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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILINO 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

VEILING 21/26 FEBR 
bezichtiging ook op Internet 

TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14, 

DONDERDAGAVOND 21 februari, 19.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES 
WERELD: BRIEVEN, DOZEN, WINKELVOORRADEN 
EN NALATENSCHAPPEN 

ZATERDAGMIDDAG 23 februari, 12.30 uur 
BUITENLAND: LOSSE KAVELS, COLLECTIES, NALATENSCHAPPEN 
EN RESTANTEN (W.O. VEEL ENGELSE KOLONIËN) 

DINSDAGMIDDAG 26 februari, 13.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS 

DINSDAGAVOND 26 februari, 19.00 uur 
EERSTE EMISSIE EN POSTHISTORIE, 
W.O. VEEL KLEINRONDSTEMPELS 

WEESP 

kavels 

kavels 

kavels 

kavels 

1-698 

801-1768 

2001-2653 

4001-4653 

Algemene kijkdagen 16 en 18 t/m 20 februari van 10.00-16.00 uur 

De gehele catalogus met alle foto's in kleur staat op internet: 
www.npv.nl 

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

^^ssa Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 

Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npvn 

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


mi Vakmanschap! Phila® Inste 
vlakliggend. dubbel in linnen geboi 
allemaal dubbele schutbladen en z 
in de standaard formaten. 

Inclusief luxe gewatteerd album 
met koperen hoeken voor lange 

levensduur t w v ƒ 49,= 
(64 bladzijden) 

;,= (€ 249,58) 
; 1.000,= (€ 45aJ8) 

f blijft bestaan. 

'^i aarten 

PHILAPOSI 
B E R K E L r RODENRIJS 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

1)10-511 50 99 
ma vr van 9 30 uur tot 16 30 uur 

010-511 83 21 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

D X A 4 - 1 6 / 3 2 - T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
U . .X A4-24/48-T 2 4 ^ ^ ^ p i l ^ 
U ^|^32/64-T 32 blSMffzijden ^ 

Zwarte BlaVviakliggend met Glasheldere Stroken 
D X A4-6/16-ZB 8 bladen/l 6 Zijden 
D ....X A4-16/32-ZB 16 bladen/32 zijden 
D ...X A4-24/48-ZB 24 bladen/48 zijden 
D ... .X A4-32/64-ZB 32 bladen/64 zijden 

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

per St. 
€ 5.= 
€ 9.50 
€ 13.50 
€ 17,50 

€ 5.= 
€ 9.50 
€ 13,50 
€ 17,50 

f 
5 St. ^ 
€ 20.= 
€ 38.= 
€ 54.= 
€ 70.= 

€ 20.= 
€ 38.= 
€ 54.= 
€ 70.= 

5IM 

AFHALEN U p afspraak: Ranonkelweg 4 
ma-vr van 10.00 tot 16.00 

E-MAILEN info@philapost.nl 

U betaalt geen kosten (zoals order- en verzendkosten) U heeft 
100% Teruggave-Garantie 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 

m'i^ilUWH'LMiüiMdiJ 
Verzendkosten Geen bij order boven € 50 ( / H O ) 
anders € 3 = (/ 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 /^ ' 
Wereldpostkantoor ztjn geregistreerde uL''^^'^^* 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid NK 
van de Vakvereniging N VPH 

mailto:info@philapost.nl
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2 
3 

15,-
12,50 
78,-

1/3 aave randen 
1/3 z fraai 
4 
5 
6 
6zfr. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
29zfr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43b 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
65C+Cert 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
SOzfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

Alle zegels 
maar met 
Duurdere 

55,-
8,-
4,-

44,-
24,-

1,25 
1,75 

17,-
12,50 
55,-
75,-
4 1 , -

2,50 
36,-
20,-
36,-
20,-
9,-

36,-
20,-
10,-
1,-
1,50 
3,50 
3,50 

27,-
2,75 
5,75 

22,-
68,-
35,-
3,-
3,-
3,-
3,-
2,-
6,80 
3,-
9,-

28,-
10,-
40,-

7,50 
9,50 

80,-
95,-
85,-

298,-
150,-
68,-
20,-

380,-
50,-

0,50 
1,50 
3,50 

465,-
290,-

9,-
29,-

2,75 
4,25 
3,50 
5,70 
5,-

17,-
10,-
22,-
19,-

550,-

— 4|50 
80,-
66,-

1,50 
1,50 
5,-
3,50 
4,50 

125,-
66,-

110,-
1,-
9.-

22,-
20,-
80,-

100,-
3,00 
5,40 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% 
bovc 

144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 les 
191 los 
195 los 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
535 

zi|n pracht ex netjes 
klem gebrek, (o) = 

soorten desgewens 

korting bij afname 
ïn€100 , -

2,75 
9,-
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
4,50 

78,-
13,50 
4,50 

22,-
13,50 
38,-
6,-
1,20 
8,-

11,50 
7,50 
2,75 
6,-

20,-
15,-
13,50 
25,50 
12,-
12,-
12,-
11,50 
2,25 

17,50 
14,-
13,-
12,-
4,50 
2,25 
1,50 

13,-
12,-
7,25 
6,-
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3,50 
1,-
2,50 
3,-
1,75 
2,25 
2,75 
3,50 
6,70 

15,50 
15,50 
3,40 

11,50 
20,-
27,50 
27,50 
40,-
18,-
20,-

1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

40,-
55,-

6,90 
0,90 
1,65 
2,-
1,-
1,45 

10,50 
7,-
2,-
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,-
4,-
1,25 

536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

2,50 
2,50 
8,-
2,50 
1,50 

16,50 
25,50 
18,-
8,50 

10,-
6,75 
9,50 
7,90 
6,-
1,40 

33,-
5,50 

10,-
7,50 
6,20 
8,60 
7,-
1,50 
9,90 
7,-
1,10 
5,50 
9,-
5,50 
6,80 

16,50 
6,-
1,-
4,40 
5,50 
1,-
4,-
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 
2,75 
3,60 

enz tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 
Rolt senes 
1/18 
19/31 

gestempeld, tenzij 

15,-
2,-
4,25 
7,50 
7,50 

10,-
7,75 
6,50 
7,75 
3,50 

los 
79,50 
30,-

7,50 
30,-
17,-
9,-

15,-
7,-

100,-
13,-
27,-
54,-
6,60 

110,-
16,-
27,-
16,-
7,-
5,-
6,50 

27,-

215,-
68,-

32 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

134,-
48,-
68,-
3 1 , -
11 , -
11, -
13,50 
21 , -
19,50 
17,50 

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
2Af 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
37b 
44/60 
67a/68a 
67b (0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+28+30 
Fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 zfr 
8 
9 
10 
11 
12 
12 zfr. 

7,50 
9,50 

19,-
120,-

65,-
20,-
15,-

35,-
22,50 
20,-
80,-
6,50 

77,-
27,-
45,-
78,-

120,-
11, -
14,-
60,-

200,-
4,50 
8,-

1,75 
0,75 
6,50 
1,25 

60,-
70,-

125,-
27,-
20,-
20,-
3,-
8,-
6,-

7,50 

24,-
25,-
5,-

98,-
20,-
7,-
— 12!50 

12,50 
18,-
19,-

215,-
90,-

Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 

Internering 
1 gebr 
2(x) 

Nieuw franco 

33,-
80,-
42,-

190,-
40,-
45,-
7,-

25,-
33,-
33,-

110,-
40,-

levering vanaf 
€150 , -

z fr =zeer fraai, mooie zegels 
gebruikt maar stempel met controleerbaar 
met foto-Cert. van erkende keurmeester. 

kosten tiiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strek 
giro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150,-. Prijzen in 

J.H. Ackermann 
, post-
EURO. 

ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

Elk voor- en najaar organiseren wij een veiling 
met een kwaliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzan^ielingen en complete 
nalatenschappen. 

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

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

Door overmaking van €10,00 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 
geïllustreerAr "-••'i '>""'- — 
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' baedlgd makfilaar taxateur 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

S u r f o o k e e n s n a a r o n z e I n t e r n e t s i t e : VUWW.VANLOKVEN.NL 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 8 april haar 111® veiling 

RUIIVI 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 
Nederland en Overzee. Veel topmateriaal, w.o. zeer 
uitgebreid stempels! 

West-Europa. 

Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

Collecties en partijen. 

INVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 
Wilt u verkopen? 
U heeft 2 mogelijkheden: 
1. U verkoopt ä contant. Snelle en discrete 

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

verkaveld en in onze veilingen ter verkoop 
aangeboden aan een grote kring van verzamelaars. 

Voor een gratis catalogus of voor nadere inlichtingen, 
belt u, faxt u, of stuurt u een briefkaart naar: 

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 



Oe nieuwe Catalogus van fjederland! 
Met originele NVPH-nummering en prijsnoteringen. 
Alle prijsnoteringen in Euro's. 
Alle postzegels tot einde 2001. 

c.e\s^°" 

"iSS^ 
«-oeröS' :sde\cO 

^ 
>^ 

,^c i -«^ ' -
GUWO 

* , c o « > ^ ^ 



Postzegelveiling 
Wiggers deVries 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

G.J. Garritsen telefoon 020 - 6249740 
beëdigd taxateur fax 020 - 6249749 

Onze 173^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2002. 

Met een groot aanbod van betere zegels en series, poststukken, 
collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series, 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

brievenkavels, engrosposten, dozen diverse en 
het eerste gedeelte van een uitzonderlijke collectie prentbriefkaarten 

- met o.a. prachtcoUecties plaatsen Zuid Holland -. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

Ook uw inzending verwerken wij graag 
in een van onze volgende veiligen; 

waarom neemt u geen contact met ons op voor een vrijblijvend 
advies en informatie over onze veiling voorwaarden. 



® 

Wereldwijd 
postzegel 

zoeken,. , 
Vinden, 

■copcn Gn 
verkopen 

www.ebay.nl 
^ i ^ l V T w B P ï ^ 7^ 
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http://www.ebay.nl


!! AANKOOP !! 
Voor onze internationale klantenkring zijn wij voortdurend op zoek 
naar mooie (gespecialiseerde) collecties Nederland, Overzee, 
Engelse- en Franse Koloniën, wereldverzamelingen, handelaren-
voorraden, nalatenschappen, muntencollecties, gouden munten, 
bankpapier , partijen telefoonkaarten etc. 
Heeft U iets aan te bieden, neem dan eens vrijblijvend contact met 
ons op. 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 030-2413470 Fax 030-2892620 

www.filatelie.net 
m S 

*** VERKOOP *** 
Wij geven een prijslijst uit met honderden collecties, partijen en 
dozen Nederland, Overzee en hele wereld, veelal van verzamelaars 
aangekocht. Het prijsniveau is zeer geschikt voor (semi)handel en 
wederverkopers. U kunt in onze zaak deze partijen en alle partijen die 
wij nieuw binnen hebben gekregen onder het genot van een kopje 
koffie inkijken en aankopen. De actuele prijslijst staat ook op 
internet: www.filatelie.net. 

Voorts kunt u bij ons terecht voor al uw benodigdheden, supplementen, 
catalogi, nieuwtjes, albums, stockboeken, accessoires etc. etc. 

Onze opening^stijden zijn van woensdag t / m zaterdag 12.00 -18.00 uur. 
Donderdagavond koopavond tot 21.00 uur. 

WUt u onze nieuwe Ujst on tva l len , schrijf, bel, kom l a i ^ of e-mail ons. 

Internet : www.filatelie.net 
E-mail: info@smitsphilately.nl 

http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
mailto:info@smitsphilately.nl


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 

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

Aantal 
zegels/bl. 

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

Inkoop 
in euro 

290,00 
77,50 

7,00 
9,00 

90,00 
49,00 
17,00 
49,00 
50,00 
47,00 
50,00 
29,00 
39,00 

Opmerking: 1): Incl. Liechtenstein- 2) Excl. 

Jaar 

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

Liechtenstein 3) 

Aantal 
zegels/bl. 

35 
52 
41 
44 
46 
45 
50 
49+lbl. 
50+1 bl. 
58+1 bl. 
58+2 bl. 
65+2 bl. 
68+2 bl. 

Inkoop 
in euro 

40,00 
60,00 
50,00 
54,00 

100,00 
59,00 
72,00 

105,00 
87,50 
82,50 
85,00 
79,00 
67,50 

Incl. Sp Andorra- 4) Excl.Sp. 

Jaar 

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

Andorra- 5) Excl 

COMPLETE VERZAMELING € 3000,-

Aantal 
zegels/bl. 

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 

blok Albanië 

Inkoop 
in euro 

30,00 
45,00 
75,00 

150,00 
100,00 
110,00 
125,00 
120,00 
115,00 
120,00 
110,00 
120,00 
130,00 

LOSSE BLOKKEN GEVRAAGD 
NOG MEER EURO'S VOOR UW BLOKKEN 

Jaar 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 
17,50 
17,50 
17,00 
17,00 
27,50 
15,00 
18,50 
10,00 
10,50 
5,00 
5,00 
2,50 
2,50 
7,00 
7,50 
6,50 
1,50 
6,50 

M 
Jaar 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 

mBLOKKEN » 

Euro 
7,50 
7,50 
1,50 

25,00 
7,50 
7,50 
9,00 
8,00 
7,00 
7,00 
9,50 
7,50 
8,50 
8,50 

11,50 
9,50 
7,50 
5,00 

Jaar Land 

1987 

1988 

1989 

1990 

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

Euro 
7,50 

11,50 
8,00 
7,50 
7,50 

11,50 
8,00 
8,00 
8,00 

11,50 
8,00 
8,00 
8,00 

12,50 
10,00 
9,00 
8,00 
7,50 

Jaar Land 

1991 

1992 

1961 

Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Cyprus Turks 
Faroer 
Guernsey 
Jugoslavia 
Monaco 
Portugal (6) 
Roemenie 
IJsland 

San Marino vel 

Euro 
8,00 

11,00 
8,00 
7,50 
3,00 
7,50 

10,00 
7,50 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

10,00 
16,50 
6,50 
3,00 

90,00 

VRAAG NAAR ONZE ACTUELE INKOOPLIJST LOSSE SERIES 

•
Leveringsvoorwaarden Uitsluitend perfekte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker en roest en de betere sene's goed gecentreerd' Blokken mogen geen 

-<^^r 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 

^mF Minimale levering € 200,- Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 
* EUROPOST "DE DIEZE" ^-"^^"^ europost@euronet.nI 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

* * 

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

tel. 073-6132157 CEPT infonummer: 073-6841807 
fax. 073-6147589 
Openingstijden: di. t/m vrij. 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 

mailto:europost@euronet.nI


ONZE ZICHTZENDINGEN 
FEBRUARI 2002 

# A 
NEDERLAND ONGEBRUIKT/GEBRUIKT 
VANAF 1852 TOT EIND JAREN 80 
UITZOEKEN VOOR 1940 3 5 % VAN DE 
NVPH CAT NA 1940 3 0 % VAN DE CAT.W. 
NA 1960 SLECHTS 2 5 % VAN DE 
CAT WAARDE 
# B 
NED ANTILLEN TOT CA HALF 80ER 
JAREN ONGEBRUIKT/GEBRUIKT/POSTFRIS 
T E M 1959 35%, 1960-1979 2 5 % VAN DE 
C A T W , VANAF 1980 3 0 % VAN DE CAT 
# F 
NED INDIE, CURACAO,NED ANTILLEN 
ONGEBRUIKTPOSTFRIS.GEBRUIKT TOT 
1959 3 5 % VAN DE CATW VAN 1960-1970 
25%( ONG 15%) VANAF 1980 3 0 % 
# H 
INDONESIA/NED NW GUINEA TOT 1981 
POSTFRIS, ONGEBRUIKT POSTFRIS EN 
GEBRUIKT ALLES UITZOEKEN VOOR 3 0 % 
VAN DE CAT WAARDE 
# J 
NEDERLAND GEBRUIKT, IETS ONGEB ( 
1852 TOT BEGIN 90er JAREN) VOOR 1940: 
3 5 % VAN DE CATW, VAN 1940-1960 3 0 % 
EN VANAF 1960 2 5 % 
#K 
OVERZEESE GEBIEDEN ALLES UITZOEKEN 
3 5 % 
#L 
OVERZEESE GEBIEDEN TOT 1959 ALLES 
35%, DAARNA SLECHTS 2 5 % 
#o 
NEDERLAND VANAF 1852-1960 GEBRUIKT 
UITZOEKEN 3 5 % VANAF 1961 3 0 % 
NED INDIE & NW GUINEA ALLES UITZOE
KEN 3 5 % 
#P 
NED INDIE STOCKBOEK VANAF 1870-1948 
POSTFRIS& PLAKKER ALLES UITZOEKEN 
VOOR SLECHTS 3 5 % 

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 NOTA PER POST, ZO 
GEMAKKELIJK IS DAT VOOR ZICHTZENDINGEN 
GELDT: BIJ AFNAME VANAF € 1S0,00 GEEN 
PORTOA/ERPAKKING ZOWEL HEEN ALS TERUG!! 

1987 - 2002: AL 15 JAAR AAN DE TOP 

BELEGGERSTIP: 
BEATRIX MUNTEN, UNC KWALITEIT, SCHAARS !! : 
1 gu lden 1991 nü € 6,00 
5 gu lden 1998 nu € 16,00 

NEDERLAND LUXE, POSTFRIS ZONDER PLAKKER JAARGANGEN 
(zonder langlopende series, inclusief Kindvellen en aut boekjes excl 
kerstvellen/boekje) 
JAARGANG cat w € nu in f 
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 50,85 24,50 
1955 59,95 24,00 
1956 150,15 57,00 
1957 62,75 24,00 
1958 37,00 14,00 
1959 38,50 14,00 
1960 55,80 16,00 
1961 19,85 5,50 
1952 36 55 10,00 
1963 25,90 750 
19601969 295,50 55,00 
19701979 259,00 95,00 
19801989 255,00 105,00 

NEDERUVND:LOSSE SERIES LUXE, POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
NVPH Nr Nu € 

534/37 635,00 
550/55 24,00 
556/60 31,00 
592/95 29,00 
671/75 18,00 
681/82 23,00 

NVPH Nr 
346/49 
356/73 
356 a/d 
402/3 b 
474/89 
518/533 

Nu€ 
263,00 

77,00 
53,00 

125,00 
75,00 

160,00 

NEDERLAND MOOI GEBRUIKT: 
(jaargangen incl langlopende series en kindvellen) 
NVPH nr nu € NVPH nr 
3 65,00 346/49 
6 45,00 371/73 
12 75,00 402/3b 
29 65,00 550/55 
47 72,50 556/60 
48 265,00 592/95 
80 475,00 671/75 
101 490,00 1950/1959 
104/05 130,00 1960/1959 
130/131 215,00 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) 

NEDERLAND ROLTANDING 
POSTFRIS Z PLAKKER 
1/18 cat w 
19/31 ca tw 
33/56 cat w 
57/70 cat w 

€ 1300,00 nu £ 775,00 
€ 380,00 nu € 225,00 
€ 525,00 nu € 310,00 
€ 250,00 nu € 150,00 

NEDERUNDSE ANTILLEN. 
Complete starters verzameling 1955-1979 
merendeel postrfris geheel compleet incl 
kindvellen cat v^ € 278,00 slechts € 32,50i 

SURINAME' 
Compleeete starters-verzamleing 1955 1975 
merendeel postfns geheel compleet incl 
kindvellen ca tw € 177,85 nu voor € 22,50' 

NIEUW: ELKE I^^E ZATERDAG VAN DE MAAND OPEN DAG 09.00-13.00 uur, 
"SNUFFELOCHTEND"® NOTEER VAST IN UW AGENDA: 
2 Feb, 2 Maart, 6 Apr. KOFFIE MET GEBAK STAAT KLAAR!!! 

H A M P I DIRK N. SLUIS PHILATELIE - GLOBAL STAMPDEALERS STAMPA 
Cees Buddingh'hof 168, 1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. H STj ^ 

Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 H | j ^ 
Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: dirk.sluisihetnet.nl giro: 528501 GLOBAL STAWDEALfRSP 

www.stamps-dns.com 
Surf naar onze si te, v o o r he t meest ac tue le a a n b o d ! ! tot € 100,00 €1,25 porto/admimstratiekosten. 

3 % K O R T I N G V A N A F € 3 0 0 , 0 0 BIJ V O O R U I T B E T A L I N G 

U I T O N Z E V O O R R A A D V E R Z A I V I E L I N G E N 
& P A R T I J E N : F E B R U A R I 2 0 0 2 

036 
Verrassinqsdoos boordevol met materiaal 
div stockboeken (o a 1 met 64 pagina's), 
Div Dave voordrukalbums, FDC album, diverse 
kaarten etc etc Nederland & O G en iets bui
tenland, vele duizenden zegels, veel postfrisse 
complete series " enorme cataloguswaarde 
gaat nu weg voor € 99,50 

037 
Verzameling Indonesia in Dave album vanaf 
1948 veel postfns en vanaf 1990-2000 groot 
aantal gebruikte zegels. Groot aantal dure 
blokken (o a voetbal en apen) cat waarde 
van alleen de blokken (ca 12 sets) € 800,0011 
N u € 199,00 

038 
Stockboek met Nederland gebruikte inhou
den uit ( oude) automaatboekjes, diverse 
combinaties en tevens 1 stockboek met en 
gros niet toeslag series jaren 50&60 gebruikt, 
totale cataloguswaarde e 470,00 slechts 
€ 24,95 (= 5,3% catw) 

039 
Complete verzameling (op kindvellen na) 
Nederland in Crystal Davo Album van 1945 
t/m 1969 pracht kwali tei t cataloguswaarde € 
850,00 nu in de aanbieding voor het luttele 
bedrag van € 125,00 " 

040 
NEDERLAND, complete verzameling onbe
schreven FDC's nrs 215 t/m 409b (1984 t/m 
1999 Totale cataloguswaarde € 816,55 gaat 
nu m de verkoop voor het onnozele bedrag 
van slechts € 130,00 " 

041 
INDONESIA, Importe album met leuke verza
meling vanaf 1949 postfris/p wat plakker en 
gebruikt aardig compleet to t begin jaren 70, 
ook wat blokken uit periode 77/78, Irian 
Barat compleet aanwezig en bladen to t 1993 
hoge cataloguswaarde kunnen wij U aanbie
den voo r€ 35,00 " 

042 
Dik stockboek (54 biz) met ^rote voorraad 
Overzeese gebieden, postfns, plakker en 
gebruikt, zeer hoge cataloguswaarde nu 
€ 99,00 

043 
NEDERLAND, 3 nagelnieuwe luxe Davo 
Albums (waarde € 27,00 per stuk') met als 
inhoud FDCs nrs 62 t/m 395 (1964 t/m 1998 
geheel compleet), allen luxe onbeschreven 
totale cataloguswaarde € 1 343,50 nu (een
malig) € 235,00 

DEZE LIJST WORDT REGELMATIG 
AANGEPAST DUS REAGEER SNELII 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT: 
INCLUSIEF PORTO EN VERPAKKING ( EN DAT 
IS TOCH TUSSEN DE € 3,00 EN € 6.00!!!) 

http://dirk.sluisihetnet.nl
http://www.stamps-dns.com


iMnden New York 

MONDIAL 
'OSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

ZATERDA ART 2002 
de 159ste postzegelveiling te Eindhoven 

in Motel Eindhoven 

Kijkdagen ook i V H I ^ ^ ^ ^ V ^ Deventer van 
vrijdag 1 maart t/m donderdag 7 maart. 

Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen 

Wederom een extra GROTE VEILING. Veel topnummers Nederland en buiten
land, gespecialiseerd Nederland en O.G. op tanding, types enz. 

Groot aanbod stempels op zegels en poststukken Nederland en O.G. 
Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

Mooie afdeling bijzondere munten. 

Bent U geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax en U krijgt 
de rijk geïllustreerde catalogus gratis toegestuurd. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen ? 
Wij veilen iedere 3 maanden! U krijgt altijd een 

betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat U een 
beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld 

■ en gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide fotopagina's. 
Dagelijks kunt u inzenden, neem vrijblijvend kontakt op! 

ï 
'^iMüt onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn'' 



AANBIEDING -NEDERLAND- FEBRUARI 2002 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER MET ORIGINELE GOM 

cat.nr. 

50-5 

56-76 

61b-61c 

77 

78 
79 

80 

81 
82-83 

84-86 

87-89 

90-94 

95 
96 

97 

98 

99 
100 
101 
102-103 

104 
105 
106 
107-109 

110-113 

114-120 

121-125 

126 

127 

128 

129 
130 
131 
132-133 

136-138 

139-140 

141-143 

144-148 

149-162 

163-165 

166-168 

169-176 

prijs 

39,00 

1995,00 

550,00 

240,00 

225,00 

poa 

poa 

54,00 

18,25 

375,00 

27,00 

12,00 

24,50 

24,50 

60,00 

110,00 

260,00 

435,00 

poa 
132,00 

255,00 

234,00 

5,25 

155,00 

12,90 

49,50 

10,80 

12,00 

12,00 

36,00 

51,00 

385,00 

295,00 

128,00 

126,00 

14,50 

19,50 

57,00 

poa 
390,00 

13,00 

11,00 

177-198 510,00 

177b-198b 245,00 

199-202 

203-207 

212-219 

220-223 

224 
225-228 

229-231 

236-237 

238-239 

240-243 

244-247 

248-251 

252-255 

256 

261-264 

265-266 

267-268 

269 
270-273 

274-277 

278 

279-282 

283-286 

287-288 

19,25 

37,00 

109,00 

26,75 

33,00 

46,00 

39,00 

360,00 

60,00 

58,00 

148,00 

67,00 

41,00 

20,50 

59,00 

42,00 

53,00 

22,00 

60,00 

68,00 

47,00 

69,00 

43,00 

10,20 

catnr. 

289-292 

293-295 

296-299 

300-304 

305-309 

310-312 

313-317 

318-322 

323-324 

327-331 

332-345 

346-349 

350-355 

356-373 

356a/d 

374-378 

379-391 

379a/d 

392-396 

397-401 

402-403 

402b-3b 

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 

534-537 

538-541 

542-543 

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 

prijs 

32,50 

8,10 

24,75 

23,00 

23,40 

8,25 

24,00 

24,50 

9,25 

22,75 

14,00 

310,00 

22,50 

85,00 

68,00 

7,00 

4,70 

4,50 

2,00 

1,05 

3,75 

134,00 

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 

705,00 

7,30 

5,15 

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 

m-m 
729-730 

731-735 

736-737 

738-742 

743-744 

745-746 

747-751 

752-756 

757-758 

759-763 

764-765 

766-770 

m-m 
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 

prijs 

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-

vellen 

889-893 

894-898 

899 
901-905 

912-916 

917 

920-924 

927-929 

932-936 

937 
952b-958b 

47,00 

0,95 

1,25 

2,60 

1,35 

1,50 

4,50 

1,50 

1,45 

2,00 

4,90 

21,00 

cat.nr. 

965-969 

975-977 

978-982 

983 

985-989 

992-995 

996-1000 

1001 

1003-1006 

1015-1019 

1020-1023 

1024 

1026-1029 

1032-1035 

1038-1041 

1042 

prijs 

2,10 

0,80 

1,90 

7,95 

2,90 

1,60 

1,50 

5,60 

1,95 

1,45 

1,75 

3,50 

1,75 

1,60 

1,55 

5,10 

1043-1045a 1,45 

1046-1049 

1052-1054 

1052paar 

1059-1062 

1063 

1068-1071 

1079-1082 

1083 

108^-1088 

1094-1097 

1098-2a 

1,60 

4,70 

8,05 

1,10 

2,10 

1,15 

0,85 

1,45 

1,10 

0,65 

2,00 

J Onderstaande V 

} series zijn wel (̂  

\ erg goedkoop ( 

\ PROFITEER!! f 

(166-168 2,00 ; 

; 238-239 57,00 V 

) 265-266 39,00 ( 

^ 3 2 - 3 4 5 2,50 (^ 

(474-489 75,00 , 

^495-499 

) 542-543 

) 578-581 

N607-611 

r\r\r\ 

2,00 \ 

4,90 C 
1,25 C 
6,25? 

/-v^ 
JAARGANGEN 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

88,40 

26,75 

72,75 

61,00 

25,60 

25,00 

57,30 

24,00 

30,80 

14,65 

21,10 

7,50 

11,00 

9,65 

3,05 

16,10 

5,10 

10,45 

7,95 

9,70 

14,85 

12,20 

10,55 

11,35 

catr^r 

1974 

1975 

BOEKJES 

prijs 

21,15 

5,50 

(een kleine 
greepl 

1 
2 
6ffq 

9a 
Haf 
12 
13 

3,20 

4,80 

13,65 

7,95 

7,30 

8,20 

11,80 

ROLTANDING 1 

1-18 

19-31 

33-56 

57-70 

71-73 

74-77 

78-81 

82-85 

86-89 

90-93 

94-97 

98-101 

845,00 

270,00 

356,00 

177,00 

180,00 

88,00 

45,00 

59,00 

47,00 

82,00 

76,00 

71,00 

LUCHTPOST 1 

1-3 
4-5 
6-8 
9 
10 
11 
12-13 

14 
15 
16 

135,00 

1,15 

44,00 

44,00 

0,70 

0,20 

385,00 

2,50 

0,10 

0,55 

PORT 1 

29-30 

31-43 

44-60 

61-64 

65-68 

67a/68b 

69-79 

80-106 

28,00 

705,00 

295,00 

35,00 

9,50 

poa 
37,00 

31,00 

BRANDKAST 1 

1-7 890,00 

INTERNERING 1 

1 
2 

265,00 

114,00 

OIENST 1 

1-8 
16-19 

25-26 

44-58 

399,00 

68,00 

480,00 

11,00 

poa - prijs op 1 

aanvraag 

•Al le aangeboden zegels in luxe kwaliteit.postfris met originele gom en volle garantie. 
"Gratis prijslijst met vele postfrisse en gestempelde zegels Nederland en Overzee. 

Tel: 077 - 351 26 98 (ook 's-avonds en weekend) Fax: 077 - 354 72 42 
3% korting bij vooruitbetal ing. 

