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DE NEDERLANDSCHE PÜSTZEGELVEILINQ 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerii 
Wij wensen u een 

voorspoedig nieuwjaar met veel 
filatelistisch plezier 

De voorjaarsveiling zal wederom een mooi en groots evenement worde 

Alle kavels van deze veiling op internet 
www. npv.nl vanaf 20 januari. 

Gedrukte versie van de catalogus te verkrijgen 
na overmaking van € 10,- op giro 461000. 

Indien ook u uw collectie en/of doubletten wi l t verkopen dan 
kunt u contact opnemen met één van onze experts. 

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: 
Leeuwenveldseweg 14- 1382 LXWeesp 

Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npv.nl 

http://npv.nl
http://www.npv.nl


,= (€ 249,58) 
/1.000,= (€ 453Jz8) 

blijft bestaan. 

Inclusief luxe gewatteerd album 
met koperen hoeken voor lange 

levensduur t w v ƒ 49, = 
IflOX Vakmanschap! Phila® Inste (64 bladzijden) 
vlakliggend. dubbel in linnen gebo 
allemaal dubbele schutbladen en zi] 
in de standaard formaten. 

aarten 

PHILAPOSI 
BERKEL •- RODENRIJS 

i^^^i^Ran^ j ^ ^ ^ r 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

"510-511 50 99 1 
ma vr van 9 30 uur tot 16 30 uur 

010-5118321 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

n X Ai-8/U-ZB 8 bladen/16 zijden 
ü X A4-16/32-ZB Ubladen;32 zijden 
D ... X AA-24M8-ZB 24 bladenM8 zijden 
D ... X A4-32/64-ZB 32 bladen/64 zijden 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
□ X lOOHini 100 x 73 mm 
D . . X 100 Semi 147 x 84 mm doosje 
D . ...X 100 Midi 157 x 109 mm doosje 
n X 100 Maxi 209 x 149 mm 

>rsf 

AFHALEN N p afspraak: Ranonkelweg 4 
mavr van 10.00 tot 16.00 

EMAILEN info@philapost.nl 

U betaalt geen kosten (zoals order en verzendkosten) U heeft 
100% TeruggaveGarantie onder de volgende voorwaarden 
Gefrankeerd retourneren met een verzendbewijs binnen de 

wettelijke termijn van 7 dagen na ontvangst 
Ongefrankeerde zendingen worden met aangenomen De retour

garantie vervalt en de betalingsverplichting blijft bestaan 

Verzendkosten Geen bij order boven C 50 (ƒ 110,=) 
anders € 3 = (ƒ 6 60) Orderkosten Geen bij automatische 
incasso en € 2 = ( ƒ 4 40) bij acceptgirokaart 
Retourgarantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila' Philapost' Wonderdoos*" en ßf Afi. ' i 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde l 'W^" " " ' }$} 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid ' ^ 
van de Vakvereniging N VPH 

mailto:info@philapost.nl


FILATELIE J A N U A R I 2 0 0 2 

ONZE ZICHTZENDINGEN 
JANUARI 2002 

# A 
NEDERLAND ONGEBRUIKT/GEBRUIKT VANAF 
1852 TOT EIND JAREN 80 UITZOEKEN: VOOR 
1940 35% VAN DE NVPH CAT NA 1940 30% VAN 
DE CATW 
NA 1960 SLECHTS 25% VAN DE CAT WAARDE 
#B 
NED ANTILLEN TOT CA HALF 80ER JAREN. 
ONGEBRUIKT/GEBRUIKT/POSTFRIS TE M 1959 
35%, 1960-1979 25% VAN DE CATW, VANAF 
1980 30% 
VAN DE CAT 
#D 
ISRAEL POSTFRIS MET FULLTAB 1970-1983 ALLES 
UITZOEKEN VOOR 30% CATW n (ZONNEBLOEM) 
#F 
NED INDIE, CURACAO.NED ANTILLEN ONGE-
BRUIKT,POSTFRIS,GEBRUIKT TOT 1959 35% VAN 
DE CATW VAN 1960-1970 25%( ONG 15%) 
VANAF 1980 30% 
#G 
NEDERLAND GEBRUIKT 1944-1977 ALLES UIT
ZOEKEN 35% VAN CATWAARDE 
# H 
INDONESIA/NEDNW GUINEA TOT 1981 POST
FRIS, ONGEBRUIKT, POSTFRIS EN GEBRUIKT ALLES 
UITZOEKEN VOOR 30% VAN DE CATWAARDE 
#1 
NEDERLAND FDCis BESCHREVEN/GETYPT VOOR 
No 60 30% VANAF No 61-152 20%, 
ONBESCHREVEN VANAF No 70-100 35% VANAF 
No 100-176 25% 
#J 
NEDERLAND GEBRUIKT IETS 0N6EB (1852 TOT 
BEGIN 90er JAREN) VOOR 1940 35% VAN DE 
CATW, VAN 1940-1960 30% EN VANAF 1960 
25% 

HOE WERKT HET: 
"ZICHTALBUMS" WORDEN GEMERKT MET LET
TERS (#A,#B,#C ETC) U HAALT DE ZEGELS/SERIES 
UIT HET ALBUM, OOK LOSSE ZEGELS KUNNEN ER 
UITGEHAALD WORDEN, TENZIJ ANDERS 
AANGEGEVEN, VERMELDT DEZE OP EEN LIJST 
MET VERMELDING VAN # A, # B ETC , STUUR DEZE 
LIJST DAN SAMEN MET HET/DE ALBUM(S) TERUG 
EN WIJ STUREN U EEN ACCEPTGIRO- KAART, ZO 
GEMAKKELIJK IS DAT VOOR ZICHTZENDINGEN 
GELDT: BIJ AFNAME VANAF € 150,00 GEEN 
PORTO/VERPAKKING ZOWEL HEEN ALS TERUG!! 

1987 - 2002: AL 15 JAAR AAN DE TOP 

Ned.lndlë. Brandkast serie ongebruikt met nette plakker 

BELEGGERSTP: op'age maximaal 3158 complete series i l ! 
Cat.waarde € 

NEDERLAND LUXE, POSTFRIS ZONDER PLAKKER JAARGANGEN 
(zonder langlopende series, inclusief Kindvellen en aut boekjes excl 
kerstveüen/boekje) 
JAARGANG cat.w. { nu in € 
1935 300,00 160,00 
1936 151,50 80,00 
1937 99,75 52,50 
1938 98,50 49,50 
1939 128,00 65,00 
1941 20,25 16,00 
1946 24,20 11,50 
1950 204,95 77,50 
1951 62,50 23,50 
1952 171,40 67,00 
1953 126,00 47,50 
1954 60,85 24,50 
1955 59,95 24,00 
1956 150,15 60,00 
1957 52,75 25,00 
1958 37,00 14,00 
1959 38,50 14,00 
1960 55,80 16,00 
1961 19,85 5,50 
1962 36,55 10,00 
1963 25,90 7,50 
1960-1969 295,50 65,00 
1970-1979 259,00 95,00 
1980-1989 255,00 105,00 

NEDERLAND:LOSSE SERIES LUXE, POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
NVPH Nr Nu € NVPH Nr 
346/49 270,00 534/37 
356/73 80,00 550/55 
356 3/d 56,00 556/60 
402/3b 125,00 592/95 
474/89 75,00 671/75 
518/533 160,00 681/82 

Nü€ 
635,00 

25,00 
37,00 
34,00 
20,00 
23,00 

275,00 € 155 ,00 ! ! ! 

NEDERLAND MOOI GEBRUIKT: 
(jaargangen incl langlopende series en kindvellen) 
NVPH nr 
3 
6 
12 
29 
47 
48 
80 
101 
104/05 
130/131 

nu€ 
65,00 
45,00 
75,00 
65,00 
72,50 

265,00 
475,00 
490,00 
130,00 
215,00 

NVPH nr 
346/49 
371/73 
402/3b 
550/55 
556/60 
592/95 
671/75 
1950/1959 
1960/1969 
1970/1979 

nu € 
38,00 
65,00 
95,00 
14,00 
23,00 
28,00 
14,00 

190,00 
75,00 
60,00 

TIP: U KUNT UW BESTELLING OOK (DEELS) MET FRANKEER-
GELDIGE POSTZEGELS BETALEN!! 
(momenteel gebaseerd op ca -35%* en zonder toeslag) 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: MUNTEN ( UNC KWALITEIT) 

5rt 

1986 3,00 
1994 2,40 
1995 4,50 

10ct 

1987 3,00 
1988 3,00 

25ct 

1994 9,00 

1 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

gulden 

7,00 
6,00 
9,00 

2,5 gulden 

10,00 
10,00 
11,00 
18,00 
16,00 
17,00 
14,00 
13,50 
12,00 
8,50 
8,50 

NIEUW: ELKE I^TE ZATERDAG VAN DE MAAND OPEN DAG 09.00-13.00 uur. 
"SNUFFELOCHTEND"® NOTEER VAST IN UW AGENDA: 

5 Jan, 2 Feb, 2 Maart, 6 Apr KOFFIE MET GEBAK STAAT KLAAR !! 

5 gulden 

15,00 
15,00 
15,00 
17,50 
16,00 
22,50 
32,50 
20,00 
15,00 
12,00 

iTÄMfl DIRK N. SLUIS PHILATELIE - GLOBAL STAMPDEALERS I T A M P I 
Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel, t ^ y [ 181 

GLOBAL STAMP DEALBIS* 

Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: dirk.sluis@hetnet.nl giro: 528501 GLOBAL STAIlF DEALB«^ 

www.stamps-dns.com 
Surf naar onze site, voor het meest actuele aanbod!! tot € 100,00 € 1,25 porto'administratiekosten. 

3% KORTING VANAF € 300,00 Bli VOORUITBETALING 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN 
& PARTUEN: JANUARI 2002 

026 
Collectie Nederland In mooi dik stockboek 
zwarte bladen 1960 t.e m 1974 compleet 
met kind vellen( excl Regina) alles post-
fris zonder plakker 1' kwaliteit 
Cat waarde € 476,35 nu slechts € 85,00 

027 
Verzameling Nederland m praktisch 
nieuw IMPORTA JUWEEL ALBUM (nw prijs 
ca € 70,00) deel I met inhoud bladen 
1959-1979, inhoud zegels: 1959-1976 
compleet met kind vellen ( excl Regina) 
Cat waarde € 565,00 nu te koop voor 
€ 110,00 I! 

028 
Praktisch nieuw IMPORTA JUWEEL ALBUM 
Nederland deel II, nieuwprijs € 65,00 
inhoud bladen 1980-1993 inhoud zegels: 
leuke verzameling GEBRUIKT cat.w ca 
Nu voor slechts € 40,00 + € 20,00 voor het 
album 

029 
Dik stokboek met alleen complete post-
frisse series m blokken van 4 Ned Antillen 
en Suriname (geen republiek) kans voor 
de blokkenverzamelaar en/of weder
verkoper Cat w € 980,00 nu, onvoorstel
baar, € 85,00 

033 
SURINAME POSTFRIS, 7 nieuwe stock-
boeken met elk een collectie complete 
series ( geen republiek) totale catalogus
waarde € 735,00 nu slechts € 55,00 

034 
CURACAO/ANTILLEN, Mooi luxe/chrystal 
DAVO album 1873-1983, cat,w, Curacao 
€ 345,00 Antillen ( praktisch postfris com
pleet) € 520,00 nu m z n geheel € 99,501! 

035 
ANTILLEN/SURINAME (OUD) restant verza
meling in Unie Album, catw € 546,00, veel 
postfris en leuk oud Suriname slechts 
€ 49,50 

DEZE LIJST WORDT REGELMATIG 
AANGEPAST, DUS REAGEER SNEL!! 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT: 
INCLUSIEF PORTO EN VERPAKKING ( EN DAT 
IS TOCH TUSSEN DE € 3,00 EN € 6,00!!!) 

mailto:dirk.sluis@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com


UIT DE SPECTACULAIRE EERSTE PROEVENVEILING 
VAN PTT POST OP DINSDAGAVOND 15 JANUARI 2002 

pTüTïPpriwawrai 

liyü Cj 

% 

Kleurproef van een afgekeurd ontwerp van prof. Aarts 
voor de Rode Kruiszegels uit 1927, PC.Ned. 206Ae 

STEUNCOMITÉ STEUN-CQMITË STEUNCOMITÉ 

Kleurproef van een gedeeltelijk geperforeerd velletje, PC.Sur. 148o 

DE LUXE OPBERGMAP VAN DE NIEUWE PROEVENCATALOGUS 
ontvangt u na overmaking van € 27,50 op 

postbanknr. 17369 of bankrek.nr, 42.31.17.335 

^ VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Jf^t j^'n 
Kinsesscgracht3-2514A>rDeéHaag ,•? 

schuin tegenover het Haagse C S -
Telefoon 070 - 365 38 17 - Fax 070.- 361 74 3 ^ 

E-mail info@vandieten nl 



AANBIEDING -NEDERLAND-Jl^m/^^\ 2002 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER MET ORIGINELE GOM 

catnr. gebniikt 

50-5 39,00 

56-76 1995,00 

61b-61c 550,00 

77 240,00 

78 225,00 

79 poa 

80 poa 

81 54,00 

82-83 18,25 

84-86 375,00 

87-89 27,00 

90-94 12,00 

95 24,50 

96 24,60 

97 60,00 

98 110,00 

99 260,00 

100 435,00 

101 poa 

102-103 132,00 

104 255,00 

105 234,00 

106 5,25 

107-109 155,00 

110-113 12,90 

114-120 49,50 

121-125 10,80 

126 12,00 

127 12,00 

128 36,00 

129 51,00 

130 385,00 

131 295,00 

132-133 128,00 

136-138 126,00 

139-140 14,50 

141-143 19,50 

144-148 57,00 

149-162 poa 

163-165 390,00 

166-168 13,00 

169-176 11,00 

177-198 510,00 

177b-198b245,00 

199-202 19,25 

203-207 37,00 

212-219 109,00 

220-223 26,75 

224 33,00 

225-228 46,00 

229-231 39,00 

236-237 360,00 

238-239 60,00 

240-243 68,00 

244-247 148,00 

248-251 67,00 

252-255 41,00 

256 20,50 

261-264 59,00 

265-266 42,00 

267-268 53,00 

269 22,00 

270-273 60,00 

274-277 68,00 

278 47,00 

279-282 69,00 

283-286 43,00 

287-288 10,20 

cat.nr. 

289-292 

293-295 

296-299 

300-304 

305-309 

310-312 

313-317 

318-322 

323-324 

327-331 

332-345 

gebruikt 

32,50 

8,10 

24,75 

23,00 

23,40 

8,25 

24,00 

24,50 

9,25 

22,75 

14,00 

346-349 310,00 

350-355 

356-373 

356a/d 

374-378 

379-391 

379a/d 

392-396 

397-401 

402-403 

22,50 

85,00 

68,00 

7,00 

4,70 

4,50 

2,00 

1,05 

3,75 

402b-3b 134,00 

405-421 

423-427 

428-442 

444-448 

449-453 

454-459 

460-468 

469-473 

474-489 

490-494 

495-499 

500-503 

504-505 

506-507 

508-512 

513-517 

518-533 

1,20 

0,45 

6,00 

0,60 

1,30 

1,60 

4,10 

1,45 

79,50 

3,45 

2,35 

3,30 

1,05 

1,55 

3,95 

7,75 

175,00 

534-537 705,00 

538-541 7,30 

542-543 5,15 

544-548 

549 

550-555 

561-562 

563-567 

573-577 

578-581 

582 

588-591 

596-600 

601 

602-606 

607-611 

612-616 

617-636 

637-640 

456/634b 

fosfor 

646 
647-648 

649-653 

654 

655-659 

660 

661-665 

666-670 

8,00 

1,10 

25,00 

4,65 

12,70 

10,45 

12,25 

1,10 

4,55 

6,85 

0,30 

10,90 

7,25 

9,00 

6,25 

16,00 

8,00 

1,20 

2,30 

6,30 

0,45 

8,00 

0,70 

5,40 

7,60 

cat.nr. 

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 

752-756 

757-758 

759-763 

764-765 

766-770 

771-773 

774-776 

777-778 

779-783 

784-785 

786-790 

791 
792-794 

795-799 

800-801 

802-806 

812-815 

830-834 

836-838 

839 

842-846 

849-853 

854 
858 
859-863 

870-874 

875 

877-881 

882-3 

postfris 

20,00 

6,40 

32,00 

6,35 

6,50 

2,50 

3,75 

3,40 

7,45 

8,15 

0,45 

0,45 

5,10 

0,50 

7,05 

1,45 

0,80 

4,20 

1,75 

6,70 

3,25 

1,45 

6,90 

4,00 

0,15 

2,80 

0,70 

2,85 

1,35 

4,80 

0,45 

2,55 

0,55 

3,20 

0,60 

0,25 

1,55 

0,65 

1,50 

0,90 

1,05 

0,50 

0,65 

0,90 

1,10 

13,60 

1,60 

1,10 

1,00 

1,25 

0,90 

0,60 

884-885 1,10 

886-888 4,10 

886-888 set 

van 3 amphilex-

uellen 

889-893 

894-898 

899 
901-905 

912-916 

917 

920-924 

927-929 

932-936 

937 

47,00 

0,95 

1,25 

2,60 

1,35 

1,50 

4,50 

1,50 

1,45 

2,00 

4,90 

952b-958b21,00 

cat.nr. postfris 

965-969 2,10 

975-977 0,80 

978-982 1,90 

983 7,95 

985-989 2,90 

992-995 1,60 

996-1000 1,50 

1001 5,60 

1003-1006 1,95 

1015-1019 1,45 

1020-1023 1,75 

1024 3,50 

1026-1029 1,75 

1032-1035 1,60 

1038-1041 1,55 

1042 5,10 

1043-1045a1,45 

1046-1049 1,60 

1052-1054 4,70 

1052paar 8,05 

1059-1062 1,10 

1063 2,10 

1068-1071 1,15 

1079-1082 0.85 

1083 1,45 

1085-1088 1,10 

1094-1097 0,65 

1098-2a 2,00 

/ Onderstaande N 

) series zijn wel C 

■) erg goedkoop ( 

-, PROFITEER!! / 

^134-135 50,00 S) 

)208-211 16,80 C, 

) 232-235 37,50 f 

N325-326 13,40 ? 

^556-560 31,30 /> 

^ 6 8 - 5 7 2 12,75 S 

) 583-587 7,50 C 

) 592-595 29,55 C 

V641-645 11.60 ƒ 

^~\r\/~v\r^ 
JAARGANGEN 

1950 88,40 

1951 26,75 

1952 72,75 

1953 61,00 

1954 25,60 

1955 25,00 

1956 57,30 

1957 24,00 

1958 30,80 

1959 14,65 

1960 21,10 

1961 7,50 

1962 11,00 

1963 9,65 

1964 3,05 

1965 16,10 

1966 5,10 

1967 10,45 

1968 7,95 

1969 9,70 

1970 14,85 

1971 12,20 

1972 10,55 

1973 11,35 

cat.nr postfris 

1974 21,.15 

1975 5,50 

BOEKJES 

(een kleine 

greep) 

1 3,20 

2 4,80 

6ffq 13,65 

9a 7,95 

H a f 7,30 

12 8,20 

13 11,80 

ROLTANDING 

1-18 845,00 

19-31 270,00 

33-56 356,00 

57-70 177,00 

71-73 180,00 

74-77 88,00 

78-81 45,00 

82-85 59,00 

86-89 47,00 

90-93 82,00 

94-97 76,00 

98-101 71,00 

LUCHTPOST 

1-3 135,00 

4-5 1,15 

6-8 44,00 

9 44,00 

10 0,70 

11 0,20 

12-13 385,00 

14 2,50 

15 0,10 

16 0,55 

PORT 

29-30 28,00 

31-43 705,00 

44-60 295,00 

61-64 35,00 

65-68 9,50 

67a/68b poa 

69-79 37,00 

80-106 31,00 

BRANDKAST 

1-7 890,00 

INTERNERING 

1 265,00 

2 114,00 

DIENST 

1-8 399,00 

16-19 68,00 

25-26 480,00 

44-58 11,00 

poa = prijS op 

aanvraag 

*Al le aangeboden zegels in luxe kwaliteit,postfris met originele gom en volle garantie 
van echtheid. 

*Duurdere zegels/series met certi f icaat. Kasten hiervan in overleg. 
*Gratis prijslijst met vele postfrisse en gestempelde zegels Nederland en Overzee. 

Tel: 077 - 351 26 98 {ook 's-avonds en week-end) 

3% korting bij vooruitbetaling. 
Giro. 346 82 65 Bank. 10 77 01 766 

Fax: 077 - 354 72 42 

FRANCO 
LEVERING 

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

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

- ^ ^ f ^ f > -

Houdt op 8 en 9 februari 2002 
haar 118® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 3500 l<avels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 

inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
P.H.J.C. Kokx Jansen 
KerverIO 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan II 

ïX« 
HANDELSONDERNEMING IMPORT-EXPORT 

Groothandel m Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabrikant FIU-SAFE Êt 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Neder land ^ ^ 

Tel, (0161) 431983, fax (0161) 433099 
K.v.K. 47689 te Breda 
8 T W n r N L 0 . 6 4 7 19.455.B01 

Oude Bredaseweg 6c - NL 4854 BR Bavel 
Bank: Rabo, Bavel rek.nr. 10.46.96.761 
Postgiro 501 58 65 

DAVO - HARTBERGER ■ HAWID  IMPORTA ■ KABE  LEUCHTTURIVi  LINDNER ■ MICHEL  SAFE  SCHA06EK • UNIE ■ YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwal i te i t 
en . . . uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamel het in SCHAUBEK! 

Nieuwe staten zoals WitRusland, 
Kroatië, Slowenië, Georgië, 
Kazachstan, Azerbeidzjan, 
enz..verzamel het, u kunt 
het nog kompleet krijgen! 
Alle landen in standaard en 
brillant uitvoering leverbaar. 
U kunt kiezen uit schroef, 
klem en ringbanden met of 
zonder kassette. 

KIES VOOR SCHAUBEK! 

http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
mailto:bpv@iae.nl
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WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

Ook deze maand biedt Willem Tleman U weer volop keuze aan collecties, alle uit voorraad leverbaar en 
vooral tegen interessante prijzen gebaseerd op een vakkundige taxatie, zo objectief en eerlijk mogelijk 

omschreven; wij staan volledig achter elke aanbieding. De prijzen zijn in verhouding tot kwaliteit en inhoud 
resp. samenstelling, te allen tijde schappelijk en zeer redelijk te noemen, dit is ons principe. 

"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 
1) NEDERLAND ca 1890/2000 

partij om uit te zoeken "rijp en groen waarin naast massagoed ook veel 
hogere waarden/tussenwaarden, ook postfnsse complete series, FDC's 
etc , etc (hoge cat w Al, koopje') €200.--

2) NEDERLAND FDC's E48 tot en met E419 
luxe onbeschreven 100% complete verzameling (cat w 2001 438 stuks 
en vele met €1.645,--, getelde bijzonderheden, cunositeiten, meelopers 
etc,etc) €475,--

3) NEDERLAND periode ca 1872/1997 (xx/x/O) 
avonturenpartij, zeer gevarieerd en veelzijdig, inc! collecties, restanten, 
stockboeken, albums, ook b v vele complete postfnsse series 50er 
jaren, alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge waarden 'njp en 
groen"(catw ruim € 6.000,—, zeer geschikt voor handelaar of weder
verkoper) Spotkoopje' €495 , " 

4) NEDERLAND periode 1945/ca 1963 (x/xx) 
verzameling ongestempeld en postfris, diverse kwaliteiten in 
Davo-Christalalbum incl vele goede senes o a 534/5371 
(catw 1999 €2.670,88) Nu €580,--

5) NEDERLAND periode 1945/1971 
dubbelverzameld postfns en gestempeld in luxe Lindner-album 
(catw 2000ca €2.975,-) Nu € 6 0 0 , -

6) NEDERLAND 1943/1944 (xx) NVPH-catnrs 405/421 
engrospost van de symbolen en zeehelden, geschikt voor specialist 
I V m plaatnrs, kniptekens etc, alsmede wat brieven en kaarten-
materiaal (cat w NVPH 1999 ruim € 4.765,- plus-plus) € 600,-

7) NEDERLAND FDC's penode ca 1970/1999 
engrospost onbeschreven, zeer gevarieerd, enorm hoge cat w ' 
Koopjei € 850,-

8) NEDERLAND: 
engrospost vellen-veldelen postfris (o a 795/98, 965/69 lOOx, 978/80 
150x, 985/89 190x, 1043/43a 450x, 1052 lOOx (compleet vel van de 
bekende'dubbele koe ) etc (catw 1997 € 6.913,91) €1 .150 , -

9) NEDERLAND: 
kindvelletjes, Amphilex 67 in speciale velletjes van 10 en 
vluchtelingenblokken postfris engros in div aantallen penode 
1965/1973 catw ruim €10.000,- Nu €1 .350 , -

10) NEDERLAND 1852/ca 1960 
zeer interessante verzameling in Davo-Christalalbum waarin veel pnma 
materiaal o a nrs 1 tot en met 12, 48,136/138 etc , etc , echter gemeng
de kwaliteiten €1.475,— 

11) AFRIKAANSE LANDEN: 
grote avonturenpartij incl veel klassiek, vele landen goed vertegen
woordigd, geschikt voor vele doeleinden o a handel, rondzendverkeer, 
studie, opzet en/of uitbreiding eigen collectie etc , etc 
Zeer interessante koop' € 700,— 

12) ANGOLA penode 1870/ca 1980 
avonturenpartij waarin veel beter matenaal, zeer veelzijdig en zeer inte
ressant incl veel pnma matenaal € 600,— 

13) ARGENTINIË 
interessante partij, incl klassiek € 450,— 

14) AUSTRALIË penode ca 1970/2000 (xx) 
postfns-verzameling in dik insteekboek incl booklets, blokken etc , ook 
wat doubletten en extra's € 395,— 

15) AUSTRALIË, Nw Zeeland, Oceanie etc , etc , etc 
gigantische collectie/partij waann zowel voor de beginner als voor de 
zeer- en zeer vergevorderde verzamelaar/specialist veel moois uit te 
halen is M i zou deze partij met zoveel bijzonder en hoogwaardig mate
naal in alle redelijkheid ruim € 10.000,— moeten kosten Nu in de 
voordeelaanbieding € 4.950, 

16) AZIATISCHE LANDEN: 
grote snuffelkoop w i erg aardig Japan, Nepal, China, Korea, Formosa 
Thailand etc , etc Prachtpartij w i talloze zeldzame zegels en series (vele 
duizenden, merendeels allemaal verschillende exemplaren) Enorm hoge 
cat w I € 2.450,-

17) BELGIË ongestempeld penode 1911/1943 
veelzijdige en zeer interessante studie-collectie van specialist incl tallo
ze plaatfouten/rariteiten Uniek object, zeer geschikt voor speciaalver-
zamelaar, studie, tentoonstelling etc , etc Ook veel goed z g gewone 
zegels en series Belangrijke prachtkoopi € 2.000,— 

18) BOPHUTHATSWANA (Zd-Afr Thuisland) 
geweldig leuke partij/collectie om uit te zoeken en mee te 
avonturen, incl vele extra's en veel ongebruikelijk materiaal, veel 
motieven etc € 275,— 

19) CANADA: 
droomsnuffelpartij w i talloze complete series gebruikt, ongebruikt en 
postfris, leuk klassiek ook bneven, kaarten Voordelig' €745,— 

20) DEENS WEST INDIE (klassiek) 
partij/verzameling zeer gevaneerd € 900,— 

21) DENEMARKEN: 
droomsnuffelpartij w i talloze complete series gebruikt, 
ongebruikt en postfns leuk klassiek Vele interessante vondsten' € 1.300,— 

22) EGYPTE: 
avonturenpartij om uit te zoeken € 1.200,— 

23) ENGELAND ca 1890/ca 1990 
geweldig leuke en interessante partij in grote doos incl automaatboek
jes, vele complete series, postgeschiedenis, bneven, kaarten etc , zeer 
veelzijdig, koopje' € 300,— 

24) ENGELAND 
interessante partij klassiek w i vele toppertjes € 1.550,— 

25) ENG. KOL. en gebieden (penode ca 1850/2000") 
een fantastische uitzoekpartij, nogal rommelig, div kwaliteiten echter 
ook talloze postfnsse complete senes incl zowel veel klassiek matenaal 
als ook de doorlopende z g nieuwe republieken zoals Ghana, Belize 
etc Vele complete series met aantrekkelijke motieven vogels, sporten, 
dieren, bloemen etc (vele duizenden zegels, ENORM hoge cat waarde, 
zeer veelzijdig') Spotkoopje' € 925,— 

26) ENGELSE KOLONIEN en gebieden 
gigantische verzameling/partij incl doubletten Zeer veelzijdige pracht-
koop vol avontuur M i zou deze partij waarin zoveel interessant en 
opwindend matenaal in alle redelijkheid ca € 5.000,— moeten kosten 
Nu in de voordeelaanbieding € 3.000,— 

27) FAR-OER 
grote avonturenpartij om uit te zoeken, zeer gevaneerd € 950,— 

28) FRANSE KOLONIEN en gebieden (xx) 
unieke verzameling postfris, uitsluitend ONGETAND alsmede vele kleur
proeven in spectaculaire veelkleunge stnppen, vele aantrekkelijke the
ma's ruimtevaart. Albert Schweitzer, Churchill etc, etc ' once in a 
lifetime" €1 .475, -

29) GEHELE WERELD: 
enorme grote doos met vele duizenden zegels w i aardig Spanje, 
Engeland en Noonwegen Leuke snuffelpartij w i absoluut vondsten en 
avontuur zit Hoge cat w ' Gunstig' € 550,— 

30) GEHELE WERELD ca 1885/ca 1990 
gigantische partij, vele landen, collecties incl niet filatelistisch, rijp en 
groen, ook veel massagoed, stockboeken, albums vol en leeg of bijna 
leeg, anderzijds vele goede verzamelingen o a West Europa met veel 
postfnsse series Hoogst interessante, veelzijdige koop, tendele onuit
gezocht en boordevol avontuur, prima winstmogelijkheden Over het 
algemeen betreft het een magazijnopuiming van de collecties/partijen 
waarvoor wij geen tijd hebben om uit te zoeken of te splitsen, alsmede 
z g winkeldochters die wij er voor 'n zeer klein prijsje willen uitdoen, 
onze miskopen waarvoor wij strop nemen etc , etc Deze werkelijk gran
dioze partij kan in overleg bezorgd/gehaald worden, een personenauto 
vol matenaal' Spotkoopje' € 3.950,— 

31) GUERNSEY: 
grote avonturenpartij om uit te zoeken overwegend in complete postfns
se senes, ook specialiteiten etc , etc zeer gevaneerd' € 755,— 

32) HONGARIJE: 
unieke, grote studie-stempelcollectie klassiek incl bneven, kaarten en 
poststukken € 2.400,— 

33) INDIA en Staten: 
omvangrijke en belangrijke avonturencollectie/partij incl kaarten, brie
ven, postgeschiedenis, klassiek etc € 1.950,— 

34) INDONESIË (Rep) ca 1949/heden 
enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete postfns
se senes, bneven, rariteiten, blokken etc Ook mooi klassiek etc 'n 
droom van van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, 
vele interessante en zeldzame vondsten € 2.500,— 

35) JOEGOSLAVIË en geb penode ca 1918/1990 
avonturenpartij, zeer gevaneerd en veelzijdig, incl collecties, restanten, 
ook bvvele complete postfnsse senes, postgeschiedenis, veel 
topmateriaal Hoogst interessante partij waann zeer veel prima en op
windend materiaal, vele avonden uitzoeken, sorteren en genieten' 
Spotkoopje' € 2.500,-

36) KAAP DE GOEDE HOOP penode rond 1900 
collectie postgeschiedenis, brieven, kaarten etc 
Zeer interessant' €1.135,— 

37) KAAP DE GOEDE HOOP penode 1853/1904 
prachtige, bijna complete verzameling op albumbladen € 2.950,— 

38) KENIA/OEGAN./TANGAN. etc periode ca 1875/2000 
enorme grote en omvangrijke avonturen-snuffelkoop waarin talloze 
complete postfnsse senes etc , etc 'n droom van een partij die zeer 
zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en zeldzame 
vondsten € 745,— 



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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

39) KROATIË 1941/1945 (xx/x/©) 
gigantische collectie/partij "rijp en groen' incl topmateriaal, ook div 
stukken dubieus resp vals € 2.450,— 

40) LUXEMBURG: 
enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete postfns-
se series, brieven, blokken, postw/aardestukken etc Ook mooi klassiek 
etc 'n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te 
worden, vele interessante en zeldzame vondsten € 1.095,--

41) MOZAMBIQUE & Comp de Mozambique periode ca 1876/1995 
partij/collectie om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant incl vele 
postfnsse senes etc , etc € 395,— 

42) NAMIBIË 1990/2001 
luxe postfrisverzameling in insteek-album € 110,— 

43) NAMIBIË 1990/ca 2000 (xx/O) 
coli incl blokken en doubletten, veel aantrekkelijke motieven dieren, 
vogels, vlinders, edelstenen, bloemen, vissen etc , etc (veel prachtige en 
ongebruikelijke postzegels voor een klem prijsjei Heel mooi') € 120,— 

44) NAMIBIË penode 1990 tot mei 2001 
luxe postfris-verzameling {cat w Michel ca € 450,—, ruim 200 verschil
lende zegels en 14 blokken) € 125,— 

45) NED. NW. GUINEA 1949/1962 
Grote avonturenpartij om uit te zoeken € 275,— 

46) NIEUW ZEELAND: 
enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete postfns
se senes, bneven, rariteiten, blokken etc Ook mooi klassiek etc 'n 
droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele 
interessante en zeldzame vondsten' € 1.550,— 

47) NIGERIA periode ca 1900/2000 
Avonturenpartij om uit te zoeken incl vele complete postfnsse series etc 
Prachtkoopi € 245,-

48) NOORWEGEN: 
enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete postfns
se senes, bneven, rariteiten, blokken etc Ook mooi klassiek etc 'n 
droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele 
interessante en zeldzame vondsten' € 850,— 

49) OOSTENRIJK en gebieden ca 1850/1995 (0/xx/x) 
beeldschone partij waarin enerzijds o a heel mooi klassiek etc en 
anderzijds veel frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnement
en Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels 
Koopjei € 845,-

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

51) POLEN en gebieden 
zeer interessante partij incl doubletten, ook vervalsingen, oud matenaal 
rijp en groen zeer veelzijdig' € 875,— 

52) PORTUGAL penode ca 1870/1990 (xx/x/0) 
geweldig leuke en interessante, zeer veelzijdige partij in grote doos 
incl vele complete postfnsse series, postgeschiedenis etc, etc 
Koopje' € 300,-

53) PORT. KOL. en gebieden 
collectie/partij in een rijke variatie, zeer veelzijdig, eigenlijk zou deze par
tij € 2.950,—moeten kosten Nu €1.450,— 

54) RHODESIA en Zimbabwe 
grote partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant' € 475,— 

55) RUSLAND: 
avonturenpartij met o a een zwaartepunt op beter matenaal uit de 5D-er 
jaren o a d e z g wolkenkrabberserie uit 1950 (O) Michel nrs 1527/1534 
die alleen al ruim € 340,— staat, verder vele goede series en blokken 
Spotkoopje' € 450,-

56) RUSLAND: 
grote speciaal-collectie portzegels 1924/1925 € 2.550,— 

57) SKANDINAVIE: 
leuke partij om uit te zoeken, voor specialist vondsten niet onmogelijk" 
ook veel complete postfnsse series € 550,— 

58) SOMALILAND: 
avonturenpartij om uit te zoeken € 255,— 

59) TRANSKEI 1976/ca 1994 
luxe postfns-verzameling € 135,— 

60) TRISTAN DA CUNHA periode 1952 tot recent 
avonturen-partij € 550,— 

61) TURKIJE: 
collectie/partij om uit te zoeken, zeer gevarieerd en veelzijdig incl brie
ven, kaarten, postgeschiedenis etc leuke koop, interessant' € 395,— 

62) TURKIJE penode ca 1890/1980 (O/xx/x) 
grote avonturenpartij incl klassiek, zeer veelzijdig waann enerzijds tallo
ze complete postfnsse series, brieven, kaarten met en zonder postzegel 
en anderzijds veel rariteiten, foutdrukken etc Hoogst interessante en 
veelzijdige prachtkoop' € 800,— 

63) URUGUAY: 
enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete postfns
se series, brieven, rariteiten etc Ook mooi klassiek etc 'n droom van een 
partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en 
zeldzame vondsten € 850,— 

64) VATICAAN 1929/heden 
enorme grote en omvangnjke snuffelkoop w i talloze complete postfns
se series, brieven, rariteiten etc 'n droom van een partij die zeer zorg
vuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en zeldzame vond
sten € 775,-

65) VENDA (z g ZuidAfrikaans thuisland, hoofdstad Thohoyandon) 
periode 1979/1994 postfns-verzameling in insteekboek €115,— 

66) VER. STATEN VAN AMERIKA: 
gigantische avonturenpartij, zeer veelzijdig waarin o a veel oud, post
geschiedenis, brieven, kaarten, precancels etc € 440,— 

67) VER. STATEN VAN AMERIKA: 
gigantische avonturenpartij incl veel oud, precancels, Cinderella's, post
stukken etc Fundgrube' €1.500,— 

68) IJSLAND: 
grote snuffelkoop w i talloze complete postfnsse senes, ook brieven, 
klassiek etc 'n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient 
te worden, vele interessante en zeldzame vondsten € 795,— 

69) ZUID AFRIKA 191 O/ca 1998 
mooie verzameling in insteekboek € 100,— 

70) ZUID AFRIKA (Rep) periode ca 1964/2001 
zo goed als complete collectie m insteekalbum (vele honderden zegels 
en ruim 40' verschillende blokken, veelal dubbel (xx/Q) verzameld Zeer 
interessante enveelzijdige prachtkoop' € 200,— 

71) ZUID AFRIKA en gebieden 
grote partij om uit te zoeken waarin veel zeldzaam en gezocht materiaal 
incl prachtig klassiek Koopje' € 700,— 

72) ZUID AFRIKA ca 1910/2001 
enorme collectie/partij om uit te zoeken, smikkelen en smullen voor spe
cialist, vele bijzonderheden zoals bneven, postgeschiedenis, plaatnrs , 
boekblokken met velranden, honderden en honderden complete post
fnsse series, grote studie-collectie Definitieve series etc, etc In deze 
omvang is dit zeker uniek te noemen, mede door het vele hooggeno-
teerde materiaal, geschikt voor vele doeleinden tentoonstellingscollec-
tie uit te halen, handel, rondezending studie etc Ook oude staten en z g 
thuislanden Once in a lifetime Spotkoopje' € 1.100,— 

73) ZUID-WEST AFRIKA: 
avonturenpartij om uit te zoeken € 255,— 

74) ZWEDEN ca 1880/heden 
enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete postfns
se series, brieven, rariteiten, blokken, booklets etc Ook mooi klassiek 
etc 'n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te wor
den, vele interessante en zeldzame vondsten € 1.050,— 

75) ZWITSERLAND ca 1875/heden 
enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete postfns
se series, brieven, rariteiten, incl complete Pax-sene', goede blokken, 
postwaardestukken etc Ook mooi klassiek etc 'n droom van een partij 
die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en zeld
zame vondsten € 2.850,— 

76) PAARDEN op postzegels periode ca 1920/1980 
serieuze studie-verzameling in 3 dikke insteekboeken met materiaal van 
de gehele wereld, alsmede vele extra's die nog moeten worden uitge
zocht en opgezet (meer dan 2000" verschillende postzegels, blokken 
etc en talloze met getelde extra's) € 900,— 

76a)Thema verzameling SCHAKEN: 
gehele wereld incl afbeeldingen op postzegels, prentbnefkaarten siga-
renbandjes ex-libris, lucifersmerken etc , zeer veelzijdig en interessant 
waarin talloze zeldzaamheden' € 1.850 

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 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 -1012 RT Amsterdam Telefoon 020-6263243 - Fax 020-6273801 
Postbanknummer: 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 54.01.81.307 

Een zaak van vertrouwen 



WEDEROM DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN ABSOLUTE TOPPRIJZEN IN EURO'S 

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 
1956 1992 

u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU GELD WAARD 
REKEN ZELF UIT WAT UW VERZAMELING / DOUBLETTEN NU OPLEVEREN !! 

INKOOP PER COMPLETE JAARGANG incl. blokken 
Jaar 

ze 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960-1) 
1960-2) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Opmerking 

Aantal 
gels/bl 

13 
18 
17 
15 
36 
35 
35 
39 
36 
36 
36 
37 
39 

1) incl 

Inkoop 
m EURO 

265,50 
70,00 

5,75 
8,00 

83,00 
42,25 
15,50 
43,00 
45,50 
42,25 
45,00 
26,00 
34,75 

Liechtenstein- 2) Excl 

Jaar i \antal Inkoop 
zegels/bl in EURO 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972-3) 
1972-4) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

35 
52 
41 
44 
46 
45 
50 
4 9 + l b l 
50+1 bl 
58+1 bl 
58+2 bl 
65+2 bl 
68+2 bl 

Liechtenstein 3) Incl Sp Andorra 

35,50 
53,75 
45,50 
49,00 
90,75 
52,50 
64,50 
94,00 
80,00 
75,00 
74,00 
71,50 
61,25 

4) Excl Sp 

Jaar Aantal 
zegels/bl 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992-5) 

67+2 bl 
69+4 bl 
71+6 bl 
71+5 bl 
69+4 bl 
74+4 bl 
77+5 bl 
78+4 bl 
81+4 bl 
85+5 bl 
80+5 bl 
87+5 bl 
94+13 bl 

Andorra- 5) Excl blok Albanië 

COMPLETE VERZAMELING € 2750,-

Inkoop 
in EURO 

27,25 
39,00 
68,75 

126,00 
86,50 
95,25 

110,00 
105,50 
104,00 
109,00 
101,00 
107,50 
115,00 

LOSSE SERIES EN BLOKKEN GEVRAAGD 
TOT 300 % VAN DE ZONNEBLOEM CATALOGUS !! 

Jaa r Land 
1974 Monaco 
1975 Monaco 
1976 Monaco 
1977 Monaco 

Portugal 
1978 Monaco 

Portugal 
1979 Monaco 

Portugal 
1980 Monaco 

Portugal 
1981 Azoren 

Madeira 
Monaco 
Portugal 

1982 Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 

. * * . 
* * 

EURO 
15,00 
15,00 
14,00 
14,00 
24,00 
13,00 
16,00 
8,00 
9,00 
4,50 
4,50 
2,50 
2,50 
5,50 
6,50 
5,00 
1,75 
5,00 

J aa r Land 

1983 

1984 

1985 

1986 

Monaco 
Portugal 
Turkije 

^ 

Cyprus Turks 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus Turks 

• EUROPOST "DE DIEZE" ™ = 
* . . * 

* * 

Nieuwstraat 8 
52n NL s-Hertogenbosch 
B.G G. 06-53 172 658 

mBLOKKEN » 

EURO 
6,00 
6,00 
1,75 

25,00 
6,00 
6,00 
8,00 
6,50 
5,50 
5,50 
8,00 
5,50 
6,50 
6,50 

10,00 
8,00 
6,00 
3,50 

Jaa r Land 

1987 

1988 

1989 

1990 

europost@euronet.nl 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 

Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Azoren 
Cyprus Turks 

H.FL. 
6,00 

10,00 
7,00 
6,50 
6,50 

10,00 
6,50 
6,50 
6,50 

10,00 
6,50 
6,50 
6,50 

13,00 
9,00 
8,50 
6,50 
7,50 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

J a a r Land 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1991 Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1992 Cyprus Turks 
Faroer 
Guernsey 
Jugoslavie 
Monaco 
Portugal (6) 
Roemenie 
Ijsland 

1961 San Marino vel 

CEPT infonummer: 073-6841807 
Openingstijden: di. t/m vrij. 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

E U R O 
6,50 

10,00 
6,50 
5,50 
3,00 
5,50 
8,50 
6,50 
3,00 
2,50 
2,50 
2,50 
8,50 

15,00 
5,00 
2,50 

90,00 

file:///antal
mailto:europost@euronet.nl


LOSSE SERIES 

Jaar Land EURO Jaar Land EURO Jaar Land EURO Jaar Land EURO Jaar Land EURO 
1956 Luxemburg 
1957 BRDmwm 

Italië 
Luxemburg 
Zwitserland 

1958 België 
Itahe 
Saar 

1959 Duitsland 
Luxemburg 
Nederland 
Zwitserland 
Zwits PTT 

1960 Engeland 
Ierland 

1961 San Marino 
1962 Cyprus 
1963 Cyprus 
1963 Ierland 

Monaco 
Noorwegen 
Portugal 

1964 Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 

1965 Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1966 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1967 And Fr 
Cyprus 
Ierland 
Portugal 
Noorwegen 
San Marino 

1968 And Fr 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 

1969 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 

235,00 
2,75 
1,00 

60,00 
1,40 
1,50 
0,50 
1,20 
1,00 
1,40 
1,40 
1,70 

22,50 
4,00 

18,00 
14,50 
37,50 
31,50 

1,40 
1,00 
1,50 
5,50 

20,00 
1,50 
5,00 
1,00 
1,20 

11,00 
1,00 

12,50 
1,00 
6,00 
1,50 

22,00 
1,00 
1,60 
1,00 
1,40 
1,00 

19,00 
7,50 
1,50 
1,00 

19,00 
1,00 
0,50 

10,00 
1,00 
0,75 
1,50 

19,00 
10,00 

1,25 
1,00 
0,75 
2,25 

Monaco 
Portugal 
Zweden 

1970 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Ijsland 

1971 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Ijsland 

1972 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1973 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
Ijsland 

1974 And Fr 
AndSp 
Finland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1975 AndSp 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
Port FF 
Turkije 

1976 And Fr 

2,00 
25,00 

3,50 
10,00 

1,50 
2,50 
1,25 
2,00 

24,00 
1,50 
1,50 

11,00 
0,75 
1,00 
1,50 
1,50 
3,50 

22,00 
1,50 

12,00 
3,00 
2,00 
1,00 
2,75 
1,50 

17,50 
1,50 

12,00 
1,50 
0,75 
1,50 
4,00 
1,00 

33,50 
1,50 
2,00 

14,00 
1,50 
1,50 
2,50 
1,00 

39,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,75 
1,50 
1,00 

40,00 
12,50 

1,25 
3,00 

Cyprus Grieks 1,00 
Cyprus Turks 
Finland 
Ierland 

1,00 
1,20 
1,50 

Monaco 
Portugal 
Turkije 

1977 And Fr 
Cyprus Grieks 
Denemarken 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1978 And Fr 
Cyprus Grieks 
Cyprus Turks 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 

1979 Cyprus Grieks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1980 And Fr 
Cyprus Turks 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Ijsland 

1981 Cyprus Turks 
Finland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Ijsland 

1982 And Fr 
Az of Mad 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Ijsland 

1983 And Fr 
Az of Mad 
Cyprus Turks 
Finland 

1,00 
44,00 

2,00 
4,50 
1,00 
1,00 
3,00 
1,00 
3,00 
3,00 
4,50 
1,00 
1,50 
5,00 
1,00 
1,00 
1,00 
4,50 
1,60 
1,00 
0,50 
3,50 
1,00 
2,50 
1,50 
3,00 
1,60 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
0,70 
1,00 
0,70 
0,70 
0,80 
1,00 
1,00 
0,70 
1,75 
1,60 
1,00 
1,50 
0,50 
1,35 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,25 
2,00 
2,00 
0,70 

12,50 
1,60 

Griekenland 
Italië 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

1984 And Fr 
Az of Mad 
Finland 
Italië 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

1985 Azof Mad 
Denemarken 
Finland 
Itahe 
Luxemburg 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

1986 And Fr 
Az of Mad 
Cypr Turks 
Finland 
Ierland 
Itahe 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

1987 And Fr 
Az of Mad 
Cypr Turks 
Finland 
Itahe 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

1988 And Fr 
Azor wit" 
Cypr Turks 
Denemarken 
Finland 
Luxemburg 
Mad Wit" 
Monaco 

1,00 
4,00 
1,00 
1,50 
7,00 
7,50 
2,00 
1,00 
1,60 
3,75 
1,60 
1,25 
1,00 
1,75 
6,00 
1,20 
1,00 
1,40 
2,00 
4,00 
1,60 
1,00 
1,80 
6,00 
1,50 
2,00 
1,00 
2,50 
2,00 

12,00 
2,50 
1,60 
1,50 
1,00 
7,50 
3,00 
2,75 
2,00 
1,00 
1,00 
1,50 
1,40 
1,80 
1,50 
1,00 
5,00 
2,50 
1,00 
2,00 
5,00 
1,20 
1,35 
1,80 
2,30 
5,00 
1,50 

Port Wit" 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 
And Fr 
Azoren 2 wrd 

1989 Cypr Turks ve 
Denemarken 
Finland 
Luxemburg 
Madeira 2 wrc 

Madeira 2644 

Portugal 2 wrd 

Monaco 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

1990 And Fr 
Azoren 2 wrd 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Luxemburg 

5,00 
4,00 
2,50 
1,00 
2,00 
3,00 
1,40 
1,40 
1,60 
1,40 

3,00 
1 

8,00 

3,00 
1,50 
7,50 
3,00 
2,50 
2,00 
3,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

Madeira 2 wrd 3,00 
Monaco 1,50 
Portugal 2 wrd 3,00 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

1991 And Fr 
Azoren 2 wrd 
CyprusTurks 
Denemarken 
Finland 
Hongarije 
Luxemburg 

1,60 
1,60 
1,60 
2,00 
2,50 
2,50 
1,35 
1,60 
2,00 
1,80 

Madeira 2 wrd 2,50 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 2 wrd 

Turkije 
Ijsland 

1992 And Fr 
Azoren 
Cyprus Turks 
Hongarije 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Roemenie 
Turkije 
Ijsland 

1,50 
1,60 

2,50 
2,00 
2,30 
2,00 
4,00 
2,50 
2,00 
4,00 
1,50 
4,00 
4,50 
1,50 
2,00 

Leveringsvoorwaarden 
Uitsluitend perfekte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker en roest en de betere sene's goed gecentreerd' 
Blokken mogen geen vouwtjes e d hebben Zegels en blokken welke door ons worden afgekeurd komen zonder dicussie retour' 
In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij sene's in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf kontakt met ons op te nemen 
Afname tot voorraaddekking' Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen Minimale levering € 200,

Levenng per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

• * * • 
* EUROPOST "DE DIEZE" '̂ ■'̂ "̂= europost@euronet.nl 

groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

• * Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G.G. 0653 172 658 

tel. 0736132157 CEPT infonummer: 0736841807 
fax. 0736147589 
Openingstijden: di. t/m vrij. 10.00 17.45 uur, zat. 10.00 17.00 uur 

mailto:europost@euronet.nl
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NEDÏRUND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series 

Jaar Nummer 

1940 356373 
1945 443448 
1946 449473 
1947 474489 
1947 49CM99 
1948 500512 
1949 51317 en 

538548 
1949 518533 
1949 534537 
1950 549567 
1951 568577 
1952 578600 
1953 601616 
1953 617636 
1953 465b634b 
1954 637640 
1954 641654 
1955 655670 
1956 671687 
1957 688706 
1958 707719 
1959 720735 
1960 736751 
1961 752763 
1962 764783 
1963 784810 
1964 811835 
1965 836855 
1966 856875 
1967 876899 
1967 omphi lex 
velletjes van 10 
1968 900917 
1969 918938 

940958 
952b958b 

1970 963983 
1971 9841001 
1972 10021024 
1973 10251042 
1974 10431063 
1975 10641083 
1976 10841107 
1976 109811020 
1976 10981102 

blok 9+A 
1976 11081118O 
1977 11281150 
1978 11511171 
1979 11721190 
1980 11911214 
1981 12151236 
1981 12371252 
1981 12381251A 
1982 12601279 
1983 12801299 
1984 13001320 
1985 13211344 
1986 13451366 
1987 13671390 
1988 13911419 
1989 14201439 
1990 14401461 
1991 14621487 
1992 15151543 
1993 15441580 
1994 15951629 
1995 16301663 

Prijs € 

88,— 
1 , — 

10,— 
8 5 , 

6 ,  

1 1 , 

33,— 
1 7 9 , 

6 7 9 , 

95,— 
30,— 
7 8 , 

3 1 , 

7,— 
9,— 

1 7 , 

2 8 , 

2 9 , 

63,— 
26,— 
1 5 , 

1 5 , 

2 3 , 

8,— 
13,— 
1 1 , 

3 , 

19,— 
5,— 

11 ,— 

5 0 , 

8,— 
11 ,— 
1 5 , 

13,— 
15,— 
1 1 , — 
1 1 , 

1 0 , 

10,— 
6,— 

1 0 , 

3,— 

6,— 
7,— 

1 0 , 

9 , ~ 
7,— 

10,— 
9 , 

23,— 
1 1 , — 
8,— 

1 2 

1 3 , 

12,— 
12,— 
1 5 , 

15,— 
12,— 
14,— 
1 6 , 

2 2 , 

23,— 
25,— 
23,— 

Postzeg A I U M M ^ A I w hPN HPPTor; 
V I I I V I I I V J V I ■ ' * • » ^ ■*■ ■ ■ ■ 

^ " ^ Verzamelt u Nederland, 
Nederlandse Antillen, Suriname c 

r" 
^ ■ " ■ ^ ^ V 

T 

)f Aruba? \ 
Dan zijn wij u gaarne van dienst i 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Onbeschreven 
c o m p l e t e j a a r g a n g e n . 
Inclusief A nummers! 

Scherpe prijzen vanaf 
30%. 

Jaar Prijs € 

1964 2 5 , 

1965 9 , 

1966 5 , 

1967 1 1 , 

1968 8 , 

1969 1 5 , 

1970 1 4 , 

1971 1 1 , 

1972 1 7 , 

1973 4 4 , 

1974 34,— 
1975 2 0 , 

1976 1 8 , 

1977 7,— 
1978 6 , 

1979 5 , ~ 
1980 5 , 

1981 5 , 

1982 5 , 

1983 8 , 

1984 1 0 , 

1985 1 0 , 

1986 1 0 , 

1987 1 6 , 

1988 1 5 , 

1989 1 0 , 

1990 1 3 , 

1991 16,— 
1992 23,— 
1993 2 5 , 

1994 2 5 , 

1995 3 0 , 

1996 3 4 , 

1997 4 0 , 

1998 54,— 
1999 5 0 , 

Alle nummers zijn ook 
los verkrijgbaar. 
Vanaf 33% v.d. 
Cataloguswaarde. 

BRANDKASnEGELS 
NR. 17POSTFRISVAN 
NEDERLANDS INDIE. 
ZÉÉR KLEINE OPLAGE! 
PRIJS € 480,

NEDERLANDS INDIE 
NR. 49 BOVENZIJDE 
ONGETAND! (49V) ZEER 
LICHT PLAKKERSPOOR 
€ 575, ERG ZELDZAAM 

NEDERLANDS INDIË 
plaatfouten Wligenburg 
47 w o p dienstzegel 
^ postfns € 68,

50 w o p dienstzegel 
ffl postfns €45,— 

5 4 w o p n r 140 plokken 
€35,— 

5 4 w o p nr 140 
postfns €90,— 
WIJ t iebben meer plaof

fouten von overzee o p 
voor raad 

NEDERLAND AUTOIMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € Prijs e 
met 

Telblok 
11 4 , ~ 
2 6 , ~ 
3 2 ,  6 , ~ 
3A 2 ,  4 , ~ 
4 2,— 6,— 
5 2,— 4,— 
6A 3 ,  8 , 

68 89,— 
6C 2 5 , 

6D 2 3 ,  4 0 , 

6E 6 , 

6EF 1,50 6 , 

6FFP 3,50 
6FFQ 1 6 ,  2 0 , 

7A 2 , ~ 4 , 

7B 2 , ~ 
7BF 3,50 6 , 

8A 6,50 9 , ~ 
8B 6,50 
8C 2 8 ,  3 5 , 

8AF 6,50 10,— 
8BF 12,50 
8CF 32,50 3 8 , 

9A 8 ,  9 , 

9B 96,— 170,— 
9D 6 9 ,  8 5 , 

9E 54,— 
9F 69,— 
9G 2 0 , 

9H 1 0 , 

9AF 6 ,  1 4 , 

9CF 3 9 , 

9DF 5 ó , ~ 7 5 , 

9EF 9 5 , 

9FF 6 9 , 

9GF 1 8 , 

9HF 4,— 5,— 
lOA 5 ,  7 , 

lOAF 7 ,  9 , 

10BF 11,— 18,— 
HAF 10,— 11 ,— 
I IBF 12,— 12,— 
12A 10,— 12,— 
13A 1 1 ,  1 5 , 

14A 5 ,  6 , ~ 
14B 4 ,  6 , 

15A 2 ,  3 , 

16A 1,35 per boekje 
22A 1,80 perboekie 
29 2,25 pet boekie 
34 1,80 poiboekle 
3536 2,25 pe.boekie 
37 7,— perboekie 
38 2,25 per boekie 
45 46 3,50 perboekie 
47A47B 2,25 perbo,k|. 
48 4,— per boekie 
49 4,50 per boekie 
50 2,25 per boekie 

Set automaatboekjes 

Nederland 1 t / m 50 

compleet postfris 

€ 1000,

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30% 

(a l le series zijn ook 
apar t verkrijgbaar 
t 40%60%) 

Jaar Prijs € 

19751976 4 5 , 

1977 1 1 , 

1978 9,— 
1979 8,— 
1980 1 5 , 

1981 1 9 , 

1982 2 0 , 

1983 2 0 , 

1984 2 0 , 

1985 4 0 , 

1986 3 3 , 

1987 3 0 , 

1988 36,— 
1989 34,— 
1990 3 2 , 

1991 3 2 , 

1992 3 2 , 

1993 50,— 
1994 64,— 
1995 6 6 , 

1996 69,— 
1997 7 0 , 

1998 7 7 , 

1999 6 6 , 

Postzegelboekjes 

l t / m 6 1,35 
7 4 , ~ 
8 5,50 
9 8 , 

10 4,50 
port 16 9,— 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

1986 1 4 , 

1987 1 0 , 

1988 1 4 , 

1989 1 3 , 

1990 1 4 , 

1991 1 3 , 

1992 1 2 , 

1993 1 3 , 

1994 1 6 , 

1995 18,— 
1996 17,— 
1997 25,— 
1998 19,— 
1999 24,— 
2000 2 2 , 

Setconnpleet € 215,— 

TE KOOP GEVRAAGD! !■ 

NEDERLANDS INDIE 

NR. 45 POSTFRIS 

IK BETAAL € 30, PER ZEGEL 

1 € = 2,20371 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
j aa rgangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar Prijs € 

1975 4 , 

1976 3 , 

1977 1 1 , 

1978 5 , 

1979 10,— 
1980 1 0 , 

1981 1 1 , 

1982 20,— 
1983 1 6 , 

1984 2 3 , 

1985 2 2 , 

1986 1 8 , 

1987 2 2 , 

1988 1 9 , 

1989 2 6 , 

1990 2 5 , 

1991 3 3 , 

1992 3 1 , 

1993 26,— 
1994 3 5 , 

1995 2 9 , 

1996 4 2 , 

1997 5 5 , 

1998 6 1 , — 
1999 66,— 
2000 6 3 , 

Zoekt u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs is ± 40%60%. 

1 AANBIEDING! 
Nederlandse Antillen 

postfris 

1955 t /m 1974 d e 
nummers 248 t / m 499 

compleet voor: 

1 € 79 1 
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NEDERLAND ONGETAND 
ZELDZAAM 
55 V PLAKKER €400,— 
60 V PLAKKER (HOEKSTUK) 

€400,— 
90 A V PLAKKER € 2 9 5 . 

94 B V PLAKKER 
(HOEKSTUK) €750,— 
KERSTVEL 1999 GEHEEL 
ONGETAND € 2 5 0 , 

NEDERLAND PORTZEGEL 
37B POSTFRIS 
IN BLOK VAN 4i| € 2 1 0 , 

P0RT41 FABLOKVAN 
4 PLAKKER €150,— 
PORT 42 F 
PUKKER € 125,— 
NEDERLAND 65 C 
(LIJMTANDING 11 X l l ' / ^ ) 
IN GEBRUIK PAARII 

€ 1 000,— 

NEDERLAND GEBRUIKT 
NR. 104 
IN BLOK VAN 41 €405.— 
NR 134135 BLOK VAN 4 
GEBRUIKT € 110,— 

NEDERLAND NR. 36 
POSTFRIS 
BLOK VAN 4 €250,— 
NEDERLAND 366 
POSTFgIS € 3 0 0 , 

NEDERLAND712F 
POSTFRIS €300,— 

Bestellingen zenden naar. 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Gorinctiemsestraat lOa 
4231 BH Meerkerk 
Tel 0183352169 of 0347320943 
Fax 0183352169 
Giro 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35, worden franco 
toegezonden Verzending gesctiiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69 335 of na ontvangst 
girobetaalkaart of eurocheque 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Winkel open op /^iSfi^ 
donderdag 9.0012.30 m^Vi 
en van 13.3018.00 ^ ^ ä J ' 
Op andere dagen regelmatig ^aSr 
open, even bellen vontevoren 

Zetfouten voorbehouden 



Postzegelhandel De Viking 

Wij hopen u aan onze stand op de 
14e FilatelieBeurs 2002 in Loosdreciit 

op 25-26 of 27 januari 
te mogen verwell<omen. 

Wij brengen veel motief en diverse 
Europese landen mee. 

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon: 030-273 30 30. Fax: 030-600 08 65. 

Postzegel- en muntenhandel 

"Garibaldi" 
Oude Gracht 215 
1811 CE Alkmaar 
Tel. 072-5152608 
Fax 072-5722289 

(maandag en dinsdag gesloten) 

Gespecialiseerd in Italië, Koloniën, San Marino, 
Vaticaan en motief Fauna. ledere maand een 
wisselend aanbod van een groot aantal partijen. 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

1-99 
Luxe collecties 

Verenigd Europa "Cepf' xxx 
(bel voor laatste dagprijs) 

Portugal XX/xxx 
Nederland o/xx/xxx 

Frankeergeldige zegels van 
Nederland en Duitsland 

met en zonder gom 
Ned. gebr. Telefoonkaarten 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoekó, 3201HR 

0181-624635 
06-29227782 

WIJ ZOEKEN 
voor winkelwerkzaamheden een 

FILATELISTISCH MEDEWERïCER M/V 
met een commercieele achtergrond, voor 20 tot 35 uur per week, 

werktijden m overleg, kennis van munten is een pre ' 
In de omgeving van Den Bosch heeft een voorkeur ' 

Graag uw schriftelijke reaktie aan 

" ^ "̂ ll̂  E-Mail: europost@euronet.nl 

* EUROPOST "DE DIEZE" ^^:^x^^^^^ 
^ -^ Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 

^ -X- 5211 NL's-Hertogenbosch fax 073-6147589 
B.G.G. 06-53172 658 

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

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

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

Door overmaking van € 1 0 , 0 0 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 
geïllustreerde catalogus. 

Tel *31 (073) 612 20 33 
fat *31 {0?3) 613 6? 39 
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Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook inkoop frankeergeldig. 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 
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Over een paar weken is het zover en wordt 
in Amsterdam het huwelijk tussen Willem
Alexander en Maxima voltrokken. Jeffrey 
Groeneveld schreef naar aanleiding 
daarvan een artikel onder de titel: 'En ze 
leefden nog lang en gelukkig...' 
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Eind vorig jaar al presenteerde de 
Belgische PTT zijn emissieprogramma 
voor 2002  inclusief alle ontwerpen! 
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De WADP introduceert een nieuw 
postzegelnummersysteem dat 
verzamelaars moet beschermen tegen 
illegale emissies. Hoe het werkt leest u in 
dit nummer van Filatelie. A 
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In korte tijd raakte Zwitserland de twee 
postzegeldrukkerijen die het rijk is kwijt. 
Courvoisier verdween al en nu is het ook 
de beurt aan de Wertzeichendruckerei ̂  
van de Zwitserse PTT. É 
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CATALOGUSUITGEVER GAAN SAMENWERKEN 
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De overkoepelende orga
nisatie van Europese post-
administraties, PostEurop, 
heeft een overeenkomst 
gesloten met liet Spaanse 
bedrijf Domjil, uitgever 
van postzegelcatalogi. 
DomJil maakt deel uit van 
de Afinsa-groep, een 
conglomeraat dat ook ac
tiefis als veilinghuis en 
postzegelhandel. 
De overeenkomst regelt 
de nauwe samenwerking 
van PostEurop en Domjil op 

POST^EUROP 

het gebied van de Euro
pazegels. Jaarlijks geven 
de meeste bij PostEurop 
aangesloten postadmini-
straties een of meer ze
gels uit met een gemeen
schappelijk thema; dit 
jaar is dat'Circus'. 
PostEurop en Domjïl heb
ben afgesproken dat de 
laatste jaarlijks een cata
logus maakt van de te 
verschijnen zegels. Bo
vendien zal Domjil - even
eens jaarlijks - een cata
logus uitgeven waarin 
alle door PostEurop erken
de postzegels zijn opge
nomen. 

