijsvogel en 
/ace en van opzij. 
De heilige ijsvogel werd 
vijfmaal eerder op zegels 
afgebeeld. 

Deze serie zette me op 
het spoor van het World 
Bird Festival 2004-velletje, 
dat op 15 november 2004 
door Salomonseilanden 
werd uitgegeven. Bij de 

drie bovenste zegels is 
van dezelfde naamsver-
wis''>;iing sprake; van

daar dat ik hieronder 
'dubbele' Latijnse namen 
vermeld. Van links naar 
rechts zijn de volgende 
ijsvogels te zien: 

Hagedis-ijsvogel 
(Todiramphus sauropha^a/ 
Halcyon saurophaga); 
Witkraag-ijsvogel 
(Todiramphus chloris/ 
Halcyon chloris); 
Ultramarijn-ijsvogel 
(Todiramphus leucopy^ius/ 
Halcyon leucopy^io); 
Solomonbosijsvogel of 
Salomonsseilanden-
bosijsvogel 
(Actenoides boutjainuillei); 

Papoea-ijsvogel 
(Alcedopusilla); 
Bosdwergijsvogel 
(Ceyx lepidus) 

Volgens de vogelcatalo-
gus van Stanley Gibbons 
zijn deze ijsvogels nog 
niet eerder afgebeeld. 
Dat maakt dit velletje ex
tra interessant. Op de
zelfde datum werden nog 
twee vergelijkbare velle
tjes uitgegeven, het ene 
met uilen en het andere 
met tallen en waterhoen
ders. Voor de gegevens 
daarvan verwijs ik naar de 
rubriek Nieuwe uitgiften. 

^LEINE SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (ORNAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NURFUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTEF 

AANGEBODEN 

Zwitserland 1850-2004, 
Liechtenstein 1912-2004, uit
gezochte kwahteit, 0 0 / 0 , 
zeer voordelige prijzen. Grote 
hjst gratis. R. Vollenweider, 
Sasso Boretto 2, 
CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041 ogi 791 23 54. 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels: 50 grams IJsland 

€ 25,-.; 150 grams Finland 
€ 20,-; 120 grams Noorwe
gen, Denemarken of Zweden 
€ 10,- in een brief of op giro
nummer 1624853.Franco 
thuis. Correspond in English. 
Want-list service. Lennart 
Runfors, Gotlandsgatan i, 
SE-602 17 Norrkoping, 
Zweden. E-mail: lennart-
runfors@swipnet.se 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: 
www.pennyblack.nl Groen 
Volkers 072-5116991 

WWW.stores.ebay.nl/phila-
toon Bekijk deze site voor 
mijn aanbiedingen -
Philatoon. 0545-295508. 

Roemenie 5%-i5°/o Michel 
pfr., gest. 1858-2004. Graüs 
prijslijst. Dan, OP48-CP27, 

Boekarest-2, Roemenie. 

Postzegels enz. koop ver
koop of rullen. Stockmann, 
Zevenaar. Tel.: 0316-526265. 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. en div. € -landen v.a. 
35%. J. Romkes. 
Tel.: 045-5462894. 

Provincievel: alle 12 voor 
€ 99,-. Duitsland 2002: pfr 

€ 77,50 gest.: € 60,-. Duits
land 2003: pfr € 90,- gest 
€ 80,-. Duitsland pfr 04: 
€ 65,-. Duitsland: 75 van 
2002 tot heden € 10,- of 250 
van 1998 tot heden € 25,-
incl. 4 cpl series Wohlfehrt. 
Verseveld-Boschman, De 
Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar, tel.: 0316-343537. 
Euromunten: 12 landen UNC 
€ 90,-. Van de 12 landen de i, 
2 en 5 cent€ 9,-. Finl. cpl 
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€ 8,50. Fml. 1,2,5 ct€ i,-. 
Amahamuntenset BU 
€ 27,50. Julianaset BU 
€ 27,50. Ook euromunten 
per jaar cq land. Giro: 
5312882. San Marino 2004 
1,2 en 5 cent €5 , - . 

Verenigd Europa & VR 
China. Harne Baken, 
tel.: 013-4684615. Zie 
www harriebaken.cora 

www.flevolacus.nl voor Fila-
telistische literatuur en 
prentbriefloarten. 
Flohil 06-51386306. 

Rusland, Polen, Hongarije 
collecties v.a. 10%. 
C.J. v. Beveren, 010-8901659 
ofoiii-402213. 

Postzegelveiling A4: vraag de 
gratis catalogus aan: 
06202-84370 of 
stampland(fflhotmail.com 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei
lingen vol Engeland en ge
bieden bij Studiegroep 
Britannia. Bekijk ze op 
www.sgbritannia.nl of bel 
070-3860232. 