Giro: 346 82 65 Bank: 10 77 01 766 
FRANCO 

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

FRANEKER POSTZEGEL
ENMUNTENVEILING 

68e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 8 maart 2002 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517-390533 
FAX 0517-390534 

VEILINGHOUDERS: 
A. HOEKMAN-KLAVER 
E. HOEKMAN 
J. PIEBENGASTRAAT 41 
8802 CR FRANEKER 

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 19,50 (Nr. 7894* PZM) tot € 22,90 (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €4,30 
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks €4,80 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks €4,80 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g 0 K S beschermcassettes informeer 
a l l r c bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77«Fax 010-414 94 99 

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

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


Postzegelhandel K. D€H HGRTOG 

NEDERUND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series 

Jaar 

1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

1949 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 
vellet 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Nummer 

356-373 
443-448 
449-473 
474489 
490499 
500-512 
513-17 en 
538-548 
518-533 
534-537 
549-567 
568-577 
578-600 
601-616 
617-636 
465b-634b 
637-640 
641-654 
655-670 
671-687 
688-706 
707-719 
720-735 
736-751 
752-763 
764-783 
784-810 
811-835 
836^55 
856-875 
876-899 
amptiilex 

es van 10 
900-917 
918-938 
940-958 
952b-958b 
963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1098-1102o 
1098-1102 
blok 9+4 
1108-11180 
1128-1150 
1151-1171 
1172-1190 
1191-1214 
1215-1236 
1237-1252 
1238-1251A 
1260-1279 
1280-1299 
1300-1320 
1321-1344 
1345-1366 
1367-1390 
1391-1419 
1420-1439 
1440-1461 
1462-1487 
1515-1543 
1544-1580 
1595-1629 
1630-1663 

Prl)s € 

88 , -
1 , -

10,-
89,— 
6.— 

11,— 

33 , -
179,— 
725,-
95, -
30 , -
78 , -
3 1 , -
7 , -
9 , -

17,-
28 , -
29 , -
63 , -
26, -
15,— 
15,-
23,— 
8,— 

13,-
11,— 
3 , -

19,-
5 , -

1 I ,~ 

50 , -
8 , -

1 1 , -
15,-
13,-
15,-
1 1 , -
11,— 
10,~ 
10,-
6 , -

10,-
3 , -

6 , -
7,~ 

10,-
9 , -
7 , -

10,-
9 , -

23 , -
1 1 , -
8,~ 

12,-
13,— 
12,-
12,-
15,-
15,-
12,-
14,-
16,-
22 , -
23 , -
25, -
23 , -

.Verzamelt u Nederland, 
Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 
NEDERLAND 
EERSTE DAO 
enveloppen (fPC/s) 

Onbeschreven 
completejaargangen. 
Inclusief A nummers! 

Scherpe prijzen vanaf 
30%. 

Jaar 

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

Prijs € 

25,— 
9,— 
5,— 

11,— 
8,— 

15,— 
14,— 
11,— 
17,— 
44 , -
34,— 
20 , -
18,-
7,— 
6,— 
5 , -
5 , -
5 , -
5 , -
8,~ 

10,-
10,-
10,~ 
16,~ 
1 5 , -
10,-
13,-
16,-
23,— 
25,~ 
25, -
30 , -
34 , -
40 , -
5 4 -
50,— 

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

AANBIEDINO 
Rolzegels In strippen van 5 
metnr 
461 R 
468 R 
617 R 
618 R 
619 R 
620 R 
621 RF 
623 RF 
624 RF 
627 R 
628 RF 
628 R 
630 R 
632 R 
925 
941 
942 
943 
944 
945 
990 
1007 
1010-1011 
1030 

€ 3,~ 
62,50 

4,— 
9,~ 
7, -

56,-
6 , -
3 , -
3,— 

11,— 
68,— 
68,-
18,-
18,-

125,— 
5,— 
6,— 
5,— 
5,— 
1,50 

10,-
11,— 
35,-
7 — 

Andere nrs veelal ook op 
voorraad 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES posWrIS 

Nr. Prijs € 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
10AF 
10BF 
11 AF 
11BF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A 
22A 
29 
34 
35^6 
37 
38 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 

4,— 
6 , -
2,— 
2.— 
2,— 
2,— 
3,— 

89,— 
25,— 
23,— 
6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

12,50 
32,50 

8 , -
9 6 -
69,— 
54 , -
69,— 
2 0 , -
10,— 
6,~ 

39 , -
5 6 , -
9 5 , -
6 9 , -
18, -
4 , -
5 , -
7 , -

1 1 , -
10, -
12, -
10,— 
1 1 , -
5 , -
4,— 
2 , -
1,35 
1.80 
2,25 
1,80 
2,25 
7,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 

Prijs € 
met 

Tetblok 

40,-

6,-

20,-
4,-

6,-
9,-

35,-
10,-

38,-
9,-

170-
85,-

14,-

75, -

5,— 
7 , -
9,— 

18,— 
1 1 , -
12,— 
12,— 
15,— 
6,— 
6,— 
3,— 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

Set automaatboekjes 
Nederland 1 t/m 50 
compleet postfris 

€ 1000,-

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30% 

(olie series zijn ook 
apart verkrijgbaar 
i 40%-60%) 

Jaar 

1975-1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Prijs € 

45 , -
1 1 , -
9 , -
8,— 

15,-
19,~ 
20 , -
20 , -
20 , -
4 0 , -
33 , -
30 , -
36,— 
34 , -
32 , -
32 , -
32 , -
50 , -
64 , -
66 , -
69,— 
70,— 
77,— 
66,~ 

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 
port 1-6 

1,35 
4 , -
5,50 
8,— 
4,50 
9,— 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete Jaargangen. 

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

14,-
10,-
14,-
13,-
14,-
13,-
12,-
13,-
16,-
18,-
17,-
25,-
19,-
24,-
22,-

Set 
coinpleet € 215,-

AANBIEDING 
NEDERLANDS GEBRUIKT 

NR. 98-99-100 
CAT. € 136,-
VOOR € 65 , -

NEDERLANDSE 
ANTIJ.LEN 

Posttrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Prijs € 

4,— 
3 , -

11,— 
5,— 

10,— 
10,— 
11,— 
20,— 
16,— 
23 , -
22,— 
18,— 
22,— 
19.— 
26,— 
25,— 
3 3 , -
3 1 , -
26 , -
35 , -
29,— 
42 , -
55,— 
61,— 
66 , -
63 , -

Zoekt u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs is ± 40%-ó0%. 

AANBIEDING! 
Nederlandse Antillen 

postfris 

1955 t/m 1974 de 
nummers 248 t/m 499 

compleet voor: 

€ 7 9 

CURACAO postfris 
75-81 € 450,— 
103 5,— 
126-137 175,— 
138-140 5,— 
153-157 14,— 

ANTILLEN postfris 
234-38 € 30,— 
239-43 30,— 
246 2,50 
248-52 10,— 
255-56 5,— 

SURINAME postfris 
104-110 €412,50 
115 
130-136 
137-140 
179-182 
183-186 
280-283 
285-294 
297-307 
312-315 
317-320 

4 0 , -
3 0 , -
49,— 
12,50 
8,50 

34,— 
22,50 

6,— 
12,50 
5,— 

NEDERUND postfris 
105 F €567,50 
356 E 300,— 

Kerstvel 1999 
geheel 
ongetond 250,-

Bestellingen zenden naar 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk 
Tel 0183-352169 of 0347-320943 
Fax 0183-352169 
Giro 42 69 335 

Bestellingen boven de € 35,- worden franco 
toegezonden Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Winkel open op 
donderdag 9 00 -12.30 
en van 13 30-18 00 
Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen vantevoren 

Zetfouten voorbehouden 



uw postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^V, • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

• Conn pleet overzicht DAVO 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Regelmatig leuke 
aanbiedingen 

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

"partijen": Engelse kolonieën 

NIEUW: een groot aantal collecties 
ENGELSE KOLONIEËN (1953 t/m ± 
1985); per land te koop als "partij". 

verrassend, veelzijdig, informatief 

Postzegel en muntenhandel 

"Garibaldi" 
Oude Gracht 215 
1811 CE Alkmaar 
Tel. 0725152608 
Fax 0725722289 

(maandag en dinsdag gesloten) 

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

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 1 5 % N V P H 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592314588. 
email: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 
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Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 90® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 2 maart a.s. 

in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 90® velling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

KIjkgelegenheid op: donderdag 28 februari van 13.0018.00 
vrijdag 1 maart van 13.0021.00 
zaterdag 2 maart van 08.0012.00 

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

ro« 
HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Fabrikant FILISAFE iW% Groothandel in Filatelistische en Numismatisctie artikelen 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
OudeBredaseweg6cNL4854BRBavel  Tel (0161)431983 fax (0161) 433099 
Bank Rabo, Bavel rek nr 10 46 96 761  KvK 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr NL0 647 19 455 B01 

DAVO ■ HARTBERGER HAWID  IMPORTA  KA6E  LEUCHTTURM ■ LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK ■ UNIE • YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
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! 

mailto:ton.12@wxs.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De Phi
latelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 

'Filatelie' bevat  buiten verantwoorde
lijkheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen. I n h o u d / C o l o f o n / A d v e r t e n t i e i n d e x 

'Filatelie'verschijnt in de eerste helft ivlÄ i*j' A'aVi'v ' 
van de maand (niet in juli). U i t d e W e r e l d v a n d e filatelie 

jg^sgiüaMJ 1 0 0 / 1 0 9 
Hoofdredacteur: | _ _ | V e r z a m e l g e b i e d N e d e r l a n d 
AadKnikmanAIIP ^ ■ ■ 1 ^ H O / m 
Klipperl , 1276 BP Huizen. • ;.■•■;■.■..•..•.•••••••■ i i u ; i l i 
Telefoon: 03552 54 391 R e s t i t u t i e d u b b e l e a b o n n e m e n t e n 
Telefax: 0355240926 I I I 
Eniail: phiiateiie@tip.nl Nieuw OD het Dostkantoor 
Website: www.go.to/filatelie »Sjl *̂  *̂  
Advertentieverkoop: Parasieten bedreigen mens en dier 
Brouwer Media bv I I 3 / I I 4 / I I 5 
Postbus 270,3830 AG L e u s d ^ ^ ^ L u c h t p o s t n i e u w s 
Jeanine de Troye fll^^^H Q 
Telefoon: 0334335231 « ■ ■ •■• • " ; ; " " ' , " ^ ' ° 
Telefax: 0334335258 a™™*?» Postzegelboekjes 

I20/I2I 
n̂ bê"or"kïachten Correctiestempels: een noodzakelijk Iwaad? 

Abonnementenland 1 2 2 / 1 2 3 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest V e t e n l g i n g s a d r e s s e n 
Telefoon: 0251313939 1 2 5 / 1 2 6 / 1 2 7 
E S T abosé?^ice@aboiand.ni B o n k l e i n e a n n o n c e s 
Website: www.aboland.nl I 2 7 

Postwaardestukken 
Adreswijzigingen: 1 2 8 / 1 2 0 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se ^'.V •••*'•'.•*'•• * ' V 
cretaris van de vereniging waarvan u r l l a t eUSt lSCr ie e v e n e m e n t e n 
lid bent. Individuele abonnees (jaar 1 3 2 / 1 3 3 
lijkse betaling aan de Stichting) zen N e d e r l a n d s e S t e m p e l s 
den hun adreswijziging aan de admi
nistratie(zie 'Abonnementen'). ,*,';.'". ^^ 

WIJ lazen voor u 
*Hoe word ik abonnee? ' 1 3 4 / ^ 3 5 / l 3 6 
Er zijn twee abonnementsmethoden: . Q g P h i l a t e l i s t ' b c S t a a t 7 5 j a a r 
1. een collectier abonnement: ' *' ^ 
U kunt lid worden van een vereniging • • • ^ 3 ^ 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie D e V e r v a l s c r m e t d e g e l e S t e r 
'Verenigingsadressen'elders in dit I 2 8 / 1 3 Q / 1 4 O / 1 4 I 
nummer). Het abonnementsgeld is u A n H c n a ö i n a " « ' 
dan inbegrepen in de contributie die u ö u n u s p d g u i a S» 
aan de vereniging betaalt. ^4^1 ^43 
2. een individueel abonnement: T e n t o o n s t e l l i n g o v e t P . S t t u y c k e n i n G o r c u m s M u s e u m 
Voor een individueel abonnement I A 4 . / I 4 R / I A 6 
kunt u zich daarvoormet uitzonde nnöUoViAVonL

ring van België  aanmelden bij Abon Ö O e K e n p i a n K 
nementenland in Uitgeest (zie'Abon I 4 0 
nementen') voor € 18.40 (Nederland) V e r v a l s i n g e n h e r k e n n e n 
of € g2.oo (buitenland). Eenindividu TCO/TE;T 
eel abonnement kan per de eerste van jy. 'i"'fi

een willekeurige maand ingaan; het IMieUWe U l t g l i t C n 
loopt minimaal één jaar (elf num I 5 2 / 1 5 3 / 1 5 4 / 1 5 5 / 1 5 6 / 1 5 7 / 1 5 8 / 1 5 9 / 1 6 0 
mers). Voor het opzeggen van uw T h e m a t i s c h p a n o r a m a 
abonnement: zie'Opzegging'. ^ 1 6 1 / 1 6 2 / 1 6 3 / 1 6 4 
Belgische abonnees O p r o e p k a n d i d a t e n T h o l e n t r o f e e 
Als u in België woont kost een abon 1 6 4 
nement€ 19.75, te storten op rekening K l e i n e a n n o n C C S 
000035088233 t.n.v. Penningmees //
ter Maandblad Filatelie, Brussel; ^ ^ 0 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
hetbladmoetwordengezonden! ^^ B i j ^ ^ ^ ^ g g T g a g i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 

Filatelie 

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

Losse nummers : 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen voor zover nog voorradig wor
den besteld voor € 2.30 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 8591403 
van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Uitgeest, 
onder vermelding van de gewenste 
editienummers. 

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2002 Maandblad Filatelie 

Oplage: 

41.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

LidASCAT 

jOSDor 

Het mysterieuze object op onze voorpagina 
verwijst naar een artikel van de hand van 
Fred Borgsteede over het thema 'parasieten 
op postzegels'. De afgebeelde foto toont de 
haken van de kop van een lintworm, een 
parasiet waarvan in dit geval veel dieren 
last van kunnen hebben. 

Advertentieindex 

Kwaad? 122 

neder||̂ 'p ned^rlind 

Je kunt niet zeggen dat ze mooi zijn, de 
correctiestempels van PTT Post. Maar ze 
zijn kennelijk wel broodnodig. Frans 
Hermse neemt deze bijzondere 
ontwaardingsvorm voor u onder de loep. 
Een noodzakelijk kwaad? 

Volhouder 138 
Adolf Burger  over

levende van Auschwitz 
 is een echte vol

houder. En wat meer 
is: hij kan uit de eerste 
hand vertellen van de 
vervalsersactiviteiten 
die de Duitsers in de 

Tweede Wereldoorlog 
op touw zetten. 

P.S. in Gorcum 144 
Het werk van Peter 
Struycken, 
ontwerper van de 
veelbesproken 
Beatrixzegels (een 
emissie die aan een 
derde leven is 
begonnen) staat 
centraal op een 
tentoonstelling in 
het Gorcums 
Museum. 

Ackertnann 96 
Apeldoornse Postz. Handel 124 
Auf der Heide 124 
Baneke, Stampcorner 165 
Booklets International 119 
Bredenhof 167 
Brouwer, D . 0 117 
Bijl, Van der 166 
Davo 123 
Dieten, Van.. . . . 168 
Dirk N.Sluis 102 
Ebay 99 
E.S.P.A 117 
Europost De Dieze l o i 
Franeker Postz.& muntenvei l ing 104 
Friesland, Postz.veiling 106 
Garibaldi 106 
Herscheit, Ron 124 
Hertog, Karel den 105 
Hollands Glorie 117 
Hollandse Postz. & Muntveiling, De 146 
Inver 96 
Kienhorst i i g 

Kosel 119 
Kuipers, Henry 124 
Lodder 106 
Lodewijk 124 
Lokven, Van 96 
Meinhardt 109 
Mondial Postz.veilingen 103 
Nederlandsche Postz. veiling, De 94 
Ned. Ver. Them. Filatelie 164 
NVPH 97 
Nijmeegse Postz. en Muntenhandel 165 
Nijs, Wim de 112 
Partijenhandelaren 147 
Philapost 95 
Phine 106 
Postbeeld 117,119 
Postmunt 124 
Poststempel 106 
Postzegel, De 165 
Postzegel Partijen Centrale 130131 
Postzegelhoes, Het 104 
Poveia 124 
Rapp 137 

Rietdijk 113 
Rijnmond, Postz.veiling 165 
Safe Nederland 104 
Smits Philately 100 
Spijkenisse, Postz.handel 146 
Trefpunt, Het 119 
Vliet, van 124 
Wiggers de Vries 98 
IJssel en Lekstreek, Fil Ver 124 
Zutphense Postzegelhandel , De i i g 

107 

mailto:phiiateiie@tip.nl
http://www.go.to/filatelie
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lEMÏ^iraiBi E 
'AROUND THE WORLD' MET TWEEHONDERD 
MILJOEN KERST EN NIEUWJAARSKAARTEN 

Elk jaar Iaat PTT Post we
ten hoeveel kerst en 
nieuwjaarskaarten in de 
decembermaand werden 
verzonden. In 2001 wa
ren dat er tweehonderd 
miljoen. Om ons in staat 
te stellen een voorstelling 
te maken van hoeveel dat 
is heeft PTT Post de kaar
ten 'omgerekend' in kilo
meters. 'De totale lengte 
van alle kerst en nieuw
jaarskaarten van 2001 is 
genoeg voor een lint om 
de aarde,' zo wordt in een 
persbericht meegedeeld. 
Dat moeten dan wel kin^ 
sizekaarten zijn geweest, 
want een snelle reken
som leert dat  er van uit
gaand dat de omtrek van 
de aarde nog steeds zo'n 
veertigduizend kilometer 
bedraagt  de gemiddelde 

kaart dan twintig centi
meter breed of lang was. 
De kaarten die op het re
dactiebureau van Filatelie 
belandden haalden voor 
het merendeel ternau
wernood de vijftien centi
meter  maar misschien 
hebben wij wel veel 'zui
nige' relaties... 

GEWIJZIGDE SKYLINE VAN 'THE BIG APPLE' 
DWINGT AMERIKAANSE PTT TOT AANPASSING 

Tussen de vijftig verschil
lende Greetin^szegels die 
de posterijen van de Ver
enigde Staten in de loop 
van het jaar 2002 zullen 
uitgeven (elke Ameri
kaanse staat krijgt één 
zo'n kleurige zegel toe
bedeeld) zit natuurlijk 
ook het exemplaar, ge
wijd aan de staat New 
York. De redactie van het 
Amerikaanse postzegel
blad Linn's Stamp News 
vroeg aan een woord
voerder van de Ameri
kaanse PTT of het ont
werp van de zegel wel
licht veranderingen had 
ondergaan, nu de skyline 
van New York het sinds 
II september zonder de 
markante Tu)in Toiuers 
moet doen. Dat bleek in
derdaad het geval: op de 

zegel zouden de markan
te torens van het World 
Trade Centre aanvankelijk 
in volle glorie worden af
gebeeld, maar nu de situ
atie dramatisch gewij
zigd is leek het de poste
rijen geen goed idee de 
zegel zonder wijzigingen 
uit te brengen. De karak
teristieke Twin Towers op 
de zegel van 34 cent zijn 
door de ontwerper ver
vangen door  wat de 
Amerikaanse PTT noemt 
 een 'meer algemeen 
type' wolkenkrabber. 

TUVALU ZINKT 
LANGZAAM WEG... 

Volgens de redactie van 
het Duitse postzegelblad 
Der BriefmarkenSpie^el 
raakt de filatelistische 
wereld binnenkort een 
verzamelgebied(je) kwijt. 
Als eerste eilandengroep 
ter wereld dreigt Tuvalu 
namelijk het slachtoffer 
te worden van de lang
zaam stijgende water
spiegel van de Stille Oce
aan. 
De elfduizend bewoners 
van Tuvalu is in ieder ge
val te verstaan gegeven 
dat ze maar beter het veld 
kunnen ruimen; ze kre
gen het advies de wijk te 
nemen naar NieuwZee
land. 
Tuvalu is met zijn 26 vier
kante kilometer het op 
drie na kleinste lid van de 

__̂  Verenigde Naties. Toen 
=> het gebied in 1976 zelf
° standigheid verkreeg 
 werden aanvankelijk de 
a tot dan gebruikte zegels, 
^ die de inscriptie Gilbert & 
" Ellice Islands droegen, van 
'2 een opdruk voorzien. In 
^ 1978 werd Tuvalu een 
5 parlementaire monarchie 
i en begon de eilanden

 ^ ^ groep een stroom nieuwe 

I AO emissies op de verzame
" 0 laars los te laten. Tuva

lu's belangrijkste export
producten zijn (of liever 
luaren) copra, vis en... 
postzegels. 

PTT POST PAST EMISSIES 2 0 0 2 
OP EEN AANTAL PUNTEN AAN 

Het emissieprogramma 
2002 van PTT Post is op 
een aantal punten gewij
zigd. Zo zal de aangekon
digde mailer met vijftig 
Beatrixzegels van 0.39 
euro (gepland voor i april 
a.s.) niet verschijnen. 
Verder komen de Zomer
postzegels (2 april) niet 
in de vorm van een boek
je uit, maar als velletje 
(tien zegels, zes verschil
lende afbeeldingen). 

Het aangekondigde 
RodeKruisboekje wordt 
eveneens omgezet in een 
velletje (27 april, zes de
zelfde zegels). 
De zegels ter gelegenheid 
van het gouden jubileum 
van het amusementspark 
'De Efteling' verschijnen 
niet in een boekje met 
zelfklevers, maar als ge
gomd velletje (14 mei, zes 
verschillende zegels). 
Nóg een boekje dat wordt 

omgezet in een velletje: 
de Europazegels verschij
nen in een velletje met 
zes postzegels (twee ver
schillende afbeeldingen). 
Ook het boekje op het 
thema 'Industrieel erf
goed' (24 september) is 
geschrapt; dat wordt een 
velletje van tien verschil
lende, gegomde zegels. 
Tot slot de Kinderpostze
gels van 2002 (5 novem
ber): die komen uit in een 
velletje met zes verschil
lende postzegels en niet 
als boekje van vijf 

VOCHT SLAAT TOE IN 
KLBPBIBLIOTHEEK 

Het Belgische blad 'Het 
Dijkenaartje' (Hobby en 
Verzamelclub Begijnen
dijk) brengt een alarme
rend bericht: de biblio
theekvan de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen (KLBP) 
wordt door vocht be
dreigd. De boekenschat 
is nu nog opgeslagen in 
een lokatie te Hoboken, 
maar de hoge vochtig
heidsgraad aldaar dreigt 
het KLBPbezit onher
stelbaar aan te tasten. 
Er wordt nu naarstig ge
zocht naar een verwarmd 
lokaal of gebouw. Dat 
kost geld; vandaar dat 
'Het Dijkenaartje' zijn le
zers oproept in de beurs 
te tasten. Geadviseerd 
wordt een bedrag te stor
ten ter hoogte van de 
prijs van een pint bier. 
Voor Belgische lezers van 
Filatelie (maar desge
wenst ook voor de Hol
landers onder ons) ver
melden we het rekening
nummer van de KLBP: 
000155443308 van de 
KLBP. Namens de bond: 
alvast bedankt! 

VEL VAN HONDERD 'BURG RHEINSTEIN'
ZEGELS BRENGT £120 .000 ,  OP 

Het in Filatelie 2001/12 
beschreven vel van hon
derd Duitse zegels van i 
Reichsmark  de zoge
noemde Bur^Rheinstein
zê el  is voor een bedrag 
van £120.000 verkocht. 

Het handjevol mensen 
dat op 14 december jl. in 
de veilingzaal van Spink 
(Londen) bijeen was  on
der wie iemand die daar
voor speciaal uit Duits
land was gekomen 

moest eerst wat geduld 
hebben. De veiling zou 
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GRATIS PTTBLAD 'COLLECT PLUS' HOUDT 
ER NA TWAALF NUMMERS MEE OP 

Het gratis verspreide 
PTTblad Collect Plus, dat 
zich richtte op gespecia
liseerde filatelisten, is na 
twaalf edities ter ziele ge
gaan. Belangrijkste reden 
voor de opheffing: het 
blad kostte te veel. 
De informatie die in het 
blad werd gepresenteerd 
kan sneller, vollediger, 

actueler, in kleur (en dus 
vooral tegen lagere kos
ten) worden gepresen
teerd op de website van 
de Collect Club, zo wordt in 
het laatste nummer mee
gedeeld. 
Voor exabonnees op Col
lect Plus geven we hier het 
adres van de bewuste 
site: U)u;u).collectclub.nl. 

om half drie 's middags 
beginnen, maar ging pas 
tegen drieën van start. 
Veilinghouder Nick 
Startup deelde mee dat de 
inzet van het kostbare vel 
op aandringen van de ei
genaar was verhoogd; het 
vel zou niet op 95.000, 
maar op 115.000 pond 
worden ingezet. Dit bete
kende dat het eerste 'ech
te' bod 120.000 zou moe
ten bedragen. En dat bod 
kwam er ook: het werd 
uitgebracht door Mary 
Weeks, een commissio
nairvan Spink. 
Daarna werd het stil: 
noch de in de zaal aanwe
zigen  inclusief de man 
uit Duitsland  noch de 
per telefoon met de vei
ling verbonden belang
stellenden brachten een 
bod uit. OTTO HORNUNG 

http://collectclub.nl


SOCIETE PROBEERT HET NOG EENS: OOK 
BIJ ONS EEN JONGKINDZEGEL? 

DeSocietedesAmisdeJong
l<ind  een in Frankrijk ge
vestigde vereniging van 
liefhebbers van het werk 
van de kunstenaar Johan 
Barthold Jongkind (1819
i8gi)  heeft de Neder
landse PTT een emailtje 
gezonden. In het bericht 
verzoekt de voorzitter, 
Francois AufTret, PTT 
Post om in 2003 een Ne
derlandse postzegel, ge
wijd aan Jongkind uit te 
geven. Volgend jaar 
wordt in Parijs in het 
Musée d'Orsay en het In
stitut Néerlandais een 
grote overzichtstentoon
stelling gehouden van 
werken van Jongkind. De 
expositie reist daarna 
door naar het Haags Ge

meentemuseum en later 
naar Aachen (Duitsland). 
Een Nederlandse Jong
kindzegel, zo schrijft 
Auffret, zou er aan kun
nen bijdragen om de 
schilder een grotere be
kendheid te verschaffen 
in zijn vaderland. Eerder 
wist de Societe te bewerk
stelligen dat La Poste (de 
Franse PTT) een Jong
kindzegel uitgaf. Die ze
gel verscheen vorig jaar. 

EIGEN WEBSITE VOOR 
'OOST EUROPA' 

De filatelistische contact
groep 'Oost Europa' be
schikt sinds vorige 
maand over een eigen 
website. Op de site wordt 
algemene informatie over 
de vereniging verstrekt 
en er zijn gegegens te 
vinden over het blad van 

de contactgroep. Ook
wordt informatie ver
strekt over de publicaties 
die 'Oost Europa' heeft 
uitgegeven en worden de 
data van de verenigings
veilingen en de contact
dagen vermeld. 
Wie belangstelling heeft 
kan een kijkje nemen op 
dit adres: www.geoaties. 
com/fcoe2 o o i/fcoe. htm. 

CZESLAW SLANIA 
WERD TACHTIG 

Czeslaw Slama: ...tachtigjaar... 

Hij is zonder twijfel de 
beroemdste postzegel
graveur die op onze aard
bol rondloopt: Czeslaw 
Slania. Er zijn maar wei
nig mensen die geen be
wondering hebben voor 
zijn scheppingen en 
daarom kan het geen 
kwaad er even bij stil te 
staan dat Slania nu de 
leeftijd der zeer sterken 
heeft bereikt: op 22 okto
ber jl. werd hij 80. 
Slania is vooral bekend 
van de zegels die hij voor 
Zweden stak, maar hij 
heeft voor tal van andere 
landen gewerkt, waaron
der GrootBrittannië. Dat 
laatste verklaart waarom 
de hartpagina's van het 
British Philatelie Bulletin 
van oktober geheel zijn 
opgedragen aan deze fa
meuze postzegelmaker. 

POSTADMINISTRATIE GUYANA TROEFT 
PTT POST AF MET HUWELIJKSBLOKJE 

Op maandag 7 januari 
verscheen een postzegel
blokje van Guyana; dit ter 
gelegenheid van het hu
welijk van kroonprins 
WillemAlexander met 
Maxima Zorreguieta. 