NOORSE FRANKEERZEGELS: 
LET OP DE TANDING! 

Op 22 juni jl. gaven de 
Noorse posterijen drie 
zegels op rollen uit, ge
wijd aan vormen van 
Noorse huisvlijt. Ze wa
ren getand (eigenlijk ge
stanst) met perforatie
maat 12.5, enigszins grof 
dus. 
Naar pas onlangs is ge
bleken zijn er van deze 
zelfde emissie ook zegels 
die van een fijne tanding, 
14.5, zijn voorzien. Deze 
zegels werden gebruikt 

voor het samenstellen 
van filatelistische pro
ducten, zoals mapjes en 
eerstedagenveloppen. 
De Duitse albumfabri
kant Leuchtturm heeft aan
gekondigd beide varian
ten (grove en fijne tan
ding) in zijn postzegelal
bums op te nemen. 
De Noorse posterijen 
hebben hierop laten we
ten dat ze ook de tweede, 
fijn getande versie te 
koop zullen aanbieden. 

OLYMPISCHE SPELEN 
DEDEN HET GOED 

Van 12 tot en met 14 no
vember hield het Haagse 
veilingbedrijf Rietdijk 
zijn halfjaarlijkse veiling 
- en met veel succes: ruim 
950 bieders kochten in 
drie dagen tijd voor meer 
dan twee miljoen gulden. 
Opmerkelijk was de grote 
belangstelling voor een 
collectie Olympische 
Spelen vanaf 1892 (het 
beginjaar van de moder
ne spelen). De verzame
ling bevatte veel zegels 
en poststukken met bij
zonder en weinig aange
boden materiaal, ver
deeld over dentallen ka
vels. De gezamenlijke op
brengst van die 'Olympi
sche kavels' was meer 

dan 50.000 gulden. 
Wat het ook goed deed 
was vooroorlogs materi
aal van Nederland (waar
onder enkele misdruk-
ken) en een uit twee luxe
albums (anno 1895) be
staande wereldcollectie 
(opbrengst 46.000 gul
den, exclusief opgeld). 
Rjetdijks volgende vei
ling staat gepland voor 
april 2002. 

ANTHRAXSPOREN: 
DEUREN DICHT 

De filatelistische dienst 
van de Amerikaanse pos
terijen is enige tijd geslo

ten geweest, zo meldde 
Linn's Stamp NeuJS on
langs. Volgens Linn's was 
de vondst van anthrax-
sporen in twee afvalzak
ken er de oorzaak van dat 

de Stomp Cave (de bewuste 
dienst is ondergebracht 
in een uit een rots uitge
houwen bedrijfsruimte) 
zijn activiteiten voor on
bepaalde tijd moest 
opschorten. 
De anthraxsporen waren 
afkomstig van twee enve
loppen waarin kaarten 
hadden gezeten die ter 
ontwaarding met een eer-
stedagstempel waren 
aangeboden. Zo'n veertig 
van de in totaal 194 me
dewerkers van de Stamp 
Cave moesten worden be
handeld met een antibio
ticum. 

Links- de Stamp Cave van de 
USPS sloot tijdelijk zijn deuren 

iOatri DU AMIJ M JOHGKiHk 
" f mi 

l5-tSo 

ACTIEVE SOCIETE GEEFT SPECIALE ENVELOP 
VOOR FRANSE JONGKINDZEGEL UIT 

Op 27 en 28 oktober jl. 
werden in het Franse 
plaatsje La Cóte-Saint-
André de eerste exempla
ren van de Jongkindzegel 
verkocht. In 'Filatelie' 
van oktober werd uitvoe

rig bericht over deze ze
gel, die eer betoont aan 
de Nederlandse schilder 
Johan Barthold Jongkind 
(1819-1891). De actieve 
Societe des Amis de Jongkind 
greep de gelegenheid aan 

om een speciaal eerste-
dagcouvert met daarin 
een al even speciale her-
denkingskaart uit te ge
ven. De oplage is be
perkt: slechts 250 setjes 
werden ervan vervaar
digd. De envelop is voor
zien van het speciale eer-
stedagstempel, de kaart 
toont een werk van Jong
kind {ha Place Samt-Andre'-
1a Cóte Saint-Andre') uit 
1887 en een gedeelte van 
een brief van de kunste
naar aan Adolphe Beug-
niet (Je me rappelle a votre 
bonne amitie'-Jong kind - 5, 
ruedeCheureuse). 
JVIeer informatie vindt u 
op de site van de SAJ: 
u)U)u;.JB-Jonflkind.org of 
saj .jongkind@Jree./r 

HAD ENRICO FERMI 
EEN SLECHTE DAG? 

Een Amerikaanse zegel 
ter ere van de honderdste 
geboortedag van Enrico 
Fermi - 'de vader van de 
kernenergie' - brengt een 
kapitale blunder in beeld. 
Voor de zegel werd een 
foto gebruikt die afkom
stig is uit een reeks waar
op de geleerde voor een 
schoolbord staat dat door 
hem met formules is be
schreven. Een van die 
formules is faliekant 
fout: in plaats van het 
correcte alfa=e^/hc 
schreef de beroemde Fer
mi 'alfa=hVec' op het 
bord. 
De fout op de zegel wordt 
beschreven in het weten
schappelijke tijdschrift 
Science. Greg Huber van 
de Universiteit van Mas
sachusetts zegt erover 

Links de Amerikaanse Fermizcgel met m de linkerbouenhoek van het 
schoolbord de (enigszins aangesneden) Jormule, rechts een foto uit dezelf
de reeks waarmt een keus merd gemaakt voor de zegel; de onjuiste Jormu-
le staat direct bouen het hoofd uan de 'vader van de kernenergie' 

dat hij aanvankelijk niet 
kon geloven dat iemand 
als Fermi zich zo zou 
hebben 'verschreven'. 
Maar na het handschrift 
op het bord nauwkeurig 
te hebben bestudeerd 
komt hij toch tot de con

clusie dat Fermi zelfde 
boosdoener is geweest. 
'Misschien heeft hij een 
grap willen uithalen,' 
schrijft Huber. 'Maar Fer
mi kan natuurlijk ook ge
woon een slechte dag 
hebben gehad.' 



BODYPHILA: FILATELIE, KUNST EN 
EROTIEK ONDER EEN DAK 

Jammer, maar we zijn te 
laat om tijdig te kunnen 
attenderen op een Oos
tenrijkse tentoonstelling 
waarop iets bijzonders te 
zien was. De expositie 
werd op ii november jl. 
in Liezen (Oostenrijk) ge
houden. Bij die gelegen
heid konden de bezoe
kers kennis maken met 
het begrip BodyPliila. Het 
gaat om een geraffineer
de mix van kunst, erotiek 
en filatelie, die op de vol
gende wijze tot stand 
werd gebracht. 
De kunstenaar Hannes 

Margreiter huurde een 
duo smakelijk geschapen 
jongedames in, beschil
derde hun torso zodanig 
dat het leek alsof de da
mes wèl gekleed waren 
en liet het luchtig uitge
doste tweetal enige tijd 
tussen de stands op de 
tentoonstellingsvloer pa
raderen. 
Hoe de aanwezige filate
listen op BodyPhilo rea
geerden is niet bekend; 
laten we hopen dat de op
winding met name de 
wat oudere verzamelaars 
niet fataal is geworden... 

Bouen: bloot en toch netjes ge
kleed; rechts: BodyPhila-stcmpel 

PRO-PHIL 2002 
IN HELMOND 

Postzegelvereniging De 
Helm, Helmond en Omstre
ken bestaat 25 jaar; daar
om wordt op 28 en 29 
september a.s. Pro-Phil 
2002 gehouden, een ex
positie waarin ook de 
jaarlijkse Limphilesc is op
genomen. Pro-Phil 2002 
biedt plaats aan inzen
dingen in klasse 3 en aan 
éénkader-collecties. Op 
de twee dagen worden 
ook een ruilbeurs en een 
veiling gehouden. Er is 
een aantal handelaren 
aanwezig. De toegang is 
gratis en er wordt geen 
kadergeld gevraagd. 
Pro-Phil 2002 wordt ge
houden in het Veka-
sportcomplex. Deltaweg 
201 in Helmond. Parkeer
gelegenheid is er volop 
en dankzij zijn ligging 
(tegenover het NS-station 
Helmond-Brouwhuis) is 
het complex gemakkelijk 
bereikbaar. Op de ten

toonstelling is filatelis-
tisch materiaal te zien in 
de breedste zin van het 
woord, uiteraard in over
eenstemming met het re
glement van een tentoon
stelling in klasse 3. Deel
name is mogelijk voor le
den van alle verenigingen 
die bij de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen zijn aange
sloten en ook buitenland
se inzenders zijn wel
kom; de bepalingen van 
het Bondsreglement zijn 
van toepassing. Er wordt 
officieel gejureerd en er 
worden ook bekroningen 
uitgereikt. 
Wilt u deelnemen? Meld 
dat dan bij het secretari
aat van de organisatie. 
Kasteel Noord 14, 5702 
NX Helmond. U ontvangt 
dan zo snel mogelijk een 
deelnameformulier. Als u 
zeker wilt zijn van deel
name moet uw formulier 
uiterlijk 1 juni 2002 in Hel
mond ontvangen zijn. 

KORTINGZEGEL MAAKT SLUIKRECLAME 
VOOR SPORTSCHOENEN VAN ADIDAS 

MVC: WIM DIK LEIDT 
RAAD VAN TOEZICHT 

Op 27 november kreeg de 
Raad van Toezicht van 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag 
een nieuwe voorzitter: 
Wim Dik, oud-voorzitter 
van KPN en momenteel 
part-time hoogleraar aan 
de TU in Delft. Hij volgt 
in de Raad van Toezicht 
van het museum interim-

voorzitter Peter Woltman 
op. 
Het Museum voor Com
municatie maakt moeilij
ke tijden door. Misschien 
dat de komst van Dik het 
tij kan keren. Zelfheeft 
de oud-KPN'er er wel zin 
in: 'Ik zal,' zo zegt hij in 
een persbericht, 'mij 
graag inzetten om de 
maatschappelijke functie 
van het museum te hel
pen versterken'. 

'De leidingvan het sport-
kledingbedrijf Adidas 
moet bijzonder verheugd 
zijn geweest toen ze het 
nieuwe velletje korting
zegels onder ogen 
kreeg,' schrijft Peter Ver
meulen ons. 'Op zegel 20 
(in de rechterbeneden-
hoekvan het velletje) zit 
een jongetje op een slee 
die schoenen draagt met 
het bekende Adidas-logo: 
drie verticale, schuine 
strepen.' 

En inderdaad, er is geen 
loep voor nodig om te 
zien dat er op de bewuste 
kordngzegel sprake is 
van 'sluikreclame'. 
Voor de zekerheid heb

ben we ook de champag
nefles op zegel nummer 
5 nog even gecontroleerd 
(Moet et Chandon? Veuve 
Cliquot-Ponsardin? Dom Pe-
rignon?), maar nee - meer 
dan de tekst cuve'e valt er 
op de champagnefles niet 
te ontwaren... 

GOEDBEDOELDE, (MAAR OMSTREDEN) EIDZEGEL 
DOOR MOSLIMS AAN DE MAN GEBRACHT 

Tien dagen voordat de 
gebeurtenissen van de 
elfde september 2001 
plaatsgrepen gaf de Ame
rikaanse PTT een zoge
naamde Eidzegel uit. De 
zegel laat een Arabische 
tekst zien die Eid Mubarek 
luidt, een groet die door 
moslims wordt gebruikt 
om de twee belangrijkste 
Islamitische feestdagen, 
Eid al-Fitr (het einde van 
de Ramadan) en Eid al-
Adha (het einde van de 
jaarlijkse pelgrimstocht 
naar Mekka) te herden
ken. 
De verkoop van de zegel 
liep niet zo hard, wat in 
het licht van de terroristi
sche aanslagen op de 
Twin Touiers in New York 
en het Pentagon in Was

hington begrijpelijk lijkt, 
maar toch niet terecht is. 
Het gaat bij de Eidzegel 
namelijk om een zegel 
die alle beschouwers het 
allerbeste wenst, net zo
als christenen elkaar een 
vrolijk (of zalig) Kerst
feest toewensen. 
In de San Francisco Chroni
cle van 30 november komt 

FILMSTERREN LATEN 
HUN TANDEN ZIEN 

Nog niet zo lang geleden 
verschenen in Duitsland 
de jaarlijkse Wohlfahrts
marken, toeslagzegels 
die ditmaal gewijd zijn 
aan het thema 'film'. De 
redactie van het Duitse 

postzegelblad Deutsche 
Briefmarken-Zeitunfl meldt 
dat de tanding van de 
boekjeszegels afwijkt van 
de perforatie die voor de 
velletjes van tien is ge
bruikt. De zegels uit de 
boekjes hebben tanding 
13.5:13.25, die uithetvel
letje tanding 14.25. 

een opmerkelijk bericht 
voor (ons attent toegefaxt 
door Hans Kremer uit de 
Verenigde Staten) dat de 
kop draagt Muslims try to 
boost sales o/stamp u;ith 
Arahk greeting ('Moslims 
proberen de verkoop te 
bevorderen van een zegel 
met Arabische groet'). 
Uit het bericht blijkt on
der andere dat moslims 
hebben geprobeerd bij de 
Santa Clara-moskee de 
Amerikaanse Eidzegel 
aan geloofsgenoten te 
verkopen. Ze deden dat 
omdat was gebleken dat 
de verkoop van de zegel 
sterk achterbleef bij die 
van soortgelijke zegels 
(zoals de Madonna-met-
kindzegel of de op het 
Joodse geloof geïnspi
reerde zegel met de 
Chanoeka-lamp). Op som
mige kantoren bedroeg 
de verkoop van de Eidze
gel slechts eentiende van 
die van andere zegels. 
Om hier iets aan te doen 
probeerden moslims de 
verkoop van de Eidzegel 
aan te jagen. Ray Busch 
van de Amerikaanse Mos
limraad zegt die acties 
van harte te steunen: 'Het 
is een postzegel met een 
universele boodschap.' 

JAAP KROON IS 'BEST TROTS' OP ZEGEL 
MET ZIJN ZANDVOORTSE VISKRAAM 

Het was te verwachten: 
de opvallende, van blauw 
met witte strepen voor
ziene viskraam op de Ne
derlandse zegel van 0.54 
euro, is geïdentificeerd. 
In Heempost, het blad van 
Postzegelvereniging 
Heemskerk, wordt ge
meld dat Marjolijn Gieles 
de eer toekomt de ont
dekking te hebben ge
daan. 
Marjolijn gebruikte de 
zegel al een aantal weken 
toen ze op de zegel op
eens bewust de kraam 
ontwaarde. Dat kon toch 

niet anders dan de viskar 
van Jaap Kroon aan het 
Zandvoortse strand zijn? 
Omdat ze twijfelde vroeg 
ze een aantal anderen 
(ongetwijfeld ook ferven
te lieftiebbers van zilt 
zeebanket) wat die er van 
vonden. Ook zij waren er 
zeker van: dat was de 
door Patrick en Mandy 
beheerde Kroon-kar op 
Zandvoort! Toen ge
noemde Patrick een en 
ander bevestigde stond 
het vast: de zegel van 
0.54 euro toont een on
vervalste Zandvoortse 

viskraam. Eigenaar Jaap 
Kroon is - het ligt voor de 
hand - best een beetje 
trots op de zegel. 



SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(3)xsAall.nl 
WEBSITE: wvvw.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

GEÏNTEGREERDE HANGBOEKJES ' 5 0 VOOR HET 
KIND' (KINDERPOSTZEGELS 2001) 

Bij het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag was begin decem
ber nog geen drukvel bin
nengekomen van de 
geïntegreerde hangboek
jes met Kinderpostzegels 
2 0 0 1 . 
Het boekje heeft artikel
nummer 210925 en is 
voorzien van de barcode 
+7292. 
De boekjes zijn door 
Walsall gedrukt op de 

voor negenkleurendruk 
geschikte Chesnutras
terdiepdrukpers; daarbij 
werden de volgende kleu
ren en rasters gebruikt. 
Aan de zegelzijde hebben 
rood zowel als donker
blauw 7/6.5 rasterpunten 
per millimeter (deze twee 
kleuren zijn niet voor de 
zegelszelf gebruikt). 
Magenta heeft 9/5.5 ras
terpunten per mm en cy
aanblauw en zwart 5.5/9 

rasterpunten per mm. 
De cilindernummers 
(vijfmaal 'Wi' naast el

I kaar) zijn van links naar 
rechts gedrukt in de kleu
ren donkerblauw, rood, 
magenta, cyaanblauw en 
zwart. 
Wat de druk aan de bui
tenzijde van de boekjes 

'1 betreft: bij cyaanblauw 
zijn er 5.5/9 rasterpunten 

i per mm, bij magenta 
I 9/5.5 en bij de zwart 

drukgang 7/12. De raster
punten van het geel zijn 
niet meetbaar. 

VARIATIES BIJ DE NEDERLANDSE 
GEÏNTEGREERDE HANGBOEKJES POST 
Zoals in de vorige afleve
ring van deze rubriek al 
werd gemeld komt het 
boekje '50 voor het huwe
lijk' in twee varianten 
voor. Er blijken echter 
ook bij ander boekjes va
rianten te bestaan. Het 
gaat daarbij om een sys
tematisch verschil in de 
manier waarop de slob
gaten worden uitge
stansd. Ook al eerder op
gemerkt was dat de slob
gaten en de horizontale 
(perforatie)vouwrillen 
apart van elkaar moeten 
zijn gestanst; dit gezien 
het verder ongestanst 
blijven van de zegels bij 
sommige drukvellen die 
in het Museum voor 
Communicatie aanwezig 
zijn. Het slobgat blijkt op 
vier, dan wel acht punten 
vast te kunnen zitten aan 
de rest van het boekje. 
Hoewel aanvankelijk de 
meeste geïntegreerde 
hangboekjes en blokjes 
voorzien waren van acht 
hechtpunten, waren en
kele al van meet af aan 
van vier hechtpunten 
voorzien: 

_̂   10 voor uw post 
<=  5 voor Nederland 
^  5 voor buiten Europa 
—  50 vooruwrouw
* brieven 
=  5 X1.45G koningin 
^ Beatrix 

^ Bij het laatstgenoemde 
2 product gaat het om het 
■̂  enige hangblokje waarbij 

I g ten behoeve van het slob
0 gat vier hechtpunten in 

de stansvorm zijn uitge
spaard. 
In de loop der tijd  en dat 

gebeurde zonder dat het 
eigenlijk iemand opviel 
zijn van enkele van de 
hierboven genoemde 
producten ook exempla
ren met de variant 'acht 
hechtpunten' te voor
schijn gekomen en van 
een boekje tussentijds 
ook even een 'vier hecht
punten'variant: 

 10 voor uw post (8 
hechtpunten) 

 5 voor Nederland (8 
hechtpunten) 

 5 voor Europa (4/8 
hechtpunten) 

 5 voor buiten Europa 
(8 hechtpunten) 

 50 voor uw rouwbrie
ven (8 hechtpunten) 

Van de boekjes '5 voor 
Nederland' was de versie 
met vier hechtpunten na 
ongeveer een maand al 
van de postkantoren ver
dwenen en is niet meer 
teruggekomen. Bij de 
vestigingen van Albert 
Heijn is echter  mis
schien al vanaf begin no
vember?  een nieuwe 
(deel)oplage beschikbaar 
die de acht hechtpunten 
als herkenningsmoge
lijkheid heeft. Het is al de 
tweede keer dit jaar dat 
een product dat langs de 
'normale' postkanalen 
niet meer verkocht werd, 
opduikt bij Albert Heijn. 
Eerder was dat het geval 
met de '10 voor uw brie
ven'hangboekjes. 
Wat de boekjes '5 voor 
Europa' betreft: die wa
ren aanvankelijk zowel 
met vier als met acht 
hechtpunten verkrijg
baar. De vierpuntsversie 

Twee slob^flten met verschillende 'uitbreekpunten' boven uier, onder acht punten 

is nu nog bij Albert Heijn 
verkrijgbaar. Bij de post
kantoren is de acht
puntsversie te koop, zij 
het in een kleur die iets 
meer dan voorheen naar 
oranje neigt. 
De achtpuntsversie van 
de boekjes '5 voor buiten 
Europa' kennen we tot 
dusver slechts uit de 
'jaarsets' die de Collect 

Club in Groningen ver
koopt. 
Overigens had het arti
kelnummer van de '5 
voor de baby'boekjes ei
genlijk 216538 moeten 
zijn. Zowel op de 'Baby'
boekjes als op de 'Huwe
lijk'boekjes staat echter 
wel degelijk hetzelfde 
nummer: 21653g. 
In de jaarsets zitten ze

gels die afl<omstig zijn 
uit de iHB's, maar die ge
heel zijn doorgestansd. 
Dit valt niet echt te rij
men met het principe dat 
de stans voor de zegels 
wordt vervaardigd met 
behulp van een cilinder 
met contouren die pre
cies zover uitsteken dat 
het dragerpapier van de 
zelfldevende zegels niet 
wordt geraakt. Dit werpt 
de vraag op hoe de geheel 
doorgestanste zegels in 
de jaarset (en andere 
mapjes?) tot stand zijn 
gekomen. Gaat het om 
halffabrikaat dat buiten 
de normale oplage is ge
houden en daarna van 
een aparte stans werd 
voorzien? Als daarvoor 
een nieuwe stanscilinder 
werd gebruikt is het mo
gelijk dat dat een stans 
oplevert die afwijkt van 
wat al eerder werd afgele
verd! 
In het tabelletje wordt het 
voorgaande voor u sa
mengevat, compleet met 
de 'catalogusnummers' 
van de boekjes. 

Overzicht variaties bij geïntegreerde hangboekjes (iHB) Nederland 
01 ia 
oiib 

012a 
012b 
013a 
013b 
014a 
014b 

017a 
017b 
oi8a 
oi8b 

022 
023a 
023b 

lox Voor uw post 85c/« 0.39 
lox Voor uw post 85c/€ 0.39 

5x Nederland 85c/€ 0.39 
5X Nederland 85c/€ 0.3g 
5x Europa i2oc/€ 0.54 
5X Europa i20c/€ 0.54 
5x Buiten Europa i65c/€ 0.75 
5X Buiten Europa i65c/€ 0.75 

50X Huwelijk 85c/€ 0.39 
50X Huwelijk 85c/€ 0.39 
50X Rouwbrieven 85c/€o.3g 
50X Rouwbrieven 85c/€o.3g 

50X Voor het Kind 85c/€ 0.3g 
20X December 20016oc/€ 0.27 
20X December 20016oc./€ 0.27 

4 hechtpunten 
8 hechtpunten 

4 hechtpunten 
8 hechtpunten 
4 hechtpunten 
8 hechtpunten  roodoranje 
4 hechtpunten 
8 hechtpunten 

fijn magenta, zonder 'gouden kader' 
grof magenta, met 'gouden kader' 
4 hechtpunten 
8 hechtpunten 

8 hechtpunten 
4 hechtpunten, rood 
4 hechtpunten, oranjerood 

http://wvvw.xs4all.nl/


DECEMBERZEGELS 2 0 0 1 : IN VELLETJES, 
ROLLEN EN GEÏNTEGREERDE HANGBOEKJES 

Op 27 november versche
nen weer de jaarlijkse De
cemberzegels: het gaat 
om twintig verschillende 
zegels die in drie ver
schillende verkoopeen
heden verkrijgbaar zijn: 

1. een blok van twintig 
zelfklevende zegels 
('geïntegreerd blok'); 

2. een blok van twintig 
zelfklevende zegels dat 
kan worden opgehangen 
('geïntegreerd hangboek
je'); dit blokje lijkt qua lay
out sterk op het onder i. 
bedoelde blok, maar er is 

iets meer ruimte tussen 
de derde en vierde rij; bo
vendien is het blok dui
delijk tot een boekje ge
vouwen; 

3. een rol van honderd 
zegels in een doosje. 

Al deze producten zijn 
gedrukt bij Joh. Enschede 
Security Stamp Printing in 
Haarlem op bijzonder 
glanzend, gecoat papier 
(zou dat misschien weer 
het 'Zanders'papier zijn 
dat ook voor de Decem
berzegels van 2000 werd 
gebruikt?). 
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Geïntegreerd blok 
Het blokje heeft artikel
nummer 211061 en de 
barcode is +7308. Beide 
zijden van het blokje zijn 
gedrukt in rasterdiep
druk. Aan de voorzijde is 
vierkleurendruk toege
past; bij de cyaanblauwe 
drukgang zien we liggen
de 'Wybertjes' (6.5/10 
rasterpunten per mm), 
bij magenta staande (10/7 
rasterpunten per mm). 
De drukkleuren geel en 
zwart leveren moeilijkhe
den op - in het Museum 
voor Communicatie wa
ren geen 'stadiavellen' 
aanwezig; bij het zwart is 
in ieder geval gebruik ge
maakt van staande 'Wy
bertjes' (wellicht 12/10 
rasterpunten). 
Het fosfor ('vijfde druk
gang') is erg grof geras
terd: 4/4.5 rasterpunten 
per mm. De drukrichting 
isR(echts). 
De achterzijde van het 
blokje is in zwart en 
oranjerood gedrukt; de 
rasters zijn hier niet vast 
te stellen. 

Geïntegreerd handboekje 
Het artikelnummer van 
het geïntegreerde hang-
boekje ('iHB') is 211025 
en de barcode +7315. De 

zijde met de zegels is ge
drukt in rasterdiepdruk, 
de andere kant in offset. 
De rasterkenmerken en 
de drukrichting van de 
zegelzijde zijn gelijk aan 
die van het geïntegreerde 
blokje. 
Het offsetgedeelte heeft 
rastermaat 80; de raster-
hoeken zijn als volgt: cy-
aanblauw 15 graden, ma
genta 75, geel 30 en 
zwart 45 (notatie R2, zo
als ook bij de iHB's i tot 
en met 8). 
Tot dusver zijn van de 
iHB's twee versies aange
troffen, waarbij een 
kleurverschil te zien is 
(rode VS. oranjerode ach
terzijde) en bovendien de 
slobgaten anders zijn. 

Doosje uan honderd 
Het doosje heeft als arti
kelnummer 211018 en de 
barcode is +7339. De ze
gels zijn als het om de 
rastermaten gaat gelijk 
aan die van de blokken en 
boekjes. Alleen de druk
richting wijkt af: L(inks) 
in plaats van R(echts). 
Bij de doosjes geeft de in
houd alle aanleiding om 
te veronderstellen dat de 
cilinderomvang niet (zo
als vorig jaar) 20 is ge
weest, maar dit keer 

slechts ig. Dat wil zeg
gen dat niet alle twintig 
verschillende zegels in 
één doosje te vinden zijn. 
Hoe de twintig verschil
lende zegels over de 
drukcilinder zijn ver
deeld kan pas duidelijk 
worden als er een drukvel 
beschikbaar is; in het 
Museum voor Communi
catie was zo'n vel begin 
december nog niet in 
huis. 
In de reeks barcodes ont
breekt nummer 7322 
(volgnummer 732 dus). 
Interessante vraag: welk 
productwas dat? 

Luk Vanduffel bvba 
28STE O P E N B A R E P O S T Z E G E L V E I L I N G OP ZATERDAG 2 F E B R U A R I 2002 

OM 13 UUR IN HET EUROTEL HOTEL TE ANTWERPEN 

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

■^ Nederland  Duitsland  Oostenrijk  Frankrijk 

Zwitserland  Engeland  enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen en restanten. 

tezoek onze website !*" 
http://www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

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

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

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

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

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  B2000 Antwerpen (België) 

(3) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffel.be  Email: info@vanduffel.be 

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

http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


2 JANUARr 2002: 
EUROZEGELS [1] 

Op 2 januari jl. verscheen 
de eerste batch 'nieuwe 
zegels met een vertrouwd 
gezicht': postzegels met 
waarden uitsluitend in 
euro's die we qua ont
werp al enige tijd kennen 
omdat ze medio vorig 
jaar met dubbele waarden 
uitkwamen (in guldens 
en in euro's). 
Er verschenen op 2 janu
ari jl. acht Beatrixzegels, 
twee zakenpostzegels en 
een 'bijplakzegel'. 

Beatrixzegels 
Hoe vertrouwd de nieuwe 
Beatrixzegels met euro
waarden er ook mogen 
uitzien, ze leveren toch 
nog een nieuwtje op. 
Waren de zegels die vorig 
jaar verschenen (met 
dubbele waardeaandui
ding) eenkleurig, de nu 
verschenen waarden heb
ben een extra drukgang 
gekregen; het portret van 
de koningin is namelijk 
in een andere kleur ge
drukt dan de landsnaam 

en de waardeaanduiding! 
De nu verschenen waar
den zijn €0.25, 0.39, 
0.40, 0.50, 0.65, 0.78, 
i.ooen3.oo. 

Zakelijke postzegels 
Handige zegels op rollen 
van honderd, zo kunnen 
de zakelijke postzegels 
van PTT Post worden 
omschreven. Medio vorig 
jaar verscheen een au
berginerode zegel van 
€0.39/85 cent; die zien 
we nu terug als zegel van 
€0.39, in gezelschap van 
een in blauw en oker ge
drukte 'compagnon' met 
een waarde van €0.78. 

Bijplakzegel 
De zogenoemde bijplak
zegel (waarde €0.12) is 
bestemd voor het aanvul
len van frankermgen 
waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de korting
zegels van vorig jaar 
(frankeerwaarde €0.27). 
Een kortingzegel en een 
bijplakzegel vormen sa
men het tarief voor een 
binnenlandse brief tot 
twintig gram: €0.39. 

ï»W»WW»»»> 

.«,.39 

10 JANUARI 2002: 
'HET HUWEliJK' 

Het Koninklijk Huwelijk 
leverde een blokje van 
twee zegels van €0.39 op. 
Bij het ter perse gaan van 
Filatelie waren de bijzon
derheden nog niet vrijge
geven, maar we kunnen 
wel een afbeelding van 
het blokje laten zien. 

'■■—./ 

24,60 

b'aden ofr 

'nhouden 
aantal 



1919*3-llOtdijk 2002 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

Onze grote Najaarsveiling was een groot succes! 
* Goede prijzen over de gehele linie: 

Met name klassiek gebruikt Nederland, Groot Brittannie en Koloniën. 
* Omzet ruim 1,9 miljoen gulden; 
* Meer dan 300 inzenders; 
* Meer dan 500 bezoekers tijdens de kijkdagen; 
* Ruim 600 schriftelijke bieders; 
* 3 veilingdagen met in totaal meer dan 300 bezoekers in de veilingzaal. 

Voor onze Grote Voorj aars veiling mochten we al diverse mooie verzamelingen 
ontvangen. Wilt u ook profiteren van deze veiling? Wij bieden u: 

* Ruim 83 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobijlage; 
* Extra publiciteit bij importante objecten; 
* Een veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

U kunt nu inzenden! 
Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 

" 070-3647957" 
Geef uw postzegels de internationale 

etalage die ze verdienen! 
(Voor de Grote Voorj aars veiling kunt u tot eind februari 2002 materiaal inleveren). 

Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) * 
• \i0j 2514 GC 's-Gravenhage I T ^ Ü T ] • 
• i^^^ï^5f\ Telefoon 070-3647957 (postzegelveiling) 1 ^ 1 % • 
• ß{ ^k 070-3647831 (muntenveilmg) I f l l l • 
• ^\^^-ß) Fax 070-3632893 ^ I v * 
• \ ^ j/^^w' Internet http://www.rietdijk-veilingen.nl ^ t ^ • 
• ^"^^^ E-mail www.rietdijk-veilingen.nl • 
• Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 Londen * 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl


BELGISCHE EMISSIES IN 2002: 
TRADITIE EN GEWAAGDE THEMA'S 

Uitgifteprogramma valt vooral op door variatie 
In november 2001 presenteerde De Post het nieuwe Belgische Later deze maand, op x\ janu- zegel van € 0.42 uit ter gelegen-
postzegelprogramma, net iets later dan de Nederlandse PTT Post ari, verschijnen er vier sportze- heid van het 150-jarig bestaan 
deed. België deed het echter op het punt van de informatie- gels van € 0.42: twee gewijd aan van de Universiteit van Antwer-
verstrekking veel beter dan Nederland: van alle zegels die dit jaar wielrennen en twee tennisze- pen [4]. 
zuilen verschijnen konden de ontwerpen worden getoond. De gels [2]. Brugge is in 2002 'Culturele 
verzamelaars van Belgische zegels weten daardoor nu al waar ze Voor de toeslagzegel 'promotie Hoofdstad van Europa', een feit 
in 2002 aan toe zijn. van de filatelie' (uitgiftedatum dat goed is voor drie mooie 

11 februari, waarde €0.42-1-0.10) postzegels van €0.42 die op 4 
Op 1 januari kwamen er zegels 0.42 en € 0.52 die een grof ge- wordt een leuke kindertekening maart voor het eerst te koop 
in een nieuw type koninklijke rasterd portret van de Belgische gebruikt [3]. zullen zijn [5]. 
beeldenaar uit [i], zegels van € koning Albert laten zien. Op dezelfde dag komt ook een Ook op 4 maart verschijnen 



twee zegels op het thema 
'vrouw en kunst' [6], die Anna 
Bijns (€0.42) en Anna Boch 
(€ 0.84) voor het voetlicht zul
len brengen. 
De Dag van de Postzegel is 
goed voor een postzegel van 
€ 0.47 die op 22 april zal ver
schijnen [7], samen met een se
rie van vijf zegels van € 0.42 die 
charmante portretten van hon
den laten zien [8]. 
'Circus' is het tnema van de Eu
ropazegels van dit jaar, dat op 
de Belgische zegel van € 0.52 
(uitgiftedatum 6 mei) wordt uit
gewerkt door middel van een 
kindertekening [9]. Zes mei is 
ook de verschijningsdatum van 
een zegel van € 0.84-^0.12 die 
het nuttige werk van het Rode 
Kruis zal belichten [10]. 
Het 850-jarig bestaan van de 
Abdij van LeflFe levert een mooie 
zegel van €0.42 op die 10 juni 

verschijnt [n] , net als het in 
goud en zwart/wit gedrukte 
blokje 'Belgische kastelen' [12], 
dat tien indrukwekkende burch
ten (op zegels van € 0.42) 
toont: Chimay, Alden Biesen, 
Wissekerke, Corroy-le-ChSteau, 
Ooidonk, Modave, Horst, 
Ecaussinnes-Lalaing, Reinhard
stein en Loppem. 
Twee zegels (€ 0.40 en € 0.42) 
en een prachtig blokje (€0.52) 
met als centraal thema 'paar
den' komen op 1 juli 2002 in de 
verkoop [13]. 
Het is dit jaar zevenhonderd 
jaar geleden dat de Culdenspo-
renslag werd uitgevochten. Op 
m juli, tijdens de nationale ten
toonstelling Filakortrijk, komen 
ter gelegenneid daarvan twee 
zegels van € 0.42 en € 0.52 uit 
[14], samen meteen schitterend 
blokje van €0.57 [15]. 
Ook de drie daarna verschijnen

de emissies worden voor het 
eerst uitgebracht tijdens de ge
noemde expositie. Dat zijn de 
gemeenschappelijke uitgifte 
met Portugal (molens), die op 
12 juli twee zegels van € 0.42 en 
€ 0.52 oplevert [16], de tweeling
emissie met Kroatië [17] die de 
dag erna uitkomt (kant, zegels 
van € 0.42 en € 0.74) en de ge
bruikelijke jeugdfllateliezegel 
(14 juli, waarde €0.42), die ge
tekend is door de striptekenaar 
Hec Leemans [18]. 
Een ontroerende zegel (€ 0.42) 
komt op 30 september uit: een 
teddybeer symboliseert de Ver
klaring van de Rechten van het 
Kind [19]. 
De belangrijke liberale politicus 
jean Rey (1902-1983) is ineen 
karakteristieke pose afgebeeld 
op een zegel van € 0.52 die - net 
als de emissie 'Rechten van het 
Kind' op 30 september voor het 

eerst te koop zal zijn [20]. 
Liefhebbers van romantiek zo
wel als die van strips zullen in
genomen zijn met het kerst- en 
nieuwjaarsblokje (tien zegels 
van € 0.42) dat op 28 oktober 
verschijnt [21]. 
Dit jaar wordt ook de serie blok
jes op het thema 'Een reis door 
de twintigste eeuw in tachtig ze
gels afgesloten'. Grafisch ont
werpster Clotilde Olyff heeft het 
nogal gecompliceerde thema 
('maatschappij en sociaal leven, 
dagelijks leven') met minimale 
middelen een maximale zeg
gingskracht weten te geven. De 
twintig zegels van € 0.42 [22] 
behandelen onderwerpen die 
niet zelden controversieel zijn, 
zoals 'mei 68' (studentenrevo
lutie), 'ontkerkelijking', 'con
sumptiemaatschappij' en 'anti
conceptie'. 
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ORPHEUS te Apeldoorn. 
P zitting: 

Betere zegels,series en poststukken BUITENLAND, met belangrijk 
DUITSLAND met GEBIEDEN,FRANKRIJK, LIECHTENSTEIN, 
ZWEDEN en ZWITSERLAND. 
Overzeese gebieden Nederland incl.stempel- en brievenmateriaal 
Ned.Indie en Suriname. 

2" zitting: 
NEDERLAND met betere zegels en series incl. emissie 1852, veel 
postfris en port. 
Postgeschiedenis ca,500 kavels. EO en gefrankeerde poststukken 
Opnieuw een belangrijk aanbod. 

3*̂  zitting: 
Partijtjes zegels en poststukken in enveloppen, 
(deel)collecties in omslagen, afdelingen FISCAAL en MUNTEN. 

4*̂  zitting: 
Collecties in albums. Een ruim aanbod. Veel collecties worden niet-
uitgekaveld aangeboden. Insteekboeken en dozen. 

Totaal bevat de veiling ca.6500 kavels, in prijs variërend van ca.20 tot 
duizenden Euro's. 
Onze clientèle zal de catalogus van deze veiling ca. 18 januari worden 
toegezonden. 
Interesse en U ontvangt geen exemplaar? 
Op aanvraag zenden wij serieus geïnteresseerden een exemplaar. 
Een brief (kaart),fax,telefoontje of e-mail is voldoende. 
DE O.P.V. AL 31 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!! 

mailto:o.postzegelveiIing@tiscali.iil


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR E. BRAAKENSIEK 
E-mailadres e braakensiek(a)worldonline.nl 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C VerlooijJW Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax 071-
5619264 
FederatTElV Philatelica Geul
straat 26, 5463 RiVeghel, 
©0413-310805, e-mail j slee-
gers@hccnet nl 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekom 
Jeu^dFilotelif Nederland raw 
W ten Noever Bakker, Valke
horst 5, 2675 WD Honselers-
dijk, ©0174-631015, e-mail 
willeke mb(a)wxs nl 
Ned Ver Voor Thematische Fila
telie J C van Dum, Berglust-
laan 84,3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE 
Aalsmeer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
P V De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN 
Alblasserdam, 
©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoor
de 5,7608 KT Almelo, 
©0546-861525 
Almere: 
VPVA Almcre, A H de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BB Alphen aan 
den Rjjn, ©0172-421332 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Scheltussingel 65,3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, (boj^-^yi^i^i 
Amstelveen: 
PV Amstelveen, S Zaal, Wolfert 
van Borsselenweg 74,1181 PH 
Amstelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV,MM Kleii,Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039 
Hollandia, T Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19 00 uur) 
AV 'De Philatelist, D T H Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810 
ASV Shell Filatelie, H M Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA-Filatclie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monmc-
kendam, ©0299-654163 
FV Statuut80,mw A C 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr 
PV Postautomaat, H L J van 

den Brink, Beethovenstraat 
186-2,1077 JX Amsterdam, 
©020-6764098 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138 
FV De Globe, M A Buitenhuis, 
Josine Reulingstraat 7, 
7321LA Apeldoorn, ©055-
3666000 
Appingedam: 
PVAppmgedam, H Knijp, 
W v d Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©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, e-
mail j-huisker(a)hetnet nl 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn.AC Engelberts, 
Lepelaarstraat 20, 3742 XP 
Baarn, ©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhocue-
dorp , mw T Ackema, Pr P 
Christiaanhof 5,1171LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481 
Barneveld: 
FV De Globe, P Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©0342-412915, 
e-mail p broekema(5)fv-
deglobe-barneveld myweb nl 
Bergen op Zoom: 
Pzv Philatelica West-Brabant, 
K v d Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
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, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV De Globe, mw H J M van 
de Louw, Burg Overmars-
straat6, 6644 CG Ewijk, 
©0487-521618 
Beverwijk: 
KPC Beveru;ijk, R v d Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk, mw CC 
Diepeveen, Birkastraat43, 
3962 BN Wijk bi] Duurstede, 
©0343-578644 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen , A J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatehca, mw M J Schel

lekens, Raafstraat 1, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Konin
ginneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, 
Mozardaan 55, 2742 BP 
Waddinxveen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHVBoxmecreo , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV.JAC SchuUer, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PV Breda, B H Kielman, 
Paradijslaan 23,4822 PD 
Breda, ©076-5427277 
Pzu Philatelica West Brabant, 
K v d Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
Brielle: 
PV Philatelica Bnclle-Wcstuoorne, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpol-
ders, ©0181-415640 
Bniinisse: 
PV Bruinisse A A van de Wek
ken Het Bakhuis 28, 
7335 MB Apeldoorn, 
©055-5421952 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, 
Ruygenbosweg 55, 6961GT 
Eerbeek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken, O Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-8.LekstTeek,J Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN 
Rotterdam, ©010-4508474 
Castricum: 
PVCastricum, D C v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM 
Castricum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCoeuordene o ,J Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC 
Hardenberg, © 0523-260051 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatclica,JTM Bongarts, 
Polhaarweg38a, 7721 DX 
Dalfsen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©074-3761719 
Delft: 
WP Delft, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, 
e-mail hansmuis@casema net 
Delfzijl: 
PVDeFii;cl,PAM Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars, E Mulders, 
Archimedeslaan 9bv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064 
Dieren: 
FV'De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FV De Globe', L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dmx-
perlo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, A Bakker, De 
Vherbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV De Globe, J H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doeünchem, © 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884 
DPV De Postjager, J J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, S Mulder, Moe
zel 63, 9204 EB Drachten, 
©0512-516038 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerkujomcr, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PVDronten e o , C Schmidt, De 
Ruiter 14, 8252 EA Dronten, 
©0321-313760 
Drunen: 
PV Philatron', A C G van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe, JJ Gubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen 

Duiven/Westervoort: 
FV De Globe', R Aerts, Rubens
straat 106, 6g2iLW Duiven, 
©0316-265062 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB Maas
bracht, ©0475-468369, 
e-mail 
henk_vogels(5)yahoo com 
PhVGelre-Gulick/Echt, P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144 
Edam/Volendam: 
P V Euopost', L P C Smits, 
J M Osterlinghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede 
Eibergen/Neede: 
NVPV, P Noordanus, Wal-
stukke 36, 7152 Eibergen, 
©0545-473559 
Eindhoven: 
PCE.HJ Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414 
Philips PV, R Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972 
Eist: 
FV De Globe, M B P Boeve, 
Ceres 90, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678 
Emmeloord: 
IVPhilatelica, J I Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld-
akkers 56, 7841 AH Sleen, 
©0591-361814 
Enkhuizen: 
WPhilatelica, mw A W D Zijl-
stra. Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-
Raebel, Burg Renkenlaan 4, 
8162 HREpe, ©0578-627090 
Etten-Leur: 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 

ADRESVERBETERJNGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan met behulp van onders taande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrinsWiUem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
e braakensiek@U)orldonlinc nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



Geleen: 
WPV DE Philatelist, W J M 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSit tard, ©046-
4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ovcrflakkec, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV'De Bevelanden, 
J A Gnmminck, 
Vogelzangsweg42,4461NH 
Goes, ©0113-227945 
Gooi & Eemland: 
NVPV, afd Gooi-en Eem
land, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE 
Huizen,©035-5262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGorinchem c o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK 
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702 
PliilatelicaDenHaafl, 
Ir P Glerum,Parsifalstraat33, 
2555 WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC De Krinfl , W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Shell Tc Weruc, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV 'Vredestem , mw S van 
Vlijmen, Gagelplein 33, 
2563 TV Den Haag, 
©070-3255849 
PV s-Gravenhage e o , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatelica, D Roosjen, 
Mezenlaan 13, 9753 HX 
Haren (GRJ, ©050-5344229 
PVGroninflcn, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,®050-
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk-
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©023-5263267{na 19 00 uur) 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-5362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels, L A 

^ Koelemij, postbus 6236, 2001 
= HE Haarlem, ©023-5244520 
'~' Haarlemmermeer: 
^ PVHaarlemmermeer,mw I E 
^ van Rhenen, Kinlozen 39, 
S 2151XB Nieuw-Vennep, 
^ ©0252-675215 
Zl Halfweg-Zwanenburg: 
^ P Z V S P A . J C vanderBijl, 
^ Houtrijkstraatg, 1165LL 
^ Halfweg, ©020-4974024 
"- Harderwijk: 

I I , PVHardetwijk en Omstreken, 
V n W C Willemse, Bosboom 
* " Toussainstr 5,3842ZZ 

Harderwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist', D Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 

Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeereniJeen,G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Hecrhu^oujaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, L Ch Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis, I Renden, 
Bachstraati2, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
P V De Helm Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail 
pzvdehelm@planet nl 
WPV Helmond,! Neggers, Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
AmbachtseFV,!S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, afd KNZ, B E Sauer-
wald, Scherphoflanden 8, 
7542 DM Enschede, ©053-
4763473 
Hertogenbosch: 
s-Hertoflenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV Black Penny.M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHilucrsum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu;aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EKOud-Beijerland, 
©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds-
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoo^cueen, H J Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
T H Nienhuis Van Limburg 
Stirumlaanip, 9602 GN 
Hoocjczand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland, 
! L M Le Blansch, Kaarder 
25,1625 T! Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn e o , W E 
Bok, Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, I G Fidder, Gal-
lestraat43, 8266 CV Kampen, 

©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3, 2225 ZA 
Katwijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
IH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV t Fakteurke, H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27, 4141IV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail 
versluis a(a)worldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland , H P van der 
Roest, Tamaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K J Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , ! de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
AV De Philatelist, W L Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CRLelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
WPV De Loupe, mw ! Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo; 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumercer Maastricht, 
P de Melker, Sprinkstraat 
103, 6269 AN Margraten, 
©043-4581430, fax 043-
4582727 
PVZuid-Limbura,!! Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Homnga, 
lan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland, R ! Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, e-mail 

w storm(ä)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe, mw G lacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV Onder de loupe',! M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,! M G vanMul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211WTNoordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, Mevr M v d Sommen, 
Mezenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A !anssen. Blauwe 
Hof4309, 66o2ZTWijchen, 
©024-6417443 
e-mail j a lauret@planet nl 
FV Nouiopost, W ! M Goos-
sens, Vendeherstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, e-mail w j m goos-
sensCiDchello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H I Teunis, Dr De 
Bruynestraat35,7576 B! Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand ,! W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©026-3335732 
Oosterhout: 
OWP, B W ! Keiler, Schapen
dries 127,4901 HM Ooster
hout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936 

Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van Ilsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

R 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W ! G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filuero,PAH Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe, M F Bijl, Ko-

ningsland 71 6991 DH Rhe-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23,4033 AN 
Lienden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro-
derwolde, ©050-5032608 
Roermond: 
PV Roermond, F Weerts, Hel-
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©077-4661885 
Roosendaal: 
PzD Philatelica West-Brabant, K 
v d Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PVRoosendaal, A ! M Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PVPhilatclica,P Pors, Clara 
Wichmannstraat n o , 2984 X! 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597 
ROVShcIl-Filatelie,! Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181N! 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam,! Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak,luliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH,©oi8 i -
212967 
Rjjssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 B! Rijs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald@wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsujijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©070-3995105 

Santpoort: 
PVSantpoortPVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPVSassenheim, B G Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV WestJTiesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SWP,! van Schijndel, luha-
nastraat3, 5482 AKSchijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Phileticü , ! van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28,3362 TB Sliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
PV Eemland,! van der Vos, 
lulianalaan 18, 3871V! Hoeve
laken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, E v d Graaf, 
Dallelaan 14,3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelico.E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH Stads
kanaal, ©0599-612976 



Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125. 
PVZeeuuischVlaandercn; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistcndub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver. 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. 
PV Utrecht; G. Hamoen, Mere
veldlaan 9,3454 CA De 
Meern, ©0306663166. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
636g BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G. Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; mw. CR. Bee

reboomLubben, Kaap Hoorn 
27, 9642 AS Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat5, 3906 CA Vee 
nendaal, ©0318515062. 
PV 'Frimörket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veen
endaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V.'Philo Venio'; M.J.M. Gie
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilatclica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo
zartlaan 45, 2253 HX Voor
schoten, ©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M. van 
Best, Mgr. Völkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'DeGlobe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40, 6707 DG Wa
geningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PVWeesp C.O.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip
polytushoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatclica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; O. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ Warflfiim, 
©0595424685. 
Winterswijk: 
FV'DeGlobe'; B.J. Pampiermo
le. Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A, Epping

broek, Koekoeksr. 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FVWoerden; W.O. Cornelis
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©0332864251. 
Wijchen: 
FV'DeGlobe'; J.H.G. Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343573979ofo6
51079947. 

II 

IJmuiden: 
PVIjmuiden; G.C. BakkerBak
ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, inl. 
rondzending. 
IJsselham: 
PV'Ijssclham'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinastr. 42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185. 

Zaanstad: 
WZPV'DePosthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
PhilatclicaZaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 L'T 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZeemolde; G.W. Spek, Kwel

der 30, 3891 GR Zeewolde, 
©0365225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vollen
hove 2411, 3706 HG Zeist, 
©0306977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Kes
terenZwaan, Ijsbont 23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV'DeGlobe'; J.L Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiveland; J.C. 
Sleutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, © o i i i 

416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV'DeGlobe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zu;artsluis e.o.; R. Rei
jnders. Regenboogstraat 3, 
8061 GL Hasselt, ©038
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZu)ijndrechte,o.; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

rETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor m a a r 5 e u r o k u n t u 
in 'F i la te l ie ' een k le ine 
adve r t en t i e p l a a t s e n . 
Dat wil z e g g e n : a l leen 
a ls u l id b e n t via e e n ver

e n i g i n g o f a ls u een i n d i 

v iduee l a b o n n e m e n t b e n t 
a a n g e g a a n . 
D u s a ls u ie t s wi l t v e r k o 

p e n ; a l s u o p z o e k b e n t 

n a a r die e n e , b e p a a l d e 
z e g e l ; a l s u d e 4 1 . 5 0 0 le

z e r s van ' F i l a te l i e ' o p d e 
h o o g t e wil t s te l l en van 
e e n v e r e n i g i n g s b e u r s o f 
a ls u a a n d a c h t wil v r a g e n 
v o o r u w e igen w e b s i t e , 
p l a a t s d a n e e n k l e i n e a n 

n o n c e . D e e e r s t e dr ie r e 

g e l s k o s t e n u m a a r 5 e u r o 
e n e lke v o l g e n d e rege l 
2 , 5 0 e u r o . 
H e t f o r m u l i e r h i e r o n d e r 
m a a k t h e t o p g e v e n van 
een k l e i n e a n n o n c e hee l 
g e m a k k e l i j k . Vul d e b o n 

(o f e e n f o t o k o p i e d a a r 

van) v o l l e d i g in , z e t u w 
h a n d t e k e n i n g e n z e n d 
h e t f o r m u l i e r a a n h e t vol

g e n d e a d r e s : 
Brouwer M e d i a 
P o s t b u s 2 7 0 
3 8 3 0 AG L e u s d e n 

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 
(o f naam en tele

foonnummer) in de 
advertentie is ver

plicht. Plaatsing o n 

der n u m m e r kost 
4 euro extra. 

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€7 ,50 

€ 1 0 

€ 1 2 , 5 0 

€ 1 5 

€ 1 7 , 5 0 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie e'en Dakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat:. 

Kruis hier de g e 

w e n s t e rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

Q DIVERSEN 

PCiPIaats: (handtekening). 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 
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^ NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
'Zeventienhonderd jaar 
Christendom in Armenië' 
is niet het meest voor de 
hand liggende thema 
voor een Argentijns post-
waardestulc. Toch wijd
den de Argentijnse poste
rijen daar op i september 
2001 een briefkaart 
(75 c.) aan. Op de linker
zijde van de kaart zien we 
onder meer een gebeeld
houwde wijnrank, een 
Christusafbeelding uit 
een twaalfde-eeuws evan-
geliarium en een Arm
eense kerk in de stad Bu
enos Aires. Bovenaan de 
kaart staan de vlaggen 
van Argentinië en Ar
menië, terwijl het zegel
beeld een stenen kruis 
toont uit de veertiende-
eeuwse abdij van Amag-
hou. 

Australië 
Alsnog een afbeelding 
van het luchtpostblad 
Kerstmis 2001. 

^*® 

kaart staat een foto van 
het nieuwe hoofdge
bouw, dat in iggö betrok
ken werd. 
De briefkaart - met volg
nummer 9 - is uitgevoerd 
in offsetdruk en heeft een 
oplage van 5.000 exem
plaren. 

a 114. tn^ AMiCt awt» 

DGQDG -„ 

Briefkaart nummer 10 
verscheen op 15 septem
ber 2001 en is gewijd aan 
het Piritaklooster bij Tal
linn. Dit klooster van de 
Brigittenorde (genoemd 
naar de Heilige Birgitta) 

CHRISTMAS 2001 

Het zegelbeeld en de illu
stratie zijn allebei ont
leend aan de WharndifFe 
Hours, een Frans getijden
boek uit de vijftiende 
eeuw, dat in totaal 41 mi
niaturen bevat. 

Estland 
Naar aanleiding van het 
vijftigjarig bestaan van de 
Estse Landbouwuniversi
teit werd op 25 augustus 
2001 een geïllustreerde 
briefkaart uitgebracht 
met een nominale waarde 
van 3.60 k. en een ver
koopprijs van 5 k. 
In het zegelbeeld zien we 
het beeldmerk van de 
universiteit; links op de 

werd in 1407 gesticht. 
Naast de ruïnes van het 
oorspronkelijke klooster 
is de afgelopen jaren een 
nieuw complex neerge
zet, zoals op de linkerzij
de van de kaart te zien is. 
Het zegelbeeld is ont
leend aan een houtsnede 
van Albrecht Dürer: De 
Openbaring van de Heilige 
Birgitta. De kaart heeft 
een oplage van 7.000 
exemplaren, is voorge
frankeerd voor verzen
ding over de gehele we
reld en kost 12 k. 

Frankrijk 
Het zegelbeeld Demain 
I'euro ('morgen de euro') 

is sinds i januari achter
haald, maar of iedereen 
al aan de nieuwe munt 
gewend is, is nog maar 
de vraag. 

De illustraties van Claire 
Bretécher op een serie 
prét-a-poster-enveloppen 
(genoemd in november 
2001) blijven in elk geval 
leuk. 

Behalve allerlei materiaal 
voor de verzamelaars-
markt brengt La Poste ook 
nog postwaardestukken 
uit die een echte postale 
functie hebben. Als voor
beeld tonen we een zoge
naamde PostSuiui-envelop 
voor de verzending van 
documenten naar het 
buitenland. 

De vouwbriefkaarten die 
we in december beschre
ven, blijken niet goed 
dichtgeplakt te kunnen 
worden. 

De afzender van het hier 
afgebeelde exemplaar 
heeft de kaart rondom 
met plakband afgesloten 
om beschadiging door 
machinale verwerking te 
voorkomen. De afgebeel
de persoon is de vulkano-
loog Haroun Tazieff. 

De postzegel 'De beste 
wensen' van 13 november 
2001 is als zegelbeeld 

lifliiii 
iiiiiiiiiiiiii 

itH, t ^ AH-XHt-M-

Dankzij de streepjescode 
op het adresetiket kan de 
weg van zo'n envelop in 
het postale proces ge
volgd worden, zelfs in 
het buitenland. Als de af
zender een speciaal tele
foonnummer belt en het 
nummer van zijn zending 
noemt, krijgt hij te horen 
of en wanneer die bij de 
geadresseerde bezorgd 
is. Deze service is te ver
gelijken met Volg & Vind, 
waarmee men in Neder
land postpakketten en 
aangetekende stukken 
kan volgen. 

zonder waardeaandui
ding gebruikt voor een 
serie van vijf verschillen
de prét-a-poster-envelop
pen, die verkocht worden 
voor 30 f. per set. 

Groot-Brittannië 
Het luchtpostblad voor de 
kerstdagen verscheen op 
6 november 2001. De 
vormgeving sluit aan bij 
die van de Britse kerstze
gels: ontwerper Arthur 
Robins gebruikte ook hier 
het thema 'roodborstjes 
in de sneeuw'. Van deze 
airletter verscheen behalve 
de normale Engelstalige 
versie ook een tweetalige 
versie, bedoeld voor ge
bruik in Wales. Per stuk 
kosten ze 49 p. 

In een poging de jeugd 
aan het schrijven te krij
gen, bracht Royal Mail een 
nieuw product uit, ge
naamd Santa Fun Pack. Be
halve briefpapier, stickers 
en andere aardigheidjes 
bevat dit pakket (dat ver
kocht wordt voor £2.50) 
twee voorgefrankeerde 
enveloppen met een op
gedrukte jirst-class kerst
zegel. Eén van de enve
loppen is blanco, op de 
andere staat het adres van 
Father Christmas voorge
drukt. Vooral die laatste 
envelop zal in gebruikte 
staat waarschijnlijk moei
lijk te vinden zijn! 

Hongkong (China) 
De serie van vier kerst
briefkaarten die op 6 no
vember 2001 uitkwam, 
wordt omschreven als 
'milieuvriendelijk'. De 
houtpulp waarvan het pa
pier geproduceerd werd 
is namelijk niet afkom
stig uit tropisch regen
woud, maar uitproduc-
tiebossen waar herbe
planting plaatsvindt. Dat 
men voor het versturen 
geen postzegels en enve
loppen nodig heeft wordt 
ook als milieuvriendelijk 
gezien. De kaarten kun
nen gevouwen en dicht
geplakt worden en zijn 
zodoende toch geschikt 
voor vertrouwelijke be
richten. 

Van elke kaart bestaan 
twee versies: een voor 
binnenlands gebruik, de 
andere voor luchtpost 
naar het buitenland. Per 
set kosten ze respectieve
lijk HK$i4 en HK$20. 



Oostenrijk 
Van de voorgefrankeer
de Bonusbnef-envelop-

pen zijn ter gelegenheid 
van Kerstmis twee 
bijzondere exemplaren 

verschenen, metals 
thema respectievelijk 
'Christkindl' en 
'Sneeuwman'. Per vijf 
stuks worden ze 
verkocht voor 49.90 s 
(€3.63). 

Tsjechië 
Twee briefkaarten met 
bijzondere zegelbeel-
den, allebei verschenen 
in 2001: 
- Zevenhonderdjarig be
staan van de stad Vitkov; 
zegelbeeld: stadswapen 
(5.40 k.); illustratie: 
zicht op de stad met op 
de voorgrond een paard 
en een veulen. 

- Het Tsjechische stre
ven naar toetreding tot 
de Europese Unie. 
Zegelbeeld: ster met 
Tsjechische vlag met 
daarbij de twaalf sterren 
van de EU (5.40 k.); 
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illustratie: soortgelijk 
motief, met vermelding 
van een telefoon

nummer en een website 
waarop men informatie 
over de EU kan krijgen. 
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JAARGANGEN 2000 

JAARGANGEN NEDERLANDSE ANTILLEN A R U B A 

ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA-Davo 
AMERIKA-extra 
AUSTRALIE-Davo 
BELGIË 
CANADA 
CHINA 1999 
CHINA 2000 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FARCER 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE gesL 
IJSLAND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 

Euro 29,00 
39,00 

163,00 
40,00 

105,00 
93,00 

100,00 
73,00 
53,00 
83,00 

105,00 
23,00 
39,00 

132,00 
40,00 
65,00 
40,00 
40,00 
69,00 
78,00 
56,00 
83,00 

112,00 
32,00 
29,00 
49,00 

LITAUEN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NED. ANTILLEN 
OOSTENRIJK 
POLEN 
POLEN gest. 
RUSLAND 
RUSLAND minivel. 
RUSLAND gest 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIE 
UNO-NEW YORK 
UNO-GENEVE 
UNO-WENEN 
VATICAAN 
VER.EUROPA 
MEELOPERS (Dave) 
ZWITSERLAND 
ZWEDEN 
ZWEDEN-boekjes 

Euro 32,00 
36,00 
44,00 
82,00 

129,00 
73,00 
72,00 
53,00 
44,00 
24,00 
9,00 

22,00 
58,00 
17,00 
91,00 
89,00 
25,00 
32,00 
28,00 
26,00 
50,00 

102,00 
23,00 
52,00 
81,00 
96,00 

Jaar nummers Euro 
1949 206/10 
1950 211/33 
1951 234/38 
1952 239/43 
1953 244/45 
1954 246/47 
1955 248/56 

19,00 
430,00 
51,00 
48,00 
7,00 
6,00 

26,00 
1949/1955 575,00 

1956 257 
1957 258/70 
1958 271/96 
1959 297/10 
1960 311/17 

1961 318/22 
1962 323/32 
1963 333/44 
1964 345/52 
1965 353/68 
1966 369/79 
1967 
1968 

380/92 
393/06 

1969 407/20 
1970 421/33 

1971 434/44 
1972 445/59 
1973 460/84 
1974 485/99 
1975 500/17 
1976 518/30 

1,00 
10,00 
21,00 
10,00 
6,00 

1956/1960 47,00 
2,00 
6,00 
4,00 
2,00 
3,00 
2,00 
3,00 
3,00 
4,00 
5,00 

1961/1970 33,00 
5,00 
6,00 

28,00 
8,00 
9,00 
7,00 

Jaar nummers Euro Jaar nrs. 
1977 531/62 
1978 573/00 
1979 601/44 
1980 645/75 

27,00 
12,00 
24,00 
24,00 

1971/1980 147,00 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

676/02 
703/34 
735/63 
764/97 
798/30 
831/58 
859/83 
884/09 
910/34 
935/66 

25,00 
45,00 
40,00 
49,00 
36,00 
29,00 
37,00 
32,00 
43,00 
41,00 

Euro 

1981/1990 369,00 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

967/95 54,00 
996/21 49,00 
1022/47 40,00 
1048/79 59,00 
1080/12 42,00 
1113/40 60,00 
1141/00 83,00 
1201/48 95,00 
1249/97 96,00 
1298/13 73,00 

1991/2000 637,00 
2001 Kompleet 82,00 

1949 t/m 2001 
KOMPLEET 

Euro 1890,00 

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

1/20 
21/36 
37/53 
54/69 
70/85 
86/102 
103/17 
118/33 
134/50 
151/70 
171/87 
188/06 
207/20 
221/42 
243/59 
kompl. 

TOTAAL 

22,00 
15,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
17,00 
16,00 
19,00 
20,00 
19,00 
29,00 
20,00 
27,00 
24,00 
20jP0 

319,00 
ARUBA-FDC 

Jaar aantal Euro 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

24,00 
16,00 
19,00 
18,00 
22,00 
20,00 
21,00 
19,00 
21,00 
22,00 
24,00 
22,00 
23,00 
30,00 
30,00 
26,00 

TOTAAL 425,00 

http://pzhironli.filasoft.ni
mailto:pzhronli@bart.nl
mailto:pfiil@postzeg6lhandel.com
http://www.postzegelhandel.com


EN ZE LEEFDEN NOG LANG 
EN GELUKKIG... 