Partij'en/restanten/nieuw-
tjes/accessoires/voorraad. 
CFilatelico, Havenstr 43, 
Woerden, www.centrofilate-
lico.nl 0348-423885. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en 
uitgebreid meelopers. Ook 
voor uw manco's. 
0180-520069. E-mail: 
pluijmpies@hotmail.com. 

W. Europa 1000 versch. € 
7,-. Zwitserland 300 versch. 
€ II,-. IJsland 75 versch. 
€ 12,-. P. Boers, Wagenma
ker 6, 5683 MX Best. Giro 
1324692. 

Rusland 10-20% Mi DDR 
15% pf MI. Q. v.d. Berg, 
Schoollaan 11, 2211CZ 
Noordwijkerhout. 
Tel.:0252-373359. 

Motief. Vraag nu onze gratis 
prijslijst gestempelde motief
series aan. Van Dal, Dinkel-
straat2, 5704GH Helmond. 

T.k. postzegels Filatelie van 
2002 tot 2004 en de 
verzamelkrant. 0547-260736 
H. Wissink. 

New-Zealand manco's, stuur 
lijst, veel lastige nrs, gestem
peld leverbaar, ook blokjes, 
j . Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen 
0578-571958. 

Motief Uitgebreid aanbod 
postfris en gestempeld; 
motief vind je op 
www.helmmotiefcom 

W. Duitsland na 1945 800 
versch. € 17,50.1000 versch. 
€ 24,50. P. Boers, Wagenma
ker 6, 5683 MX Best. Giro 
1324692. 

Motief Uitgebreide voorraad 
gestempeld en postfris mo
tief op www.helmmotiefcom 

Polen, Joegoslavië Roemenie 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
Tsjecho-Slowakije. 
PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Tel/fax: 
046-4512751. Ook rariteiteni 

Mooie en nette Ned. FDC in 
mooie albums. Div. no.s wel 
deduurdere.ini.: 
A. Schimmel, 030-6963907. 

600 Versch. Europa € 5,- in 
brief of giro 3330084 
G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

Tsjechië en andere landen 
vind jeop www.helrapost.net 
Ook nieuwe uitgiften. 

Mooie gestempelde verzame-
I ling N.Zeeland incl. blokken 

t/m 2003 in 3 albums 
070-5117351, A. de Wit. 

375P XX € 10,-. 497P1XX 
€10,-. 645Px€20,-. 
658Px€i5,-. 85oPxx€5,-. 
Kornelis 0115-491431. 

Australië 1913-1992 cat 
4ioomch. Postfr.-gebr. in 
4 banden. Austr. gebieden 
cat 1200 Mich 250 FDC. 
P. Servaas 075-6704333. 

Ned. en O.G.D. Indo. en 
1 Rusl. Verkoop of ruil 

www.postzegelpaultje.markt 
plaza.nl P.P. Weijers 
06-28132233. 

N.Zeeland oud/modern 
gebruikt + p.fris heel veel 
materiaal. 303 Vennewaard, 
1824 KK Alkmaar. 

www.honderdensolhcitatie-
brieven.nl E.A. Hemken, 
Brinkstraat 279, 
7541 AR Enschede. 

100 versch. gebr. zegels per 
land voor € 5,- op giro 
487438 van P. van Uden, Van 
Zwitserl., Australië, Noorw., 
Zweden, Denem. Engeland. 

Rullen 100 GFM Afrika tegen 
100 GFM Austr./NZ. H. v/d 
Made, Valeriusrondeel 97, 
2902 CC Capelle a/d IJssel. 

Aruba kompl. *** in nw. 
album 250 dito Antillen in 
2 Davo's 999. Mowocos@chel-
Io.nl Gez:Cur***&ColL 
NOG, WWF, e.a. 
0180-623279. J.B. Dekkers. 

Frankering te koop aangebo
den Nederland en buitenland. 
K. de Wolff, Galjoen 27-29, 
8243 LG Lelystad. 
TeL: 06-51336757. 

T.k. Ned. gebr. 1941-2001 
corapl. in 3 luxe Davo alb. 
25% cat. prijs. 
TeL: 023-5289283, W. Kok. 

Eerstedagbladen Ned. i t/m 
100 € 38,-. Eerstedagkaartjes 
Ned. I t/m 228 € 96,-. Tel.: 
06-28536283, N. Hamers. 

Te koop 4 Davo's Groot Br., 
tot 2003, 2 Davo's Guernsey 
2003, 2 Davo's Jersey 2003, 
3 Davo's Indonesië 2003, 
3 Davo's Ned. Antillen 2003. 

Alle albums zijn leeg met 
cristal. Davo de luxe. Nw. 
J.J. Rokx, 046-4511878. 