Daarmee was Guyana de 
Nederlandse PTT nèt voor, 
want pas drie dagen later, 
op donderdag 10 januari, 
kwam het vaderlandse 
velletje gewijd aan het 
koninklijk huwelijk uit. 
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" w . Meinhardt 
winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 ■ 
Telefoon 
Fax 
Email 

17.00, zaterdag 10.0014.00 
070 365 22 27 
070 365 18 85 

pwmeinliardt @ collectura.com 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 

Orders tot €80,00 + €3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders 
Piet Heinstraat 3 6 • 2 5 1 8 C H Den H a a g werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

catalogus Frankrijk 2002 in kleur 14,95 
catalogus Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 2002 in kleur 31,00 
catalogus Franse Gebieden na onafhankelijkheid 2002 in kleur 29,00 
catalogus WestEuropa deel 1 Landen AG 2001 in kleur 31,50 
catalogus WestEuropa deel 2 Landen HY 2001 in kleur 31,50 

van Wilgenburg Plaatfouten Nederland 2 0 0 2 
(102 nieuwe fouten) 16,00 

Hibernian Ierland speciaal 2 0 0 2 2 3 . 0 0 

  j — 

USA & C a n a d a 2 0 0 2 
Harris catalogus USA & Canada 2002 21,00 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2002 in kleur 25,00 
Scott catalogus USA pocket 2002 in kleur 17,90 
Scott speciale catalogus USA 2002 59,90 

catalogus Duitsland 2002 in kleur 
catalogus West & Middeneuropa 2002 
catalogus ZuidEuropa 2002 
catalogus Noord & NoordwestEuropa 2002 

(^catalogus OostEuropa 2002 

20,35 
32,70 
32,70 
32,70 
32,70J 

Domfil wereldcatalogus Olympische Winterspelen op 
zegels 2002 , in Ideur 32,00 

^Pergamljnzakjes ^ 
r 
in mm 
45/60 
62/62 
62/62 
75/102 
75/117 
85/117 
95/132 
105/150 
115/160 
130/200 

per 100 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
5,50 
7,00 

per 1000 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
45,00 
60,00 

J 

^Domfllcatalog 
r ' — 
Treinen 2001 kleur 
Auto's 2000 kleur 
Honden 2001 kleur 
Katten 2000 kleur 
Vogels 2000 
Vlinders/Insecten '97 
Vissen/Zeefauna 1997 
Paddestoelen 2000 kl. 
Schaken 1999 kleur 
Padvinders 2000 kleur 
Disney 2000 kleur 

i ^ 
50,00 
36,06 
33,06 
22,25 
28,90 
16,47 
21,53 
17,34 
12,13 
39,07 
37,56 

In onze winkel ook catalogi andere verzamelgebieden zoals speelgoed, Ip's, auto's, antiek enz. 

http://www.geoaties
http://collectura.com


GEÏNTEGREERDE HANGBLOKJES BEATRIX (TWEEKLEURIGE VERSIE) 
EN HET BLOKJE MET 'BIJPLAKKERS' VAN €0.12 (TYPE-NIKKELS) 

2 januari 2002 was de of
ficiële verschijningsda
tum van acht Beatrixze-
gels met waarden uitslui
tend in euro's. Ze ver
schenen in geïntegreerde 
hangblokjes (iHBL's) en 
in een nieuw, tweekleurig 
type. De copynght-tekst is 
bij de nieuwe iHBL's ge-
corrigeeerd. De foutieve 
vermelding © 2001 PTT 
Post Holdings B.V. is nu 
vervangen door de tekst 
©Struycken 2002, c/o 
Beeldrecht Hoojddorp. 
Op dezelfde datum kwam 
ook het geïntegreerde 
blokje (iBL) met vijf ze
gels van €0.12 in een 
nieuw type (ontwerp: 
Walter Nikkeis) beschik
baar. 
Het woord 'beschikbaar' 
moet hier overigens met 
een korreltje zout worden 
genomen. De meeste 
postkantoren werden op 
2 januari (maar ook nog 
lang daarna) belegerd 
door mensen die van hun 
guldens afwilden. Een 
wachtrij van '100 tot 150 
personen vóór u' was 
niets bijzonders. De za
kelijke afdeling van Lei
den-Schipholweg had 
nog geen tijd gehad om 
'de codes' in de computer 
in te voeren en het werd 
ook niet duidelijk of de 
zegels er überhaupt waren. 
Leiden-Breestraat had 
zijn winkeltje afgesloten 
en dwong iedereen zich 
op te stellen in een rij met 
een wachttijd van ander
halfuur. De oplossing 
bestond uit het trekken 
van een 'nummertje' om 
vervolgens elders in de 
stad op zoek te gaan naar 
postvestigingen. Ook een 

bezoek aan de kapper 
bleek nog mogelijk. 
Toen, ruim een uur later, 
konden we dan aan het 
loket informeren naar de 
nieuwe zegels. Het bleek 
dat de gehele ochtend 
nog niemand behoefte 
aan postzegels had ge
had; de zegels moesten 
'van achteren' tevoor
schijn worden gehaald. 
Alleen de zegel van €0.12 
(type-Nikkels) en die van 
€0.25 en 0.65 (type-
Struycken) bleken - nog 
geheel intact verpakt -
aanwezig. Opmerkelijk 
was dat ook de verpak
king voorzien was van 

een (eigen) 'barcode'. 
Leiden-Schipholweg had 
- zo bleek later - aan de 
particuliere kant alles in 
de 'aanbieding', op de 
zegels van €0.40 en 0.50 
na. Oegstgeest-Lange-
voort daarentegen had 
zijn winkeltje niet afge
sloten en bood - zonder 
wachtrij! - het complete 
assortiment aan. 

Acht Beatrixwaarden 
De iHBL's type-Struycken 
zien er precies zo uit als 
de eerder verschenen 
iHBL's met dubbele waar-
deaanduidingen van 2001. 
Het aantal in de slobgaten 

uitgespaarde hechtpun-
ten is ook hier 8. Slechts 
de 'oude' 1.45 wijkt met 
zijn vier hechtpunten af 
De zegels zijn gedrukt op 
fosforescent papier dat 
zwak gelig oplicht en on
der de ultraviolette lamp 
heel kort nalicht. 
Bij het 'oude' hangblokje 
van 2.50G zijn exempla
ren aangetroffen waarbij 
een inkeping van de 
'vouwril' ontbreekt. Ken
nelijk is op de stanscilin-
der op die plek het uitste
kende lijntje afgebro-
ken.Wel is nog iets van 
een 'kleur' vast te stellen, 
waardoor het manke
ment niet eens zo opvalt. 
Voor een overzicht van de 
geïntegreerde hangblok-

Overzicht geïntegreerde hangblokjes 

Nr. Uitgiftedatum Omschrijving 

iHBL.W(druk:Walsoll) 

OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 

0 0 7 
0 0 8 
oog 
oio 
O I I 
0 1 2 
013 
014 

02.07.2001 
03.09.2001 
03.09.2001 
02.07.2001 
03.09.2001 
03.09.2001 

0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 

5X Beatrix 85C./€0.39 
5x Beatrix looc 
5X Beatrix iioc 
5x Beatrix 145c 
5x Beatrix 250c 
5X Beatrix 500c 

5X Beatrix €0.25 
5X Beatrix €0.39 
5X Beatrix €0.40 
5X Beatrix €0.50 
5X Beatrix €0.65 
5X Beatrix €0.78 
5X Beatrix €1.00 
5x Beatrix €3.00 

Overzicht geïntegreerde blokjes 

Nr. Uitgiftedatum Omschrijving 

IBL.E (druk: Enschedé) 

0 2 2 
0 2 3 

2 8 . 0 1 . 2 0 0 2 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 

€0.02 type-Nikkels 
€0.12 type-Nikkels 

Barcode 

+5472 
+5489 
+5496 
+5502 
+5519 
+5526 

+7353 
+7360 
+7377 
+7384 
+7391 
+7407 
+7414 
+7421 

Barcode 

+???? 
+7810 

Artikelnr. 

213161 
213162 
213163 
213164 
213165 
213166 

223101 
223102 
223103 
223104 
223105 
223106 
223107 
223108 

Artikelnr. 

224002 
224001 

jes verwijs ik naar de ta
bel hieronder. 
De tarieven voor 'Binnen 
Europa' en 'Buiten Euro
pa' zonder Priority zijn 
€0.50, respectievelijk 
€0.65 voor de eerste ge-
wichtstrap (tot 20 gram), 
daarna komt er steeds 
€0.40 bij voor elk van de 
beide volgende gewichts-
trappen. Dit verklaart de 
drie waarden €0.40, 0.50 
en 0.65. 

'Bijplakker' van €0.12 
Het geïntegreerde blokje 
met vijf'bijplakkers' van 
€0.12 is - anders dan het 
geval is met de nieuwe 
Beatrixzegels - in eigen 
land, bij Joh. Enschedé 
Security Printers, gedruk 
en wel in offset. Ook zijn 
op het blokje geen plaat-
nummers aangebracht. 
De zegels zijn fijn geras
terd in het groen. Rechts
onder de zegel bevindt 
zich een 'mysterieus' half 
cirkeltje (zie detailopna
me). Dat zal toch niet het 
beeldmerk van Walter 
Nikkeis zijn? 
De zegels zijn gedrukt op 
niet-fosforescent papier 
dat onder de ultraviolette 
lamp in het geheel niet 
oplicht of nalicht, maar 
enigszins paars aandoet. 
Er is ook geen sprake van 
een aparte fosfordruk. 

Op elk ze^eltie van o 12 eurocent staat 
rechtsonder een mi/steneus tekentje in 
de vorm van een halve cirkel (21e pijl) 



KORTINGZEGELS 2 0 0 2 : HET LAATSTE 
WOORD IS NOG NIET GESPROKEN 

Over de op 27 november 
2001 verschenen korting
zegels ('Decemberze-
gels') is het laatste woord 
nog niet gesproken. Zo
als ik in het vorige num
mer van 'Filatelie' al 
meldde waren de twintig 
verschillende zegels in 
drie afzonderlijke ver-
koopeenheden verkrijg
baar: als geïntegreerd 
blok, als geïntegreerd 
hangboekje en als rol van 
100 zegels in een doosje. 

Geïntegreerd hangboekje 
Opmerkelijk is dat er 
twee versies zijn van het 
geïntegreerde hangboek
je. De voorkant, respec
tievelijk de onderzijde 
van de achterkant van het 
boekje is in vierkleuren-

offset gedrukt. Deze 
voorzijde doet oranje aan 
doordat de kleur magen
ta met geel is gemengd; 
de magenta drukgang 
laat een duidelijk raster 
zien. Als we de achter
kantvan de boekjes be
kijken wordt duidelijk 
dat er twee platen voor de 

magenta drukgang zijn 
gebruikt: de ene met een 
duidelijk raster (zoals dat 
van de voorkant), de an
dere zonder raster, zodat 
het geheel 'echt rood' 
oogt. Aan de hand van 
kleine kenmerken van de 
zwarte drukgang valt op 
te maken dat de andere 
platen (zwart, geel, cy-
aanblauw) ongewijzigd 
zijn gebruikt. Ook de 

ZELFKLEVEND ZELFKLEVEND 
Links de^erasterde versie ('oranje'), rechts de 'uolulak'-uersie ('rood') 

vorm van de slobgaten 
('hangoogjes') wijst 
daarop. Bij de slobgaten, 
die door Enschedé - net 
zoals het geval is bij de 
producten van Walsall -
niet worden leegge-
maakt, zijn de 'hechtpun-
ten' vaak zo grof en breed 
dat bij het verwijderen 
van de 'inhoud' door het 
postpersoneel beschadi
gingen van het boekje 
onvermijdelijk lijken. 

Doosjes met rollen van 100 
We meldden al dat op de 
rollen van 100 niet alle 
twintig verschillende ze
gels van het blokje/boek
je te vinden zijn, maar 
hooguit negentien. Als 
we de zegelvolgorde van 
het geïntegreerde blok of 
het boekje aanhouden 
(linksboven met nummer 
I beginnen en rechtson

der eindigen met num
mer 20) dan kunnen we 
van de 'rollen' aangeven 
welke zegel ontbreekt. 
Een rol zonder zegel 
nummer vier zouden we 
dus kunnen omschrijven 
met'-4'. 
De '-ii'-rol heeft als extra 
bijzonderheid dat ook ze
gel 20 ontbreekt en op 
die plek vervangen is 
door zegel 2. Zegel 2 
komt op de '-11 rol' (ei
genlijk: '-ii/-2o'-rol) per 
aaneengesloten stuk van 
negentien zegels dus 
tweemaal voor! Op het 
drukvel in het Museum 
voor Communicatie zijn 
tweemaal acht rijen te 
vinden; er zijn dus zes
tien verschillende rollen. 
Inmiddels is duidelijk dat 
er geen rollen bestaan 
waarop de nummers i, 2, 
3 of 5 ontbreken. 

DRIE VARIANTEN BIJ 
DE EUROPOSTZEGELS 

Collect Plus besteedde on
langs aandacht aan een 
afwijkende 'perforatie' 
van de 'europostzegels' 
van i20c./€o.54 en 165c./ 
€0.75. In nummer 8, pa
gina 8 wordt gesproken 
over twee versies europostze
gels. Ook wordt expliciet 
vermeld dat de 'speciale 
set' met losse exempla
ren van alle zegels van 2 

juli en 3 september 2001 
(bestelnummer 691064) 
de versie bevat 'uit de 
mailer, dus zonder perfo-
ratiestrook'. Verzame
laars die beide versies 

j willen hebben werd daar
bij aangeraden de losse 
postzegelboekjes te be
stellen. In het januari
nummervan 'Filatehe' 
heb ik de jaarsets ge
noemd, omdat daarin de 
zegels zitten die afkom
stig zijn uit iHB's, maar 

dan geheel doorgestanst. 
Ook in de postzegelmap
jes 247 en 248 zitten zul
ke zegels. Mijn vermoe
den dat het hier zou gaan 
om nieuwe stanscilinders 
die mogelijkerwijs ook 
nog zouden kunnen af
wijken van wat eerder is 
afgeleverd werd al gauw 
bewaarheid. Bij de hier 
bedoelde jaarsetzegels en 
die uit de mapjes blijkt de 
verticale perforatielijn 
(om het pnority-tabje af te 
scheuren) zeer grove per
foratie te hebben. De bei
de europostzegels heb
ben daarmee dus elk een 
derde variant! Bouen de jïjne lijnperforotie (normaal), onderde grove van de 'doorflestanste zegels 

Achterzijde door^estanste euroze^el van ^g cent de kaft van het hoekje is zichtbaar 

HUWELIJKSZEGEL 
EN COLLECT PLUS 

Wie er de oudere num
mers van Collect Plus nog 
eens op naslaat zal kun
nen zien dat de zegel 
voor huwelijksaankondi-

gingen aanvankelijk (zie 
Collect Plus nummer 6, pa
gina 4) werd afgebeeld 
zonder gouden rand; in 
Collect Plus nummer 7 (pa
gina 2) werd vervolgens 
de goede afbeelding ge
plaatst, met gouden 

rand. Heeft Walsall mis
schien aanvankelijk met 
het verkeerde beeldmate
riaal moeten werken en 
komt daar de verkeerde 
versie van de voorkant 
van de boekjes '50 voor 
het huwelijk' vandaan? 

RESTITUTIEREGELING DUBBEL BETAALDE 
ABONNEMENTEN MAANDBLAD FILATELIE 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende het gehele 
jaar 2001 lid waren van 
twee of meer bij Filotelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitu
tie van het teveel betaalde 
abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
2000 ontvingen, krijgen 
het bedrag voor 2001 au

tomatisch op hun girore
kening gestort; zij hoe
ven hun restitutie dus 
niet apart aan te vragen! 
De overschrijvingen wor
den in de loop van de ko
mende maand bij de giro 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 
restitutie ontvingen, 
maar daar nu wel voor in 
aanmerking denken te 

komen kunnen vóór 1 me: 
2002 een briefkaart stu
ren aan de penningmees
ter van Filatelie. Zijn 
adres is: 

H.P.G. van der Lienden 
Berlageerf37 
3315 JJ Dordrecht 

Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de ver
enigingen waarvan u het 
gehelejaar 2001 lid bent 
geweest. Let op: alleen 
verenigingen die bij Fila
telie zijn aangesloten ko
men in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

Filatelie 
op het Internet 

www.go.to/filatelie 
Jt UcICdlC 
op het Internet 
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>J&HUnH58k 
28 JANUARI 2002: 
BASISZEGELS 1 

Op 28 januari verscheen 
weer een aantal zegels die 
we van vorig jaar icennen 
(dubbele waardeaandui-
dingen), nu voorzien van 
waarden uitsluitend in eu
ro's. Het gaat om de vol
gende emissies: 
een bijplakpostzegel van 
€0.02 in een velletje van 
vijf; 
een geboortenzegel van 
€0.39 in een boekje van 
vijf en in een mailer van 
vijftig; 
een huwelijkszegel van 
€0.39 in een boekje van 
vijf en in een mailer van 
vijftig; 
een rouwzegel van €0.39 
in een mailer van 50; 
een verhuiszegel van 
€0.39 in een vel van twin
tig; 
de emissie '10 om te felici
teren'; tien verschillende 
zegels van €0.39 in een 
boelqe; 
de zegel '10 voor uw post', 
waarde €0.39, verschenen 
in een boekje van tien en 
een mailer van vijftig; 

drie' europostzegels'; 
waarden €0.39 (boekje 
van vijf), €0.54 (boekje 
van vijf en een mailer van 
vijftig) en €0.75 (boekje 
van vijf en een mailer van 
vijftig). 
Na deze forse golf nieuwe 
emissies houdt PTT Post 
even een adempauze; op i 
april volgt de derde en 
laatste aflevering van de 
zogenoemde basispostze
gels. Zie voor bijzonder
heden onze vaste rubriek 
'Filatelistische evenemen
ten'. 

KOMENDE NIEUWE 
POSTZEGELEMISSIES 

Het is mogelijk dat er de 
komende tijd nog onaan
gekondigde zegels ver
schijnen. PTT heeft bij de 
presentatie van het emis
sieprogramma 2002 aan
gegeven dat er in de loop 
van het jaar verrassingsze
gels zullen verschijnen. 
Lezers met een internet
aansluiting adviseren we 
onze website (wivw.go.tol 
Jilatplie) te bezoeken. 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



1919 ^Énietdiik 2002 

t ̂ stxegels verkope^ 
U bent nog net op tijd! 

Voor onze belangrijke Voorj aars veiling kunt u de 
komende weken (tot ca. begin maart 2002) nog materiaal 

inleveren. Mis dit niet en neem nu contact met ons 
op voor advies of een afspraak. 

Zend nu in voor de Grote Voorjaarsveiling 
Uw collectie, groot of klein, is welkom. Wij bieden u: 

* Ruim 82 jaar ervaring in de filatelie; 
De route van i— * Een internationale klantenkring; 
Postzegels naar € |— * Een deskundige verkaveling; 

* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* 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; 

* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt. 

Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie 
070 - 3647957 

Geef UW postzegels de internationale etalage die ze verdienen! 

I^r^r^ 
[*( X;„A|\ 
^A^^JiJ 
N ^ ^ ^ 

üüa 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
http://www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijli-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

r^^«i vK\ \i\\\ VIK^ 
^ly London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijli-veilingen.nl


PARASIETEN PROFITEREN 
VAN MENS EN DIER 
Levende have voortdurend bedreigd 

DOOR FRED H . M . B O R G S T E E D E , L E L Y S T A D 

In de krant en op de televisie vestigen allerlei ziekteverwekkers bij mens en dier met 

grote regelmaat de aandacht op zich, zoals virussen (oorzaak van varkenspest en mond

en klauwzeer bij onze veestapel), bacteriën zoals Salmonella en Campylobacter 

(voedselvergiftiging) en parasieten (allerlei ziekten bij de mens in tropische gebieden, 

met malaria als belangrijkste aandoening). In deze bijdrage richt Fred Borgsteede de 

aandacht op postzegelemissies die gewijd zijn aan de dierlijke parasieten die de 

gezondheid van mens, onze veestapel en onze gezelschapsdieren bedreigen. 

Terwijl vele diersoorten op een fiteren van de inspanningen van volledig afhankelijk zijn gewor 
fatsoenlijke w/ijze hun voedsel eenander Deze specialisatie den van de dieren waarvan ze 
bemachtigen, hebben andere gaat zelfs zover dat ze wat be- profiteren Ze zijn echte para-
zich gespecialiseerd m het pro treft voedsel en voortplanting sieten geworden die iets van 

hun 'gastheer' wegnemen, zon
der er iets positief? tegenover te 
stellen Ook mensen en dieren 
m onze directe omgeving ont
komen met aan deze profiteurs 
Sommige parasieten leven in 
een zekere mate van evenwicht 
met hun gastheer, maar andere 
kunnen dodelijk zijn 

MALARIA 
De parasitaire ziekte die - met 
stip - de meeste slachtoffers 
maakt IS malaria Er zijn dan 
ook veel zegels waarop aspec
ten van deze ziekte staan afge
beeld De naam 'malaria' be
staat uit de delen 'mal' en 'aria' 
waarin we de Latijnse woorden 
'slecht' en 'lucht' kunnen her
kennen Tot halverwege de ne
gentiende eeuw wist men 
slechts dat er een verband be
stond tussen een moerassige 
omgeving (apeelding i) en een 
ziekte die gepaard ging met 
hoge koortspieken Men wist 
ook al sinds lang dat droogleg
gen van de moerassen een goe
de aanpak was ter voorkoming 
van die moeraskoorts {afbeel
dingen 2 en 3) Ook was bekend 
dat de bast van de kinaboom 
{apeelding 4) een stof bevatte 

114 



die als geneesmiddel kon die
nen. Aan de Fransen Pelletier 
en Caventou (o/beeW/ng 5) komt 
de eer van de ontdekking van 
het kininetoe. 
Het is de verdienste van de on
derzoekers Laveran (afi>eelding 
6) en Ross (afbeelding 7) dat zij 
in de tweedelielft van de ne
gentiende eeuw de levenscyclus 
van de malariaparasiet hebben 
ontdekt. Beiden ontvingen hier
voor de Nobelprijs: Ross in 
1902 en Laveran in 1907. Zij 
stelden vast dat de malariapara
siet een eencellig organisme is 
dat parasiteert in rode bloedcel
len {afl)eelding8). Muggen zui
gen bloed met stadia van de pa
rasiet op. In de mug vermenig
vuldigt de parasiet zich geslach
telijk. De hieruit ontstane nako
melingen komen bij een vol
gend bloedmaal in de mens en 
vermenigvuldigen zich onge
slachtelijk. Dat gaat in min of 
meer synchrone 'golven' die al
dus om de paar dagen een 
koortspiek geven. 
Nu was duidelijk dat muggen 
van het geslacht Anopheles (zie 
ajbeeldingS) een essentiële rol 
spelen bij de ontwikkeling van 
de malariaparasieten en bij hun 

verspreiding. De bestrijding van 
malaria was aanvankelijk vooral 
erop gericht om de plaatsen 
waar de mug voorkomt [afbeel
ding 9) en broedt [afbeelding 10) 
te behandelen met insecticiden. 
Vooral DDT is toen veel ge
bruikt [afbeelding n ) , aanvanke
lijk met veel succes, maar met 
als consequentie alle (pas later 
bekend geworden) milieugevol
gen! 
Ondanks deze pogingen tot be
strijding bleef malaria in vele 
tropische gebieden een zeer 
ernstige ziekte die veel slacht
offers maakte. De World Health 
Organization organiseerde daar
om in 1962 een antimalaria-
campagne. Ter gelegenheid 
hiervan, maar ook in latere ja
ren hebben meer dan honderd 
landen (Nederland ontbreekt!) 
postzegels uitgegeven waarop 
uiteenlopende aspecten van de 
ziekte te zien zijn: eieren [af
beelding 12) en larven [afbeel
ding 13) van de malariamug, vol
wassen muggen [afbeelding 8), 
hun leefomgeving [afbeeldingen 
l e n 2), de bestrijding van mug
gen door bespuiting [afbeeldin
gen 9,10 en 11), maar ook pre
ventie met klamboes [afbeelding 

14), het verzamelen van bloed
monsters voor onderzoek van 
het bloed [afbeelding 1^), de ma
lariaparasiet m de rode bloedcel 
[afbeelding S), de bestrijding 
van de parasiet bij de mens met 
medicijnen [afbeeldingen 4 en 
i6) en zelfs door vaccinatie [af
beelding Tf). De laatstgenoemde 
zegel is wel heel bijzonder, 
want hij is uitgegeven in 1975, 
terwijl tot op de dag van van
daag geen goed vaccin tegen 
malaria is ontwikkeld! Uiteraard 
zijn ook zegels uitgegeven ter 
gelegenheid van wetenschappe
lijke congressen over onder an
dere malaria [afbeelding i8). 

SLAAPZIiKTE EN MEER 
Behalve malaria is ook slaap
ziekte bij velen bekend. Deze 
ziekte kan zowel mens (afbeel
ding ig) als dier [afbeelaing 20) 
treffen. Ze wordt veroorzaakt 
door een eencellige parasiet 
[Trypanosoma), die in ons bloed 
komt wanneer hij overgebracht 
wordt door besmette tseetsee-
vliegen (Afrikaanse slaapziekte, 
afbeelding 2i) of wantsen (Zuid-
Amerikaanse slaapziekte of 
ziekte van Chagas, afbeelding 
22). De Fransman jamot [af 

beelding 23) heeft veel bijgedra
gen aan onze kennis over deze 
ziekte. 
Andere ziekten die door eencel
lige parasieten worden veroor
zaakt en op postzegels staan 
zijn Leishmaniose, een ziekte die 
bij mens en dier hetzij een aan
tasting van de huid ('oosterse 
zweer' of'Aleppobuil') o f een 
inwendige aantasting ('kala-
azar') kan geven. De Israëlische 
onderzoeker Saul Adler is voor 
zijn onderzoek aan deze ziekte 
geëerd met een postzegel [af
beelding 24). Babesiose is een 
ziekte die veroorzaakt wordt 
door Babesia, een parasiet die 
bij de mens meestal onschuldig 
is, maar bij dieren in de tropen 
ernstige ziekte kan veroorza
ken. De parasiet zelf zit in de 
rode bloedlichaampjes en 
wordt overgebracht door teken 
[afbeelding 2^). Een andere pa
rasiet in het bloed, maar nu in 
de witte bloedlichaampjes is 
Theileria, genoemd naar de 
Zuid-Afrikaanse onderzoeker 
Theiler [afbeelding 26). De laat
ste parasitaire eencellige die op 
postzegels is afgebeeld is Ciar-
dia (zie afbeeldingen 20 en 25). 
Deze parasiet kan bij mens en 

ß%i])hi^j., 



dier in de darm voorkomen en 
ernstige diarree veroorzaken. 
De Sovjetunie heeft van Ciardia 
een bijzonder fraaie stempel ge
maakt {aßeelding 2y). 

PARASITAIRE WORMEN 
In vergelijking met de eencellige 
parasieten zijn er veel minder 
zegels uitgegeven waarop para
sitaire wormen staan afgebeeld. 
De parasitaire worm die men 
het meest kan aantreffen is On
cinocerca, een draadworm die de 
ziekte rivierblmdheid veroor
zaakt, met name in sommige 
Afrikaanse landen, zoals Burki
na Faso, Niger en Mali. Opper 
Volta (nu Burkina Faso) heeft 
een prachtige zegel uitgegeven, 
waarop een jongetje een aantal 
blinden begeleidt [ajheelding 
28). Andere door rondwormen 
veroorzaakte ziekten zijn de 
'guineaworm' bij de mens {af
beelding 2g), maagwormen bij 
het schaap (afieeïding^o), 
spoelwormen bij het varken {af
beelding 31), maagwormen bij 
de kip {afbeelding32) en haak
wormen bij de hona (afbeelding 
33). Ook de tot de zuigwormen 
{Trematoda) behorende Schisto
soma, veroorzaker van bilhar

REPUBIIOUE DE HAUTE VOLTA| v , , ^» . . ^ ^ 
CONTHE lONCHOCERCOSE \ ^ ^ j " ^  ^ 

ziose  een ziekte die men in 
tropische gebieden kan oplo
pen door te zwemmen in water 
waarin zich besmette slakken 
bevinden die als tussengast
heer van deze wormsoort fun
geren  staat op postzegels (af
beelding 34). Erzijn zelft twee 
postzegels uitgegeven waarop 
een l intworm staat. Het gaat m 
beide gevallen om een lintworm 
die als volwassen worm leeft m 
de darm van de hond en daar 
vrij onschuldig is. De hond 
krijgt de infectie door het eten 

van besmet vlees of slachtafval 
(afbeelding 3^). De ziekte is voor 
de mens gevaarlijk als hij eitjes 
van de lintworm naar binnen 
krijgt. Er kunnen zich dan bla
zen vormen in organen als her
senen, leveren longen (afbeel
ding 36). 

GELEEDPOTIGE PARASIETEN 
Tot de groep geleedpotigen be

horen onder andere de insecten 
en spinachtigen. Bij de spinach

tigen vinden we beruchte para

sieten, zoals teken en mijten. 

PARASIETEN OP HET INTERNET 

Geïnteresseerd in het thema 'parasieten 
op postzegels'' Het Internet helpt u ver
der Drie willekeurige links die op het 
moment dat de redactie van 'Filatelie' 
rondkeek nog actief waren 
www med.univangersfr/ discipline/ 

parasito/English/Stamps html 
www gate net/~mcorriss/PEST.html 
www philately com/philately/ 

animaL phylum htm 
U kunt op uw favoriete zoekmachine na
tuurlijk ook trefwoorden zoals 'parasi
tes', 'parasieten', etc. intikken De zoek
actie 'parasites on stamps' levert gega
randeerd resultaat op, inclusief een ver
wijzing naar de auteur van de op deze 
pagina's afgedrukte bijdrage 

i J . J . ^ ^ ^ i t K S.. 

Teken zuigen niet alleen bloed 
bij hun gastheer, maarfungerer 
ook vaak als overbrenger van al
lerlei ziekten (afbeelding 3/). 
Het IS dan OOK met verwonder
lijk dat we een aantal zegels 
kunnen vinden waarop teken 
zijn afgebeeld (afbeelding 25)■ 
Mozambique heeft zelfs een 
complete serie uitgegeven met 
teken die voorkomen bij wilde 
dieren (afbeelding38). Mijten 
als parasieten bij dieren zijn 
niet op postzegels afgebeeld, 
maar wel heeft Italië een zegel 
uitgegeven die gewijd is aan de 
klassieke schrijver Varro (afbeel
ding 3g). Deze schrijver heeft 
onder andere de wijze van bij
enhouderij in de oudheid be
schreven. Later werd een para
sitaire mijt bij bijen ontdekt die 
daarom cle naam Varroa kreeg. 
Wat de parasitaire insecten be
treft, de paardenhorzel staat op 
een zegel van Cuba (afbeelding 
40), terwijl de vlieg die de ma
denziekte bij schapen veroor
zaakt IS afgebeeld op een zegel 
van Ascension Island (afbeel
ding4i). De Falklandeilanden 
laten ons zien hoe wij van deze 
plaaggeesten op de schapen af 
kunnen komen (afbeelding42). 
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zien wat U ervoor krijgt als U 
uw dubbele postfrisse 
zegels inruilt 
en desgewenst meteen bestellen wat 
U nog in uw verzameling mist? 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzeqelwinkel op internet 

Een megavoon'aad postzegels op 
land of motief Duizenden pagina's, 
honderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto), pnjslijs-
ten met verkoopprijzen of inruilp-ij-
zen vnjwel 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-maii info@postbeeld nl 

D.O« Brouwer Philalelisl 
Gespecialiseerd in: 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook mkoop frankeergeldig. 