Sprookjeshuwelijken in Europa 
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 

Niemand had verwacht dat PTT 
Post de gelegenheid voorbij zou 
laten gaan om een of meer ze
gels te wijden aan het voorge
nomen huwelijk van prins Wil
lem-Alexander en Maxima Zor-
reguieta. Nadat alle commotie 
verstomd was rondom de vader 
van de aanstaande bruid, stond 
weinig meer een zegelemissie 
in de weg. Blijkbaar zag ook de 
Koningin, die toestemming 
moet geven voor een koninklij
ke postzegel, geen reden om 
haar veto uit te spreken. En zo 
krijgen we binnenkort een voor 
Nederland unieke postzegel. 
Anders dan in andere landen 
stemt onze koninklijke familie 
namelijk niet zo makkelijk in 
met een postzegel voor een ko
ninklijke gebeurtenis en een hu-
welijkspostzegel is al helemaal 
nog niet voorgekomen. 
Even zijn we er dichtbij ge
weest, in 1966, bij het huwelijk 
van prinses Beatrix en prins 
Claus, is er wel een ontwerp ge
maakt, maar de verantwoorde
lijke minister heeft nooit het 
groene licht gegeven om tot de 
uitgifte van een postzegel over 
te gaan. De Nederlandse Antil
len kwamen 
toen wel met 
een speciale 
postzegel, die 
overigens 
door velen be
kritiseerd 
werd. Eerdere 
koninklijke 
huwelijken 
brachten het 
niet eens tot 
een postzegel 
in de overzee
se gebiedsde
len. Bij het 
huwelijk van 
prinses Julia
na en prins 
Bernhard was 
er behalve de verschillende 
sluitzegels die handige particu
lieren op de markt brachten, 
wel een speciaal gelukstele
gram. Zo kon het Nederlandse 
volk zijn gelukwensen sturen 
aan het bruidspaar. PTT verza
melde de telegrammen en bood 
ze vervolgens ten paleize aan in 
luxe verpakking. 
Het huwelijk van koningin Wil
helmina en prins Hendrik in 
1901 leverde niets fllatelistisch 

Met Hei Huwelijk in het verschiet - op 2 februari is het 

zover - en met de uitgifte van twee koninklijke 

huwelijkspostzegels voor de deur (ze verschijnen vrijwel 

tegelijk met dit nummer van 'Filatelie') kunnen we niet 

om het onderwerp 'koninklijke huizen' heen. Onze eigen 

royalty wotcber, Jeffrey Groeneveld, maokt daarom een 

(filatelistisch) rondje langs de Europese hoven. 

op, hoewel toch drie jaareerder 
bij de inhuldiging van de vorstin 
mooie briefkaarten waren ver
schenen. 

KAARTINHUIS 
Van oudsher is een koninklijke 
bruiloft dé gelegenheid voor 
vorsten om elkaar te ontmoe
ten. Dat is volgende maand het 
geval en dat was vroeger zo. 
Het huwelijk van de dochter 
van keizer Wilhelm in 1913 
vormde daarop geen uitzonde
ring. Het was de laatste keer 
voor het uitbreken van de Eer
ste Wereldoorlog dat de heer
sers van het oude Europa en 
hun familieleden elkaar in volle 

glorie ontmoetten. Kosten noch 
moeite had men gespaard en 
het was bij deze gelegenheid 
dat de eerste filatelistische her
innering aan een vorstelijk hu
welijk werd uitgegeven in de 
vorm van een particulier be
drukte briefkaart. 
Onder geheel andere omstan
digheden vond zeventien jaar 
later de huwelijksvoltrekking 
van de Italiaanse kroonprins 
Umberto en prinses Marie-José 

van België plaats. Een dag daar
voor had de Italiaanse post een 
serie van drie zegels uitgegeven 
met een dubbelportret van het 
paar. Het Europese kaartenhuis 
dat gefundeerd was op allerlei 
vorstelijke families met hun 
connecties was aan het eind 
van de Eerste Wereldoorlog in 
elkaar gestort. Eeuwenoude dy
nastieën hadden hun troon ver
loren en plaats moeten maken 
voor republikeinse staatsvor
men. En de meeste koninklijke 
families die niet door revoluties 
het veld hadden moeten rui
men hadden toch behoorlijk 
aan invloed ingeboet. 
Een uitzondering daarop vorm
de het Belgische koninklijk 
huis, dat door het optreden van 
koning Albert in de oorlog 
enorm in aanzien was geste
gen. Zijn dochter was daarom 
een gewilde huwelijkskandi
daat. Op hun beurt was het 
voor de Belgen belangrijk dat 
een Belgische prinses in de toe
komst koningin van Italië zou 
worden. Helaas zou Marie-José 
slechts een maand op de troon 
zitten. Een volksstemming 
maakte een einde aan de Itali
aanse monarchie, waarmee de 
dubieuze rol van de familie tij
dens het Mussolini-bewind 
werd afgestraft. Het huwelijk 
van Umberto en Marie-josé zou 
snel daarna op de klippen lo
pen. 

COMMUNISME 
In 1930 werd nog een ander hu
welijk gesloten dat met een se
rie postzegels werd gevierd. In 
Bulgarije trouwde koning Boris 
met de Italiaanse prinses Gio-
vanna. De koning regeerde zijn 
land met harde hand en was in 
feite een dictator, maar deson
danks geliefd bij zijn volk. Hij 
wist Bulgarije buiten de Tweede 

Wereldoorlog te houden, wat 
een hele prestatie was. In 1943 
stierf hij onder verdachte om
standigheden, nadat hij Hitler 
had bezocht en de Duitse dicta
tor daarbij te kennen had gege
ven dat hij niet van plan was de 
Sovjetunie de oorlog te verkla
ren. Het schijnt dat toen de ko
ning maagkrampen kreeg hij 
onmiddellijk riep dat hij vergif
tigd was. Het is echter nooit be
wezen. Simeon, de zesjarige 
zoon van Boris en Ciovanna 
werd koning, maar niet voor 
lang. Een niet eerlijk verlopen 
volksstemming, georganiseerd 
door de aan de macht zijnde 
communisten, maakte een ein
de aan de monarchie. Moeder 
en zoon moesten het land verla
ten en konden pas decennia la
ter terugkeren. Koningin Cio
vanna was inmiddels hoogbe
jaard toen zij enthousiast be
groet werd cloor het Bulgaarse 
volk en koning Simeon werd vo
rig jaar minister-president Sime
on van Bulgarije na een eclatan
te verkiezingsoverwinning van 
zijn partij. Het kan verkeren. 
De Balkanmonarchieën over
leefden de Tweede Wereldoor
log en de daaropvolgende com
munistische overheersing niet. 
Albanië vormde daarop geen 
uitzondering. De monarchie 
was daar toch al niet zo diepge
worteld en ook al gaf de Albaan-
se post in 1938 een serie uit bij 
het huwelijk van koning Zog en 
zijn Amerikaanse bruid Geraldi-
ne, het mocht niet verhullen dat 
de Albanen weinig op hadden 
met hun vorst. Bij de Italiaanse 
inval in Albanië verliet de ko
ninklijke familie het land om 
daar niet meer terug te keren. 

ONWELKOME GAST 
Meer geluk had het Criekse vor
stenhuis. In 1938 was prins Paul 
met de Duitse prinses Frederika 
van Brunswijk in het huwelijk 
getreden. De Griekse monar
chie is nooit een toonbeeld van 
stabiliteit geweest en heeft in de 
tijd van haar bestaan verschil
lende malen het veld moeten 
ruimen om vervolgens weer te
rug te kunnen keren. Toen Paul 
zijn broer in 1947 opvolgde be
leefde Griekenland roerige tij
den. Ook daar dreigden com
munisten de macht over te ne
men, maar met hulp van de 
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1930 Prins Umberto en prinses 
Mane-José van Belgiè 

1966 Prinses Beatrix en jonk
heer Claus van Arnsberg 

ig3o (links) 
Koning Boris 
III en pnnses | 
Ciovanna 
van Italië 

1967 Prinses Margrethe en 
graaf Henri de Monpezat 

1364 Prins Constantijn 
en prinses Anne-Marie 
van Denemarken 

1981 (onder) Prins Charles en lady Diana Spencer 

$1 

Verenigde Staten kon dat voor
komen worden. Gedurende zijn 
gehele regeringsperiode zou ko
ning Paul echter geconfron
teerd worden met onrust in zijn 
land. De invloed die zijn echtge
note achter de schermen pro
beerde uitte oefenen deed daar 
geen goed aan. Bij het huwelijk 
van hun oudste zoon Constan
tijn met de zeventienjarige 
Deense prinses Anne-Marie 
leek de monarchie nog redelijk 
stevig verankerd. Kort daarop 
stierfkoning Paul en Constan
tijn zou slechts een paar jaar re
geren. Door niet adequaat te re
ageren toen er een coup ge-
pTeegd werd, verspeelde nij zijn 
troon. De twijfelachtige rol die 
de vorst en zijn familie ge
speeld hadden zorgde ervoor 
dat toen het kolonelsregime 
omver geworpen was, de Griek
se bevolking in een referendum 
met ruime meerderheid tegen 
de terugkeer van de koning 
stemde. Aangezien Constatijn 
nooit afstana heeft gedaan van 
zijn rechten op de troon is hij 
nog steeds een onwelkome gast 
in zijn vaderland. 

Onwelkom was hij ook bij het 
huwelijk van zijn schoonzuster 
Margrethe van Denemarken, 
toen zij in het huwelijk trad met 
graaf Henri de Monpezat in 
1967. Er waren luide protesten 
tegen zijn aanwezigheid, maar 
aan het eind van de huwelijks
dag vierden protestanten en 
monarchisten massaal feest. 
De Deense post verblijdde het 
paar met een zegel waarop de 
vorsten in silhouet te zien zijn. 

POPULARITEIT 
Iemand die de situatie wel goed 
inschatte was vorst Frans Jozef 
II van Liechtenstein. De meeste 
heersers van het kleine vorsten
dom hadden zich amper in 
Liechtenstein laten zien, laat 
staan dat ze er gewoond had
den. Maar toen de Duitsers 
Oostenrijk inlijfden, zag Frans 
Jozef onmiddellijk het gevaar 
voor zijn land. Hij achtte het 
zijn plicht om zich naar Liech
tenstein te spoeden om een re
gering te vormen. Daarna reis
de hij persoonlijk naar Hitler 
om te pleiten voor de onafhan
kelijkheid van zijn land. Volgens 

de vorst was Hitler zo onder de 
indruk van deze stap, dat hij in
derdaad, bij wijze van uitzonde
ring, zijn belofte niet heeft ge
broken. De waarheid zal echter 
eerder liggen in het feit dat Hit
ler weinig belang had om het 
ministaatje te onderwerpen aan 
Duits gezag. Zo kon Frans Jozef 
ongestoord in 1943 trouwen 
met gravin Gina, wat voor de 
post van Liechtenstein een 
dankbare aanleiding was om 
met de uitgifte van een serie ze
gels de onafhankelijkheid van 
Liechtenstein te benadrukken. 
Nog steeds koestert Liechten
stein die onafhankelijkheid, 
hoewel op aandringen van de 
huidige vorst de neutrale koers 
steeds meer verlaten wordt. 
Het leidt tot conflicten die de 
vorst niet bepaald geliefd ma
ken. Zijn vrouw, met wie hij in 
1967 in het huwelijk trad, kan de 
moederlijke vorstin Gina niet 
doen vergeten. Vorst Hans 
Adam heeft zelfs gedreigd om 
het land te verlaten. Geruchten 
doen de ronde dat hij binnen
kort zal aftreden ten gunste van 
zijn zoon prins Alois, wat mis

schien een goede oplossing zal 
zijn. Ondanks alle kritiek zijn de 
Liechtensteiners namelijk nog 
steeds voorstander van de mo
narchie. Bij het huwelijk van 
Alois met Sophie, hertogin in 
Beieren, ging de bevolking mas
saal de straat op om het paar 
toe te juichen. Een van de offi
ciële verlovingsfoto's werd ge
bruikt voor een huwelijkspost-
zegel in een velletje. 

STEEDS ONVERSCHILLIGER 
Dat populariteit een betrekkelijk 
begrip is weten de Britse 
Windsors. Het huwelijk van 
prins Charles en lady Diana 
Spencer bracht een ongekende 
golf van aanhankelijkheid te 
weeg. Wekenlang verkeerde het 
land in een huwelijksroes. De 
Britse post liet zich niet onbe
tuigd en gaf twee postzegels 
uit. Er kwam ook een geïllus
treerd luchtpostblad en de post 
gebruikte talloze gelegenheids-
stempels. Het was de tweede 
keer dat een koninklijk huwelijk 
in Groot-Brittannië met een 
postzegel luister werd bijgezet. 
Eerder was dat gebeurd bij het 
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'947 (onder) Prinses Elizabeth 
en prins Pinilip van Griekeniand 
en Denemarken 

IQ86 (onder) Prins Andrew 
en Sarah Ferguson 
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'^999 (onder) Prins Edward 
en Sophie RhysJones 
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huwelijk van 
Charles' zus
ter, prinses 
Anne, met 
Mark Phillips. 
Vreemd ge
noeg was er 
bij het huwe
lijk van hun 
moeder, prin
ses Elizabeth, 
met prins Phi
lip geen post
zegeluitgifte. 
In die sobere 
jaren na de 
oorlog was er 
alleen een 
stempelvlag 
met de voorletters van het 
bruidspaar. Ook in de overige 
delen van het Britse rijk was er 
weinig fllatelistische aandacht 
voor het huwelijk. Alleen Cana
da en Australië kwamen met 
een postzegel, waarop slechts 
de koninklijke bruid te zien was 
ook de tekst op de velrand ver
meldde alleen de naam van de 
prinses. 
Hoe anders was het in 1981 bij 
Charles en Diana. Het aantal 

uitgiften was eindeloos groot 
en net overtrof het aantal dat bij 
het huwelijk van prinses Anne 
was uitgegeven. Vijfjaar later 
zou het huwelijk van prins And
rew en Sarah Ferguson aanlei
ding geven tot een nieuwe stort
vloed, zij het dat het er iets be
scheidener aan toeging. 
Een aantal schandalen en schei
dingen later was er weinig meer 
over van de populariteit van de 
Britse koninklijke familie. De 

dood van prinses Diana en de 
reactie van de Windsors deden 
zelfs trouwe aanhangers twij
felen aan het nut van de monar
chie en overal in het land keek 
men steeds onverschilliger te
gen de monarchie aan. Het hu
welijk van prins Edward met 
Sophie RhysJones in 1999 
werd dan ook opzettelijk sober 
gevierd, hoewel de inmiddels 
traditionele postzegels van de 
Royal Mail niet ontbraken. Vele 
postadministraties van het Brit
se Gemenebest lieten de ge
beurtenis maar aan zich voor
bijgaan. 

OPSCHUDDING 
Onverschilligheid is vooreen 
koninklijke familie bijna net zo 
erg als afkeuring. In België deed 
zich het vreemde geval voor dat 
'deskundigen' onderde bevol
king als het om koning Boude
wijn ging een grote onverschil
ligheid signaleerden. Dat was 
echter maar schijn: na zijn 
dood bleek hoe geliefd koning 
Boudewijn was geweest. De 
Belgen stonden massaal in de 
straten van Brussel om afscheid 

te nemen van hun vorst, zoals 
ze daar ook massaal hadden 
gestaan toen hij in 1960 met 
dona Fabiola de Mora y Aragon 
trouwde. De Belgische post 
vierde het huwelijk met een se
rie postzegels, wat meer was 
dan een jaar daarvoor toen het 
huwelijk van de huidige koning 
Albert II met prinses Paola Ruf
fo de Calabria slechts met een 
speciaal stempel werd bedacht. 
Veertig jaar later, bij het huwe
lijk van prins Filip en jonkvrouw 
Mathilde d'Udekem d'Acoz, 
werd stevig uitgepakt met een 
zegel, een velletje en speciale 
stempels. Saillant detail is de 
afbeelding van de ouders van 
de bruid op het velletje, maar 
daar was dan ook geen contro
verse om. 
Koninklijke bruiloften gaan ge
regeld gepaard met opschud
ding, die overigens vaak snel 
weer wegebt als het volk de ko
ninklijke bruid of bruidegom be
ter leert kennen en in zijn hart 
sluit. Zo ging het ook in Noor
wegen, waar kroonprins Haa
kon een in koninklijke kringen 
wel heel ongebruikelijke bruid 



IQ6O (links) Konmg 
Boudewijn en dona 
Fabiola de Mora y 
Aragon 

1999 Pnns Filip en 
jonkvrouw Mathilde 
d'Udekem d'Acoz 

1976 (onder) Koning Carl XVI 
Custaafen Silvia Sommerlath 

igs6 (onder) Prins Rainier en Grace Kelly 

1982 (onder) Prins Henri en 
Maria Theresa Mestre 1953 Prins Jean en prinses joséphine

Charlotte van Belgié 

koos. De prins werd verliefd op 
het gewone burgermeisje Mette 
Marit TsjessemHoiby, dat voor 
een toekomstige koningin een 
ongewoon verleden had. Niet 
alleen was ze een ongehuwde 
moeder, maar de vader van 
haar zoontje is een veroor
deelde drugshandelaar en zelf 
had ze ook drugs gebruikt. Het 
land was in alle staten en 
zelfs verstokte monarchisten 
vonden dit 'een brug te ver'. Er 
werd luidkeels geroepen om in
voering van de republiek en dat 
terwijl net vorstenhuis altijd op 
een grote aanhang had kunnen 
rekenen. De prins zette echter 
door, gesteund door zijn ou
ders, die zelf ook problemen 
hadden ondervonden toen ze 
wilden trouwen, omdat Haa
kon's moeder, koningin Sonja, 
niet van adel was. En hoewel op 
de huwelijksdag de lucht nog 
niet helemaal geklaard was, Tij
ken sindsdien de meeste be
zwaren te zijn verdwenen. Met
te Marit trok openhartig het 
boetekleed aan en een kennis
makingstoer door het hele land 
deed de rest. Een postzegel zat 

er echter niet in, want zo meld
de een woordvoerder van de 
Noorse post, daarvoor was 
deze gebeurtenis niet belangrijk 
genoeg. Er werden in de verlo
vingstijd wel geïllustreerde 
briefkaarten verkocht met foto's 
van de koninklijke familie en op 
een van deze was ook het ver
loofde paar te zien. De kaarten 
vonden gretig aftrek bij het 
Noorse publiek. 

PRIMA VORSTINNEN 
De Zweedse koning Carl XVI 
Custaaf kreeg ook te maken 
met de nodige tegenwerking 
voordat hij in 1976 met de Duit
se hostess Silvia Sommerlath 
kon trouwen. Haar burgerlijke 
afkomst was voor zijn grootva
der, koning Custaaf VI Adolf 
een reden om geen toestem
ming te geven voor een huwe
lijk. Pas toen de oude koning 
was overleden kon zijn klein
zoon zijn geliefde naar het al
taar leiden, wat voor de Zweed
se post aanleiding was om twee 
zegels uitte geven en een post
zegelboekje. 
Net als koning Carl Custaaf 

moest de Luxemburgse groot
hertog Henri ervaren dat een 
oudere generatie vorsten moei
te had met een huwelijk met 
een burgermeisje. Waar konink
lijke ouders tegenwoordig niet 
al te grote bezwaren hebben, 
was dat twintig jaar geleden 
nog anders. De toenmalige 
groothertog Jean verzette zich 
hevig tegen een huwelijk van 
zijn zoon met de Cubaanse 
bankiersdochter Maria Theresa 
Mestre. Pas toen Henri volhard
de in zijn besluit met haarte 
trouwen, gaf zijn vader schoor
voetend toe. En net als in Zwe
den en Noorwegen blijkt ook in 
Luxemburg dat gewone burgers 
prima vorstinnen kunnen zijn. 
Bij het huwelijk van Henri en 
Maria Theresa gaf de Luxem
burgse post één zegel uit, wat 
een beetje mager was in verge
lijking met de zes zegels die in 
1953 uitkwamen bij het huwelijk 
van erfprins Jean en de Belgi
sche prinses Josephine Charlot
te. Dat was nog een ouderwets 
verstandshuwelijk, gesloten uit 
politieke en dynastieke overwe
gingen, maar het bleek wel een 

gelukkige verbintenis, die nu al 
Bijna vijftig jaar standhoudt. 

HUWELIJK VAN DE EEUW 
De zes zegels van Luxemburg 
werden overtroffen door de 
post van Monaco die in 1956 
stevig uitpakte met maar liefst 
acht zegels, een gelegenheids
stempel en een stempelvlag. 
Maar ja, er was dan ook sprake 
van het Huwelijk van de Eeuw. 
prins Rainier trouwde met de 
gevierde actrice Grace Kelly. De 
Monegasken kijken smachtend 
uit naar een herhaling van een ^ 
dergelijk sprookjeshuwelijk. ° 
Prins Albert, de troonopvolger, _ 
is al in de veertig, heeft al vele ■* 
vriendinnen versleten, maar is S 
nogsteedsongehuwd. We kun ^ 
nen erop rekenen dat de post ^ 
van Monaco een eventueel hu 3 
weiijk niet als een onbelangrijke ™ 
gebeurtenis aan zich voorbij zal — 
laten gaan, want net als in Ne  ^ ^ 
derland heeft men in Monaco M 
in de gaten dat een vorstelijk » v 
huwelijk de kassa doet rinkelen. 
Daar kan geen president te
genop. 
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NEDERLANDSE SPOORWEGEN: 
WAAR BLIJFT DE TREIN? 

Nationaal reisbedrijfop zoek naar het juiste spoor 

Voordat we in dit artikel het 
sein voor de Nederlandse 
Spoorwegen op groen zetten 
werpen we eerst een blik op de 
postzegels die de Nederlandse 
PTT het thema 'Spoorwegen' 
waardig vond. De oogst is dui
delijk aan de matige kant, en 
dan heb ik het niet alleen over 
het aantal zegels, maar ook 
over de vormgeving van die 
weinige postzegels. Misschien 
zijn de spoorwegjubileumze
gels ( ' loo jaar Nederlandse 
Spoorwegen') uit 1939 nog de 
leukste [i]. Die van een kwart 
eeuw later, de emissie '125 jaar 
spoorwegen' uit 1964 [2], zijn 
niet onaardig, terwijl de drie ze
gels uit 1989 ('150 jaar spoorwe
gen in Nederland') de typisch 
gewilde artistieke sfeer uit die 

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

Meer dan twintig jaar lang probeerden de 
Nederlandse Spoorwegen met flitsende slogans 

onder andere in NSfrankeerstempels  de 
Nederlanders de trein in te krijgen. Anno 2002 

lijkt het er echter op of de NS het spoor volledig 
bijster is. Reden voor onze thematische 

medewerker D. Veenstra om  vooral met behulp 
van diezelfde frankeerstempels  een beeld van 

Nederlandse Spoorwegen te schetsen. 
jaren ademen [3]. Echt herken mogen worden gerekend  vin
bare afbeeldingen van bepaalde den we volop, ook bij onze oos
treinen  vervoersmiddelen die ter en zuiderburen, maar de 
toch tot het industrieel erfgoed Nederlandse verzamelaar van 

het thema 'Spoorwegen' moet 
ze in eigen land ontberen. Zoals 
wel vaker bieden stadspostze

gels in dit geval een alternatief. 
Zoals de serie die RegioPost 
NoordOost Friesland in 1998 
uitgaf ter gelegenheid van de 
gedeeltelijke spoorverdubbeling 
op het traject Croningen

Leeuwarden in de periode 1996

1998 [4]. Op één van de zegels 
is de nieuwe Buffel al afgebeeld. 
Soms kan de verzamelaar ook 
over leuke stempels beschik

ken, zoals het machinestempel 
'TOO jaar Spoorwegen in Neder

land' uit 1939 of hetfrankeer

stempel van de Nederlandse 
Spoorwegen ter gelegenheid 
van het 125jarig bestaan van de 
spoorwegen in Nederland uit 
1964 [5]
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Partiëie Spoorverdubbeling 
Groninpen-teeuwarden 1996 -1998 
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^ïrtiSleSpoorverdiflibeling 
Groningen-Le«uwarden 1996 -1998 

ingevoerd [7]. Het momenteel 
georuikte logo werd voor het 
eerst afgebeeld in het frankeer
stempel Spoor noor 75 [8]. 

ELECTRIFICATIE 
Het spoorwegnet in ons land is 
voor een belangrijk deel geëlekt-
rificeerd. De geschiedenis kan 
maar in heel beperkte mate fila-
telistisch worden geïllustreerd. 
In dat opzicht is het frankeer
stempel uit 1983 belangrijk [9]. 
Uit de tekst 7 908- 7 983 75jaar 
elektrische treinen in Nederland 
blijkt dat deze voor een modern 
spoorwegnet zo belangrijke 
ontwikkeling in 1908 in gang 
werd gezet. Gelegenheidsstem-
pels maken verder duidelijk dat 
het baanvak Arnhem-Oberhau-
sen in 1966 werd geëlektrifl-
ceerd, terwijl dat met het baan
vak Venlo-Keulen in 1968 het 
geval was. DatTiel sinds 28 mei 
1978 voor elektrische tremen 
bereikbaar is, blijkt uit het fran
keerstempel Tiel onderde draad 
f iol . 

Nederlandse spoorwegverza
melaars hebben trouwens het 
geluk dat ze kunnen beschikken 
overeen gedegen handboek, 
het m 1979 door het Neder
lands Spoorwegmuseum in 
Utrecht uitgegeven boek Spoor 
en Post m Nederland. 

NS-LOGO'S 
De Naamloze Vennootschap 
Nederlandsche Spoorwegen 
werd in augustus 1937 opge
richt, maar de eerste frankeer
machine (F971) werd in Utrecht 
pas m 1939 aangeschaft. Daar
uit blijkt dat met alleen de naam 

Nederlandsche Spoorwegen 
(toen nog met 'sch') m de vorm 
van een beeldmerk werd gego
ten, maar ook dat de bekende 
afkorting 'NS' al tot een logo 
was verwerkt [6]. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd een wat 
strakker gehouden beeldmerk 

SPOORLIJNEN 
Tegenwoordig worden baanvak
ken soms aangeduid als 'lij
nen', zoals de in 1977 m gebruik 
genomen 'Zoetermeerlijn'; van
daar het frankeerstempel [n ] 
met de tekst In Zoetermeer 
neemt het spoor zijn keer. Ope-
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ning Zoetermeerlijn op 20-5-
1977. Nog meer bekendheid ge
niet de 'Schiphollijn', die op i 
juni igSi in gebruik werd geno
men. In een aan dat feit gewijd 
frankeerstempel gebruikten de 
Nederlandse Spoorwegen de 
welhaast futuristische tekst 
Schiphollijn - Spoorbaan naar 
startbaan [12]. Dat klinkt voort
varend, maar tussen het spoor
wegstation Schiphol en het 
vliegtuig zit vaak een tijdroven
de instapprocedure! Over ver
tragingen zwijgen we hier maar, 
want die zijn al lang niet meer 
exclusief voor het vliegverkeer... 

TREINEN 
Hoewel treinreizigers zich te
genwoordig geregeld vertwijfeld 
afvragen of het enig verschil 
maakt of ze in een stoptrein 
dan wel in een Intercity-tre'm 
stappen, is de laatstgenoemde 
trein natuurlijk wel het parade
paardje van de Nederlandse 
Spoorwegen. In de jaren zeven
tig werd dan ook in een fran-
keerstempel verkondigd: Interci
ty- ieder half uur[-\^]. Misschien 
dat we daar in 2006 weer op 
mogen rekenen... 
Met behulp van een bedrukking 
op de 'voering' van de envelop 
voegden de Nederlandse 
Spoorwegen aan deze slogan 
toe: van stadshart naar 

stadshart. En met een andere 
tekst probeert het spoorwegbe
drijf de Nederlanders van de 
auto in de trein te krijgen: De 
trein - uw auto met chauffeur 
zonder parkeerproblemen. Ook 
in Nederland kennen we het 
P-t-R-systeem ('parkeeren reis': 
met de auto naar het station en 
dan verder met trein), maar die 
nuttige ontlasting van het file
leed werd tot nu toe niet met 
behulp van een frankeerstem-
pel gepromoot. 

EVENEMENTEN EN TOERISME 
Grote evenementen zorgen 
voor extra treinpassagiers. De 
nogal chaotisch verlopen aan
voer van mensen die aan de vie
ring van Koninginnedag 2001 in 
Amsterdam wilden deelnemen 
ligt velen nog vers in het geheu
gen. In 1958 rook Nederlandse 
Spoorwegen zijn kans: in dat 
jaar werd in de Belgische hoofd
stad Brussel de wereldtentoon
stelling Expo 58 gehouden, de 
expositie waaraan we nu nog 
steeds het Atomium danken. 
Dus zetten de Nederlandse 
Spoorwegen in dat jaar maar 
liefst 155 extra treinen naar 
Expo 58 in, zoals in het frankeer-
stempel wordt vermeld [14]. 
Ook het toerisme is een uitste
kende bron die extra passagiers 
kan opleveren. In de tweede 

helft van de jaren zestig ge
bruikten de spoorwegen dan 
ook de slogan Met ns in juni met 
vakantie. 
Al jarenlang bieden de NS voor
delige mogelijkheden voor dag-
toerisme: Nederlandse Spoorwe
gen Dagtoerisme - Recreatie voor 
iedereen 't hele jaar door [\^]. Bij 
dit onderdeel van een themati
sche verzameling kan ook wor
den gewezen op de voordelen 
die verbonden zijn aan het be
wust gebruik maken van een 
aan het spoor gelegen vergader
centrum. De Nederlandse 
Spoorwegen wezen daarop in 
hetfrankeerstempel 110 verga
dercentra - Inlichtingen 030-
354479 [16]. De in dit stempel 
verwerkte, elkaar aankijkende 
gezichten zijn een aarciige sym
bolische uitbeelding. 

VOORDELIG REIZEN 
In 'betere tijden' wilden de Ne
derlandse Spoorwegen nog wel 
eens voordeel bieden. Zo heb
ben velen jarenlang geprofi
teerd van net avond retourtje. 
Hoeveel daarvoor betaald 
moest worden blijkt uit het fran-
keerstempel Avondretour- Enke
le reis -t- een kwartje [17]. Nog 
even en de afbeelding van dat 
kwartje is iets dat bij net verle
den hoort! 
In de tijd dat het in de spits ook 

steeds drukker werd in de trei
nen, voerden de Nederlandse 
Spoorwegen een kortingskaart 
in, de zogenoemde 'daluren-
kaart' [18]. Die maakt de trein 
goedkoper als er buiten de 
drukke uren wordt gereisd. 

VEILIG VERKEER 
Ondanks de uitstekende beveili
ging gebeuren er op de plek 
waar trein en auto elkaar ont
moeten - de spoorwegovergang 
- toch nog veel ongelukken. 
Veel zegels en allerlei stempels 
waarschuwen de weggebruiker 
dan ook voorzichtig te zijn bij 
het oversteken van zo'n over
gang en vooral te stoppen bij 
rood licht. Het zal geen verba
zing wekken dat ook Neder
landse Spoorwegen indertijd 
met behulp van een frankeer-
stempel op dit gevaar wees: 
Stop bij rood knipperlicht [19]. 
Heel goed te gebruiken in een 
verzameling in de Open Klasse 
is de sluitzegel met de tekst Ge
bruikt uw zintuigen! [20] 

PROMOTIE VAN DE TREIN 
We kunnen de trein tegenwoor
dig niet meer los zien van het 
totale aanbod aan openbaar 
vervoer. Voor een leuk overzicht 
van wat het openbaar vervoer te 
bieden heeft zorgt een serie van 
Hongkong uit 1999 [21]. Met 



behulp van tekstballonnen wor
den de voordelen van de ver
schillende vormen van vervoer 
benadrukt. Zo wordt de groene 
trein - een 'dubbeldekker' - op 
de zegel van $ 2.50 aangepre
zen met de uitroep Wliat a won
derful ride! ('Wat een schitteren
de reis!'). De zegel van $ 3.10 
presenteert de Hongkongse va
riant op onze Schiphollijn: it's 
tine fastest way to tne airport! 
('Het is de snelste weg naar het 
vliegveld'). 
Zoals hiervoor al is geconsta
teerd - zie de inleiding van dit 
artikel - hebben de Nederlandse 
Spoorwegen zo'n twintig jaar 
lang pakkende slogans gebruikt 
om daarmee te proberen meer 
reizigers in de trein te krijgen. 
Het is duidelijk dat er bij die 
slogans van werd uitgegaan dat 
het spoorwegbedrijf normaal 
zou functioneren. De reclame
kreten van de NS zijn ook best 
kernachtig en soms zelfs actu
eel. Er is één 'maar': ze komen 
vandaag de dag, nu allerlei ma
laise het spoor treft, nogal cy
nisch over. De spoorwegen zet
ten overigens voorzichtig m. 
Aan het eind van de jaren ze
ventig van de afgelopen eeuw 
werd de slogan Soms is de trein 
zo gel< nog niet gelanceerd [22], 
spoedig gevolgd door een zelf
bewustere versie; De trein is zo 

gek nog niet [23]. In de jaren 
tachtig weradeze slogan opge
sierd met een tekening van een 
dubbeldekker, een afbeelding 
die ook in latere stempels een 
vaste verschijning zou worden. 
Het antwoord op de slogan 
Waar zouden we zijn zonderde 
trein? [24] - een kreet die de on
misbaarheid van de trein moest 
benadrukken - is gemakkelijk te 
geven, namelijk 'nergens'. Te 
laat arriverende of in het geheel 
niet opdagende treinen jagen 
helaas veel reizigers - en dat 
dan ondanks het fileleed - weer 
terug in hun auto's! 
In de jaren negentig werd een 
meer neutrale slogan gebruikt: 
De trein, een andere kijk op de 
wereld [25]. Maar als je uren in 
de trein vastzit wegens de zo
veelste storing, heb je daar 
geen oog voor... 

EXPANSIE 
Tegen de achtergrond van de 
vrijwel dagelijkse problemen 
waarmee het spoor worstelt, zal 
menige Nederlander met ge
mengde gevoelens kennis heb
ben genomen van het bericht, 
dat de Nederlandse Spoorwe
gen expansiemogelijkheden 
zoeken in Polen [26]. Gezien de 
privatiseringsgolf van de laatste 
jaren, die voor een steeds ver
der gaande internationalisering 

van het vervoerswezen heeft ge
leid, liggen zulke veranderingen 
(die we tot voor kort voor on
mogelijk hielden) echter voor 
de hand. Zo zijn bepaalde tra
jecten van het nationale spoor
wegnet al in handen van andere 
vervoerders. Dat is bijvoorbeeld 
in het noorden van ons land en 
in de Achterhoek het geval. 

ONDERSTEUNENDE BEDRIJVEN 
Voor leken is het spoorwegbe
drijf zo langzamerhand een on
doorzichtig geheel geworden. 
Binnen het bestek van dit ver
haal zullen we niet proberen dat 
geheel te ontrafelen. Laten we 
volstaan met te melden dat er 
ook frankeerstempels zijn die 
afkomstig zijn van ondersteu
nende spoorwegbedrijven, zo
als Electrorail in Utrecht [27] en 
Railbouw in Leerdam. Electro
rail nv had indertijd een interes
sant logo, dat terug te vinden is 
in een frankeerstempel uit 1976. 
In een frankeerstempel van het 
laatstgenoemde bedrijf zien we 
een locomotief met daaronder 
de Latijnse tekst Mobilitate Vi-
get [28]. Het Groot Woorden
boek der Nederlandse Taal (de 
'dikke Van Dale') leert ons dat 
het hier gaat om een fragment 
van het gezegde Mobilitate viget 
vires que acquirit eundo ('Al 
gaande neemt hij/zij/het toe in 

kracht'). 
En bij wijze van uitzondering 
meld ik hier nog een leuk 'Port 
betaald'-stempel van de Neder
landse Spoorwegen Railinfrabe-
heer in Utrecht: Meer natuur 
meer genieten [29]. 

VAKBONDEN 
Nu er bij de Nederlandse 
Spoorwegen een soort crisis
sfeer heerst is de rol die de 
spoorwegvakbonden spelen vrij 
cruciaal. Frankeerstempels [30, 
31] tonen aan dat er in de jaren 
'30 van de vorige eeuw al een 
Nederlandse Vereniging van 
Spoor- en Tramwegpersoneel 
bestond die gevestigd was in 
Utrecht. Afbeelding [31] toont 
een versie van vijftien jaar later. 
Van meer recente datum is het 
stempel van de Federatie 
Spoorweg Vakvereniging [32], 
eveneens gevestigd in Utrecht. 
Op de omtrek van een elektri
sche locomotief is de afkorting 
FSV aangebracht. 
Tegenwoordig hebben de vak
bonden concurrentie van zoge
noemde collectieven - ook een 
gevolg van de crisissituatie. 

Laten we hopen dat de NS het 
spoor naar een soepel verlopen
de dienstregeling weer weten 
terug te vinden - in het belang 
van miljoenen reizigers! 

De trein is ZO 
gek nog niet. 

Etectrorail nv. 
jMOBlUTATE VIGETI Po ""̂  HcfcÜL^ 
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UIT ONZE PRIJSLIJST 
GROOTFORMAAT 100 GR 250 GR 

West Europa 
Duitsland zeer nieuw 
Duitsland toeslag 
Engeland met hw's 
Zweden 
Denemarken 
België 
Zwitserland 
Luxemburg met hw's 
Malta 
Frankrijk zeer nieuw 
Frankrijk met hw's 
Australië 
NieuwZeeland 
Japan 

22,

11,

39,

14,

IV,

IV,

24,

39,

22,

29,

39,

IV,

2V,

32,

KILOWAAR PER 50 GRAM: 

Liechtenstein 
Far Oereilanden 
Groenland 
Duitsland hw's 

20,

32,

35,

11,

VOOR EEN COMPLEET EN ACTUEEL 
OVERZICHT ZIE WWW. KILOWAAR.NL 

(of vraag de lijst aan) 

1ste KLAS KILO WAAR 
vee la l met 2001 u i t g a v e n 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

Tel. 0243777730 Fax 0243730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

lUIT ONZE PRIJSLIJST 
MISSIEWAAR 

Nu ook bereikbaar per EMAIL: j .haarlem@wxs.nl 

V O C ^ E E N . A C T U E E U O V ^ 

w w w . k i l o w a a r . n i 

ZICHT 

U TREFT ONS OP DE VOLGENDE BEURZEN: 
vrijdag 25 t/m zondag 27 januari : Filateliebeurs NieuwLoosdrecht 
zaterdag 2 maart : Arnhem Rijnhal 
zaterdag 16 en zondag 17 maart : Antwerpen Bouwcentrum 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720, 
Prijzen incl. porto, excl. rembours  wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
€ 70, en 5% boven € 180,. Deze regelingen gelden niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder € 35,

Betaling ook mogelijk met uw creditcard g——■ 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) ^ S 

Denemarken 
Noorwegen 
Australië 
Slowakye 
Luxemburg 
Duitsland 
Engeland 
USA 

500 GR 1 KG 
21,
23,
21,

23,

12,

12,
12,

39,
44,
39,
23,
44,
21,
19,
21,

AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

USA MISSIE; enorme sortering 
4,5 kg € 69,
9 kg € 135,

DUITSLAND MISSIE; supermix 
4,5 kg € 69,
9 kg €135,

AUSTRALIE MISSIE 
2 kg € 69,

ENGELAND MILLENNIUM ZEGELS 
Alle 25 series prachtig gestempeld 
Voor slechts € 45,

ZWEDEN GROOTFORMAAT 
enkel papier en met 2001 uitgaven 
1 kg € 45,

SUPERAANBIEDING 
Bij aankoop van 3 aanbiedingen: 5% korting 
Bij aankoop van 4 of meer aanbiedingen: 10% korting 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michelnummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA A'DAM, tel. en fax 020  6974978 

email: wien@chello.nl www.wien.nl 

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

Vrijblijvende inliclitingen ontvangt u bij: 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld' 

40 

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

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse. En 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 UtrechtA'dam) 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.kilowaar.ni
mailto:wien@chello.nl
http://www.wien.nl
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Thematisch panorama (Veenstra, 
D ) 6g, 160, 247,339,429, 505, 590, 
690,779, 867,957 
Uit de wereld van de filatelie 16,98, 
182,268, 362,452,528, 614,714, 
806,890 
Variëteit of variété 320 
Verenigingsadressen (Braakensiek, 
mevr E) 21,111 197,283,384,463, 
635.731.815.905 
Vervalsingen herkennen (Vlist, H W 
van der) 62,138,232,312,408,490, 
672,766,832, 936 
Verzamelgebied Nederland (Bakhui

zen van den Brink, R.C ) 18,100, 
184,270,366,462, 532,616,716, 
808,894 
Wij lazen voor u (Gabriels, H en 
Spellen, P M van) 34,144,214,302, 
392,471, 556, 632,734, 848,928 
Zeestraat 82, Den Haag (Erkelens, 
Monique) 206, (Havelaar, Drs J ƒ) 
834, (Jürgens, Rinske) 308, (Ke-
ijman, R) 30 
(Kleijnen, M ) 30,654,762 
(Kleijnen,M en Verhulst, K ) 418, 
912 
(Kreuger, Bas)-565 

ONDERWERPEN 

Aangetekendzegel 2001:718, 808 
Zilveren postzegelnacht in Rotter
dam, 852 
Aanvullingszegel 2001:19 
Aanvullingszegel nu ook in beeld, 16 
Adreswijzigingskaarten: 367 
Albert Heijn: 366 
American Philatelie Society: 
APS verhuist naar oude luciferfa-
briek, 615 
Amphilex 2002:68 
De wording van het Jubileumboek 
1852,844 
Antwoordcoupon: 
Antwoordcoupon wordt anders, 806 
Auteursrechten: 
Bogart, Bergman en Hepburn met 
beschikbaar, 890 
Handen af van 'The Empire Strikes 
Back', 615 
Machm-fotograaf krijgt erkenning, 
530 
Automaatstroken: 108,109,194,195, 
196, 620,621,622,818,900 
Babyzegels 2001:538 
Bal ieftan keerzegels: 
Baliefrankeerzegels vervroegd in ge
bruik, 530 
Battle of Britain: 
Hoe de Britten hun 'Finest Hour' be
leefden, 662 
Beatrixzegels 2001 (zelfklevend): 
539 
Belgica 2001: 
Belgica200i expositie van hoge 
standin, 370 
Belgica 2001 zeven dagen feest, 540 
Belgicastad Brussel filatoeristisch 
gezi, 380 
Belgische PTT presenteert emissies 
voor, 372 
Soeteman pakt flink uit tijdens Belgi
ca, 364 
Zilveren medaille voor Filatelie, 530 

Bergedorf: 392 
Beroemdheden op postzegels: 
Eerder een standbeeld dan een post
zegel, 822 
Beurzen: 
Bnevenbeurs op 13 en 14 april, 183 
Filateliebeurs nummer 13, 32 
Filatelisten in de jaarbeurs, 182 
Philatelica organiseert ruilbeurs, 531 
Beveiligingstechnieken: 
Verborgen boodschap in Amerikaan
se zegel, 269 
Blokje 100 jaar KVGO 2001:716,718 
Blokje 150 [aar postzegels 2001:718 
Blokje Max Euwe 2001:186,188 
Blokje Vrijwilligerswerk 2001:186, 
188 
Vrijwilligers, het cement van onze sa
menleving, 316 
Bob op postzegels: 
Bob een naam om trots op te zijn, 
269 
Boekenweekzegels 2001:185,188 
Boerenoorlog: 
De Boerenoorlog een strijd van Da
vid tegen Goliath 908 
Bond (Algemene Ledenvergadering): 
133,220,468,840 
Bond (Amphilex 2002): 300 
Bond (Audiovisueel Centrum): 548, 
626 
Bond (Bekertoernooien): 628, 920 
Bond (Bestuur): 469 
Bond (Bestuurssamenstelling): 728 
Bond (Bondsbibliotheek): 132,394 
Bond (Bondsbureau): 67,133,134, 
469,549,920 
Bond (Bondsdiner): 470 
Bond (Bondsspelden): 300 
Bond (Dag van de Jeugdfllatelie): 
396 
Bond (Dag van de Postzegel): 627, 
728 
Bond (Eretekens): 68,396,470,728, 
840 
Bond (Filatelistische vorming): 220, 
396, 549, 626 
Bond (Gespecialiseerde verenigin
gen): 841 
Bond (Internet): 68,133,134 
Bond (Jeugdfilatelie): 396,469,921 
Bond (Multilaterale vergadering): 
627 
Bond (Nieuwe leden): 300 
Bond (Regio's): 133,134,469 
Bond (Scholenpakket): 395 
Bond (Serviceafdeling): 219,220, 
549' 842 
Bond (Tentoonstellingen): 67,68, 
133,220, 300,394, 549, 627, 628, 
840 
Bond (Tentoonstellingsreglemen
ten): 66,394, 548 
Bond (Verenigingspers): 300 
Bond (Verenigingsveilingen): 470 
Bond (Verkoop postwaarden): 626 
Bond (Verzekeringen): 728, 920 
Bond (Voorzittersvergadering): 68, 
218, 840 
Bond (Website): 628 
Boudewijn: 
Boudewijn, bekwaam vorst zonder 
franje, 550 
Briefkaart type 'tien voor uw brie
ven': 539 
Briefkaarten: 367 
Buizenpost: 
Belangstelling voor buizennet, 614 
Business Centers: 
Business Center Kerkrade grensge
val, 530 
Cartoonzegels 2001:618 
Flintstones horen bij Hannah en Bar
bara, 891 
Sterren van Cartoon Network in 
boekje, 531 
Catalogi: 116,117,192,193, 286, 576, 
577,588,648,866,922 
Michel deelt Europa opnieuw in, 269 
Spreadsheet thema Papier en Druk, 
269 
CD/ROM's:ir7,866 
Censuur: 
In beslag genomen post van stoom-
schepen, 689 
Chocosuisse-zegels Zwitserland: 
Zegels om van te watertanden, 362 
Cinderella's: 648 
Nederlandse omzetbelastingzegels 
1934-41, 629 
Spaanse SF-zegels geen frankeer-
waarde, 452 
Columbus: 302 
Crouwelzegels (zelfklevend): 538 
Cumulatieve Index 2000:37 

Cursussen: 
Filabeten kunnen naar de universi
teit, 714 
Dag van de Aerofilatelie: 
Jubilea markeren Dag van de Aerofi-
lateh,452 
Dag van de Jeugdfilatelie 2001: 
NVPV organiseert Dag van de Jeugd
fllatelie, 327 
Diefstal: 98,99 
Digitale postzegels: 
Digitale postzegels nieuw verzamel
gebied, 834 
Digitale revolutie: 
Digitale tijdperk maakt filatelie er 
met vrolijker op, 306 
Direct mail: 
Oud poststuk IS met wat het lijkt, 528 
Drukafwijkingen: 320 
Drukafwijking 'Tien voor uw post', 
714 
Drukkerijen: 
Enschede verliest contract, 183,184 
Druktechniek: 18,100,184, 270, 
366,462, 532, 616,716,808,894 
Eind van het millennium, eind van 
hetloketveP, 135 
Enschede verliest drukcontract, 183 
Gibraltar snelste zegel ter wereld, 
528 
Opnieuw op bezoek bij Walsall Secu
rity, 532 
Verborgen boodschap in Amerikaan
se zegel, 269 
Dubbele waardeaanduidingen: 
Dubbele waarden niet alleen in Eu
ropa, 529 
E-mail: 
Digitale tijdperk maakt filatelie er 
niet vrolijker op, 306 
E-stamps: 
Digitale postzegels nieuw verzamel
gebied^, 834 
Emissie 1852: 
De wording van het Jubileumboek 
1852,844 
Emissiebeleid: 
Postadministraties Ieren ze het dan 
nooit^, 294 
Emissieprogramma's: 
Belgische PTT organiseert program
ma 2001,17 
De Post herhaalt 'Belgica-truc', 614 
PTT presenteert groen emissiepro
gramma, 810 
Europazegels 2001: 
Het water staat ons (bijna) tot aan de 
lippen, 414 
Europostzegels 2001:538 
Europostzegels zijn er normale 
exemplaren^, 807 
Eurozegels: 
Postzegels in de uitverkoop, 184 
Fagotten: 
Defagotvan toen totnu, 650 
Februaristaking: 
Februaristaking een indrukwekkend 
protest, ri8 
Filatelie: 
FD Roosevelt een warm pleitbezor
ger, 362 
Filateliebalies: 
Filateliebalies PTT Post gesloten, 528 
Filatelieloketstempels: 
Haarlemmermeer vier vliegen in een 
klap, 890 
Sluiting filateliebalies betekent ook 
einde filatelieloketstempels, 656 
Zo selecteerde het museum, 912 
Filatelistische bladen: 34,144,214, 
302,392,471,556,632,734,848, 
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928 
Filatelistische diensten: 
Filadienst IS verhuisd, 99 
Nieuw onderkomen British Philatelic 
Bureau, 362 
Filatelistische pers: 
AIJP publiceert laarboek, 17 
Filatelistische tijdschriften: 
Collector Revue nieuw en kleurig, 
530 
Fiscale zegels: 
Nederlandse omzetbelastingzegels 
1934-1941, 62g 
Fouten in films: 
Anachronisme in film Cider House 
Rules, 269 
Fouten op postzegels: 
Beknoot schild levert protest op, 530 
Niet te vinden Nieuw-Zeeland, 807 
Op het verkeerde spoor gezet, 98 
Verkeerde zegels pakken goed uit, 
891 
Frankeermachines: 
Digitale ti)dperk maakt filatelie er 
met vrolijker op, 306 
Nieuwe frankeermachine op de 
markt, 223 
Frankeermachinestempels: 
Uit-goed voor u', 228 
Fraude: 
Rechtszaak tegen leden van geheime 
Ring, 828 
Red Room Caper in de kraag gevat, 
891 
Geconfisceerde post: 
In beslag genomen post van stoom-
schepen, 689 
Gelukwensenzegels 2001 (zelfkle
vend): 539 
Georganiseerde filatelie: 
APS verhuist naar oude luciferfa-
briek, 615 
Gespecialiseerde verenigingen: 841 
Gimmicks: 
Verzamelaar, ligt uw pasfoto al 
klaar^, 484 
Gouden zegels: 
Nederland zilver, Hongarije goud, 
891 
Grafische vormgeving: 
Harm Kamerlingh Onnes ook post
zegelontwerper, 398 
Ja, dat IS hem helemaal, 268 
Lebeau kon nog wel iets meer , 614 
Millenmumserie wint zilver, 614 
Mogen de Zwitsers werkelijk kie-
zen^ 614 
Nederland eindigt als zesde, 890 
Nederlandse omzetbelastingzegels 
1934-1941,629 
Rotterdam, 308 
Gscheidlezegels: 
Gscheidlezegel nummer 25 gevon
den, 530 
Handboeken: 116,192,193,286,922 
Handel: 
Handelaar vermoord, 16 
Handen af van 'The Empire Strikes 
Back', 615 
Nieuwe NVPH-catalogus waarden in 
euro's, 668 
Hangblokken: 616 
Hangboekjes: 184,186, 270,367,616 
Casparie-hangboekjes boekjes 'par 
excellence', 476 
Hangboekjes in twee typen, 716 
In de ri] voor de laatste boekjes, 891 
Terminologie voor postale producten 
PTT, 809 
Harry Potter: 
We kunnen er op wachten Harry 
Potter-zegels, 364 
Houdini: 
Boeienkoning wordt met postzegel 
geëerd, 806 
Huwelij kszegels 2001:538 
IFSDA: 
IFSDA heropent website, 268 
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Illegale emissies: 
Illegalen aan de kaak gesteld, 891 
Internationale antwoordcoupon: 212 
Internet: 566 
Bart van Acker en 
Europeanstamps net, 560 
Digitale üjdperk maakt filatelie er 
nietvrohjkerop, 306 
Elektronisch lezen over filatelie, 806 
Europese portal voor verzamelaars, 
182 
Haarlemmermeer organiseert Phila-
ned,16 
IFSDA heropent website, 268 
Illegalen aan de kaak gesteld, 891 
Tsjechië briefkaart voor mternetsite, 
99 
Verenigingsblad nuookpere-mail, 
890 
Webstrijd tijdens Filateliebeurs, 614 
Invoering euro: 462, 538 
2juh2002 E-day op postkantoor, 
564 
Briefport omhoog, geen omwisse 
ling, 363 
De euro komt eraan, sterker nog hij 
IS er al', 456 
Dubbele waardeaanduiding zegel
stortvloed, 453 
Dubbele waarden met alleen m Eu
ropa, 529 
Eigen zegels voor groothertog Henri, 
807 
Euronieuws de euro buiten Europa, 
898 
Europostzegels met landschappen, 
454 
Europostzegels zijn er normale 
exemplaren^, 807 
Filatelie prijzen m euro's, 715 
Haarlemmermeer viervliegenineen 
klap, 890 
Italië en Finland wisselen met om, 
807 
Nieuwe NVPH-catalogus waarden m 
euro's, 668 
NVPH en PTT sluiten zakelijke over
eenkomst, 714 
Oostenrijk mengfrankeringen mo
gelijk, 362 
Opnieuw op bezoek bij Walsall Secu
rity, 532 
Port-betaaldzegel met 'eurojongen', 
715 
Jeugdfila telle: 
Dag van de Jeugdfilatelie 2001,363 
Geslaagde Doedag in Katwijk, 99 
Leuk stripalbum Stampilou, 98 
NVPV organiseert Dag van de Jeugd
filatelie, 327 
Vijftigjaar De Posthoorn, 54 
Jongkindzegel 2001: 
Jongkind eindelijk op een zegel in 
Frankrijk, 746 
Jubileumboek 1852: 
De wording van het Jubileumboek 
1852,844 
Jubileumemissie 1925: 
Jubileumzegels 1923 in Rotterdam, 
206 
Kaders: 
Doe het eens anders ineenbolkop-
kader, 190 
Kerst- en nieuwjaarspost: 
Kerst- en nieuwjaarspost 2000 levert 
recorddag op, 292 
Stempel kleine Klussendorf nader 
bekeken, 748 
Kinderpostzegel 2001:717,719 
KNW-zegel 2001: 
Erfenis Thijsse in goede handen bij 
KNW,24 
KNW-zegels 2001:100 
Vijf keer hart voor de natuur, 16 
Kopstaande opdrukken: 
Verkeerde zegels pakken goed uit, 
891 
Kortingzegels 2000:18 
Kortingzegels 2001:896 
Koude oorlog: 
Postverbindingen Korea bescheiden 
hersteld, 362 
KPN: 
Wie IS wat bi] KPN/PTT Post?, 914 
Landennamen: 193 
Landschapszegel 2000: 
Dutch Landscape spiegelverkeerd, 
183 
Liechtenstein: 
Liechtenstein-filatelie verrassend 
veelzijdig, 722 
Literatuur: 116,192,286,576, 588, 
648,866, 922 
Soeteman pakt flink uit tijdens Belgi-
ca 2001, 364 
Luchtpost: 31,224, 309, 389, 508, 
564,624,720,850,921 
Aerofilatelie postgeschiedenis van 
de toekomst, 324 
Exclusief en eenmalig hetBorobu-
dur-luchtpostblad, 492 
Kerstmis in de woestijn, 903 

Nieuw luchtposttanef ontdekt, 891 
Vliegende Hollander nog met met 
pensioen, 764 
Maandblad Filatelie: 37 
'Een uitstekend blad tegen een lage 
prijs', 50 
'Scherp oog voor bestuurskwaliteit', 
51 
Filatelie prijzen in euro's, 715 
Niet Rebecca, maar Monique, 364 
Nummerloze editie en dubbele kaart, 
182 
Oost Europa Filatelie wint Vereni
gingsblad prijs, 814 
Restitutie abonnementsgeld, 99 
Zilveren medaille voor Filatelie, 530 
Machins: 
Actie 'andere beeldenaar' had succes, 
806 
Machin-fotograaf krijgt erkenning, 
530 
Mars: 
The Face geen kunst van marsman
nen, 807 
Maxima: 
Maximazegel PTT Post geen pri
meur, 806 
Motorfilatelisten: 
MFN-clubdag op i april 2001,182 
Museum voor Communicatie: 
125 jaar telefonie, 30 
De poststempels van het Museum 
voor Communicatie, 418 
Digitale postzegels nieuw verzamel-
gebied?, 834 
Euroland, 30 
Het einde van het Nederlandse tele
gram, 762 
Jubileumzegels 1923 in Rotterdam, 
206 
Katapultpost, 565 
Rotterdam, 308 
Stempelboeken, 654 
Zo selecteerde het museum, 912 
Nachtwachtzegel 2000:100 
Naslagwerken: 193,286 
Nederland-Japan: 122 
Niet-uitgegeven zegels: 
De schat van Burg Rheinstein, 923 
Gscheidlezegel nummer 25 gevon
den, 530 
Nieuwe-kunstzegels 2001:274,367 
Nieuwe kunst meer dan vermicelli 
en sla, 486 
Non-émis: 
De schat van Burg Rheinstein, 923 
Gscheidlezegel nummer 25 gevon
den, 530 
Noodzegels: 
Syke-provisorium onder de hamer, 
615 
Noviteiten: 
Verzamelaar, ligt uw pasfoto al 
klaar?, 484 
Omzetbelastingzegels: 
Nederlandse omzetbelastingzegels 
1934-1941, 62g 
Oost-Timor: 
Portugal levert zegels Oost-Timor, 
529 
Oplichting: 
Rechtszaak tegen leden van geheime 
Ring, 828 
Red Room Caper in de kraag gevat, 
891 
Partijenpostzegel 2000: 
Partij en postzegel zakelijke gebrui
kers, 17 
Patriottisme: 
United they stand, 891 
Perfins: 
Prachtige vondst m oude doos, 614 
Perforaties: 
Petro-Canada zoek het verschil, 529 
PhilaNed: 
Haarlemmermeer viervliegenineen 
klap, 890 
Plaatsnamen: 
Buitenlandse plaatsen nu heten ze 
zo, 930 
Pas op met buitenlandse plaatsna
men', 593 
Poortmanzegels: 556 
Port-betaaldzegel 2001: 
Port-betaaldzegel met 'eurojongen', 
715 
Port-betaaldzegels 2000:100 
Postadministraties: 
IGPC weerlegt beschuldigingen, 363 
Nieuw onderkomen British Philatelic 
Bureau 362 
Postale etiketten: 
Ruim twee jaar later nogmaals Prio-
ritypost, 200 
Postautomatisering: 
Nieuwe index dieper sorteren bij 
PTT Post, 208 
Postbezorging: 
Kerst- en nieuwjaarspost 2000 levert 
recorddag op, 292 
Ruim twee jaar later nogmaals Prio-
ritypost, 200 

Postdistributie: 
Ruim twee jaar later nogmaals Prio-
ritypost, 200 
Posterijen: 726 
Duits postmonopolie weer verlengd, 
452 
Wie IS wat bij KPN/PTT Post?, 914 
Postgeschiedenis: 23,113,199, 214, 
285,386,465,637,733,907 
Brievenbeurs op 13 en 14 april, 183 
Brussel, posthoofdstad van Europa, 
376 
De som der delen, 327 
Geen bericht, slecht bericht, 98 
Geleende stempels, 504 
Po&Po viert elfde lustrum met Post-
merken, 384 
Postverbindingen Nederlands Oost
en West-Indie 128 
WaarligtQuatre Bras?, 364 
Postkantoren: 
Geen losse zegels meer te koop, 452 
Plan sluiting PTT-vestigingen zorgt 
voor onrust, 368 
Wie IS wat bij KPN/PTT Post?, 914 
Postmusea: 
Belgische PTT sluit museum, 16 
British Library collectie rijker, 99 
Postmuseum blijft toch in Brussel, 
268 
Reichspostmuseum nu Museum fur 
Kommunikation, 570 
Postsortering: 
Nieuwe index dieper sorteren bij 
PTT Post, 208 
Poststukken: 
Bijplakwaarde avant la lettre, 183 
Een echte moordbrief, 529 
Onverteerbaar poststuk uit de kanti
ne, 806 
Posttarieven: 
Tariefverhoging in Noorwegen, 452 
Postverwerking: 
Nieuw internationaal postcentrum in 
gebruik genomen, 940 
Postwaardes tukken: 39,40,114,115, 
212, 213,322,323, 367,388,389, 
460,461,539,542,543,638,639, 
640,641,752,753,826,827,924, 
925,926 
Antwoordcoupon wordt anders, 806 
Exclusief en eenmalig hetBorobu-
dur-luchtpostblad, 492 
Tsjechië briefkaart voor internetsite, 
99 
Postzegelbladen: 
Collector Revue nieuw en kleurig, 
530 
Postzegelboekjes: 52,53,124,125, 
222,223,276,382,383,432,466, 
467,546,547,658,659,660,736, 
737,836,837,838,942,943,944 
Postzegeldrukkerijen: 
Hello Courvoisier bestaat met meer, 
363 
Postzegelmarkten: 
Amsterdamse markt kilowaar, uit
zoeken maar, 290 
Priorityblad 2001:539 
Priori tymail: 
Nieuw internaüonaal postcentrum in 
gebruik genomen, 940 
Priori typost: 
Ruim twee jaar later nogmaals Prio-
ritypost, 200 
Proeven: 
De schat van Burg Rheinstein, 923 
Unieke partij proeven komt onder de 
hamer, 812 
Ramp Enschedé: 
Actie 'Filatelisten helpen filatelisten', 
326 
Karel Tonn Ere wie ere toekomt, 362 
Rijdende postkantoren: 
Zwitserland afscheid rijdende kan
toren, 891 
Rolzegels: 
Prachtige vondst in oude doos, 614 
Rotterdam: 412 
Rotterdam meer dan 350jaarwe-
reldstad, 756 
Rotterdam-zegel 2001:102,185,618 
Historie en heden komen elkaar te
gen in, 280 
Rotterdam eindelijk Culturele 
Hoofdstad, 278 
Rouwzegels 2001:538 
Schooldozen Jeugdfilatelie: 56 
Slobgaten:367 
Software: 
Michel maakt zoeken overbodig, 529 
Stadspost: 340 
Stadspostdienst beledigt Suriname, 
98 
Stempels: 141,193,226, 288,410, 
483,569,671,748,825,939 
Correctie stempel Limphilex XXXII, 
614 
De poststempels van het Museum 
voor Communicatie, 418 
Geleende stempels, 504 
Haarlemmermeer viervliegenineen 

klap, 890 
Impressies nog steeds open, 715 
In Utrecht Roelantsmachine en re-
duceerbank, 574 
Kerst- en nieuwjaarspost 2000 zor
gen voor recorddag, 292 
Monster zonder, nee, met waarde, 
715 
Sluiting filateliebalies einde aan fila-
telieloketstempels, 656 
Stempel kleine Klussendorf nader 
bekeken, 748 
Zo selecteerde het museum, 912 
Stille Nacht: 34 
Studiegroepen: 841 
Studies: 193,286,866 
Syke-provisorium: 
Syke-provisorium onderde hamer, 
615 
Talen: 
Acht-talenzegel een record?, 890 
Telegraafdienst: 
Wie IS wat bij KPN/PTT Post?, 914 
Telegrammen: 
Het einde van het Nederlandse tele
gram, 762 
Nederlands telegram verdwijnt toch 
met, 714 
Telegramzegels: 
Wie is wat bij KPN/PTT Post?, 914 
Televisie: 
Eigen zegels voor Gladiators, 528 
Tentoonstellingen: 806,807 
Belgica2ooi expositie van hoge 
standing, 370 
Belgica 2001 zeven dagen feest, 540 
Belgische PTT presenteert emissies 
voor 2001,372 
Berlijns goud voor Bachman, 269 
Brussel, posthoofdstad van Europa, 
374 
Combinatie filatelie en kunst pakte 
goed uit, 528 
Dag van de Jeugdfilatelie 2001, 363 
Doe het eens anders ineenbolkop-
kader, 190 
Envelop Rotterdam 2001 nog te 
koop, 510 
Geslaagde Naposta 2001 in Wupper
tal, 615 
Impressies nog steeds open, 715 
In Utrecht Roelantsmachine en re-
duceerbank, 574 
Jubilea markeren Dag van de Aerofi
latelie, 452 
Laatste oproep voor Postex 2001,714 
Ook in 2001 weer Postex in Apel 
doorn, 531 
Ook nu anders dan anders Postex 
2001,642 
Op Hoop van Zegels organiseert ex
positie, 17 
Po&Po viert elfde lustrum met Post-
merken, 384 
PoScPo dubbele tentoonstelhng, 182 
Postzegels m de kunst, 268 
Rotterdam 2001 meer dan 600 ka
ders in A, 246 
Vondelkerkexpo inschrijven kan, 
452 
Thematische filatelie: 69,160,247, 
339,429,505,590,690,779,807, 
867,957 
Tien voor uw brieven (Albert Heijn): 
366 
Tien voor uw post 2001:538 
Drukafwijking 'Tien voor uw post', 
714 
Toekomst filatelie: 
Heeft postzegelverzamelen nog toe
komst?, 562 
Toerisme: 
Belgicastad Brussel filatoeristisch 
gezien, 380 
Trends: 
Verzamelaar, ligt uw pasfoto al 
klaar?, 484 
Tweede Wereldoorlog: 
Hoe de Britten hun 'Finest Hour' be
leefden, 662 
Tyrian Plum: 572 
Variëteiten: 
Wilt u melk, of liever puur?, 891 
Veilingen: 
'Met eerlijk en open zakendoen kom 
je het verst', 402 
Britse koningin stoot deel collectie 
af, 572 
De schat van BurgRheinstem, 923 
Fusiepartners Bakker en La Gasse, 
104 
Hoge opbrengsten bij Rietdijk, 16 
Kohier en Afinsa samen verder, 529 
Rechtszaak tegen leden van geheime 
Rmg, 828 
Schaars paartje onderde hamer, 182 
Soeteman pakt flink uit tijdens Belgi 
ca, 364 
Syke-provisorium onder de hamer, 
615 
Veilingvan meer dan twee miljoen, 
452 
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KX^ ï?f DHDACT lini? HTÜTÜ" groot-en detailhandel 1 
1 ^ E / U R U l U l j l ULUILLL in postzegels en munten | 

1 ^ '^t Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 1 
^ -^ 5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 

E-Mail: europost@euronet.nI 

«YVERT & TELLIER 
i-rrr^ De wereldreferentie van de verzamelaars 

1 YVERT CATALOGI-TEGEN €(POST)PRUZEN 
1 ZOJUIST VERSCHENEN (alle prijzen in Euro's): 1 

Deel 1, Frankrijk 2002 460 blz. in kleur 
Dedl, idem maar met harde kaft 
Ded 1 bis, Andoma Kol. Monaco 2002 etc. in kleur 
Ded 2/1, Franse Kol. tot onafh.2002, in Meur 

1 Ded VI, Franse Kol. vanaf onafh.2002 

»"̂  *sl 1 :c m .miim^ -^ 
Deel 3/1 t/m 3/2 m kleur, (2/2 in zwart/wit) pnjzen m 1 UK 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 3/1, West-Europa A-G 2001, in € en kleur 
Ded 3/2, West-Europa H-Y 2001, in € en kleur 
Deel 5/1, Overzee A Brazilië ed.'98 
Deel 5/2, Overzee Brunei-C ed '98 
Deel 5/3, Overzee Dominicaanse Rep-Guatemala, 
w.o. Falklands en de V.S.ed.'99 
Deel 6/1, Overzee Guinea Bissau-Lesotho ed.'OO 
Deel 6/2, Overzee Libanon-Nw.Zeeland ed.'00 
Supplement, met alle nieuwtjes van dat jaar in 
kleur verkrijgbaar van 1998,1999 en 2000, per deel 

1 ^ 9̂̂ ^^P^^S f ^^^^^ 

1 ^^BMBK ^^^|^BffiHB|^^2^ 

€ 1 4 , -
€ 17,50 
€ 9 , -
€ 2 9 , -
€ 26,— 

---i 
{ 1 

€29,50 
€29,50 
€24,50 
€24,50 

€24,50 
€24,50 
€24,50 

€13,50 

1 

VRAAG OOK NAAR DE PRIJSLIJST 
1 'OVERIGE' CATALOGI!! 
Leveringsvoorwaarden: Bij bestellingen tot € 75,- wordt € 3,50 
portobijdrage gerekend Orders tot € 25,- en levenng aan nieuwe klanten 
uitsluitend tegen vooruitbetaling' Levering zolang de voorraad strekt 
Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10 00-17 45 uur 

zaterdag 10 00-17 00 uur 

mailto:europost@euronet.nI
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BEGIN 2002 GOED 
EN BRENG EEN BEZOEK AAN DE POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 

Kom gezellig in het nieuwe jaar bij de Postzegel Partijen Centrale postzegelen. 
U kunt op uw gemak onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris ons aanbod bekijken. 