Int'I Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in full color (3) 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Part. bod gevraagd ivm over
lijden verzamelaar. 30 Jaarg. 
Ned.+Indon+Polen. Com
pleet met boekjes, velletjes, 
blokjes, etc. Tevens 6 Schau-
bekalbums Polen 1860-1986. 
Info Mw. Goossens 
06-22383811. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, iioo DA 
A'damZ.O. Tel/fax: 020-
6974978 en www.wien.nl 

GEVRAAGD 

Duitse Stemgebieden Allen-
stein Marienwerder, Silesië 
gebr. en op brief incl. bijzon
derheden. V.Coenen, 
tel.:0168-472029. 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 070-3388427. 
Dick van der Toorn. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rond-
zending, veiling, blad. 
Bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl See you' 

Mooie collecties v.d. hele we
reld. Gratis taxatie, vlot afge
handeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of 
tel.: 070-3272108. 

Stuur mij 100 of meer zegels 
van België, zelfde aantal 
wereld retour. R. Manie, 
Nieuwveld 9, 5469 VZ Erp. 

Welke schepenverzamelaar / 
handelaar heeft voor mij 
blokken Paraguay Michel no. 
392/393. 0547-382241, 
J. Slagthuis. 

Wie heeft er locals en/of car
rier-zegels van USA te koop 
of ruil' H. Houtman 
033-4621819. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uit
gebreid meelopers. Ook voor 
uw manco's. 0180-520069. 
E-mail: pluijmpies@)hot-
mail.com. 

Voor 100 St. grf Honkong, 
Maleisië, Singapore, Nepal, 
China, ontvangt u 150 st. 
Europa. Ook Eng. geb. gevr. 
Voor series betere Faroer 
Aland, IJsland, Groenland, 
Finland 50% extra catw. ook 
blokken W.Europa. 
R. Schoenmaekers, 
043-3653141. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
i Koop of ruil. Elke hoeveel-
f heid. W. Manssen, 
i 034-1417980. 

500 diff. Poland for 500 diff. 
NL., B., RF. Julia Marcmiak, 
Box 781, 00-950 Wasaw, 
Poland. 

Te koop gevr. NCPH catalogi 
Ned. speciale- en junior. 
K. Wijma 0511-431433. 

Verz. zoekt te koop coli 
TaaflSt.Pierre et M. A'ogels. 
W. Heusinl<veld 
06-20050080. Niet op zondag. 

Motief: olifanten en Cept. 
j '86-'oo. Voor iedere olifant 

die ik kan gebruiken geef ik 
' 5 zegels extra naar uw keuze 
! land of motief P. van Dijk, 

Ruilen' 0413-212302. 

Ned. Port pfr 42-43. Belg 1-16. 
T. van Leeuwen, O. v. Noorts 
II, 3262 EK O-Beijerland 
0186-617706 

Zoek geb. postz. met opge
plakte beeldjes 1998 
no. 1773/77. J- V. Mourik, 
5708 JL17 Helmond. 
049-2549182. 

Stuur 100 zegels olifant, wa
penschilden, adelaars. Re
tour Canada, Australië, 
Scandinavië. J. Dam, 
Kon. Wilh.weg 5, 3632 EV 
Loenen.0294-233388 

Verzamelaar zoekt uit de se
rie: "Nederlandse Hoogte
punten v.d. 2oe eeuw" mapje 
no. I. Wie kan mij helpen' 
H. Bosma 020-6735587. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, 
tel.:055-3660475. 

Frankering te koop gevraagd 
Nederland en buitenland. 
K. de Wolff, Galjoen 27-29, 
8243 LG Lelystad. 
TeL: 06-51336757. 

Wie wil er met raij "mailers" 
delen'J. Kooreman, 
Arnhem, 026-3820193. 

j Stuur mij 100 zegels, hetzelf-
i de aantal retour. Swaak, 
i Prins Bernhardstr. 25, 
' 7481GX Haaksbergen. 

Plaat-/etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Zoekt 8 visverg.: zegels 
1990-93 van beroeps- en 
sportvissen. J.M. Hollestein, 
Jac. Vrijstr. 18, 3076 JG 
Rotterdam, 010-4328883. 

DIVERSEN 

Perfin Club Nederland is dé 
speciaalvereniging voor 
verzamelaars van firmaperfo
raties, 4 bijeenkomsten per 
jaar, eigen veiling. 
www.perfinclub.nl 
Mevr. J.A. Birnie de Gelder, 
Klipper84,3263NB Oud-
Beijerland. Contributie €ii,-p.j. 