Tel 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn © 055-3603413 j055-5763149 

e-mail: mfofoiespa-veiling nl giro 8223532 

Een Postzegelvei l ing speciaal voor internet opgezet, 

bezoek onze webs i te : WWW.espa-veiling.nl 
In deze Euroveiling zijn een keur aan losse zegels 
en series 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 zeldzame 
zegels, Nederland met praclitig gestempelde- en postfrisse 
zegels, zeer goed Engelse koloniën.Zwitserland met toppers. 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
CAMPLAAN8.2103GW HEEMSTEDE 

TELEFOON 023-5477444 FAX 023-5291605 

phil@postzegelhandel com www postzegelhandel com 

JAARGANGEN 2000 

JAARGANGEN NEDERLANDSE ANTILLEN 1 A R U B A 

ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA-Davo 
AMERIKA-extra 
AUSTRALIE-Davo 
BELGIË 
CANADA 
CHINA 1999 
CHINA 2000 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE gest. 
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 (Davo) 
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 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

206/10 
211/33 
234/38 
239/43 
244/45 
246/47 
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 380/92 
1968 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 
1977 531/62 27,00 
1978 573/00 12,00 
1979 601/44 24,00 
1980 645/75 24,00 

1971/1980 147,00 
1981 676/02 
1982 703/34 
1983 735/63 
1984 764/97 
1985 798/30 
1986 831/58 
1987 859/83 
1988 884/09 
1989 910/34 
1990 935/66 

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

Jaar nrs Euro 

1981/1990 369,00 
1991 967/95 54,00 
1992 996/21 49,00 
1993 1022/47 40,00 
1994 1048/79 59,00 
1995 1080/12 42,00 
1996 1113/40 60,00 
1997 1141/00 83,00 
1998 1201/48 95,00 
1999 1249/97 96,00 
2000 1298/13 73,00 

1991/2000 637,00 
2001 Kompleet 82,00 

1949 Vm 2001 
KOMPLEET 

Euro 1890,00 

1986 1/20 
1987 21/36 
1988 37/53 
1989 54/69 
1990 70/85 
1991 86/102 
1992 103/17 
1993 118/33 
1994 134/50 
1995 151/70 
1996 171/87 
1997 188/06 
1998 207/20 
1999 221/42 
2000 243/59 
2001 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 
20,00 

319,00 
ARUBA-FDC 

Jaar aantal Euro 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
19% 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 

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://www.PostBeeld.com
http://WWW.espa-veiling.nl
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KLM 
De enveloppen die op 4 
december werden meege
geven met de speciale 
vlucht ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaar
dagvan de verbinding 
Amsterdam-Tokyo zijn 
nu bij uw rubriekredac
teur binnengekomen [i]. 

° De KLM heeft bekend ge-
- maakt dat zij per i febru-
-I arijl. is gestopt met de 
^ vluchten naar Sapporo en 
" Nagoya. Het besluit is in-
'2 gegeven door de huidige 
3 luchtvaartcrisis en door 
^ de economische situatie 
i inlapan. 

SAS 
De Scandinavische lucht
vaartmaatschappij SAS 
heeft ook de afgelopen 
tijd weer nieuwe bestem
mingen aan zijn dienstre

geling toegevoegd. 
In mei vorig jaar werd het 
lijstje uitgebreid met 
Washington; er wordt ge
vlogen met een toestel 
van het type B-767. 
25 juni 2001 was de da
tum waarop de bekende 
Midnight Sun Flight werd 
gehouden [2). 
Een toestel van het type 
Airbus A-340 werd op 10 
augustus 2001 ingezet op 
de vlucht van Stockholm 
naar Kopenhagen [3]. 
Het vijftigjarig bestaan 
van de SAS werd op 17 
september 2001 herdacht 
met een speciale envelop. 

SINGAPORE AIRLINES 
We weten inmiddels dat 
de stukken die meegin
gen met de eerste vlucht 
van Singapore Airhnes van 
Amsterdam naar Chicago 
terug zijn op Schiphol 

[4]. Wat United Airhnes 
niet tot een goed einde 
wist te brengen, lukte 
Singapore Airlines wèl, zij 
het improviserend. Op de 
heenvlucht werd netjes 
een aankomststempel op 
de achterkant geplaatst 
[5]; hetvertrekstempel 
voor de retourvlucht 
kwam daar ook terecht. 
De postzegels mochten 
we er zelf op plakken. 

CONCORDE 
Op 29 oktober jl. werd 
weer een zogenoemde re-
paratievlucht met de Con
corde gemaakt. Het ging 
om een vlucht van Parijs 
naar New York [6], die 
voor zover het de terug
vlucht betrof in het teken 
stond van de terroristi
sche aanslagen van 11 
september 2001 [7]. 
Het 'echte werk' van de 

Concorde begon weer op 7 
november 2001, toen er 
zowel van Parijs naar 
New York als van Lon
don-Heathrow naar New 
York [8] werd gevlogen. 
Voor de vlucht Parijs-
New York werd een ander 
toestel gebruikt dan op 
29 oktober het geval was. 

LUFTSCHIFFPOST 
Op 6 december van het vo
rig jaar zou in Oostenrijk 
de 29ste Lujtschifpostfalirt 
worden gehouden. Het 
slechte weer verhinderde 
dat echter, ook al was de 
te vervoeren post al wel 
gereed gemaakt [9]. 

ZEPPELIN NT 
In Zwitserland werd op 5 
december 2001 de ge
bruikelijke Weihnachts-
postfahrt met de Zeppelin 
NT gehouden [10]. 

BALLONVAART 
Op 2 december van het 
vorig jaar was er weer een 
zogenoemde Chnstbndl-
ballonvaart, hetgeen een 
speciale envelop oplever
de [II]. 

Een andere ballonvaart 
die we van de maand de
cember kennen is de Bel
gische 'Sinterklaasvaart' 
(met kerstgroeten) die 
inderdaad eind vorig jaar 
- en ditmaal op de juiste 
datum, 6 december -
werd gehouden [12]. 

Dat de euro van ons alle
maal is weten we inmid
dels wel. In Duitsland is 
die boodschap ook goed 
begrepen: ze gaven er een 
speciale ballonpostkaart 
vooruit [13]. 



Küken naar een voorraad 
van honderdduizenden 
postzegels op land of motief 
en desgewenst meteen kunnen 
bestellen? 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzeqelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of motief Duizenden pagina s 
honderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto) prijslijs

ten met verkoopprijzen of inruilprij

zen vrijwel alle leverbare catalogi 
albums, benodigdtieden nieuwe uit

gaven zonder abonnement uit voor

raad leverbaar speciale kin

derpagina's etc 

Post en wmkeladres 
Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem, 
tel 0235272136, 
fax 0235272753, 

email info@postbeeld nl 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 
(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 

Uit voorraad postfris 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 WestEuropa 

Een uitgebreide voorraad aan benodigdheden is aanwezig 
Wij verzorgen ook uw mancohjsten en leveren alle nieuwe uitgiften m abonnement 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel / fax 0575  54 02 54 / 51 40 48 
Email postmaster@dezutphensepostzegelhandelnl 
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 

kosel.nl 
Meer dan 21.000 artikelen op 1.200 pagina's. Altijd actueel! 

Wereldwijd portovnj thuis bezorgd' 
AdolfKoselKG Hebragdssse? 9 A 1095Wenen OostennjtTel 0043/1/40643030 Fax 33 E mail mfo@kosel nl 

LET^ ^TE^^ÄTD©G^ÄL 
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 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
47/58 
59/63 
69/73 
74/85 
86/88 
95/09 
110/18 
119/34 
135/36 
141 
142/44 
150/58 
164/81 
182/86 
187/91 
192/96 
197/07 
208 
209/13 
214/18 

Luxemburg 
€ 115 
€ 84 60 
€ 27 00 
€215 00 
€ 5 40 
€ 2160 
€ 215 
€ 6 20 
€ 3 60 
e 7 20 
€ 4 30 
€ 5 40 
€ 4 40 
€ 1 10 
e 6 50 
€ 100 
€ 9 00 
€ 145 
e 4 85 

9 00 

219/25 € 22 50 
226/30 € 4 50 
233 € 3 60 
234 38 e 36 00 
239/43 e 36 00 
244/48 € 34 00 
249/50 € 21 70 
251 € 215 
252/57 € 57 60 
258 € 1 0 80 
259/73 €486 00 

6 40 
215 

18 50 
€ 7 20 

274 
275 
276/81 
282/87 
288/93 € 14 40 
294/99 € 810 
300/05 € 23 40 
306/11 
312/21 
322 

€ 9 00 
€ 3 95 

0 45 
324/29 € 18 00 
333 
334/35 
356/59 
360/66 
367/71 
384/87 
388/91 

1 45 
7 20 
0 45 
0 80 
160 
0 55 

. 165 
392/97 € 18 00 
398/01 € 6 50 
402/05 € 5 75 
406/09 € 11 70 
410/13 € 810 
413a/24 € 16 20 
425/28 € 10 80 
429/32 € 9 90 
433/38 € 36 00 
439/42 € 12 60 
443/48 € 72 00 
449/52 € 13 50 
453/54 € 25 00 

454a € 36 00 
455/60 € 22 50 
461/64 € 14 40 
465/70 
471 
472 
473/74 
475 

€ 7 20 
€ 2 50 
€ 1 60 
€ 4 1 5 

3 60 
476/81 €12 60 
482 
483 
484/89 € 14 40 
490/93 
496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
510 

3 60 
4 85 
9 90 
135 
3 60 
1 10 

511/13 € 27 00 
514/16 €126 00 
517 
518/19 
520/25 
526/27 
528/30 

1 10 
€ 2 35 
€ 5 40 
€ 1 60 
€ 3 25 

534/39 € 
544A/47 € 
553/58 € 
570/75 € 

589/94 
595/98 
603/08 
614/19 

Alle nietgenoem 
de nrs intJien 
voorrad g 35% 

LP1/6 € 3 60 
7/15 € 4 30 
16/20 €39 50 
21 € 1 45 

Blokjes 
2 € 4 65 

€ 40 00 
€ 0 90 
€ 9 00 
€ 6 30 
€ 39 60 
€ 1 40 
€ 215 
€ 2 50 
€ 105 
€ 180 
€ 135 
€ 160 
€ 2 75 
€ 3 25 

Luxemburg en Zwitserland Posflris NR s volgens VverI el Tellier 
Dienst 
54/65 
77/81 
82/95 
96/13 

€ 37 80 
€ 90 00 
€ 21 60 
€153 00 

129/43 €2160 
144/48 € 16 20 
158/73 € 215 
174/86 € 3 25 
195 € 2 15 
196 € 1 55 
197 € 1 55 

Port 
1/7 
10/16 
17/22 
23/26 

€ 54 00 
e 2 90 
€ 7 20 
€ 5 40 

Telegram 
1/5 € 41 95 

Zwitserland 
Postfris 
56 € 4 30 
107 € 6 45 
113/27 €423 00 
128/33 € 34 20 
138/44 €756 00 
145/48 € 30 60 
149/50 € 89 10 
154/56 € 3 9 60 
157/67 €126 00 
168/69 e 21 60 
173/75 € 1 0 80 
176/78 € 1 0 80 
185/87 
192/95 

9 
7 20 

196/11 €194 40 
214/17 6 1 65 
218/21 
222/25 
226/29 
230 
231/34 
235/38 
241/45 €234 00 
246/49 
250/53 

1 65 
e 1 65 
€ 1 45 
€129 60 
e 1 45 

€ 16 
€ 4 65 

254/59 € 36 00 
260/62 € 1 00 
271/77 € 3 6 00 
278/81 
282/85 

3 25 
e 3 25 
€ 4 30 

289/97 € 1 4 40 
298/01 
303/06 
307/10 

3 95 
1 65 
8 30 

313ayi5a€ 1260 
313b/15be 64 80 
313c/15c€ 75 60 

316/19 € 1 80 
344/47 € 2 00 
349/53 € 1 0 1 0 
354/57 € 1 55 
358/66 € 1 9 80 
371/74 e 1 35 
380/83 
388/91 
393/94 
395/98 
419/22 
423/26 
433/36 
437/40 
441/44 
445/48 
449/52 
457/60 
467/70 
471/73 
474/76 
477/80 
493/96 
497/01 
502/06 
507/11 
512/16 
517/20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
539/43 
544/47 
548/52 
558/61 
562/66 
567/71 

1 65 
6 45 
1 15 
2 25 
5 40 
1 80 
1 55 
3 60 
180 
145 
215 
2 50 
180 
0 75 
0 80 
2 70 
165 
7 20 
5 05 
7 90 
4 30 
1 80 
5 05 
3 60 
5 05 
2 00 
4 30 
2 65 
4 30 
2 70 
4 70 
4 70 

576/180 e 3 60 
581/85 e 3 25 
586/89 
590/94 
595/96 
597/01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
634/38 
639/42 

1 75 
3 95 
1 95 
3 05 
125 
3 60 
4 65 
215 
1 15 
2 50 
215 
2 35 

643/601 € 32 40 
661/65 € 4 30 
668/72 
673/76 
677/81 
684/88 
LP1/2 
3/9 
10/12 

e 3 05 
e 1 05 
e 2 50 
€ 1 60 
€129 60 
€ 52 20 
€ 20 70 

10a/12ll e 59 40 

13a/15b €174 60 
16/18 
27/34 
34a 
35 
36/39 
40 
41 
42/43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Gouden munten 
Nedertand 
f 5 1812c 68 50 
110 1875€68 50 
110 1876€68 50 
110 1877€68 50 
110 t879€68 50 
110 1897€8000 
t lO 1911€68 50 
110 1912€68 50 
f 10 1917€68 50 
f 10 1925e 68 50 

Uni daalder 
Goud 1979 

€ 80 00 
Dukaat 1974 

€ 50 00 
Dukaat 1985 

€ 52 50 
Dukaat + dubbele 
dukaat m cassette 
1996 €135 00 
Gouden 1/2 rijder 
1750 

€ 60 00 

€ 7 20 
€ 32 40 
€ 3 60 
€ 155 
€ 5 05 
€ 7 55 
e 4 85 
€ 24 30 
€ 11 70 
e 215 
€ 105 
€ 145 
€ 1 45 
€ 135 

€297 00 
€ 3 05 
€ 23 40 
€144 00 
€ 37 80 
€ 23 40 
€ 72 00 
€ 48 60 
e 30 60 
e 90 00 
e 36 00 
€ 5 75 
€ 16 20 

Ned Antillen 
1100 1973 

€ 80 00 

Zuid Afnka goud 
1 rand 1964 

€ 60 00 
1 pond 1928 

€ 80 00 
Krugerrand 1982 

€390 00 

Amerika Goud 
20 dollar 1904 

€445 00 
20 dollar 1907 

€390 00 

Frankriik goud 
10 trank 1859 

€ 45 00 
10 trank 1868 

€ 50 00 
20 frank 
Napoleon € 80 00 
20 frank 1854 

€ 80 00 
20 frank 1856 

€ 80 00 
20 frank 1863 

C 80 00 
20 frank 1865 

€ 80 00 
20 frank 1869 

e 80 00 
20 frank 1906 

€ 80 00 
20 Frank 1909 

€ 80 00 

Duitsland Pruisen 
Goud 
10Dri l l873 

€ 70 00 
10 DM 1903 

€ 70 00 

Engeland Goud 
Pond 
1931 € 9 5 00 

Mexico Goud 
2 Pesos € 35 00 
2 1/2 Pesos 

€ 37 50 

Dostennjk Goud 
10 Corona 1911 

€ 45 00 

Zwitserland Goud 
20 Frank 1947 

€ 85 00 

Inlichtingen verkrijgbaar bij Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
^ t ^^ t .M, ■ Tel./Fax 0302618720 
S.J.C, den Oudsten G.ro2i62775 

Bank 39 47.69.112 

ientiors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Olidenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 0 7 6  5200105 
Email: 

INSULINDE 
L. V. Meeridervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
Email: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 

:rein@planet.nl 
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Australië 
Australia Day 
Al een aantal jaren ver
schijnt er op Australia Day 
(dit jaar was dat op 23 ja
nuari) een postzegel
boekje dat is gewijd aan 
Australiërs die een bij
drage aan de identiteit 
van het land leverden. De 
ontwerpen blijven een 
geheim tot aan de dag 
van uitgifte, zodat ik er 
op dit moment niets over 
kan meedelen. Wel is be
kend dat het dit jaar om 
vijf personen gaat en dat 
het boekje tien zegels van 
45 cent bevat. 

Motorrace 
Op 27 februari verschijnt 
een zes waarden tellende 
serie die aandacht be
steedt aan de motor
sport. Tegelijk met deze 
serie komt er een boekje 
met tien zegels van 45 
cent. Zoals eerder is er 
ook een boekje verkrijg
baar met tien van zulke 
boekjes. Maar zulke 
boekwerken passen in 
geen enkel album! 

België 
Vro65 Doorjaar 
Hoewel de winter nog 
moest beginnen, kwam 
de Belgische post al op 10 
december met twee voor
jaarsbloemen in boekjes. 
'Moet kunnen', zal men 
denken. Ja, ook mijn 
bloemist heeft al sinds 
oktober volop tulpen in 
de aanbieding. 
De zelfklevende bloe
menzegels zijn niet voor
zien van een waardeaan
duiding: het ene boekje 
met de trompetnarcis 
draagt het logo van De 
Post (brieven tot 20 gram 
binnenland, waarde nu 
€0.42) en het andere met 
de Darwintulp is voor
zien van het logo van De 
Post en de aanduiding 

^ Zone A Prior (prioritybrie
= ven tot 20 gram binnen 
° Europese Unie, waarde 
— nu€o.s2). 

S Canada 
~ Nieuwe permanente zegels 
'2 De op 2 januari versche
:: nen nieuwe Canadese 
^ permanente zegels, 
^ noodzakelijk vanwege de 
"■ nieuwe tarieven in 2002, 

('logo' van Canada) en 
drie ambachten (vervaar
diging van juwelen, man
denvlechten en houtsnij
kunst). 

1 ^A hebben een nogal tradi
I "V tioneel karakter. De af

beeldingen zijn: vlag van 
Canada (wapperend voor 
het hoofdpostkantoor in 
Ottawa), ahornblad 

De drie samenhangende boekjes 
uan Canada De qfbecldinä is de
zelfde als die op de zegels 

Het boekje met tien vlag
zegels (elk 48 cent) be
staat in drie verschillende 
kafttekeningen. Samen 
vormen ze een drieluik 
waarop het complete ze
gelbeeld te zien is. Ze zijn 
zowel los als alle drie sa
menhangend verkrijg
baar. 

Canadese houtsnijkunst. 

Twee van de drie zegels 
met ambachten zijn ook 
in een boekje verkrijg
baar; één met zesmaal 65 
cent 'juwelenvervaardi

ging' en één met zesmaal 
$ 1.25 'houtsnijkunst'. 

Universiteiten 
Vanwege de 125ste ver
jaardag van de eerste uni
versiteit in WestCanada, 
die van Manitoba, ver
schijnt op 28 februari een 
boekje met acht zegels 
van 48 cent. De zegel is 
onderdeel van een serie 
'Universiteiten'. De opla
ge bedraagt 3 miljoen 
boekjes. 
Op 27 maart volgt de uni
versiteit van Laval. Het is 
dit jaar 150 jaar geleden 
dat koningin Victoria 
door middel van een oor
konde deze onderwijs
vorm in Quebec (en in 
het Frans) mogelijk 
maakte. Wederom een 
boekje met acht zegels 
van 48 cent, het binnen
landse brieftarief De op
lage is ook nu weer drie 
miljoen. 

enorm aanbod van strips 
en tekenfilms. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in een postzegel
boekje verkrijgbaar. Het 
ene bevat tien zegels van 
4 k. met Rasmus Klomp, 
een sympathieke teddy
beer, getekend door Vil
helm Hansen. Het andere 
bevat tien zegels van 
5.50 k. ('Valhalla') met 
goden en mensenkinde
ren, in een vrije interpre
tatie van tekenaar Peter 
Madsen. 

Duitsland 
Toesla^zegels in boekje 
Hoewel het boekje met de 
Wohlfahrtsmarken van 
2001 al beperkt verkrijg
baar was op de grote 
beurs in Sindelfingen die 
eind oktober werd ge
houden, geeft de Duitse 
postdienst 13 november 
als officiële eerste dag 
van uitgifte aan. Dat de 

GrootBrittannië 
Vouuiboeicje 'Just So Stones' 
Tien eersteklaszegels 
met voorstellingen uit de 
Just So Stories (dierenver
halen) van Rudyard Kip
ling zijn te vinden in het 
op 15 januari in Groot
Brittannië verschenen 
vouwboekje. Net als het 
vorig jaar in februari ver
schenen vouwboekje met 
katten en honden zien de 
Britse post en catalogus
maker Stanley Gibbons 
deze uitgifte als een velle
tje en niet als een boekje. 
Toch moeten we het een 
vouwboekje noemen om
dat het velletje met zelf
klevende zegels op twee 
plaatsen een verticale 
rouletteperforatie heeft: 
bedoeld om het velletje 
tot een handzaam boekje 
te vouwen! 
Kipling verhaalt over de 
wonderlijke beelden en 
geluiden die kinderen in 

Tien diercnuerholen uon Rudyard Kipling. 

Denemarken 
Deense strips 
Figuren uit populaire 
Deense strips en teken
films staan centraal op de 
op 16 januari verschenen 
serie postzegels. De eer
ste Deense strip, gete
kend door Robert Storm 
Petersen, dateert van 
1913. De eerste tekenfilm 
volgde enkele jaren later. 
Tegenwoordig is er een 

Het Darken 'Basse' assisteert bij het aanmeren uan het schip 'Mary'. 

Wohljahrtsmarken in boek
jes te koop zijn is overi
gens een noviteit. 
De zegelszelf versche
nen al op II oktober. Af
gebeeld zijn filmsterren 
uit diverse landen:Char
les Spencer, Marilyn 
Monroe, Greta Garbo en 
Jean Gabin. Op de vijfde 
zegel staat een ouderwet
se filmrol ('akte') afge
beeld. 
Het boekje bevat één 
complete, samenhangen
de serie en kost 10.20 
mark (€5.22). Zegels uit 
het vel en die uit het 
boekje hebben een ver
schillende tanding: 14, 
respectievelijk i3'/^:i3! 
Oorspronkelijk zouden 
Audrey Hepburn en het 
filmpaar Ingrid Bergman 
& Humphrey Bogart een 
plekje op de zegels krij
gen, maar het lukte niet 
daarvoor toestemming te 
krijgen. Dit is ook de re
den dat het boekje pas in 
november verscheen. 

de hen omringende we
reld zien en over die van 
zijn latere reizen. 

Troonsbestijging 
Deze maand viert konin
gin Elizabeth haar gou
den jubileum als vorstin. 
Vijf speciale postzegels 
zagen op 6 februari het 
licht en ook een grootfor
maatboekje. Afgebeeld 
zijn de troonsbestijging 
en vooral momenten uit 
haar eerste regeringsjaar. 
Het boekje bevat onder 
meer de nieuwe jubi
leumzegels en herdruk
ken van de eerste perma
nente zegels met haar af
beelding. 

Ierland 
Permanente serie: uo êls 
Tegelijk met een aantal 
zegels in eurowaarden 
verscheen in Ierland op i 
januari ook een boekje 
met vijf postzegels van 38 
cent (merel) en éénmaal 
10 cent (ijsvogel), teza



^ ^ ™ ^ Rudyard Kipling's 

Hctgeuouuien velletje: gcujoon een postzcgelbockjc' 

men €2.00. Ze zijn ook 
verkrijgbaar uit de overal 
in het land aanwezige au
tomaten, die eerder 
boekjes van £ i.oo lever
den. 

Wenszegeis 
Met kleurrijke verwijzin
gen naar de liefde en naar 
het jaar van het paard ver
scheen op 22 januari een 
boekje met tien wensze
gels van 38 cent. Het be
vat vijf verschillende mo
tieven: hobbelpaard, ted
dybeer, blokken, lap
penpop en een treintje. 

OLD FAVOURITES €3.80 

f%%\ 
_  >  ! 

^Êak> ■■ Vi'.. ' H 'wk 

^ "% '■• t^ 
am» Fosr post 

Het Ierse boekje met ujcnszegcis 

Korea (Noord) 
Successen uit de 20ste KU\XI 
Het op 25 september in 
NoordKorea verschenen 
boekje meldde ik al in het 
decembernummer. Pas 
nu beschik ik over de
tails. De zegels in het 
boekje hebben de ruimte
vaart als thema. Afge
beeld zijn Joeri Gagarin 
(de eerste man in de 
ruimte), de Apollo iisa

telliet (maanonderzoek), 
een Koreaanse satelliet 
en de Europese satelliet 
Giotto (onderzoek ko
meet van Halley). 
De oplage bedraagt 2.500 
boekjes; daarnaast wer
den er ook nog 500 met 
een ongeperforeerde in
houd uitgegeven. 

Kroatië 
Kerstmis 
Op 22 november gaf de 
post van Kroatië een 
boekje uit met tien kerst
zegels van 2.30 k. Afge
beeld op de zegel is de 
aanbidding van de Drie 
Koningen. 

Boekjes in 2002 
Gepland zijn de volgende 
Kroatische postzegel
boekjes: 
2304 Vlaho Bukovac 
0506 Flora van 

Kroatië 
2111 Kerstmis 2002 
0212 Moderne 

schilderkunst 

NieuwZeeland 
The Lord ojthe Rin^s 
Peter Jacksons filmtrilo
gie, gebaseerd op Tol
kiens The Lord o/the Rings, 
is in z'n geheel in Aote
aroa, NieuwZeeland, op
genomen. Er zijn daarbij 
meer dan honderdvijftig 
locaties gebruikt. Vanaf 
oktober 2000 trotseerden 
de filmmakers en de ac
teurs sneeuw, hagel, 
overstromingen, stormen 
en meedogenloze hitte. 
Het resultaat was een 

i ^ 4 Ä 4 
Kmt.i Slailip Corpurrflum 

postzegelboekje waard! 
Het verscheen, net als de 
serie, op 4 december en 
het bevat vier zegels van 
40, vier van 90 cent en 
éénmaal de restvan de 
serie (40, 80, 90, $ 1.30, 
$ 1.50 en $ 2.00). 

Op de voorzijde uan het boekje staat de Koreaanse kunstmaon 
Kujangmyongsong 1, gelanceerd op 31 augustus iggS 

Voorzijde van het boekje van 
NieuujZceland. 

Rusland 
24 ni£uu;e boekjes! 
In Rusland heeft men de 
smaak te pakken. De op 
12 juli verschenen serie 
'Kerkgebouwen', be
staande uit veertien ze
gels van 2.50 r. met ker
ken van traditionele 
godsdiensten blijkt ook 
in even zoveel boekjes 
uitgegeven te zijn. Afge
beeld zijn gebeclshuizen 
van katholieken, luthera
nen, de evangelische 
pinkstergemeente, bap
tisten, adventisten van de 
zevende dag, de Armeen
se kerk, moslims en jo
den. 
Op 20 september volgden 
negen boekjes met af
beeldingen van Russi
sche filmsterren en scè
nes uit films. Ook dit zijn 
weer zegels van 2.50 r. 
Van de filmserie bestaat 
bovendien nog een 
grootformaatboekje met 
een compleet velletje van 
negen stuks. 

ZuidAfrika 
De vele gezichten uan 
Mandela 
Het had aardig wat 
voeten in aarde voordat 
de ZuidAfrikaanse post 
erin slaagde het al in 
2000 aangekondigde 
Mandelaboekje uit te 
brengen. Het zou nu op 
26 november verschenen 
zijn. Zou, want ontvingen 
alle abonnees een 
mededeling over nieuwe 
problemen bij uitleve
ring. 
Maar goed, er valt toch 
wel een en ander over het 
boekje te vertellen. Het 
grootformaatboekje laat 
Mandela op foto's en op 
postzegels in vele hoeda
nigheden zien: als acti

vist, gevangene, vrede
stichter, president en als 
internationaal staats
man, ambassadeur voor 
zijn land en vader van de 
natie. Het boekje bevat 
maar liefst tien zegelvel
letjes. De prijs van het ge
heel komt op 45 r. 

De vele gezichten van Nelson 
Mandela 

Zweden 
Stripverhalen 
Op 24 januari gaf de 
Zweedse post twee boek
jes uit met voorbeelden 
van bekende Zweedse 
stripverhalen. Het ene 
bevat tien postzegels met 
plaatjes van Bertil Almgvist 
over een familie in het 

H A S T E N 
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Kaftje van het boekje over de 
Jamilie 'van der Steen' 

een indruk van de lotge
vallen van een Miss Tang, 
die al vele jaren in een 
stabiele relatie met haar 
echtgenoot leeft, maar 
plotseling door een hevi
ge verliefdheid wordt 
overvallen. Zes zelfkle
vende zegels, alweer met 
breu, vormen de inhoud 
van het 30 kronen kos
tende boekje. 

Reis naar het Zuidpoolgebied 
Vanwege de tariefsverho
ging van 2 januari jl. (het 
port voor overzee be
draagt voortaan 10 k.) is 
de geplande rolzegel van 
7 k. vervangen door een 
boekje met vijf zegels van 
10 k. Het verscheen even
eens op 24 januari en ves
tigt de aanciacht op de 
eerste wetenschappelijke 
Zweedse expeditie naar 
hetZuidpoolgebied 
(19011903), geleid door 
Otto Nordenskjóld. De 
reis leverde heel wat op: 
de resten van een reuzen
pinguin van 40 miljoen 
jaar geleden, fossielen 
van tropische planten en 
verscheidene nieuwe vis
soorten. 

De zegel in het boekje heeft een waarde van io k. (en niet 7 k), 

stenen tijdperk. Het 
paard met de lange haren 
speelt een belangrijke rol 
bij de vele avonturen. Het 
staat dan ook niet toeval
lig  jaar van het paard 
op alle zegels. 
De inhoud bestaat uit 
tien zegels met de aan
duiding breu (5.00 k.) 
voor binnenlandse post. 

Het andere boekje, van 
Joanna Rubin Dranger, 
geeft in enkele plaatjes 



CORRECTIESTEMPELS P n POST: 
EEN NOODZAKELIJK KWAAD? 