Ook in de maand december hebben wij nog ruim 200 verhuisdozen postzegels verwerkt. 
Waarbij veel 'koopjes' (partijen tot +/- € 50). 

Door onze hoge verwerkingssnelheid hebben we zeker betere zegels over het hoofd gezien. 
Dus nog een reden om in januari een bij de postzegel Partijen Centrale langs te gaan. 

Wij bieden onder andere aan: 
* Meer dan 2000 verschillende partijen van de wereld, 

geprijsd vanaf 5 tot vele duizenden euro's. 
* Meer dan 140.000 FDC's van de gehele wereld voor € 0,45 per stuk. 

(w.o. veel motief; zelf uitzoeken) 

Hiernaast vindt u een kleine selectie van partijen uit onze januari-partijenlijst. 
Wij hebben de nadruk gelegd op Duitsland en Engelse gebieden. 

Zeker interessant voor de Duitsland- of Engelse gebieden-verzamelaar. 
De partijen zijn ook schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail bij ons te bestellen. 

Heeft u interesse in onze volledige partijenlijst dan kunt u de lijst aanvragen 
door de informatiebon ingevuld naar ons op te sturen. 

U ontvangt dan een jaar lang, gratis en geheel vrijblijvend, onze maandelijkse partijenlijst. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: rstibbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.g6.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingstijden: ma/vr 0g.00-17.00u, za io.oo-i6.oou. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Te bereilcen met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. 
Goede parkeergelegenheid voor de deur (fl 2,50 per uur) 

Bij bestellingen boven de € 75 zijn de verzendkosten voor PPC. 

****** 
Naam: 
Adres: 

« * * * « « * * * . INFORMATIEBON . > * * * i | i * > | t > K i | i * i l E * * « * * * * * ) 

. Tel.; 

Plaats: Postcode:. 
Interessegebieden: . 02jan 

« « « « J U * * * * « * « « * * * * * « « « * « « * « ) t n , H ! # # ) t i i m * * * * * * * * * * * * * * * * m * * * * * # * * * * * # * # * * * * * * * * * 

Stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt eenjaar lang gratis en geheel vrijblijvend 
onze maandelijkse partjjenlijst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
http://61.g6.28.057
http://0g.00-17.00u
http://io.oo-i6.oou


Postzegel Partijen Centrale |j^ 
De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en E-mail te bestellen. Prijzen in euro's. ^ l ^ 

9744 ASCENSION 227 
Ongebrln map 
1922/1960 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal uit de beginperiode 

9877 AUSTRALIË 295 
Vnl gebrin map 
Een partij klassiek met veel interessant materiaal 
Geschikt voor de gevorderde verzamelaar 

9880 AUSTRALIË 794 
Gebrin insteekboek 
Een goed gevulde verzameling met veel klassiek 
en dienst Waarbij veel betere zegels Geschikt 
voor de Australie-specialist 

9882 AUSTRALIË 227 
Pfrin doos 
1981/1991 Een komplete verzameling jaarboeken 

9490 AUSTRALISCH ANTARTICA 227 
Gebrin doosje 
Engrospartij met vele duizenden zegels 
Cataloguswaarde ff 95 000,-

9742 BIRMA 113 
Ongebr/gebrin map 
Een interessante partij op albumbladen met 
voornamelijk ouder materiaal 

9743 CEYLON 681 
Gebr/ongebr In map 
Een interessant klassiek kavel op albumbladen met 
veel beter materiaal Geschikt voor de specialist 

9915 COOK ISL. 91 
Vnl ongebrln map 
Een interessante verzameling op albumbladen met 
veel ouder matenaal 

9792 CYPRUS 136 
Gebr In map 
Een leuke verzameling tot 1998 met veel 
modern matenaal 

9864 DUITSE RIJK 794 
Gebr/ongebr In album 
1872/1945 Een uitgebreide verzameling met 
veel materiaal uit de gehele periode Een interes
sante partij met een hoge cataloguswaarde 

9867 DUITSE RIJK 2269 
Gebr/ongebr In album 
1872/1923 Een zeer uitgebreide speciaal verzame
ling met veel topmatenaal Waarbij ook enkele 
bneven Een pracht object voor de echte liefhebber 
van dit fascinerende gebied Extreem hoge catalo
guswaarde 

9933 DUITSE RIJK 136 
Gebr/ongebrin album 
Een leuk uitzoekpartijtje met ouder materiaal 

9865 DUITSE STATEN 2269 
Gebr/ongebr In album 
Een zeer uitgebreide verzameling met veel top
matenaal van de verschillende gebieden Waarbij 
ook enkele brieven Zeer geschikt voor de echte 
Duitsland-liefhebber Een pracht object met een 
gigantische cataloguswaarde 

9872 DUITSE BEZETTING 454 
Ongebr/gebr In map 
1914/1918 Een interessante partij met veel beter 
materiaal van de verschillende gebieden 
Zeer geschikt voor de gevorderde Duitsland-
verzamelaar 

9845 DUITSE KOLONIEN 2836 
Ongebrln map 
Een interessante partij op blancobladen met zeer 
veel topmatenaal van onder andere Marschall, 
Mananen, Karolinen en Zuid West Afrika Een mooi 
object voor de gevorderde Duitse Kolomen-
verzamelaar Cataloguswaarde Michel Euro 10 500 -

9866 DUITSE KOLONIEN 1021 
Ongebr/gebrin map 
Een interessante verzameling met veel beter 
materiaal van alle gebieden Geschikt voor de 
gevorderde Duitsland-verzamelaar 

9893 DUITSL.-BERLIJN 908 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1948/1990 Op blok 1 na een komplete verzameling 
met alle toppers uit de beginpenode 

9718 OUITSL.-BUND 272 
Gebr In insteekboek 
1949/1987 Een goed gevulde handelsvoorraad met 
veel matenaal Geschikt voor wederverkopers 

9735 DUITSL.-BUND 227 
Gebrin insteekboek 
1949/1989 Een goed gevulde verzameling met veel 
komplete senes 

9873 DUtTSL.-BUND 545 
Gebrin 2 luxe albums 
1949/1995 Een vrijwel komplete verzameling met 
alle toppers uit de beginperiode Zeer hoge 
cataloguswaarde 

9887 DUITSL.-BUND 1021 
Ongebr/pfr In album 
1949/1968 Een komplete verzameling met alle 
topsenes uit de beginperiode Alles in nette 
kwaliteit Waarbij ook nog iets in de penode 
1946/1948 Een leuke partij met een hoge 
cataloguswaarde 

9717 DUITSL.-D.D.R. 295 
Gebrin 3 insteekboeken 
Een goed gevulde handelsvoorraad met veel 
materiaal Van oud tot nieuw Geschikt voor 
wederverkopers 

9898 DUITSL.-D.D.R. 408 
Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
Een spannende partij met veel beter matenaal 
uit de beginpenode en ook iets ander materiaal 
Zeer hoge catalog us waarde 

9899 DUITSL.-D.D.R. 408 
Gebrin 2 albums 
1949/1990 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal uit de beginperiode 
Hoge cataloguswaarde 

9945 DUITSL.-D.D.R. 113 
Gebr/ongebr In album 
1945/1974 Een leuke verzameling met veel 
matenaal Hoge catalog us waarde 

9870 DUITSL.-DANZIG 681 
Gebr/ongebr In album 
1920/1939 Een uitgebreide verzameling met veel 
beter en schaars materiaal dat zelden word 
aangeboden Geschikt voor de specialist 

9844 DUITSL.-HELGOLAND 454 
Gebrin map 
Een interessante partij van 9 zegels 
Alle met certificaat Meest iets mindere kwaliteit 
Cataloguswaarde Michel Euro 3 750,-

9869 DUITSL.-SAAR 1588 
Pfr/ongebr/gebrin album 
1920/1949 Een zeer goed gevulde, dubbel 
verzamelde collectie met veel topmatenaal uit de 
gehele penode 

9572 DUITSLAND 227 
Vnl gebrin insteekboek 
Bund en Berlijn Een interessante handelsvoorraad 
met veel beter materiaal Geschikt voor wederver
kopers Hoge cataloguswaarde 

9861 DUITSLAND 658 
Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een leuke partij met veel Bund en D D R 
Waarbij ook een leuk stuk met wat ouder materiaal 
Een interessante partij met een hoge catalogusw 

9868 DUITSLAND 386 
Vnl ongebrln album 
Franse Zone Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel topmatenaal 

9947 DUITSLAND 908 
Gebr/ongebr In album 
Een interessante partij met Staten, Kolomen, Saar 
en andere gebieden Een leuk geheel met veel 
schaars materiaal Zeer hoge cataloguswaarde 

9806 ENGELAND 272 
Vnl gebrin album 
1841/1969 Een interessante verzameling met veel 
klassiek materiaal Geschikt voor de specialist 
Zeer hoge catalog us waarde 

9552 ENGELSE GEBIEDEN 6353 
Gebr/ongebr In doos 
Een fantastische partij m 33 blanco albums 
Met zeer veel materiaal van vele verschillende 
gebieden waarbij ook de betere landen zoals 
Hong Kong Van oud tot nieuw Met zeer veel 
beter matenaal van alle gebieden en alle periodes 
Een mooie uitdaging voor de echte Engelse 
kolomen-liefhebber 

9931 ENGELSE KOLONIEN 113 
Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
Een leuke verzameling met veel matenaal van 
verschillende gebieden 

9917 FIJI 136 
Gebrin map 
1938/1975 Een leuke verzameling op blanco 
bladen met veel beter materiaal 

9918 FIJI 227 
Ongebr/pfr In blanco album 
1938/1983 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel betere f ran keerseries uit de gehele periode 

9922 GIBRALTAR 6807 
Ongebr/pfr In album 
1886/2000 Een overkomplete verzameling inclusief 
de 5 pound uit 1925 Waarbij ook een leuk deel 
specimen Een echte topverzameling met veel 
schaars tot zeer schaars matenaal Zo'n verzame
ling word in Nederland maar zelden aangeboden en 
IS iets prachtigs voor de echte liefhebber 

9930 GILBERT & ELLICE 613 
Vnl gebrin album 
1911/1989 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel topmatenaal Zeer geschikt voor de echte 
Engelse kolomen-specialist Veel schaars materiaal 
wat zelden word aangeboden 

9881 IERLAND 2723 
Gebrin album 
1922/2000 Een vrijwel komplete verzameling met 
alle topzegels uit de beginperiode in alle typen 
Een pracht collectie die wij nooit eerder zo mooi 
konden aanbieden Alles is mooie kwaliteit 

9785 JERSEY 204 
Gebrin map 
1969/1999 Een goed gevulde verzameling op 
insteekbladen met veel modern materiaal 

9747 KAAP DE GOEDE HOOP 2269 
Vnl gebrin map 
Een interessant geheel met 75 driehoekzegels en 
iets ander matenaal Zeer geschikt voor de echte 
specialist Dit mooie object bevat naar onze mening 
veel schaarse typen en heeft een extreem hoge 
cataloguswaarde 
'iMMiiii ZEER ZELDEN /\ANGEBODEN 'I'I'I'IM 

9774 KANAAL EtL. 159 
Vnl pfr In insteekboek 
1969/1979 Een leuke parti) met veel betere series 

9854 KANAAL EIL. 216 
Ongebr/pfrln album 
1969/1986 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere senes 

9789 MALTA 113 
Gebrin insteekboek 
Een leuke verzameling tot 2000 

9891 MALTA 79 
Pfrln album 
1986/1994 Een vrijwel komplete verzameling 

9501 NAURU 295 
Ongebr/pfr In blanco album 
Een vrijwel komplete collectie met veel beter 
materiaal en veel motief Cataloguswaarde 
ff 8 800,-

9738 NIEUW ZEELAND 1021 
Ongebr/gebrin map 
1898/1952 Een uitgebreide verzameling op 
blanco bladen met veel gespecialiceerd matenaal 
Geschikt voor de gevorderde Nieuw Zeeland
verzamelaar Catalog us waarde GBP 3 800,-

9739 NIEUW ZEELAND 1361 
Ongebrln map 
1882/1953 Een uitgebreide verzameling op 
albumbladen met veel beter materiaal Zeer 
geschikt voor de gevorderde Nieuw Zeeland
verzamelaar Cataloguswaarde GBP 4 750,-

9876 NIEUW ZEELAND 567 
Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
Een interessante partij met veel topmatenaal 
Geschikt voor gevorderde verzamelaars en 
wederverkopers 

9629 NORTH BORNEO 227 
Gebrin map 
Een leuke verzameling op insteekbladen met veel 
schaars matenaal Geschikt voor de specialist 

9888 PALAU 386 
Pfrln album 
1983/1997 Een uitgebreide collectie met veel 
motief Zeer hoge nominale waarden 

9894 PAPUA NIEUW GUINEA 340 
Pfrln 2 insteekboeken 
Een zeer goed gevulde verzameling tot 2000 
Met veel betere senes en veel motief 

9749 SOLOMON EILANDEN 125 
Ongebr In map 
1908/1969 Een goed gevulde verzameling 
met veel langlopende senes 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
hd NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Stand 102 tijdens de 14e Filatelie Beurs 
in de Pandahallen te Nieuw-Loosdrecht, 
23-26-27 januari 2002. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned. Indië, Curasao, Suriname, 
Palestina en Israel. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o.: 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao, Suriname, Palestina. 
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Vertrekstempel 's-Gravenhage, Stadhoudersplein 27-05-1921, aankomststempel Weltevreden 30-06-1921. 

€ 825,-

ABN-AMRO Bank, Amsterdam 
rekeningnr: 54.19.15.193 
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REl, verstuurd vanuit den Haag, d.d. 8031934, nar Geneve (CH), gefrankeerd met Dienstzegels nr 12 en nr 14. 
Aankomststempel Geneve 9031934 op a.z. 

€ 1.050,
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WADP INTRODUCEERT SPECIAAL 
POSTZEGELNUMMERSYSTEEM 

'Keurmerk' moet illegale emissies helpen bestrijden 
Er zijn vijf internationaal opere 
rende partijen betrokken bij het 
nieuwe nummersysteem Dat 
zi jnUPU, FIP, IFSDA.ASCAT 
en AIJP (zie kadertje) Zoals ge
zegd IS het voornaamste doel 
van het WAD P-systeem het te
gengaan van illegale postzege-
lemissies Onder'illegale emis
sies' worden daarbij onder an 
dere verstaan 

a vervalsingen ten nadele van 
de posterijen, 

b vervalsingen ten nadele van 
de verzamelaars, 

c zegels van met-bestaande 
landen, 

d zegels van landen die niet 
gerechtigd zijn postzegels 
uit te geven, 

e zegels die zogenoemde 
agentschappen uitgeven na 
dat hun contract met het 
desbetreffende land is beëin
digd, of die verschijnen ter
wijl er een geschil is over dat 
contract, 

f lokale zegels voor gebieden, 
provincies of deelstaten die 
met onder het gezag van de 
centrale regering staan, als 
die geen postale geldigheid 
bezitten, 

g zegels die zogenaamd voor 
een bepaald land zijn uitge
geven met het oogmerk, ver
zamelaars te benadelen, 

h drukuitschot, variëteiten, 
proeven en ontwerpen, als 
die gestolen zijn uit de ar
chieven van posterijen of 
drukkerijen, 

I schadelijke uitgiften van een 
erkend postzegelland 

Dat schadelijke emissies toch 
vaak probleemloos hun weg 
vinden naar argeloze verzame
laars komt doordat er geen 
goed systeem is waarmee kan 

De World Association for tiie Development of Philately 

(WADP) is hard bezig met de introductie van een speciaal 

nummersysteem, een soort 'keurmerk' voor officieel 

erkende postzegeluitgiften. Belangrijkste doel is de 

bestrijding van illegale uitgiften. Uiteindelijk - zo hoopt 

de WADP - zullen alle belangrijke postzegelcatalogi 

gebruik gaan maken van het nummersysteem. 

596 Liechtenstein (2001) 
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Zo zouden catalogi erin de toekomst kunnen uitzien behalve het normale nummer zou ook 
het WADP nummer kunnen worden vermeld dan /s duidelijk dat het om echte zegels gaat 

worden nagegaan of een be
paalde uitgifte al dan met 
deugt In geval van twijfel ne
men verzamelaars daarom 
soms het zekere voor het onze
kere Ook worden filatelisten 
wel op het verkeerde been gezet 
doordat bepaalde emissies in 
de ene catalogus wel en in de 
andere met worden vermeld Er 
IS dus behoefte aan een soort 
'keurmerk', een kenmerk dat 
garandeert dat een bepaalde 

GEBRUIKTE AfKORTINGEN 

WADP de World Association for the Development of Philately 
UPU de Universal Postal Union ofwel de Wereldpostverenigmg Deze organisatie 
IS het overlegorgaan waarin de postadmmistraties van vrijwel alle landen samen 
werken 
FIP de Federation Internationale de Philatelie is het overkoepelend orgaan van de 
landelijke bonden van postzegelverzamelaars 
IFSDA de International Federation of Stamp Dealers Associations is een organisa 
tie waarin de landelijke handelarenverenigmgen samenwerken 
ASCAT in de Association Internationale des Eaiteurs de Catalogues de Timbres Poste 
zijn de uitgevers van postzegelcatalogi albums en fllatelistische tijdschriften ver 
enigd 
AIJP de Association Internationale des journalistes Philatéliques is de internationale 
beroepsvereniging van fllatelistische journalisten en van auteurs van filatelisti 
sehe artikelen 

postzegel of postzegelserie vol
strekt legaal is uitgegeven 

UNIEK NUMMER 
Een werkgroep binnen de 
WADP heeft zich in de afgelo
pen maanden over het pro
bleem gebogen, met als resul
taat het nu gepresenteerde 
nummersysteem Het systeem 
werkt als volgt 
Alle leden van de Wereldpost
vereniging worden uitgenodigd 
om mee te doen aan het 
WADP-nummersysteem Post
admmistraties die positief op 
de invitatie reageren wordt ge 
vraagd een gemachtigde aan te 
wijzen die namens de bewuste 
PTT gegevens over de nieuwe 
uitgiften kan verstrekken Deze 
persoon moet de nieuwe zegels 
die zijn land uitgeeft als het 
ware autoriseren door essentie-
Ie emissiegegevens te verstrek
ken, zoals de uitgiftedatum, het 
zegel- en velformaat, de tan
ding, het onderwerp van de ze-
gel(s), hun nominale waarde, 
de gebruikte kleuren, het thema 

van de zegel(s) en de naam van 
de drukker De postadmmistra-
tie moet verder twee exempla 
ren van elke nieuwe zegel aan 
de WADP ter beschikking stel
len, deze zegels worden in een 
referentiecollectie onderge
bracht 
Elke zegel die ofiRcieel wordt 
aangemeld krijgt een uniek 
nummer, bestaande uit twee 
letters en drie cijfers De letters 
verwijzen naarde landsnaam, 
de WADP gebruikt daarvoor de 
zogenoemde ISO-codes (zie ka
dertje op pagina 49) Zo kun
nen nummers ontstaan zoals 
DKooi (Denemarken), NL015 
(Nederland) en DE007 (Duits
land) 

REGISTRATIEFORMULIER 
De gegevens die de WADP op 
deze wijze binnenkrijgt - data 
en zegels - worden geregis 
treera en komen ter beschik 
king van de verzamelaarswereld 
(daarover straks meer) Een ty
pisch registratieformulier van 
een nieuwe postzegelemissie 
kan er bijvoorbeeld zó uitzien 

Code 
Stamp name 
Theme 
Issuing Authority 
Date Issued 
Denomination 
Perforation 
Size 
Sheet Format 
Printer 
Colour Keywords 

Circulation 
Variations 
Number in set 

NL028 
Dutch Landscape 
Art Paintings 
Dutch Post 
11 June 2002 
€039 
14 A 14V4 
36 x25 mm 
Ten (10) 
The House of Questa 
Cyan Magenta Blue 
Black 
1 200 000 
Sheetlet 
Ten (10) 

In dit (denkbeeldige) voorbeeld 
worden de gegevens van een 
van de zegels uit het velletje van 
tien Nederlandse kunstzegels 
(verschijningsdatum 11 juni 
2002) vastgelegd Elke zegel uit 
dat velletje is anders, zodat elke 
zegel zijn eigen nummer zal 
krijgen (NL028, NL029, enzo
voort) Welke nummers de 
WADP heeft toegekend wordt 
per e mail meegedeeld aan uit 
gevers van postzegelcatalogi, 
redacties van postzegel bladen, 
postzegelgroothandelaren en 
leden van de AIJP Bovendien 
krijgen al deze geadresseerden 
elektronische scans van de gere 
gistreerde zegels Het gaat om 
een kosteloze service, alleen de 
postadmmistraties betalen een 
bijdrage aan de WADP Oven-



gens zullen ook 'gewone verza
melaars' de kans krijgen om de 
gegevens en de afbeeldingen te 
raadplegen De WADPzafalle 
data en illustraties te zijner tijd 
op de website van de UPU 
plaatsen 

RELATIEF SIMPEL 
De WADP heeft een groot aan
tal regels opgesteld die moeten 
worden nageleefd als er nieuwe 
emissies worden ingeschreven 
Desondanks spreken de beden
kers van een relatief simpel sys
teem En dat klopt ook wel 
postwaardestukken, balieze-
gels, automaatstroken, elektro
nische zegels {E-stamps) en al
lerlei variëteiten zullen met wor
den geregistreerd Er wordt 
voornamelijk naar het zegelodt-
werp gekeken, dat houdt in dat 
er dus geen onderscheid zal 
worden gemaakt naar perfora
tie, papier, velindeling of water
merk Herdrukken en boekjes
zegels (tenzij afwijkend van de 
'gewone' versie) krijgen geen ei
gen nummer Met nadrul< stelt 
de WADP dat het met de bedoe
ling IS de nummers te gebrui
ken ter vervanging van de num
mers die m de postzegelcatalo-
gi te vinden zijn Wel beveelt de 
WADP aan dat de nieuwe num
mers samen met de gebruikelij
ke nummers m de catalogi wor
den vermeld Dat het bij ittegak emissies niet om een klem ongemak gaat bewijzen de vele websites die aan bet fenomeen aandacht besteden met name de 

verzamelaarswereld wordt getroffen door een hardnekkige plaag van emissies die in feite met veel anders zijn dan plakplaatjes 

ISO-CODES VAN DE BELANGRIJKSTE 
POSTZEGELUITGGEVENDE LANDEN 

AD Andorra 
AE Ver Arabische Emiraten 
AF Afghanistan 
AC Antigua en Barbuda 
Al Anguilla 
AL Albanië 
AM Armenië 
AN Netherlands Antilles 
AO Angola 
AQ Antarctica 
AR Argentinië 
AS Samoa (Amenkaans) 
AT Oostenrijk 
AU Australië 
AW Aruba 
AZ Azerbeidzjan 
BA Bosnië en Herzegowina 
BB Barbados 
BD Bangladesh 
BE België 
BF Burkina Faso 
BC Bulgarije 
BH Bahrain 
Bi Burundi 
Bj Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei Darussalam 
BO Bolivia 
BR Brazilië 
BS Bahamas 
BT Bhutan 
BW Botswana 
BY Witrusland 
BZ Belize 
CA Canada 
CC Cocos (Keelmg) Islands 
CF Centr Afrikaanse Rep 
CC Congo 
CH Zwitzerland 
CK Cookeilanden 
CL Chili 
CM Kameroen 
CN China (Volksrepubliek) 
CO Colombia 

CR Costa Rica 
CU Cuba 
CV Kaap Verdie 
CX Kersteiland 
CY Cyprus 
CZ Tsjechië 
DE Duitsland 
Dj Djibouti 
DK Denemarken 
DM Dominica 
DO Dominicaanse Republiek 
DZ Algerije 
EC Ecuador 
EE Estland 
EG Egypte 
ER Eritrea 
ES Spanje 
ET Ethiopië 
Fl Finland 
F] Fij, 
FK Falklandeilanden 
FM Micronesië 
FO Faeroer 
FR Frankrijk 
GA Gabon 
GB Groot Brittannie 
CD Grenada 
CE Georgië 
GF Frans Guyana 
GH Ghana 
Cl Gibraltar 
GL Groenland 
CM Gambia 
GN Guinea 
CP Guadeloupe 
GQ Equatoriaal Guinea 
GR Griekenland 
GS Ceorgia/Sandwicheilanden 
GT Guatemala 
GW Guinea Bissau 
GY Guyana 
HK Hongkong 
HN Honduras 
HR Kroatië 

HT Haiti 
HU Hongarije 
ID Indonesië 

Ierland 
Israel 
India 
BIOT 
Irak 
Iran 
IJsland 
Italië 
Jamaica 
Jordanië 
Japan 
Kenya 

KG Kyrgyzstan 
KH Cambodja 

Kiribati 
Comoren 
St Kitts and Nevis 
Korea (Noord) 
Korea (Zuid) 

IE 
IL 
IN 
10 
IQ 
IR 
IS 
IT 
JM 
JO 
|P 
KE 

KI 
KM 
KN 
KP 
KR 
KW Koeweit 

Kaaimaneilanden 
Kazakstan 
Laos 
Libanon 
St Lucia 
Liechtenstein 
Sn Lanka 
Libena 
Lesotho 
Litouwen 
Luxemburg 
Letland 
Lybie 

MA Marokko 
MC Monaco 
MD Moldavië 
MG Madagascar 
MH Marshalleilanden 
MK Macedonië 
ML Mah 
MM Myanmar 
MN Mongolië 
MO Macau 
MQ Martinique 

MR Mauntanie 
MS Montserrat 
MT Malta 
MU Mauritius 
MV Maldiven 
MW Malawi 
MX Mexico 
MY Maleisië 
MZ Mozambiek 
NA Namibië 
NC NieuwCaledonie 
NE Niger 
NF Norfolkeiland 
NG Nigena 
NI Nicaragua 
NL Nederland 
NO Noorwegen 
NP Nepal 
NR Nauru 
NU Niue 
NZ Nieuw Zealand 
OM Oman 
PA Panama 
PE Peru 
PF Polynesie (Frans) 
PC Papua New Guinea 
PH Filippijnen 
PK Pakistan 
PL Polen 
PM St Pierre et Miquelon 
PN Pitcairneiianden 
PT Portugal 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Qatar 
RE Reunion 
RO Roemenie 
RU Rusland 
RW Ruanda 
SA Saudi Arable 
Sb Solomoneilanden 
SC Seychellen 
SD Soedan 
SE Zweden 
SG Singapore 
SH St Helena 
SI Slovenië 

S| 
SK 
SL 
SM 
SN 
SO 
SR 
ST 
SV 
SY 
SZ 
TC 
TD 
IG 
TH 
T| 
FK 
TM 
TN 
TO 
TP 
TR 
FT 
TV 
TW 
TZ 
UA 
UG 
US 
UY 
UZ 
VA 
VC 
VE 
VI 
VN 
VU 
WF 
WS 
YE 
YT 
YU 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 

Spitsbergen 
Slowakije 
Sierra Leone 
San Marino 
Senegal 
Somalië 
Suriname 
Sint Thomas en Principe 
El Salvador 
Syrie 
Swaziland 
Turks and Caicoseilanden 
Tsjaad 
Togo 
Thailand 
Tadzjikistan 
Tokelau 
Turkmenistan 
Tunesië 
Tonga 
Oost Timor 
Turkije 
Trinidad en Tobago 
Tuvalu 
China (Taiwan) 
Tanzania 
Oekraïne 
Oeganda 
Verenigde 
Uruguay 
Oezbekistan 
Vaticaan 
St Vincent en Grenadmen 
Venezuela 
Maagdeneilanden (VS) 
Vietnam 
Vanuatu 
Wallis en Futuna 
Samoa 
Jemen 
Mayotte 
Joegoslavië 
Zuid Afnka 
Zambia 
Zaïre 
Zimbabwe 
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LOOSDRECHT 
DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 25 januari 2002 van 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 26 januari 2002 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 27 januari 2002 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde 
verenigingen 

- tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

- handelarenstands 

Plaats: 
Panda Hallen, Industrieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder lialf uur een 
gratis buspendel van en naar tiet Station 

N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

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

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 

1 

—f-FILATELIi: DE BOEIER - f - J 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in prachtkwaliteit van: 

•ü Nederland & OR i^ Indonesië 
i^ Rep. Suriname ik Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 
Regelmatig treft U daar nieuwe aanbiedingen. 
SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND POSTFRIS 
132-3 122 50 
134-5 59 00 
136-8 129 00 
139-40 14 75 
141-3 17 00 
144-8 49 90 
166-8 12 25 
169-76 10 20 
199-02 19 10 
203-7 37 50 
208-11 18 10 
212-9 108 00 
220-3 24 90 
224 32 60 
225-8 40 90 
229-31 37 50 
232-5 37 50 
236-7 340 00 
238-9 58 50 

296-9 23 80 
300-4 21 50 
305-9 22 25 
313-7 21 50 
323-4 9 10 
325-6 12 50 
327-31 22 50 
332-45 14 75 
346-9 269 00 
350-5 19 30 
356-73 79 00 
356a-d 52 00 
374-8 7 25 
379-91 3 60 
402-03B 141 00 
428-42 4 75 
460-8 3 85 
538-41 6 35 
544-8 7 15 

[nrs. vIgs. NVPH) 
550-55 23 80 
556-60 36 10 
563-7 12 50 
568-72 13 50 
578-81 11 50 
592-5 32 90 
596-00 6 35 
602-6 10 20 
607-11 6 80 
612-6 8 50 
617-36 5 90 
637-40 17 00 
641-5 12 50 
671-5 18 85 
707-11 7 60 
715-9 5 10 
722-6 7 15 
738-42 6 35 
747-51 6 70 

854 14 75 
886-8vel 43 00 
917 3 85 
937 4 30 
941-58 13 40 
952b-58b 11 80 
985-9 2 05 
1001 5 20 
1024 3 50 
1052paar 6 15 
1237-52 23 80 
1238-51a 12 00 
1307-8B 11 35 
1488-99 12 50 
1489x 2 50 
1524 3 40 
1535 3 40 
1541 3 20 
1560 3 50 

NEDERLANDS-INDIË POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
167-70 24 50 
172-5 37 00 
176-9 16 50 
186-94 14 50 
195-04 69 50 
211-15 39 50 

216 00 3 00 
217-20 27 50 
221-5 12 25 
226-7 3 50 
228-9 8 80 
230-4 12 20 

235-8 4 10 
239-40 2 70 
241-5 9 90 
246-52 7 90 
253-9 81 50 
266-71 7 50 

290-2 12 25 
293-7 19 50 
298-03 1 90 
304-16 7 40 
326-32 12 50 
337-46 83 50 

NEDERLANDS-INDIË POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
1-9 6 75 
10-18 24 50 
19-21 19 50 
22-24 15 00 
25-29 0 80 
30-37 5 40 

CURACAO-N 
100 2 25 
101-2 7 50 
103 2 40 
104-20 370 00 
126-34 28 00 
135-7 115 00 
141-52 87 00 
153-7 18 00 
168-77 10 90 
178-81 200 00 
185-94 45 50 

38-40 1 90 
41-44 1 60 
45-48 1 60 
49-52 1 60 
53 0 50 
54-56 0 40 

57-60 1 10 
61-62 0 50 
63-66 1 20 
67-68 0 30 
69-72 0 70 
73-74 0 20 

ED.ANTILLEN POSTFRIS 
195 21 70 
200-05 11 00 
206-8 8 70 
209-10 6 00 
218-29 37 00 
230-33 227 50 
234-8 27 50 
239-43 27 50 
245 3 50 
246 2 50 
248-52 7 50 

255-6 4 00 
265-8 2 30 
275-90 7 50 
298-02 3 20 
315-7 2 10 
330-2 1 20 
706-9 1 90 
723-6 2 00 
953-6 3 20 
959-64 5 70 
967 13 75 

SURINAME POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPJ-
127-9 5 70 
130-6 25 00 
137-40 40 00 
141-4 48 00 
146-9 31 00 
150 10 00 
151-6 37 50 
157-66 9 00 
167-74 40 00 

179-82 15 00 
183-6 8 70 
187-9 6 25 
190-3 7 00 
194 15 90 
195-6 18 00 
197-9 21 50 
214-9 12 00 
220-28 8 50 

229-38 51 00 
239-43 107 50 
247-8 4 00 
249-56 5 00 
257-73 17 50 
276-7 3 75 
278-9 7 50 
280-3 33 00 
285-93 8 50 

75 0 15 
76-77 0 20 
78-81 0 35 
port 1-6 5 20 
unt1-19 2150 
compl 140 00 

nrs. NVPH) 

luchtpost 
1-3 122 50 
4-16 31 50 
41-4 20 50 
45-52 12 50 
53-68 19 00 
69-81 11 50 
82-8 197 50 

port 
44-60 5 80 

) 
294 14 50 
297-07 5 50 
308 25 00 
309-11 22 00 
312-5 10 00 
317-20 5 00 
331-4 6 50 
340-4 4 50 
361-70 3 20 

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

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 
Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: Jnfo@filateliedeboeJernl geen winkel 

http://www.filateliedeboeier.nl


Veldeel van 39 zorgde voor verwar

ming, 714 
Velletjes: 959 
Verenigingen: 21, i i i , 197, 283, 384, 
463.635.731.815.905 
Verenigingsbladen: 
Filatelie sponsort Verenigingsblad
prijs, 566 
Verenigingsblad nuookperemail , 
890 
Veren igingsbladprijs 2001: 
Oost Europa Filatelie wint Vereni
gingsbladprijs, 814 
Verhuiskaart200i: 539 
Verhuiszegel 2001 (zelfklevend): 539 
Vervalsingen: 62,138,232, 312,408, 
490,672,766,832,936 
Voorverkopen: 
Voorverkoop Natuur en Toerisme 
Bierbeek, 528 
Walsall Security Printers: 
Opnieuw op bezoek bij Walsall Secu
rity, 532 
Wereldmuziekconcours: 
EKPV drie enveloppen WMCKerkra
de,53i 
Zakelijke postzegels 2001 (rol): 538, 
717 
Zelfklevende zegels: 
Eind van het millennium, eind van 
hetloketveP, 135 
Gemak voor klanten Royal Mail, 98 
Zomerpostzegels 2001 (Albert He

ijn):462 
Zomerzegels 2001:270, 274 

s originele Nederlandse tuinen op 
"ome, 406 

omerzegels 2001 nog even te koop, 
52 

ANDEN 

fnka: 
[, 922 

"ndboeken, 192 
and: 
ftomaatstroken, 620 

anie: 
Posirzegelboekjes, 736 

i'rney: 
Po'^ftzegelboekjes, 736 
Algbmeen: 
Anrfvoordcoupon, 806 

■(Jeugdfilatelie),92i 
Land#ennamen, 193 
Naslagwerken, 193, 286 
Postv(vaardestukken, 806 
Andoirra: 
Automiaatstroken, 108 
Andorra (Frans): 
Postzttgelboek)es, 124 
Argentinië: 
Autoncaatstroken, 108 
Postwaiardestukken, 388, 639 
Armen^ie: 
Postwalirdestukken, 639 
Postzegel boek] es, 222 
Australjie: 
Autom^atstroken, 108 
Postwaèrdestukken, 39,114,212, 
322,388,752,826,924 
Postzegdboekjes, 124,382, 546, 
736,836 
Azerbeidzjan: 
Postzegelboekjes, 658 
Belastnigzegels: 
Studies, 286 
België: 
Automaatstroken, 109,620 
Belgica rooi, 364,370,372, 380,530 
Boudew'in, 550 
Catalogi, 866 
CD/ROM's, 866 
Emissieprogramma's, 17,614 
Filatelisnsche diensten, 99 
Filatelistische ujdschriften, 530 
Handboeken, 193 
Internet, s6o 
Jeugdfilatelie, 98 
Literatuur, 364 
Poortmanzegels, 556 
Postgeschiedenis, 376 
Postmusea 16,268 
Po stwaardes tukken, 114 
Postzegelbladen, 530 
Postzegelboekjes, 466, 658 
Stempels, 193 
Tentoonstellingen, 370, 372,374, 
540 
Toerisme, 380 
Veilingen, 364 
Voorverkopen, 528 
Belize: 
Postwaardestukken, 639 
BosnieFlerzegowina: 
Postwaardestukken, 63g 
Brazilië: 
Automaatstroken, 620 
Postwaardestukken, 39 
Postzegelboekjes, 222 
Bulgarije: 
Postwaardestukken, 460,639 

Postzegelboekjes, 736 
Canada: 
Perforaties, 529 
Postwaardestukken, 39,114 
Postzegel boekjes, 124,222, 276, 
382,546,658,836,942 
Chili: 
Postzegelboekjes, 382 
China: 
Postzegelboekjes, 382, 658 
China (Taiwan): 
Automaatstroken, ig6,620 
Postwaardestukken, 39,388, 639 
Postzegelboekjes, 53,837 
Iteland: 
Automaatstroken, 108 
CD/ROM's, 117 
Postzegelboekjes, 52, 942 
Cuba: 
Postwaardestukken, 639 
Curajao: 
Postgeschiedenis, 128 
Proeven, 812 
Cyprus: 
Automaatstroken, 620 
Postzegelboekjes, 466 
Denemarken: 
Automaatstroken, 109,620 
CD/ROM's, 117 
Postwaardestukken, 39,322, 639, 
826 
Postzegelboekjes, 124,276, 382, 
736,942 
Dominicaanse Republiek: 
Automaatstroken, 620 
Duitsland: 
Auteursrechten, 890 
Automaatstroken, 109,621 
Catalogi, 576, 577, 588,648 
Fouten op postzegels, 530,807 
Gscheidlezegels, 530 
Handboeken, 116 
Harry Potter, 364 
Nietuitgegeven zegels, 530,923 
Non,mis, 530,923 
Noodzegels, 615 
Posterijen, 452 
Postmusea, 570 
Postwaardesmkken, 39,114, 388, 
460, 542,639,752, 826 
Postzegelboekjes, 124,546,658 
Proeven, 923 
Software, 529 
Sykeprovisorium, 615 
Tentoonstellingen, 269,615 
Veilingen, 529, 615,923 
Vervalsingen, 62,138, 232,408,766, 
832,936 
Duitsland (Berlijn): 
Catalogi, 286 
£1 Salvador: 
Dubbele waardeaanduidingen, 529 
Invoering euro, 52g 
Estland: 
Postwaardestukken, 640 
Postzegel boekjes, 736 
Europa: 
Catalogi, 116,269,922 
CD/ROM's, 117 
Faer"er: 
Postzegel boekjes, 836 
Finland: 
Automaatstroken, 194, 621 
Invoering euro, 807 
Postwaardestukken, 752 
Postzegelboekjes, 124,736,836 
Frankrijk: 
Automaatstroken, 194,621 
Jongkindzegel 2001,746 
Postgeschiedenis, 214 
Postwaardestukken, 39,115, 388, 
542,640,752,826, 924 
Postzegelboekjes, 222,382,466, 
658,836,942 
Vervalsingen, 62, 232 
Gibraltar: 
Druktechniek, 528 
Griekenland: 
Automaatstroken, 194 
Catalogi, 192 
Groenland: 
Fouten op postzegels, 891 
Kopstaande opdrukken, 891 
Postzegelboekjes, 52,124,466,837, 
942 
GrootBrittannie: 
Auteursrechten, 530 
Battle of Britain, 662 
Catalogi,ii7, 286, 922 
Drukkerijen, 183 
Filatelistische diensten, 362 
Grafische vormgeving, 614 
Handboeken, 192 
Handel, 615 
Harry Potter, 364 
Machins, 530,806 
Postadministraties, 362 
Postmusea, 99 
Poststukken, 529 
Postwaardestukken, 542 
Postzegel boekjes, 52,222,276,466, 
546,658,736,942 

Tweede Wereldoorlog, 662 
Tynan Plum, 572 
Veilingen, 572 
Vervalsingen, 232,672 
Zelfklevende zegels, 98 
Guernsey: 
Postzegelboekjes, 466,737,943 
Guyana: 
Fouten op postzegels, 98 
Hongarije: 
Gouden zegels, 891 
Postwaardestukken, 826 
Hongkong: 
Automaatstroken, 194 
Postzegelboekjes, 659,737, 837 
Ierland: 
Automaatstroken, 194 
Postwaardestukken, 388,460 
Postzegelboekjes, 52, 222,466,837, 
943 
IJsland: 
Postzegel boekjes, 53 
Indonesië: 
Bond (Tentoonstellingen), 549 
Catalogi, 116 
Israël: 
Automaatstroken, 194 
Postwaardestukken, 39 
Postzegelboekjes, 382 
Italië: 
Catalogi, 648 
Invoering euro, 807 
Postwaardestukken, 640,826 
Postzegelboekjes, 837 
Japan: 
Automaatstroken, 621 
NederlandJapan, 122 
Postzegelboekjes, 52 
Jersey: 
Postzegel boekjes, 382,737 
Joegoslavië: 
Postzegelboekjes, 52 
Jordanië: 
Postzegelboekjes, 276 
Kazachstan: 
Postzegelboekjes, 383 
Kirgizië: 
Postzegel boekjes, 222 
Korea (Noord): 
Koude oorlog, 362 
Postwaardestukken, 640 
Postzegel boekjes, 222, 276,659, 
837.943 
Korea (Zuid): 
Koude oorlog, 362 
Postwaardestukken, 640 
Kroatië: 
Postwaardestukken, 640 
Postzegelboekjes, 124 
Letland: 
Automaatstroken, 194 
Postgeschiedenis, 504 
Postzegelboekjes, 383,659 
Stempels, 504 
Liechtenstein: 
Liechtenstein, 722 
Postwaardestukken, 460 
Litouwen: 
Automaatstroken, 194 
Lokale zegels: 
Catalogi, 576 
Lord Howe Island: 
Postzegelboekjes, 836 
Luxemburg: 
Automaatstroken, 194 
Invoering euro, 807 
Postwaardestukken, 640 
Postzegelboekjes, 547 
Macau: 
Automaatstroken, 195 
Postzegelboekjes, 383 
Macedonië: 
Postwaardestukken, 640 
Postzegelboekjes, 737,837 
Maleisië: 
Postzegel boekjes, 222,837 
Malta: 
Automaatstroken, 621 
Catalogi, 866 
Postwaardestukken, 640 
Man: 
Automaatstroken, 622 
Postwaardestukken, 640 
Marshalleilanden: 
Postzegelboekjes, 222, 383,943 
Moldavië: 
Postwaardestukken, 542, 640,925 
Postzegelboekjes, 276,737 
Monaco: 
Postzegel boekjes, 222 
Montenegro: 
Postzegelboekjes, 547 
Nederland: 
Aangetekendzegel 2001,718, 808 
Aanvuliingszegel 2001,16,19 
Adreswij zigingskaarten, 367 
Albert Heijn, 366 
Amphilex 2002, 844 
Automaatstroken, 195, 622,818,900 
Babyzegels 2001, 538 
Baliefrankeerzegels, 530 
Beatrixzegels 2001 (zelfklevend), 539 

Beroemdheden op postzegels, 822 
Beurzen, 32,182,183, 531 
Blokje 100 jaar KVGO 2001,716,718 
Blokje 150 jaar postzegels 2001,718 
Blokje Max Euwe 2001,186,188 
Blokje Vrijwilligerswerk 2001,186, 
188,316 
Boekenweekzegels 2001,185,188 
Briefkaart type 'tien voor uw brie

ven', 539 
Briefkaarten, 367 
Business Centers, 530 
Cartoonzegels 2001, 531, 618,891 
Catalogi, 116 
Censuur, 689 
Cinderella's, 629 
Crouwelzegels (zelfklevend), 538 
Dag van de Aerofilatelie, 452 
Dag van de Jeugdfilatelie 2001,327 
Diefstal, 98,99 
Digitale postzegels, 834 
Digitale revolutie, 306 
Drukafwij kingen, 714 
Drukkerijen, 184 
Druktechniek, 18,100,135,183,184, 
270, 366,462, 532, 616,716,808, 
894 
Email, 306 
Estamps, 834 
Emissie 1852,844 
Emissieprogramma's, 810 
Europostzegeis 2001, 538,807 
Eurozegels, 184 
Februaristaking, 118 
Filateliebalies, 528 
Filatelieloketstempels, 656,890,912 
Filatelieloketten, 656 
Fiscale zegels, 629 
Frankeermachines, 223,306 
Geconfisceerdepost, 689 
Gelukwensenzegels 2001 (zelfkle

vend), 539 
Grafische vormgeving, 398,614, 
629,890 
Handboeken, 922 
Handel, 16,668 
Hangblokken, 616 
Hangboekjes, 184,186,270,367, 
476,616,716,809,891 
Huwelijkszegels 2001, 538 
Internet, 16,306, 890 
Invoeringeuro, 363,453,454,462, 
532, 538,564,668,714,715,807, 
890 
Jeugdfilatelie, 54,99,327,363 
Jubileumboek 1852,844 
Kaders, 190 
Kerst en meuwjaarspost, 292 748 
Kinderpostzegel 2001,717,719 
KNWzegel 2001,24 
KNWzegels 2001,16,100 
Kortingzegels 2000,18 
Kortingzegels 2001,896 
KPN, 914 
Landschapszegel 2000,183 
Luchtpost, 492,764,891 
Maxima, 806 
Motorfilatelisten, 182 
Museum voor Communicatie, 762, 
gi2 
Nachtwachtzegel 2000,100 
NederlandJapan, 122 
Nieuwekunstzegels 2001,274, 367, 
486 
Omzetbelastingzegels, 629 
Partijenpos tzegel 2000,17 
PhilaNed, 890 
Portbetaaldzegel 2001,715 
Portbetaaldzegels 2000,100 
Postale etiketten, 200 
Postautomatisermg, 208 
Postbezorging, 200,292 
Postdistributie, 200 
Posterijen, 914 
Postgeschiedenis, 183, 214,364, 384 
Postkantoren, 368,452,914 
Postsorte ring, 208 
Poststukken, 183 
Postverwerking, 940 
Postwaardestukken, 212, 322,367, 
492,539,542,638,752,924 
Postzegel boek) es, 276, 546,658, 
836,942 
Pos tzegel markten, 290 
Priorityblad 2001, 539 
Priontymail, 940 
Prioritypost, 200 
Proeven, 812 
RampEnsched,, 326,362 
Rotterdam, 756 
Rotterdamzegel 2001,102,185, 618 
Rotterdamzegel 2001,278,280 
Rouwzegels 2001, 538 
Slobgaten, 367 
Stadspost, 98 
Stempels, 141, 226,288,292,410, 
418,483, 569,574,614, 656,671, 
715,748,825,890.912,939 
Studies, 193 
Telegraafdienst, 914 
Telegrammen, 714,762 
Telegramzegels, 914 

Tentoonstellingen, 17,182, igo, 246, 
268, 363,384,452, 510, 528, 531, 
574,642,714,715,807 
Thematische filatelie, 807 
Tien voor uw brieven (Albert Heijn), 
366 
Tienvooruwpost2001, 538,714 
Veilingen, 16,104,182,402,452,714 
Verenigingsbladen, 566,890 
Verhuiskaart 2001, 539 
Verhuiszegel 2001 (zelfklevend), 539 
Vervalsingen, 62,138,312,408,490, 
672 
Walsall Security Printers, 532 
Wereldmuziekconcours, 531 
Zakelijke postzegels 2001,717 
Zakelijke postzegels 2001 (rol), 538 
Zelflclevende zegels, 135 
Zomerpostzegels 2001,182 
Zomerpostzegels 2001 (Albert He

ijn), 462 
Zomerzegels 2001,270,274,406, 
452 
Nederlands NieuwGuinea: 
Proeven, 812 
NederlandsIndie: 
Luchtpost, 903 
Postgeschiedenis, 128 
Proeven, 812 
Nederlandse Antillen: 
Proeven, 812 
NieuwCaledonie: 
Postzegelboekjes, 837 
NieuwZeeland: 
Postwaardestukken, 389 
Postzegelboekjes, 383,466,659,737 
Nigeria: 
Vervalsingen, 766,936 
Noorwegen: 
Automaatstroken, 195,622 
Posttarieven, 452 
Postwaardestukken, 213 
Postzegel boekjes, 52, 276,467, 659 
Norfolkeiland: 
Automaatstroken, 622 
Postzegelboekjes, 383 
Norfolkeilanden: 
Automaatstroken, 195 
Oekra<ne: 
Postwaardestukken, 543 
OostTimor: 
OostTimor, 529 
Oostenrijk: 
Automaatstroken, 195, 622 
Invoering euro, 362 
Postwaardestukken, 40,115,213, 
542,641,826 
PapuaNew Guinea: 
Postzegel boekjes, 659 
Polen: 
Automaatstroken, 195 
Handboeken, 192 
Postzegelboekjes, 124, 383,467,65g 
Portugal: 
Automaatstroken, 195 
Postwaardestukken, 461,826 
Republiek Srpska: 
Postzegelboekjes, 737 
Roemenië: 
Postwaardestukken, 543 
Tentoonstellingen, 806 
Rusland: 
Catalogi, 193 
Postwaardestukken, 40, 213,461, 
641,826, 925 
Postzegel boekjes, 467,547 
Vervalsingen, 408 
San Marino: 
Postwaardestukken, 461 
Postzegelboekjes, 53 
Sierra Leone: 
Mars, 807 
Singapore: 
Automaatstroken, 195 
Postzegelboekjes, 547 
Slovenië: 
Postwaardestukken, 115,641 
Postzegel boekjes, 53,383 
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Slowakije: 
Automaatstroken, 622 
Postwaardestukken, 641 
Spanje: 
Automaatstroken, 622 
Cinderella's, 452 
Handboeken, 286 
Postwaardestukken, 641, 827 
Veilingen, 529 
Sri Lanka: 
Postwaardestukken, 641 
Srpska, Republiek: 
Postzegelboekjes 383 
St-Thomas en Principe: 
Postwaardestukken, 752 
Suriname: 
Postgeschiedenis, 128 
Proeven, 812 
Thailand: 
Postwaardestukken, 40 
Postzegelboekjes, 222,837 
Thematische catalogi: 
Catalogi, 117,193,269, 576, 577, 
588, 648,866 
Studies, 866 
Tsjechië: 
Automaatstroken, 196 
Internet, 99 
Postwaardestukken, 99,322,461, 
752 
Postzegel boekjes, 53 
Tsjechosiowakije: 
Postgeschiedenis, 327 
Tunesië: 
Automaatstroken, 196 
Turkije: 
Postwaardestukken, 323,461 
Vanuatu: 
Postzegel boekjes, 837 
Vaticaan: 
Postwaardestukken, 40,753 
Postzegelboekjes, 943 
Verenigde Arabische Emiraten: 
Postwaardestukken, 40 
Verenigde Naties: 
Postzegelboekjes, 222, 547,838 
Verenigde Naties (New York): 
Postwaardestukken, 389, 543,827 
Verenigde Staten: 
American Philatelic Society, 615 
Beveiligingstechnieken, 26g 
Buizenpost, 614 
Catalogi, 648 
Cinderella's, 648 
Direct mail, 528 
Druktechniek, 269 
Filatelie, 362 
Fouten in films, 269 
Fraude, 8gi 
Georganiseerde filatelie, 615 
Grafische vormgeving, 268 
Houdim, 806 
Oplichting, 891 
Patriottisme, 8gi 
Perfins, 614 
Poststukken, 806 
Postwaardestukken, 115,213,323, 
753.925 
Postzegel boekjes, 124,222,659,943 
Rolzegels, 614 
Wereld: 
Catalogi, 192 
West-Europa: 
Catalogi, 576 
Wit-Rusland: 
Postzegclboekjes, 467, 659 
Witrusland: 
Postzegelboekjes, 943 
IJsland: 
Automaatstroken, 196 
Postzegel boek] es, 124, 547,943 
Zeppelins: 
Catalogi, 576, 648 
Zuid-Afrika: 
Automaatstroken, 196 
Boerenoorlog, 908 
Postwaardestukken, 753 
Postzegelboekjes, 125, 223,547 
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Talen, 8go 
Televisie, 528 
Zuid-Amerika: 
Catalogi, 117 
Zuid-Korea: 
Automaatstroken, 196 
Zuidpoolgebied (Frans): 
Postzegelboekjes, 943 
Zweden: 
Postzegelboekjes, 223,660,838,943 
Zwitserland: 
Automaatstroken 196 
Chocosuisse-zegels Zwitserland, 362 
Grafische vormgeving, 614 
Postwaardestukken, 213,461,753, 
926 
Postzegelboekjes, 383,944 
Postzegeldrukkerij en, 363 
Rijdende postkantoren, 8gi 
Variëteiten, 891 
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Briefschrijven, 322,838 
Brokaat, 222 
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Victonaans tijdperk, 592 i 
Vissen, 382,780 943,958 I 
Vlaggen, 124,891 
Vleermuizen, 213 779,960 
Vliegtuigen, 222,466,467, 506, 565, 
569,826 
Vlinders, 691,780 
Vluchtelingen, 867 
Voedsel, 942 
Voetbal, 71,837 
Vogels, 40,69,222 382,385 42g, 
466,467,590,620,621,639 648 
658,659,690,691,736,826 837, 
848,958 
Volkenkunde, 718 
Vrede, 63g, 8gi 
Vrijwilligers, 186,188 
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STAND NR. 53 (RECHTS ACHTERIN) 
De 1 ƒ FILATELIEBEURS 25, 26 en 27 JANUARI 2002 

PANDA HALLEN in NIEUW LOOSDRECHÏ 
In onze stand nr. 53 verkopen wij betere en lastige zegels tot± 1950 van de volgende 
landen: 
NEDERLAND gespecialiseerd: emissie 1852 plaatposities + stempels, puntstempels, 
kleinrondstempels, langstempels, enz., tandingen en typen post-en portzegels, enz. 
NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN: gebruikt, ongebruikt en postfris. 
NEDERLAND PLAATFOUTEN: primaire en secundaire plaatfouten op post-en 
portzegels volgens v. Wilgenburg en leiddraad catalogi. 
EUROPESE LANDEN: Albanië, Andorra, Baltische Staten, België, Bulgarije, Creta, 
Croatië, Cyprus, Denemarken + gebieden, Duitsland + gebieden, Egeese eilanden, 
Engeland + gebieden, Finland, Frankrijk incl. ongetand en épreuves de luxe, Gibraltar, 
Griekenland + gebieden. Groenland, Hongarije, Ierland, Italië + gebieden, Joegoslavië 
+ gebieden, Levant, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Memel, Monaco incl. ongetand 
en kleurproeven, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal + gebieden, Roemenië, 
Rusland + gebieden, San Marino, Servië, Silezië, Slowakije, Spanje + gebieden, 
Tliracië, Triest, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Vaticaans, IJsland, Zweden, Zwitserland. 
BUITEN EUROPA: Duitse-, ENGELSE-, Franse-, Portugese-, en Spaanse 
KOLONIËN, Israel, Japan, diverse landen in Afrika, Zuid- en Midden Amerika, Azië. 
DIVERSE MOTIEVEN: Bloemen, Dieren, Ruimtevaait. Sport, Treinen, Ver-Europa 
en Vogels. 
Voor de goedkope ontbrekende zegels en nieuwere zegels tot ± 1975 kunt U alvast een 
mancolijst sturen of faxen. 

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

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
* beleggingsadviezen j h r . Van Sypesteynlaan 19 

IX A K I j / ^ p v p 1231 XLLoosdrecht 
Fax (035)5824926 

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

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

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnumnner 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
3106 80 581 

Loosdrecht 

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

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

Wij hebben een stand op de 
volgende MPO beurzen; 

20 jan Rotterdam Groothandelsgebouw 
Den Haag "De Uithof' 
Eindhoven "De Tongelreep" 
Nieuwegein "Het Veerhuis" 
Rotterdam Groothandelsgebouw 
Den Haag "De Uithof' 
Eindhoven "De Tongelreep" 
Utrecht "Jaarbeurs" 
Rotterdam Groothandelsgebouw 

10 
24 
24 
1 
7 
14 
21 
20 

feb 
feb 
mrt 
apr 
apr 
apr 
apr 
mei 

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

MOTIEFZEGELS grote voor 
raad bloemen, dieren, ruimte
vaart, sport, enz. Meest voor 
1975. 
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Brunei 
Sultans 
AI sinds de veertiende 
eeuw is Brunei Darussahm 
een sultanaat. Tot op de 
dag van vandaag regeer
den 29 sultans over het in 
het noordwesten van 
Borneo gelegen gebied. 
De vijf laatsten hebben 
een plaats gekregen in 
een boekje dat al op 15 
juli 2000 blijkt te zijn ver
schenen. Het boekje be
vat, behalve veel tekst en 
illustraties, vijf postze
gels van 60 s. 

moedelijk zal op de zegels 
de kerk van G0ta afgebeeld 
worden. 

Jersey 
Bloemencorso 
Op 8 augustus komt Jersey 
met een grootformaat 
boekje (waarden nog niet 
bekend) dat postzegels be
vat met afbeeldingen van 
bloemen die gebruikt wor
den voor de jaarlijkse Battle 
of Flowers. Met deze emissie 
wordt het eeuwfeest van 
deze carnavaleske bloe-
menstrijd luister bij gezet. 

Voorzijde van hetpostzeflclboekje van Brunei 

Cyprus 
Europa 2002 
Hoewel de post van Cy
prus nog geen uitgifteda
tum meedeelde, is al wel 
bekend dat de Europaze
gels van dit jaar ook in 
boekjes verkrijgbaar zul
len zijn. Ze bevatten vier
maal de zegel van 20 c. 
en viermaal die van 30 c. 

China (Taiwan) 
Jaaruan het paard 
Taiwan is altijd ruim op 
tijd met de uitgifte van 
zijn nieuwjaarszegels. Al 
op 3 december zagen de 
'Jaar van het paard'-zegels 
het licht. Er zit ook weer 
een boekje bij: het bevat 
twaalf zegels van $ 3.50. 

Faeröer 
Drie boekjes m 2002 
Op 8 april zal, als onder
deel van een gemeen
schappelijke noordse uit
gifte, een postzegelboelqe 
verschijnen met vijfmaal 
twee postzegels. Óp de 
beide zegels (elk van 
6.50 k.) staan afbeeldin
gen van glas-in-loodramen 
van de Faeroese artiest 
Tróndur Patursson. De uit
gifte hangt samen met de 
vijftigste verjaardag van de 
noordse raad. 
Er komen ook weer twee 
kerstboekjes: zesmaal 5.00 
en zesmaal 6.50 k. Ver-

Letland 
Baltische kust 
In een gemeenschappelij
ke uitgifte met Esüand en 
Litouwen verscheen op 15 
september een aantal 
postzegels met het thema 
'Baltische kust'. Omdat 
van 14 tot 16 september in 
Riga de tentoonstelling 
Baltica 2001 plaatsvond, 
was dat voor Letland een 
mooie gelegenheid er een 
boekje aan toe te voegen. 
Het boekje bevat zes post
zegels van 15 L. 

Libië 
31ste verjaardag revolutie 
Nogal laat - ik zag ze ook 
niet eerder - kan ik mel
den dat Libië in het jaar 
2000 de verjaardag van de 
i-septemberrevolutie op
nieuw heeft aangegrepen 
voor de uitgifte van een 
postzegelboekje. Het 
boekje bevat zestien 
postzegels van 100 d., 
waarop plaatjes staan van 
de ontwikkelingen in 
deze Arabische volksre
publiek. 

Luxemburg 
Fun Sports 
In maart geeft Luxem
burg een boekje uit met 
een aantal zelfklevende 
zegels op het thema Fun 
Sports. Meer details vol
gen, maar we kennen al 
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Ook Khadofji is prominent op en in het boekje aanwezig. 

een voorbeeld uit Zwit
serland. In 1998 ver
scheen daar zo'n boekje 
met Trendy Sports, zoals 
straatvoetbal, fietsen, 
beach-uolley, snou;boarden 
en Inlineskating. 

Noorwegen 
Programma 2002 
De boekjesmachine bij 
Enschedé, die enkele ja
ren geleden met veel ge
juich werd binnenge
haald en verder werd ont
wikkeld, heeft het de 
laatste tijd niet meer zo 
druk. Wat Noorwegen 
betreft is er dit jaar weer 
werk aan de winkel. Vier 
nieuwe boekjes staan er 
op het programma: 
12 april - eeuwfeest 
Noorse voetbalbond 
(achtmaal 5.50 k.); 
12 april - sprookjesfigu
ren, twee boekjes (met 
zegels van 5.50 en 
g.ook.); 
20 november - kerstge
woonten (achtmaal 
5-50 k.) 