De website www.philatino. 
com verleent gastvrijheid aan 

I een aantal belangrijke, inter
nationaal opererende handela-

I ren, die u hun mooiste materi-
I aal aanbieden. Dagelijks wor

den een tot drie veilingen afge
sloten. Handel meteen -wie 
weet wat u anders misloopt' 

Contact schept Kracht (CsK) 
IS een postzegelrondzendver. 
die gerichte kwahteitsrond-
zendingen verzorgt per land 
of groep van landen (niet the
matisch). Contributie € 9,-
per jaar. Secr.: B.K. Okma, 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 
8302 PD Emmeloord. 
Zie ookwww.csk.nu 

Israel: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouw(a)zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verza
melaars van Engeland en ge
bieden. Maak eens kennis, 
bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

Stuur: 100 zegels Grieken
land, Frankrijk of wereld. 
100 retour. M. Wasbauer, 
Oosterlaan 96, 
8072 CA Nunspeet. 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen. 
Inl. L. v.d. Brun, V. Kinsber-
genstr. 33, 2518 GV 
Den Haag, tel.: 070-3460328. 
wvvw.filitalia.nl 

Sammeln Sie Österreich' 
Schliessen Sie sich der ARGE 
Osterreich im BDPh an' In
formationen vom Vorsitzen
den W. Klose, Naurabru-
gerstr. 4, 56075 Koblenz, 
Deutschland. E-mail: arge-
oesterreich(a)web. de 
www arge oesterreich.de 

Nat. postzegel + postst. 
beurs zat. 5 maart van 10-17 
uur. Groot aanbod, toegang 
gratis. De Koepel, Kapittel-
weg 399A, Hilversum. Fil 
Ver. Hilversum en omstre
ken. Inlichtingen 
teL: 036-5304354. 

Partijenbeurs, elke zat. van 11 
tot 3 uur in zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr. 6a, Den 
Haag. Nabij Throbeckelaan. 
Vrij parkeren. 

Kantoorpost gezocht Neder
land en buitenland, ook te 
koop. K. de Wolff, Galjoen 
27-29,8243 LG Lelystad. 
TeL:06-51336757. 

PZV Katwijk-Rijnsburg orga
niseert postzegelbeurzen op 
5 maart, 25 juni en 29 okto
ber 2005 in wijkgebouw De 
Wiek, Fresiastraat 19, Katwijk 
van 10.00-16.00 uur. Belang
stellende handelaren kunnen 
zich melden bij L. de Jong, 
tel./fax 071-4030659. 
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MISSIE/MIX GROOT EN KLEINFORMAATZEGELS 
LAND OMSCHRIJVING 500 

GRAM 
1 

KILO 
5 

KILO 
9 

KILO 

AUSTRALIË LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 30,00 
BELGIË MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 17,50 32,50 
DENEMARKEN GROTE VARIATIE MET NIEUW 16,00 30,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 13,00 24,50 
ENGELAND HET BESTE MET NIEUW 9,50 17,00 
FINLAND VEEL NIEUW 18,50 35,00 
FRANKRIJK MEEST NIEUWE ZEGELS 24,50 45,00 
JAPAN VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 16,50 30,00 
LUXEMBURG GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 21,50 41,00 
NEDERLAND GROTE SORTERING 10,50 18,25 
NOORWEGEN MET DE NIEUWSTE 23,50 43,50 
SCANDINAVIË LEUKE SORTERING MET NIEUW 17,50 32,50 
U.S.A. LEUKE KILO MET 34c ZEGELS 10,00 17,50 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 15,00 27,50 
WEST EUROPA LEUKE SORTERING MET NIEUW 17,50 32,50 
ZUID AFRIKA GOEDE MIX MET IETS NIEUW 15,00 27,50 
ZWITSERLAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 17,50 32,50 

145,00 250,00 

95,00 
65,00 80,00 

80,00 

77,50 
125,00 

131,50 

150,00 
182,50 

150,00 275,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

MÈÊm M^ÊMm m SiErtra "" PEDÜStiS'ö' SQDPBEiEDlL©«̂ ^ m@(o:fiïm\imMï 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x ■jx lOx 
L 4/8 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 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 2700 18,00 17,00 6,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO ,^U 63,50 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
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. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

100 gr 250 gr 500 gr 
700 16,50 31,50 

14,00 33,00 
700 16,50 31,50 
7,00 16,50 31,50 

10,00 23,50 43,00 
8,00 18,00 36,00 

58,00 
10,00 23,50 47,50 
14,00 34,00 68,00 
16,00 37,50 
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 
750 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 2750 53,00 
19,00 42,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
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Bijzondere herinnering aan Nijmegen 

De oudste stad van Nederland viert in 
2005 feest. Reden voor TPG Post om in 
een gelimiteerde oplage een luxe 
cadeauset uit te geven. In deze set zijn 
het unieke postzegelvelletje van 
Nijmegen en de speciale betaalpenning 
van Nijmegen samengebracht. Bestel de 
set via www.tpgpost.nl, bel de Collect 
Club 050 - 586 12 34, of haal hem op een 
van de verkooppunten in Nijmegen. 

ü?TPCPOST gewoon doen 

http://www.tpgpost.nl