Pretentieloos hulpmiddel om op de kleintjes te letten 

Door de voortschrijdende auto
matisering van het postverwer
kingsproces komt het steeds 
vaker voor dat zegels hun af
stempeling weten te ontlopen 
Machinestempels zijn door hun 
beperkte formaat soms met m 
staat èlle zegels op een post
stuk te ontwaarden Tot grote 
ergernis van de filatelisten wor
den die gespaard gebleven ze
gels dikwijls alsnog vernietigd 
en wel zodanig dat ze als verza
melobject onbruikbaar zijn [af
beelding I) 

KOGELPUNTPEN 
Al m 1940 ontving de PTT hier
over klachten van verzamelaars 
Dit leidde er toe dat het eerste 
correctiestempel werd inge
voerd' Het stempel had als 
tekst POSTERIJEN en de over

D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

Correctiestempels zijn ongetwijfeld de meest pretentieloze 

stempels in de filatelie. Ze worden ook wel 'stomme 

stempels' genoemd, omdat ze geen plaatsnaam of datum 

tonen. Ze worden gebruikt om zegels die in het postale 

traject niet zijn gestempeld alsnog te vernietigen. Dit 

gebeurt om hergebruik van de zegels te voorkomen. Tot 

nog toe waren er in Nederland drie typen 

correctiestempels bekend, maar onlangs is er een nieuw 

type opgedoken. 

gebleven ruimte werd gevuld 
meteen kruisje [ajheeldingi) 
In die kantoren waaraan het 
stempel met was verstrekt 
moesten ongestempeld geble

ven zegels onbruikbaar worden 
gemaaKt door twee schuine, el
kaar snijdende strepen in inkt of 
mktpotlood te plaatsen 
In 1980^ werd het stempel 

POST ingevoerd, waarbij de 
tweewoorden POST waren ge
scheiden door twee kruisjes [af
beeldingj) Uit het oogpunt van 
uniformiteit moesten de oude 
stempels met de tekst POSTE
R/JEN worden vernietigd Dit 
gebeurde lang met overal, zodat 
het stempel ook nog wel op 
emissies van na 1980 kan wor
den aangetroffen Het gebruik 
van de 'kogelpuntpen' mocht 
verder alleen nog tijdens de be 
stelling gebeuren 

UITGEBREIDE HANDLEIDING 
Al m 1983 werd weereen nieuw 
stempel ingevoerd^, deze keer 
met de tekst ptt post die vier
maal m kleine letters ('onder
kast') in het stempel voorkomt 
[afbeelding 4) Ook werd er een 
uitgebreide handleiding ver 
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strekt, een instructie die ook te-
genw/oordig nog steeds van toe
passing is. 
Als niet-gestempelde zegels bij 
de voorbereiding van de bestel
ling (in het kantoor) w/orden 
ontdekt, moeten ze w/orden ver
nietigd met het stempel ptt 
post. Als de besteller de onge
stempelde zegels tijdens zijn 
ronde ontdekt moet hij ze on
geldig maken door één streep 
over een hoekje van de postze
gel te plaatsen [ajbeeid'mg s). 
Als het gebruik van de 'kogel-
puntpen' niet kan worden ver
meden, moet worden voorko
men dat de postzegel of de tan
ding wordt beschadigd. Het 
komt echter nog steeds voor 
dat het werkwoord 'vernietigen' 
door de beambten en bestellers 
te letterlijk wordt opgevat. Aan
gezien het correctiestempel in 
de bestelkantoren dikwijls ont

breekt of moeilijk te vinden is, 
komt penvemietiging vaker 
voor aan stempelen met het 
correctiestempel. 

EIGEN INITIATIEF 
In de loop van 2001 doken er 
uitknipsels op van poststukken 
met langstempels die de tekst 
PTT POST vermeldden (ajbeel-
ding 6). Na enig onderzoek 
bleek dat deze worden gebruikt 
in de vestiging Veendam en 
mogelijk ook in Bedum. De ves
tigingsmanager heeft een eind 
willen maken aan het gezoek 
naar het correctiestempel en 
heeft voor iedere rij sorteerkas-
ten een zelfinktend stempel la
ten aanmaken. Dit is een initia
tiefdat door filatelisten zal wor
den toegejuicht. 

ONECHTE CORRECTIESTEMPELS 
Om de attentiewaarde van hun 

drukwerken te verhogen, wer
den door firma's (rol)zegels ge
plakt die een voorafstempeling 
kregen met stomme stempels 
met de tekst PTT POST (afbeel
dingen 7, 8 en g ) . Vooral de uit
geversmaatschappij The 
Reader's Digest was een beken
de afzender van dergelijke stuk
ken [aftieelding 10); het op deze 
stukken gebruikte POST-stem-
pel had een grotere diameter 
dan het echte correctiestempel. 
De firma BMW gebruikte een 
stempel waarvan de diameter 
twee millimeter kleiner was (af
beelding 11). Deze methode van 
frankeren en vernietigen be

hoort sinds kort tot het verle
den. Tegenwoordig heeft men 
hiervoor port-betaaldzegels't. 

Noten: 
': PTT-Dienstorders NR303, 
3 juli 1940. 
:̂ PTT-Dienstorders H.312, 

22 juli 1980. 
3: PTT-Dienstorders H.67, 
15 februari 1983. 
t; Filatelie 2000 /n , pagina's 
750 en 751. 
Voor het stempel POSTERIJEN 
zie ook L. Coldhorn, Het Poste-
rijen-mysterie bijna opgelost in 
'De Postzak', nummer 182, juni 
1996. 

BMW730t 
Vermogen 197PK TopsnelMid 212ten/u 
P'i|s / 94 570 - (mW alteveitftgskosien) 

Stelt u zich eens voor 
mevrouw Veenstra 
Er komt «en BHW 730i bi] u de 
straat innjüen, hij stopt voor 
nunmer 6 Oe chauffeur bpït 
bi] u aan en zegt "Alstublieft 
mevrouw Veenstra, uw 
prijs in Neckermann's Topklasse 
Pruzergala" i 
Dit kan wsrkelijkhe^d worden, Ï 
want aan u is een nummer toegekende 
dat u recht geeft op één van de 
topklasse prijzen' Binnen enkele 
dagen zult u de schriftelijke 
bevestunng van dit bericht ont-
vanqen Neg even geduld dus, 
meviouw Veenstra! 

D VEENSTnA 

DE ACHTKAHT 6 

92B5 VG BUITENPOST 

Komniercieel "Üirekteur 

SUPPLEMENTEN 2001 
de onderstaande DAVO supplementen 2001 zijn nu 
bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Geïllustreerd Verzamelen Nederland 
Geïllustreerd Verzamelen Nederland Velletjes 
Nederland Basis, Nederland Extra 
Nederland Velletjes, Velletjes Extra 
Nederland Postzegelboekjes, Postzegelboekjes Extra 
Nederland S (combinaties uit boekjes) 
Nederland Dienst, Postzegelmapjes 2e helft 2001 
Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Bezoek ook onze website: www.davo.nl 

; Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel.: 0570-502700, e-mail: info@davo.nl 
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POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

■TrK% 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd In alle landen. 

Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 

een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 

Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huls. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistische benodigdheden. 

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. 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

V A N VILHIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelportijen 
etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop aan. 
Met ons aanbod van nneer dan 500 partijen zijn wij de grootste op dit 
gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage kos

ten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te bieden 
tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder enig risico. 
Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze maandelijk

se voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. Van VLIET Geopend woe.vr.l 1.0017.00 (ffffsm, 
Molecatenlaan 1 ó b zat. 11.0016.00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 Email WVLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzhvanvliet.nl 

Abonneert U op MICHEL RUNDSCHAU. 
De maandelijkse aanvulling op alle Michel catalogi, 
gehele weteld. Duidelijke catalogisering van alle 
nieuwtjes met afbeeldingen in kleur. 
Een absolute must voor motiefverzamelaars. 
Jaarabonnement 12 nummers €36,10. 
Vele interessante vakartikelen. 
Een gratis proefnummer zenden wij U op aanvraag 
gaarne toe. 

Thans beschikbaar MJchel Zuid en Centraal Afrika 2002, 
Overzee band 6, prijs € 48,70 

Inhoud o.a.: Angola, Botswana, B.I.O.T., Congo, Madagaskar, 
Namibië, Rhodesië, Seychellen, RSA, 
Tristan da Cunha, Zaïre. 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 
fax 0306933011, postgironr 1700 

POSTZEGELS {VER)KOPEN ? 

www.postmunt.nl 
SCANDINAVIË 

ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFARÖER

GROENLANDIJSU\NDFINU\ND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313419041 

P Z H R O N H E n o C n c I T Einail:pzhronh@bart.nl 

IERLAND €23,00 
Hibernian handboek en catalogus Ierland 2002. 

Nu verkrijgbaar bij uw plaatselijke postzegelhandel, of bij 
Importeur Henry Kuipers, Beethovenlaan 15, 7604 GC Almelo 

email: hkuipers.3(S!hccnet.nl 
Prijs €23,00 plus porto €2,50. Giro 6868218, tel. 0546532155 

1 < %  ^ » ' » ■ ' % ' • « • ' % ' « "^"n 

c Bel voor informatie: 
Jeanine de Troye 

) Brouwer Media 
Tel. 033-4335231 
Fax 033-4335258 
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SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
liebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënsen/ice 

Velllngschema 

maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GHATÊS catalogus: 

"POVEIA" 
l^eckarstraat 8 
9406 VIM ASSEN 
tel.: 0592350486 
fax: 0592355861 
email: ).2inkstok@poveia nl 
http://www.poveia.nl 

' P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

KOM NAAR DE 
51E CAPELSE P0STZECELBEUR5 
Zaterdag 23 en zondag 24 februari 2002 

Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Ondanks de Euro, blijft het "Dubbeltjeshoek". 
• Toegang gratis 
• Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle a/d IJssel 
• Gratis overdekt parkerenl 
• Openingstijden beide dagen van 10.00  17.00 uur. 
Voor inlichtingen: tel.: 06S124S528 (Hr. A.j. Elshoff) 

(FILATEHSTENVERENIGING) 

SSEL & LEKSTREEK IJ 
BEURSDATA 2002: 2 8 / 2 9 SEPTEMBER EN 2 3 / 2 4 NOVEMBER 

mailto:WVLIETUG@WXS.NL
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OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mailadres: e.braakensiek@worldonline.nl 

Landelij'ke secretariaten: 
NVPV: C. Verlooij, J.W. Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax: 071-
5619264. 
Fsderatie I V Philatelien: Geul
straat 26, 5463 RL Veghel, 
©0413-310805, e-mail: j.slee-
gers(5)hccnet.nl. 
De Globe: J. van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
JcufldFilatehe Nederland: mw. 
W. ten Noever Bakker, Valke
horst 5, 2675 WD Honselers-
dijk, ®oi74-63ioi5, e-mail: 
willeke.tnb@)wxs.nl. 
Ned Ver Voor Thematische Fila
telie: J.C. van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aal
smeer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P V De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525. 
Almere: 
VPVA Almere; 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 BE Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EE Almkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV Amers/oort; C. de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad23,38i3KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmsteluecn ; S. Zaal, Wol-
fert van Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020-
6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, 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; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemi
cals BV, Postbus 38000,1030 
BN Amsterdam, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071 AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 

1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, e-mailadres: 
hvandenbrink(3)hi. nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138. 
FV 'De Globe'; M.A. Buitenhuis, 
Josine Reuhngstraat 7, 
7321LA Apeldoorn, ©055-
3666000. 
Appingedam: 
PVAppingedam; 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; I.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arn
hem, ©026-3231678, e-mail: 
j_huiskes@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; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20,3742 XP 
Baarn, ©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeve
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1171 LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©0342-412915, e-
mail: p.broekema(3)fv-deglo-
be-barneveld. myweb. nl. 
Bergen op Zoom: 
P21) Philatelien West-Brabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165-535489. 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MD 
Bergen 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-
straat 6, 6644 CG Ewijk, 
©0487-521618. 
Beverwijk: 
KPC BeveriDijk; R.v.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. C.C. 
Diepeveen, Birkastraat 43, 
3962 BN Wijk bij Duurstede, 
©0343-578644. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhiIatelica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944-

Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, 
Koninginneweg 158, 
2411XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 IG 
Borne, ©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zartlaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o ;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBreda; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Pzu Philatelica Wcst-Brabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165-535489. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-
Westuoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961 GT Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FV IJssel-«.Lekstreck; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoeuordcn e 0.; J. Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, © 0523-260051. 

Dalfsen: 
IV Philatelica; I.T.M. Bongarts, 

Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Delft; I.e. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis@casema. net. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmeden] 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, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperlo: 
FV'De Globe'; L.A.Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperlo, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; A. Bakker, De 
Vlierbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; I.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314-
342773-
Dord recht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV'Dc Postjager'; J.I. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311 IT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; S. Mulder, Moe
zel 63, 9204 EB Drachten, 
©0512-516038. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e o ; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
AREIshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'DeGlobe';I.LGubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B. W. van Vliet, 
Dr. Schaepmanstr. 37, 

6931 DM Westervoort, 
©026-3118740. 

Echt: 
Phil Ver Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogels@ya-
hoo.com. 
PhVGelre-Gulick/Echt;P. 
Coonen,Iasmijnstraat8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144. 
EdamA'oIentiam: 
P V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
I.M. Osterlmghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; P. Noordanus, Wal-
stukke36, 7152 Eibergen, 
®0545-473559-
Eindhoven: 
Eindhouense Filatelisten Vereni
ging EFC, H.I. Hofstede, 
Van Galenstraat 17, 5694 CD 
Son en Breugel, 
©0499-476414. 
Eist: 
FV'DeGlobe';M.B.P. Boeve, 
Ceres go, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678. 
Emmeloord: 
IVPhiIatelica; LI. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P V Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591-361814. 
Enkhuizen: 
IVPhiIatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E P V ; W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HREpe, ©0578-
627090. 
Etten-Leur: 
Pzu Philatelica West-Brabant; K. 
v.d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165-535489. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 

ADRJESVERBETERINGSFORMUUER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PnnsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook e-mailen; het adres is 
e.braakensiek@u)orldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl


van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerce/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV 'De Bevelanden', J A Grim-
mmck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945 , , 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui-
zen,®035-5262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGonnchem e 0 , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Binee, 
Rossimstraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702 
PhilatelicaDenHoofl.Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC De KriTifl , W Hoogendijk, 
Weerselostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Shell Tc Werue.qfd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV'Vredestcm , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV's-Grauenhaflee 0 , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
lVPhilatelica,D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GRJ, ©050-5344229 
PVGronm3en,J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EWGronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk-
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©023-5263267(na 19 00 
uur) 
n'Phi!atehca,HJ Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 

c-, PVHaarlemmermeer,mw I E 
° van Rhenen, Kinlozen 39, 
<M 2i5iXBNieuw-Vennep, 
— ©0252-675215 
2 Halfweg-Zwanenburg: 

P Z V S P A , J C vanderBijl , 
^ Houtrijkstraat9,1165LL 
^ Halfweg, ©020-4974024 
'^ Harderwijk: 
^ PV Harderuiijk en Omstreken, 
" W C Willemse, Bosboom 
2 Toussainstr 5 ,3842ZZHar-

_ J ^ derwijk, ©0341-413653 
, ^ , Hardinxveld: 
ilk 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: 
PV Hccrenucen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhu^ouiaard 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: 
FVDen Helder, L Ch Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hellcuoctsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Oms
treken , T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail 
pzvdehelm@planet nl 
WPVHelmond,; Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
AmbachtseFV.JSP van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BKZwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 CM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
's-Hertoflenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV'Black Penny' ,« L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhiIatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheiuaard,Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
smgel II, 3262 EKOud-
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Bor-
keldsweg 6,7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PCHoo^eueen, H J Ruiter, Sa-
telhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hooflezand-Sappemeer, 
T H Nienhuis, Van Limburg 
Stirumlaan 19, 9602 GN 
Hoogezand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1625 TJ Hoorn, ©022g-
231458 
Philatelico Hoorn e o , W E 
Bok, Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 

K 

Kampen: 
IVPhilatelico, J G Fidder, Gal-
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de. Romeinenstraat 

3, 2225 ZAKatwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV'tFaktcurke,H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

Langedijk: 
IVPhiIatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KRNoord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27, 4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver-
sluis a®worldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland', H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhiIatelica, 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 , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC 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 J 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 Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumerecr Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
626g AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZuid-Limburfl,JI Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Homnga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland', R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, e-mail 
w storm@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 Jacobs, 
Heuvellaan g, 8162 CT Epe, 
©0578-6i33g6 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV Onder de loupe', J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatehca.JMG vanMul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, mw M V d Sommen, 
Mezenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 E-
mail j a lauret@planet nl 
FV'Nouiopost,W J M Goos-
sens, Vendeherstraat 15, 
6562 NAGroesbeek, ©024-
3974654, E mail w j m goos-
sens(g)chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand,J 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 J Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936 

Purmerend: 
IVPhiIatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©029g-
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'DEGIobe',WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
687iVNRenkum 
Reuver: 
FV Filuero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe', M F Bijl, Ko-
nmgsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV'De Globe, H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23,4033 AN 
Lienden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhiIatelica, W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro-

derwolde, ©050-5032608 
Roermond: 
PVRoermond,F Weerts, Hel-
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©077-4661885 
Roosendaal: 
Pzu Philatelico West-Brabant, K 
v d Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, 
©oi65-53548g 
PVRoosendaaI,A J.M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PV Philatelico, P Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
ROVShelI-Filatelie,J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J. Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhiIatelica, E Tabak, Julia 
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
2i2g67 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald@)wxs nl 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281 AWIUjswijk, 
©070-3995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPVSassenheim, B G Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Julia-
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo ; O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Slied recht: 
PV'Philetica',J vanSchaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362 TB Shedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
PV Eemland, J van der Vos, 
Julianalaan 18, 3871VJ Hoeve
laken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
lVPhilatelica,Evd Graaf 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhiIatelica, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZeeuuisch-Vlaandcren, G v d 
Bosch, Sweehnckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 



Tiel: 
Philatelistenclub Tiel, B Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilburfl,WFM 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, El
bedreef 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, 
6369BVSimpelveld 
Varsseveld. 
FV De Globe, H G Breuker, 
Merelstraat 16,7051XM 
Varsseveld, ©0315242990 
Veendam: 
FV Veendam e o , mw C R 
BeereboomLubben, Kaap 
Hoorn 27, 9642 AS Veendam, 
©0598618974 
Veenendaal: 
FV De Globe, CA Meurer,Vi
valdistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Fnmarket, E de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 

Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen, J J J Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV De Globe,] F Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venlo: 
P V Philo Venlo , 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: 
Vlissin^se FV, J Heijkoop, 
Postbus 391, 4380 AJ VUssm
gen, ©0118466665 
Vlijmen: 
PV De Philatelist, A W van Pa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019 
VolkelUden: 
IVPhilatelica,EK 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 Volkerstraat 
40, 5171JN Kaatsheuvel, 
©0416274760 
Wageningen: 
FV De Globe, J A Steenber

gen, Julianastr 40, 6707 DG 
Wageningen 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kamrain
ga, Spmozalaan i DI , 2273 
XA Voorburg, ©070
3871987 
Waubach: 
PV Waubach , E P Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
FilatelicaWecrteo ,f C A M 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495 534357 
Weesp: 
PVWeesp e o , J J van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740 
Wiermgen: 
IVPhilatelica,JM Smit, 
Koogerweg ig, 1777 AV Hip
polytushoef, ©0227592138 
Winschoten: 
IVPhilatclica, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PVWinsumeo , 0 Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ Warffum, 
©0595 424685 
Winterswijk: 
FV De Globe, B J Pampiermo
le. Laan van Hilbehnk 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543521960 
FV De Klomp , G J A Epping
broek, Koekoeksr 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543
515408 
Woerden: 
FV Woerden, W O Cornelis
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348423035 

Woudenberg: 
WPV Onder de Loep , mw E 
Mol, Tromplaan 24 3931 AH 
Woudenberg, ©033
2864251 
Wijchen: 
FV De Globe, J H G Gosse
link. Margrietstraat 11, 6602 
CNWijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F J van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343573979 of 06
51079947 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,GC Bakker
Bakker, Nobelstraat 7,1972 
RS IJmuiden, ©0255522310, 
inl rondzending 
IJsselham: 
PV IJsselham , mw D Vrugt, 
P Christmastr 42,8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn , H Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH Koog 
a/d Zaan 
Philatelica Zaanstreek, D Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477 
Zeewolde: 
PVZecu)olde,G W Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol
de, ©0365225827 
Zeist: 
Ze\sUrZege\ Zoekers 2000, P 
Muller, Loolaan 17, 3971 PK 

Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe, mw E vanKes
terenZwaan, IJsbout23, 
6671 HA Zetten, 
©0488452375 
Zevenaar: 
FV De Globe, JJ Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiueland, J C 
Sleutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, © o i i i 
416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , 
W M Buit Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079
3610524 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica,H Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WBZuidla
ren, ©050 4093722 
Zutphen: 
FV De Globe, R M Huttinga, 
V d Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Re^io Zuiartsluis e o , R 
Reijnders Regenboogstraat 3, 
8061 GL Hasselt, 
©0384771726 
Zwijndrecht: 
WPVZunjndrechtc o , mw J C 
Mol Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©0786209088 
Zwolle: 
PVZu)olle,JW Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

IETS 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 kle ine 
a d v e r t e n t i e p l a a t s e n 
Dat wil z e g g e n a l leen 
als u lid b e n t via een ver

e n i g i n g o f als u een i nd 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 ts wil t v e r k o 

p e n ; a ls 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 
zege l , als u d e 41 5 0 0 l e 

z e r s v a n ' F i l a t e l i e ' o p d e 
h o o g t e wi l t s t e l l en v a n 
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 i g e n 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 De e e r s t e dr ie r e 

ge 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 v a n 
e e n k le ine a n n o n c e hee l 
g e m a k k e l i j k Vul d e bon 

(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 , ze 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 Media 
P o s t b u s 2 7 0 
3 8 3 0 AG L e u s d e n 

m ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 
Een advertentie van 
drie regels kost 5 
euro; voor elke regel 
meer betaalt u 
€ 2 ,50 . Vermelding 
van naam en adres 
(o f naam en tele

foonnummer) in de 
advertentie is ver

plicht. Plaatsing o n 

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

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 
€7.50 
€ 1 0 

€ 1 2 , 5 0 

€ 1 5 

€ 17,50 

Schrijf de tekst uan uui annonce hierbouen netjes uit Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'en uakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat:, 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

Q DIVERSEN 

PC)Plaats: (handtekening). 

Telefoon: 

Giro/banknummer:, 

Ten name van: 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 
behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 
'Filatelie'. 



SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

GRATIS A6-KAARTEN 
IN DEN HAAG 

Door een gemeentelijke 
herindeling per i januari 
2002 zijn enkele wijken 
uit de gemeenten Leid-
schendam, Rijswijk en 
Nootdorp tot Den Haag 
gaan behoren. Voor de 
bewoners betekende dit 

Voor ons als verzame
laars is van belang dat het 
hier gaat om kaarten in 
het afwijkende A6-for-
maat. Deze verhuiskaar-
ten worden normaal al
leen geleverd aan klanten 
die ze door de PTT heb
ben laten bedrukken met 
hun oude en nieuwe 
adresgegevens. In Den 

veranderingen in het 
stadsbeeld van bekende 
Belgische plaatsen. Links 
op de voorzijde van elke 
kaart staat een reproduc
tie van een ansichtkaart 
uit het begin van de twin
tigste eeuw, terwijl het 
zegelbeeld een recente 
kleurenfoto toont van de
zelfde locatie. 
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een administratieve 
adreswijziging: hun 
straatnaam en huisnum
mer bleven hetzelfde, 
maar de postcode en de 
woonplaats veranderden. 
Als tegemoetkoming 
hebben de betrokkenen 
van de gemeente Den 
Haag een setje van veertig 
gratis verhuiskaarten ge
kregen om de adreswijzi
ging aan hun relaties te 
melden. 
Volgens een zegsman bij 
de gemeente Den Haag 
zijn er duizend setjes be
steld bij PTT Zakelijke 
Markt, dus in totaal veer
tigduizend kaarten. 

mm i , M 
Haag gaat het nu om 
kaarten waarop geen 
adresgegevens zijn ge
drukt. De afzenders heb
ben ze zelf ingevuld, 
waarbij blijkt dat ook bij 
een administratieve 
adreswijziging emoties 
een rol kunnen spelen: 
veel van de betrokkenen 
noemen de oorzaak van 
hun adreswijziging 'an
nexatie' door Den Haag. 

NIEUWE UITGIFTEN 

België 
Een serie van tien brief
kaarten met als thema 
Vroeger en nu illustreert 

Afgebeeld zijn respectie
velijk Antwerpen-Groen-
plaats, Arlon-Place Leo
pold, Brugge-Steen
straat, Gent-Graslei, 

Hasselt-Grote Markt, 
Leuven-Martelarenplein, 
Liège-Place St-Lambert, 
Mons-La Grande Place, 
Namur-Pont de Jambes et 
Citadelle en Wavre-Eglise 

twee kaarten die uitgege
ven werden op verzoek 
van de FEBIAC, de Belgi
sche Federatie van de Au
tomobiel- en Tweewieler-
industrie. 

St.Jean-Baptiste. De kaar
ten zijn niet voorzien van 
een waardeaanduiding en 
kosten €0.42 per stuk. De 
uitgiftedatum is 10 de
cember 2001. 

Van Cori de Scheepsjongen, 
een stripfiguur van de 
hand van Bob de Moor, 
verscheen het eerste 
avontuur in 1951 in het 
weekblad Kuijje. 

Dat feit werd op 10 de
cember 2001 herdacht 
door de uitgifte van een 
briefkaart (koning 
Albert II, zonder waarde
aanduiding) met een af
beelding van Con in het 
scheepswant. De kaart is 
uitgevoerd in bordeaux
rode druk op lichtgeel 
papier en kost €0.42. 

De eerste Belgische brief
kaarten van het nieuwe 
jaar verschenen op 17 ja
nuari 2001. Het gaat om 

De eerste kaart wijst op 
het honderdjarig bestaan 
van de Internationale Au-
tomobielsalon van Brus
sel, gesymboliseerd door 
een oldtimer. De tweede 
kaart wijst erop dat het 
evenement dit jaar plaats
vond van 17 tot en met 29 
januari en toont het affi
che. Ook deze beide 
kaarten kosten €0.42 per 
stuk. Zoals alle Belgische 
brieflaarten zonder 
waardeaanduiding zijn ze 
onbeperkt geldig. 

China (Taiwan) 
Volgens de Chinese as
trologie leven we in het 
Jaar van het Paard. Dat 
nieuwe jaar werd aange
kondigd met een reeks 
van twaalf geïllustreerde 
briefkaarten die versche
nen op 3 december 2001. 
Het zegelbeeld (waarde: 
NT$ 2.50) in de linkerbo
venhoek IS dat van de 
nieuwjaarspostzegel; op 
de beeldzijden van de 
kaarten staan twaalf ver
schillende afbeeldingen 
van paarden. 

De kaarten worden voor 
NT$ 30 per setje verkocht 
in een kleurige omslag; 



de oplage bedraagt 
149.000 setjes plus 
26.100 losse exemplaren 
van elke kaart. 

Duitsland 
De Bund Deutscher Philate
listen heeft de sympathie
ke gewoonte haar leden 
elk jaar een filatehstische 
attentie te schenken. Vo
rig jaar was het een bij
zondere PlusbneJ, die 
meezonden werd met het 
novembernummer van 
het bondsblad philatelic. 

j in hardroze. Deze enve
lop werd uitgegeven in 
mei 2000 in een oplage 

j van duizend stuks; van
S wege de verzending naar 

het buitenland is mijn 
exemplaar bijgefrankeerd 
met een zegel van 18 p. 

NieuwZeeland 
In het kader van een uit
gebreide emissie Lord of 
the Rings van 4 december 
2001 zijn zes voorgefran
keerde maximumkaarten 

I uitgebracht. 

L« 
Jahresgabe 2001 

Goldmünze 
zum 
Abschied von der 
DMARK 

Voor het zegelbeeld van 
deze C6envelop werd 
gebruik gemaakt van de 
Europazegel uit het jaar 
2000, kinderen rond een 
toren van sterren. De illu
stratie en het gelegen
heidsstempel schenken 
aandacht aan de uitgifte 
van een gouden munt
stuk dat uitgegeven werd 
bij het afscheid van de 
Duitse Mark. 

GrootBrittannië 
Britse personen en instel
lingen die minimaal dui
zend postwaardestukken 
nodig hebben, kunnen ze 
bij de posterijen laten 
vervaardigen volgens hun 
eigen specificaties. 
Stamped to Order (STO) is 
de term voor dit soort 
stukken, die vaak zegel
beelden vertonen in af
wijkende vormen en/of 
kleuren. 

m 

Op de beeldzijde van elke 
kaart staat een scène uit 
de fdm, met daarop een 
postzegel geplakt die 
ontwaard is met het eer
stedagstempel. Op de 
adreszijde van de kaarten 
staat naast een portbe
taaldaanduiding met drie 
verticale strepen ook een 
afbeelding van de postze
gel waar het om gaat. Een 
set kaarten kost $ 12. 

iW|Wö^«ds the 

'Si l* 

By air mail 
Par avion 

P o &CM. toloS 

Ik ontving een envelop 
van de Postol Stationery So
ciety , bedrukt met het ver
enigingslogo en een 
tweedeklasaanduiding 

Een serie van 21 voorge
frankeerde enveloppen 
(uitgiftedatum onbe
kend) schenkt aandacht 
aan verschillende regio's 

^ ® m l 
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envelop BonusBrief zijn 
ter gelegenheid van 
Kerstmis 2001 twee nieu
we versies verschenen, 
metals motief respectie
velijk 'Christkindl' en 
'Sneeuwman'. Per set van 
vijf worden ze verkocht 
voor €3.63. De oplage be
draagt 50.000 sets, de 
uitgiftedatum is 30 no
vember 2001. 

Portugal 
Amalia Rodrigues (1920
1999) was ongetwijfeld 
de beroemdste Portugese 
zangeres aller tijden. Een 
brieflcaart met haar por
tret in het zegelbeeld (53 
e./€0.26) en als illustratie 
op de linkerzijde ver
scheen op 8 juli 2001. 

en steden in NieuwZee
land. Elke envelop is 
voorzien van een portbe
taaldaanduiding met drie 
verticale strepen en het 
beeldmerk van de poste
rijen in rood, met daar
naast een aanprijzing van 
de bedoelde regio of 
stad. 
De teksten luiden: 
Whoteuer it tokes Ashburton 

District; 
Auckland City oJSails; 
Christchurch & Canterbury; 

New Zealand fresh each 
day I; 

I am Dunedm; 
Gisborne New Zealand; 
Hamilton  more thon you 

expect; 
Hawke's Bay uime country; 
Destination Manawatu; 
Loue Marlborough; 
Nelson hue the day, 
Birthplace of a nation North

land Neu; Zealand; 
Rotoruafeel the spirit  Ma

naakitanga; 
Southland Neu; Zealand 

spirit of a nation; 
Taranoki; 
Lake Taupo thinkfresh; 
Tfluranga simply superb, 
Timoru; 
Well worth thejourney Wan

ganm historic riuer city; 
Send yourself to Wellington; 
West Coast; 
Whakatane District  hue 

with the sun. 