Norfolkeiland 
Bounty Day 
Al eerder berichtte ik 
over een Bounty Day-
boekje op Norfolkeiland 
zonder te weten wat dit 
eigenlijk inhield. Intus
sen kwam er meer infor
matie, zodat ik nu kan 
melden dat het boekje op 
8 juni van het afgelopen 
jaar verscheen en veertig 
zegels van 5 c. bevat. Op 
Bounty Day viert men de 
komst van de Pitcairners 
(bewoners van het enkele 
duizenden kilometers 
oostelijker in de Grote 
Oceaan gelegen Pitcairn-
eiland) in 1856. Tot aan 
de ontdekking door Ja
mes Cook was Norfolkei
land onbewoond. Vervol
gens deed het enkele ma
len dienst als Britse straf

kolonie. De immigranten 
uit Pitcairn kunnen daar
om als de eerste echte be
woners beschouwd wor
den. 
Het inwonertal van Nor
folkeiland is overigens 
maar bescheiden: onge
veer 2.000. De oplage van 
het boekje is wat groter: 
6.000. 

Geparfiimeerd boekje 
Norfolkeiland is op de 
eerste plaats een toeris
teneiland. Daarnaast 
staat het onder meer be
kend als producent van 
parfums. Op 9 juni ver
scheen een serie getiteld 
Toerisme 1. Tegelijkertijd 
zag een boekje met geuri
ge postzegels uit deze se
rie het licht. Prijs van het 
boekje is $ 10.-. Oplage 
dit keer 10.000 boekjes. 

Mini Spelen 
Elke vier jaar worden de 
South Pacific Mini Games ge
houden. Afgelopen 
maand vonden ze - voor 
het eerst - plaats op Nor
folkeiland. Sporten als at
letiek, handboogschieten, 
golf, netball (soort vrou
wenbasketbal), squash, 
tennis, triation en body 
building beheersten twee 
weken lang het eiland. 
Omdat het locale tarief 
begin augustus van 5 naar 
10 cent was verhoogd, be
staat de inhoud nu uit 
twintig zegels van 10 cent. 

Polen 
Ciechanów 
De uitermate actieve 
postdirecteur in de Pool
se stad Ciechanów weet 
van geen ophouden. In 
amper twee jaar tijd 
slaagt hij erin bijna hon-
derd(!) locale boekjes uit 
te brengen. Meestal be
vatten de boekjes postze
gels van nieuwe uitgiften, 
maar een enkele keer 
moet er ook wel eens een 
winkeldochter aan de 
man gebracht worden. 
Blijkens een mededeling 
op het boekje zijn het 
steeds oplagen van i.ooo 
stuks. 
Op I september versche
nen er drie boekjes met 
postzegels die uitlcwa-
men ter gelegenheid van 
Euro-Cuprum 2001, een 
tentoonstelling met een 
Europees tintje in de stad 
Lubin. De inhoud bestaat 
uit vijf zegels van i.oo, 
i.go en 2.00 z. 
Op 10 september volgde 
een boekje met vijf zegels 
van I z.; thema is de ex
positie in het Poolse oor
logsmuseum. 
De 75ste verjaardag van 
de Poolse spoorwegen 
werd op 24 september 
gevierd. Eén van de ze
gels, die van i.oo z, is 
ook in een boekje ver
krijgbaar. 
Hoe zien kinderen Polen 
in de 21e eeuw? Drie teke
ningen geven hun visie op 
de toekomst. Drie boekjes 
dus ook: met 1.00, i.go en 
2.00 z.; uitgiftedatum 28 
september. 
Polen heeft zich wèl voor 
het WK voetbal geplaatst; 
een zegel van i.oo z. laat 
dat sinds 6 oktober we
ten. 

Poolsc Spooruicgcn 75 jaar 

De mascotte van de Mini Spelen met de vlag van Norfolkeiland. 

Local Postage Stamps 
6th South Pacific Mini Qames. 
liorfolk Island 3-14 December 2001 
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success and a pteaaant, memorable experience 

$2 20 X 10< stamps 
Booklet no. 9 - 2001 



Polen aaat naar het WK. 

De Wereldpostdag werd 
op g oktober gevierd met 
een postzegel van i.go z., 
terwijl het reeksje boekjes 
voorlopig op 13 oktober 
afgesloten werd met de 
zegel van i.oo z. ter gele

genheid van het twaalfde 

Violistenconcours 

internationale violisten

concours in Wieniawski. 

Singapore 
Rainbows of the Sea 
De vissen die afgebeeld 
zijn op de op 24 oktober 
in Singapore verschenen 
nieuwe serie permanente 
zegels worden door de 
PTT daar Rainbows ojthe 
Sea genoemd. Eén van de 
zegels heeft de aandui

ding For Local Addresses 
Only; deze is verkrijgbaar 
in vellen, in velletjes van 
twintig en in boekjes van 
tien stuks. Het tarief voor 
een locale brief bedraagt 
momenteel 22 c. 

Het boekje met de zelfklevende 
aapjes. 

Eerder vorig jaar  ik ver

gat het te melden  ver

scheen zo'n zelfde boekje 
met tien postzegels waar

op een orangoetang 
staat afgebeeld. 

Verenigde Staten 
Samen houden we stand 
De in het vorige nummer 
gemelde Amerikaanse 
zegels United We Stand 
verschenen eerder dan 
verwacht, namelijk al op 
24 oktober. Br zijn inder
daad ook boekjes met 
twintig zegels (van 34 c.) 
van vervaardigd. 

' f' 
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Super nieu^ 
EUROmuntenalbum voor 
Eurolanden in CLASSICuitgevoering 
Met de hand vervaardigde CLASSICband. 
Prachtige kunstleren band met schitterende kleurenafbeeldingen op de voor en rugzijde 
(m kartonnen beschermhoes). 
Inhoud: 6 Euromuntbladen van dik zwart karton met uitsparingen voor de munten 
Uitschuifbare hard PVCstroken dekken de munten af. Geschikt voor sets uit 1 2 landen 
(2 sets per blad). Informatieblad met de gebruiksaanwijzingis bijgesloten. 
Formaat band 238 x 270 mm in de kleur blauw 

Best.Bez.: CLASEUROBL 

14,95 
(DM 29,24) 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG G M B H & CO. K G Postfach 1340 
21495 Geesthacht Telefon 0 41 52 / 8 O l  O Fax. O 41 5 2 / 8 O l  2 2 2 

EMail. lnfo@Leuchtturm.com vnAnv.Leuchtturm.de 

LEUCHTTURM Bureau in Nederland: 
Uitgeverij Zonnenbloem B.V 

Haarlemmerstraat 74 2181 HD Hillegom 

KILOWAAR MET VEELAL 2000/2001 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 
Zwitserland ■ met toeslag en tiogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W Europa : grote sortenng 1 tioge waarden 
Skandinavie: grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen grote variatie 1 hogere waarden 
Engeland . veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortenng 
MISSIEWAAR 
Australië • veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa . onuitgezocht 

100 gr 
8,70 

13,70 
8,20 

10,50 
7,00 
9,60 
4,60 
8,70 

7,30 

250 gr 
21,50 
34,00 
20,00 
26,00 
16,00 
24,00 
11,50 
21,80 

10,00 
18,25 

7,00 
6,60 

I k g 
77,20 

127,50 
72,50 
96,00 
63,50 
86,50 
36,50 
73,00 

36,50 
68,20 
23,00 
25,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 45,00 i € 3,50 porto / Orders boven € 45, portovrij 
Levering onder rembours + € 5,75 porto Filatelistische frankering 

Korting voor grotere partijen op aanvraag 
Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 

Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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

mailto:lnfo@Leuchtturm.com
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BONDSBIBLIOTHEEK EN COMMISSIE 
FILATELISTISCHE VORMING OP POSTEX 2001 

Veel bezoekers wisten in 
oktober tijdens liet eerste 
weekend van de herfstva
kantie, de weg naar de 
postzegelshow Postex 
2001 in Apeldoorn te vin
den. 
Tussen de stand van de 
Commissie Filatelisti
sche Vorming en die van 
PhilaNed en tegenover de 
Postzegelgebruikers
groep van de HCC, was 
de stand van de Bondsbi
bliotheek te vinden. In
houdelijk gezien was er 
dus geen betere plek te 
bedenken. Gewapend 
met een Internetaanslui
ting en het nieuwe zoek
systeem wist de Bondsbi
bliothecaris, mevrouw 
Marijke van der Meer, bij 
de bezoekers belangstel
ling te wekken voor de in 
Baarn bestaande moge
lijkheden voor leden van 
de Bond. Aandacht zowel 
voor studie en verdieping 

binnen de filatelie als 
voor de hulp die de com
puter daarbij kan bieden. 
Combinatie van beide be
schouwt de Bondsbiblio
theek als haar core 
business. Het uitdragen 
van deze visie leidde op
nieuw tot interessante 
contacten met concrete 
afspraken als resultaat. 
De plaats van de stand 
van de Bondsbibliotheek 
naast die van de Commis
sie Filatelistische Vor
ming was niet toevallig. 
Al geruime tijd bestaat er 
een nauwe samenwer
king tussen deze twee 
Bondsdiensten. In de 
cursus Begeleiding bij Fila
telie (BEF) wordtal meer 
dan een jaar informatie 
over de Bondsbibliotheek 
opgenomen.Tijdens deze 
cursussen is gebleken dat 
er bij de verzamelaars 
grote behoefte bestaat 
aan meer kennis over 

speciale onderwerpen, 
zowel in de traditionele, 
de posthistorische en de 
thematische filatelie. 
De Bondsbibliotheek, 
één van de best voorziene 
filatelistische bibliothe
ken ter wereld, kan in 
ruime mate in deze be
hoefte voorzien. Daarom 
zal binnenkort worden 
begonnen met een voor
lichtingsprogramma op 
dia's en/of sheets, dat 
verenigingen kunnen ge
bruiken tijdens vereni
gingsbijeenkomsten. 
Ook verder bruist de 
Commissie Filatelisti
sche Vorming onder lei
ding van de coördinator, 
de heer Bert Langhorst, 
van activiteit. Onlangs 
zijn weer cursussen BBF 
gestart bij de afdelingen 
Velp en Ede van de ver
eniging de Globe en er 
lopen nog cursussen in 
Weert, Helmond en Tiel. 

In een aantal andere 
plaatsen hebben vereni
gingen belangstelling 
voor deze cursus ge
toond. Tijdens de ten
toonstellingen in Apel
doorn en Reuver in okto
ber jl. werden met succes 
cursussen Begeleiding Be
ginnende Exposanten (BBE) 
gehouden. Dit jaar zullen 
deze cursussen worden 
gegeven tijdens de ten
toonstellingen in Goes 
(14,15 en 16 februari), 
Eist (23 en 24 maart). 
Leek (3, 4 en 5 mei) en 
weer op de Postex 2002 in 
Apeldoorn (18,19 en 20 
oktober). Ook het aantal 
ondersteuningspunten in 
de verschillende Regio's 
waar cursusmateriaal is 
opgeslagen, wordt voort
durend verder uitgebreid. 
De Commissie Filatelisti
sche Vorming heeft het 
voornemen om op zater
dag g maart weer een bij
eenkomst met alle do
centen van de cursus BBF 
te houden. 

Met ueel enthousiasme wisten mevrouiu Marijke van der Meer en de heer Bert Langhorst bij de bezoekers uan de Postex 200: belangstelling te ujekkcn 
uoor de ortiuiteiten uan de Bondsbibliotheek en de Filatelistische Votming. 

EUROPHILEX 
OP CYPRUS 

02 

Van 22 tot en met 29 ok
tober 2002 wordt in Ni
cosia (Cyprus) de FEPA
tentoonstelling 
Europhilex 02 gehouden. 
De tentoonstelling wordt 
erkend door de FIP, 
waardoor een te behalen 
bekroning geldig is bij 
aanmelding voor elke 

toekomstige FIP en 
FEPAtentoonstelling. 
Het aantal kaders is op 
dit moment nog onbe
kend. 
De volgende tentoonstel
lingsklassen worden toe
gelaten: Traditioneel, 
Postgeschiedenis, Post
waardestukken, Maxima
filie en Literatuur. 
Deelname is mogelijk 
voor inzendingen die al 

eerder op een FEPA of 
FlPtentoonstelling zijn 
toegelaten, dan wel ten
minste 75 punten hebben 
behaald op een nationale 
(categorie i) tentoonstel
ling. 
Als landscommissaris 
voor Nederland is door 
de Bond de heer H, Bui
tenkamp aangewezen. 
Aanmeldingsformulieren 
en de voorwaarden voor 

deelname kunnen bij de 
landscommissaris wor
den aangevraagd. Deze 
zullen zo spoedig moge
lijk, na ontvangst uit Cy
prus, aan de aanvragers 
worden toegestuurd. Het 
contactadres van de 
landscommissaris is: 
Henk Buitenkamp 
Van Beresteijnstraat 26a 
9641 AB Veendam 
Telefoon 0598636165 

http://v%c5%bdTv.nbfv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nl


REGIOBESTUURDERS VERGADERDEN 
VOOR HET EERST ALS REGIORAAD 

Na enkele eerdere be
sprekingen in de afgelo
pen tijd, kwamen de ver
tegenwoordigers van de 
Regio's en het Bondsbe
stuur op lö november 
voor de eerste maal bij
een onder de naam Regio
raad. Deze vergadering 
werd bijgewoond door 
vertegenwoordigers van 
zeven Regio's, JFN en 
drie leden van het Bonds
bestuur. Door de aanwe
zigen werd de heer H. 
Buitenkamp, vice-voor-
zitter van de Bond, tot 
voorzitter benoemd. Er 
werd geen secretaris aan
gesteld; de heer D. van 
der Zee zal tijdens de ver
gaderingen als notulist 
fungeren. Besloten werd 
om op korte termijn een 
reglement voor het func
tioneren van de Regio
raad op te stellen en dat 
op de voorzittersvergade
ring in januari te presen
teren. Er zullen geen sta
tuten en huishoudelijk 
reglement worden opge
steld. De Regiobesturen 
behouden hun eigen ver
antwoordelijkheid en 
vrijheid van handelen; zo 
zal het wel of niet toela
ten van niet bij de Bond 
aangesloten verenigin
gen voorbehouden blij
ven aan de betreffende 
Regiobesturen. 
Het Bondsbestuur deelde 
mee dat op de enquête 
door het Groot Filatelis-
tisch Overleg (GFO) een 
response van 20% werd 
ontvangen. De informa
tie wordt momenteel uit
gewerkt en de resultaten 
zullen naar verwachting 
op de voorzittervergade
ring worden aangebo
den. 

Met betrekking tot ten
toonstellingen kwamen 
het reglement voor de 
éénkaderklasse en de be
oordeling van inzendin
gen voor de open klasse 
aan de orde. In Neder
land wordt een reglement 
voor de éénkaderklasse 
gehanteerd dat afwijkt 
van reglementen in ande
re landen. Die reglemen
ten tonen veel overeen
komst met de reglemen
ten voor de andere klas
sen, waardoor het moge
lijk is om met één kader 
hetzelfde resultaat te be
halen als met een uitge
breide verzameling van 
meerdere kaders. Het be
stuur van de FIP heeft in
middels het belang van 
de éénkader klasse er
kend en heeft daarom 

een aantal voorstellen ge
daan aan de FIP landen 
om tot een gelijkluidend 
reglement te komen. Eén 
van de voorstellen betreft 
het reglement dat tijdens 
Amhilex 2002 zal worden 
gebruikt en dat overeen
komt met het Nederland
se reglement. In Neder
land bestaat geen regle
ment voor de open klasse 
en wordt volstaan met 
een korte handleiding. 
Op de tentoonstelling 
Hafnia 2001 werd echter 
wel een reglement ge
bruikt. De vergadering 
was van mening dat dit 
geen juiste ontwikkeling 
is en dat het in strijd is 
met de filosofie voor deze 
klasse. Aan het Bondsbe
stuur werd gevraagd om 
stelling te nemen tegen 
deze ontwikkeling. 
Door de vertegenwoordi
ger van Regio i werd op
gemerkt dat in deze Re
gio een opmerkelijk aan
tal persoonlijk gerichte, 
maar vaak ongewenste fi-
latelistische reclame
drukwerken worden ont
vangen. Het is onduide
lijk wie het adressenma-
teriaal heeft geleverd; in 
elk geval niet de Bond. 
Op dit moment maken 37 
verenigingen gebruik van 
de mogelijkheid om 
nieuwe postwaarden aan 
de leden te verkopen. Op
gemerkt werd dat de hoe
veelheid werk, die deze 
activiteit voor de vereni
ging met zich brengt, 
niet moet worden onder
schat; ook de levering 
door de Collect Club ver
loopt niet altijd vlekke
loos. Als voordeel werd 
genoemd dat deze ver-
koopmogelijkheid een 
nieuwe bron van inkom
sten voor de verenigin
gen betekent. 
De vergadering was van 
mening dat de jaarlijkse 
Algemene Vergadering 
van de Bond het beste tot 
haar recht komt als er in 
de directe omgeving een 
tentoonstelling wordt ge
houden. Een aanbod om 
in 2003 een tentoonstel
ling te organiseren in 
Deventer (Regio 2-west) 
in combinatie met de Al
gemene Vergadering, 
werd in principe aange
nomen. 

De volgende vergadering 
van de Regioraad wordt 
gehouden op zaterdag 16 
maart; de plaats van de 
bijeenkomst zal later 
worden vastgesteld. 

OVERZICHT VAN IN HET JAAR 2 0 0 2 
TE HOUDEN TENTOONSTELLINGEN 

In het hieronder afge
drukte overzicht vindt u 
de voor dit jaar en vol
gend jaar geplande post
zegeltentoonstellingen. 

Het overzicht geeft de 
stand van zaken per 24 
november 2001. De af
kortingen in het over
zicht kunnen als volgt 

worden verklaard: P = 
propagandatentoonstel-
ling, W = wedstrijdten
toonstelling (in categorie 
I, 2of3), J = jeugdten-
toonstelling en CSE = 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen. 

14-16 februari 2002 

1-3 maart 2002 

16-17 maart 2002 

22-24 maart 2002 

23-24 maart 2002 

3-5 mei 2002 

30 augustus -
3 sep 2002 

28-29 september 2002 

18-20 oktober 2002 

26-27 oktober 2002 

2-3 november 2002 

16-17 november 2002 

23-24 november 2002 

FV De Bevelanden 
J.A. Grimminck, tel 0113-227945 
PV S.P.A. Amsterdam 
J.C. v.d.Bijl, tel 020-4974024 
Dag van de Jeugdfilatelie 
JFN en Ver. Van Postzegel
verzamelaars Tilburg 
PHILAALSMEER 2002 
M.Mijwaart, tel 0297-321656 
De Globe, afdeling Eist 
M.B.P. Boeve, tel 0481-4517678 
NOORDPHIU 2002 / BIRDPEX 4 
Mevr.lr.R.PIatenkamp, 
Weth. J.Hutstraat 100, 9351 RK Leek 
AMPHILEX 2002 
NBFV Bondsbureau, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht; tel 030-2894290 
PV De Helm 
H.Vogels, tel 0492-523864 
POSTEX 2002 NVPV en GSE 
P.Walraven, tel 033-4806816 
41^ Dag van de Aerofilatelle 
J.E.C.M.Dekker, tel 0172-216534 
Dag van de Postzegel Amsterdam 
J.C. van der Bijl, tel 020-4974024 
PV Heerhugovkfaard e.o. 
Mevr.L.J.Folkers, tel 072-5715665 
THEMANIFESTATIE 2002 / 
EUROTHEMA 2002 
P.Struik, tel 0299-425078 

Sportpunt Zeeland, Zwembadweg 
1-5, Goes 
De Ontmoetingsruimte, 
DrSchaepmanstraat 16, Halfweg 
Cultureel Centrum De Schalm, 
Berkel-Enschot 

'Burgerzaal' in het Raadhuis, 
Aalsmeer 
'Wapen van Eist' 
Dorpstraat 28, Eist 
RSG 'De Borgen', 
Waezenburglaan 51, 
Leek 
RAI, 
Amsterdam 

Sporthal Veka, Deltaweg 201, 
Helmond 
Americahal, Laan van Erica 50, 
Apeldoorn 
Nationaal Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 
Vondelkeri<, 
Vondelstraat 120c, Amsterdam 
Zalencentrum de Swan, 
Middenweg 178, Heerhugowaard 
Zalencentrum Theothome, 
Callunaplein 77, 
Dieren 

W3 
150 
P 
100 
J 
250 

W3,1 kader 
228 
W3 
150 
W2 en W3 
Open Klasse 
1 kader 400 
Intemationaa 
W1,P 
1750 
W3,1 kader 
325 
W3, P, J, 
1 kader 
P 
100 
W3 
100 
W3 
100 
W2 en W3, 
J, 1 kader 
500 

HAFNIA 0 1 : EEN SUCCESVOLLE 
FIP-TENTOONSTELLING 

Van i6 tot en met 21 ok
tober 2001 werd in Ko
penhagen voor de derde 
keer een tentoonstelling 
van de Fe'de'ration Interna
tionale de Philatelie (FIP) 
gehouden. Eerder orga
niseerden de Denen een 
dergelijke tentoonstel
ling op het hoogste inter
nationale niveau in 1976, 
1987 en 1994. De goed 
georganiseerde en druk 
bezochte tentoonstelling 
stond in het kader van 

het jubileum '150 jaar 
Deense postzegels' en 
had de titel Building 
Bridges. Veel handelaren-
stands en postadminis-
traties konden worden 
bezocht en de bezoekers 
konden deelnemen aan 
een groot aantal filatelis-
tische en niet-fdatelisti-
sche activiteiten. Het be
zoek kreeg zo gemakke
lijk en met succes een fa
miliekarakter waarbij de 
jeugd opvallend sterk 

Tentoonstelling Hajhia 2002: ...prima resultaat uoor Nederlanders.. 

vertegenwoordigd was. 
De Nederlandse inzen
ders behaalden voortref
felijke resultaten. 

Bekroningen 
Goud; D. Speksnijder 
('Columbus discovers the 
new world', 93), D. van 
der Wateren ('The classic 
period of Nepal', 90). 
Groot vermeil; A. Kapla-
nian ('The Palestine 
mandate EEF stamps and 
their variétés', 86). 
Vermeil: J.C. van Duin 
('The region Holland', 
83), P. van der Loo ('The 
airmail stamps of the 
Dutch West-Indies 1929-
1947', 80). 
Groot zilver: R. Frieke 
('Gardens: From Eve's to 
everyman's paradise', 
76). 
Verzilverd brons: H.P. 
Burgman ('Het Noorder
licht', 68). 
Brons: R. Hillesum ('She
raton & Peel postal histo
ry auction', 63). 

Het Bondsbestuur en 
de medeiüerksters van 

het Bondsbureau 
u;ensen allejilatelisten 

een gelukkig en 
voorsyoedig 
nieuuy'aar! 



^VfHINffiHfiïRr 
Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2002 
(verschijnt begin maart) 
moeten uiterlijk op i februari 
2002 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om 
eerst even met de organisato
ren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 26 januariio maart: 
Gorinchem. Trooping the co
lour/Kleur kleurt, expositie met 
werk van de ontwerper Peter 
Struycken. Te zien in het 
Gorcums Museum, Grote 
Markt 17. O.a. een postzegel
kabinet met de verschillende 
versies van de Beatrixzegel. 
Openingstijden: diza 1017 
uur, zo 1317 uur. Entreeprijs: 
€2.50. 
• 23 en 24 februari: 
Ruurlo. Filqfestiual, filatelis
tisch evenement georgani
seerd door de postzegelver
eniging Locum, Borculoe.o. 
De Luifel, Dorpsstraat 11. 
Verzameladviezen, jeugd
boek, veiling. Openingstij
den: op beide dagen van 10 
tot 17 uur. Inlichtingen: G.G. 
Wissenberg, Dengenweerd 
18, 7271 XTBorculo, telefoon 
0545272543
• 24 februari: 
Nijmegen. PostzegelTotaal, fi
latelistisch evenement geor
ganiseerd door Filatelisten
vereniging Noviopost. De 
Klokketoren, Slotemaker de 
Bruïneweg/hoek Muntweg. 
Bekertoernooi NBFV, com
puterdemonstraties, tentoon
stelling van collecties van No
viopostleden, taxaties, han
delarenstands, ruilmogelijk
heid, schriftelijke veiling, 
dubbeltjeshoek, opruiming 
van restanten. Openingstijd: 
van 10 tot 17 uur. Informatie: 
telefoon 0243225282. 
• 22, 23 en 24 maart: 

^ Aalsmeer. PhilAoIsmeer 2002, 
<= tentoonstelling (klasse 3 en 
^ ikaderinzendingen) tergele
^ genheid van het 55jarig be
^ staan van de postzegelvereni
^ ging Aalsmeer. Burgerzaal 
^ van het Raadhuis, lUadhuis
"2 plein I. Ca 220 kaders, han
3 delarenstands, jeugdactivitei
!^ ten, ruilbeurs. Openingstij
2 den: op vrijdag 22/3 van 13 
'^ tot 22 uur, op zaterdag 23/3 
_ . van 10 tot 20 uur en op zon
e s dag 24/3 van lo tot 16 uur. 
• " Voormschrijving sluit op i 

november 2001. Inlichtingen: 
M. Mijwaart, Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer, telefoon 
0297321656, email m.mij
iuaart(3)hccnet.nl. 

• 23 en 24 maart: 
Eist (Old.). Bctuuicpost IV, ten
toonstelling in Categorie 3 
ter gelegenheid van het veer
tigjarig bestaan van de De 
Globe, afdeling Eist. Het Wa
pen van Eist, Dorpsstraat 28. 
Ca. 150 kaders. Openingstij
den: op 23/3 van II tot 17 uur 
en op 24/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: A. Ebbing, Jo
nagold 21, 6662 HV Eist, tele
foon 0481377471. 
• I april31 oktober 2002: 
PhilaNed, filatelistische pro
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: een halfjaar 
lang, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Informatie: 
www.phuaned.ni of Piet Dees, 
email deesu)s5i(g)u)xs.nl, tele
foon 0235623858. 
• 4, 5 en 6 april 2002: 
Essen (Duitsland). Internatio
nale BnefmarkenMesse. Messe 
Essen. Informatie: Messe Es
sen, Postfach 100165, D
45001 Essen (Duitsland). 
• 3,4en5mei: 
Leek. Noordphila 2002/Bird
pex 4. Tentoonstelling in 
klasse 2 en 3 plus Open Klas
se en ikaderklasse. The
ma's: vogels en Tweede We
reldoorlog. RSG De Borgen 
(v/h Nienoordcollege), Wae
zenburglaan 51. Openingstij
den: op 3/5 van 19 tot 21.30 
uur en op de overige dagen 
van 10 tot 16.30 uur. Informa
tie over aanmelding: J. Bos, 
Postbus 530, 9600 AM 
Hoogezand. Aanmelding 
sluit 31 december 2001. In
lichtingen: J. Bos, telefoon 
0503603829 (na 18 uur) of 
R.J. Oberink, telefoon 050
5019547. 
• 2 t/m II augustus: 
Seoul (ZuidKorea). PhilaKo
rea 2002, wereldpostzegel
tentoonstelling onder FlPpa
tronaat, georganiseerd door 
de Philatelie Federation of 
Korea. Convention and Exhi
bition Center (COEX). Infor
matie: PhilaKorea 2002 Or
ganizing Committee, 1541 
Seorindong, ]ongnogu, Se
oul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schiueize
rischer PhilatehstenVeremc. 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In
lichtingen: Postfach 532, FL
9490 Vaduz (Liechtenstein). 
Informatie over het inzenden 
van Liechtensteininzendin
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs
sel, telefoon 0180321538, e
mailari haasnoot@hi.nl. 
• 30 augustus 3 september: 
Amsterdam. Amphilex 2002. 
Internationaal postzegeleve
nement, georganiseerd door 
PTT Post (in samenwerking 

met de Stichting Filatelie) 
naar aanleiding van hetjubi
leum '150 jaar postzegels in 
Nederland'. Randstadhal, 
Deltahal en Hollandhal van 
Amsterdam RAI, Europa
plein. Eenkaderexposities in 
de wedstrijdklasse. Stands 
van postadministraties en 
handelaren. Openingstijden: 
op alle dagen van 10 tot 17 
uur. Toegangsprijs: 15.00 per 
dag, 110.00 voor een passe
partout. Kinderen tot en met 
12 jaar gratis. Inlichtingen: 
VOF Amphilex 2002, Kamer 
AA 1170, Postbus 30250, 
2500 GG 'sGravenhage. 
• 28 en 29 september: 
Helmond. ProPhil en Limphi
lex. Veka Sporthal, Deltweg 
201. Openingstijden: op za
terdag 28/g van 10 tot 16.30 
uur en op zondag 29/9 van 12 
tot 16 uur. Nadere gegevens 
ontbreken. Informatie; Wil
lem van der Sommen, Le Sa
gen ten Broeklaan 61, 5615 
CR Eindhoven. 
• 23 en 24 november: 
Dieren. Thcmonifestatie'o2. 
Thematische tentoonstelling, 
georganiseerd door de Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie (NVTF) 
ter gelegenheid van het 50ja
rig bestaan. Themanifesta
tie'02 bestaat uit twee onder
delen: de wedstrijdtentoon
stelling Eurothema 2002 met 
internationale deelname en 
een wedstrijdtentoonstelling 
in de klassen 2 en 3 plus ika
derklasse. Open klasse en 
Jeugdklasse. Ca. 500 kaders, 
handelaren, jeugdactivitei
ten, rondleidingen, lezingen 
en diverse presentaties. Za
lencentrum Theothorne, Cal
lunaplein 77. Toegangsprijs 
€ 2.50. Openingstijden: op 
zaterdag 23 november van 10 
tot 18 uur en op zondag 24 
november van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: P. Struik, Suze 
GroenewegstraatiSi, 1442 
NG Purmerend, telefoon 
0299425078, emailadres 
struil(.p@planet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 19 januari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad

l weg 3, tijden onbekend. Tele
I foon 0596626213. 
I Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
• 20 januari: 

j Culemborg. Vrijstadhal, Hy
I manslaan 881,1116. Tele

foon 0306011918. 
j Kerkrade (Kaalheide). De Jr

eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0414367786. 
• 26 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan

gestraat 76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/ Vondel
laan, 1016. Telefoon 0341

554535
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,1216. Telefoon 
0306011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Purmerend. De Doele, Koe
markt 56,1016. Telefoon 
0299426576. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 27 januari: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,1116. Tele
foon 0343563844. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. Telefoon 046
4492604. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, g.3013. Telefoon 0475
483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.3016.30. Te
lefoon 0486474197. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1015. 
Telefoon 0492553721. 
• 28 januari: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
• 2 februari: 
Amersfoort. De Amerlanden, 
Kapelweg 117,1016. Tele
foon 0332537142. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldi
straat4,1016. Telefoon 
0252411406 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur), 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Nijverdal. Spoortheater, Pa
rallelweg, 1016. Telefoon 
0548612656. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. T^'^" 
foon 0235643024. 
• 3 februari: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, g.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks
gebouw, Walplantsoen 14, 
1116. Telefoon 0343
57364g. 
• 6 februari: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 071
36i4ig8. 
• 9 februari: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van Lennep
straat, 1017. 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Haaksbergen, 't lemen
schoer. Sterrenbosstraat 2, 

1017. Telefoon 0547
363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Oosterwolde. De Miente, 
Snelhngerdijk 39,1017. Te
lefoon 0516441646. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521511185. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4, ioi6. Te
lefoon 0725337739. 
• 10 februari: 
Harmeien. H.I.gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306oiigi8. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 2g, 1016. Tele
foon 0255522310. 
• i6 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 02g7325i58. 
AlmereHaven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10
16. 
Eist. Het Wapen van Eist, 
Dorpsstraat 28,1017. Tele
foon 0488452437. 
Geldermalsen. Contactgroep Is
lamitische Wereld. De Gentel, 
Genteldijk 34, 9.3015. Tele
foon 0348481070. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarn. Filatelistische contact
groep Oost Europa. De Twee 
Marken, Trompplein 5,10
16. Telefoon 0346572593 
(na 19 uur). 
Markelo. Socuruimte De Ha
verkamp, 1016. Telefoon 
0547363000. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Sassenheim. Clubgebouw 
Postduivenvereniging De 
Blauwband, 5 Meiweg (naast 
rugbyveld), 1116. Telefoon 
0252215972. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
• 17 februari: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerkweg 47,1017. Telefoon 
0251241075. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g.3012.30. 
Telefoon 0414367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. Telefoon 024
6414855. 

POSTZEGELVEILINGEN 
■ 23 t/m 26 januari: 
Wiesbaden (Duitsland). 
Heinrich Köhler, Postfach 
3680, D65026 Wiesbaden 
(Duitsland). 

http://www.phuaned.ni
mailto:haasnoot@hi.nl
mailto:p@planet.nl


• 8 en 9 februari: 
Enschede. Veiling 166. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500,53x0534341094. 
• 7,8 en 9 maart: 
Berlijn (Duitsland). Heinrich 
Köhler, Postfach 3680, D
65026 Wiesbaden. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

2 januari: 
Basisassortiment (1) 
Vertrouwde postzegels, nu 
met een waardeaanduiding 
uitsluitend in euro's; Beatrix 
€0.25, 0.39, 0.40,0.50, 0.65, 
0.78, i.oo en 3.00 (velletjes 
van 5); zakelijke zegel €0.39, 
rol (honderd stuks); zakelijke 
zegel €0.78, rol (honderd 
stuks); bijplakzegel €0.12 
(velletje van vijf). 
10 januari: 
WiilemAlexandcr/Ma'xima 
Het huwelijk van kroonprins 
WillemAlexander en Maxi
ma op 2 februari 2002 levert 
een velletje van twee gegom
de postzegels van €0.39 op. 
28 januari: 
Basisassortiment (2) 
Bekende gelegenheidszegels, 
nu met aanduidingen in eu
ro's: bijplakpostzegel van 
€0.02 (velletje van 5); geboor
tenzegel van €0.39 (boekje 
van 5; mailer van 50); huwe
lijkszegel van €0.39 (boekje 
van 5; maller van 50); rouw
zegel van €0.39 (mailer van 
50); verhuiszegel van €0.39 
(vel van 20); '10 om te felicite

ren', zegel van €0.39 (boekje 
van 10); '10 voor uw post', ze
gel van €0.39 (boekje van 10; 
mailer van 50); Eurozegel van 
€0.39 (boelcjevan 5); Euroze
gel van €0.54 (boekje van 5; 
mailer van 50); Eurozegel van 
€0.75 (boekje van 5; mailer 
van 50). 
1 april: 
Basisassortiment (3) 
Zegels die qua uitvoering ge
lijk zijn aan die van 2 januari, 
maar nu in een andere ver
pakking: Beatrixzegels van 
€0.39, 0.50, 0.65, i.oo, en 
3.00 (mailers van 50). 
2 april: 
Zomerpostzegcls 
In samenwerking met het 
Nationaal Fonds Ouderen
hulp geeft PTT Post de Zo
merzegels uit. Thema: 'bloe
men', met speciale aandacht 
voor de Flortade 2002. Boekje 
van tien gegomde postzegels 
van €0.39 en met een toeslag 
van €0.19; het boekje bevat 
zes verschillende zegeltypen. 
27 april: 
RodeKruiszegels 
De Rode Kruis Bloesemtocht 
2002 (tiende editie) vormt het 
thema van een postzegel
boekje met vijf dezelfde geg
omde postzegels van €0.39 
en een toeslag van €0.19. 
14 mei: 
Vijjtig jaar 'De Ejtelinfl' 
Sprookjes en attractiepark 
'De Efteling' bestaat jaar. Er 
komt een boekje met vijf ver
schillende postzegels van 
€0.39. 
II juni: 
Kunstpostzegels 
De kunstpostzegels staan dit 
jaar in het teken van het Ne

derlandse landschap door de 
eeuwen heen. Velletje van 
tien verschillende postzegels 
van €0.39. 
II juni: 
Europazegels 
Boekje van vijf postzegels van 
€0.54 (twee verschillende ze
geltypen). 
30 augustus: 
i50jaar postzegels 
Derde uitgifte t.g.v. '150 jaar 
Nederlandse postzegels'; ver
schijnt tijdens Amphilex 2002 
(30 augustus tot en met 3 
september 2002). Velletje van 
twee verschillende gegomde 
postzegels van €0.39. 
24 september: 
Industrieel er^oed 
Boekje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende postzegels van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Boelqe met daarin vijf ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.39 en met een 
toeslag van €0.19. Uitgegeven 
in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 
26 november: 
Kortingzegcis ('Decemberzegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegel 
Zegel om samen met een kor
tingzegel het normale bin
nenlandse brieftanef te vor
men. Velletje met vijf dezelf
de postzegels. Waarde onbe
kend. 
Datum nog onbekend: 
Verrassingspostzegels 
Ook in 2002 verschijnen weer 
Verrassingspostzegels. Hoe 

de postzegels er uit zien en 
wanneer ze uitkomen 
blijft.een verrassing. 

Aruba 

31 januari: 
Luchthauenzegels; waarden 30, 
75 en 175 cent. 
29 maart: 
70 jaar Water Energie Bedrijf; 
waarden 60, 85 en 165 cent. 

i 6 mei: 
\ Wereldkampioenschap Voetbal; 

waarden 50 en 300 cent. 
15 juli: 
UPAEP 2002 (thema analfabe
tisme); waarden 25 en 100 c. 
2 september: 
Historische zegels (thema oor
log); warden 40, 70 en 150 
cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels 2002; waarden 
40f2o, 60+30 en ioo(50 c. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: vvw.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, 
zaterdag, zondag en feest
dagen 1217 ""■■> op ^5 
december en i januari geslo
ten. 
Toegangsprijzen: volwassenen 
f g.00, 65plussers en 415
jarigen f6., kinderen t/m 3 
jaar en houders van een Mu
seumjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis. 

PermanentlEzien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Postzegels van de landen 
van Europa 
• De Blauwe Mauritius 

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

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2508 AC DEN HAAG 
EMAIL:KEES.VERHULST@WAN ADOO.NL 

Ik wil graag alle lezers 
van deze rubriek het al

lerbeste toewensen voor 
het jaar 2002. Ook in het 
nieuwe jaar zullen gere

geld nieuwe stempels 
verschijnen. Het eerste 
stempel in 2002 werd al 
op 2 januari gebruikt, na

melijk op de zogenoem

de Euroivisselenveloppen. 

Eurowisselenveloppen 
Op 31 december 2001 en 

2 januari 2002 versche

nen twee zogenoemde 
Eurowisselenveloppen. 
Deze couverts hebben het 
formaat van de beursen

veloppen en eerstedag

enveloppen. Ze zijn re

spectievelijk gefrankeerd 
met een Beatrixzegel van 
85 cent/€ 0.39 en een 
Beatrixpostzegel van 
€ 0.39. De zegels op de 
enveloppen zijn ont

waard met een stempel 

dat speciaal voor deze en

veloppen werd vervaar

digd (data 31122001 en 
0212002). 

Klüssendorfmachines 
Van eind november tot 
aan het begin van deze 
maand heeft PTT Post ten 
behoeve van de kerst en 
nieuwjaarspost weer de 
bekende Klüsssndorf

stempelmachines inge

zet. Voor een uitgebreide 
beschrijving van deze 
machines verwijs ik graat 
naar het artikel hierover 
in 'Filatelie' van decem

ber 2000, bladzijden 820 
tot en met 826. Als voor

beeld toon ik hier een af

beelding van de machine 
met het stempelnummer 
OIO, in gebruik te 'sHer

togenbosch. 

Stempel Collect Club 
De Collect Club in Gro

ningen gebruikt op som

mige mailings aan zijn 
klanten een nieuw, da

tumloos stempel. De be

wuste mailings zijn ge

frankeerd met een port

betaaldzegel in het nieu

we type 'eurojongen'. In 
het stempel staat de tekst 
PTT POST GRONINGEN 
COLLECT CLUB. 

KLlVlvlucht 
Op 4 december 2001 
voerde de KLM een lijn

vlucht uit van Amsterdam 
naar Tokio; dit ter gele

genheid van het jubileum 
'50 jaar AmsterdamTo

kio' . In het stempel dat 

Ie KLM l i jnvlucht 
50 jaar 

4 december 2001 

op de speciale vluchten

veloppen werd gebruikt 
wordt een vliegtuig om

kranst door de Neder

landse en Japanse vlag. 
Mijn collega Hans Dek

ker zal in zijn rubriek 
Luchtpostmeuius ongetwij

feld nog terugkomen op 
deze bijzondere vlucht. 

Filateliebeurs Loosdrecht 
Op de Filateliebeurs in 
Loosdrecht wordt een bij

zonder stempel gebruikt. 
De beurs wordt gehou

j den op 25, 26 en 27 janu

I ari. Tijdens het evene

ment verschijnt PTT's 
beursenvelop 200201. 
Helaas was er op het mo

ment dat de kopij voor 
deze rubriek naar de 
drukker ging nog geen 
afbeelding van het cou

vert beschikbaar. Meer 
informatie vindt u op de 
pagina's 60 en 61. 

http://vvw.muscom.nl
http://www.nbjv.nl
http://ADOO.nl
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VLAK VOOR 'HET HUWELIJK' 
EERST NAAR DE FILATEUEBEURS 

Nog groter, nog meer stands, nog aantrekkelijker 

Vrijdag 25, zaterdag 26 en 
zondag 27 januari, dan is 
hij er weer: de Filatelie-

beurs In het bij Hilversum gele
gen plaatsje NIeuw-Loosdrecht. 
De organisatoren, maar ook 
diegenen die vorig jaar de reis 
naarde Loosdrechtse Panda
hallen maakten, zullen zich de 
dertiende editie van dit evene
ment voor gespecialiseerde ver
zamelaars nog goed herinneren 
- al was het alleen maar door de 
grote drukte van toen: meer 
dan zevenduizend bezoekers 
bevolkten In drie dagen tijd de 
toch echt niet bescheiden 
sporthal. 
Ook dit jaar mogen de organi
satoren waarschijnlijk weer op 
een goede opkomst rekenen. 
Iedereen zal er dan wel aan ge
wend zijn geraakt om in euro's 
te rekenen, zodat de handel - al
tijd ruim vertegenwoordigd op 
de Filateliebeurs - zonder 
schroom tegemoet getreden 
kan worden. 
Voor diegenen die de beurs nog 
niet kennen (zijn zulke verza
melaars er nog?) melden we dat 
het gaat om een evenement dat 
bestemd Is voor gespecialiseer
de verzamelaars van postze
gels, poststukken, postwaarde-

Da's geluk hebben: 'het huwelijk' had immers ook eind 

januari voltrokken kunnen worden en wie weet had dat 

het bezoekersaantal van de Filateliebeurs ongunstig 

beïnvloed. Maar nee, dè beurs voor gespecialiseerde 

verzamelaars valt net een weekje eerder, om precies te 

zijn op 25, 26 en 27 januari. 

Boven de Pandahallen in Nieuuj-Loosdrecht iifltjen aan de Industrieweg ïn de onmiddellijke orn^eum^ 
IS üolop (tjratis) parkeerruimte beschikbaar Onder tijdens de uontje editie van de Filateliebeurs uiüs het 
in de Pandahallen een drukte ran jeujelste, ook ditjaar uiordt iveer veel bezoek vermacht 

Stukken, afstempelingen, auto
maatstroken, maximumkaar-
ten, postzegelboekjes, litera
tuur en wat er verder nog bij het 
gespecialiseerd of thematisch 
verzamelen komt kijken. 
Wie vorig jaar naar Nieuw-
Loosdrecht is geweest weet dat 
de beschikbare ruimte toen gro
ter was dan ooit: de beurs was 

intern verhuisd naar een hal In 
het Pandacomplex die veel rui
mer is dan de oude. En dit jaar 
Is dat weer zo: meer dan drie
duizend vlerkante meter vloer
oppervlak Is gereserveerd voor 
stands, stands en nog eens 
stands. De nummering loopt 
maar liefst tot 123 en het feit dat 
er geen stand met het nummer 

3 is mag de pret niet drukken. 
Een plezierige bijkomstigheid 
van die extra ruimte is dat het 
wandelen door de hal en het 
snuffelen in de stands nu nog 
aantrekkelijker is dan ooit. 
Van de in te richten stands Is 
zoals gebruikelijk ongeveer een
vijfde bestemd voor vertegen
woordigers van gespecialiseer

de verenigingen en studleclubs. 
De rest wordt beheerd door 'de 
handel'. Er zal In Nieuw-Loos-
drecht een groot aantal NVPH-
leden present zijn, samen met 
andere Nederlandse handela
ren. En natuurlijk Is ook een 
aantal handelaren uit het bui
tenland aanwezig. Ze brengen 
zoals altijd weer een gevarieerd 
aanbod; er zal dus voor vrijwel 
iedere verzamelaar wel Iets te 
vinden zijn. 
Andere aanwezigen op de beurs 
zijn de Nederlandstalige post-
zegelbladen (het maandblad 
'Filatelie', 'Mijn Stokpaardje' en 
'De Postzegel'), de organisato
ren van Postex2oo2 en van de 
NBFV de afdeling Filatelistlsche 
Vorming, de Service-afdeling en 
de Bibliotheek. Uiteraard Is ook 
PTT Post present (met de laat
ste hangboekjesl). 

KLEINE EXPOSITIES 
In de stands van de gespeciali
seerde verenigingen wordt uit
gebreide informatie over hun 
activiteiten verstrekt. Ook is het 
daar mogelijk lid te worden van 
zo'n vereniging. 
Zes gespecialiseerde verenigin
gen richten bovendien zo'n 
veertig tentoonstellingskaders 
In. We noemen hier in het bij
zonder de Filatelistenvereniging 
Duitsland, die samen met haar 
Duitse zustervereniging, de 
ArCe Germania, twee jubilea 
viert: het vijftienjarig bestaan 
van de Nederlandse vereniging 
en het feit dat honderd jaar ge
leden voor het eerst zegels van 
het type-Germania werden uit
gegeven. 

KONINKLIJK HUWELIJK 
In de inleiding van deze bijdra
ge hebben we al verwezen naar 
net Koninklijk Huwelijk, dat op 
2 februari a.s. in Amsterdam zal 
worden voltrokken. Als het lukt 
zal op de Filateliebeurs een klei
ne tentoonstelling worden inge
richt die aandacht besteedt aan 
het koningshuis en aan het ko
mende huwelijk. 
Voor het eerst in de geschiede
nis van de Filateliebeurs zal een 
groot multlmediafestijn worden 
georganiseerd. De bezoekers 
van de beurs kunnen dan ken
nis maken met de vele moge
lijkheden van alles wat onder 
het begrip 'multimedia' valt. 
Met name het relatief nieuwe 
medium Internet komt in de 
schijnwerpers te staan. Tijdens 



de Filateliebeurs w/ordt ook de 
beste filatelistische website ge
kozen. 

SPECIALE ENVELOP 
Net als in voorgaande jaren het 
geval was verschijnt ook op 
deze editie van de Filateliebeurs 
een speciale envelop ter gele
genheid van de Filatelistendag. 
De envelop kan worden voor
zien van het bijzondere stempel 
dat PTT Post voor deze dag ter 
beschikking heeft gesteld. U 
kunt deze envelop op de beurs 
kopen voor€ 1.60 per stuk. U 
kunt het couvert ook schriftelijk 
bestellen door een bedrag van 
€ 2.25 over te maken op girore
kening 3921514 van j .CE . Peter
sen Beheer bv in Laren. U krijgt 
de envelop dan thuisgestuurd. 
Sympathiek gebaar: voor elke 
verkochte envelop zal ca. € 0.45 
worden overgemaakt naarde 
Nierstichting! 

De toegang tot de beurs en het 
parkeren van uw auto in de 
buurt van de Pandahal is gratis. 
De deuren van de hal zijn op 
vrijdag 25 januari geopend van 
13 tot 18 uur, op zaterdag 26 ja
nuari van 10 tot 17 uur en op 
zondag 27 januari van 10 tot 
16.30 uur. Op de drie beursda-
gen rijden er gratis bussen tus
sen het station van Hilversum 
(achterzijde, Oosterspoorplein) 
en de Pandahallen. De bussen 
vertrekken met tussenpozen 
van een halfuur. 
Voor alle duidelijkheid: de Fila
teliebeurs is geen ruilbeurs. 

Onder; de plattegrond van de ueertiende editie van 
de Filateliebeurs in de Loosdrechtse Pandahallen: 
stands, stands en no^ eens stands,,.. 

OVERZICHT VAN STANDHOUDERS OP DE 
13E FILATELIEBEURS IN NIEUW-LOOSDRECHT 

Zo'n honderdtwintig standhou
ders zorgen er voor dat de be
zoekers van de Filateliebeurs 
zich geen moment behoeven te 
vervelen. Dit zijn ze (* = onder 
voorbehoud). 

1 Organisatie Filateliebeurs 
2 NVPH 
4 Tsjechoslowakije 
5 Islamitische Wereld 
6 Liechtenstein 
7 Latijns-Amerika 
8 Aantekenstrookjes 
9 Lions 

10 Rotary 
11 Oost Europa 
12 Particuliere Postbezorging 
13 Postaumaat 
14 Perfin 
15 Viertelhausen 
16 Rensink 
17 Van Haarlem 
18 Ceertzen 
19 Vogel 
21 Radboud 
22 Van Blerck 
23 Geerts 
24 Van Rossum 
25 Hauspie 
26 Pannenborg 
27 Lohmer 
28 F. v.d. Heuvel 
29 Folkers 
30 Breebaard 
31 Hennekine 
32 RoidI 
33 Pietersma 
34 Cab 
35 Levy 
36 Pasterkamp 
37 Landman 
38 Van Veen 

39 
40 
41 
42 
4^ 
44 
4S 
46 
47 
48 
49 
SO 
S2 
S3 
S4 
SS 
S6 
S7 
S8 
S9 
60 
61 
62 
63 
64 
6S 
66 
67 
68 
6q 
70 
71 
72 
73 
74 
7S 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Brinkman 
De jong 
Aust* 
Günther 
Haworth 
Hillesum 
Arve 
Vervallen 
Rommers 
Stormink 
Sully 
Wilhelm 
V.d. Berg H. 
V.d. Heuvel bv 
Gans* 
Huizinga 
Fila Fransis 
jeveka 
Scheper 
Barkmeier 
Luhnar Optica 
Wiemo 
Wien 
Van Esch 
Skandinavië 
Giekenland 
Germania 
Duitsland 
Britannia 
De Vliegende Hollander 
Zuid-Afrika 
USA/Canada 
China 
Plaatfout 
Oranje* 
Oranje* 
Oranje* 
Groeten uit 
jeugd 
Bredasche 
Lokven 
Van Lingen 
Oosterink 

83 
84 
8S 
86 
87 
88 
89 
90 

90a 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

lOO 
101 
102 
103 
104 
105 
io6 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
120 
121 
122 
123 

Bredenhof 
Ariadne 
Opscholtens 
J. v.d. Berg 
Dutch Stamps 
j.van Dijk 
Crayenest 
Interphila 
Meinhardt 
Hillebrand 
Alderkamp 
Viking 
Den Hertog 
Postkoets 
Cameo 
Actio 
Bulterman 
Hoogendoorn 
Wictor 
Rozema 
Bouscher 
Philamaxx 
TerVrugt 
Filcon 
Spanje 
Thematische 
Gabriel 
Baltisch gebied 
Zwitserland 
Manuskoski 
Frankrijk 
Dai Nippon 
Filitalia 
Zuid West Pacific 
Fiscale Filatelie 
De Postzegel 
Servicedienst 
PTT 
Filatelistische vorming 
Bibliotheek/media 
Mijn Stokpaardje 
Maandblad Filatelie 
Postex 2002 

H C? 
64 
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65 
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miBQS 
ZIEKTEN PER POST 

De afgelopen maanden is 
veel te doen geweest over 
rondgezonden brieven 
die met miltvuur besmet 
waren, of dat konden 
zijn. De angst voor derge
lijke brieven is nog steeds 
aanwezig. Die angst is 
goed te begrijpen: een 
onschuldige brief kan 
zomaar veranderen in 
een dodelijke boodschap. 
Er zijn allerlei maatrege
len genomen. Medewer
kers van PTT Post en bij 

door deze ziekten getrof
fen streken aan de gren
zen onderschepte. De 
brieven werden ontsmet 
en vervolgens pas door
gestuurd. 

Angst voor besmetting 
Het 'zuiveren' ofwel ont
smetten van brieven 
komt voort uit de maatre
gelen die werden geno
men bij besmettelijke 
zieken. De zieken werden 
zoveel mogelijk geïso
leerd van hun omgeving. 
Op grotere schaal bete-

/*^73*^«-

Ajbeelding i - Brief uan Rome naar Den Haag, 1S51. De brief is op het 
postkantoor te Arnhem gezuiuerd Daaruoor uias hij al door de Konink
lijke Beierse postgezuiuerd, zoals blijkt uit het ronde stempel 'koenigl/ 
baijerischschcs/sanitaets/Siegel'. De brief is geperforeerd, u;aarschijnlijk 
in Arnhem (Museum uoor Communicatie, kerncollectie inu. nr 40258) 

de postkamers van be
drijven en overheid zijn 
in staat van paraatheid 
gebracht en medische in
formatie is zo breed mo
gelijk verspreid. 
Voorzorgsmaatregelen 
tegen verspreiding van 
ziekten per brief zijn al 
eeuwenoud. In de collec
tie van het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag bevinden zich brie
ven die ervan verdacht 
werden besmettelijke 
ziekten te bevatten. Het 
betreft brieven uit de ja
ren dertig van de negen
tiende eeuw, toen men 
uit vrees voor cholera en 
de gele koorts brieven uit 

kende dit dat alle contac
ten werden verbroken 
met streken waar be
smettelijke ziekten heer
sten. Men meende dat be
smettelijke ziekten wer
den overgebracht via ob
jecten waaraan de 'ziek
testoffen' zich konden 
hechten. Aardewerk was 
daarbij geen drager, 
maar textiel wel. Brieven, 
geschreven op papier dat 
van lompen was ge
maakt, werden ook ge
vaarlijk geacht. Al aan het 
einde van de vijftiende 
eeuw werden in Itaüë 
juist om deze reden brie
ven ontsmet die afkom
stig waren uit streken 

BIJDRAGE: MARC KLEIJNEN 
(MUSEUM VOOR COMMUNICATIE) 

waar besmettelijke ziek
ten heersten. Al snel 
werd dit in heel Europa 
gedaan. 

Azijn en rook 
Gebruikelijke ontsmet-
tingsmethoden waren het 
roken van objecten boven 
(geparfumeerd) vuur, of 
onderdompeling in azijn. 
Vaak werden beide me
thoden op de brieven los
gelaten. Aanvankelijk on
dergingen de brieven 
deze behandelingen niet 
zonder verminking van 
de boodschap, maar late
re brieven zijn nog duide
lijk te lezen. Om de rook 
ofontsmettingsvloeistof 
goed in de brieven door 
te laten dringen, werden 
de brieven veelal geperfo
reerd, of werden er enke
le kleine sneetjes in ge
maakt. In sommige lan
den werden de brieven 
daadwerkelijk geopend 
en na zuivering gesloten 
met een speciaal zegel. 
Overigens leverde deze 
methode protesten op, 
dit vanwege het schenden 
van het briefgeheim. 

Cholera per post? 
De angst voor besmetting 
met cholera via de post 
had weinig zin, omdat de 
schuldige bacterie - die 
zich in water ophoudt -
in droge omstandighe
den slechts vierentwintig 
uur leeft. Deze kennis 
was echter pas tegen het 
einde van de negentiende 
eeuw beschikbaar. Brie
ven uit streken waar cho
lera heerste, lagen veelal 
op vele dagen afstand. 
Ook van andere ziekten 
ontdekte men pas om
streeks igoo dat versprei
ding per post zeer on

waarschijnlijk was. 
Meestal verloopt de over
dracht via vocht of voed
sel, insecten (luizen), of 
door rechtstreeks contact 
met een zieke. 
Niettemin zijn er tot ver 
in de twintigste eeuw 
momenten geweest dat 
men bang was voor be
smetting per post. Zo 
werd in 1963 in Oost-
Duitsland nog beweerd 
dat de daar uitgebroken 
paratyfus verspreid was 
door brieven die uit het 
Westen kwamen. De 

brieven werden met een 
strijkijzer behandeld om 
de bacteriën te doden, 
een ontsmettingsmetho-
de die ook nu weer wordt 
gesuggereerd. 
De huidige gevallen van 
besmetting met miltvuur 
tonen aan dat het daad
werkelijk mogelijk is om 
ziekten via post te ver
spreiden. Het gaat hier 
echter om speciaal gepre
pareerde brieven met 
niet-alledaagse ziektever
wekkers. Het is dus niet 
verkeerd om alert te blij
ven, maar voor een mas
sale besmetting hoeft 
niet gevreesd te worden. 

Ontsmetting Nederland 
D e e e r s t e N e d e r l a n d s e 

Afbeelding 2 - Brief uan Edinburg naar Den Haag, 1852. Deze brief is 
doorsneden, zodat de ontsmettende rook goed m de brief kon doordrin
gen tujec vrijuiel eucnujijdigc uerticale sneden van iets meer dan een cen
timeter, dwars door de brief heen. Het stempel 'gezuiuerd' is geplaatst in 
het quarantainestation uan de Marine in Den Briel. (Museum uoor Com
municatie, kerncollectie inu. nr. 40242) 

BELANGRIJKE 
MEDEDELING 

Het Museum voor Com
municatie is momenteel 
bezig vorm te geven aan 
een beleids- en koerswij
ziging. Dit heeft als ge
volg dat de afgelopen tijd 
de mogelijkheden voor 
onderzoek aan de collec
ties postwaarden en an
dere ondersteunende 
werkzaamheden naar een 
minimum zijn terugge
bracht. Nog slechts een
maal per maand bestond 
de mogelijkheid op een 
'onderzoekersdag' zelf

standig onderzoek aan 
deze collectie te verrich
ten. Donderdag 13 de
cember was de (voorlo
pig) laatste gelegenheid 
daartoe. 
Door het zwangerschaps
verlofvan conservator 
Monique Erkelens en het 
vertrek van conservator 
Rinske Jürgens naar een 
andere baan, is de perso
nele capaciteit en inhou
delijke kwaliteit om on
derzoekers te begeleiden 
tijdens onderzoekersda-
gen onvoldoende om dit 
verantwoord te blijven 
doen. 

Wij hopen vanaf mei 
2002 weer met maande
lijkse onderzoekersdagen 
te kunnen beginnen. 
Nieuws hierover kunt u 
via het Maandblad Filate
lie vernemen. Ondertus
sen werken we aan oplos
singen om beheer en ge
bruik van deze collecties 
in de toekomst beter 
vorm te kunnen geven. 
Voorvragen de postwaar-
dencollecties betreffende 
kunt u contact opnemen 
met Bas Kreuger, Hoofd 
Afdeling Collecties, tele
foon 070-3307568 of 
skreufler@muscom.nl 

mailto:skreufler@muscom.nl


berichten over het ont
smetten van brieven 
stammen uit de i8e eeuw. 
De brieven werden zoals 
gezegd door azijn ge
haald of berookt, con
form de maatregelen die 
ook in het buitenland op
geld deden. Als bewijs 
van behandeling werden 
ontsmette brieven in Ne
derland in de jaren '30 
van de 19e eeuw voorzien 
van een stempel. 
De maatregelen golden 
vooral voor brieven uit 
streken met cholera. Dat 
de angst voor cholera 
heel diep werd gevoeld, 
kunnen we aflezen aan de 
bewoordingen van een 
depressieve auteur, die in 
een - overigens gezuiver
de - brief uit 1832 het zijn 
inziens heersende alge
meen zedelijk verval als 
'geestig cholera' om
schrijft. 
Een Nederlandse com
missie deed in 1832 on
derzoek naar cholera in 
Duitsland. De opzienba
rende conclusie was dat 
cholera geen besmette
lijke ziekte was. Daarom 
verlegden de posterijen 
hun aandacht voor de 
zuivering van brieven 
naar post die aflcomstig 
was uit streken waar 

''12' '^y^//: 

Afbeelding 3 - Brief van Paramaribo naar Deucnter, 185 6 De brief is te Hellevoetsluis gestempeld met 'Morine 
Gezuiuerd/ G Robijn' In Helleuoetsluis bevond zich een quarantamcstation uan de Marine Hier luerden de 
brieven gezuiverd die per schip aankivamen De chirurgijn Robijn ivas de inspecteur van het quarantainesta
tion van de Marine in Hellevoetsluis De brief heeft geen perforaties of verkleuringen die op degevolgde behon-
deling ivijzen (Museum voor Communicotie, kerncollectie inv nr 40249) 

gele koorts heerste. 
Aan de ige-eeuwse brie

ven in het Museum voor 
Communicatie is goed te 

zien dat ze behandeld 
zijn. Ze zijn geperforeerd 

of er zijn enkele kleine 
sneden in gemaakt. Een 
enkele briefis vlekkerig; 
misschien als gevolg van 
de behandeling met 
azijn? Na behandeling 
werden de brieven voor
zien van een stempel ge
zuiuerd of marine flezuiuerd. 
Het laatste wijst erop dat 
de zuivering onder meer 
een taak was van de mari
ne. Dat gold voor de zui
veringskantoren aan de 
kust, onder ander die te 
Brielle, Den Helder, Ter
schelling en Hellevoet
sluis. Aan de oostgren
zen van ons land werden 
brieven in plaatsen als 
Winschoten, Arnhem en 
Deventer op de postkan
toren zelf behandeld. Dit 
waren plaatsen die direc
te postverbindingen met 
Duitsland hadden. 
Alhoewel er tot in onze 
eeuw berichten en voor
schriften te vinden zijn 
die wijzen op een behan
deling van van besmet
ting verdachte brieven, 
zijn er na 1840 geen 
stempels meer gebruikt. 
Of een brief van na die ja
ren gezuiverd is, kan dus 
maar moeilijk worden 
aangetoond. 

Mare Kleijnen is Conservator 
Postgeschicdenis 

P « ipn 
Cf MTENAHIO 01 
LEOPARDI 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENU\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 11: 
9 februari 2002. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijl<dagen op vrijdag 8 februari van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de l<ollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 118 te houden op 20 april 2002. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
l/K y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

19. VERVALSINGEN TEN NADELE 
VAN DE POSTERIJEN (AFLEVERING 5) 

In de vorige aflevering 
van deze rubriek meldde 
ik u dat - voor zover dat 
mogelijk was en voor zo
ver ik er de beschikking 
over zou liebben - ver
valsingen van de Bonds
republiek Duitsland zou
den worden besproken. 
Helaas heb ik zelf geen 
moderne postvervalsin-
gen van de Bondsrepu
bliek, maar heb enige af
beeldingen mogen 'le
nen' uit artikelen van 
mijn Duitse collega's 
Wolfgang Maassen 
(eindredacteur van het 
blad Philatelie van de Bund 
Deutscher Philatelisten e.V. 
BDPh) en Wilhelm van 
Loo (keurmeester, vice-
voorzitter van de BPP en 
fotograaf/producent van 
de verschillende gepubli
ceerde afbeeldingen). 

Het gaat hier om artike
len die in de periode ja
nuari 2000-november 
2001 werden gepubli
ceerd. Slechts een klein 
aantal afbeeldingen uit 
deze artikelenreeks wor
den in dit artikel ge
bruikt. 

Fabricagemethode 
Het grootste deel van de 
moderne vervalsingen 
ten nadele van post wordt 
gedrukt met behulp van 
het offsetprocédé. Het 
vervalsen van zegels door 
middel van diepdruk, 
gravure- of rasterdiep-
drukmethoden is niet al
leen te kostbaar, maar 
het vergt ook veel om
vangrijkere investeringen 
dan bij het drukken in 
offset noodzakelijk is. 
Het drukken met behulp 

van de hoogdrukmethode 
- veelal boekdruk ge
noemd - is veel lastiger 
geworden; dit omdat er 
voor het maken van de 
hoogdruk-drukvormen 
nog maar weinig bedrij
ven zijn die hierin gespe
cialiseerd zijn; vermoe
delijk is de techniek voor 
de vervalsers ook moei
lijk toegankelijk. Het 
drukken door middel van 
offset kan ook veel snel
ler dan welke van de an
dere drukmethode ook. 
Het gevolg hiervan is dat 
de vooral in grote aantal
len gedrukte moderne 
vervalsingen ten nadele 
van de posterijen (of ze 
nu van Engeland, Frank
rijk, Duitsland of van an
dere landen zijn) groten
deels gedrukt zijn met 
behulp van de vlakdruk-
of ofFsetdrukmethode. 
Opvallend daarbij is dat 
in het begin de meeste 

vervalsingen van lijnper-
foraat voorzien zijn. 
Langzamerhand krijgen 
de vervalsingen echter 
een perforatie die bijna of 
geheel overeenkomt met 
de originele. Doordat de 
vervalsers steeds meer 
gaan produceren blijkt 
het lonend om ofwel spe
ciale 'perforatiecilinders' 
te laten produceren, of
wel gebruik te gaan ma
ken van voorzieningen in 
de drukpers om een op 
het oog echt lijkende 
tanding aan te brengen. 
In één van de volgende 
artikelen, dat over de 
moderne Franse post-
vervalsingen zal gaan, 
kom ik hierop terug. 
Dat men in Oost-Europe
se, vroeger onder 
Russisch beheer vallende 
en Aziatische landen 
vervalsingen is gaan 
produceren, is bekend. 
De meeste moderne 

vervalsingen komen dan 
ook uit deze landen. 
Zoals ik in vorige 
artikelen al heb beschre
ven is de gebruikte 
papiersoort niet verge
lijkbaar met het origine
le. Dat is een houvast bij 
het herkennen van ver
valsingen. Sommige ver
valsers proberen door het 
bedrukken van het papier 
meteen 'optische oplich
ter' hun valse zegels zo 
goed mogelijk op de ech
te te laten lijken. Er is 
zelfs al papier gebruikt 
dat dezelfde eigenschap
pen heeft als de postze
gelpapiersoorten; in die 
gevallen kan men uitslui
tend door de gebruikte 
inkten te onderzoeken de 
vervalsingen nog herken-

Vervalsingen 
Vervalsingen ten nadele 
van de posterijen van de 
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Bouen- ajbeelding 31 - links uerualsmg met lijntonding (zie de onregelmatige hoeken); rechts originele 
zegel metkamtandmg. Rechtsbouen. ajbeeldmg 32 -detail uan een uerualste zegel (bouen) let op de 
'dichtgelopen' ujijzerplaat uan de klok en daaronder hetzelfde detail, maar nu uan een originele zegel. 

Onder, ajbcelding ^^ - originele zegel '5 o jaar Uniuersele Verklaring uan de Rechten van de Mens'. 
Rechts, ajbeeldmg 34 - Inzetje met de A-Umlaut (A) uan de echte zegel; daaronder: A zonder Umlaut. 

;EMEI 
IRKLARUNC 



hierboven genoemde lan
den hebben altijd de op 
dat moment geldende 
postale waarde voor brie
ven van de eerste ge
wichtsklasse. Die worden 
immers het meest ge
bruikt. Dat verklaart ook 
waarom de vervalsingen 
van de Duitse posterijen 
die vanaf 1999 zijn opge
doken een nominale 
waarde van iio pfennig 
hebben. Niet alle in het 
Duitse maandblad Phila
telie beschreven vervalsin
gen zijn ook in grote aan
tallen gebruikt. Meestal 
werden de vervalsingen al 
in beslag genomen voor
dat ze onder gebruikers 
konden worden gedistri
bueerd en anders werden 
de verkopers of daders 
toch vrij snel nadat de 
vervalsingen waren her
kend in hechtenis geno
men, zodat verdere dis
tributie uitbleef 
Doordat de waarde iio 
pfennig in het postver-
keer veel voorkwam, zul
len de meeste vervalsin
gen die wèl werden ge
bruikt in de pruUenmand 
zijn verdwenen. Dat is 

ook de reden waarom 
men zo'n vervalsing maar 
zelden tegenkomt. 
Hieronder een overzicht
je van de tussen januari 
2000 en november 2001 
in Philatelie gepubliceerde 
vervalsingen; tussen 
haakjes staan hetMichel-
nummer en drukmetho-
de van de originele ze
gels: 

Sehenswürdigkeiten / Schloss 
Belleuue, Berlin (Michel
nummer 1935, gedrukt 
met behulp van indirecte 
hoogdruk/letterset); zie 
ajl)eeldinäen5ien32; 

Marlene Dietrich (Michel
nummer 193g, gedrukt in 
diepdruk/gravure); 

Keine Gewalt gegen Kinder 
(Michel-nummer 2013, 
gedrukt in offset); 

5 0 Jahre Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte 
(Michel-nummer 2026, 

gedrukt in offset); zie af
beeldingen 33 en 34); 

Internationale Jahr der Se
nioren (Michel-nummer 
2027, gedrukt in offset); 
zie afbeeldingen 35 en 36); 

5 o Jahre Fraunho/er Gesell-
schajt (Michel-nummer 
2038, gedrukt in offset); 

1200 Jahre Bistum Pader
born (Michel-nummer 
2060, gedrukt in offset); 

Europa 2000 (Michel-
nummer 2113, gedrukt in 
offset!); zie ajbeeldingen 
37 en 38. 

Van de zegel Schloss Bclle-
uue Berlin zijn meerdere 
vervalsingen bekend. De 
hier afgebeelde verval
sing heeft een veel 'vlak
kere' afdruk. Veel kleine 
details zijn verloren ge
gaan, zoals de uuraan
duiding in de klok en het 
woord Belleuue. Daarnaast 

Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen door de auteur van deze 
rubriek kunnen de redactie een briefje schrijven. 

heeft men een lijnperfo-
raat toegepast (ajbeeldm-
gen 31 en 32); dit in te
genstelling tot de latere 
vervalsing, waarvan de 
tanding overeenkomt 
met de originele en die 
gedrukt is op papier dat 
ook fluoresceert. 

In tegenstelling tot de af
gebeelde originele zegel 
in het type 5 o Jahre Allge
meine Erklärung der Men
schenrechten, heeft de ver
valsing een wel zeer op
vallende tekstafwijking: 
op de A van ERKLÄRUNG 
ontbreekt de Umlaut 
(dubbele punt); zie afbeel
dingen j ^ en 34. Daar
naast zijn er nog andere 
afwijkingen, zoals een 
verkeerd achtergrondras
ter, verkeerde perforatie 
en verkeerd papier. 

Opvallend bij de verval
sing van de zegel Interna-
tionalejahr der Senioren is 
de kleurverandering. Een 
vleeskleur drukken is erg 
moeilijk. Bij de verval
sing is deze dan ook zeer 
slecht. De kleur is meer 
'leerachtig' geworden 

(ajleeldingen 35 en ^6). 
Onder ultraviolet licht 
wijkt het papier sterk af 
van dat van de echte ze
gels. 

Als laatste behandelen 
we hier de heel recent 
aangetroffen Europa 
2000-zegel. Omdat de af
beelding op sommige 
plaatsen blijkbaar niet 
duidelijk genoeg was, 
heeft de vervalser het 
beeld geretoucheerd. Het 
opvallendst is de ster bo
venin de zegel: die heeft 
veel te scherpe punten. 
Verder kreeg het kinder
figuurtje linksonder een 
veel te rode gelaatskleur. 
Het beeld is in zijn geheel 
veel onduidelijker gewor
den (ajleeldingen 37 en 
38). 

Ik wil hier graag mijn 
dank betuigen aan Wolf
gang Maassen voor de 
tekstinformatie en aan 
Wilhelm van Loo voor het 
ter beschikking stellen 
van de afbeeldingen 31, 
32, 34,36, 37 en 38. 

Geheel links: ajbeeUmg 35 - de 
originele 'Seniorenzeäel'; zie uoor-
a\ de uleeskleur van de hand. 

Links: ajbcelding 36 - vervalsing 
van dezelfde zegel; de uleeskleur is 
meer een 'leer'-kleurgeuiordcn. 

Geheel Imks: ojbcclding 37 - de 
originele zegel met een kleine ster 
die stompe punten heeft Het kind 
linksonder heeft de normale, brui
nige kleur 

Lmks: afbeelding 38 - een verual-
smg van dezelfde zegel: ster met 
scherpe punten, kind met een ueel 
te roodbruine kleur en een aan
zienlek onscherper beeld. 



66 

POSTWERTZEICHENDRUCKEREI: 
OPKOMST EN ONDERGANG 

Zwitserland verliest twee postzegeldrukkerijen 
T E K S T EN F O T O ' S : R E I N B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

De laatste jaren zijn er grote 
veranderingen te zien bij de 
productie van postzegels. De 
moordende concurrentie tus
sen drukkerijen die gespeciali
seerd zijn in het vervaardigen 
van waardepapier heeft een in
grijpende shake out op gang ge
bracht. Het overhevelen van 
een groot deel van de productie 
van de Nederlandse zegels naar 
Engeland is daar een heel goed 
voorbeeld van, al heeft het niet 
tot de ondergang van de verlie
zer, joh. Enschedé, geleid. In 
Zwitserland ligt dat anders: 
daar werd men begin 2000 op
geschrikt door berichten die in
hielden dat de twee postzegel-
drukkerijen in dat land zouden 
gaan sluiten. Bij Hélio Courvoi-
s/er gingen de deuren eind april 
2001 dicht; niet lang daarna, op 
1 juni, werd bekend dat Walsall 
Security Printers uit Engeland 

Eind vorig jaar bracht Rein Bakhuizen van den Brink een 

bezoek non de PTT-Wertzeichendruckereiin Bern 

(Zv/itserland). Dat was slechts enkele maanden nadat 

bekend v/erd dat de twee postzegeldrukkerijen waarop 

Zwitserland kon bogen - de andere was Hélio Courvoisier -

hun deuren zouden sluiten. Een uitstekend moment dus 

om na te gaan hoe het zo ver heeft kunnen komen. In de 

nu volgende bijdrage worden opkomst en ondergang van 

de Zwitserse postzegelproducenten beschreven. 

het bedrijf had overgenomen. 
Rond die tijd werd ook de slui
ting van de PTT-Wertzeichen-
druckerei in Bern aangekondigd; 
deze postzegelproducent houdt 
er eind juni van dit jaar mee op. 
Was dat allemaal onverwacht of 

hadden we dat kunnen zien 
aankomen? 
De Zwitserse postzegels wer
den de afgelopen vijftien jaar 
vrijwel steeds door de twee ge
noemde drukkerijen vervaar
digd. Grofweg was het zo dat 

langlopende zegels in Bern in 
plaatdruk (eventueel gecombi
neerd met een andere druktech
niek) werden gedrukt en de ove
rige in rasterdiepdruk bij Cour
voisier S.A. in La Chaux-des-
Fonds werden vervaardigd. 
Maar heel sporadisch werd er 
naar een andere drukkerij uitge
weken. Een voorbeeld is de 
tweelmgemissie met Frankrijk 
(ontwerp jean Tinguely) van 
1988: die werd bij de Franse 
PTT-drukkerij Atelier du Timbre 
in Péngeux gedrukt. Voor een 
nog vroeger voorbeeld moeten 
we terug naar 1929, toen 
Enschedé en Zn. m Haarlem de 
ProJuventute-zege\s drukte. 
De PTT-drukkerij beschikte tus
sen 1936 en ^ 982 over een Goe-
bel plaatdrukpers die aan de rol 
drukte; deze pers had de moge
lijkheid een extra kleur in raster
diepdruk aan te brengen. In 

Boi/en. Zwitserse Proluventute-toeslag-
serie uit 1929, gedrukt door Joh En

schedé m Haarlem Rechtsboven twee 
opnamen van papierrolettketten (links 

van de Zwitserse fabrikant Biberist, 
rechts van het Engelse Coated Papers 
ltd) Hiernaast de Sint Bernhard- en 

de A-zegel werden op zelfklevend papier 
gedrukt Rechtsonder deze automaat
stroken werden m vijfkleurenßexodruk 
vervaardigd door Cartaroll uit Bauma 



1945 werd een pers van Zwitser
se makelij aangeschaft: een Wi-
fag (Winckler Fallen A.C.), in 
1966 gevolgd door een tweede 
exemplaar. De eerste pers was 
geschikt voor plaatdruk aan de 
rol in één kleur, de tweede had 
tweekleuren rasterdiepdruk als 
extra mogelijkheid. 
Nadat de oude Coebel in 1982 
was verdwenen wilde men een 
nieuwe Goebel aanschaffen die 
alle drukpersen moest vervan
gen. In 1984 werd een Coebel-
pers (druk aan de rol) gekocht; 
die in 1985 in gebruik werd geno
men. De pers kon maximaal vier 
kleuren offsetdruk aan en boven
dien maximaal drie kleuren 
plaatdruk. De combinatie offset-
plaatdruk (aan de rol gedrukt) 
kwam ook bij de zegeldrukkerij-
en van Zweden en Denemarken 
voor - ook daar met gebruikma
king van Coebel-persen. Met de 
komst van de nieuwe Coebel-
pers verviel in Bern het gebruik 
van rasterdiepdruk. De laatste 
gelegenheidzegels die op de Wi-
fagpers werden gedrukt (combi-
natiedruk) waren de Europa
zegels van 1983. Enkele waarden 
van de langlopende emissies 
werden zo af en toe, tot in 1991, 
op de Wifag bijgedrukt. 
In 1986 werden de nieuwe lang
lopende zegels van Zwitserland 
op de zojuist aangeschafte 
Stahlstich Rotationspresse, de 
SSR-IV gedrukt, in plaatdruk op 
offset. 

Sinds de jaren '60 werd post
zegelpapier gebruikt dat in 
verband met de postmechani-
satie voorzien was van een 
fosforlaag. In 1987 werd over
geschakeld op fluorescent 
papier. De op dat moment net 
verschenen langlopende 
emissie kwam na aanvankelijk 
te zijn gedrukt op fosforescent 
papier ook op dit nieuwe papier 
uit. Meestal werd papier van 
Zwitsers fabrikaat gebruikt, 
afkomstig uit de fabriek in 
Biberist bij Solothurn. 
Zegels die in meerkleuren ras
terdiepdruk moesten worden 
vervaardigd kwamen bij Cour-
i'o/s/e/'vandaan. Wat het papier 
betrof werd het beleid van de 
PTT-drukkerij gevolgd. Nieuwe 
ontwikkelingen waren er bij 
Courvoisier niet of nauwelijks. 
Het gebruik van gegraveerde in 
plaats van geëtste rasterdiep-
drukcilinders komen we voor 
het eerst tegen bij één zegel uit 
1989. Pas in 1991 nam het ge
bruik van gegraveerde cilinders 
aanzienlijk toe. Anders dan bij
voorbeeld bij Enschedé het ge
val was (daar werd de aanmaak 
van geëtste cilinders geheel ge
staakt) ging Courvoisier nog 
lang door met beide typen 
cilinders. 

In 1996 verschenen in Zwitser
land postzegelboekjes met zelf
klevende zegels die in flexodruk 
of boekdruk bij een aantal ande
re drukkerijen werden vervaar

digd. De acceptatie van zelfkle
vende zegels gaf uiteindelijk de 
nekslag aan de druk in Bern. 
In hetzelfde jaar maakte de 
PTT-Wertzeichendruckerei voor 
het eerst bij een offsetemissie 
gebruik van een stochastisch 
raster (ook wel frequentiemo-
dulatierasterof FM-raster); het 
betrof de Cuinness Record-zegel 
met de ballon. Bij latere Zwit
serse zegels die in Bern werden 
gedrukt komt dit raster niet 
meer voor, wel bij zegels die 
voor Luxemburg in Bern wer
den gedrukt (1998, vissen). 
In 1997 stapte men af van het 
gebruik van papier met een lu-
minescerende laag. Voortaan 
werd vooral uit Engeland, van 
Coated Paper Ltd (ofwel Tullis 
Russell) gebruikt. In dat papier 
zitten geen witmakers meer, al
leen nog gele en blauwe vezels 
die onder de ultraviolette lamp 
oplichten. Het papier van Bibe-
rist bleef nog wel enige tijd in 
gebruik, maar voor langlopende 
zegels die werden herdrukt 
werd overgestapt op het nieuwe 
papier, zoals bij de zegel van 5 
frank ('kaasmakerij') uit 1993. 
Bij mijn bezoek op 23 oktober 
2001 werd de genoemde zegel 
(als enige die ochtend) her
drukt. Een blik in de drukkerij 
maakte duidelijk dat er toch 
nog wel Biberist-papier aanwe
zig was. De langlopende serie 
'Landschappen' in vierkleuren-
ofiFset (1998), gedrukt op Bibe

rist-papier, werd al in 2000 ver
vangen door de feveneens ge
heel in offset gedrukte) serie 
'Toerisme' op Tullis Russell-pa-
pier. 
Na 1997 werd plaatdruk nog 
maar heel schaarst toegepast; 
de cilinders voor deze druktech
niek werden vervaardigd door 
de Noorse Bank in Oslo. Toen 
ook in Oslo de postzegelpro
ductie werd gestaakt, werd de 
apparatuur om met behulp van 
molettes platen te vervaardigen 
overgeheveld naarde Belgische 
postzegeldrukkerij. De platen 
kwamen voortaan uit Meche-
len! 

De rol van Courvoisierv^erd in
middels ook steeds minder be
langrijk. Steeds meer gelegen-
heidszegels werden in Bern ge
drukt. De traditionele Pro Pa-
tria- en ProJuventute-zege\s 
werden in 1998, respectievelijk 
1999 voor het laatst bij Courvoi
sier gedrukt Daarna drukte 
Courvo/'s/er nauwelijks nog Zwit
serse zegels; de in 2001 ver
schenen Chocosuisse-zege\s wa
ren de laatste. Dat het bij deze 
laatste emissie om zegels met 
een chocoladegeur ging toont 
wel aan dat het geen gebrek aan 
high tech was dat Courvoisier de 
das omdeed; andere, economi
sche overwegingen speelden 
een voornamere rol. 
In 2000 werden voor het eerst 
na lange tijd weer Zwitserse ze-

Links een overzicht van de productiezaal bij 
de PTT-Wertzeichendruckerei in Bern, de hal 
wordt gedomineerd door de SSR IV, een 
óiepdrukpers die aan de rol wordt gevoed 

Rechts een kijkje in de diepdrukpers aan de 
uitvoerzijde Duidelijk is de opmaak in dub-

belvellen te zien 

Links de druktorens van de diepdrukpers van 
de PTT -Postwertzeichendruckerei in Bern 

Rechts: de drukgang in plaatdruk die soms 
aan de in diepdruk vervaardigde zegels wordt 
toegevoegd wordt met behulp van een inven

tief beinktingssysteem gerealiseerd Dit sys
teem maakt het mogelijk om met slechts 
één cilinder tot maximaal drie kleuren te 

drukken. 

il lil 



gels buiten de landsgrenzen ge
drukt. De postzegelboekjes met 
ronde zelfklevende zegels ter 
gelegenheid van de Olympische 
Spelen in Sydney werden in ras
terdiepdruk (met gegraveerde 
cilinders) bij The House of 
Questa gedrukt. Dezelfde druk
ker vervaardigde ook de kerst
zegels van 2001 in dezelfde 
techniek. 
De lage waarden van de in 
2000 begonnen langlopende 
serie worden normaal gespro
ken in vierkleurenoffset ge
drukt. De zegel van 70 rappen 
(SintBernhard) verscheen in 
mei 2001 echter als zelfkleven
de zegel in doosjes met rollen 
van 100 stuks en in boekjes met 
twaalf zegels. In beide gevallen 
werd gedrukt in AustraTië, bij de 
postdrukkerij aldaar, Sprintpak. 
Er werd gebruik gemaakt van 
vijfkleurenoffset (stochastisch 
raster) opTullisRussellpapier. 
De zegels zijn voorzien van 
twee kleurloze rechthoekjes, die 
onder de ultraviolette lamp 
rood fluoresceren. 
Tegelijk met de SintBernardze
gels in boekjes en in doosjes 
verscheen ook een zelfklevende 
uitvoering zonder waardeaan
duiding ('A'zegel); ook hier is 
sprake van boekjes van twaalf 
en doosjes met rollen van loo. 
De rolzegels werden gedrukt bij 
StralforsACAesch. 
In september van het afgelopen 
jaar verscheen het 'Singapore'

blok; het was bij Enschedé in 
offset gedrukt (stochastisch 
raster). Tegelijkertijd versche
nen ook de regenboogvisze
gels; ook die werden in Haarlem 
gedrukt (rasterdiepdruk, gegra
veerde cilinders), op een 
Goebelpers. Deze zegels, die in 
loketvellen van 20 stuKs zijn 
vervaardigd, werden per kleur 
van één cilinder gedrukt (70 
rappen twee loketvellen, 90 rap
pen één loketvel). De perforatie 
werd aangebracht met een spe
ciaal voor de Zwitserse zegels 
vervaardigde scheercilinder. 
Ook de Spoorwegzegels die 
voor maart aanstaande op het 
programma staan zijn bij En
schedé gedrukt; ze hebben de
zelfde velopmaak. Toen ik in ok
tober in Bern was, lag daar al 
een modelvel van deze zegels! 
De 'onderdruk' (de vaste be
drukking) van de Zwitserse Fra
mazegeis (automaatstroken) 
werd voorheen steeds in raster
diepdruk bij Cou/vos/er vervaar
digd, in september werden 
deze stroken vervangen door 
een nieuw type (vier zegels die 
samen de letters van het woord 
POSTuitbeelden). Ze werden in 
vijfkleuren flexodruk vervaadigd 
bij Cartaroll AC, Bauma ZH. 
Een belangrijk deel van de pro
ductiehal van de PTTWertzei
chendruckerei in Bern wordt in 
beslag genomen door de eerder 
beschreven SSRIV. Voor plaat
druk is één cilinder beschik

baar, die dankzij een slim beïnk
tingssysteem (dat gebruik 
maakt van sjablonen) maximaal 
drie kleuren kan aanbrengen. 
In de praktijk wordt echter 
meestal maar een kleur ge
bruikt; driekleurendruk is tot 
dusver nog niet voorgekomen. 
Overtollige inkt van de plaat
drukcilinder wordt met behulp 
van een rol reinigingspapier 
schoongemaakt. In de praktijk 
komt de meeste inkt op deze 
rol terecht, niet op het postze
gelpapier. De kleurafstelling 
wordt met behulp van een scan
ner gecontroleerd en zonodig 
gecorrigeerd. 
Op de drukpers wordt een per
foratie aangebracht; daarvoor 
wordt een kam van één rij ge
bruikt die aan weerszijden van 
pennen is voorzien. Deze perfo
ratiemethode kan er  als er enig 
verloop is  toe leiden dat er ze
gels ontstaan waarvan de te
genover elkaar liggende zijden 
brede of smalle tanden verto
nen. 
Aan het eind van de pers wordt 
de papierbaan in tweeën ge
splitst; daarna worden twee af
zonderlijke loketvellen afgesne
den die in aparte opvangbakjes 
worden gelegd. 
Een op oe pers gemonteerde 
numeroteur heeft dan al druk
datum en veltelnummer, voor
afgegaan dooreen 'A' (linker
helftTof'B' (rechterhelft) aange
bracht. 

De productie wordt nauwkeurig 
geadministreerd; het aantal vel
len wordt geregistreerd (hoe
veel vellen en met welke num
mers), kleuraanduidingen, inkt
verbruik en herkomst van de 
inkt worden vastgelegd en ook 
wie (en wanneer) de pers be
diende. 
Omdat Zwitserse zegels voor
taan rechtstreeks van de druk
ker naar het postkantoor gaan 
is de noodzaak ontstaan kleine
re loketvellen te drukken, met 
twintig in plaats van vijftig ze
gels per loketvel. Bij de langlo
pende zegels is deze nieuwe vel
opmaak nog niet gesignaleerd, 
wel bij de gelegenneidszegels 
vanaf september 2001. Deze 
ogenschijnlijk geringe aanpas
sing heeft als druktechnische 
consequentie dat niet langer op 
alle loketvellen drukdatum en 
veltelnummer kunnen worden 
geplaatst; die worden nu een
maal per twee loketvellen van 
20 aangebracht. Het al op de 
pers splitsen van linker en 
rechterbaan is komen te verval
len; dat wordt nu met behulp 
van een afzonderlijk snijappa
raat gedaan, een handeling 
waarbij de randen met het 
nummer worden verwijderd! 
De 'filatelistische' zaken wor
den in een aparte ruimte gere
geld. Een Hflw'Wmachine pakt 
de zegels uit een 'container', 
waarna ze worden bevochtigd, 
op een envelop of kaart worden 
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Hierboven en Imks: foto's die de activiteiten 
op de SSR IVdtepdrul<pers van Coebei in 
beeld brengen, linksboven de invoer van de 
papterrol, daarnaast het inhangen van een 
nieuwe rol postzegel pa pier en hierboven een 
formulier waarop de 'drukgeschiedenis' van 
een order is bijgehouden Rechtsboven een 
ctoseup van de sconunit die controleert of de 
kleuren 'registeren', bij afwijkingen wordt er 
automatisch gecorrigeerd Links een foto van 
de doorvoer van de papierbaan, duidelijk is 
te zien dat er m duobeivellen wordt gedrukt 

Rechts door de kruisvormige peiforatiekam 
kunnen daar waar de peiforatieslagen elkaar 

ontmoeten iets te grote of iets te kleine tan
den ontstaan 



geplakt en daarna worden voor
zien van twee stempels. Zegels 
die postfris in mapjes worden 
verkocht worden door een an
dere Hawid-mach'\ne in klem
stroken geplaatst. 
Gebruikte zegels, bestemd voor 
de abonnementen van de fllate-
listische dienst, worden ge
creëerd door complete loketvel-
len (of nog niet gesneden dub-
belvellen) te voorzien van 
'stempels'. Deze stempels wor
den met een Heidelberg-degel-
pers aangebracht; ze zijn dus in 
boekdruk vervaardigd! 
In de afgelopen tijd zijn zo nu 
en dan zegels boekdruk ver
vaardigd. Zo werd voor de 
dienstzegels van de Wereldge
zondheidsorganisatie in Gene
ve van 1975 vierkleuren boek
druk gebruikt. 
Op de SSR IV-pers worden ze
gels in drie formaten geprodu
ceerd: 

'gele' en 'blauwe' vezels toege
voegd die met het blote oog 
niet zichtbaar zijn, maar onder 
de ultraviolette lamp oplichten. 
Begin 1999 werd van de zegel 
van 5 frank ('kaasmakerij') een 
nieuwe oplage gedrukt op TR-
papier. Experts Kunnen het ver
schil goed zien: de kwaliteit van 
de druk op Biberist-papier was 
aanzienlijk beter... 
Sinds 1986 werd het Biberist-
papier ongegomd aangeleverd; 
hetzelfde is net geval met het 
TR-papier. Zwingen in Laufethal 
brengt tegenwoordig de synthe
tische gom aan; vroeger deed 
de drukker het zelf, met Arabi
sche gom. Tot in 1987 vertoont 
de Arabische een duidelijk dia
gonaal lopend craquelé. Het 
Toerisme-blok uit 1987 is voor
zien van Arabische gom, de vel-
zegels zijn voorzien van synthe
tische gom. 
De vanaf 1986 gebruikte synthe-

Zegelformaat 
24x29 mm 
33x28 mm 
40x30 mm 

Kam (dec.) 
13.333:13.103 
i3-333:i3-57i 
13:13-333 

Tot 1997 kwam het postzegel
papier Zwitserland (Biberist), 
daarna werd en wordt het be
trokken van Tullis Russell (voor
heen Coated Paper Ltd). Het 
Tullis Russell-pap\er is te herken
nen aan het ontbreken van fluo-
rescente coating en witmakers. 
Als 'veiligheidskenmerk' zijn 

Tanden hor/ver Cllinderomvang 
16/19 792 mm 
22/19 792 mm 
26/20 800 mm 

tische gom was aanvankelijk 
duidelijk geribbeld (drie ribbels 
per mm) en liet later duidelijk 
gesneden banen zien: eerst drie 
per millimeter en later(?) twee 
per millimeter. 
Zwitserland heeft als het om 
postzegelboekjes gaat een lan
ge traditie. Voor de boekjes met 

langlopende zegels werden 
meestal cilinders gebruikt die 
speciaal daartoe waren vervaar
digd. Vaak ging het om tête-
bêche-opmaak, met als gevolg 
dat er geregeld halffabrikaten in 
handen van filatelisten geraak
ten. Tot 1979 werden de boek
jeszegels normaal geperfo
reerd, daarna werd van de hori
zontale perforatie op de afsnij
ding tussen twee boekjes afge
zien. 
Tot 1972 waren er miniboekjes -
zogenoemde tickets - uit auto
maten te verkrijgen; ze werden 
handmatig voorzien van tien 
zegels uitToketvellen. 
Van de jaarlijkse Pro Patria- en 
Pro juventute-zegés werden 
boekjes gemaakt die zegels be
vatten die uit loketvellen afkom
stig waren. Slechts zo nu en 
dan worden er zegels gedrukt 
die speciaal voor boekjes be
stemd zijn. Zo drukte Courvoi-
sier'm 1953 Pro Potn'o-zegels van 
20 en 30 rappen in een speciale 
velopmaak (onder andere met 
gebruikmaking van tête-bêche) 
rasterdiepdrukpers met velin-
leg. Zegels uit die boekjes wor
den meestal in samenhang ver
zameld. Ook losse zegels van 
20 en 30 rappen zijn echter her
kenbaar, omdat de papierrich
ting en de richting waarin de ge
kleurde vezels in het papier zit
ten altijd horizontaal is. De nor
male drukrichting is O(nder) en 
(vanwege de tête-bêche-op-
maak) ook wel eens B(oven). 

Nadat er op de SSR IV eerst 
nog enkele postzegel boekjes op 
de traditionele wijze waren ge
drukt (dat zou nog tot begin 
1997 duren) werden in 1996 de 
eerste boekjes met zelfklevende 
zegels uitgebracht. Ze werden 
meestal bij andere drukkerijen 
vervaardigd. De meeste zegels 
werden gedrukt op TR-papier. 
Tegenwoordig gaan boekjes 
met zelfklevende zegels verge
zeld van zelfklevende zegels op 
rollen ten behoeve van doosjes 
van 100. Boekjes- en rolzegels 
zijn gewoonlijk niet van elkaar 
te onderscheiden (zie de tabel 
op pagina 70). 
De Zwitserse rolzegels waren 
bestemd voor twee kanalen: de 
zegelautomaten en de zakelijke 
markt. Rolzegens werden stee
vast om de vijf zegels van een 
rugnummer voorzien. Tot circa 
1990 werden de zegels op een 
Wifag-pers in plaatdruk vervaar
dig. Van rollendruk op de twee
de Goebel-pers (de SSR IV) was 
slechts sprake bij Postvervoer-
serie (i 986, 25, 35,40, 50 en 80 
rappen), bij de Dieren-serie 
(1990. 70 en 80 rappen) en bij 
de Mechlsee-zegel van 80 rap
pen. Later, in 1993, werd dit rij
tje nog uitgebreid met de zegel 
van 60 rappen 'LacdeTannay' 
en die zonder waarde-aandui
ding ('A', 80 rappen). 
In 20on verschenen de eerste 
zelfklevende rolzegels in doos
jes, afkomstig van de drukkerij 
van Australia Post, die al veel 

Linksboven de papierbaan met dubbel-
vellen die uit de Coebelpers komt wordt 
aan het eind van de pers in tweeen ge

splitst, zodat losse loketvellen ontstaan 
Deze loketvellen worden in aparte bak

jes opgevangen Rechtsboven er worden 
bij de PTT -Wertzeichendruckerei ook 
kleinere dubbelvellen geproduceerd die 
aan het eind van de pers niet meteen in 

tweeen worden gesplitst, daarvoor 
wordt een speciaal snijapparaat ge

bruikt Hier een blik op een stapel nog 
te gescheiden dubbelvellen 

Links en rechts ten behoeve van defila-
tetistische dienst worden kant-en-klare 
producten vervaardigd Zo worden de 
zegels mechanisch op enveloppen ge
plakt (links), waarna twee stempels 

worden aangebracht (rechts) 



Datum 
lo-og-'gS 
oS-ii-'gS 
09-03-'99 
i5-09-'oo 
i5-09-'oo 
09-05-'oi 
09-05-'oi 

Onderwerp Techniek 
Groeten boel<druk 
SportTrends rasterdiepdrul< 
Comics flexodrul( (boekdrul<) 
'Teken de toekomst' flexodruk 
Olympische Spelen' rasterdiepdrukJ 
12 'A'-zegels boekdruk 
12 St-Bernhardzegels offset 

' op 10 02 2000 werd ook een nieuw drager-papier geïntroduceerd 
^ twee boekjes 
3 gegraveerd 

normale en dienstzegels IOC) 

Fabrikant 
Heusser, Gumligen 
Courvoisier' 
Cuhl+Scheibler.Aesch 
Permapack, Rorschach 
The House of Questa 
Stralfors, Aesch 
Sprintpak, Australië 

eerder met dit bijltje had gehakt 
(en ook voor andere Europese 
landen zelfklevende rolzegels 
voor doosjes had gedrukt). Be
halve op Sprintpak werd voor 
rolzegels ook een beroep ge
daan op Stralfors, een Zwitsers 
bedrijf. 
Een apart verhaal zijn de Fra-
ma-automaatzegels, waarmee 
men in 1976 begon. De auto
maten plaatsten een waarde
aanduiding op voorbedrukt 'vei-
ligheidspapier' aan de rol, dat 
werd vervaardigd door de P7T-
Wertzeichendruckerei en soms 
ook door Hélio Courvoisier. Het 
nogal onopvallende onder
grondpatroon werd in 1996 ver
vangen door in vierkleurendruk 
aangebrachte afbeeldingen van 
de vier jaargetijden (rasterdiep
druk, Courvoisier). Door de slui
ting van Courvoisier moest voor 
de productie van automaatstro
ken naar een ander bedrijf wor
den uitgeweken; het werd het 
Zwitserse Cartaroli; dat levert 

sinds september j l . de vier 
P-, O-, S- en T-zegels in boek
druk. Bij mijn bezoek aan Zwit
serland, eind oktober 2001, wa
ren de automaten m Bern ge
vuld met zowel de oude rollen 
(landkaart) als met de nieuwste 
Cortoro/Z-zegels. De nieuwe ver
sie werd geleverd door de auto
maat op net centraal station 
van Bern. 
Plaatdruk wordt bij de Zwitser
se zegels steeds minder toege
past. Het groepje graveurs dat 
Zwitserse zegels stak was altijd 
beperkt van omvang; wel valt 
op dat ze op een heel lange 
staat van dienst kunnen bogen: 
Karl Bickel 1927-1961 
Albert Yersin 1942-1973 
Karin Lieven 1948-1967 
Karl Bickel jr 1950-1986 
Heinrich Heusser 1958-1984 
Max Müller 1970-1993 
Pierre Schopfer 1973- heden 
Heinz Baldaufi997-heden 
Zo nu en dan wordt een graveur 
van buiten uitgenodigd; zo 

maakte Czeslaw Slania de Zwit
serse Nobelprijszegels van 
1997. Voor de zegels van 
Luxemburg die in Zwitserland 
werden gedrukt werden ook 
Franse graveurs zoals René 
Cottet en Pierre Béquet inge
schakeld. 
In 1986 was het gebruik van off-
setdruk voor Zwitserse zegels 
een nieuw verschijnsel. Aanvan
kelijk werd offset uitsluitend in 
combinatie met plaatdruk ge
bruikt, maar geleidelijk aan ver
schenen er ook zegels die ge
heel in offset (meestal vier
kleurendruk) waren vervaar
digd. 
Catalogussamenstellers heb
ben het vaak moeilijk met het 
herkennen van nieuwe druk-
procédévarianten. Gegraveerde 
rasterdiepdruk wordt bijvoor
beeld nogal eens verward met 
ofFsetdruK. Zelfs Zumstems ge
renommeerde Spezialkatalog 
Schweiz kwalificeert de in 1998 
verschenen Chinazegels (offset, 
respectievelijk offset plus plaat
druk, gedrukt in Bern) als ras-
terdiepdrukzegels, vervaardigd 
bij Courvoisier. Dezelfde Zum-
stein presenteert enkele emis
sies uit 1994 (WK-voetbal, Euro
pa, 'Boek en druk') als 'offsetze
gels' van Courvoisier, terwijl het 
toch duidelijk om rasterdiep
druk gaat. 
Niet dat men bij Courvoisier 
niet overweg kon met offset. 
Het extraatje in het jaarboekje 
van de Zwitserse PTT uit 1996 

is een in offset gedrukt 'vignet' 
dat vervaardigd werd door 
Courvoisier. 
Helemaal los van alles staat de 
dienstzegel van de UPU uit 
1989, die gegraveerd werd ter
wijl bij alle andere zegels uit die 
periode nog gewoon geëtste ci
linders werden gebruikt. Pas in 
1991 kwam het gebruik van ge
graveerde cilinders vaker voor. 
De - ook in de Zumstein-catalo-
gus - gehanteerde aanduiding 
Atztiefdruck wordt dan - het is 
inmiddels 1992 - vervangen 
plaats door Rastertiefdruck. 
Hoewel deze laatste term 'veili
ger' IS (ook als er met geëtst 
wordt is er sprake van rasters), 
is het wel duidelijk dat de cata-
logusredactie met goed weet 
waar ze het over heeft. De term 
wordt niet toegelicht en beide 
manieren van cilinderproductie 
komen nog steeds - zelfs voor 
losse zegels - tegelijkertijd voor. 
In die gevallen waarin geen ge
bruik werd gemaakt van de 
diensten van Courvoisier ging 
het doorgaans om stunts, of 
het nu om de in 1999 versche
nen Milienium-zegels gaat (ze
gels met aanhangels waarop 
een portret of groet kon worden 
geprint) of om de - ook in 1999 
verschenen - UPU-zegels (een 
combinatie van rechthoek en 
driehoek). 

Bij de laatste zegels die door 
Courvoisier gedrukt werden (de 
allerlaatste waren de hiervoor al 
vermelde C^ocosw/sse-zegels 

70 

Links een praktijk die we ook kennen van veel 'gestempelde' zegels van Oostbloklanden met 
behulp van een Heidelberg degelpers worden stempels m boekdrukstempels aangebracht 
Hierboven, links en rechts voor het perforeren van de zegels die door de PTT-Wertzeichen-
druckerei worden geproduceerd worden drie verschillende perforatiekammen gebruikt, hier 

zien wezo'n kam 

Linksonder en rechtsonder voorbeelden van boekjes met zelfklevende zegels met pseudoperfo 
ratie (slittanding) Dezelfde zegels zijn ook in doosjes met rollen van honderd zegels geprodu
ceerd, boekjeszegels en rolzegels kunnen met met behulp van druktechnische kenmerken van 

elkaar onderscheiden worden 



met chocoladegeur) werd al 
geen gebruik meer gemaakt van 
het papier dat ook door de PTT-
drukkerij in Bern werd gebruikt: 
papier Pi9 (onder de ultravio
lette lamp dof reagerend, met 
slechts onder de lamp zichtbare 
gele en blauwe oplichtende ve
zels). In plaats daarvan werd 
daarvan dof papier gebruikt dat 
bruingele en blauwe vezels be
vat die met het blote oog zicht
baar zijn. 
Courvoisier heeft voor heel veel 
landen zegels gedrukt. Het be
drijf drukte bijvoorbeeld al vanaf 
1934 zegels voor Liechtenstein 
en sinds 1936 voor Luxemburg. 
De Wertzeichendruckerei in 
Bern drukte vóón945 al een en
kele zegel voor Liechtenstein. 
Vanafi948 werden alle langlo
pende emissies voor Luxem
burg - en incidenteel ook gele-
genheidszegels-in plaatdruk 
gedrukt. Heel incidenteel werd 
ook voor andere landen in 
plaatdruk gewerkt: Liechten
stein tussen 1950 en 1967 en 
Portugal in 1946. Heel recent 
gebeurde dat ook met een zegel 
voor de Verenigde Naties (New 
York) met en een serie voor 
Ivoorkust en Senegal. 
Na ruim vijftig jaar werd met 
de traditie gebroken om de 
Luxemburgse langlopende ze
gels met het portret van de 
groothertog(in) in Bern te laten 
drukken. De zegels met het por
tret van de nieuwe groothertog 
Henri, die op 1 oktober 2001 

verschenen, werden gedrukt 
door de Zegeldrukkerij in Me-
chelen (België). 
Begin vorig jaar werd onder de 
naam /FS2een nieuw type fran
keermachine geïntroduceerd; 
IFS staat voor Integrierte Fran
kier Systemen. De machine lijkt 
op het apparaat dat de afgelo
pen twee jaar in Nederland 
werd gebruikt om de productie 
van 'digitale zegels' te propage
ren. De 'zegels' worden rechtst
reeks op een envelop afgedrukt, 
nadat de verzendwijze en de 
frankering op de IFS2 is inge
toetst. Een visueel gemaakte bi
naire code zorgt ervoor dat elke 
zegel maar een keer kan wor
den gebruikt. Het apparaat dat 
ik bij de gemeente Kirchberg 
mocht bewonderen was afkom
stig van Frama. 
Verzamelaars die de druktech-
nische aspecten van hun zegels 
in de gaten houden moet het 
zijn opgevallen dat Courvoisier 
na 1998 steeds minder Zwitser
se zegels ging drukken. Verder 
moet ook het teruglopend ge
bruik van plaatdruK in de PTT-
drukkerij in het oog zijn ge
sprongen. Voor het in de pro
blemen raken van de hier ge
noemde Zwitserse drukkerijen 
kan een aantal oorzaken wor
den genoemd. Een daarvan is 
de toegenomen 'globalisering' 
van de postzegelproductie 
(wanneer verschijnen de eerste 
Nederlandse zegels die in Aus
tralië werden gedrukt?). Een an

dere oorzaak is het her en der 
verdwijnen van het postmono-
polie, met als gevolg dat de 
hoeveelheid zegels met hoge 
waarden (pakketpost) drastisch 
terugloopt. Verder is speelt mee 
dat het grote publiek - veel snel
ler dan werd verwacht - de zelf
klevende postzegels volledie 
lijkt te hebben geaccepteerd, 
ook een omstandigheid die de 
traditioneel drukkende postze-
gelbedriiven in de problemen 
heeft gebracht. Die laatste cate
gorie drukkerijen heeft ook veel 
last van de neiging van een toe
nemend aantal postadministra-
ties om zegels met een geintje 
of een gimmick uit te brengen 
(geurende zegels, zegels ge
drukt met meto/Z/c-inkten, post
zegels die warmtegevoelig zijn 
en ga zo maar door). Als een 
grafisch bedrijfin die trend wil 
meegaan zijn grote investerin
gen nodig - en dat voor een ont
wikkeling waaraan - als de waan 
van de dag eenmaal voorbij is -
wel eens abrupt een einde zou 
kunnen komen. Ad f7oc-uitbe-
stedingaan gespecialiseerde 
drukkerijen, respectievelijk sa
menwerking daarmee (bijvoor
beeld met oe firma Xerox als 
het om 'gepersonaliseerde' ze
gels gaat) is voor een postadmi-
nistratie dan de enige uitweg. 
Op de vraag aan drukkerij Stral-
fors hoeveel tijd het bedrijf no
dig zou hebben om de volledige 
postzegelproductie van Zwit
serland in zelfklevende boekjes 

te verzorgen kwam het ant
woord: Tweeëneenhahe dag per 
week. Niet zo vreemd dus dat 
de PTT-drukkerij dicht gaat -
hoe triest dat ook moet zijn 
voor de vakmensen die daar al 
decennia lang werken en in hun 
vak niet meer aan de slag zullen 
komen. 
De georganiseerde filatelie 
staat een schone taak te wach
ten: het voor het nageslacht be
waren van de archieven van bei
de drukkerijen. De machines 
van Courvoiserzijn inmiddels 
overgebracht naar Engeland, 
naar drukkerij Walsall; de ar
chieven zouden naar de ge
meente La-Chaux-des-Fonds 
gaan. De archieven van de PTT-
drukkerij in Bern blijven hope
lijk onder beheer van Die Post, 
maar het kan geen kwaad om 
eens te informeren naar het lot 
van de uitgebreide protocolboe-
ken (die een schat aan gege
vens bevatten!) en die nu nog in 
de productieruimte te vinden 
zijn. 
Ik dank aan het eind van deze 
bijdrage al diegenen die het 
mogelijk maakten dat mijn 
herfstvakantie in Zwitserland 
een bijzonderen interessantfl-
latelistisch tintje kreeg. Dat zijn 
Heinz en Marlise Spinner \r\ Ersi-
gen (coördinatie en ondersteu
ning), Hans Frischknecht (dienst 
PTT und Philatelie, Bern), Kurt 
Walk (van de PTT-Wertzeichen-
druckerei, Bern), Franz Huber 
(gemeente Kirchberg). 
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Boven Frama-automaat op het Centraal 
Station vor) Bern Onder een automaat-
strook van het oude type 'Landkaart'. 

Boven, gedrukt bij de PTT-Wertzeichendruckerei in Bern langlopendefrankeerzegeis voorde Luxemburgse posterijen 'Bern' drukte ruim vijftig 
jaar lang zulke zegels voor Luxemburg Met die traditie werd vorig jaar gebroken, toen de nieuwe zegels met het portret van groothertog Henri 
in Mechelen, bij de Belgische Zegeldrukkerij, werden uitbesteed (rechtsboven) 

Rechts ongeveer een jaar geleden werd een 
nieuw type frankeermachine in omloop ge
bracht de IFS2, biereen strook, aß<omstig 
van de gemeente Kirchberg. 

Boven de laatste emissie die bij de 'andere' 
Zwitserse postzegeldrukker ~ Hélio Courvoi
sier - werd vervaardigd was de zogenoemde 
Chocosuisse-zegel met chocoladegeur 
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SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Een voordelige ruil 
Er valt dit keer heel veel 
met de filatelie verbon
den geschiedenis te ver
melden. Het Duitse 
Bondsblad Philatelie 
brengt een aardig artikel 
dat verhaalt hoe het ei
land Helgoland in 1890 
door de Britse koningin 
Victoria aan haar klein
zoon keizer Wilhelm II 
werd afgestaan; dit in ruil 
voor Zanzibar. Die ruil 
was een grote triomf voor 
de Duitse vorst, want met 
Helgoland in Britse han
den zat er zo goed als een 
slot op de nieuwe Duitse 
oorlogshaven Wilhelms
haven en daardoor ook 
op de Duitse maritieme 
ambities. 

Hij drukte zijn stempel 
Poststempels waren er al 
zo'n twee eeuwen voor
dat de eerste postzegel 
op een brief werd ge
plakt. Voor veel filatelis
ten zijn stempels ook 
vandaag nog een belang
rijk (zo niet het belang
rijkste materiaal voor een 
verzameling). Stempels 
vaak niet meer dan een 
paar letters en/of cijfers 
hebben samen met post
zegels een ontwikkeling; 
tegenwoordig zijn het 
vaak ware kunstwerkjes, 
die behalve administra
tieve gegevens (zoals een 
plaatsnaam en de datum) 
vaak aansluiten bij de af
beelding op de postzegel 

o of bij de gebeurtenis die 
° aanleiding gaf tot de uit
21 gifte van zegels. Merk
■=■= waardig is dat terwijl er 
S gewoonlijk veel aandacht 
5 wordt gegeven aan de 
^ ontwerpers van postze
3 gels, de ontwerpers van 
5 stempels vrijwel altijd 
i ongenoemd blijven  en 

—^^ dit ondanks het feit dat 
M ze vaak voor prachtige 
» ■ creaties zorgen. 

Daarom maken we hier 
melding van een aardig 
geschreven portret in de 
Deutsche Briefmarken

Revue van oktober jl. met 
als hoofdpersoon Horst 
Müller, de man die sind 
igög niet minder dan zo'n 
1.250 bijzondere stem
pels voor de Duitse post 
heeft ontworpen. Müller, 
die sinds zijn twaalfde 
zelf een gepassioneerd 
verzamelaar is, heeft met 
name veel stempels voor 
filatelistische gebeurte
nissen ontworpen. Nu 
doet hij het wat kalmer 
aan en, zo merkt hij op, 
tegenwoordig is het niet 
ongebruikelijk dat de ont
werper van de postzegel 
er ook het stempelont
werp bij levert. 

Lucratieve zegels 
Het Oostenrijkse postze
gelblad Die Briefmarke 
(november) belicht de 
geschiedenis van de post
zegels van Liechtenstein. 
De emissies van het vor
stendommetje laten ook 
een interessant stukje po
litieke geschiedenis zien. 
Want het dwergstaatje 
begon met zegels van de 
Oostenrijk te gebruiken. 
Maar al spoedig ontdek
ten de Liechtensteiners 
dat met wat men tegen
woordig 'privatisering' 
noemt veel geld viel te 
verdienenen. 
Een particuliere firma 

pliceerde vroege ge
schiedenis belicht van de 
post in het gebied van 
Danzig, dat ingeklemd 
tussen Duitse en Poolse 
machthebbers heel veel 
verschillende heersers 
heeft gekend. 
Van 1920 tot aan de Duit

drukken van de zegels 
van meer dan zestig post
administraties, waaron
der die van Noorwegen, 
Namibië, Kroatië en de 
Pitcairneilanden. 

Hetzelfde blad  maar ik 
heb het nu over de editie 

se inval in 1939 heeft het 
gebied onder het gezag 
van de Volkenbond eigen 
postzegels gehad. Uit een 
oogpunt van chauvinis
me zij hier tevens ver

kreeg een concesbie voor 
het vervaardigen van 
Liechtensteinse zegels, 
maar die maakte er een 
rommeltje van. In 1921 
kwam er een einde aan 
dat contract; Liechten
stein stapte niet alleen 
over op de Zwitserse va
luta, maar ook op een 
Zwitserse drukkerij. 

Van Danzig tot Haarlem 
In het novembernummer 
van Der Briefmarken
Spiegel wordt de gecom

meld dat hetzelfde num
mer van het genoemde 
Duitse blad ook een aar
dig artikeltje bevat over 
'onze' drukkerij Joh. En
schedé Security Printers 
en over de moderne tech
nieken die in Haarlem 
gebruikt worden voor het 

van september  wijst zijn 
(Duitse) lezers er onder 

de titel Van Frederik de Gro
te tot aan de SS nog eens 
op wat er postaal tussen 
1933 en 1945 gebeurde. 

Post kwam toch aan... 
Het op een na grootste 
Amerikaanse postzegel
blad, American Philate
list, brengt een uitgebeld 
en kritisch artikel over 
het naoorlogse Litouwen 
en dan met name over de 
emissies van het in 1990 
weer zelfstandig gewor
den land meteen na zijn 
wederopstanding. In de 
Amerikaanse Scottcatalo
gus zijn die zegels niet 
opgenomen. 

De Franse Yuert & Tellier 
meldt dat ze alleen in de 
Baltische republieken 
geldigheid hadden (Li
touwen was op dat mo
ment nog niet door de 
Wereldpostvereniging 
UPU erkend), maar de 
auteur laat zien dat ze 
ook op brieven naar de 
Verenigde Staten voorko
men. 

Dubbele standaard 
De hoofdmoot van het 
Duitse postzegelblad Mi
chelRundschau wordt 
gevormd door de nauw
keurig bijgehouden aan
vullingen op de catalogi 
die de Münchener firma 
Schioaneber̂ er Verlag uit
geeft. Toch is er in het 
blad nog wel meer te vin
den. Zo bevat het augus
tusnummer een klein ar
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tikel waarin er op gewe
zen wordtdat niet alleen 
Europese posterijen mo
menteel met dubbele va
luta's werken of met 
soortgelijke geldsoort-
problemen te maken 
hebben. 
Veel Zuid-Amerikaanse 
staten zijn namelijk in 
verband met de inflatie 
aldaar overgegaan op de 
Amerikaanse dollar. In 
Ecuador komen bijvoor
beeld sinds anderhalf 
jaar uitsluitend nog ze
gels met waarden in dol
lars uit; de oude zegels 
met waarden in sucres zijn 
sinds maart vorig jaar 
niet meer geldig. El Sal
vador is bezig de colon te 
vervangen door de dollar 
en heeft nu zegels met 
waarden in beide valu
ta's. In Nicaragua en Gu
atemala zijn soortgelijke 
ontwikkelingen aan de 
gang. 

Grote namen 
Twee artikelen in het En
gelse blad Gibbons 
Stamp Monthly verdie
nen vermelding. Het eer
ste is een thematische be
schouwing over het Brit
se landschap op de post
zegel. Wie het begrip 
'landschap' enigszins 
breed opvat en daar ook 
stadsbeelden toe rekent 
komt op een niet onaan
zienlijk aantal zegels uit, 
te beginnen met de shil-
lingwaarden van de fran-
keerzegels uit 1950, die 
koning George VI laten 
uitkijken op een stukje 
Engelse kust. 

De tweede bijdrage gaat 
over de lange reeks van 
Amerikaanse portretze
gels Great Americans. Na 
twintig jaar heeft de 
Amerikaanse post beslo
ten om een nieuwe serie 
zegels met één basislay-
outte beginnen. De ze
gels van de oude serie 
zijn allemaal in één (per 
zegel verschillende) kleur 
gedrukt, met de naam 
van de afgebeelde per
soon in forse letters links 
van de kop. 

Nu worden die namen in 
een kleinere, in rood ge
drukte lettervermeid; de 
'beeldenaar' wordt in een 
dun, rechthoekig kader 
ondergebracht. (HG) 

Jasper werd Jerry 
In het oktobernummer 
2001 van De Postzegel-
vriend, het maandblad 
voor langdurig zieke en 
mindervalide postzegel
verzamelaars, kunt u le
zen dat de bekende poes 
uit de tekenfilmserie Tom 
& Jerry aanvankelijk Jas
per heette! Nog veel meer 
interessante gegevens 
over het zeer productieve 
duo Hanna & Barbera 
staan in dit artikel ver
meld. Hun eerste produc
tie dateert uit 193g! 

Uit de koers geraakt 
'De IJslanders ontdekken 
Amerika' staat afgedrukt 
in Kaaspost van novem
ber 2001, het blad van de 
NVPV afdeling Alkmaar. 
Een schitterend blokje 
postzegels van IJsland, 
daterend van maart 2000, 
was kennelijk de aanlei
ding voor een prachtig 
verhaal. 

Gezien de toevoeging 
'deel r krijgt dat artikel 
nog een vervolg. Dat de 
IJslanders Amerika ont
dekten kwam doordat 
hun wankele scheepjes, 
op weg naar Groenland, 
door weersomstandighe
den uit de koers raakten 
en daardoor op de ten 
westen van Groenland 
gelegen Amerikaanse 
kust terechtkwamen. Een 
goed verhaal met illustra
ties doet ons uitzien naar 
deel 2. 

Nogmaals Sjanghai 
In het oktobernummer 
van 'Filatelie' werd in 
deze rubriek melding ge
maakt van een artikel in 
China Filatelie over de 
datumstempels van de 
Duitse post in Sjanghai. 
In datzelfde blad (num
mer 132) staat een soort
gelijk, zeer uitvoerig geïl
lustreerd artikel over de 
datumstempels van de 
Britse post in Sjanghai. 
Eerder verschenen in het 
tijdschrift al soortgelijke 
artikelen over de Franse 
en Russische post. 

Ben goede buur... 
Tanzania - zo durf ik 
zonder dat ik het heb op
gezocht wel te beweren -
behoort ongetwijfeld tot 
één van de landen met de 

handelt de periode 1935-
1976 en de vierde fase be
handelt de onafhanke
lijkheid, die voor die 
streek tot stand kwam in 
de jaren zestig. 

Geconfisceerd 
In het novembernummer 
van Heempost, het blad 
van de Postzegelvereni
ging Heemskerk, wordt 
verzocht om nadere in
formatie over in beslag 

begint zijn reeks met het 
onderwerp Het postze^el-
knutseleiland Tonga. Het 
'land' scoort de eerste 
prijs als het gaat om de 
vrije vormgeving van zijn 
postzegels. Nederland en 
andere landen kwamen al 
eerder met een driehoe
kige postzegel. Nieuw-
Zeeland was, dacht ik, de 
eerste met een ronde 
postzegel, maar Tonga 
slaat wat vormgeving be-

genomen post van Ne
derlandse stoomschepen 
gedurende de Eerste We
reldoorlog. Het is kenne
lijk een vervolg op een 
eerder artikel in The 
Netherlands Philatelist, 
waarover in deze rubriek 
in oktober 2001 werd ge
schreven. De Engelse au
teur van het oorspronke
lijke artikel vraagt in 
Heempost (zijn naam en 
adres worden vermeld) 
om gedetailleerde inlich
tingen omtrent dit onder
werp uit Nederland. 

V 

meeste buren. 
Een uitvoerig artikel in 
het novembernummer 
van Onder de loupe ge
nomen, het blad van de 
Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer, ver
meldt er al acht in het ar
tikel Duits Oost-Afrika, 
Tanganyika, Tanzania. 
Vier afzonderlijke fasen 
uit de geschiedenis van 
het land komen uitge
breid aan bod. De eerste 
fase gaat over Duits Oost-
Afrika (1885 totigiS); de 
tweede fase gaat over de 
periode na de Eerste We
reldoorlog, toen Enge
land aanvankelijk het be
wind overnam en later 
overdroeg aan de Volken
bond. De derde fase be-

Knutseleilandje 
Het tijdschrift De Post
hoorn van Jeugdfilatelie 
Nederland (JFN) brengt 
sinds kort een rubriek ge
titeld Postzegelpraatje. De 
schrijver van deze pagina 

treft iedereen knock-out! 
Blikken-bussenpost was 
in Tonga een bekend 
fenomeen en er werd 
zelfs een aparte vereni
ging opgericht voor ver
zamelaars van dit materi
aal. De voorzitter van die 
vereniging van verzame
laars van Tin Can Mail was 
de koning van Tonga' 

Macabere geschiedenis 
Dat er in de loop van de 
Tweede Wereldoorlog 
onder de tirannie van 
nazi-Duitsland meer dan 
700 concentratiekampen 
bestonden, waaronder 
een aantal Vernichtungsla
ger, zal niet iedere lezer 
van deze rubriek weten. 
Hierover wordt verhaald 
in het artikel Postcensuur 
door de eeuwen heen in 
Waalzegel nummer 24 
van 2001, het officieel or
gaan van de NVPV afde
ling Nijmegen. 

Aan de hand van trieste 
afbeeldingen wordt het 
droeve lot geschetst van 
de Hajtlinge, waarvan de 
correspondentie zelfs 
nog op 12 april 1945 werd 
geprujt! Correspondentie 
was overigens uitsluitend 
voorbehouden aan poli
tieke gevangenen. Joden, 
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Russen, zigeuners, ho
mofielen en anderen 
werd deze gunst onthou
den! 

Waardevol/ waardeloos? 
De invoering van de eer
ste Nederlandse brief
kaart is onderwerp van 
bespreking in nummer 
g/2001 van Hoornblazer, 
het verenigingsorgaan 
van de Vereniging van 
Zaanse Postzegelverza
melaars. Er wordt een 
briefkaart getoond met 
een afzenderafstempe
ling 28 december 1876 en 
met een aankomst te Soe
rabaja op og februari 
1877. De bijzonderheid is 
dat de binnenlandse in
gedrukte waarde van 2^11 
cent zijn waarde verloor 
bij verzending naar het 
buitenland, maar bij ver
zending naar de Neder
landse koloniën zijn 

waarde wèl behield. 
Geleerde (ma)dame 
Een zeer uitvoerige en 
geïllustreerde biografie 
van Madame Curie (wie 
woont er ook al weer op 
het naar haar genoemde 
plein?) staat afgedrukt in 
Oost Europa Filatelie van 
november 2001. Voorna
melijk Polen (haar ge
boorteland) en Frankrijk 

van wiens mwoner zij 
haar beroemde achter
naam kreeg, besteedde 
filatelistisch aandacht 
aan haar radiologische 
voor de wetenschap zo 
belangrijke verdiensten. 
Slechts elf jaar na haar 
huwelijk met Pierre Curie 
werd haar echtgenoot 
door een militair voer
tuig, bespannen met twee 
paarden overreden; hij 
kwam daarbij om het le
ven. Marie Curie was de 
eerste vrouw die het 
spreekgestoelte beklom 
aan de Sorbonneuniver
siteit. 

Wie is het oudst? 
Worms en de kathedraal vor
men het onderwerp van 
bespreking in het mede
delingenblad (nummer 
6/2001) van postzegelver
eniging Drielandenpunt 
te Vaals. Volgens het arti

kel vechten Worms en 
Trier om de eretitel 'oud
ste stad van Duitsland'. 
Vast staat dat beide ste
den zeker tweeduizend 
jaar oud zijn! Hoewel 
Maarten Luther slechts 

tien dagen in Worms ver
bleef, waren deze dagen 
van besüssende invloed 
voor de keizer en het 
Rijk; Luthers optreden en 
toespraak markeerden in 
de geschiedenis een gro

LIT^ D T̂Ê ^ÄTD(S)ö̂ ẑ L 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625. 

Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel. 0416331451 • Fax 0416342856 
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c ) Bel voor informatie: 
Jeanine de Troye 
Brouwer Media 
Tel. 033-4335231 
Fax 033-4335258 
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GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
■mqii: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
leigerstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 

lail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 
'='"•=11: insulinde@wanp'^"' 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 

nail: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

Standnr. 45 

Filateliebeurs Loosdrecht 
op onze stand vindt u: 
 20. 000 (tliematische) poststukken 
 diverse aanbiedingen zegels en blokken 

Demonstratie van ons postordersysteem 
Onze computer selecteert uw verzamelgebieden en maakt daar 
overzichtelijke lijsten van. Wij leveren zegels van de hele wereld, 
zowel op land als op thema gerangschikt. Wij gebruiken Michel

catalogusnrs. 
• Steeds wisselend aanbod 
• Concurrerend geprijsd 
• Snelle levering met retourrecht 
• l\lu al meer dan 20.000 zegels en blokken 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./Fax 0793311218 
Email: arve@postzegelstekoop.nl 

WWW.postzegelstekoop.nl 
Postzegelveiling A4 
Schriftelijke veiling van zegels en poststukken 

Op 12 januari 2002 houden wij onze 24ste veiling. 
De eerste veiling in Euro's 

Vraag op het bovenstaande adres de gratis Catalogus aan 
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mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
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weten wat er aan catalogi en 
handboeken van uw ver

zamelgebied leverbaar is 
en desgewenst meteen kunnen 
bestellen? 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzeqeiwinke! op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of motief Duizenden pagina s 
t ionderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto), prijslijs

ten met verkoopprijzen of inruilprij

zen vrijwel alle leverbare catalogi, 
albums, benodigdheden nieuw/e uit

gaven zonder abonnement uit voor

raad leverbaar speciale kin

derpagma's etc 
Post en winkeladres 
kloosterstraat 19/21, 
2021 VJ Haarlem, 
tel 0235272136, 
fax 0235272753, 

email info@postbeeld nl 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

_¥AM ¥LI[IET 
Wi| zi|n gespecialiseerd in de verkoop van parti|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen m binnen en buitenland Deze 
kavels" zoals (deel jverzamelingen stokboeken dozen, snuffelparti|en 

etc bieden wi| onze gestaag groeiende klantenknng eerst te koop aan 
Met ons aanbod van meer dan 500 parti|en zi|n wi| de grootste op dit 
gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage kos 
ten zi|n wi| in staat maandeli|ks honderden nieuwe partqen aan te bieden 
tegen zeer scherpe pn|zen Uiteraard koopt u bi| ons zonder enig risico 
Heeft u interesse in ons aanbod vraag dan vn|bli|vend onze maandeli|k

se voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan 
PZH Fa Van VLIET Geopend woe v r l l 00 17 00 
Molecatenlaan 16b zat 1 1 00 16 00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055 5416108 of fax 055 5340375 Email WVLIETUG@WXS NL 
Website www pzhvanvliet nl 

de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn ® 0553603413 J 0555763149 

email intofaespaveiling nl giro 8223532 

Een Postzegelveiling speciaal voor internet opgezet, 

bezoek onze Website: WWW.espaveiling.nl 
In deze Euroveiling zijn een keur aan losse zegels 
en senes opgenomen waaronder gekeurd/certificaat. 
Kijk en bestel de mooiste kavels op onze internetveiling. 