Norfolkeiland 
Twee brieflcaarten die op 
3 augustus 2001 versche
nen (genummerd 6/2001 
en 7/2001) tonen op de 
beeldzijde een overdaad 
aan thematisch bruikba
re elementen. 
Beide kaarten zijn voor
zien van een zegelbeeld 
metvogelmotief; mijn 
exemplaren zijn boven
dien ontwaard met een 
eerstedagstempel met 
een vogel. 

Aanleiding voor de uitgif
te was blijkbaar de ten
toonstelling PhilaNippon, 
wat verklaart dat er een 
afbeelding van een Japan
se videocamera op de ene 
kaart staat en een afbeel
ding van een Japans 
beeldscherm op de ande
re. Als aanvullend thema 
is gekozen voor verkeers
veiligheid; in dit kader 
worden foto's getoond 
van een auto die stopt 
voor respectievelijk over
stekend vee en overste
kende ganzen. Het beeld
merk van Norfolk Post en 
een meegedrukt lucht
postetiket completeren 
het geheel. De keerzijde 
van de kaarten is volledig 
blanco. 

Oostenrijk 
Van de voorgefrankeerde 

Verenigde Naties 
Per I januari 2001 zijn de 
volgende postwaarde
stukken uitgebracht: 
VN Geneve: brieflcaart 
1.30 Zwitserse franc; 
VN Wenen: brieflcaart 
€0.51. 



Postzegel Partijen Centrale M 

130 

Het geheim van de Postzegel Partijen Centrale? 
Is het omdat P.P.C, zes hele dagen per week open is? 

Het hele jaar door (behalve officiële vrije dagen); ruim 305 dagen per jaar. 
Is het ons aanbod van partijen, te vergelijken met een redelijk grote veiling, 
met meer dan 2000 partijen, geprijsd vanaf € 5 tot vele duizenden euro's? 

Voor ieder wat wils, zowel voor de beginnende als voor de gevorderde verzamelaar. 
Is het omdat wij 40 zitplaatsen hebben en dat u rustig, onder het genot van een kopje koffie, 

warme chocola of iets fris, de partijen kunt bekijken waar u interesse in heeft ? 
Wij hebben de meeste bekende catalogi waar u gratis gebruik van kunt maken. 

Mocht u vragen hebben dan helpen onze deskundige medewerkers u graag. 
Is het omdat wij iedere morgen een nieuwe computerlijst uitdraaien met onze partijen? 

Dus wat u op onze dagelijkse partijenlijst aantreft is er ook. (waarschijnlijk uniek in Nederland) 
Is het omdat onze koffie zo lekker is? 
Is het omdat het gewoon gezellig is? 

U zit vaak met 10 of meer medeverzamelaars lekker ouderwets te postzegelen. 

NU OOK IEDERE ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 5 !! 

Hiernaast is slechts een klein deel van onze februari-partijenlijst afgebeeld. 
Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 

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

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingstijden: ma/za 0g.00-17.00u, Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Te bereiken met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. 
Goede parkeergelegenheid voor de deur (€ 1,10 per uur) 

Bij bestellingen boven de € 100 zijn de verzendkosten voor PPC. 
• • • • « * • • * * * * * « « « * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * INFORMATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 02febr 

Stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend 
onze maandelijkse partijenlijst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
http://0g.00-17.00u
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10090 Australië 272 
In map Ongebr /gebr 
1913-1968 Een interessante collectie op album-
bladen, waarbij port 

9969 Australische staten 272 
In doos Gebr 
Zeer interessante kilowaar Leuk om uit te zoeken 
voor de specialist Met veel interessante 
stempels 

9919 België 318 
In album Gebr /ongebr 
1849/1959 Een nette verzameling met veel 
klassiek matenaal Zeer hoge catalogusv/aarde 

10067 Brieven 113 
In doos 
Een leuke partij met veel matenaal KOOPJE 

9833 Curacao/Antlllen 102 
In map Vnl gebr 
1873/1966 Een leuke verzameling op albumbladen 
met veel matenaal 

9996 Cyprus 681 
In Leuchtturm-album Pfns/ongebr /gebr 
1880/1995 Grieks en Turks Een zeer goed 
gevulde verzameling Na 1960 kompleet 
Een interessante partij met een hoge catalogusw 

9591 Denemarken 204 
In album Gebr 
Een klassiek stempelpartijtje met ook enkele 
brieven Geschikt voor de specialist 

9988 Duitse Rijk 250 
In album Gebr /ongebr 
Een intertessante verzameling waarbij ook een leuk 
deel Staten, Kolomen en gebieden Veel zegels 
Waarbij betere Hoge cataloguswaarde 

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

9898 Duitsl.-D.D.R. 408 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
Een spannende partij met veel beter matenaal 
uit de beginpenode en ook iets ander matenaal 
Zeer hoge cataloguswaarde 

9982 Duitsland 454 
In album Pfns/ongebr /gebr 
1933/1945 Een uitgebreide verzameling van 
Duitse Rijk en gebieden Een interessante partij 
met veel beter matenaal / Geschikt voor de 
gevorderde Duitsland-verzamelaar 

10094 Duitsland 250 
In doos Vnl gebr 
Een leuke uitzoekpartij met zeer veel Duitse Rijk 
Geschikt voor de specialist en wederverkopers 
Zeer hoge cataloguswaarde 

9806 Engeland 272 
In album Vnl gebr 
1841/1969 Een interessante verzameling met veel 
klassiek matenaal Geschikt voor de specialist 
Zeer hoge cataloguswaarde 

10018 Engeland & koloniën 567 
In album Gebr /ongebr 
Een interessante partij met uitsluitend ouder 
matenaal Waarbij veel betere zegels Geschikt 
voor de gevorderde verzamelaar 

9812 Faroer 
In map Pfns 
1975/1999 Een komplete verzameling op 
albumbladen 

204 

227 9918 Fiji 
In blanco album Ongebr /pfns 
1938/1983 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel betere frankeersenes uit de gehele penode 

9913 Finland 295 
In album Gebr /ongebr 
1860/1999 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel betere senes Hoge cataloguswaarde 

10093 Frankrijk 300 
in doos Vnl gebr 
Een leuke uitzoekpartij met veel klassiek Zeer 
geschikt voor de specialist Extreem hoge 
cataloguswaarde 

10054 Franse koloniën 159 
In map Pfns 
Een leuke partij op insteekbladen met veel 
motief 

91 10082 Guinee 
In album Vnl pfns 
1958/1968 Een goed gevulde verzameling met 
zeer veel motief 

10088 Hongarije 408 
In 4 albums en 1 inst boek Vnl pfns 
1960/1994 Een mooie, vrijwel komplete verzameling 

10015 Israel 454 
In 2 albums Vnl pfns 
1948/1987 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal uit de beginperiode 
Zeer hoge cataloguswaarde 

10047 Japan 147 
In map Pfns 
+/-1963/1985 Een collectie op albumbladen 
waarbij betere waarden uit frankeersenes 

10034 Kanaal Eil. 182 
In insteekboek Pfns/gebr 
1969/1982 Een vrijwel komplete verzameling met 
alle toppers uit de beginpenode 

10028 Liechtenstein 749 
In 2 Safe albums Vnl pfns 
Een leuke verzameling tot 1989 Na 1953 postfr 
kompleet Met ook veel beter matenaal uit de 
periode daarvoor Cataloguswaarde DM 5 250,-

340 9890 IMarshall eilanden 
In album Vnl pfns 
1984/1995 Een goed gevulde, uitgebreide verza
meling met zeer veel motief Hoge nominale 
waarden 

9848 Motief 227 
In insteekboek Pfns 
Goud en zilver Een interessante partij met ruim 
150 zegels en blokken Hoge cataloguswaarde 

10075 Motief: Dieren 454 
In 5 insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Een leuke partij met veel betere komplete series 
Waarbij ook betere, van vele verschillende landen 

10087 Motief: Rode Kruis 
In insteekboek Pfns/ongebr 
Met matenaal van verschillende landen 
Waarbij okk betere zegels en series 

113 

10012 Motief: Staatshoofden 363 
In 3 albums Gebr /ongebr 
Een leuke partij met veel matenaal van vele 
verschillende landen Met zorg verzameld 

9912 Motief: U.P.U. 170 
In speciaal insteekboek Pfns 
1974 Een uitgebreide verzameling met veel 
betere senes en blokken 

9951 Munten 227 
In doos 
Een leuke partij in 13 albums 

10002 Nederland 590 
In album Pfns/ongebr /gebr 
Roltanding, port, dienst, kombinaties etc 
Een leuke verzameling met veel schaars matenaal 

9840 Nederlandse koloniën 726 
In album Ongebr /pfns 
Een interessante verzameling met Indie, Curacao 
en Suriname Met veel topmatenaal uit alle ge
bieden Zeer hoge cataloguswaarde 

9960 Nieuw Zeeland 204 
In doos FDC's 
Een leuke partij met veel beter matenaal Van oud 
tot nieuw 

125 10029 Oostenrijk 
In insteekboek Gebr /ongebr 
1880/1987 Een goed gevulde verzameling met veel 
matenaal uit de gehele penode 

10031 Roemenie 182 
In map Gebr 
1975/1981 Een vrijwel komplete verzameling op 
insteekbladen met veel ongetand 

10051 Suriname 454 
In map Vnl ongebr 
Een leuke partij op insteekkaartjes met uitslui
tend beter matenaal Geschikt voor de gevorderde 
verzamelaar 

10026 Vaticaan 250 
In 2 Davo albums Pfns/ongebr /gebr 
1929/1997 Een leuke verzameling met veel 
zegels vooral in het latere deel 

9999 Verenigde Naties 159 
In insteekboek Pfns 
1951/1991 Een goed gevulde verzameling 
Vrijwel kompleet 

9853 Wereld 794 
In 2 oude albums Gebr /ongebr 
+/-1850/1940 Een interessante verzameling met 
veel matenaal van vele verschillende gebieden 
Waarbij vooral veel West Europa en Zuid Amenka 

10080 Wereld 454 
in doos Gebr /ongebr 
Een klassieke partij in 12 albums Zeer geschikt 
voor de Wereld-verzamelaar Vondsten mogelijk 

9850 Zuid Amerika 272 
In 3 insteekboeken Vnl gebr 
Een interessante partij met veel ouder matenaal 

9941 Zwitserland 431 
In 3 luxe Leuchtturm-albums Gebr 
1854/1992 Een nette verzameling met veel 
materiaal Cataloguswaarde ruim DM 9 500,-
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Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2002 
(verschijnt begin april) moe

ten uiterlijk op i maart 2002 
in het bezit zijn van de redac

tie van 'Filatelie', Klipper 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 
en dan vooral bij het bezoe

ken van ver van uw woon

plaats verwijderde evene

menten  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• Nog tot en met 10 maart: 
Gorinchem. P. Strui/cken: 
Trooping the Colour/ Kleur, ex

positie van werk en projecten 
van de ontwerper P. Struyc

ken. Gorcums Museum, Gro

te Markt 17. Onder andere 
'postzegelkabinet' (Beatrix

zegels) en zalen met niet eer

der getoonde, extreem lange 
tekeningen, respectievelijk 
geprojecteerde, real timebeel

den uitkleurruimten. Lezing 
van P. Struycken op woens

dag 6 maart (museumaudito

rium, aanvang 20 uur, toe

gang €5.). Openingstijden 
museum: van dinsdag tot en 
met zaterdag van 10 tot 17 
uur, op zondag van 13 tot 17 
uur. Toegangsprijs museum 
€2.50 (MJK gratis, groepen 
vanaf tien personen €1.50 per 
persoon, kinderen to ten met 
4 jaar gratis, van 5 tot en met 
12 jaar en CJPhouders €1.50 
per persoon). Informatie: 
0183632821. 
• 14,15 en 16 februari: 
Goes. Befilex 02, tentoonstel

ling in categorie 3 (plus ika

derinzendingen) ter gelegen

heid van het 75jarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 
De Bevelanden. Sportpunt 
Zeeland, Zwembadweg 15. 
Handelaren aanwezig, ruilen 
mogelijk. Openingstijden: op 
14/2 van 20 tot 22 uur, op 
15/2 van 10 tot 22 uur en op 
16/2 van 10 tot 16 uur. Inlich

tingen: I. Grimminck, 
©0113227945. 
• 23 en 24 februari: 
Ruurlo. Filqfestiual, filatelis

tisch evenement georgani

seerd door de postzegelver

eniging Locum, Borculo e.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 XT Borculo, ©0545

272543

• 24 februari: 
Nijmegen. PosfzegclTotual, fi

latehstisch evenement geor

ganiseerd door Filatelisten

vereniging Noviopost. De 
Klokketoren, Slotemaker de 

Bruïneweg/hoek Muntweg. 
Bekertoernooi NBFV, com

puterdemonstraties, tentoon

stelling van collecties van le

den, taxaties, handelaren

stands, ruilen, schriftelijke 
veiling, dubbeltjeshoek, op

ruiming van restanten. Ope

ningstijd: van 10 tot 17 uur. 
Informatie: ©0243225282. 
• 2 en 3 maart: 
Halfweg. Propagandaten

toonstelling georganiseerd 
door postzegelvereniging 
S.P.A. te Amsterdam, in ver

band met het 5 5 jarig bestaan 
van de vereniging. Kaders 
met collecties van leden. De 
Ontmoetingsruimte, Dr. I. 
Schaepmanstraat 16. Ope

ningstijden: op 2/3 van 10 tot 
17 uuren op 3/3 van 10 tot 16 
uur. Inlichtingen: J.C. van der 
Bijl, ©0204974024. 
• 22, 23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmecr 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
ikaderinzendingen) ter gele

genheid van het 55jarig be

staan van de postzegelvereni

ging Aalsmeer. Burgerzaal 
van het Raadhuis, Raadhuis

plein I, Ca 220 kaders, han

delarenstands, jeugdactivitei

ten, ruilbeurs. Openingstij

den: op vrijdag 22/3 van 15 
tot 22 uur, op zaterdag 23/3 
van 9 tot 18 uur en op zondag 
24/3 van 10 tot 16 uur. Voor

inschrijving sluit op I novem

ber 2001. Info: M. Mijwaart, 
Postbus 249,1430 AE Aal

smeer, ©0297321656, e

mail m.miju)aart@liccnet.nl. 
• 23 en 24 maart: 
Eist (Gld.). Betuuiepost 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, 
©0481377471. 
• I april31 oktober: 
PhilaNcd, filatelistische pro

pagandatentoonstelling op 
Internet. Organisatie: P.V. 
Haarlemmermeer, 's Werelds 
eerste postzegelexpositie op 
Internet: een halfjaar lang, 
24 uur per dag, 7 dagen in de 
week. Info: U;UJU).philaned.nl 
of Piet Dees, email deesu;s6i 
(ffiuixs.nl, ©0235623858. 
• 4, 5 en 6 april: 
Essen (Duitsland). Internatio

nale BriefmarkenMesse. Messe 
Essen. Info: Messe Essen, 
Postfach 100165,45001 Essen 
(Duitsland). 
• 3 , 4 en 5 mei: 
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 NienoordcoUege), 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: ). Bos, ©050

3603829 (na 18 uur) ofR.J. 

Oberink, ©0505019547. 
• 7 tot en met 15 juni: 
Salamanca (Spanje): Exfiina 
2002, nationale postzegel

tentoonstelling; organisatie: 
Grupo Filatelico ij Numismatico 
Salmantmo. Informatie: Co

misión Organizadora Exfila 
2002, Apartad 477, 37001 Sa

lamanca (Spanje). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten

toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate

listenVerband in samenwer

king met het Verband Schuieize

rischer PhilatelistcnVercme. 
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, ©0180321538, email 
an haasnoot(3)hi.nl. 
• 30 augustus3 sepember: 
Amsterdam. Amphilex 2002. 
Internationaal postzegeleve

nement, georganiseerd door 
PTT Post (in samenwerking 
met de Stichting Filatelie) 
naar aanleiding van het jubi

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. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 9 februari: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van Lennep

straat, 1017. 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. ©0321314305. 
Haaksbergen, ' t lemen

schoer, Sterrenbosstraat 2, 
1017. ©0547363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 1317. ©036

5304354

Hoofddorp. De leugd van Gi

steren, Beemsterstraat4,10

16. ©0235613929 (na 20 
uur). 
MaassluisWest. De Ko

ningshof, Uiverlaan 20,12

16. ©0105916747. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk 39,1017. 
©0516441646. 
Steenwijk. De Beitel, Molen

straat 24, tijden onbekend. 
©0521511185. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
©0597592676. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. 
©0725337739
• 10 februari: 

Harmeien. H.I.gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11

i6 .©0306o i i9 i8 . 
IJmulden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. ©0255

522310. 
• 16 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla

menstraat70,1016. ©0297

325158. 
AlmereHaven. De Meer

gronden, Marktgracht 65,10

16. 
Eist. Het Wapen van Eist, 
Dorpsstraat 28,1017. 
©0488452437. 
Geldermalsen. Contactijroep Is
lamitische Wereld. De Gentel, 
Genteldijk 34, 9.3015. 
©0348481070. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 1317. ©036

5304354

Maarn. Filatelisftsche contact

groep Oost Europa. De Twee 
Marken, Trompplein 5,10

16. ©0346572593 (na 19 
uur). 
Markelo. Socuruimte De Ha

verkamp, 1016. ©0547

363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. ©0297

289322. 
Papendrecht. Excelsior, An

jerstraat 1,1016. ©0184

421023. 
Sassenheim. Clubgebouw 
Postduivenvereniging De 
Blauwband, 5 Meiweg (naast 
rugbyveld), 1116. ©0252

215972. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. ©0348

452311. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
• 17 februari: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. ©0411673775. 
Castricum. De Kern, Over

toom 15,1016. ©0251

655778. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy

manslaan 881,1116. ©030

6011918. 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerkweg47,1017. ©0251

241075. 
Kerkrade (Kaalheide). Dejr

eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. ©0455415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraatia, 9.3012.30. 
©0414367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel

laan 4, 1016. ©0246414855. 
• 19 februari: 
Raalte. De Helpende Han

den, Westdorplaan 132,10

16. ©0572353226. 
• 23 februari: 
Bodegraven. Het Anker, Pas

torieplein 2,1016. ©0172

613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan

gestraat76,13.3016.30. 
©0181415640. 
Ede. De Brink, Padberglaan 
13,1017. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 1317. ©036

5304354

Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,1216. ©030

6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. 
©0713614198. 
Zuidlaren. De Ludinge, 10

16. ©0504093722. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote

straat i, 1016. ©038

4216493. 
• 24 februari: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,1116. ©0343

563844. 
Diemen. De Schakel, Burge

meester Bickerstraat 46a, 10

16. ©0365291178. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. ©0464492604. 
Maasbracht. De Spil, Suiker

doossingel 19, 9.3016.30. 
©0475483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat 1,13.3016.30. 
©0486474197. 
Helmond. D'Herbergh, Mo

lenstraat 98, 9.3012.30. 
©0492534793. 
Nijmegen. Clubgebouw Ste

vensgaarden, Vossenhof 55, 
1016. ©0246414855. 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de 
Bruineweg/hoek Muntweg, 
1017. ©0243225282. 
Sint Maartensbrug. De Uit

kijk, Maarten Breestraat i, 10

16. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. 
©0493691428. 
• 25 februari: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. ©024

3974654

• 2 maart: 
Groningen. Huize Patrimo

nium, ingang Berkenlaan, 
1016. ©0505712929. 
Hendrik Ido Ambacht. Cas

cade, Hoge Kade 50,1317. 
©0786813940. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 1317. ©036

5304354

Holten (Ov.). SG De Waer

denborch, Haarstraat 14,10

16. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis

traat4,1016. ©0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt

straat 43, 1016. ©0528

275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
©0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. ©023

5643024. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogedorp

weg58a, 1017. 
• 3 maart: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9.3012.30. ©0493691428. 
Hengelo (O.) Kantine Akzo 
Nobel, Boortorenwegi9,10

17. ©0743762990 (na 18 
uur). 
Schijndel. De Vink, Hoeven

braaksestraat, 9.3012.30. 
©0735498049. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks

gebouw, Walplantsoen 14, 
1116. ©0343573649. 
• 6 maart: 
NoordwijkBinnen. De Wie

ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. ©0713614198. 
■ 9 maart: 
Dronten. De Open Hof 
13.3016.30. ©0321314305. 
Hilversum. Nationale uerzamel

bcurs. De Koepel, Kapittelweg 
399a, 1017. ©0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi

steren, Beemsterstraat 4,10

16. ©0235613929 (na 20 
uur). 

mailto:aart@liccnet.nl
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Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. ©010-5916747. 
Steenbergen-Welberg. De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10-
15. ©0167-523361. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
©0521-511185. 
Voorschoten. Cultureel cen
trum. Prinses Marijkelaan 4, 
10-16. ©071-5611719. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
©072-5337739-
• 10 maart: 
Alkmaar. De Hoornsevaart, 
Hertog Albrechtweg 4,10-17. 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10-13. ©0411-673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.30-12.30. ©0493-
691428. 
Harmeien. H.I.-gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11-
16. ©030-6011918. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
©0597-592676. 

VEILINGEN 
• 8 en 9 februari: 
Enschede. Vahng 166. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, ©053-4335500, fax 
053-4341094. 

• 15 februari: 
Roosendaal. Pirfins, Cmderel-
la's, fiscale zegels etc. Cinderel, 
Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, ©0165-527130, 
fax 0165-527194, e-raail hille-
sum@filate\\st.com. 
• 7,8 en 9 maart: 
Berlijn (Duitsland). Heinrich 
Köhler, Postfach 3680, D-
65026 Wiesbaden (Duits
land). 

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 (100 stuks); zakelijke ze
gel €0.78, rol (100 stuks); bij-
plakzegel €0.12 (velletje van 
5)-
10 januari: 
Wiilcm-Alcxander/Móxima 
Het huwelijk van kroonprins 
Willem-Alexander en Maxi
ma op 2 februari 2002 zorgt 
voor een velletje van twee 
gegomde postzegels van 
€0.39. 

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; mailer 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 lo; 
mailer van 50); Eurozegel van 
€0.39 (boekje van 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 
€0.50, 0.65, i.oo, en 3.00 
(mailers van 50). 
2 april: 
Zomerpostzegels 
In samenwerking met het 
Nationaal Fonds Ouderen-
hulp geeft PTT Post de Zo-
merzegels uit. Thema: 'bloe
men', met speciale aandacht 
voor de Florwde 2002. Velletje 

van tien gegomde postzegels 
van €0.39 en met een toeslag 
van €0.19; het velletje bevat 
zes verschillende zegeltypen. 
27 april: 
Rode-Kruiszê els 
De Rode Kruis Bloesemtocht 
2002 (tiende editie) vormt het 
thema van een velletje met 
zes dezelfde gegomde post
zegels van €0.39 en een toe
slag van €0.19. 
14 mei: 
Vijftig jaar 'De Eftehng' 
Sprookjes- en attractiepark 
'De Efteling' bestaat jaar. Er 
komt een velletje zes verschil
lende 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 
Velletje van zes postzegels 
van €0.54 (twee verschillende 
zegeltypen). 
30 augustus: 
150 jaar 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 erfgoed 
Velletje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende postzegels van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met daarin zes ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.39 ^" meteen 
toeslag van €0.19. Uitgegeven 
in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 
26 november: 
Kortingzegels ('Decemberzegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegel 
Zegel om samen met een kor
tingzegel het normale bin
nenlandse brieftarief 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. 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2508 AC DEN HAAG 
E-MAIL;KEES.VERHULST(g)WANADOO.NL 

Deze maand kan ik u de 
afbeeldingen laten zien 
van de stempels die ik vo
rige maand in mijn ru
briek heb genoemd. Ver
der wordt begin maart 
een nieuw bijzonder 
poststempel gebruikt. 

Eurowisselenveloppen 
Hieronder een afbeelding 
van de twee stempels die 
werden gebruikt op de 
Eurowisselenveloppen. 
Links het stempel 
Utrecht 31-12-2001, 
rechts Amsterdam 2-1-
2002. In de afbeelding 
hieronder ziet u de da
tum 1-1-2002, maar het 
uiteindelijke stempel 
kreeg de datum 2-1-2002. 
De twee enveloppen met 
elk twee afdrukken van 
genoemde stempels zijn 
te bestellen bij de Collect 
Club in Groningen (zie 
verderop). 

GULO f % 

5 31-12-2001 
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m 

Stempelviag 
Vorig jaar werd tijdens de 
campagne 'Schrijven zegt 
meer' een bijzondere 
stempelvlag gebruikt. De 
campagne zou tot medio 
november duren. Inmid
dels is het 2002 en het 
blijkt zo te zijn dat de 
stempelvlag in diverse 
Stempelmachines nog 
steeds wordt aangetrof

fen. Ik laat u nog een aar
digheidje zien. Tussen de 
kerst- en nieuwsjaarspost 
werd deze enveloppe 
aangetroffen met ge
noemde stempelvlag. Als 
datum is te zien 18 febru
ari 2001 (18.11.01). Dit 
had natuurlijk 18 decem
ber 2001 (i8.XII.oi) moe
ten zijn. Deze december-
zegel met waardeaandui
ding in gulden en euro is 
nu dus afgestempeld op 
een datum waarop er nog 
uitsluitend guldenpost
zegels bestonden. 

Filateliebeurs Loosdrecht 
Rechtsboven ziet u de en-

schrifven 
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velop die verkrijgbaar 
was tijdens de Filatelie
beurs in de Pandahallen 
in Nieuw-Loosdrecht. De 
gedachtegang achter het 
stempel is de volgende: 
'In de winter kan er weer 
op de Loosdrechtse Plas
sen geschaatst worden. 
Op het stempel is een 
paar schaatsen afge-
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beeld. Ook de grote lis-
dodde, beter bekend als 
de 'rietsigaar', is te zien.' 
Op zondag 27 januari 
2002 werd in Loosdrecht 
een tweede stempel ge
bruikt. Die dag werd de 
89ste Filatelistendag ge
vierd. Op het stempel is 
het logo van de Nier
stichting afgebeeld. Het 
vergrootglas symboli
seert het onderzoek naar 
nierziekten. De fdatelie 
wordt verbeeld door de 
zegeltjes die steeds van 
eigenaar wisselen. 

Münchner Briefmarken 
Tage 
Tijdens de Münchner Brief
marken Ta^e, die zullen 
worden gehouden van 7 
tot en met g maart 2002, 

gebruikt PTT Post ook dit 
jaar weer een bijzonder 
poststempel; er wordt 
ook een beursenvelop 
(2002-02) uitgegeven. De 
beursenvelop en het 
stempel hebben het the
ma 'golf. Dat thema is 
gebruikt omdat het een 
sport is waarmee Duit
sers zich graag bezighou
den, ook in München. 
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Als u niet in de gelegen
heid bent geweest om 
naar Loosdrecht te gaan 
of om naar München te 
komen dan kunt u altijd 
nog de uitgegeven beur
senveloppen bestellen 

I bi j : 
i Collect Club PTT Post 
\ Postbus 30051 
i 9700 RN Groningen. 
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Nederland onder de loep interessant blad uan actieue 
Arbeitsgememschajt 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Actieve ArGe 
De (Duitse) Arbeitsgemem-
schajt Niederlande e.V. was 
zo vriendelijk ons de drie 
laatste nummers van haar 
Rundbrief, die de titel Ne
derland onder de Loep 
draagt, toe te sturen. Er 
wordt duidelijk filatelis-
tisch gewerkt in deze 
ArGe, want het blad bevat 
behalve de nodige actuele 
informatie ook altijd een 
paar doorwrochte stu
dies. Zo publiceerde wij
len Arie Bosman een serie 
artikelen over de Neder
landse portzegels met de 
nadruk op tandingen en 
typen. Van H.-W. Hones 
zagen we een reeks inte
ressante artikelen over de 
luchtpost van en naar Ne-

<= derlands-Indié in de 
° vooroorlogse jaren, met 
— afbeeldingen van talrijke 
-ï mooie poststukken. Be-
^ langrijk is ook een studie 
" van de poststempels die 

op de tweede emissie ko
ning Willem III gebruikt 
werden. De auteur, dr. A. 
Louis, besteedt veel aan
dacht (in aflevering 2) 
aan de veelsoortige stem
pels in gebruik bij de di
verse (toen nog niet ge
nationaliseerde) spoor
wegbedrijven. Het is ver
heugend dat ook bij onze 
oosterburen zo'n duide
lijke belangstelling be
staat voor de filatelie van 
Nederland. 

Stormachtig verhaal 
Om nog even bij de trans
portsector te blijven: 
door de eeuwen heen zijn 
honderden schepen die 
Kaap Hoorn wilden ron
den om de westkust van 
Amerika te bereiken in de 
stormen rond de Falk-
landeilanden vergaan. De 
bewuste eilandengroep 
heeft in de loop van de ja
ren talrijke postzegels 
met afbeeldingen van 
verloren gegane schepen 
uitgegeven. 

Great Britain stormachtige geschiedenis . 

Behalve de Falklandeilan-
den gaf ook Groot-Brit-
tannie een zegel uit ter 
ere van de Great Britain, 
die er weliswaar niet ver
ging maar er wel een 
droevig einde vond. De 
Great Britain was in het 
jaar 1843, toen het van 
stapel liep, met bijna 
3.500 ton het grootste 
schip ter wereld en het 
eerste stoomzeilschip dat 
door een schroef werd 
voortgestuwd. Dit alles 
lezen we in Gibbons 
Stamp Monthly van de
cember jl. 

Op het juiste spoor 
Oostenrijk was er vroeg 
bij met de aanleg van zijn 
spoorwegen. Al in 1837, 
twee jaar eerder dan in 
Nederland het geval was, 
werd de eerste spoorlijn 
in de toenmalige dubbel
monarchie in gebruik ge
nomen, spoedig gevolgd 
door lijnen van vele ande
re maatschappijen. Het 
ging veelal om locale of 
particuliere ondernemin
gen waarvan de oprich
ting aanleiding gaf en 
geeft tot talrijke jubi
leumvieringen met bijbe
horende postzegels. 
Omdat de postzegelclub 
van de Oostenrijkse 

Oostenrijk . spoonueggeschiedenis herleeft donkzijtachtifljarifl bestaan 
postzegelclub 

van december een speci
aal, uitvoerig geïllus
treerd artikel over al die 
treinen op Oostenrijkse 
postzegels. 

In hetzelfde nummer vin
den we ook een bijdrage 
over het 'Jezuskind' op de 
kerstzegels. Vooral in 
Spanje is het thema ge
liefd, maar bijvoorbeeld 
ook België en West-Afri
kaanse landen zoals 
Equatoriaal Guinee beel
den 'Maria met Kind' op 
hun postzegels af 

Briefmarken-Revue als 
de Deutsche Briefmar
ken-Spiegel bieden der 
traditie getrouw een 
(voorlopig) overzicht van 
de in 2002 te verwachten 
emissies van de Europese 
landen. En wat ons te 
wachten staat is niet ge
ring - zoveel is wel ze
ker... 