Raadpleeg de voorwaarden en agenda van de internetveiling 

Een greep uit deze keur: 
Frankrijk met topnummers, Duitse koloniën met ze ldzame 
zegels, Nederland met praclitig gestempelde en postfrisse 
zegels, zeer goed Engelse kolonien.Zwitserland met toppers. 

0 
N 

9i 
O) 
(D 

O) 
C 

I 
O 
(O 

B 
o 
O) 

(O 

I 
O) 
c 
'ü 
0) 
■c 
o 
(O 
(D 

2 
O) 
I 
c 
O) 
N 

grote sortering  kwaliteit  lage prijzen 

gratis verzamelingen en 
restantenlijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCOlijsten volgens Michel of Yvert cat zijn welkom 
WIJ hanteren zeer redelijke prijzen 

l a n O e n kwahteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, WDuitsland, Berlijn, D D R , 
Denemarken, Faroer, Groenland, Frankrijk, Monaco Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israel, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep Sunname, Vaticaan, Ver Europa, 
Ver Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

m O I i e V e n l gratis pnjshjsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
tremen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 

o 

o 

Julianasingel 1  5802 AS Venray 
Winkel tel./fax 0478586391 (bestellingen) 

Prijslijsten: tel 0736572334, fax 0736572785 
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POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewi jk 

Tel 0346 550618 
b g g 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

POSTZEGELS (VER)KOPEN ? 

WWW. postmunt.nl 

«•. &l  }!e}i|e/vv>t  6uue)JOS a)OjB  uazfud a 6 ^ 

kosel.nl 
Meer dan 21.000 artikelen op 1.200 pagina's. Altijd actueel! 

Wereldwijd portovnj thuis bezorgd' 
AdolfKoselKG Hebragassse7 9 A 1095Wenen,Ooslennjk Tel 0O43/1/4064303O Fax 33 E mail info(gkosel nl 

http://www.PostBeeld.com
http://WWW.espa-veiling.nl
http://postmunt.nl


SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIINACKER 

CONCORDE 
Op 30 en 31 augustus 
2001 was er een zoge
noemde reparatievlucht 
van het supersonische 
verkeersvliegtuig 
Concorde; dat leverde weer 
een mooi poststuk op [i]. 

LUFTHANSA 
Op I december van het 
vorig jaar werd het route
net van de Duitse lucht
vaartmaatschappij Luft
hansa verder uitgebreid, 
ditmaal met het traject 
München-Iohannesburg. 
Voor de eerste vlucht 
werd een toestel van het 
type A-340 ingezet. 

SWISSAIR 
Ook vorig jaar voegde de 
Zwitserse luchtvaart
maatschappij weer nieu
we vluchten toe aan zijn 

toch al omvangrijke rou
teschema - met alle ge
volgen van dien, zoals we 
eind 2001 in de kranten 
en op de televisie hebben 
kunnen zien. Voor de sta
tistiek melden we die 
vluchten hieronder: 
25 maart 2001: eerste 
vlucht van Lugano naar 
Zurich, uitgevoerd door 
Crossair (toen al) met een 
vliegtuig van het type 
Saab-2000. Verder een 
eerste vlucht van War
schau naar Geneve, ook 
weer met Crossair en even
eens met een Saab-2000 
[2]. 
27 maart 2001: eerste 
vlucht van Amman naar 
Zurich meteen Airbus 
310 in samenwerking 
met Royal Jordanian [3]. 
6 april 2001: vlucht van 
Berlin-Tegel naar Zurich 

met een Canadian Iet 
CRJ; dit ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan 
van deze luchtverbinding 
[4]-
13 mei 2001: vluchtvan 
Vaduz naar Lausanne in 
het kader van de postze
geltentoonstelling in Es
sen [5]. 
2 juni 2001: eerste vlucht 
in samenwerking met Air 
Vallee van Olbia (Sardinië) 
naar Lugano en retour; er 
werd gebruik gemaakt 
van een toestel van het 
typeDO-328 [6]. 
24 september 2001: eerste 
vlucht van Zürich naar 
Singapore met een MD-ii 

En dan was er nog al wat 
te herdenken in Zwitser
land: van 22 tot en met 25 
maart was er de AeroEspo-
Filatehe in Bellinzona [8], 

op 28 en 29 april de Tag 
der Aerophilatelie in Olten 
[9] en op 28 september 
een 'groetenvlucht' van 
Wenen naar Zürich met 
een F-70 [10]. Al deze 
evenementen stonden in 
het teken van het hon
derdjarig bestaan van de 
aeroclubs in Oostenrijk 
en Zwitserland. 

FILATELIEBEURS 
Eind januari wordt in 
Loosdrecht weer de be
kende Filateliebeurs ge
houden. De Vliegende 
Hollander zal op alle da
gen met een stand aan
wezig zijn. Meer infor
matie over de beurs vindt 
u elders in dit nummer. 

SAS 
De Scandinavische lucht
vaartmaatschappij SAS 

vliegt met ingang van 17 
mei 2001 met een B-767 
van Kopenhagen naar 
Washington [11]. 
Dezelfde maatschappij 
verzorgde op 25 juni vo
rig jaar weer de bekende 
Midniflht SunJIiflht (editie 
2001) [12]. 
De A-340 werd op een 
binnenlandse vlucht 
geïntroduceerd en wel op 
het traject Stockholm-
Kopenhagen; dat gebeur
de op 10 augustus 2001 
[13]. 
Op 17 september 2001 
werd herdacht dat de Phi
latelic Club van de SAS vijf
tig jaar bestond; de bijbe
horende envelop laat een 
afbeelding zien die ver
wijst naar de eerste 
vlucht van de SAS, die van 
Los Angeles naar Kopen
hagen in 1951. 
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zien wat er wereldwijd aan 
nieuwe zegels is verschenen 

en desgewenst meteen kunnen kopen 
zonder nieuwtjesabonnement? 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzeaelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of motief Duizenden pagina's 
honderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto), pnjsiijs-
ten met verkoopprijzen of inruilprij-
zen vrijwel alle leverbare catalogi 
albums, benodigdheden nieuwe uit
gaven zonder abonnement uit voor
raad leverbaar, speciale kin-
derpagina's etc 

Post - en winkeladres 
kloosterstraat 19/21, 
2021 VJ Haarlem, 
tel 023-5272136, 
fax 023-5272753, 

e-mail info@postbeeld nl 

PO ST3 
DRl|k 

12 
13 
16 
17 
22 
25 
27 
29 
30 
37 
39 
40 
41 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
98/00 
102/04 
105/06 
119/38 
150/53 
199/04 
233/34 
235/37 
238/45 
258/60 
263/67 
268/73 
274/76 
277/96 
297/00 
301/12 

€ 65 00 
€11500 
€ 38 00 
€ 1710 
€ 15 20 
€ 1 90 
€144 40 
€ 20 90 
€ 34 20 
€ 34 20 
€ 152 
€ 0 66 
€ 418 
€ 0 88 
€ 065 
€ 0 85 
€ 3 80 
€ 15 20 
€ 13 30 
€ 0 27 
€ 0 42 
€ 042 
€ 0 54 
€ 0 95 
€ 3 80 
€ 6 46 
€ 9 50 
€ 1140 
€ 1140 
€ 1900 
€ 150 
€ 032 
€ 106 
€ 4180 
€ 5 52 
€ 8 36 
€ 0 76 
€ 0 76 
€ 190 
€ 3 05 
€ 0 95 
€ 1 15 
€ 0 36 
€ 3 80 
€ 0 57 
€ 2 66 

313A/30A€ 4 56 
332/V37 € 11 40 
338/43 
344/50 
351/54 
355/61 
362/63 

€ 38 00 
€57000 
€ 57 00 
€12920 
€ 34 20 

CEGELHANDEL 

364/67 
368/69 
370/71 
372/74 
375/77 
378/84 
385/87 
398/01 
403/06 
407/09 
410/22 
435/37 
450/53 
454 
463/64 
465/66 
467/73 
474/78 
479/81 
499/05 
512/28 
529/39 
540/43 
544/45 
546/47 
548/53 
554/55 
556/64 
565/68 
569/70 
571/72 
573/75 
576/79 
580/83 
584/85 
586/87 
588/97 
598/99 
600/02 
603 
604/05 
606/07 
608 
609/16 
617/20 
621 
622/23 
632/33 
634/42 
643/45 
646 
647 
648 

Duitse Riik en 
€136 80 
€ 3 05 
€ 1900 
€ 15 20 
€ 1710 
€41800 
€41800 
€ 68 40 
€ 38 00 
€ 83 60 
€41800 
€ 57 00 
€ 49 40 
€ 2 09 
€ 20 90 
€ 610 
€ 64 60 
€ 68 40 
€12160 
€836 00 
€ 32 30 
€266 00 
€ 76 00 
€ 32 30 
€ 32 30 
€ 60 80 
€ 4180 
€20900 
€ 4180 
€ 7 60 
€ 9 1 2 
€ 11 40 
€ 68 40 
€ 49 40 
€ 9 50 
€ 7 60 
€ 76 00 
€ 5 70 
€ 24 70 
€ 20 90 
€ 5 70 
€ 19 00 
€ 0 54 
€ 49 40 
€ 7 60 
€ 3 80 
€ 6 46 
€ 5 32 
€ 30 40 
€ 5 32 
€ 1 90 
€ 3 80 
€ 3 80 

650 
651/59 
660/61 
662 
663 
664 
665/68 
669/70 
671 
672 
672/74 
675/83 
684/85 
689/90 
686/88 
691 
692/93 
694 
695/97 
698 
699 
700 
701 
702/13 
714/15 
716/29 
730/38 

h IE' r T R 
Blind Postlris Volgens Michel catalogus 
€ 4 94 
€ 41 80 
€ 6 84 
€ 0 46 
€ 54 00 
€ 4 94 
€ 6 0S 
€ 20 90 
€ 53 20 
€ 7 60 
€ 9 50 
€ 38 00 
e 13 68 
€ 9 50 
€ 4180 
€ 418 
€ 6 46 
€ 4 56 
€10640 
€ 28 50 
€ 30 40 
€ 13 30 
€ 8 36 
€ 32 30 
€ 1 71 
€ 91 20 
€ 22 80 

738Z/39Z€ 1 90 
739/42 
743 
744 
745 
746 
747 
748/49 
750 
751/59 
760/61 
762 
763 
764/67 
768/71 
772 
773/78 
779 
780 
803 
804/05 
806/09 
810 
811 
812 
813 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

€ 3 23 
€ 13 30 
€ 5 70 
€ 0 50 
€ 912 
€ 53 20 
€ 418 
€ 10 64 
e 15 20 
€ 5 70 
€ 2 28 
€ 2 66 
€ 418 
€ 4 36 
€ 3 42 
€ 22 80 
€ 6 46 
€ 418 
€ 5 32 
€ 4 56 
€ 7 60 
€ 0 35 
€ 1 45 
€ 0 76 
€ 5 70 

814 
815 
816/17 
818 
819 
820/22 
823/25 
828 
829 
830 
831/42 
843 
844/49 
850/53 
854 
855/56 
857/58 
859 
860/61 
862 
863 
864 
865 
866/68 
869/72 
873/85 
886 
887 
888/93 
894/95 
896 
897/98 
899 
900/01 
902/03 
904 
906 
907 
908 
909/10 
Ongel 

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

7 60 
3 42 
133 
0 38 
0 84 
2 66 
4 56 
0 35 
0 91 
0 30 
7 60 
0 42 
4 94 
1 14 
0 42 
0 76 
0 76 
0 42 
0 53 
0 35 
0 35 
0 35 
0 42 
1 07 
0 69 
6 46 
0 31 
0 53 
133 
0 38 
0 47 
0 38 
0 50 
0 50 
0 50 
0 35 
0 35 
0 35 
0 57 

34 20 
36 50 

Bund Postfns 
111/12 
113/15 
116 
117/20 
121/22 
123/38 
139/40 
141/42 
143/46 
147 

€ 
€ 
e 
€ 
€ 

45 60 
45 60 
30 40 
60 80 
60 80 

€95000 
€ 91 20 
€ 41 80 
€ 
€ 

64 60 
3610 

148 
149 
150 
151 
152 
153/54 
155 
156/59 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167/70 
171/72 
173/76 
177/96 
197 
198 
199 
200/03 
204 
205/08 
209 
210 
211 
212/13 
214 
215 
217/18 
219 
220 
221 
222/25 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232/33 
234 
235/36 
237 
238 
239 
240 
241/42 
243/46 
247 
248 

Kwangodreef 195 

S.J.C, den Oudsten 

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

El =PUNT 

0 54 
6 84 

14 40 
7 60 
7 60 

19 00 
9 50 

53 20 
3 80 

22 80 
8 36 

13 30 
10 64 
3 23 

22 80 
€ 38 00 
€ 
€ 

22 80 
38 00 

€133 00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
e 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

5 70 
0 54 
418 

22 80 
2 47 

15 20 
2 47 
8 36 
5 32 
4 94 
5 32 
190 
7 60 
4 56 
190 
190 

19 00 
012 
0 35 
0 38 
145 
3 80 
0 38 
418 
0 35 
3 80 
152 
1 14 
137 
1 52 
418 
9 50 
0 76 
0 76 

249 € 0 23 
250/51 € 1 90 
252 € 0 65 
253 € 0 27 

Blok 
1 Posllris 

€ 44 00 

Ned Nw Guinea 
UNTEA Postlris 

€ 18 20 
Gouden Munten 
NL 
ƒ5 001812 

€ 68 50 
ƒ1000 1875 

€ 68 50 
ƒ10001876 

€ 68 50 
ƒ10 001877 

€ 68 50 
ƒ10 001879 

€ 68 50 
ƒ10 001897 

€ 80 00 
ƒ10 001911 

€ 68 50 
ƒ10 001912 

€ 68 50 
ƒ10 001917 

€ 68 50 
ƒ10 001925 

€ 68 50 
Uni Daalder 
1976 € 80 00 
Dukaat 
1974 € 45 50 
Dukaat 
1985 € 52 50 
Ned Ant 
ƒ100 00 1978 

€ 79 60 
Z Afr ka 
1 rand 1964 

€ 56 80 
1 pond 1928 

€ 79 60 
Krugerrand 1982 

€ 
43180 

3564 PD Utrecht 
Tel./Fax 030-2618720 

Giro 2162775 
Bank 39.47.69.112 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 
(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 

Uit voorraad postfns leverbaar vanaf 1945 o a : 
Aland, Australië, Bundesrepublik Deutschland (tevens gebruikt), Berlijn, D D R , 
Duitsland, Faroer, Finland, Frankrijk, Groenland, Israel, Engeland en 
Kanaaleilanden, Malta,Vaticaan, Zwitserland en blokken van West-Europa 

Een uitgebreide voorraad aan benodigdheden is aanwezig 
WIJ verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften in abonnement 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel / fax 0575 - 54 02 54 / 51 40 48 
E-mail postniaster@dezutphensepostzegelhandel nl 
Website http //www dezutphensepostzegelhandel nl 
Openingstijden woensdagmiddag van 13 30 u tot 18 00 u 

donderdag en vrijdag van 10 00 u tot 18 00 u 
zaterdag van 10 00 u tot 17 00 u 
vrijdag koopavond van 19 00 u tot 21 00 U 

'- ü MV^'^ 

Veiling nr. 75 
wordt gehouden op 

zaterdag 
20 APRIL 2002 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

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

POSTZEGELHANDEL 

QUIRIJNS AMSTERDAM 
Vraagt doorlopend te koop 

collecties - partijen - postzegels - munten 
van Nederland, Europa en 

de gehele wereld. 
Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

J.L de Troye, Zon en Maanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 06-10914207 

http://www.PostBeeld.com
http://www.de-hollandse.nl


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldinjj 
5/352 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart {3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostveremging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
2i'o2. Welkom euro! 
€ 0.60. Dame met winkelwa
gentje waarin grote euro. 

2i'o2. St. Knutsdag (13 ja
nuari). 
€ 2..Verklede kinderen met 
bezems gaan met een liedje 
van deur tot deur: op Aland 
worden dan kerstdecoraties 
opgeruimd; St. Knut naar 
Deense koning Knut IV, de 
heilige (ca. 10401086). 

■ ■■■■ 1 fcA^^Mfcajyfc^aa^^M^ 

2i'o2. Zeldzame kikvorst
achtigen en retielen. 
€ 0.05, 0.70. Resp. Coronella 
austriaca, Triturus cristatus. 

""■"i* ALAND; 

— ■** *&&*«* * * * * * * * *««* * . . i 

ALBANIË 
206'oi. Geschiedenis lucht
vaart. 
yelleqe met achtmaal 40 L. 
Éole III van Clément Ader 
(1897), Louis Blériot steekt 
Kanaal over met Blériot XI 
(1909), Charles A. Lindbergh 
gaat met 'Spirit of St. Louis' 
van New York naar Parijs 

(1927), vliegtuig boven Tira
na (1925), Antonow ANio 
(1956), Concorde (1969), 
Boeing747 f1970), ruimte
schip Columbia (igSi). 
207'oi. Bruggen. 
Velletje met 10,15, 40, 90 L.; 
blok 250 L. Resp. brug van 
Mesi over Kirimeer (1768), 
brug van Kamare over Sh
kumbin (1715), brug van Go
lik over Shkumbin (i8de 
eeuw), brug van Tabakes over 
Lana (19de eeuw); brug van 
mesi over Kirimeer. 

ARMENIË 
i88'oi. Tweede Pan
Armeense spelen. 
300 d. Beeldmerk spelen en 
beker, op achtergrond sta
dion; op rand pictogrammen 
verschillende sporten. 

258'oi. Eekhoorns. 
40, 50, 80,120 d. Sciurus per
sicus resp. op tak, met noot, 
kop, bij steen; pandabeeld
merk WWF*. 

278'oi. Zeventienhonderd 
jaar christendom in Armenië. 
Velletje met 50, 201, 240 d. en 
vignetten. St. Gregorius Illu
minatorkathedraal in Yerevan 
van drie kanten gezien, op 
vignetten '1700ste verjaardag 
van afkondiging christendom 
staatsgodsdienst in Armenië' 
in verschillende talen. 
Zelfde velletje met op rand 
'Internationale postzegelten
toonstelling Armenië '0110
16 september 2001, Yerevan'. 

1000 m. Handdruk, beeld
merk GOS. 

j Kvi^'.ï iWj^yr i 

BELGIË 
ioi2'oi. Bloemen. 
Zonder waardeaanduiding 
(17, 21 fr./€ 0.42, 0.52) in 
postzegelboekje. Resp. 
Trompetnarcis, Darwintulp. 
ioi2'oi. Rouwzegel. 
Zonder waardeaanduiding 
(17 fr./€ 0.42). Beeldmerk De 
Post en uitgiftejaar. 
ii'02. Koning Albert II. 
€ 0.42, 0.52. Portret (type 
MVTM). 

CYPRUS 
2i'02. Automaatzegels, wil
de bloemen uit Cyprus. 
14, 21, 26, 31,41,100 c. Sar
copoteriura spinosum, Ro
mulea tems!<yana. Ranuncu
lus asiaticus, Cytinus hypo
cistis. Silene aegyptiaca. 

'Ouro', 'Hjarno', 'Barso'; 
boekje met tienmaal 4. kr. 

DENEMARKEN 
i6io'oi. Postzegeltentoon
stelling Hafnia'01. 
4., 4.50, 5.50, 7. kr. Iemand 
van koninklijke bloede en ze
gelopzegel, resp. Margre
the II en Yvert 813 en 1076 
(prins Henrik en kasteel Mar
selisborg), Frederik IV en 
Yvert 843 en 1079 (koningin 
Ingrid en kasteel Graasten), 
Christiaan X en Yvert 269 en 
1077 (koningin Alexandrine 
en kasteel Amalienborg), 
Christiaan IX en Yvert 57 en 
1078 (koning Frederik VIII en 

kasteel Fredensborg); 
velletje met de vier ze
gels, op rand beeldmerk 
tentoonstelling en 
doorlopend afgebeelde 
zegels. 

AZERBEIDZJAN 
79'oi. Datum melding 
12/946, Nasjir. 
8io'oi. Tien jaar Gemene
best van Onafhankelijl« Sta 
ten (GOS). 

7ii'oi. Veerboten tussen de 
eilanden. 
3.75,4., 4.25, 6. kr. Veerbo
ten, resp. 'BukkenBruse', 

DAN MARK si 
' B A H S O F A R C C N ' A A B E N H 
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DUITSLAND 
ijii 'oi. Nieuwe datum en 
aanvulling melding 11/854: 
toeslagserie, filmacteurs. 
Tweemaal 110150 Pf 
(€ 0.5610.26). Rol met film 
(hulp met welvaartsmarken), 
Greta Garbo (19051990). 

8ii'oi. Serie 'bezienswaar
digheden'. 
20, 510 Pf (€ o.io, 2.61). 
Resp. Böttcherstrasse in Bre
men, Heidelberger Schloss 
(residentie keurvorsten Pfalz 
van 13de tot i8de eeuw). 

s 
tmm 

i J i ^ 
8ii'oi. Toeslagzegels Kerst 
(gezamenlijke uitgifte met 
Spanje), schilderijen. 
100+50,110150 Pf. (€ 0.51, 
0.56+0.26). Resp. 'Madonna 
met Kind' van Alfredo Roldan 
(1965), 'Aanbidding van de 
herders' van Jusepe de Ribera 
(15911652). 
Velletje met twee Duitse en 
twee Spaanse zegels (40, 75 
P. (€ 0.24, 0.45) zelfde af
beeldingen), op rand glasin
loodramen. 

8ii'oi. Honderdste geboor
tedag Werner Heisenberg 
(19011976). 

300 Pf. (€1.53). Portret na
tuurkundige en formule naar 

hem genoemde onze
kerheidsrelatie in 
kwantummechanica. 
8ii'oi. Honderd 
jaar Duits poolonder
zoek. 
Velletje met 110, 220 
Pf. (€0.56,1.12). 
Resp. onderzoek
schip Gauss, onder

zoekschip Polarstern; op 
rand ijsberg, kaart zuidpool 
met route Gauss (19011903), 
naam 'Georg von Neumayer 
18261909' (belangrijk bevor
deraar onderzoek zuidpool). 

6.00; 

MM 

ESTLAND 
7ii'oi. Klederdrachten. 
4.40, 7.50 kr. Resp. vrouw in 
bontjas uit Paistu, man uit 
Tarvastu in lange feestelijke 
jas metvilthoed speelt op ci
ter met zes snaren. 

FINLAND 
ii'o2. Uitgiften in euro's. 
€ I., 5.. Heraldische leeuw. 

ist cl. (€ 0.60). Finse vlag. 
€ 0.90. Fins landschap. 
€ 0.50. Wilde zwaan (Cygnus 
cygnus). 
Vijfmaal € 0.05, vijfmaal 
€ o.io. Vijfmaal verschillende 



afbeelding van resp. moeras
vergeetmenietje (Myosotis 
scorpioides), lelietjederda
len (Convallana majalis). 
€ 1.30. Granietrots. 

transportroute EuropaKau
kasusAzié) en beeldmerk 
Traceca*, zelfde zegel zonder 
beeldmerk (op rand doorlo
pend beeld bergen Kaukasus 

en man met kameel). 

riaBoodschap, opdracht in 
de tempel. 
5i i  'o i . Vijftig jaar Ierse 
kunstraad. 
50 p. (€ 0.63). Beeldhouw
werkvan Eilis O'Connell. 

€ 0.60, 2.50, 3.50. Tak met 
vrucht van resp. berk (Betuia 
pendula), spar (Picea abies), 
den (Pinus sylvestris). 

FRANKRIJK 
3i2 'oi . Raad van Europa. 
3., 3.80 F. (€0.46, 0.58). 
Beide: zwart jongetje, wit 
meisje en pinguïn tegen Eu
ropese sterren. 

CprsISEIL DE L'EUROPE ' 

3i2 'oi. Lijst werelderfgoed 
Unesco*. 
3., 3.80 F. (€0.46, 0.58). 
Resp. piramiden en sfinx van 
Guizèh in Egypte, nationaal 
park van Komodo (Indone
sië) metKomodovaraan (Va
ranus komodoensis); beeld
merk Unesco*. 

'i'^^^ßSSk 

0,58« 
3,80F 

fc 
M® nfeiui^%r»Cow«lo 

i7 i2 'o i . Fonteinen, geza
menlijke uitgifte met Marok
ko. 
3., 3.80 F. (€0.46,0.58). 
Resp. fontein Nejjarine in 
Marokko, fontein Wallace in 
Frankrijk. 

Fontaine. VValIai 

GEORGIÉ 
209'oi Grote zijderoutes. 
20 (T), blok 80 (T). Stads
beeld Tbilisi (knooppunt in 

GIBRALTAR 
i2  i i  'o i . Kerst met Snoopy. 
5, 30 ,40 ,42 , 54 p. Snoopy, 
tekenfiguur van Charles 

Monroe Schulz 
(1922), resp. als 
kerstman met bel, 
met mannetje bij 
kerstboom, liggend 
in kerstkrans, als 
kerstman met bord 
eten, liggend op 
met lampjes ver
sierd hondenhok; 
velletje met de vijf 
zegels, op rand 
Snoopy en sneeuw
man. 

GROOTBRITTANNIË 
i5 i 'o2. Honderd jaar 'Just
so stories for little children' 
(1902) van Rudyard Kipling 
(18651936). 
Velletje met tienmaal zelfkle
vende zegels ist class. Teke
ningen bij 'Hoe de walvis z'n 
keel kreeg', 'Hoe de kameel 
z'n bult kreeg', 'Hoe de neus
hoorn z'n huid kreeg', 'Hoe 
het luipaard z'n vlekken 
kreeg', 'Het kind van de oli
fant', 'De dreun van de kan
goeroe', 'Het begin van de 
gordeldieren', 'De krab die 
met de zee speelde', 'De kat 
die zelf ging wandelen', 'De 
vlinder die stampte' . 

IERLAND 
5ii 'oi . Kerst. 
30 ,32 ,45 p. (€0.38,0.41, 
0.57). Tekeningen van Ri
chard L King (19071974) 
resp. geboorte Christus, Ma

ITALIË 
30io 'oi . Kerst. 
800,1000 L. (€ 0.41, 0.52). 
Resp. vissersschip waarin 
foto moeder en kind met ster 
die komst Jezus aangeeft en 
onder water silhouet stad, 
'Geboorte Christus' uit aarts
basiliek Santa Maria Maggio
re in Rome. 

JERSEY 
22i 'o2. Schepen van de 
staat Jersey. 
23, 29, 38,47 , 68 p. Resp. 
motorsloep 'Duchess of Nor
mandy', sleepboot 'Duke of 
Normandy', patrouilleboot 
douane 'Challenger', loods
boot 'Le Fret', patrouilleboot 
zeevisserij 'Norman le 
Brocq'. 

vnnmrmmmmntrrtm 
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62'o2. Gouden regeringsju
bileum koningin Elizabeth II. 
£ 3. . Foto koningin met 
kroonjuwelen, waaronder 
kroon, scepter en rijksappel; 
zegel is met 22 en 24 karaats 
goud en gg,g % puur zilver 
gedrukt. 

i22'o2. Chinees nieuwjaar, 
Jaar van het paard**. 
Blokf i .  . Paard met das om. 

20io 'oi . Paleizen. 
0.40 Lvl. Cesvaines
paleis uit 1896. 
3i i  'o i . Kerken in 
Letland. 
0.70 Lvl. 

JOEGOSLAVIË 
27'oi. Frankeerzegel, boek
drukkunst. 
E (luchtpost binnen Europa). 
Geïllustreerde initiaal (14de 
eeuw). 

24io'oi. Internationale Fi
latelistische Federatie (FIP*) 
vijfenzeventig jaar. 
15. Ndin. Zegels en beeld
merken. 

UA«AAA*«^ l ^ k«««4 

KROATIË 
26io 'oi . Torens en vestin
gen. 
1.80, 2.50, 3.50 kn. Afbeel
ding en plattegrond van resp. 
fort Klis (i6de eeuw), vesting 
Ston (i4dei5de eeuw), ves
ting Sisak (i6de eeuw). 

LITOUWEN 
27io'oi. Wapenschilden. 
I., 1.30,1.70 Lt. Wapen
schild van resp. Lazdijai, Bir
zai, Veliuona. 

10

I I n«*i«« 
LIETUVA 

m 
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Kerst en nieuwjaar. 
I., 1.70 Lt. Kerstdecoraties 
resp. tent van takken metvo
geltjes, kribbe met veren en 
vogeltjes. 

i7  i i  ' o i . Honderdvijftigste 
geboortedag J. Basanavicius. 
5. Lt. Portret wetenschapper 
en politicus; op rand tekst, 
opengeslagen boek met gan
zenveer, handtekeningen. 

Khs. XVlsI 

'■ " 

LETLAND 
i2g 'oi . 
Frankeer
zegels, 
wapen
schild, 
o.10, 0.15 
Lvl. Wa
penschild 
van resp. 
Valmiera, Jurmala. 

LUXEMBURG 
6i2 'oi . Kerst 2001. 
€ 0.4510.05. St. Nicolaas met 
zak geschenken op skates. 

#1 

6i2 'oi . Liefdadigheid 2001, 
dieren. 
€ 0.4510.05, 0.52h0.o8, 



so 

o.59+0.II, o.8g+o.2i. Resp. 
eekhoorn, wilde beer, haas, 
houtduif. 

6-i2-'oi. Kiwanis Club. 
€0.52. Beeldmerkservice-
club tegen silhouet stad. 

MALTA 
20-io-'oi. Honden. 
6,16,19, 35 c. Resp. 'kelb tal-
fenek', 'I<elb tal-kacca', mal-
tezer, 'I<elb tal-but'. 

IV10LDAVIË 
27-8-'oi. Tien jaar onafhan-
kelijltheid. 
I.- L. Nationale vlag en ge
bouwen in Chisinau. 

6-io-'oi. Nationale muziek
instrumenten. 
40 b., I.-, 1.80, 3.-L. Instru
ment en man spelend op 
resp. 'cimpoi', 'fluier', 'nai', 
'taragot'. 

g-io-'oi. Dialoog tussen cul
turen. 
40 b., 3.60 L. Resp. gezichten 
en profiel met satelliet en 
ruimtevaartuig, Sloveens ont
werp***. 

^ NOORWEGEN 
; ; i5-ii-'oi. Kersttradities. 
2 Tweemaal 5.5 o kr. Resp. 

man, huis van peperkoek. 
i5-ii-'oi. Noorderlicht. 
5.-, 5.50 kr. Poollichtmet 
resp. besneeuwde spar, ren
dier. 

OEICRAÏNE 
ig-io-'oi. Fauna Zwarte Zee. 
Velletje 30, 70 k. Resp. zee-
paardjes, dolfijnen; op rand 
meer zeedieren. 

g-ii-'oi. Kerst. 
30 k. Kinderen in optocht 
Driekoningen. 

OOSTENRIJK 
jo-ii-'oi. Kerst 2001. 
7.-S.(€ 0.51). Gekleed fi
guurtje (14de eeuw) dat kind
je Jezus voorstelt, in rechter
hand kleine bel, links wereld
bol uit kerkje van Filzmoos. 

. 1 1 
1 

1 1 1 1 
) 
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ii-ii-'oi. Pools millennium; 
duizend jaar geschiedenis, 
cultuur en wetenschap. 
Vel met zestienraaal i.- Zl. 
Paus Johannes Paulus II met 

POLEN 
5-ii-'oi. Honderd jaar Filhar
monisch Orkest Warschau. 
I.- Zl. Computeranimatie van 
verlicht concertgebouw. 

detail bronzen deuren Gniez-
no (St. Wojciech), president 
Lech Walesa legt eed afin 
parlement en fragment om
slag grondwet uit 1791, 
omslagen politieke tijdschrif
ten, W. Boguslawski (1757-
1829) en J. Grotowski (1933-
1999) met manuscript van A. 
Mickiewicz, J. Pilsudski 
(1867-1935) tegen achter
grond verkiezingsposters 
1989, Navo*-beeldmerk en 
generaal K. Pulaski (1746-
1779), astronomen N. Coper
nicus (1473-1543) en A. 
Wolszczan (1946) met frag
ment 'De Revolutionibus', 
Jan van Glogow (1445-1507, 
wiskundige, astronoom en 
theoloog) en natuurkundige 

T. Kotarbinski (1886-
1981), detail schilderij J. 
JVlatejko en affiche uit 
1920, Belvedere-groep: 
begonnen novemberre-
volutie in 1830 met zegel 
Marian Langiewicz (dic
tator januari-oproer 
1863) en krantentitel en 
foto opstand van Wars
chau 1944, beeld hoofd 
Johannes de Apostel en 
van IMagdalena Abakano-

wicz, portretten van Krzysz-
tofPenderecki (1933) en Fre
deric Chopin (1810-1849) met 
muziek van Mazurka no. 10, 
opus 50 van K. Szymanowski 
(1882-1937), 

Po&kä 

middeleeuws beeld Krakow 
en koninklijk slot te Wars
chau, Jan III Sobieski en 
beeldmerk Europese Unie, 
Nobelprijswinnaar W. Szym-
borska (1923) en M. Rej 
(1505-1569), sporters J. Ku-
socinski (1907-1940) en 
R. Korzeniowski. 
27-ii-'oi. Kerst. 
I.-, 1.90 Zl. Kerstallen uit Ne-
der-Silezië. 

Polska 

ROEJVIENIÉ 
gi-io-'oi. Striptekeningen. 
Strook met vijfmaal 13500 L. 
Komische tekeningenreeks 
met een koning, beer, kat en 
vos. 

2500 L (samenhangend). 
Tweemaal halve kerstkrans. 

*• \Craciun ^s 
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RUSLAND 
20-9-'oi. Populaire filmac
teurs uit Russische film
kunst. 
Negenmaal 2.50 r. Filmscè-
nes met resp. Faina G. Ra-
nevskaya (1896-1984), Mik
hail I. Zharov (1899-1981), 
Lubovl. Orlova (1902-1975), 
Nicolai A. Kryuchkov (1910-
1994), Yuri V. Nikulin (1921-
1997), Anatoly D. Papanov 
(1922-1987), Ergeny P. Leo-
nov (1926-1994), Nikolai N. 
Rybnikov (1930-1990), An
drei A. Mironov (1941-1987). 
Ook in velletje met negen ze
gels. 

26-g-'oi. Tweehonderdste 
sterfdag Ivan Lazarev (1735-
1801), gezamenlijke uitgifte 
met Armenië. 
2.50 r. Portret, zijn instituut 
van oosterse talen in Moskou 
(opgeheven in 1954) en zilve
ren medaille van dit instituut. 

: ' nwte 

SLOVENIË 
i-ii-'oi. Liefdadigheid (week 
van solidariteit). 
13 Sit. 

i6-ii-'oi. Kerst en nieuwjaar 
2 0 0 1 . 
'B', 'D'. Resp. wensboom 
(nieuwjaar), 'Geboorte Chris
tus' (kerst, detail uit altaar
stuk kerk uit Sveli Trije Kralji 
V Slovenskih Goricah. 

SLOWAKIJE 
.,^„ g-g-'oi. Rechtvaardig-

; held tussen naties; her-
1 ; denkingsdag slachtoffers 
;•** • holocaust en rassendis

criminatie in Slowakije. 
14.- Sk. Meisjesgezicht, 
hand, takje met blad, da
vidster. 

g-io-'oi. Negentigste ge
boortedag Arkadi I. Raikin 
(1911-1987). 
2.-r. Portret acteur. 

» ApKaflMü 
f PAfiKMH! 

2.00: 

5-ii-'oi. Kerst 2001. 
Tweemaal driehoekige zegel 

g-io-'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
5.-r. 
i6-io-'oi. Tweehonderdste 
sterfdag Vladimir Ivanowich 
Dal(i8oi-i872). 
Blok 10.- r. Portret schrijver, 
lexicograaf en etnograaf, op 
rand sierrand, boeken, ge
bouw en tekst. 

^^^ 
iS-g-'oi. Alexander Dubcek 
(ig2i-ig92). 
18.- Sk. Portret Tsjechoslo-
waaks politicus met vredes
duif 

g-io-'oi. Voor de slachtoffers 
van de politieke beproevin
gen. 
10.- Sk. Boeket. 
g-io-'oi. Postmuseum in 
Banska Bystrica. 
6.- Sk. Wapenschild, post
hoorn, brieven, gebouw en 
postbes teller. 

file:///Craciun
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'ÏLOVENSKO; 

SLOVENSKO 

iiio'oi. SturovoOstrihom
brug. 
10. Sk. Twee bruggen en Eu
ropese sterren. 

i5io'oi. Kunst, schilderij
en. 
i6., i8., 20.Sk. Resp. 
'Droom van man op vlot' 
(Imrich Weiner Kral, 1901
1978), 'Lichtvandeziel' (AI
bin Brunovsky, 19351997), 
'Aartsengel Michael en groep 
heiligen' (icoon uit oostelijk 
Slowakije). 

i5io'oi. Kerst. 
5.50 Sk. 'Geboorte van Chris
tus' uit Ursulinenklooster in 
Bratislava. 

SPANJE 
8ii'oi. Kerst (gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland), schil
derijen. 
40, 75 P. (€ 0.24, 0.45). Resp. 
'Madonna met Kind' van Al
fredo Roldan (1965), 'Aan
biddingvan de herders' van 
Jusepe de Ribera (15911652). 

TSJECHIË 
i4ii'oi. Kunst. 
12., 17., 26. Kc. Resp. 'Ma
riaBoodschap' van Michael 
J. Rentz (16981758), 'Bar 
SansSouci in Nimes' van Cy

ril Bouda (19011984), 'Gan
zenhoedster' van Vaclav Bro
zik(i85ii90i). 
I l l ■ « « ■ ■ 

; [CESKA REPUBLIKA 

i4ii'oi. Kerstmis. 
5.40 Kc. Halve maan als ge
zicht met kerstboom en pak
jes. 

'CFSkA REPUBLIKA 

TURKIJE 
3g'oi. Handelsschepen II. 
250.000, 300.000, 300.000, 
500.000 TL. Stoomschepen, 
resp. 'Resitpasa', 'Gülnihal', 
'Mithatpasa', raderboot'Aydin'. 

VATICAAN 
22ii'oi. Instituut hoger on
derwijs Giuseppe Toniolo en 
katholieke universiteit van 
het Heilig Hart tachtig jaar. 
1200 L. (€ 0.62). Beeldmerk 
universiteit: Alma Mater met 
open boek, aan haar zijden 
student die leest en student 
die schrijft. 

1200 €0.62 

^OttadelvatlcaiM» 
ÉÉÉtaMM 

22ii'oi. Gouden voorwer
pen Etruskisch museum. 
800,1200,1500, 200 L. 
(€ 0.41, 0.62, 0.77,1.03). 
Resp. mantelspeld (675
650 v.C), hoofd van Medusa 
(3de eeuw v.C), sierknop 
voor mantelspeld (425
400 v.C), oorringen (6de 
eeuwv.C). 

22ii'oi. Kerst, moderne re
ligieuze kunst: emailschilde
ringen uit i967'68 van Egino 
G. Weinert. 
800,1200,1500 L. (€ 0.41, 
0.62,0.77). Resp. 'Maria

Boodschap', 'Christus ge
boorte', 'Aanbidding der ko
ningen'. 
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WITRUSLAND 
i6ii'oi. Frankeerzegels. 
1000, 2000, 3000, 5000 r. 
Resp. wapenschild Frantsisk 
Skorina, stadhuis Minsk, 
stadhuis Nesvizh, stadhuis 
Chechersk. 

; T^.. 1000 
'̂  ' ' ' 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
275'oi. Nationale dag pad
vinderij. 
5. Dh. Beeldmerk scouting 
en padvinders rond vlag. 
26'oi. Een jaar EIAqsain
tifada in Palestiniè. 
5. Dh. Stenengooier voor 
Rotskoepelmoskee in Jeruza
lem. 
26'oi. Kinderspelletjes. 
Viermaal 5. Dh. Hinkelen, 
bikkelen, tollen, knikkeren. 
g6'oi. Nationale dag astma
bestrijding. 
5. Dh. Man in water met gro
te longen blaast lucht uit. 

ANGOLA 
i35'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Philex
france '99. 
Tweemaal blok 12 KZr. 
Stoomlocomotief, Japanse 
magneettrein. 
74'oo. Fauna. 
1.50, 2., 3., 5.50 KZr.; vier 
vel met zesmaal 3.50 KZr.; 
viermaal blok 12. KZr. Resp. 
Equus grevyi, Rousettes ang
olensis, Gymnogyps califor
nianus, Panthera leo; Odo
coileus virginianus, Mele
agris gallopavo. Castor fiber, 
Rana temporaria, Trichechus 
senegalensis, Salmo trutta; 
Gorilla gorilla berengei, Di
ceros bicornis, Symcerus 
cafFer, Chamaeleojacksonii, 
Naja nivea, Suricata suricatta; 
Pithecia pithecia, Rampha
stos ambiguus, Bothrops bi
lineata, Hyla leucophyllata, 
Leontopithecus rosalia, Aqui
la rapax; Macropus gigan
teus, Phascolarctus cinereus. 
Pitta iris, Agalychnis callidry

as, Scaturiginichthys vermei
lipinnis, Chelodina longicol
lis; Lemur catta, Acinonyxju
batus, Pongo pygmaeus, Bra
dypus tridactylus. 
io4'oo. Roofvogels. 
1.50, 2., 3., 5.50 KZr.; twee 
vel met zesmaal 3.50 KZr.; vel 
met zesmaal 6.50 KZr.; twee
maal blok 12. en tweemaal 
blok 15. KZr. Resp. Harpia 
harpyja, Vulturgryphus, Ca
thartes burrovianus, Sarcor
hamphus papa; Accipiter 
gentilis, Surnia ulüla, Falco 
peregrinus, Otus asio, Haliae
etus vocifer, Hrpetotheres ca
chinnans; Falco sparverius, 
Pulsatrix perspicillata, Elanus 
leucurus, Ninox novaeseelan
diae, Hieraaetus bellicosus, 
Polyborus plancus; Aquila 
verreauxii, Haliaeetus pelagi
cus, Pandion haliaetus, Ha
liaeetus leucocephalus, Aqui
la chrysaetos, Pithecophaga 
jefferyi; Falco mexicanus, 
Sarcorhamphus papa, Aquila 
chrysaetos, Sagittarius ser
pentarius. 

ARGENTINIË 
20io'oi. Tweehonderdste 
geboortedag Justo José de Ur
quiza (18011870), honderd
vijftigste geboortedag Roque 
Saenz Pena (18511914). 
Tweemaal 75 c. Resp. portret 
zakenman en militair met 
'Slag bij Caseros', portret po
liticus met hand boven stem
bus. 

20io'oi. Argentijnse flora. 
75 c. Bulnesia sarmientoi 
(fam. Zygophyllaceae). 

27io'oi. Postzegeltentoon
stelling Hafnia '01, Denemar
ken. 
Velletje met 25, 75 c. Allego
rie van postbesteller te paard 
in resp. in i8de eeuws Argen
tinië, in 17de eeuws Europa; 
op rand beeldmerk Hafnia, 
Deense zegels op envelop 
(1853), Deens watermerk 
'kroon', envelop met zegel 

uit provincie Cordoba 
(1858), aartsengel Ga
briel. 
loii'oi. Museums. 
Viermaal 75 c. Geraamte 
Carnotaurus sastrei met 
tekening ammoniet uit 
natuurwetenschappelijk 
museum in Buenos Aires, 
koets 'La Pobladora' met 
brief uit provincie Buenos 
Aires, urn voor as van 'Las 

— Mercedes'gemeenschap 

met iconen van de 'Averias'
gemeenschap, crucifix van 
ebben en zilver met detail 
crucifix uit Juan Martin de 
Pueyrredonmuseum. 

24n'oi. Kerst, schilderij. 
75 c. MariaBoodschap en 
tekst 'de kracht des Aller
hoogsten zal u overschadu
wen' (Lucas 1:35). 
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P REPmUCA ARGENTINA , 
f CMHE* iriCIAI. ^ 

24ii'oi. Luchtvaartpioniers. 
Tweemaal 75 c. Carola Lo
renzi (18991941) en Foclce 
Wulf 44J (op achtergrond 
krantenpagina), Jean Mer
moz (19011936) en 'Arcen
Ciel' (op achtergrond zijn 
vliegroute Europa ZuidAme
rika). 

ASCENSION 
Afbeelding melding 11/858, 
Birdlife. 

BARBADOS 
joii'oi. Vijfendertigjaar 
onafhankelijkheid. 
25, 45 c , $ I., 2.. Driemaal 
festiviteiten onafhankelijk
heid, volkslied. 



BELIZE 
Afbeelding melding 11/859, 
onafhanlcelijlcheid. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 10/771, 
Tucker. 

vv^pw^pv^ppv^^^^^^pvwwn^ 
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BRUNEI 
gio'oi. Datum melding 
11/859, dialoog. 
iii'oi. Fazant. 
Viermaal 30 s. Lophura bul
weri. 

CAMBODJA 
85'oo. Zeevogels. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R.; blok 4500 R. Resp. 
Diomedea irrorata, Charadri
us alexandrinus, Sula ne
bouxii, Sterna hirundi, Larus 
argentatus, Chlidonias hybri
dus; Moras bassanus. 
305'oo. Orchideeën. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R.; blok4500 R. Resp. 
Cypripedium macranthon, 
Vandopsis gigantea. Calypso 
bulbosa, Vanda luzonica, 
Paphiopedilum villosum, 
Vanda merrillii; Paphiopedi
lum victoria. 

CAYMANEILANDEN 
2iii'oi. Kerst. 
15, 30, 40, 60 c. Resp. houten 
steiger, adelaarsrog, zeilboot, 
post per zweefparachute. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
3i2'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
NT$. 3.50,13.. Paarden; ook 
een velletje met vier zegels. 

7i2'oi. Honderdste geboor
tedag YuPin. 

Blok NT$ 25.. Portret aarts
bisschop en kardinaal. 

COLOMBIA 
3ii'oi. Schilderijen. 
Twaalfmaal 650 P. 'Aartsen
gel' (F. Botero), 'Zigeunerin 
mettamboerrijn' (Corot), 
'Vera Sergme Remoir' (Re
noir), 'Man te paard' (Bote
ro), 'Moederoverste' (Bote
ro), 'Stad' (Botero), 'Bloe
men' (Botero), 'Cezanne' 
(Botero), 'Patio' (Botero), 
'Absintdrinker in Crenelle' 
(Toulouse Lautrec), 'Een 
klein dal' (Corot), Studio 
(Botero). 
i53'oi. Dag van het kind. 
iioo P. Symbolische kinde
ren, wolken. 
2i5'oi. Honderdvijftig jaar 
geleden slavernij afgeschaft 
in Colombia, 
iioo P. Zwart meisje met 
duif. 

t 
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i36'oi. Vijfhonderd jaar Rio 
Grande de la Magdalena, 
iioo P. Symbolische rivier. 
i87'oi. Amerikaanse voet
balcup. 
1900 P. (ronde zegel). Voet
bal, clubemblemen. 

i78'oi. Erfgoed Man/Katios. 
2100 P. Persoon, vogels, wa
terval en bergen. 
9io'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
65 P. 

CUBA 
iSg'oo. Twintigste Pan
Amerikaans congres spoor
wegen. 
65 c. Gebouw. 
20i2'oo. Millennium, slak
ken. 
Velletje met vijfmaal 65 c. Po
lymita versicolor, Polymita 
picta iolimbata, Polymita pic
ta roseolimbata, Polymita pi
cata picta, Polymita picta ni
grohmbata. 
20i'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang**. 
15 c. (diamantvormig). Sym
bolische slang. 
25i'oi. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001, vo
gels. 
5,10,15, 65, 75 c. Resp. Aix 
galericulata, Chrysolophus 
pictus, Ardea cinerea. Gallus 
gallus, Streptotelia decaocto. 
232'oi. Nationaal instituut 
voor sportonderwijs en recre
atie. 
65 c. Gebouw. 
i53'oi. Vijftig jaar UNHCR*. 
65 c. Vluchtelingen. 
203'oi. Locomotieven. 
10,15,40, 65, 75 c. Locomo
tieven uit resp. jaren 1863, 

1876,1885,1914,1932. 
303'oi. Honderdvijfde con
gres interparlementaire unie 
in Havana. 
65 c. Vuurtoren en fort. 
ig4'oi. Invasie varkensbaai 
veertig jaar geleden. 
65 c. Schilderij. 
254'oi. Katten en honden. 
10,15,15, 65, 75 c. Resp. kat
ten en beeldmerk 'Cat Aficio
nados Association', honden 
en katten en beeldmerk 'Ani
plant', honden en beeldmerk 
'Cynological Federation of 
Cuba', honden en beeldmerk 
'Sporting Dog Federation', 
honden en katten. 
i5'oi. Veertig jaar Radio 
Havana. 
65 c. Wereldkaart. 
75'oi. Congres toerisme. 
65 c. Zicht op Cuba met vuur
toren en zeilschip. 
io5'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Belgica 
2001 in Brussel. 
5,10,15,65,75 c.;bloki.P. 
Resp. St.Michielskathedraal, 
Sablonkerk, koninklijke resi
dentie, Heilige Hartbasiliek, 
atomium; konmklijk paleis. 
66'oi. Veertig jaar Ministe
rie van Binnenlandse Zaken. 
65 c. Schilderij met hond. 
206'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon '01, trei
nen. 
5,10,15, 65,75 c ; blok I. P. 
Resp. IR500, IR700, MAX i, 
MAX 2, 300; Zero met op 
rand Okayamakasteel. 

EGYPTE 
gio'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
Tweemaal 125 P. Personen 
van verschillende beschavin
gen brengen boodschappen 
naar Verenigde Naties met 
wereldbol als achtergrond, 
Sloveens ontwerp. 
loio'oi. Datum melding 
12/950, Suezkanaal. 

EL SALVADOR 
26io'oi. Honderdvijfen
twintig jaar 'Hogar del Nino' 
San Vicente de Paul (wees
huis). 
4. C. ($ 0.46). Gebouw 'Ho
gar del Nmo', zuster met kin
deren. 

ton. » 
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EQUATORIAAL GUINEE 
2000. Vlinders. 
Viermaal 400 F. Palaeochrys
ophanus hippothoe, Inachis 
io, Apatura iris, Fabriciana 
niobe. 
2000. Locomotieven Spaanse 
spoorwegen. 
Driemaal 500 F.; blok 800 F. 
Resp. elektroloc uit Zwitser

land, Duitse dieselloc, elek
troloc uit Japan; AVEsnel
trein. 
2000. Honderdvijfentwintig 
jaarUPU*. 
400 F. Jubileumbeeldmerk. 

FIJI 
2gio'oi. Kerst 2001. 
17,34,48, 69, 89 c., $2.. 
Resp. engel Gabriel ver
schijnt aan Maria, Jezus in 
kribbe, komst herders, drie 
wijzen brengen giften, de 
vlucht voor koning Herodes, 
een opgroeiende Jezus in stijl 
Fiji. 

GAMBIA 
i55'oo. Reizen van paus Jo
hannes Paulus II (1920). 
Zes vel met tienmaal 6. D.; 
achtmaal blok 25. D. Paus in 
verschillende lande van 1991 
tot en met 199g. 

TJHE GA(VtBI/\ä 

i5ii'oi. Europese vorsten. 
Velletje met zesmaal 7. D.; 
tweemaal blok 25. D. Resp. 
koning Harald V en koningin 
Sonja van Noorwegen, ko
ningin Margrethe II van De
nemarken, koning Karel XVI 
Gustaaf en koningin Sylvia 
van Zweden, koning Juan 
Carlos en koningin Sofia van 
Spanje, koningin Beatrix van 
Nederland, koning Albert II 
en koningin Paola van Belgiè; 
koning Juan Carlos en konin
gin Sofia van Spanje, kroon
prins Haakon en prinses Met
teMaritvan Noorwegen. 

GRENADA 
266'oo. Vlinders. 
45,75,90 c , $ I.; twee vel 
met zesmaal $ 1.50; twee
maal blok $ 6.. Resp. Marpe

sia eleuchea bahamaensis, 
Pterourus palamedes, Dryas 
juIia framptoni, Hypna cly
temnestra iphigenia; Danaus 
plexippus, Anartia amathea, 
Colobura dirce, Parides 
gundlachianus, Spiroeta ste
lenes, Hammadryas feronia; 
Merchantis isthmia, Colias 
eutytheme, Papilio trollus, 
Junonia coenia, Doxocopa 
laure, Pierella hyalinus; 
Danaus gilippus, Agraulis va
nilae insularis. 
88'oo. Tropische zeedieren. 
45,75,goc.,$i.,2.,3.; 
twee vel met negenmaal $1.; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
Anisotremus virginicus, 
Priacanthus alta, Lutianus 
aya, Clepticus parrae, Hypo
plectrus indigo, Acanthurus 
coeruleus; Eretmochelys im
bricata, Chaetodon capistra
tus, Diodon hystrix, Micros
pathodon chrysurus, Po
macanthus paru, Salmonete 
amarillo, Haemulon sciurus, 
Haemulon macrostomum, 
Balistes vetula; Pomacanthus 
paru, Pomacentrus leucostic
tus, Holacanthus ciliaris, 
Abudefduf saxatilis, Chaeto
don aya, Bodianus pulchel
lus, Bodianus pulchellus, 
Chaetodon striatus. Hippo
campus reidi; Acanthrus coe
ruleus, Holacanthus ciliaris. 

GRENADA/CARRIA
COU EN PETITE 
iVLARTINIQUE 
i5io'oi. Richard Petty, 

I ̂  autocoureur. 
Tweemaal blok $ 6.. 
Portret en raceauto 'Son 
of a gun', interview op 
circuit. 

w igii'oi. Raceauto's 
Ferrari. 

.,.,. Velletje met zesmaal 
1 $1.50. Fi 86 uit 1986, 
^ FiSguitigSg, Fg2Auit 

\9 igg2, Fi 93 uiti993, 
412 TI uit 1994, 

'■ F310 uit 1996. 

GUYANA 
i5io'oi. Tropische vogels. 

Twee vel met zesmaal 
$ 100.; tweemaal blok 
$ 400.. Resp. Trichoglossus 
haematedus, Cicinnurus re
gius, Brotogeris chiriri, Aga
pornis personatus, Eudoci
mus ruber, Ramphastos toco; 
Anodorhynchus, Pipra fili
cauda, Ara macao, Aratinga 
soistialis, Ajaia ajaja, Ramp
hastos tocanus; Cacatua gale
rita, Eclectus roratus. 

HONDURAS 
i62'oi. Campagne tegen 
aids, vogels. 
2.60,4.30,10.65, 20. L. 
Resp. Amazona auropalliata, 
Columbina passerina. Ara 
macao, Harpia harpyja. 
95'oi. Kardinaal Oscar An
dres Rodriquez. 
Vel metelfmaal 2.60, zes

maal 10.65 L. 
Kardinaal op ver
schillende plek
ken, soms met 
paus Johannes 
Paulus II. 

HONGKONG 
i8ii'oi. Kinder
zegels. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 
5.. Nog te kleu
ren lijf en hoofd 
van resp. beer, 
eend, bloem, bij. 



INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
Afbeelding melding 11/851, 
bloemen. 

British hdbn * j 
Ocean Territay ^ 

INDONESIË 
i4'oo. Nationale sportwe
ken. 
500,1000, 2000 R,p. Resp. 
mountainbiI<en, kanoen, 
hoogspringen. 
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225'oo. Postzegeltentoon
stelling Londen 2000. 
Blok 5000 Rp. Vis, op rand 
beeldmerk en data tentoon
stelling. 
56'oo. Milieudag 2000. 
500,1000, 2000 Rp.; blok 
4000 Rp. Resp. nest vogels, 
mangrovebomen, vissen; 
mangrovebos. 
i7'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
Steeds tweemaal samenhan
gend 500, 1000, 2000 Rp.; 
blok 5000 Rp. Resp. boksen, 
judo, badminton, gewicht
heffen, zwemmen, adetiek; 
gewichtheffen op rand kaart 
Australië, beeldmerk spelen, 
vijf andere sporten zegels. 
i38'oo. Komodovaraan. 
Viermaal 500 Rp., velletje 
met tweemaal 2500 Rp. Ver
schillende afbeeldingen Va
ranus komodoensis; panda
beeldmerk WWF*. 

i78'oo. President en vice
president. 
Tweemaal 1000 Rp. Abdur

rahman Wahid, Megawati 
Soekarnoputri. 
i59'oo. Olymphilex 2000. 
Blok 5000 Rp. Atletiek, op 
rand beeldmerk. 
279'oo. Frankeerzegels, 
eenden. 
800, 900 Rp. Resp. Dendro
cygna javanica, Aythya 
australis. 
9io'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
1000 Rp. 
59'oi. Kevers. 
800, 900,1000,1000, 2000 
Rp. Resp. Chalcosoma Cauca
sus, Chrysochroa buqueti, 
Agestrata dehaan, Batocera 
rosenbergi, Momolyce phyl
lodes. 

' IND'ONES 

lAMAICA 
i2io'oi. Nieuwe datum en 
afbeelding melding 11/861, 
Mowatt. 

'■ JAMAICA 

; $15 
■  * ^ . > . . . . ^ . . ^ j 

iii'oi. Tweehonderdste ge
boortedag Adolphe Duperly, 
fotograaf 
$ 15,40, 45, 60. Foto'svanaf 
1840 van Jamaica, resp. plein 
met mensen, palmen, kerk, 
straat. 
November '01. Kerst. 
$ 15, 30,40. Driemaal kerst
ster (Euphorbia pulcherrima) 
voor kerkraam. 

KAZACHSTAN 
iii'oi. Paardachtigen. 
9., 12., 25., 50.1. Vier ver
schillende afbeeldingen 
Equus hemionus Kulan; pan
da beeldmerk WWF*. 

KA3AKCTAH . , / • 
: KAZAKHSTAN i U K ^ 
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KIRGIZIË 
iig'oi. Veertig jaar WWF*, 
overdruk in goud. 
Tweemaal 25. (over 10.), 
30, 50 s. '40ste verjaardag 
19612001' over zegels en vel
letje IBRA99 met Vulpes 
corsac (melding 3/241); 
pandabeeldmerk WWF*. 
ijio'oi. Honderdnegentig
ste geboortedag Kurmanz
han Datka. 
10.+0.70 s. Portret bij yoert. 

KIRIBATI 
i4ii'oi. Toerisme, II. 
$ 0.75, 3.. Resp. reisgids 
Noorse cruises. Fanning Is
land en 'Betsey'. 

KOREA ZUID 
i2ii'oi. Orchideeën. 
Viermaal 170 w. Dendrobium 
moniliforme, Gymnadenia 
carntschatica, Habenaria ra
diata. Orchis cyclochila. 

3i2'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
170 w. Ijskristallen en paardje. 

iiiinmniiiiipnniiPtfnmi^iij»ff 
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ioi2'oi. Registratie culture
le schatten als werelderf
goed. 
Velletje met 170, 340 w. Van 
Changdeokpaleis resp. se
onjeongjeongebouw, inje
ongjeongebouw. 

Prix (1937); 30oSLR(ig55), 
3708(1931). 
28ii'oi. Wereldcup voetbal 
2002 in Korea/Japan. 
I, 3, 7,10,12,15 Rf Resp. 
fusebio (Portugal), Johan 
Cruyff (Nederland), speler uit 
Frankrijk, speler uit Japan, 
stadion in Seoel, affiche uit 
1930 (wereldkampioenschap 
in Uruguay). 

MALEISIË 
iio'oi. Vijftig jaar K.W.S.P. 
(Kumpulan Wang Dimpanan 
Pekerja). 
30, 50 s., i.RM. 
i8io'oi. Honderd jaar de
partement bosbeheer'Ulang 
Tahun'. 
30, 50 s., I. RM. Resp. lijnen 
wereldbol met landkaart en 
satellietstation, doorsnede 
bos, jonge aanplant. 

loii'oi. Postzegeltentoon
stelling Maleisië, zeeleven V. 
20, 30, 50 s., I. RM.; blok 3.
RM. Resp. Tridacna gigas. 
Hippocampus sp.. Oreaster 
occidentalis. Cassis cornuta; 
Dugong dugong, op rand 
koralen. 

JVIARSHALLEILANDEN 
iio'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Afrikaantje (Tagetes), 
met aanhangsel beschrijving 

bloem. 
iiio'oi. Ter herdenking 
II september 2001. 

'?"i Zesmaal 34 c, $ i.. in 
34o;\Ä] boekje. Resp. viermaal vlag 

met tekst, vrijheidsbeeld 
New York met tekst, vrij
heidsbeeld Washington 
met tekst, grote groep 
Amerikanen met vlag. 

LESOTHO 
iio'oi. Roofvogels in Lesotho. 
0.70,1. , 1.50, 2.10, 2.50, 
3. M. Resp. Milvus migrans, 
Polemaetus bellicosus, Tera
thopius ecaudatus, 'African 
goshawk', Gypaetus barba
tus, 'jackal buzzard'. 

MALDIVEN 
30io'oi. Honderd jaar Mer
cedesBenz. 
2.50, 5., 8., 15. Rf; twee 
vel met zesmaal 7.Rf; twee
maal blok 25. Rf. Mercedes
Benz resp. W165 Grand Prix 
(1939), 460 Nurburg Sport
Roadster (1928), Boattail 
Speedster (1928), 'Blitzen 
Benz' (1909); 680S (1927), 
150 (1934), Roadster 540K 
(1936), 770 'Grobermerce
des' (1932), 220SE (1958), 
500SL (1990); 290 (1933), 
Model S (1927), 300SL Coupé 
(1953), Bena Victoria (igii), 
280SL (1968), W125 Grand 

AN MTAC:K 
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26io'oi. Kerst 2001. 
Viermaal 34 c. Engel brengt 
nieuws geboorte Jezus aan 

herders, aanbidding der ko
ningen, geboorte Jezus, aan
bidding der herders. 
iii'oi. Bloem van de 
maand. 
34 c. Ganzenbloem (Chry
santhemum), met aanhang
sel beschrijving bloem. 

MAURITIUS 
Afbeelding melding 11/862, 
Gandhi. 

5i2'oi. Handel in kopra. 
I, 5, 6,10 Rs. Resp. ontbol
steren, schillen kokosnoot, 
drogen kopra, machine om 
olie te bereiden. 

MAYOTTE 
igii'oi. Dziani Dzaha
meer. 
5.20 F. (€0.79). 

MEXICO 
2ii2'oo. Mexico op weg 
naar derde millennium, com
municatie en transport. 
Vel met viermaal 3. en 
4.20 P. Resp. post, televisie, 
export, spoorwegen, wegen
bouw. 
73'oi. Vijftig jaar universi
teit voor rechtenstudie. 
3.P. Gebouw, boeken wa
penschild. 
83'oi. Internationale dag 
van de vrouw. 
4.20 P. Vrouw. 
273'oi. Stichting raad voor 
cement. 
3. P. Cementfabriek. 

MICRONESIË 
7i2'oi. Japanse aanval op 
Pearl Harbor zestig jaar gele
den. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ o.60; tweemaal blok $ 2.. 
Resp. het zinken van de 'Ok
lahoma', Japanse aanval op 
Wheeler Field, Japanners la
den bommen in vliegtuigen, 
torpedojager Ward, gezon
ken Arizona, aanval op mari
nebasis Ewa; affiche 'Re
member Pearl Harbor', Ja
panse premier Hideko Tojo, 
poging Amerikanen te red
den, hulp aan bemanning 
Arizona, Japanse admiraal Is
orokoe Yamamoto, affiche 

83 



'Remember Pearl Harbor'; 
Arizonaherdenkteken, pre
sident Franklin Delano lloos
evelt spreekt volk toe. 
December 2001. Kerst. 
$ 0.22, 0.34, 0.60,1. , blok 
2.. Kerstman resp. rijdend 
op kat, met zak speelgoed 
tussen kerstbomen, op slee 
in hemel, rijdend op hond; 
bij schoorsteen huis uit ca. 
igoo met kudde rendieren die 
wacht om hem met kerstca
deaus naar volgend huis te 
brengen. 

NAURU 
i48 'o i . 32ste Forum eilan
den grote oceaan. 
90 c , $ I., i . io , 2.. Vogels. 

NIEUWCALEDONIË 
i2 io 'o i . Technologie: on
derwatercapsule. 
135 F. Huis onder water in 
NieuwCaledonië met diame
ter 2.70 m ligt 5 m diep, ze
ven mensen kunnen er zeven 
uur in verblijven. 

i2 io 'o i . Architectuur: kerk 
van Qanono in Lifou. 
500 F. Kapel uit 1899. 
i2  io 'o i . Schilderijen uit 
Oceanië. 
i i o F. Schilderij van Marik; 
'De eenzame schipper' (zeil
vlot). 

i2  io 'o i . Eerste vliegver
binding NieuwCaledonië 
naar Osaka, 
n o F. Airbus A31G300. 
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~ NIGERIA 
° gio 'oi . Dialoog tussen cul
■̂  turen***. 
 20 N. 

= NORFOLICEILAND 
^ i  io 'o i . Zesde minispelen 
"■ gebied zuidelijke grote oce
^ aan. 
^ Boekje met twintigmaal 10 c. 
2 Mascotte Miamiti:koekoeks
— uil met vlag Norfolk. 
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1 mmoiK at*w 

PAKISTAN 
i48 'oi . Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Moham
med Ali Jinnah (18761948J, 
QuaidiAzam (de grote lei
der). 
4 R. Portret. 

229 'oi. Sindh festival 2001 
(beschermen culturele erfe
nis en bevorderen industrie, 
toerisme, onderwijs). 
4 R. Moskee en beeldmerk. 
259 'oi. Khawaja Farid 
(18451901). 
5 R. Portret mythische en spi
rituele dichter. 

KMAWAj*oma*MF*niD; 

PALAU 
206'oo. Prehistorische dieren. 
Vel met zesmaal 20 c.; vel 
met zesmaal 33 c ; tweemaal 
blok $ 2.. Resp. Rhamphor
hynchus, Ceratosaurus, 
Apatosaurus, Stegosaurus, 
Archaeopteryx, Allosaurus, 
Parasaurolophus, Pteranodon, 
Tyrannosaurus, Triceratops, 
Ankylosaurus, Velociraptor; 
landschap in Jura, landschap 
in Krijt. 

i  io 'oo. Honderdste geboor
tedag koninginmoeder. 
Velletje met viermaal 55 c.; 
blok $ 2.. Portretten. 

' ■ % 

jo io 'o i . Honderd jaar Nobel
prijs. 
Velletjes met steeds zesmaal 
34, 70, 80 c ; driemaal blok 
$ 2.. Nobelprijs literatuur, 
resp. Ivo Andric uit Joegosla
vië (1961), Eyvind Johnson uit 
Zweden (1974), Salvatore 

Quasimodo uit Italië (1959), 
Mikhail Sholokhov uit voor
malige Sovjetunie (1965), 
Pablo Neruda uit Chili 
(1971), Saul Bellow uit 
Verenigde Staten (1976); 
Boris Pasternak uit voor
malige Sovjetunie (1958), 
Francois Mauriac uit 
Frankrijk (1952), Frans 
Eemil Sillanpää uit Finland 
(1939), Roger Martin du 
Gard uit Frankrijk (1937), 
Pearl Buck uit Verenigde 
Staten (1938), André Gide 
uit Frankrijk (1947); Karl 
Gjellerup uit Denemarken 
(1917), Anatole France uit 
Frankrijk (1921), Sinclair 
Lewis uit Verenigde Staten 
(1930), Jacinto Benavente uit 
Spanje (1922), John 
Galsworthy uit Groot
Brittannie (1932), Erik A. 
Karlfeldt uit Zweden (1931); 
Harry Martinson uit Zweden 
(1974), Bertrand Russell uit 
GrootBrittannië (1950), 
Luigi Pirandello uit Italië 

(1934)
29 i i  ' o i . Kerst. 
$ 0.20, 0.34. Zelfde 
afbeelding: baai van Palau 
versierd met kerstdecora
ties, 'Ungil Krismas' (vrolijk 
kerstfeest). 
i 7  i2  ' o i . Chinees 
nieuwjaar, jaar van het 
paard. 
60 c. Tekening 'Grazende 
paarden' van Han Kan (8ste 
eeuw). 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i 2  io  ' o i . Vijfentwintig jaar 
relaties met China. 
10, 50 t., 2. K. 
i 7  io  ' o i . Vijftig jaar 
'iMission Aviation Fellowship'. 
35, 70, 90t., 1.40 K. Resp. 
Cessna 170 VHBUX, Auster 
Autocar VH KAN Harry 
HArtwig 1916 1951, 
Cessna 260 P2MDC, 
twin Otter P2MFB. 

PARAGUAY 
20i2 'oo. Vijfenzeventig 
jaar 'Guarania 'muziek. 
100, 1500, 2000 Gs. Resp. 
portret José Asuncion Flores 
(19041972, componist en 
schepper 'Guariana'stijl), 
bladmuziek en viool, blad
muziek en t rombone. 
249 'oi . Mythologie 
Guaraniindianen. 
100, 600,1600 Gs. Guarini 's 
herkenden resp. in de 
Pleiaden bijen en hongraat, 
de melkweg als weg voor 
tapir naar drinkplaats, in 
zons of maansverduistering 
jaguar die slachtoffer maakt. 

p 
i 
) 
) 
^ 
s ) 
) 
) 

> 
) 
L 

^ ^ B j . L ^ ^ ^ ^ H | 9 H 

■ ■ ■ ^ ^ ■ ï 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ( 
^ ^ ^ ^ ^ K 9 t 
SI^^^^Bul'. 
^̂ Ĥ  
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9io 'oi . Dag van de leraren. 
200,1600 Gs. Resp. J. Ino
cencio lezcano (18891935) 
met bord sommen en twee 
kinderen met boeken, Ra
mon I. Cardozo (18761943) 
met boek en inktpot en kaars. 
9io 'oi . Upaep*, cultureel 
erfgoed. 
Strook met 500, 2000 Gs.; 
twee aanhangsels (doorlo
pend beeld). Resp. ruïne 
door Jezuïeten gestichte ne
derzetting (Reductie) in 
Trinidad met borstbeeld 
Ignatius van Loyola 
(14911556), vervolg ruïne; 
houtsnijwerk: engelen. 

PARACVAY 
AMtHICA 

■Jhpmrr< 

23io 'oi . Dialoog tussen 
culturen***. 
3000 Gs. 

PITCAIRNEILANDEN 
6i2 'oi . Porseleinslakken. 
20, 80 c , $ I., 3. . Resp. Cy
praea argus, Cypraea Isabel
la, Cypraea mappa, Cypraea 
mauritiana. 

POLYNESIË 
9io 'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
500 F. 
9i i 'oi . Geurende bloemen. 
35, 50, 85 F. Resp. Gardenia 
tritensis, Fagraea berteriana, 
Gardenia jasminoides. 

QATAR 
9i i  'o i . Vierde ministeriële 
conferentie 2001, Doha. 
I., 1.50 R. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
i43 'oi . Schilderijen van kat
ten. 
Velletje met 3500, 5000, 
7000, 8500 Db.; blok met 
3500, 5000, 7000, 8500, 
15000 Db. Katten van Louis 
William Wain (18601939), 
Brits schilder en tekenaar. 

i24 'oi . Rozen. 
Tweemaal 5000 Db., blok 
7000, 8000 Db. 
i57 'oi . Inheemse vlinders. 
3500, 5000, 6000, 7500 Db.; 
blok3500, 5000,6000,7500, 
15000 Db. Resp. Graphium 
leonidas, Acraea newtoni, Pa
pilio bromius, Papilio darda
nus; Graphium leonidas, 
Acraea newtoni, Papilio bro
mius, Papilio dardanus, 
Euchloron megaera serrei. 

SEYCHELLEN 
Afbeelding en Latijnse na
men melding 11/863, eenden: 
Tadorna ferruginea, Anas cly
peata, Anas querquedula, 
Dendrocygna viduata, velletje 
met Otus insularis en beeld
merk Birdlife. 

I ■ 11 ■ ■ ■ WWWnVTTW^^nVTITP 
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SIERRE LEONE 
165'00. Zeevogels. 
400, 600, 800, 2000 Le,; twee 
vel met zesmaal 1000 Le.; 
tweemaal blok 5000 Le. 
Resp. Larus argentatus, Hy
droprogne caspia, Phalaro
pus fiilicarius, Fregata mag
nificens; Hydroprogne cas
pia, Larus hyperboreus, Mo
rus bassanus, Stercorarius 
longicaudis, Pelecanus occi
dentalis, Catharacta skua; 
Diomedea exulans, Oceano
droma furcata, PufFinus gra
vis, Sula nebouxii, Phalacro
corax carbo, Fratercula arcti
ca; Phaethon aethereus, Sula 
leucogaster. 

i85'oo. Achttiende geboor
tedag prins William (1982). 
Velletje met viermaal i ioo 
Le.; blok 5000 Le. Portretten. 
295'oo. Vijftig jaar interna
tionaal filmfestival in Berlijn. 
Vel met zesmaal i ioo Le.; 
blok 5000 Le. Filmscènes met 
resp. Ignacio Fernandez de 
Castro en Gracia Querejeta 
(1977), lan Charleson (1982), 
José Antonio Valdelomar 
(1980), RoselZech (1982), 
Conchata Ferrell (1979), Ra
fael Alonso (1982); Ofelia 
Angelica (1978). 

ST. HELENA 
Afbeelding en aanvulling 
melding 11/863, kerst. Por
tret, notenbalk en titel liedje 



resp. 'It came upon the mid
night clear', 'Joy to the 
world', 'Away in a manger', 
'Silent night'. 

ST. KITTS 
26-ii-'oi. Kerst 2001 en Cari-
bisch carnaval. 
$ o.io, 0.30, 0.80, 2.-. Resp. 
engel naast kerstboom, car
navalsvuurwerk, kerstkrans, 
trommel. 

ST. LUCIA 
Afbeelding melding 11/863, 
burgerregering. 

November '01. Kerst. 
20, 90 c , $ 2.50. Gebrand
schilderd glas uit kerken in 
St. Lucia. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i7-9-'oi. Gouvernements
baai. 
20.-F. (€3.05). 
i-io-'oi. Zeilschip 'LeMarie-
Thérèse'. 
5.40 F. {€0.82). Schip leed 
schipbreuk in juni 1908 bij 
'Pointe du Diamant'. 

22-io-'oi. Jaargetijden. 
Tweemaal 3.- F. (€ 0.46). 
Lente, zomer. 
ig-ii-'oi. Commandant Jac
ques Pépin Lehalleur (1911-
2 0 0 0 ) . 
3.- F. (€ 0.46). Portret met 
korvet 'Alysse'. 

0,46€-

3-i2-'oi. Kerst 2001. 
3.- F. (€ 0.46). Kerstman. 

l^'t 
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ST. VINCENT/ GRENADINEN 
i2-ii-'oi. Elizabeth II vijftig 
jaar koningin, 
$ i.-. Portret. 
7-i2-'oi. Japanse aanval op Pe
arl Harbor zestig jaar geleden. 
Twee velletjes met zesmaal $ 
1.40; tweemaal blok $ 5.-. 
Resp. bombardement op Pe
arl Harbor, Japanse piloot. 

keizer Hirohito van Japan, 
admiraal Isorokoe Yamamo-
to, Japanse gevechtsvliegtui
gen, Japans vliegtuig 'Zero'; 
aanval Japans vliegtuig op 
marinebasis Ewa, Dorie Mil
ler schiet vier Japanse vlieg
tuigen neer vanaf zinkend 
schip 'Arizona', zinkend 
schip 'Nevada', zeelieden aan 
boord 'Oklahoma', vliegdek-
schip 'Akagi', Japans vlieg
tuig 'Zero'; Dorie Miller krijgt 
'Navy Cross' van admiraal 
Chester Nimitz, tweede aan
valsgolf op Wheeler Field in 
Hawaii. 

SUDAN 
Afbeelding melding 12/955, 
UNHCR*. 

^w^w^^^m^ 
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TANZANIA 
5-3-'oo. Universiteiten van 
oostelijk Afrika. 
150, 200, 500, 600, 800 Sh. 
Resp. medische studenten in 
klaslokaal universiteit Dar es 
Salaam, campus universiteit 
Zanzibar, beeldmerk univer
siteitsraad oostelijk Afrika, 
gebouw Makerere-universi-
teit Uganda, Egerton-univer-
siteit in Kenia. 

m-mmwr^rwwwwww^wwwwm 

ZANZIBAR 

Zonder datum. Millennium. 
350,400, 700, 750; blok 
1500 Sh. Resp. dokter met 
patiënt (gezondheidszorg), 
kinderen (goede opvoeding), 
maïskolven (goede voeding), 
mensen bij waterpunt 
(schoon water voor ieder
een), struisvogels (op rand 
kop struisvogel: bevorderen 
toerisme). 

MiU.ENNIUM Claan Water for All 

30-9-'oo. Millennium Zanzibar. 
150, 200,400, 800; blok 
500 Sh. Resp. mensen bij 
tafel vol vis (visindustrie), 
symbolische afbeelding 
(vrede en stabiliteit), kind 
kijkt op naar vuurwerk 
(onderwijs en economische 
ontwikkeling), vrouw met 
aantekenschrift en hooglera
ren in toga (hoger onderwijs); 
kaart Zanzibar en Pemba 
met herinneringsteken (op 

rand palmen en veel rustig 
pratende mensen: vrede en 
rust). 
g-ii-'oo. Milieubescherming. 
200,400, 600, 800 Sh. 
i5-i2-'oo. Nationaal Sociaal 
Zekerheidsfonds (NSSF). 
200, 350, 600, 800 Sh. 
2000. Natuurschoon. 
200,400, 600, 800; blok 
700 Sh. Resp. rinoceros en 
olifanten in Selos Game 
Reservaat en Rufiji rivier, 
strand Mangapwani in 
Zanzibar, zebra's en bergen 
in nationaal park Mikumi, 
stenen en oever Victoriameer; 
giraf en hert in nationaal park 
Ruaha. 
3i-7-'oi. Vijftig jaar UNHCR'̂ . 
200,400, 600, 800 Sh. Resp. 
kind krijgt inenting, vluchte
lingen steken Tanganyika-
meer over, gevluchte vrouw, 
vluchtelingen met volgepakte 
fiets. 

so ANMIVÏRSABV 4 0 0 / = 

Tanzania " -

g-io-'oi. Dialoog tussen 
culturen'***'. 
200,400, 600, 800; blok 700 
Sh. Resp. persoon spreekt 
met kinderen in klas, vier 
mensen in verschillende 
soorten kleren (beschaving in 
kleding), mensen die ideeën 
uitwisselen, brieven schrij
ven; Sloveens ontwerp. 

TONGA NIUAFO'OU 
2i-ii-'oi. Uilen. 
10, 55 s., $ 2.50, 2.70. Afbeel
dingen Tyto alba, resp. 
vliegend, bij nest, jongen, 
vliegend naar nest. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
2-i-'oi. Frankeerzegels, be
dreigde dieren. 
25,50,75C.,$i.-, 2.-,3.-, 
4.-, 5.-, 10.-, 20.-. Resp. Agou
ti paca, Coendu prehensilis, 
Iguana iguana, Dermochelys 
coriacea, Tupinambis nigro-
punctatus, Alouatta senicu-
lus, Cebus nigrivittatus, Lu-
tra canadensis, Leopardus 
pardalis, Pipile pipile pipile. 

TRISTAN DA CUNHA 
3i-io-'oi. Nieuwe datum 
melding 11/864, marine. 
27-ii-'oi. Datum melding 
11/864, kerst. 

TUNESIË 
29-9-'oi. Schilderijen. 
250, 250, 250, 500 m. Resp. 
stad 'Sidi Bou Said' (P. Bou-
cherle), stilleven met vis (P. 

Boucherle), 'Droom in de 
ruimte' (Ali Ben Salem), 'Hu
welijk in open lucht' (Ali Ben 
Salem). 
g-io-'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
500 m. 
lo-io-'oi. Nationaal werkge-
legenheidsfonds 21-21. 
250 m. Symbolische afbeel
dingen rond twee handen. 

7-ii-'oi. Veertiende verjaar
dag 'Verandering' (verklaring 
7 november 1987). 
250 m. Medaille met '14', to
ren met klok. 
i5-ii-'oi. Vlinders. 
250, 250, 250, 500 m. (drie
hoekige zegels). Resp. dam-
vhnder, 'ariana', 'pachoa 
deux queues', 'graré paon de 
nuit'. 

TUVALU 
3i-io-'oi. Frankeerzegels, in
secten. 
25,30,40,45,50,55,60,70, 
90 c , $ I.-, 2.-, 3.-. Resp. 
Anopheles sp., Achatina fiili-
ca, Periplaneta australasiae, 
wandelende tak, Nezara viri-
dula, Anax Junius, Danaus 
plexippus, Oryctes boas, Apis 
mellifera, Danaus plexippus, 
Hypolimnas bolina, Cynthia 
cardui. 

URUGUAY 
i2-9-'oi. Bijen. 
Tweemaal $ 12.-, samenhan
gend. Imkers, bij op bloem. 

2i-9-'oi. Tweehonderd jaar 
geleden Dolores in provincie 
Soriano gesticht. 
$ 12.-. Beeldmerk viering: bo
ten en water (San Salvadorri-
vier) met strand, kerk uit 
1801, korenaar. 
24-9-'oi. Tachtig jaar diplo
matieke betrekkingen met Ja
pan. 

M-lOSfjmflOMATlCAS 
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$ 24.-. Bloemen en prinses 
Sayako. 
26-9-'oi. Filatelistische club 
vijfenzeventig jaar. 
Tweemaal $ 12.-. Zonnege-
zichten. 
28-9-'oi. Upaep*, werelderfgoed. 
$ 12.-, 24.-. Resp. Basiliek 
van het heilig sacrament, 
San Benito-kapel. 

2-io-'oi. Vijftig jaar kunst van 
Carlos A. Amoretti. 
$ 12.-. Schilderij. 

URUGUAY, . .... s l 2 

2-io-'oi. Honderdvijftig jaar 
geleden Sauce m provincie 
Canelones gesticht. 
$ 12.-. Retabel kapel van de 
Heilige Familie in Sauce. 

i6-io-'oi. Preventie drugsge
bruik. 
$ 12.-. Kindertekening met 
zon, duif voetballer, hoofd, 
'vida' (aids), bloem, tekst te
gen drugsgebruik en over 
maker tekening. 

VANUATU 
28-ii-'oi. Zandtekeningen. 
Strook met 60, 90, iio, 135 
vt.; aanhangsel. Geometri
sche tekening en strand met 
resp. kinderen en tekenende 
man, kano in zee, kano, huisje 
en kano; man maakt tekening 
met toekijkende kinderen. 

; \44ttt^ätü 
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VERENIGDE NATIES 
io-i2-'oi. Nobelprijs Vrede 
voor Verenigde Naties en se
cretaris-generaal Kofi Annan. 
US$ 0.34, Zw.Fr. 0.90, Osh. 7 
(€ 0.51). Vlag Verenigde Na
ties met tekst 'Nobelprijs 
voor vrede - verenigt voor de 
vrede'; op rand velletje van 



twaalf zegels: beeldmerk Ver
enigde Naties, gouden me
daille Nobelprijs, tekst 'Ver
enigde Naties en secretaris
generaal Kofi A. Annan ont
vangers van Nobelprijs vrede 
2001'. 

VERENIGDE STATEN 
i8io'oi. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag James 
Madison (17511836) 
34 c. Portret 4de president 
Verenigde Staten (1809
1817), op achtergrond stad. 

■•* ZUIDAFRIKA 
23io'oi. 'Round the Word 
Yacht Race 20012002'. 
1.40, blok 6. R. Zeilschip 
(Volvo 60) resp. van bovenaf 
gezien, zeilend op wereldbol 
met routepijlen. 

2ii'oi. Zeeleven. 
Velletje met tienmaal 1.40 R. 
Sphryna lewini, Caretta caret
ta, Blistoides conspicillum, 
Arctocephalus pusillus, Tur
siops truncatus. Hippocam
pus whitci, Taeniura lymma, 
Zanclus canescens. Octopus 
vulgaris, Cephalopholis mi
niata; rand koralen. 

2ii'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard. 
Rond blok 4.60 R. Paard. 

= ZUIDGEORGIËENZUIDE
<t LIJKE SANDWICHEILAN
 DEN 
3 Afbeelding melding 11/865, 
[̂  zeeleven. 

I 37p ^^J
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ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
ii2'oi. Heldentijd poolon
derzoek II, kapitein Robert F. 
Scott (18681912) leidde Brit
se expeditie Zuidpool (1901
1904). 
33> 37.43. 65.70.80 p. Resp. 
kaart met route expeditie, por
tret Scott, eerste ballonvaart 
op Zuidpool, schilderij keizer
pinguïn van Edward A. Wils
on, zuidelijkste punt op 30
121902, Discovery in winter. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
22io'oi. Twintig jaar 
CCAMLR*. 
5.20 F. (€ 0.79). Vis en globa
le kaart zuidpool (beeldmerk 
CCAMLR*). 

Januari 2002. Uitgiftemaand 
volgende emissies: 
€ o.01, 0.02, 0.05, o.10, 0.20. 
Overdruk met eurowaarde 
over wapenschilden resp. 
o.io, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 F. 
€ 0.15. Mineraal nefelien. 

€ 0.41. Albatros (Diomedea 
cauta). 
€ 0.46. Crozet kabelbaan. 
€0.46. Schip 'Marion Dufresne'. 

BBS«ESNISn«MWCKie(«MipllSES . 
0.46c . , .{ ,_ . J : 
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€ 0.61. Jacques Dubois (1920
2000) en onderzoeksinstru
menten op zuidpool. 

****IW*4***#**#i******l i t* ' l i%^ê II iiiii 

€ 0.7g. Gegeraveerde steen 
op eiland SaintPaul. 
€ 1.22. Kerguelenkool (Pring
lea antiscorbutica). 

Viermaal € 0.46. Jeugdcollec
tie: Olympische Spelen van 
Franse Zuidpool. 

€ 2.44. Honderd jaar sinds 
expeditie van Gauss (1902): 
landschap en schip. 
Viermaal € 0.79. Jonge en vol
wassen dieren: Aptenodytes 
forsteri, oorrob, Diomedea 
exulans, Mirounga leonina. 
€3.66. Krab. 
€ 4.12. Geologische kaart 
Kerguelen. 
€ 4.12. Kiezelalgen op pakijs 
langs de kust. 
€ 4.45. Geografisch genoot
schap. 

*: Gebruikte afltortingen: 
CCAMLR Commission for 

the Conservation 
of Antarctic Mari
ne Living Resour
ces 

FIP Federation Inter
nationale de Phi
latelie 

Navo NoordAdantische 
Verdragsorganisa
tie 

Traceca Transportcorri
dor Europe Causa
sus Asia (pro
gramma Europese 
Commissie) 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UNHCR United Nations 
High Commissio
ner for Refiigees 

Upaep Union Postal de 
las Americas y Es
pana y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/Uni
versal Postal 
Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 24I'0I tot I22'02 
Jaar van de slang; i32'02 tot 
3ii'o3 Jaar van het paard. 

***: De Verenigde Naties 
hebben het jaar 2001 tot 'Jaar 
van dialoog tussen culturen' 
uitgeroepen. Over dit onder
werp schreef de UPU* een 
wedstrijd uit. Het winnend 
ontwerp van Urska Golob uit 
Slovenië wordt in veel landen 
op of rond 9 oktober (Dag 
van de postzegel) uitgegeven. 
Het ontwerp is een wereldbol 
met vier poppetjes van ver
schillend ras (rood, wit, geel 
en zwart) die verbonden zijn 
door brief, telefoon, pakje en 
toetsenbord. 

parsguay 
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SINDELFINGENFORMULE: BEPROEFDE 
FORMULE, SUCCESVOLLE FORMULE 

De filatelie beraadt zich 
al jarenlang op methoden 
om een groter en vooral 
jonger publiek tot de 
hobby te bekeren.Toen ik 
als jongetje van een jaar 
of zes in navolging van 
mijn vader met het 'spa

ren' van postzegels be

gon was het een fascine

rende bezigheid waarbij 
je de wereld letterlijk in 
huis haalde. Ik weet ze

ker dat mijn goede cijfers 
voor aardrijkskunde en 
geschiedenis voor een 
groot deel te danken wa

ren aan de postzegels; 
taal en rekenen kreeg je 
in ieder geval niet zo 
boeiend geïllustreerd in 
huis. Televisie, computer 
en internet bieden die in

formatie nu en daardoor 
heeft de postzegel veel 
van zijn fascinatie verlo

ren. 

In het Duitse Sindelfm

gen (bij Stuttgart) is voor 
de jaarlijkse, drie dagen 
durende manifestatie een 
formule ontwikkeld die 
een succes genoemd kan 
worden. Het gaat om een 
combinatie van een vrij 
grote (maar ook weer 
niet een té grote) hande

larenbeurs 120 handela

ren, 25 postadministra

ties  met zeven gespe

cialiseerde tentoonstel

lingen; een continu pro

gramma van lezingen 
voor een algemeen pu

bliek en een posthisto

risch congres met voor

drachten op een wat ho

ger niveau. Die mix trok 
ook afgelopen jaar, op 
26, 27 en 28 oktober, 
weer duizenden bezoe

kers van alle leeftijden en 
uit diverse landen, on

danks het feit dat nietge

organiseerde bezoekers 
tien mark entree moesten 
betalen (verenigingsle

den wat minder). 
In Sindelfingen waren 35 
gespecialiseerde vereni

gingen met een stand 
present; zeventien daar

van hielden er een eigen 
bijeenkomt. 

De jeugdtentoonstelling 
(KawQ 2) was goed voor 
heel wat jonge bezoe

kers, die ook afl<wamen 
op het Ju^endCenter te

kenwedstijden, een quiz 
en spelletjes  allemaal 
met de postzegel als uit

gangspunt. Ook themati

sche filatelie en astrofila

telie hadden aparte mani

festaties. Dat Württem

berg 150 jaar geleden zijn 
eerste postzegels kreeg 
was aanleiding voor een 
speciale tentoonstelling 
van dit verzamelgebied; 
ook het jaarlijkse interna

tionale posthistorisch 
symposium leverde een 
fraaie expositie op. 
Drie dagen lang waren er 
voordrachten over ver

valsingen, postwaarde

stukken van Württem

berg; de omschakeling 
op de euro en nog veel 
meer. Sommige lezingen 
werden twee of driemaal 
herhaald. Zo zaten bij de 
lezing over vervalsingen 
telkens zo'n 60 ä 80 men

sen geboeid te luisteren 
en te kijken. 

De zes voordrachten van 
het symposium duurden 
doorgaans niet langer 
dan een klein uur, maar 
hier volgde een vaak ge

animeerde discussie. 
Aan de tentoonstelling 
namen drie Nederlanders 
deel. De heer H. Wiersma 
toonde een interessante 
collectie over de post

diensten in Friesland in 
de periode 17501850 met 
kaartjes van de diverse 
routes en mooie brieven; 
de heer B.J.Lux beschreef 
de postgeschiedenis van 
Vaals op het vroegere 
vier, nu drielandenpunt 
en de heer R. van Unen 
liet een mooie inzending 
Franse maritieme post 
(18521877) zien. 
Tenslotte mag nog ver

meld worden dat de orga

nisatie hertog Carl van 
Württemberg bereid had 
gevonden om het geheel 
vorstelijk te openen. 

HANS GABRIELS 
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THEMA KLIMAAT
VERANDERING 
Vooral omdat minister 
Jan Pronk al een tijdje een 
prominente rol speelt bij 
het Kyoto Protocol hebben 
de landelijke media ons 
uitvoerig op de hoogte 
gehouden over het on
derwerp 'klimaatveran
dering'. Juist daardoor 
vragen de drie strips van 
vier samenhangende ze
gels op datzelfde thema 
die de Verenigde Naties 
op i6 november 2001 uit
gaven om aandacht. De 
twaalf zegels zijn ont
worpen door de Ameri
kaan Robert Giusti. Het 
was zijn eerste opdracht 
en toch doen de zegels 
vertrouwd aan. Hoofd
thema is het milieu, maar 
bepaalde nevenaspecten 
verwijzen naar deelthe-
ma's, zoals energiebe
sparing. De ontwerper 
heeft zelfs zoveel zaken 
afgebeeld, dat er voor 
veel thematici wel iets 
van zijn of haar gading 
bij zit. 
In de serie van de VN-
postadministratie in 
Geneve (Chanflements cli-
matiques) valt vooral de 
derde zegel op, meteen 
energiecentrale onder 
een glazen stolp. In de 
(voor het milieu schade
lijke) schoorsteen is een 
knoop gelegd; waar
schijnlijk gaat het om een 
op kolen gestookte cen
trale. Ook flora- en fau
naverzamelaars komen 
aan hun trekken; zo is er 
een zegel met een varaan 
in een boom en zien we 
op de andere zegels een
den, een vlinder en een 
pinguïn. 
In de New Yorkse serie 
(Climate change) valt voor
al de tweede zegel met 

een tomatenplant onder 
een glazen stolp op, ter
wijl de installatie op de 
derde zegel waarschijn
lijk op zonne-energie 
werkt. Dat laatste thema 
vinden we ook op de eer
ste zegel van 0.90 f. (zon
nepanelen op vier wonin
gen). 
De Weense serie (Klimo-
Anderung) - met het accent 
op het verkeer - is een 
duidelijke, tot de verbeel
ding sprekende reeks. 
Links staat een rode elek
trische auto, die 'tankt' 
bij een 'elektrostation' 
dat met behulp van zon
nepanelen wordt opgela
den. Nooit meer benzine 
tanken? Een utopie voor 
de automobilist en een 
nachtmerrie voor de mi
nister van Financien; ac
cijns heffen op milieu
vriendelijke energie kan 
niet! Behalve milieuvrien
delijke vormen van ver
voer (wandelen, fietsen, 
paardrijden) belicht 
Giusti ook het openbaar 
vervoer: zie de verkeers
borden in de glazen 
stolp, de hogesnelheids
trein, het luchtschip en 
de luchtballon. 

DE ANDERE 
'TWIN TOWERS' 
Op II september 2001 
voltrok zich in de Ver
enigde Staten een ver
schrikkelijk drama. Met 
name de aanslag op de 
TuJiti Towers van het V\/orld 
Trade Center in New York 
zal op het netvlies van 
miljoenen mensen over 
de gehele wereld zijn 
geëtst. 

Het uitbrengen van een 
serie van vier Maleisische 
zegels met afljeeldingen 
van de Petronas Timn To-

luers is daarom nogal op
merkelijk; ik beeld een 
van die zegels af 
Helaas beschikken we 
niet over nadere informa
tie over deze serie, die zal 
vooral architectuurverza
melaars aanspreken. 

ZELDZAME KROKODIL 
De Chinese krokodil (Alli
gator sinensis) is een klei
ne, heel zeldzame kroko
dil, die in de benedenloop 
van de Yangtse woont. In 
de vrije natuur is het aan
tal exemplaren geslonken 
tot drie- ä vierhonderd. 
Behalve plaatselijke be
schermende maatregelen 
is het voor de overleving 
van deze soort nodig dat 
dierentuinen over de ge
hele wereld deelnemen 
aan broedprogramma's. 
En dat gebeurt gelukkig, 
dankzij de Wildlife Conser
vation Society in New York. 
Aan het project neemt 

ook de Zoo van Tallinn 
deel, vandaar de Estse ze
gel van 4 oktober jl. met 
twee exemplaren van 
deze krokodil. 

DIEREN UIT 
BOS EN VELD 
De Luxemburgse liefda-
digheidsseries zijn altijd 
de moeite waard. De serie 
van afgelopen jaar (6 de
cember) vormt daarop 
geen uitzondering. 
Op de zegel van 
€ 0.45-1-0.05 is een eek
hoorn (Sciurus leucourus) 
afgebeeld, in het Letzebur-
îsch (Luxemburgs) 

Kaïueechclchen genoemd. 
Het is een plezier om 
deze kleine charmeur 
door de bomen te zien 

'rennen', steeds op zijn 
hoede voor een marter of 
een havik. 
Om wilde zwijnen 
(Sus scro/a) te zien moet u 
of vroeg opstaan of tegen 
zonsondergang op 'jacht' 
gaan; overdag houden ze 
zich meestal schuil in het 
bos. Op de zegel van 
€ 0.52-1- 0.08 wijkt een 
exemplaar in een winters 
landschap nieuwsgierig 

ken - al moeten we er in 
dit geval nog even op 
wachten. De ene helft van 
het 'dubbelduo' dat ik 
hier op het oog heb 
maakt deel uit van een se-

f 

De haas (Lepus europaeus), 
afgebeeld op de zegel van 
€ 0.5 9+0.II, leeft in het 
open veld. Het aantal 
exemplaren is de afgelo
pen jaren gestaag afgeno
men en hier en daar is de 
haas zelfs helemaal verd
wenen. Dat is niet uitslui
tend de schuld van roof
dieren; ook de toename 
van de intensieve land
bouw en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen ei
sen hun tol. 
Op de zegel van € 0.89-1-
0.21 zit een houtduif (Co-
lumba palumbus) op een 
boomtak. Een deel van de 
inheemse houtduiven-
populatie verlaat Luxem
burg 's winters niet meer; 
de vogels krijgen zelfs 
gezelschap van soortge
noten uit Scandinavische 
landen. Daardoor komen 
er kolonies van meer dan 
tweeduizend stuks voor. 

DUBBELDUO 
KAT & HOND 
Soms is door puur toeval 
een thematisch interes
sante combinatie te ma

rie van de Caymaneilan-
den die op 15 augustus jl. 
verscheen, de andere 
komt in september aan
staande uit. 

De Caymaneilanden ves
tigden met hun serie de 
aandacht op het nuttige 
werk van een aantal non 
projït-organisaties (zie 
'Nieuwe uitgiften', no
vember 2001). Op de ze
gel van 20 c. zijn een 
hond en een kat afge
beeld, samen met de the
matisch interessante 
tekst Spay/neuter saves lives 
('Castratie/ sterilisatie 
spaart levens'). Door de 
overbevolking in de huis-
dierenwereld - in de VS 
worden dagelijks 70.000 
katten en honden gebo
ren! - wacht veel jonge 
katten en honden een 
triest lot: de dood door 
een injectie. 

De twee Amerikaanse ze
gels van 34 c. dienen het
zelfde doel als die van de 
Caymaneilanden. Op de 
linkerzegel zien we het 
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poesje Samantha, op de 
rechter het hondje Kirby. 
De zegels zijn voorzien 
van de tekst Neuter/Spay. 
Het duo heeft inmiddels 
het dierenasiel verlaten 
en heeft gelukkig een 
goed leven bij hun adop
tiegezinnen. 

MEER OVER MEER 
In december presenteer
de ik u het World Bird Fes
tival 2ooi-vellet|e van Bri
tish Indian Ocean Terri
tory (BIOT) als een voor
beeld van een thematisch 
verantwoord velletje. De 
grootte (8 bij 17 centime
ter) is een minpuntje, 
maar de pluspunten win
nen het toch. BIOT gaf 
op 24 september 2001 
een soortgelijk velletje 
uit, het eerste in de reeks 
'Planten'. Ook andere 
landen grepen het World 
Bird Festival aan om een 
velletje uit te geven. 

wel eens om de allereer
ste afbeelding op een ze
gel kunnen gaan. 

RACEAUTO'S 
Bij autoraces denk je al 
snel aan de naam Michael 
Schumacher, de Duitse 
coureur die het Formule 
I-rijden nu al jaren domi
neert. Duiken we in het 
verleden van de Grand Prix 

REniBLICAAnGEimNA J9<^ 

tract met Mercedes-Benz. 
Zolang zijn sponsor nog 
geen raceauto voor hem 
beschikbaar had, mocht 
hij uitkomen voor een an
der team. Hij begon dan 
ook aan het seizoen in 
een Maserati 250F maar 
eindigde in een Merce
des-Benz W196 Silver Ar
row. Zijn tweede kam
pioenschap behaalde hij 
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Vogelverzamelaars kun
nen tevreden zijn: de af
gebeelde vogels springen 
er thematisch uit. De 
Seychellen kozen - heel 
begrijpelijk - voor por
tretten van de Seychellen-
dwergooruil (Otus itisula-
ns), een vogel die al eens 
vaker door de eilanden
groep werd afgebeeld; 
toch heeft het velletje 
thematisch gezien meer 
te bieden. Dat geldt ook 
voor het velletje van As
cension Island met daar
op de (door het eiland al 
eerder geportretteerde) 
Ascension-fregatvogel 
(Frigata aquilla). Bij het 
baltsen blazen de fregat-
vogelmannetjes hun rode 
keelzak op tot een wan
staltig luchtkussen, zoals 
het velletje tweemaal laat 
zien. Enigszins raadsel
achtig is het velletje van 
Tristan da Cunha met 
daarop Procellaria conspi-
cillanta. De Engelse naam 
doet vermoeden dat het 
om de brilstormvogel 
gaat; aangezien noch Gr-
zimek, noch Michael 
Wakers' checklist 'Vo
gels van de wereld' deze 
vogel vermeldt zou het 

dan komen we vooral de 
naam van de Argentijnse 
coureur Juan Manuel Fan-
gio (1911-1995) tegen. De 
serie 'Autorensport' van 
Argentinië (6 oktober 
2001) staat geheel in het 
teken van deze 'kampioen 
onder de kampioenen'. 

De vier zegels en het 
blokje scoren thematisch 
gezien hoog; dit dankzij 
de drie onderdelen die op 
elke zegel terugkeren: 
een raceauto waarmee 
Fangio een wereldkam
pioenschap won, het 
tracé van de baan waarop 
dit kampioenschap werd 
verreden en de handteke
ning van Fangio. De cou
reur won ini95i zijn eer
ste wereldkampioen
schap in een Alfa Romeo 
159 Alfetta in het Spaanse 
Pebralbes. Een jaar later 
was Fangio betrokken bij 
een ernstig ongeval op 
het circuit van Monza, 
zodat hij pas in 1954 voor 
de tweede keer een gooi 
naar het wereldkam
pioenschap kon doen. 
Omdat Alfa Romeo met 
de racesportwas gestopt, 
tekende Fangio een con

in Reims (Frankrijk). In 
1955 veroorzaakte een 
Mercedes-Benz op het 
circuit van Le Mans een 
ware slachting onder 
deelnemers, reden voor 
de autofabrikant om zich 
uit het kampioenschap 
terug te trekken. Fangio 
tekende daarop een con
tract met het Italiaanse 
Ferrari. In 1956 behaalde 
hij met een Lancia-Ferra
ri D-50 de overwinning 
op het circuit van Mona
co. In 1957 keerde hij te
rug naar het Maserati-
team. Met een Maserati 
250F behaalde hij zijn 
vijfde wereldkampioen
schap, ditmaal op de 
Nürburgring in Duits
land. 
In Domfils automobiel-
catalogus vond ik met 
enige moeite een portret 
van de Argentijnse cou
reur. In 1991 gaf zijn va
derland ter gelegenheid 
van Espamer 91 vier zegels 
uit met portretten van au
tocoureurs. De catalogus 
noemt de namen niet, 
maar ze staan wel - slecht 
leesbaar - op de zegels. 
Volgens mij is Fangio op 
de eerste zegel afgebeeld. 

Ook een aantrekkelijke 
zegel is die van Estland 
van 23 oktober 2001; de 
zegel van 6 k. toont een 
gele racewagen. In Est
land zijn ongeveer veertig 
jaar lang racewagens 
voor de verkoop gepro
duceerd. Het eerste mo
del werd ini958 ge
bouwd; twee jaar later 
ging men over tot serie
productie. In totaal rol
den er meer dan dertien
honderd exemplaren van 
de Estlandse racewagen 
van de band. Op de zegel 
is het laatste model, de 
Estina 26/g, afgebeeld. 
De bolide had een Volks
wagen-motor en een 
Hewland-versnellings-
bak. 

DORPSWAPENS 
Bijna meteen in het nieu
we jaar vielen de verza
melaars van het thema 
'Heraldiek' met hun neus 
in de boter. Re îoPost 
Noord-Oost Friesland (Kol-
lum) gaf op 2 januari zes 
velletjes met tien zegels 
van € 0.28 uit. Op de zes
tig zegels zijn de dorps-
wapens afgebeeld van de 
plaatsen die tot het be-
zorggebied van deze 
stadspostdienst behoren. 
Voor heraldiekverzame-
laars een unieke gebeur
tenis. De dorpswapens 
zijn in alfabetische volg
orde afgebeeld, van Aal-
sum tot Zwagerbosch. De 
velletjes zijn van een uit
stekende kwaliteit, iets 
wat bij stadspostzegels 
niet altijd vanzelfspre
kend is. 
Afbeeldingen van (onder
delen van) heraldieke wa
pens kunnen onvermoe
de thematische mogelijk
heden bieden. De verza
melaar moet dan wel de 

heraldische betekenis 
kennen, wil hij of zij er
van kunnen profiteren. 
De betekenis van de ze
stig wapens van Re îoPost 
toelichten gaat te ver, 
maar ik wil wel enkele 
krenten voor u uit de pap 
halen. Wilt u meer weten, 
neem dan eens een kijkje 
op de ivebsite van de Bank 
voor Nederlandse Ge
meenten in Den Haag 
(www.bng nl). Helemaal 
compleet is de site niet, 
want de dorpswapens 
van de gemeente Kollu-
merland ca. ontbreken 
bijvoorbeeld. 

De wapens bevatten veel 
religieus getinte symbo
len. Ook heeft de verve
ning van het gebied zijn 
sporen in sommige 
dorpswapens achtergela
ten, net als de agrarische 
geschiedenis van de dor
pen. Zo toont het wapen 
van Drogeham de kop van 
een koe. Niet zomaar een 
koe, nee de kop van een 
Droe^eliamster, de bena
mingvoor een lichte koe. 
In het centrum van het 
dorp staat een beeld van 
zo'n lichte koe. De Regio-
Post-zegel is dus een leuke 
aanwinst voor de verza
melaars van het thema 
'Koeien'. Schepen vinden 
we in de wapens van Eas-
termar (Oostermeer) en 
Wierum. Molenverzame-
laars zullen belangstel
ling hebben voor het wa-
penzegel van Munein (Mo
lenend): dat toont een 
(stelling)molen; het is 
een zogenoemd 'spre
kend' wapen. 

ZEGELS AANJAGER 
VAN DE ECONOMIE? 
Na de gebeurtenissen van 
de elfde september 2001 
kreeg het 'Amerikage-
voel' in de Verenigde Sta
ten een enorme oppep
per. De reisindustrie - en 
in het bijzonder de sector 
burgerluchtvaart - werd 
echter hard getroffen. De 
presentatie op 2 oktober 
2001- een halfjaar vóór 
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hun verschijning - van de 
zegels in het velletje Grce-
tmgsfiom America kreeg 
daardoor een aparte di
mensie. De zegels moe
ten de reislust van de 
Amerikanen aanwakke
ren en dat dan onder het 
motto 'Zoek in den 
vreemde niet, wat eigen 
land u biedt'. Amerika
nen denken meestal in 
het groot en dat geldt ook 
voor de uitgifte van post
zegels. Ik schreef vorige 
maand nog dat 2002 
waarschijnlijk de nodige 
filatelistische verrassin
gen in petto zal hebben, 
maar ik wist toen nog 
niet dat er een Grertin^s-
vel van uijftî  zegels op de 
rol stond. Dat getal 50 
verwijst naar het aantal 
Amerikaanse staten, net 
als het geval was met de 
emissies van 1976 (vlag
gen), 1982 (vogels/bloe
men), 1987 (Wildlife) en 
1992 (Wildjloiuers). De se
rie Greetings from America is 
geënt op de prentbrief-
kaarten die in de jaren 
dertig en veertig van de 
vorige eeuw heel populair 
waren. De achterkant van 
de zegels vermeldt niet 
alleen de hoofdstad van 
elke staat en de datum 
van toetreding tot de 
Unie, maar ook de vogel, 
plant en boom van de 
desbetreffende staat. 
Op de zegels overheersen 
de namen van de staten 
wel enigszins. Ze passen 
prima in een zogenaam
de Americana-verzameling 
en sommige zegels zijn 
ook anderszins nog 
bruikbaar. Dieren bieden 
waarschijnlijk nog de 
meeste mogelijkheden. 
Op de zegels van Oklaho
ma en Wisconsin zijn bij
voorbeeld koeien afge
beeld; zo zijn er ook 
paarden en de nodige 
wilde dieren te zien. Op 
de zegel van North Caro
lina vinden we een vuur
toren en de beroemde 
Wright Flyer van de 
broers Wright. Maar alle 
verzamelaars van deze 
thema's (ook de Muziek-
verzamelaar die de zegel 
van Tennessee met de af
beelding van een gitaar 
graag zou willen hebben) 
krijgen te maken met het
zelfde probleem, name
lijk dat die ene zegel in 
een vel van vijftig zit! 

WERELDSPELEN: DE 
ANDERE 'GAMES' 
Een 'supermediaspekta-
kel': dat zijn de Olym
pische Spelen geworden 
en niet in de laatste 
plaats door de indruk

wekkende, spectaculaire 
openings- en sluitingsce
remonieën van de afgelo
pen jaren. Andere sport
manifestaties worden 
daardoor naar de achter
grond verdrongen. Daar 
doen we wat aan: deze 
maand besteden we aan
dacht aan de serie die Ja
pan op 16 augustus jl. uit
gaf ter gelegenheid van 
de Wereldspelen 2001 in 
Akita (16 tot en met 26 
augustus). De spelen 
worden georganiseerd 
door de Internationale 
Wereldspelen Organisa
tie (IWGA). Het bijzon
dere van deze manifesta
tie is dat er sporten aan 
bod komen die niet tot de 
Olympische Spelen zijn 
doorgedrongen. De We
reldspelen worden sinds 
1981 steeds gehouden in 
het jaar dat volgt op de 
Zomerspelen. 'Akita' was 
dus de zesde in de reeks. 
Er werd gestreden in zes
entwintig officiële takken 
van sport plus vijf de
monstratiesporten. Er 
zijn enkele duidelijke ver
schillen met de Olympi
sche Spelen. De deelne
mers worden aangewe
zen door de International 
Sports Federation (ISF); 
deze deelnemers verte
genwoordigen geen lan
den. Voor de spelen 
wordt in principe alleen 
gebruik gemaakt van be
staande sportaccommo
daties, zodat er niet be
hoeft te worden geïnves
teerd in de (milieubelas
tende) bouw van nieuwe 
accommodaties. 

Japan wijdde aan het eve
nement, dat voor het 
eerst in Azië werd gehou
den, tweemaal twee sa
menhangende zegels. Er 
zijn sporten afgebeeld 
die u wellicht de wenk
brauwen doen fronsen. 
Hoezo sport? Maar mis
schien is het wel zo dat 
hier de echte Olympische 
gedachte nog leeft. The
matisch gezien is het in 
ieder geval interessant, 
want dankzij dergelijke 
series komen ook minder 

courante en zelfs onbe
kende sporten in beeld. 
Elke zegel beeldt er twee 
af zodat er in totaal acht 
sporten worden getoond. 
Op de linkerzegel van 
50 y. zijn dat vliegvissen 
(vissen met een kunst-
vlieg) enJTisbee-werpen. 
Op de rechterzegel van 
50 y. is een biljarter aan 
stoot, terwijl drie dames 
op jacht zijn naar de aero-
bics-titel. Op de linkerze
gel van 80 y. zien we de 
sporten waterskiën en 
'levensredding' (in Ne
derland: strandreddings-
werk), waarbij het wed
strijdelement bestaat uit 
het langs het strand ren
nen met een surfplank in 
je hand. De rechterzegel 
van 80 y. is gewijd aan 
touwtrekken en body buil
ding. 

JERSEY BRENGT 
SCHEPENVARIA 
Schepen zijn meestal 
eigendom van reders, 
maar ook de overheid ge
bruikt ze om bepaalde ta
ken uit te oefenen. Je 
vindt ze bij havendien
sten, de douane, de poli
tie, de marine, enzo
voort. De serie Jersey States 
Vessels (Jersey, 22 januari 
a.s.) biedt een aardige 
doorsnede van deze cate
gorie vaartuigen. 
Op de zegel van 23 p. 
staat een de Duchess of 
Normandy, een multifunc
tionele barkas die vooral 
wordt gebruikt voor het 
vervoer van personeel en 
materieel voor het onder
houd van lichtbakens, 
betonning en dergelijke. 
De Duke ojNormandy (29 
p.), het 'broertje' van de 
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Duchess, is een sleepboot 
die soortgelijke taken 
vervult, ook bij barre 
weersomstandigheden. 
Het vaartuig wordt ook 
ingezet bij olievervuiling 
en bij branden op zee. 
Duchess en Duke kunnen 
zelfs gecharterd worden. 
De op de zegel van 38 p. 
afgebeelde Challenger 
werd in 1999 aange
schaft. Het is een modern 
patrouillevaartuig van de 
douane, dat vooral wordt 
ingezet bij de jacht op 
drugstransporten. De 
gunstige ligging van Jer
sey (bij de Franse kust) 
werkt smokkelactivitei-
ten in de hand; ieder jaar 
worden grote partijen 
drugs onderschept. 
Omdat de wateren rond 
Jersey gevaarlijk zijn -
sterke stromingen, rot
sen, scheepswrakken - is 
de loodsdienst erg be

langrijk voor de scheep
vaart. De dienst maakt 
sinds 1997 gebruik van 
de loodsboot Le Fret, afge
beeld op de zegel van 
47 p. De boot heeft een 
uit twee koppen bestaan
de bemanning: stuurman 
en dekknecht. De over
stap van de loodsboot 
naar het te loodsen schip 
schijnt gevaarlijk te zijn; 
de belcwaamheid van de 
stuurman van een loods
boot is dus van groot be
lang. 
Een eiland als Jersey is ui
teraard sterk betrokken 
bij de visvangst. Om 
overtredingen wegens 
overbevissing of illegale 
visvangst te kunnen con
stateren, is een patrouil
levaartuig onontbeerlijk. 
Zo'n patrouilleschip, de 
Norman Le Brocq, is afge
beeld op de zegel van 
68 p. 

KLUISDIEFSTAL 
IN VLAARDINGEN 

Op dinsdag 30 oktober is 
tussen 18.30 en 22.45 uur 
bij een verzamelaar in 
Vlaardingen een kluis ge
stolen met daarin onder 
meer een gespecialiseer
de collectie Curasao en 
een klassieke verzame
ling Suriname. De gesto
len zegels hadden een 
waarde van ca. vijftigdui
zend gulden. Tot de buit 
behoorden onder andere: 
- twee insteekboeken met 
briefkaarten Curagao, 
waaronder nummer i, 3, 
4 en 5 gebruikt; 
- verzameling stempels 
(cirkel in vierkant) van 
alle eilanden, waarbij 
zeer uitgebreid Aruba 
(o.a. collectie-Jan Pou-

lie), Bonaire en Curasao; 
- verzameling grootrond-
stempel, idem, idem; 
- insteekboek emissie-
1873 ongebruikt en ge
bruikt met diverse typen 
rondstempel (ook op 
brieven); 
- brief uit Hamburg (29-
4-1886) naar Curasao, 
gefrankeerd met zegels 
van het Norddeutscher 
Postbezirk; 
- gespecialiseerde verza
meling koningin Wilhel
mina (ook in blokken van 
vier), nummer 22 daarin 
tweemaal postfris; 
- hulpuitgifte 1918 gehal
veerd op tien echt gelo
pen brieven van alle ei
landen (w.o. Aruba; tot 
dusver nog niet bekend!); 
- proeven Suriname ko
ning Willem III in com

plete vellen/veldelen; 
- Suriname 1873, com
pleet vel van de nummers 
2 en 6; 
- verzameling puntstem-
pels 201, 202, 203, 208 
en 209, meest op emissie 
1873; 
- eofilatelistische brief uit 
Maracaibo (12-7-1872) 
via Curagao (21-7-1872) 
naar Parijs (28 Aout 72). 

Als u over inlichtingen 
beschikt die kunnen lei
den tot het oplossen van 
dit misdrijf kunt u con
tact opnemen met de po
litie te Rotterdam (de he
ren Roose en De Moed), 
telefoon ogoo-8844. De 
diefstal van de kluis is 
door de politie onder 
nummer 2001208688-1 
geverbaliseerd. 

I 



SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
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AANGEBODEN: 

Kinderbedankk SCB Ned en 
OG , België, Israel en Vaucaan 
Pfr ongeb , gebr Stuur uw 
manco's en ontv mi]n prijs 
H Loef, Meentzoom 37, 
1261 XA Blaricum 035-5311397 

Rusland verzamelingen 20% 
Michel C I V Beveren, 
Apollostraat35i, 3054TC 
Rotterdam Tel 010-8901659 

Roemenie 5%-i5%' Michel, 
pfr , gest 1865-2001, gratis 
hjst Dan S OF48-CP27 
Boekarest 2 Roemenie 

Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwtjes gehele wereld Rede
lijke prijzen H Sundquest, 
J Perkstr 39, Papendrecht 
Tel 078-6153386 Email 
sundquesHffiplanet nl 

Kilowaar Duitsland grf Laatste 
jaren 200 gr Fl 20,- incl porto 
Postrek 972073 tnv 
G Schonenwille, Pr Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk 
Tel 070-3941745 

Gratis prijslijst met leuke aan
biedingen, alle landen Tel/fax 
+32 16 47 3148 Pascal Raes, 
Rldderstraat 40, 3040 Neerijse, 
België 

Ned. maximum-kinderbed-
kaart FDC blanco getypt postf 
gest autbj combin 
Lamantrip, tel 0499-474163 

Oostenrijk t/m 1991 + luchtp. 
+ port + kukfeidp. + gebieden, 
vrijwel compl FFR220000,-
I Koudys, tel 072-540 05 78 

Doorlopers Ned. postfris + 
stempel incl vele dubbelen en 
2albums ƒ 495,- J Emmen, 
tel 0182 536 218 

Te koop t e a b circa 16.000 
briefstukjes met loketstempels 
in 45 multobandjes A J 
Kappers, tel 010-460 12 37 

Kilowaar groot formaat 500 
gram a * 14 per land incl 
porto F Scheurkogel, tel 
0182-535233 

750 zegels Australië + Europa, 
mooie mix ƒ 10,-,giro 
1996727, V d Eems, 
Heerhugowaard 
Tel/fax 0223-690350, op = op 

T.k. Duitsland, Finland, 
Noorwegen pfr -1- gest tussen 
25-30% Michel H G Bons, 
tel 0475-482 904 

T.k. 3 davoalbums FDC's Ned 
V a nr 21 compleet, v a nr 40 
onbeschr tot nu 1 z g s vr 
prijs ƒ 2 250,- I Huisman 
tel 036-522 23 79 

T.k. pracht, wereldcoll. "Flora" 
in 2 X 32 pag st b * veel pfr * 
goedgevuld'Kwa ƒ I 250, of 
ruilen voor dito pfr partijenset 
vogels e/o vissen e/o schepen 
e/o pfr duur(der) India' 
P Eggink, tel 0229-241 579 

Finland ca 400 versch Gr 
form veel compl * 23, gratis 
10 toeslagseries I de Haan, 
tel 030-696 3145 
Noorwegen 400 versch 
Gr form * I 9 , I de Haan, 
tel 030-696 3145 

Hongarije 50 versch blokken 
postfris * 57, J de Haan, 
tel 030-696 31 45 

WWE-bedreigde dieren tekst 
dr. Jacobe/Artis en ZKH Pr. 
Bernhard, 7 luxe albums incl 
350XFDC -I- PF 89 X serie + 3 vel 
(elk vel 16 zegel) periode 
19/5/83-27/6/94 t e a b Info 
H M van Schie, tel 075-628 32 39 

Verenigd Europa te koop aan
geboden vrijwel complete luxe 
verzameling Ver. Europa 1950 
1991 postfris met vele doublet
ten en extra's Aanbiedingen 
onder nr Fil 020101 

Kilowaar BRD 250 gr. gfm 
ƒ18,- giro 1440134 t n v 
Biermans, Einighausen, 
tel 046-411 03 05, andere 
email jbiermans@)home nl 

Te koop verzameling Hongarije 
in 5 Davobanden cat waarde 
ƒ 5 725.- (* 2598) voor ƒ 1145,-
(* 520) J Boeve, tel 0182-374 ̂ 47 

Aangeboden mooie partij trei
nen op serie en treinen op 
blokken, alles postfris volgens 
Domfil catalogus treinen 2001 
Gaarne uw mancolijst en tele
foonnummer P Bijhouwer, 
B Bakenstraat 3,1731XJ Winkel 
Tel 0224-541 551 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel/fax 046-451 27 51 Ook 
rariteiten' 

Ned. portzegels pfr. nr. 36-37-
38-39-40 Telegramzegel 12 
gebruikt Indonesië 
misdruk/kleurafwijking onge
tande zegels Tel 045-527 05 21 
Email hub(3)vluggen6 myweb nl 

Duitsland 200 versch grf 
Zegels waaronder laatste jaren, 
fl 25,- Prima kwaliteit Postrek 
972073 t n V c Schonewille, 
Pr Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk. 

Postz. boekjes Ned. + België 
Rolzegels Ned Oost-Europa
zegels J Poppe, 
Pinks terbloem 36, 
9302 BC Roden 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
NL oCH Fr eet v a 35% 
J Romkens, tel 045-546 28 94 

Israel postfris per jaargang 
C J Kraaijeveld, Turkooislaan 131, 
2332 RK Leiden 06-18114732 

GEVRAAGD: 

Firmaperforaties Koop of ruil 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NHHilversum 
035-6234423 
Stuur 100 grf Ned , België, 
USA na '95,100 grf z m n k 
retour H M Meijboom, 
Montessoristr 11, 
2037 GH H'lem, 
email meijboom@)wanadoo nl 

Schepen op zegels Wie kan 
mij helpen aan mankoos' 
Wijburg (in de avond bellen), 
tel 050-571 64 58 

Poststukken en *stempels van 
Oosterwolde en Appelscha en 
Paaseiland (Chili) J Koops, 
tel 0516-515 390 ('s avonds), 
email jankoops(ii)planet nl 

Nicaragua, Michel/Yvert 3 t/m 
19 met nummerstempel i t/m 
13, vaak in combinatie met een 
letter Peter de Wit, 
J P Thijsseplein 52, 
1031 TS A'dam 
Tel 020-632 72 98/06-18 5018 38 

US (Am.) gebr. vanaf 1992, ret. 
W-Eur. gebr. of evt. verg 
J Weisselberger, 
M Zeldenruststraat 122, 
1091 DP A'dam 

Klassiek Montenegro, 
gebruikt, ongebruikt en op 
brief(stuk) Aanbiedingen rich
ten aan V Coenen, 
Cees van Gendlaan 15, 
4797 CV Willemstad 
Tel 0168-472 029 

Part zoekt poststukken e d 
betr Prinses Irene Brigade, 
periode Eng Ned '40-'45 
M Gerards, tel 0118-582 577 

Gevraagd herinneringsmapje 
no. 3, 60e verjaardag H.M. 
Kon. Beatrix J Schipper, 
tel 0186-614 127 

Verzamelaar zoekt goede ver
zameling van Nederland & 
overzee t k N Breedt Bruijn, 
tel 033-494 69 80 (Leusden) 

Kleurversch. lUiodesia YV 
21/57 "O; brieven 
Bechuaneland tussen 46/118 
G Hamstra, tel 0594-505 434 

Ruilpartner gezocht voor 
Duitsland-Antillen-
Griekenland-Indonesia-Aruba 
Bied zelfde landen + Nederland 
W Ummenthum, 
Hoenderstraat 32a, 5855 AH Well 

Ver. Europa compleet 6000 -
Ned -I- Duitsland frankeerze-
gels ook z gom, Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 
3201 HRSpijkenisse, 
0181-624635 of 0629227782 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig W J Manssen Laan 
der VN 31, 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341417980 

Br.-, Frans-, Portug.-India, 
India en zijn roofstaten 
Th Wilms, P Breughelstraat 28, 
Helmond Tel 0492-535 166 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P Rotgers, tel 
010-4205276, fax 010-4552991 

DIVERSEN 

Ruilen: IOC zegels Wereld voor 
1940 zelfde aantal retour E v 
Kwawegen, J S Bachstr 10, 
2983 AB Ridderkerk 

Israel gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen 
Inl A Bouwense, tel 0113-212 
762, email a bouwensecfflwol-
mail nl 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en 
S Marino bijeenkomsten, vei
lingen en rondzending Inl 
L V d Brun, 
V Kinsbergenstraat 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel 070-3460328 

Wij verzorgen voor u het inbin
den van uw maandbladen en 

andere tijdschriften, maand
blad Filatelie a ƒ32,50 per jaar
gang voor meerder jaren spe
ciale prijzen H Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, 
0546 532155 
E-mail hkuipers 3(iDhccnet nl 

www filateliehpz nl wij bieden 
meer op zowel filatelistisch als 
numismatisch gebied 
C v d Wel Helderse Postzegel-
handel, Koningstraat loi , 
1781 KE Den Helder 
Tel 0223-614066 

Postzegels enz koop verkoop 
(v a 10%) of ruil Stockmann, 
Zevenaar Tel 0316-526265 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging 
die sinds 1926 rondzendingen 
verzorgt van een groot aantal 
verzamelgebieden Tevens post 
(waarde)stukken NOG 
Tegemoetkoming portokosten 
Brochure met inschrijvings 
formulier op aanvraag 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 
8302 PD Emmeloord, 
tel 0527-615 129, 
berendokma(ä)noknok nl 

Fil. Ver. Duitsland 4X per jaar 
bijeenkomst met veiling, 
clubblad en rondzendingen 
A Hulkenberg, Vivaldiweg 68, 
3752 HC Bunschoten, 
tel 033-298 32 61 Vraag info' 

www aephilatelie nl Voor 
betaalbare prijzen van 
Nederland -1- O R Geen inter
net, dan 010-5222914 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Postzegels 
W. van der Bij^ 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA(RTA/CN.E.R) 



BRED EN HOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBreclenhof@cs.com • Internet: www.breclenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokk)ende. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. 

^ ^ e n d k o s t e n €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen v e r z e n d k o s l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

OOK IN HET NIEUWE EURO TIJDPERK STAAN WIJ 
WEER VOOR U KLAAR MET EEN UITGEBREIDT 
ASSORTIMENT KILOWAAR, VERZAMELINGEN, 

PARTIJEN POSTZEGELS EN MUNTEN. 

WIJ WENSEN AL ONZE KLANTEN EEN GOED EN 
GEZOND POSTZEGELJAAR TOE EN HOPEN U DIT 

JAAR WEER ONZE WINKEL TE BEGROETEN. 

VAN 12-1 T/M 26-1 KUNT U MEEDOEN IN DE 
WINKEL AAN EEN WEDSTRIJD "RAAD DE 

HOEVEELHEID MUNTEN IN DEZE FLES" MET 
LEUKE PRIJZEN, KOM LANGS. 

NIEUW BINNEN GEKOMEN KILOWAAR 
MAURITIUS GROOTFORM. VEEL MOTIEF ZEER LEUKE MIX 100gr. 35,50 

CYPRUS GROOTFORMAAT LEUKE MODERNE MIX 100gr. 30,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN 
WWW.BREDENHOF.NL 
m^^ PEOflgioflSï §[ï]psMi@m^ ammmM^^^^m! 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x 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 4,45 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9.00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

ByßRMM@[EiK] mm m^mmMm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 15,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 53,35 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 17,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 62,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 125,00 NU 112,50 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 72,60 NU 64,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2001 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
OOSTENRIJK MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
ROEMENIE LEUKE MIX MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZUID AFRIKA GROTE SORTERING MET NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG MET HOGERE WAARDEN 

100 gr 250 gr 
6,85 15,90 

10,90 26,10 
15,50 38,00 
6,85 15,90 
6,85 15,90 

10,20 23,80 
6,00 1400 

56,95 
9,10 22,00 

15,00 36,50 
1T35 27,00 

85,00 
13,40 32,50 
9,10 21,50 

12,50 30,00 
11,50 27,50 

35,20 
1475 35,50 
7,00 16,50 

13,60 32,50 
11,35 27,50 
15,90 38,75 
5,70 13,50 
11,35 27,00 
15,00 35,00 
8,00 19,00 
9,25 21,50 

31,80 78,00 
10,50 
7,25 16,00 
8,40 20,40 

17,95 42,00 

500 gr 
30,65 

30,65 
30,65 

43,10 
27,00 

42,50 
72,00 

41,00 

31,00 

25,00 
52,00 

36,50 
41,00 

150,00 

30,00 
38,60 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://www.breclenhof.nl
http://www.bredenhof.nl


I è nieuwe (jitdogus ^ ^ PJederiand! 
Met originele NVPHnummering en prijsnoteringen. 
Alle prijsnoteringen in Euro's. 
Alle postzegels tof einde 2001. 
Verkrijgbaar vanaf 9 januari 2002. 
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