De belangstelling voor 
Ganzsachen ofwel post-
waardestukken neemt 
weer toe. De Deutsche 
Briefmarken-Zeitung van 
12 oktober heeft een arti-

Kindjejezus oucr de gehele luereld een geliefd postzegelthema 

spoorwegmedewerkers 
tachtig jaar bestaat 
brengt Die Briefmarke 

Er komt wat op ons af 
De decembernummers 
van zowel de Deutsche 

kei over de briefkaarten 
van de Bundespost, maar 
waar in Nederland de 



Oostenrijk: ...spooru;eflfleschieBriefkaorten - bij ons een 'q̂ esloten 
gebied' - uormcn een Jauoriet uerzamelthema in uelc landen. 

briefkaart (mede als ge
volg van het afschaffen 
van het voordeligere ta
rief) vrijwel is verdwe
nen, komen er in Duits
land (en bijvoorbeeld ook 
in België) steeds weer 
nieuwe series geïllus
treerde briefkaarten uit. 

Stempels en kaarten 
Netherlands Philately 
vraagt eveneens aandacht 
voor de briefkaart met in
gedrukt waardezegel. In 
dit geval gaat het over de 
kaarten van het vroegere 
Nederlands-Indië. De 
Kartoe Pos is in vele ge
daanten en uitvoeringen 
verschenen en werd zo
wel in het binnenlands 
verkeer als internationaal 
gebruikt. Bij de vele af
beeldingen zijn dan ook 
fraaie luchtpoststukken te 
vinden. Ook briefkaarten 
van Nederland naar Indië 
worden beschreven. 
In deze rubriek van de vo
rige maand schreven wij 
over de geringe aandacht 
die de ontwerpers van 
poststempels krijgen. 
Prompt komt nu ook het 
Franse blad Echo de la 
Philatelie (december) 
met een artikel over 
Claude Perchat, die de 
laatste jaren vele post
stempels voor eersteda-
genveloppen op haar 
naam heeft gebracht. 

Een nat pak 
Het blad van de Neder
landverzamelaars in En
geland, The Netherlands 
Philatelist (november 
2001) doet met zijn op
merkelijke en interessan
te artikelen niet onder 
voor onze Amerikaanse 
vrienden. Zo beschrijft 
John Jackson het grote 
(go bij i6 millimeter me
tende) stempel DOOR 
ZEEWATER/ BESCHADIGD, 
dat in 1929 op brieven uit 
Indië naar Nederland 
voorkwam. Er bestaan 
verschillende versies van 
dit stempel dat - zo weet 

de auteur - gebruikt werd 
op de poststukken in de 
niet minder dan 22 volle 
postzakken die bij het 
overladen van het mail-
schip Johan de Witt in de 
haven van Genua terecht 
waren komen. De aange
tekende brieven, die in 
een dubbele postzak wa
ren verpakt, bleven onbe
schadigd. Zowel de voor
loper van 'Filatelie', het 
Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, als 
Algemeen Handelsblad heb
ben er destijds over be
richt. 

Gevaarlijk spul 
We besluiten het 'buiten
landse deel' van deze ru
briek met twee berichten 
uit het Amerikaanse 
postzegelblad Linn's 
Stamp News. In zijn edi
tie van 19 november jl. 
wijst het blad er op dat 
lange pincetten met spit
se punten door de bevei
ligingsbeambten op 
luchthavens als mogelij
ke wapens worden be
schouwd. Als ze bij con
trole worden aangetrof
fen worden ze onverbid
delijk in beslag geno
men. En in het blad van 3 
december herinnert het 
blad eraan dat de angst 
voor verspreiding van 
ziekten door de post - zo
als de besmetting met 
anthrax - voor filatelisten 
helemaal niets nieuws is. 
In de negentiende eeuw 
werd veel post die uit 
Afrikaanse of Aziatische 
landen afkomstig was op 
diverse manieren ont
smet, alvorens ze naar de 
geadresseerden werd 
doorgestuurd. 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Dat swingt! 
De golfsport mag zich in 
een nog steeds stijgende 
populariteit verheugen 

en dat is ook merkbaar in 
de filatelie. Steeds meer 
verzamelaars kiezen deze 
sport - in al zijn facetten -
tot hun verzamelthema. 

Gedreuen golfers doen het met 
SuJing Time Philatelie... 

De Maasmond, het me
dedelingenblad van de 
postzegelvereniging van 
die naam (november 
2001) maakt melding van 
het bestaan van een ver-
zamelclub voor dit thema 
onder de naam Swing 
Time Philately, een vereni
ging die beschikt over 
een volledig geïllustreer
de catalogus over het the
ma. Geïnteresseerden 
kunnen per e-mail infor
matie inwinnen bij rob-
uantuyl^planet.nl 

Filatheïsme? 
Een flink aantal vrolijke 
eindejaarszegels (kerst
zegels) treft u aan in 
nummer 12 van het 
maandblad ZHPV (Zuid-
Hollandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars). 

Vrolijke eindejaarszegel. 

Bijna twintig postzegels 
van over de gehele wereld 
vindt u afgebeeld, waar
op aandacht wordt be
steed aan Kerstmis of aan 
de jaarwisseling. Daarbij 
valt op dat geen van deze 
zegels uiting geeft aan de 
al tweeduizend jaar be
staande traditie om de 
geboorte van Christus te 
vieren. 

68 jaar strijd 
Een lezenswaardig stukje 
geschiedenis over Grie
kenland staat te lezen in 
het decembernummer 
van het blad van de ver
eniging Hoogezand-Sap-
pemeer. Het behandelt 
met name de periode van 
1830 (toen Griekenland 
zijn onafhankelijkheid 
opeiste van het Osmaan-
se Rijk) tot juni 1898 
(toen de Osmaanse troe
pen het land verlieten). 
In april van het laatstge

noemde jaar bracht de 
Osmaanse Post nog her
denkingszegels uit, die 
dus maar twee maanden 
frankeergeldig zijn ge
weest. Jammer dat de af
beeldingen te wensen 
over laten. 

Leidse schilders 
Aan de Leidse schilders 
Rembrandt van Rijn, Jan 
Lievens, Jan van Goyen, 
Jan Steen en de schilders-
familie Van Mieris wordt 
aandacht besteed door -
welk blad anders? - Sleu-
telpostvan de Leidsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars. 

Frans uan Mieris - schilder uan 
het hier â ebeelde doek - is een 
van de Leidse schilders die in Sleu-
telpost luordt behandeld. 

In het decembernummer 
verluchten zegels die 
deze schilders eren een 
artikel dat tal van interes
sante gegevens bevat. 

Mini-duikbootjes 
Als u in een oude doos 
een zogenoemde Boules de 
Moulins-brief hebt liggen, 
dan beschikt u over een 
kostbaar posts tukje! 
Hoewel het artikel dat 
hierover geplaatst werd 
in Onder de loupe (Post-
zegelclub Almelo, num
mer 5/2001) werd overge
nomen uit Plakker (wie 
kent dat tijdschrift?) 
maak ik er toch graag 
melding van. Het gaat 
hier immers over de te
genhanger van de beken
de ballonpost uit de 
Frans-Duitse oorlog van 
1870-1871. 

Post kon wel verzonden 
worden uit het ingesloten 
Parijs (ballonpost), maar 
hoe men hoopte de Parij-
zenaren per post te be
reiken, wordtin dit ver
haal verteld. Hiervoor 
werd de zinkkogel uitge
vonden, die als een soort 
duikboot de rivier volgde 
en in Parijs in een net 
moest worden opgevan
gen. Het experiment mis
lukte grotendeels, maar 
er zijn toch enkele zink-
kogels in Parijs gearri
veerd. Vele jaren later, tot 
zelfs in 1982 toe, werden 
nog zinkkogels gevon
den, maar de inhoud van 
de brieven was toen al 
onleesbaar geworden. 

Mensenredder 
Interessante gegevens en 
achtergronden over het 
leven en werken van 
Raoul Wallenberg (be
kend door het redden van 
de levens van vele joden 
gedurende de Tweede 
Wereldoorlog) vinden we 
in het maandblad van de 
filatelistenvereniging 
Woerden en Omstreken. 

tSUEltMoul 
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Deze Israëlische postrzegel betuigt 
eer aan de redder uan uele mensen
levens, Raoul Wallenberg. 

Op 7 juni 1983 wijdde Is
raël een herdenkingsze
gel aan Raoul Wallen
berg, die geboren werd in 
1912 en vermoedelijk in 
1947, in Russische ge-

Kostboar poststukje: een zogenoemd 'Boule de Moulms'-stuk. 



vangenschap, om het le
ven kwam. 

Achter het Tatragebergte 
Een duidelijke uiteenzet
ting - zowel geschied
kundig als aardrijkskun
dig - over het gebied ach
ter het Tatra-gebergte 
(Slowakije en Karpaten-
Oekraïne) gedurende de 
laatste decennia staat te 
lezen in Onder de loupe 
genomen van december 
2001 (Postzegelvereni
ging Haarlemmermeer). 

Het schitterende Tatra-sjebetgU. 

Een landkaartje van Slo
wakije, dat in 1993 vreed
zaam werd afgesplitst 
van Tsjechië, vult de tekst 
zinvol aan. Postzegels 
van voor de afsplitsing en 
daarna completeren het 
verhaal. 

Zo begon het 
In 1995 werd begonnen 
met de uitgifte van een 
reeks schitterende boe
ken op het gebied van de 
Zwitserse postgeschiede-
nis, waarin tot dusver vijf 
delen zijn uitgegeven. 
Een en ander was aanlei
ding voor Jungfraupost 
van de Studiegroep Zwit
serland om er uitgebreid 
aandacht aan te beste
den. Op meer dan tien 
pagina's worden de voor-
filatelie en de Helvetische 
Republiek (1798-1803) 
behandeld, met afbeel
dingen van dienstbrie-
ven, portvrijdomstem
pels, etcetera. 

Slimme jongens 
Het jeugdpostzegelblad 
De Posthoorn van de
cember 2001 vertelt zijn 

jeugdige lezers over twee 
knappe jongens: Row
land Hill, de 'uitvinder' 
van de postzegel en de 
wat minder bekende 
Heinrich von Stephan, 
die de bedenker is van de 
briefkaart. 

De Duitser Heinrich uon Stephan 
vond de briefkaart uit. 

Hoewel de Duitser Von 
Stephan voor zijn uitvin
ding weinig waardering 
ondervond in zijn ge
boorteland, kreeg hij die 
wel in het buurland Oos
tenrijk, waar de brief
kaart het eerst - op i ok
tober 1869 - werd geïnt
roduceerd. Al enkele ja
ren later werd de brief
kaart gebruikt in alle lan
den die bij de Wereldpos
tunie (UPU) waren aan
gesloten. 

Ijzingwekkend 
Een verhaal dat je in één 
adem uitleest staat in 
Thema van de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 
(nummer 2001/5). Het is 
het verhaal van de zoge
noemde Schmidt-expedi-
tie van 1937-1938. Het 
vertelt over de Russische 
expeditie die op 21 mei 
1937 voor het eerst in de 
geschiedenis met een 
vliegtuig op de Noord
pool neerstreek en over 
wat daaraan voorafging. 

Professor Schmidt ujcrd ujereldbe-
roemd dankzij de naar hem Her
noemde poolexpeditie. 

De hoofdpersoon van dit 
heldenepos, professor 
Schmidt, maakte bijvoor

beeld in 1933 met de ijs
breker Tseljusjidn een 
tocht naar het onbekende 
deel van de Oost-Siberi
sche zee, waar het schip 
met zijn honderd beman
ningsleden zonk. Allen 
konden zich redden op 
een ijsschots en legden 
daar een landingsbaan 
aan. Ondanks het feit dat 
de baan zich op meer dan 
drieduizend kilometer 
van de bewoonde wereld 
bevond werden ze na 
twee maanden allen door 
vliegtuigen gered. 

Amusante rubriek 
Canadian Potpourri is een 
geregeld terugkerende 
rubriek in het blad USCA 
Post, het contactorgaan 
van de Vereniging voor 
USA en Canada Filatelie. 
De samensteller laat in 
die rubriek op humoristi
sche wijze zijn licht schij
nen over nieuwe en oude 
uitgiften van Canada. Hij 
belicht daarin aspecten 
van de zegels, die niet ie
dereen direct opvallen. 

PETER VAN SPELLEN 

VIJFENZEVENTIG JAAR A.V. 'DE PHILATELIST': 
OMZIEN EN OOK VOORUITKIJKEN 
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Op I januari van dit jaar 
bestond A.V. 'De Philate
list' 75 jaar, een feit dat 
voor ere-voorzitter Luc 
van Veen aanleiding is 
om even stil te staan bij 
de wapenfeiten waarop 
de vereniging kan bogen. 

'In 1926 bestond er in 
Nederland een landelijke 
vereniging van postzegel
verzamelaars die naar de 
naam Philintern luisterde. 
Ook in Amsterdam was 
er een afdeling van deze 
club, maar de samenwer
king met het in Den Haag 
gevestigde hoofdkantoor 
verliep niet naar wens. 
Amsterdam wilde zich af
scheiden en dat gebeurde 
dan ook: op i januari 
1927 werd een zelfstandi
ge vereniging opgericht 
onder de naam Nedcrland-
sche Postzegelverzamehars-
ucreenigina 'De Philatelist'. 
Enige jaren later werd de 
naam gewijzigd in Amster-
damsche Vereenigin^ 'De Phi
latelist' en onder die naam 
werd de vereniging bij 
Koninklijk Besluit van 8 
juni 1936, nr. 48 erkend 
als rechtspersoon. 
Om u een idee te geven 
van de toestand waarin 
de vereniging zich in de 
begintijd bevond: de pen
ningmeester sloot het 
verenigingsjaar 1928 af 

met een batig saldo van 
f 1.91. Tegenwoordig 
gaan echt wel er grotere 
bedragen om! 

Partijtje meegeblazen 
Als een vereniging 75 jaar 
bestaat heeft ze bestaans
recht - zeker als wordt 
bedacht dat 'De Philate
list' de grootste vereni
ging van Amsterdam is. 
Vanzelfsprekend ging het 
niet altijd voor de wind; 
er waren ook ups en 
downs. In haar glorietijd 
had de vereniging 2.308 
leden, maar dat is voor
bij. Er zullen maar weinig 
verenigingen zijn die niet 
met het verschijnsel 'le
denverlies' te maken heb
ben gekregen. 
In de loop van de 75 jaar 
van haar bestaan heeft 
'De Philatelist' zijn partij
tje in de landelijke fdate-
lie flink meegeblazen. Al 
in 1940 werd 'De Philate
list' lid van de Nederland-
sche Bond uan Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, 
(de latere Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen NBFV). 
Door de Tweede Wereld
oorlog kon het i2'/2-jarig 
bestaan niet worden ge
vierd, maar de twintigste 
en vijfentwintigste ver
jaardag van de vereniging 
zorgden gelukkig wel 

voor feestavonden en 
tentoonstellingen. 

Sjouwen en lachen 
Als je als vereniging lid 
worden van een grote, 
landelijke organisatie 
schept dat ook verplich
tingen. In 1953 werd 'De 
Philatelist' betrokken bij 
de viering van de Dag van 
de Postzegel en in 1954 
mochten we datzelfde 
evenement zelfs organi
seren, compleet met een 
speciaal poststempel. Bij 
de oprichting in 1958 van 
het Nederlands Filatelis-
tisch Centrum (NFC) 
hadden de leden van ' De 
Philatelist' een grote in
breng. In 1958 organi
seerde 'De Philatelist' de 
Bondsdagen, dus in het 
jaar waarin de Neder
landse Bond vijftig jaar 
bestond. Wie in zo'n ju
bileumjaar de Bondsda
gen mag verzorgen wordt 
toch wel als een goede 
organisator gezien. De 
betrokkenheid bij de Dag 
van de Postzegel werd 
voortgezet, zowel door 
het leveren van bestuur
ders, als door het inzet
ten van mensen die de 
kaders opbouwden en 
weer afbraken. In 1967 
verrichtten onze mensen 
veel werk voor de Amphi-
lex, net als in 1977. Per
soonlijk denk ik daar met 
heel veel plezier aan te
rug. Wat hebben we ge

sjouwd, maar ook: wat 
hebben we gelachen. Het 
Bondsbestuur deed ook 
een beroep op ons, want 
onze bestuursleden 
Schäfer en Wap werden 
tevens geachte leden van 
het Bondsbestuur en niet 
ten onrechte! Beide heren 
zijn helaas al jaren gele
den overleden. 

Bloed, zweet en tranen 
Vanaf maart 1973 heb ik 
de eer gehad om negen
tien jaar lang voorzitter 
van 'De Philatelist' te mo
gen zijn, een periode 
waarin hard werd ge
werkt en veel plezier 
werd beleefd, al waren er 
ook ergernissen - maar 
dat is logisch! Een hoog
tepunt was de organisatie 
van de nationale postze
geltentoonstelling van 
1987, IVlokumpost 87, die 
in het Frans Otten Sta
dion in Amsterdam werd 
gehouden. Tijdens zulke 
dagen kun je voor verras
sing komen te staan! Een 
voorbeeld: we hadden de 
afmetingen van de hallen 
opgekregen en die opga
ve vormde de basis voor 
onze indeling. Maar toen 
we de kaders gingen 
plaatsen bleken die ma
ten niet te kloppen: de 
zalen waren vijf meter 
korter dan ons was opge
geven! We hebben het ge
fikst, maar het was 
bloed, zweet en tranen... 

Vijf meter, dat is drie ka
ders op een rij minder! 

Toekomst 
Hoe interessant het ook 
kan zijn om naar het ver
leden van 'De Philatelist' 
te kijken, de toekomst is 
nog veel belangrijker. 
Nog steeds is 'De Philate
list' een club van actieve 
filatelisten, nog steeds is 
er tweewekelijks een bij
eenkomst en eenmaal per 
maand een speciale ruil-
middag. En ook is er nog 
steeds een intensief 
rondzendverkeer. Het 
huidige bestuur doet -
net als zijn voorgangers -
nog steeds zijn uiterste 
best om alles in goede 
banen te leiden en - u 
weet het ongetwijfeld -
dat valt tegenwoordig 
lang niet altijd mee. Als 
ik mag eindigen met een 
persoonlijke noot dan 
wens ik 'De Philatelist' -
het blijft nu eenmaal 
mijn 'kindje' - het aller
beste. Ik hoop dat de ver
eniging en haar leden 
zullen blijven streven 
naar het op de juiste wij
ze bedrijven van de filate
lie, wat nog iets anders is 
dan alleen maar zegels 
kopen om die tegen een 
hogere prijs te kunnen 
verkopen... 

Luc van Veen 
Ereuoorzitter uan 

'De Philatelist' 
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DE VERVALSER 
MET DE GELE STER 

Overlevende Auschwitz vertelt bizar en fascinerend verhaal 

m 

Adolf Burger werd in 1917 
geboren in een dorpje aan 
de voet van het Tatrage

bergte in Slowakije, in de buurt 
van de Poolse grens. Zijn vader 
was voorman in een distilleer
derii en bezat ook een stuk 
landbouwgrond. Toen Burger 
vier jaar oud was overleed zijn 
vader. Zijn moeder kon het 
werk op de boerderij niet aan; 
de grond werd verkocht en ze 
verhuisden naar het nabijgele
gen Proprad. Daar ging Adolf 
naar school en later kreeg hij 
een opleiding tot drukker. In 
1937 werd hij opgeroepen voor 
militaire dienst, maar toen Hit
ler in i939Tsjechoslowakije 
binnenviel werd Slowakije 'on
afhankelijk' onder Duits toe
zicht. 
Toen de antisemitische wetten 
van kracht werden smeten de 
Duitsers de jood Adolf Burger 
uit het leger; hij werd m een 
werkkamp geïnterneerd. Na zes 
maanden wist hij daar uit te ko
men en ging hij aan de slag als 
drukker in de Slowaakse hoofd
stad Bratislava. Hij moest na
tuurlijk wel een gele Davidsster 
dragen. Geen wonder dat hij in 
de verleiding kwam om illegaal 
werk voor de communisten te 
doen, zoals het drukken van val
se identiteitsbewijzen. Dat deed 
hij drie jaar lang en hij trouwde 
in die periode met Gisela. Toen 
kreeg de geheime politie lucht 
van hem. Zijn woning werd 
doorzocht en hij werd gearres
teerd. Vanzelfsprekend werd hij 
ondervraagd, maar veel kon hij 
niet vertellen  hij was maar een 
klein visje in de grote vijver van 
de illegaliteit. Ze lieten hem 
toch niet gaan, maar sloten 
hem op in kamp in Zilina. 

AFSCHUWELIJKE JAREN 
Toen de Hlmkagarde  zeg maar 
het Slowaakse equivalent van 
de Duitse SA  duizend gevan
genen bij elkaar had werden die 
op transport gezet naar Ausch
witz. Bij de selectie  wel of niet 
naar de gaskamers  had hij ge
luk: hij rolde er door en kreeg 
nummer 64.401 op zijn arm ge
tatoeëerd. Twee afschuwelijke 
jaren volgden, waarin Burger 
een aantal malen ternauwer
nood aan de dood ontsnapte. 
In de winter moest hij zonder 
schoenen buiten werken, waar

DOOR O T T O H O R N U N G , L O N D E N 

Als je hem bij een bushalte zou zien staan zou hij je niet 

opvallen, met zijn lengte van zo'n 1 meter 70 en zijn 

alledaagse, grijze haar. Hij loopt nog kaarsrecht, heeft 

geen lost von een buikje en leest zonder bril. Hij is 85, 

een respectabele leeftijd voor iemand die Auschwitz wist 

te overleven: Adolf Burger. Ik maakte kennis met hem op 

een postzegeltentoonstelling waar hij wos uitgenodigd om 

een praatje over zijn turbulente leven te houden. 

Adolf Burger ontliep dankzij ztjn vervalsersacUvtteiter] voor de Duitsers een gewisse dood 

door zijn voeten bevroren. In 
zijn blok sliep ook een man uit 
Poprad die hij kende, een dok
ter. Die keek er eens naar en 
zei: 'Je linker grote teen moet er 
af; de rest gaat wel.' Adolf kon 
zich niet ziek melden, dat zou 
de gaskamer betekenen. Daar
om werd hij nog diezelfde 
avond door de man uit Poprad 

geopereerd: bij kaarslicht, met 
behulp van een keukenmes en 
zonder verdoving. De volgende 
morgen stond hij ondanks vre
selijke pijn op het appel, met 
een stuk papier als verband om 
zijn voet. Hij ontsnapte nog
maals aan de dood toen hij la
ter, in Birkenau, proefkonijn 
werd van Duitse doktoren die 

op zoek waren naar een reme
die tegen tyfus. Na een injectie 
kreeg hij inderdaad tyfeuze 
koorts en hij raakte zelfs bewus
teloos. Een vriend van hem wist 
te regelen dat hij een plekje in 
de ziekenbarak kreeg en dat 
was zijn redding. 

'U REIST NAAR BERLIJN' 
Op zekere dag werden tijdens 
het ochtendappel negen num
mers van gevangenen opgeroe
pen die zich moesten melden 
bij de kampcommandant. 
Nummer 64.401 was een van 
hen. Adolf vreesde het ergste, 
maar hij moest natuurlijk wel 
gaan. 'Hoe heet je?' vroeg de 
commandant. 'Adolf Burger'. 
'En je bentdrukkervan je vak?' 
'Jawel.' De toon van het gesprek 
veranderde hierna. 'Meneer 
Burger, u reist naar Berlijn. 
Daar hebben ze mensen zoals u 
nodig. U hoeft niet bang te zijn ■ 
dat is alles wat ik u kan zeggen.' 
Nummer 64.401 wist niet wat 
hij hoorde: plotseling was hij 
'meneer Burger'. 
De negen gevangenen  allen 
drukkers  werden eerst gedu
rende weken in quarantaine ge
plaatst. Daarna gingen ze onder 
bewaking naar Berlijn en Ora
nienburg. Ze kregen wat te eten 
en de bewakers lieten Adolf 
zelfs de zwaar gebombardeerde 
stad zien, waaroij hii met 'ge
wone mensen' mocht praten. 
De rondleiding eindigde in het 
concentratiekamp Oranien
burgSachsenhausen, en daar 
begon het wonderlijke verhaal 
dat Adolf Burger in Berlijn ver
telde. 

Het negental werd onderge
bracht in de blokken 18 en 19, 
lange barakken die binnen het 
kamp stonden, maar die van el
kaar waren gescheiden door 
prikkeldraad. Zelfs op de daken 
lag prikkeldraad en de ramen 
waren witgekalkt. Je kon niet 
naar buiten en ook niet naar 
binnen kijken. Aan de ene kant 
van de barak stonden ongeveer 
veertig stapelbedden. ZeKon
den hun ogen niet geloven: op 
die bedden lagen lakens, de
kens en zelfs kussens! De barak 
was verder gevuld met een vol
ledige drukkerijuitrusting. In 
deze drukkerij moesten ze wer
ken: ze moesten valse bankbil
jetten en postzegels drukken. 
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VALSf PONDEN 
Hoofdzaak waren de bankbiljet
ten. De nazi's hadden vooral 
belangstelling voor Engelse bil
jetten met een hoge waarde: be
vatten die soms bepaalde ve
zels die in Duitsland moeilijk te 
krijgen waren? Er werd een aan
tal biljetten van vijf pond ver
pulpt en voor een analyse naar 
diverse universiteiten gezon
den. Het bleek dat het papier 
gewoon van lompen was ge
maakt. Papier maken in het 
kamp was niet mogelijk; dat 
werd overgelaten aan de papier
fabriek Hahnemühie in de 
buurt van Dassau. Na een aan
tal mislukkingen slaagde de fa
briek erin papier te maken dat 
heel dicht bij dat van de Engelse 
bankbiljetten kwam. Zelfs het 
aanbrengen van het watermerk 
lukte heel aardig, al kon een 
echte kenner het verschil nog 
goed zien. 

Burgers eerste opdracht 
bestond er uit dat hij bankbiljet
ten moest drukken die in het 
bevrijde deel van Joegoslavië 
werden gebruikt. De Duitsers 
slaagden er in dat gebied te 
overstromen met hun namaak
geld. 

GROTE COUPURES 
Ook bankbiljetten van andere 
landen werden in Sachsenhau
sen gedrukt, maar er werden 
vooral Engelse ponden ge
maakt en Adolf kwam hier te 
werken. Hij had de beschikking 
over een VictoriaTiegel pers, 
die drukvellen produceerde die 
vier biljetten bevatten. Burger 
zegt dat hij er miljoenen moet 
hebben gedrukt. Het ging om 
de toenmalige, grote, op wit pa
pier vervaardigde biljetten van 
/ ' s .  , / i o .  , £7.0. en / 5 0 .  . Het 
gebruik ervan was uiterst ris
kant. De Duitsers smokkelden 

ze voornamelijk naar het Verre 
Oosten, maar ook naar Europe
se landen, waar ze volop wer
den gebruikt voor het betalen 
van grote aankopen. Er werden 
zelfs in Engeland van deze bil
jetten gebruikt; na de oorlog do
ken er daar ook een paar op. 
Toen bekend werd dat er ver
valsingen in omloop waren liet 
de Bank of England uiteraard 
nieuwe biljetten drukken, maar 
de oude werden nog gewoon 
geaccepteerd. 
In de barak in Sachsenhausen 
werd ook nog een poging ge
daan om dollarbiljetten te druk
ken, maar dat mislukte. De be
langrijkste reden was dat er in 
het kamp niet met het juiste 
procédé  plaatdruk  kon wor
den gewerkt, maar uitsluitend 
met diepdruk. 

HIMMLER SLAAT TERUG 
Midden 1943 doken er in het 

Deze bedrieglijk echte biljetten van sen TO 
pond maakten Burger en zijn lotgenoten 
in opdracht van de Duitsers 

Roergebied opeens vervalste 
frankeerzegels op. Het ging om 
exemplaren van de paarse Hit
lerzegel van 6 pfennig, maar 
dan met het portret van Hein
rich Himmler, de hoogste man 
van de SS. Himmler was over 
zijn toeren; niet dat hij bezwaar 
had dat er wat reclame voor 
hem werd gemaakt, maar meer 
omdat hij vreesde dat Hitler wel 
eens zou kunnen denken dat de 
SSbaas een complot tegen 
hem beraamde (ironisch ge
noeg was het juist Himmler die 
in de laatste dagen van de oor
log probeerde zaken te doen 
met de geallieerden). Himmler 
kon maar een ding bedenken 
om terug te slaan en dat was 
het laten drukken van valse En
gelse zegels. De opdracht ging 

'ONECHTE' OPDRUKZEGELS DOOR HUN 
ZELDZAAMHEID BIJZONDER GEZOCHT 

De propagandaopdrukken op 
de vervalste frankeerzegels 
met de beeldenaar vanKoning 
George VI kunnen in vijf series 
worden onderverdeeld. 
Serie 1 bevat de zogenoemde 
ßowbe/1opdrukken: twee ge
stileerde bommen omklem
men de vaste tekst 
Murder/Ruin ('Moord/Ruïne') 
en de naam van een (door de 
geallieerden gebombardeerd) 
bouwAA/erk: Cathedral of Rouen, 
Castelle Candolfo*, Monte Cas

sino, Schafßiausen (Switzer
land), San Marino en Cathedral 
of Cologne. 
Serie 2 wordt door de Michel
catalogus omschreven als 'ex
tremen van de wereldpolitiek'; 
een aantal symbolen wordt 
toegelicht met de volgende tek
sten: WorldBolshevism, World

Serie 3 heeft als vast element 
de afkorting AAAo (zie het 
andere kadertje) met daaronder 
de volgende teksten: But who 
will return?. On order of Stalin, 
England bleeds on the order of 
Moscow, Comeon Germany 
expects you, England has lost the 
war en A military adventure. 
De series 4 en 5 zijn gewijd aan 
het thema Liquidation of Empire 
('de liquidatie van het Britse 
rijk'). De in deze opdrukken 
vermelde rijksdelen zijn 
Singapore, St. Lucia, Barbados, 
Jamaica, Trinidad, BahamaIs., 
BermudaIs., Hongkong, 
Rabaul, Borneo, Grenada, 
Rangoon, Bougainville en 
St. Vincent. 

* : onjuist gespeld (behoort te 
zijn: Castel Canaolfo) 

**: onjuist gespeld (behoort te 
zijn: The BluffCharter) 

Capitalism, WorldJudaism, 
i4.8.ic)4i The BluffCharta**, 
Empire's Liquidation at Teheran 
en World Slaven^/. 
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Gemakkelijk te herkennen propagandavervalsingen: 'This war is ajewsli (sic) war' en Stalin 
die de plaats l^eefi ingenomen van de Engelse koningin Elizabeth. 

het ligt voor de hand - naar de 
drukkers in Sachsenhausen. 
Eerst werden er twee gemakke
lijk te herkennen 'vervalsingen' 
gefabriceerd. De Engelse Silver 
Jubilee-zegel van 7^ P- uit 1935 
werd zodanig nagemaakt dat 
niet langer het hoofd van ko
ning George V maar dat van 
Staiïn de zegel domineerde. De 
oorspronkelijke inscriptie werd 
vervangen door This is ajewsh 
\fJar, welke gebrekkige slogan 
(de ' i ' mjewish ontbrak) werd 
versierd met Davidssterren. De 
rechts op de zegel aangebrach
te datum werd vervangen door 
het boven een hamer-en-sikkel 
geplaatste jaartal 1944. 

STALIN Vf RVANGT KONINGIN 
Vervolgens kwam in Sachsen
hausen een vervalsing van de 
zegel van V/z d. uit de Engelse 
kroningsserie van 1937 op de 
pers. Het portret van koningin 
Elizabeth (de huidige Queen 
Mum) was vervangen door dat 
van Stalin en het monogram 
CER door de letters SSSR. Ook 
in dit ontwerp waren weer Da
vidssterren (links-en rechtsbo
ven) en het hamer-en-sikkelem-
bleem (in de kroon) verwerkt. 
De vermelding Teheran 
28.11.1^4^ verwijst naar de con
ferentie in de Perzische hoofd
stad waarbij Roosevelt, Chur
chill en Stalin elkaar voor het 
eerst gezamenlijk ontmoetten 
en afspraken maakten over de 
verdere afwikkeling van de oor
log. 
Het was duidelijk niet de bedoe-

Van de series propagandaop-
drukken is de derde reeks het 
zeldzaamst; naar verluidt zijn 
daarvan tot dusver slechts zes 
complete series boven water 
gekomen. Veel verzamelaars 
breken zich het hoofd over de 
vraag waar de afkorting AAAo 
voorstaat (linksonder). Er was 
een theorie dat de afkorting op 
een Latijnse spreuk betrekking 
had, te weten AdAvernum 
Adolphe atrOx ('Naar de duivel 
met je, monster Adolf) , maar 
dat was duidelijk te gezocht. 
Ook de - uiteraard cynisch be
doelde - verklaring die in de 

ling dat deze vervalsingen voor 
echte zegels zouden worden ge
houden; het ging slechts om 
propaganda. De Duitsers lieten 
zelfs grote herdenkingsvellen 
drukken met daarop de twee 

Duitse oorlogscartoon wordt 
gegeven (middenonder) klopt 
niet. 
Fred Wolfe hield het in The 
American Philatelist (1965) op 
Allied Army Amphibian Opera
tion, een verklaring die tien 
jaar daarvoor ook al door Joa-

; chim Hosang was gegeven. 
) The American Philatelist kwam 
; in 1969 nog eens op de kwes

tie terug, ditmaal door een arti-
I kei van Herbert A. Friedman te 

publiceren: The Mysterious 
AAA-o. Friedman illustreerde 
zijn uitleg met een foto van de 
commandant van het 39ste in-

zegels omzoomd door de tekst 
'Speciale zegel ter herdenking 
van de eerste dag van de inva
sie' in het Engels en Russisch. 
Deze gewone vellen besloegen 
120 zegels (twaalf rijen van 

fanterieregiment, Paddy Flint. 
Op de helm die Flint draagt 
staan drie horizontaal door-
balkte A's en een nul: AAA-o. 
Dit logo, dat ook op de jeep 
van Flint was geschilderd, 
stond woor Anything, Anytime, 
Anywhere bar nothing ('Alles, 
Altijd, Overal - niets uitgezon
derd'). Het woordje bar ('uit
gezonderd') kan ook worden 
vertaald als streep, balk - en 
dat verklaart de horizontale 
streep waarmee de drie A's en 
de o zijn verbonden. Het voor
beeld van Flint (foto rechtson
der) kreeg navolging: het hele 
39ste beschilderde zijn helmen 
en jeeps met het symbool voor 
diens daadkrachtige devies. 

tienj die gedrukt waren op afge
dankt papier dat aanvankelijk 
voor Duitse bonkaarten be
stemd was, voorzien van het 
watermerk 'golflijnen'. De ze
gels hadden tanding 1172 en 
waren ongegomd, want ze wer
den vaak uit vliegtuigen afge
worpen zodat de kans dat ze 
nat werden en aan elkaar zou
den plakken nogal groot was. 

HAMER EN SIKKEL 
En er kwamen nog meer ver
valsingen uit Sachsenhausen. 
Adolf Burgeren zijn collega's 
begonnen nu met de vervaardi
ging van een aantal waarden uit 
de gewone frankeerserie met 
het portret van koning George 
V I : ' / i , T, 172, 2, 272 en 3d. De 
Micnel-catalogus vermeldt dat 
er zegels zijn aangetroffen die 
getuige hun afstempeling in En
geland gebruikt moeten zijn. 
Ook hier werd de tekening van 
de zegels weer door de Duitsers 
gewijzigd, zij het nu niet zo op
vallend. In het rozetje linksbo
ven werden een hamer en sikkel 
verwerkt en in de kroon (mid-
denboven) en de distel rechts
boven werden Davidssterren 
aangebracht. 
Bij de waarde-aanduidingen 
werd de letter 'D' op ingenieuze 
wijze omgebouwd tot een ha-
mer-en-sikkelembleem. Deze
gels werden gedrukt in vellen 
van 192 (twee veldelen van 96 
zegels); ook nu weer werd er ge
tand met perforatiemaat 1172 
en bleven de vellen ongegomd. 
Vervolgens werd een groot deel 
van deze vervalste frankeerze-
gels voorzien van propaganda-
opdrukken. In totaal bestaan er 
tweeëndertig verschillende op
drukken, verdeeld over vijf se
ries. Sommige van die opdruk
ken zijn heel zeldzaam; zo zou
den van de derde reeks, de zo
genoemde AAAo-serie, slechts 
zes exemplaren bestaan. On
danks de nogal obscure achter
grond van deze zegels is er toch 
een categorie verzamelaars die 
er belangstelling voor heeft en 
die ook bereid is er forse bedra
gen voor neer te tellen. 

AMERIKANEN NADEREN 
Adolf Burgeren zijn collega's 
mochten dan op echte lakens 
en onder echte dekens slapen, 
hun bestaan was er niet minder 
gevaarlijk om. Wie een fout 
maakte of ziek werd liep het risi
co te worden geëxecuteerd; dat 
overkwam zeven van hen. In to
taal 144 gevangenen van der
tien verschillende nationalitei
ten - met de Polen (55 gevange
nen) in de meerderneid - waren 
in de drukkerij tewerkgesteld. 
Terwijl het werk in de drukkerij 
dag in dag uit doorging, kwa
men de Amerikanen steeds 
dichterbij. Op 13 maart 1945 
kwam uit Berlijn het bevel om 
met het werk te stoppen. De 
drukkerij moest worden ont-

AAAO: VERWENSINGSFORMULE VOOR HITLER 
OF ALLIED ARMY AMPHIBIAN OPERATION? 
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Speciaal blokje 'ter herdenking van de eerste dag van de invasie' 

manteld en al het materiaal 
moest op transport w/orden ge
steld. Drie dagen later bracht 
een speciale trein de drukkers 
en hun apparatuur naar Maut
hausen in Oostenrijk. Niet lang 
nadat alles was uitgeladen arri
veerde er een nieuwe trein en 
nogmaals was het devies: in
pakken en wegwezen. De be
stemming was ditmaal Redl-
Zipf, een onderafdeling van 
Mauthausen in de zogenoemde 
Alpenvesting. Voor de drukkers 
en machines werd een onderko
men gevonden m de gangen en 
gewelven die in het gebergte 
waren uitgehouwen. Zodra de 
SS de hand wist te leggen op 
twee vrachtwagens - het was in
middels 4 mei 1945 - werden 
veertig waterdichte kratten ge
vuld met bankbiljetten en met 
het geheime archief van de 
Reichs Sicherheitsdienst. Onder 
leiding van SD-Hauptsturmfüh-
rer Mansch reed het kleine con-
vooi weg. Er werd nooit meer 
iets van Mansch en zijn mensen 
vernomen. De volgende dag 
werden de drukkers afgemar
cheerd naar het concentratie
kamp Ebensee, maar daar ble
ken de gevangenen de macht te 
hebben overgenomen; de bewa

kers vluchtten en de vervalsers 
waren vrij. 

OP ZOEK NAAR DE SCHAT 
Zodra de oorlog was beëindigd 
staken de geruchten over het 
Toplitzmeer de kop op. Dit klei
ne meer, dat ongeveer 75 kilo-

mogelijk bij het water te komen 
en daar loopt dan ook de enige 
weg. Men had het uitgezocht: 
Sturmbannführer Mansch en 
zijn mannen zouden de veertig 
kratten daar op de bodem heb
ben laten zakken. De geruchten 
wilden dat ook andere Nazi-top
stukken er hun schatten had
den verborgen. 
Toen de geruchten aanhielden 
organiseerde het Duitse blad 
Stern een expeditie die tot doel 
had de buit binnen te halen. 
Met de allergrootste moeite -
men had destijds nog niet de 
geavanceerde uitrustingen die 
duikers tegenwoordig gebrui
ken - werden op tachtig meter 
diepte zeven kratten ontdekt. 
Met lukte zelfs om er een boven 
water te krijgen. De kist werd 
geopend en bleek tot de rand te 
zijn gevuld met vervalste Engel
se ponden. Een tweede krat 
werd aan de oppervlakte ge
bracht; nu kwamen er geheime 
document tevoorschijn. Nu be
gon de Oostenrijkse regering 
belangstelling te krijgen. Het 
duiken naar en ophalen van nog 
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Adolf Burger beschreef zijn belevenissen in het boek 'Des Teufels 'Werkstatt' (links), het boek 
werd ook in een aantal andere talen uitgegeven, waaronder in het Tsjechisch (rechts) 

meter ten oosten van Salzburg 
ligt, is ongeveer vijf kilometer 
lang en wordt omringd door 
steile, beboste berghellingen. 
Alleen aan de zuidzijde is het 

meer kratten werd verboden. 
Vier jaar later, in 1963, werden 
van regeringswege achttien 
kratten opgehaald met daarin 
onder meer een gigantische 

hoeveelheid Engelse bankbiljet
ten en vierendertig drukplaten. 

ZWEMMEN IN HET GELD 
Tijdens een voordracht in Ber
lijn vertelde Adolf Burger dat 
toen een van de opgedoken 
kratten werd geopend het dui
delijk was dat de biljetten al die 
jaren onder de waterspiegel 
goed hadden doorstaan. De 
duikers - die kennelijk niet al te 
zorgvuldig met de inhoud van 
de kratten omgingen - zwom
men letterlijk in de bankbiljet
ten. Burger had twee van die bil
jetten meegenomen om ze aan 
zijn gehoor te laten zien. Een 
exemplaar van tien pond was 
enigszins beschadigd, maar het 
biljet van vijf pond dat hij bij 
zich had was zo goed als intact. 
Zijn ervaringen heeft hij te boek 
gesteld, eerst in het Tsjechisch 
en daarna in een Duitse vert
aling. Zijn boek. Des Teufels 
Werkstatt - Die Ceidfälscherwerk-
statt im KZ Sachsenhausen ('De 
werkplaats van de duivel - de 
valsemunterswerkplaats in het 
concentratiekamp Sachsenhau
sen'), is een goed geschreven 
en uitvoerig geïllustreerd ver
slag van zijn belevenissen in 
Oranienburg-Sachsenhausen. 
Met blijkt dat hij heel goed weet 
wie de SS'ers waren die de 
dienst uitmaakten in de con
centratiekampen en in de druk
kerij waar hij te werk was ge
steld. Mij kan ze nog bij naam 
noemen en hij weet ook wat er 
van de meesten is geworden. 
Vrijwel al die SS'ers ontliepen 
hun straf; ze konden tot aan 
hun dood ongestoord en 
meestal zonder financiële zor
gen verder leven. Anders dan 
hun slachtoffers stierven ze in 
bed. 

Adolf Burger keerde na de oor
log terug naar Tsjechoslowa-
kije, maar hij trof daar niemand 
van zijn familie meer aan. Mij 
wist op dat moment echter al 
wel dat zijn vrouw Gisela in de 
gaskamer was gestorven, 
slechts tweeëntwintig jaar oud. 

141 
De geruchten dat in het Toplitzmeer, dat onge\>eerys kilometer ten oosten van van Salzburg 
lip, een grote schat aan vervalsingen te vinden zou zijn, bleken te kloppen 

Deze onderwateropname, gemaakt door duikers die op zoek waren naar de schat van het 
Toplitzmeer, toont een van de kisten die HauptsturmjUhrer Hansch liet 'onderduiken' 
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MEDAILLEREGEN OP BONDSBUREAU IN UTRECHT: 
HULDE AAN ONVERMOEIBARE VRIJWILLIGERS 

Behalve de leden van het 
Bondsbestuur en de di
verse functionarissen en 
medewerlcers van de 
Bondsdiensten, kent de 
Bond ook nog een groep 
'ongeorganiseerde' vrij-
wilHgers. Deze mensen 
hebben een belangrijke 
taak binnen het Bondsse
cretariaat, maar verrich
ten hun werk meestal 'in 
stilte'. Het zijn de men
sen die zich regelmatig 
ter beschikking stellen 
op het Bondsbureau voor 
het verzendklaar maken 
van grote hoeveelheden 
post aan de verenigin
gen. Het gaat daarbij om 
de post die het secretari
aat elk jaar verzendt bij 
'hoogtijdagen', zoals de 
Algemene Ledenvergade
ring, de Voorzittersver
gadering, de Dag van de 
Postzegel, enzovoort. 
Elke keer moeten onge
veer vierhonderd enve
loppen gevuld worden 
met allerlei documenten, 
op elke envelop moeten 
postzegels en een adres
sticker worden geplakt 
en tenslotte moet elke 
envelop worden dichtge
plakt. Misschien eento
nig werk, maar wel tijd
rovend en iets waarbij de 
aandacht niet mag ver
slappen. 

In het zonnetje 
Om deze onvermoeibare 
vrijwilligers na vele jaren 
eens extra in het zonnetje 
te zetten, ontvingen de 
heer A. Merkx en de heer 
A.G. van Herk ter gelegen
heid van het Internatio
naal Jaar van Vrijwilligers 
op 20 december jl. op het 
Bondsbureau een me
daille uit handen van de 
Bondsvoorzitter, de heer 
Ties Koek. 
De heer Merkx doet dit 
werk al vijftien jaar en 
verzorgt (daarnaast ook 
nog de tijdschriftenkas-
ten op het Bondsbureau! 
De heer Van Herk werkt 
al tien jaar mee aan deze 
verzorging van de post, 
maar is ook elders in de 
filatelie zeer actief Voor 
hem was dit in korte tijd 
de tweede keer dat hij 
'oog in oog' stond met 
de Bondsvoorzitter. Tij
dens de Algemene Verga
dering van de Vereniging 
voor USA en Canada Fila

telie op 24 november 
werd door de heer Koek 
namelijk aan de heer van 
Herk de zilveren bonds-
speld uitgereikt. Hij 
kreeg deze onderschei
ding voor zijn vele werk 
gedurende twintig jaar 
als bestuurslid en redac
teur van het vele malen 

bekroonde vereniging
stijdschrift USCA-Post. 
Daarnaast schreef en ver
taalde de heer Van Herk 
filatelistische boeken, 
waaronder Lexicon voor 
USA Filatelie, Postdeparte-
ment en Kort Amerikaatis. 
Aan de heer en mevrouw 
Van Driesten, die ook al 

vele jaren op het Bonds
bureau behulpzaam zijn 
bij de mailings, werd de 
medaille eveneens toege
kend, maar zij konden 
helaas wegens ziekte niet 
aanwezig zijn om deze in 
ontvangst te nemen. 
Behalve voor de verzor
ging van de post, maakt 
het secretariaat ook 
dankbaar gebruik van 
een vrijwilliger voor de 
verzorging van het 

De uitreikincj ucin de medaille op 20 december jl.; van links naar rechts de heer A.G. van Herk, meurouu) M. 
Verzanttioort, de heerT.J. Koeken de heer A. Merkx. (foto Paul Dauerschot) 

GEDICHT VOOR DE VRIJWILLIGERS 

T e r g e l e g e n h e i d van d e h u l d i g i n g van d e vrijwill i
g e r s o p 2 0 d e c e m b e r s c h r e v e n de d a m e s T h e a e n 
Sonja v a n h e t B o n d s b u r e a u h e t v o l g e n d e g e d i c h t . 

Beste urijuiillifler. 
Het jaar 2001 is uoor de urijujilliflers een speciaal jaar. 
Ze worden extra in het zonnetje gezet, 
ujant ze staan altijd uoor iedereen klaar. 
Om dit nu eens uitgebreid te uiercn, 
doen wij dit jaar iets extra's om iedereen te plezieren. 

Reeds uelejaren kunnen mij jullie bellen uoor de 'mailing' 
en komen jullie ook trouui, 
zonder blijk uan ucrueling. 
Dat het niet oltijd meeuolt nemen jullie uoor lief, 
en plakken gewoon uerder, zonder enige grief. 

Meestal redden ze het binnen een aantal uren, 
instoppen, likken en plakken, 
ze krijgen nogal ujat te uerduren. 
En zijn de enueloppen eenmaal geplakt en uoor uerzending klaar, 
dan belt er een vereniging met 'zegclcommentaar'. 

Wij als Bond zijn met jullie ureselijk blij en teuree, 
UJant zonder urijuiilligers, daar redden uiij het niet meel 
Dus uoor nu en in de toekomst hopen wij 
nog vele malen een beroep op jullie te mogen doen, 
dat maakt ons blij. 

Daarom dit extra aandenken, speciaal uoor jullie uitgezocht. 
We hoefden daar niet ouer na te denken, 
het luerd meteen gekocht. 
Als blijk uan luaardering en inzet uan jullie kant, 
UJordt het ook uastgelegd uoor het nageslacht uan 'postzegelland'. 

Bondsarchief Al meer 
dan drie jaar lang komt 
mevrouw M. Verzantuoort 
een dag per week naar 
het bureau om orde op 
zaken te stellen in deze 
omvangrijke 'papierwin
kel'. Als ervaren archiva
ris verricht zij dat werk 
met veel toewijding en 
neemt daarbij de secreta
ris en de medewerksters 
van het Bondsbureau veel 
werk uit handen. Ook 
aan mevrouw Verzant-
voort werd de medaille 
van het Internationaal 
Jaar van Vrijwilligers uit
gereikt. 

Kerstgratificatie 
Alle vrijwilligers waren 
zeer ingenomen met deze 
huldeblijk, die bovendien 
vergezeld ging van een 
'kerstgratificatie'. De 
hele 'plechtigheid' vond 
plaats onder genot van 
een kopje koffie met ge
bak en in aanwezigheid 
van de dames van het 
Bondsbureau, Thea en 
Sonja, de waarnemend 
secretaris Dick van der 
Zee en de voormalig se
cretaris Paul Daverschot. 
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mailto:bondsbureau@nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:bibliotheek@nbfV.org


VOORDELIG BOEK: 
'PORT BETAALD' 

Ter gelegenheid van het 
feit dat 150 jaar geleden 
de eerste Nederlandse 
postzegels verschenen, 
heeft de heer drs. J.J. 
(Koos) Havelaar het boek 
Port Betaald / Een cultuurge
schiedenis van de eerste Ne
derlandse postzegel 1852-
2002 geschreven. In dit 
boek wordt op toeganke
lijke wijze beschreven 
hoe Nederland in de ne
gentiende eeuw in rap 
tempo veranderde van 
een land van trekschuiten 
in een samenleving waar
in alles sneller, beter en 
goedkoper moest. Ook 
wordt verhaald hoe de 
opkomst van het moder
ne kantoor, de toene
mende zakelijke corres
pondentie en de versnel
de berichtgeving, de 
komst van nieuwe, snelle 
en betrouwbare commu
nicatiemiddelen noodza
kelijk maakte. Ook vertelt 
de auteur hoe de Postwet 
van 1850 tot stand kwam 
en natuurlijk ook hoe de 
eerste postzegel werd 
ontvangen door voor- en 
tegenstanders, pers en 
publiek. Bovendien ko
men alle aspecten van de 
productie van de eerste 
postzegel uitgebreid aan 
bod, van de opdracht, het 
ontwerp, het papier, de 
platen tot de productie en 
distributie. Verder wor
den het gebruik van post
zegels, de opkomst van 
het verzamelen en de 
overgebleven eerste post

zegels uitgebreid behan
deld. 
Port bctoald omvat 176 pa
gina's en is rijk geïllus
treerd in kleur en 
zwart/wit. Het boek 
wordt uitgegeven door 
Walburg Pers (ISBN-
nummer 9057301962, 
NUGI-codering 641). 
Speciaal voor de leden 
van de bij de Bond aange
sloten verenigingen 
wordt een eenmalig en 
exclusief gebonden editie 
van dit boek uitgegeven, 
die in september zal ver
schijnen. Deze editie is 
niet in de boekhandel 

verkrijgbaar en kan uit
sluitend bij de Bond wor
den besteld. Het boek 
kost €24.95 (exclusief 
verzendkosten). U kunt 
deze editie tot uiterlijk i 
mei a.s. schriftelijk be
stellen bij het Bondsbu
reau, Postbus 4034, 3502 
HA Utrecht; fax 030-
2800128. Een goedkope
re editie (met slappe kaft) 
zal bij de opening van de 
tentoonstelling Amphilex 
2002 verschijnen. 

VEEL AANMELDINGEN V 
NBFV BEKERTOERNOOI 

Zoals eerder is vermeld in 
'Filatelie', wordt het jaar
lijkse NBFV Bekertoer
nooi gehouden tijdens 
Postzegel Totaal. Het ge
noemde evenement, dat 
wordt georganiseerd 
door Filatelistenvereni
ging Noviopost vindt op 
zondag 24 februari plaats 
van 10 uur tot 17 uur in 
alle zalen van wijkcen
trum 'De Klokketoren', 
Slotemaker de Bruïne-
weg/hoek Muntweg in 
Nijmegen. 
Voor het NBFV Beker
toernooi hebben zich ne
gen deelnemers aange
meld. Hiervan presente
ren zeven deelnemers 
hun voordracht door 
middel van dia's, terwijl 
één deelnemer gebruik 

NIEUWS UIT HET 
FIP-BLAD 'FLASH' 

In Flash, het blad van de 
Fe'de'ration Internationale de 
Philatelie, is het een en 
ander te lezen over het 
75-jarig bestaan van de 
FIP. Er was gelegenheid 
om te feliciteren en jubi
leumgiften vanaf500 
Zwitserse frank worden 
in Flash vermeld. De FIP 
is in beweging en voor 
ons als Bond is het zaak 
op de hoogte te blijven 
van wat er aan kaders, 
waarbinnen wij functio
neren, ontstaat. 
In Helsinki werd voor het 
eerst de Nation's Cup ge
houden; Italië won, de 
overige deelnemers wa
ren Finland en Zweden. 
Hoewel we er niet zo en
thousiast over zijn, zou 
het als poging om de fila
telie 'levend' te houden 
het voordeel van de twij
fel moeten krijgen. Le
zers die er meer over wil
len weten willen wij met 

De Philatelisten Club Eind
hoven en de Philips Philate
listen Verenî in^ hebben 
besloten een fusie aan te 
gaan en hebben geza
menlijk per I januari 
2002 de Eindhouense Filate
listen Vereniflinfl opgericht. 

OOR HET 
IN NIJMEGEN 

maakt van sheets en één 
van een beamer. De onder
werpen zijn zeer geva
rieerd en zijn als volgt 
verdeeld over beide on
derdelen. 

Algemene filatelie: 
• 'Postale gevolgen Ja
panse bezetting Neder
lands Indië 1942-1945'; 
• 'De oorlogszegels van 
Zuid-Afrika'; 
• 'Saarland' (sheets); 
• 'De geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog 
aan de hand van verbro
ken postverbindingen' 
(beamer). 

De hierboven genoemde 
voordrachten worden ge
houden tussen 10 en 12 
uur, waarna aansluitend 

plezier aanvullende in
formatie verschaffen. 
In september 2001 kwam 
de FEPA bijeen in Lubin, 
in Polen. IngolfKapelrud 
werd als voorzitter opge
volgd door Pedro Vaz Perei
ra. Michael Adler, die in 
Duitsland bij zijn aftre
den bij de Duitse Bond 
tot ere-voorzitter werd 
benoemd, is vice-voorzit-
ter geworden en is nu be
last met tentoonstellin
gen etc. In dat verband is 
het van belang dat de re
gels voor de i-kader ten
toonstellingen thans vo
lop in discussie zijn. Tij
dens Amphilex 2002 geldt 
het door de Bond opge
stelde - eenvoudige en 
soepele - reglement. In
middels hebben de 
Noord-Amerikanen ech
ter ook een meer uitge
breid reglement aan de 
FIP aangeboden. Wij be
ijveren ons - daartoe in 
elk geval gesteund door 
de Multilaterale landen -
ons werkbare reglement 

De verenigingen zijn tot 
dit besluit gekomen door 
de teruglopende leden
aantallen en de moeite 
om te voorzien in be
stuursfuncties. Dankzij 
de fusie is er voor Eind
hoven en omgeving een 

de prijsuitreiking plaats 
vindt. 

Thematische filatelie: 
• 'De geschiedenis van de 
kartografie'; 
• 'De geschiedenis van 
het oude Egypte'; 
• 'Postbezorging, brie
venbussen'; 
• 'Leven zonder slaap, de 
honingbij'; 
• 'Recherchewerk'. 

Deze voordrachten wor
den gehouden tussen 13 
en 15.30 uur, waarna 
eveneens aansluitend de 
prijsuitreiking plaats 
vindt. 

Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact opnemen 
met de heer J.P.Tous-
saint. Waterstraat 43, 
6573 AB Beek-Ubbergen; 
telefoon 024-6841651. 

aangenomen te krijgen. 
Wij denken dat dat in het 
belang is van alle filate
listen. 
Bij de FEPA zal hopelijk 
nieuw elan ontstaan en 
diverse projecten zullen 
het komend jaar verder 
worden voorbereid en 
uitgevoerd. In Lubin wer
den de volgende interna
tionale tentoonstellingen 
aangekondigd: 
Siouensko 2002, Cyprus Eu-
rophilex 2002, Ju^end-Phila 
Graz 2003 en Sint Peters
burg 2003. 

Ties J. Koek 
Bondsvoorzitter 

AANMELDING VOOR 
EUROPHILEX 2002 

Zoals in de vorige editie 
van 'Filatelie' werd ge
meld, wordt van 22 tot en 
met 29 oktober 2002 in 
Nicosia (Cyprus) de 
FEPA-tentoonstelling Eu-
rophilex 2002 gehouden. 
Het kadergeld bedraagt 
US$ 25.- per kader. Aan
meldingen voor deze ex
positie moeten uiterlijk 20 
februari in het bezit zijn 
van Landscommissaris 
H. Buitenkamp, Van Be-
resteijnstraat26a, 9641 
AB Veendam. 

nieuwe krachtige vereni
ging ontstaan, die zich 
als lid bij de Bond heeft 
aangemeld. Het Bonds-
bestuur heet het bestuur 
en de leden van de nieu
we vereniging van harte 
welkom en wenst hen 
voor de toekomst veel 
succes en plezier in onze 
hobby filatelie. 

FILATELISTISCHE VORMING 
EEN NIEUWE KUK OP POSTZEGELS VERZAMELEN 

DE BOND HEEFT U WEER IETS TE BIEDEN 
WILT U IETS MEER WETEN OVER HET 

"BELEIDSPLAN FILATELISTISCHE VORMING"? 
WIJ KOMEN HET U VERTELLEN OP UW 

VERENIGINGS BIJEENKOMST. 
infonnatie liierover liij de coördinator: Bert Langhorst 0492-S40279 

of via iMftStangiiorstcoin 

WORKSHOP 
"BEGELEIDING BEGINNENDE EXPOSANTEN" 

G O E S Zaterdag 16 februari 2002 

NOORDPHILA Zondag 5 mei 2002 

U kunt zich vanaf nu opgeven bIJ het Bondsbureau, 
de regionale t>estuursieden 

de docenten Begeleiding Bij Filatelie 
of de 

Commissieleden Fiiateiistische Vorming. 

De deelnemers aan bovenstaande wortwiraps itrijgen de BBE-
brochure (3.S0 Euro plus porto) zo snei mogeiijlc na aanmelding 

toegezonden. 

of via lMrt9iangh0rst.com 

WORKSHOP 
"BEGELEIDING BEGINNENDE EXPOSANTEN" 

G O E S Zaterdag 16 februari 2002 

NOORDPHILA Zondag 5 mei 2002 

U leunt zich vanaf nu opgeven bil het Bondsbureau, 
TWEE VERENIGINGEN FUSEREN; RESULTAAT: 
'EINDHOVENSE FILATELISTEN VERENIGING' 

http://lMrt9iangh0rst.com


'TROOPING THE COLOUR/KLEUR 
KLEURT' IN GORCUMS MUSEUM 
Struyckens Beatrixzegel leidt tot unieke expositie 

M . M . V . PIET A U G U S T I J N , CONSERVATOR HEDENDAAGSE KUNST GORCUMS MUSEUM 

Twee maanden geleden werd - in stilte - de verjaardag gevierd van een van de meest 

omstreden postzegelemmissies van Nederland: de Beotrixzegels in het type-Struycken. 

Op de zegels met het uit stippen opgebouwde portret van de koningin is veel kritiek 

geuit, met name door verzamelaars. Toch wist het type-Struycken te overleven, dankzij 

de vastberadenheid (anderen zullen het koppigheid noemen) van onze vorstin. Het type-

Struycken heeft de 'eurodrempel' weten te nemen en blijft ook na 1 januari 2002 - na 

een tweede face-lift te hebben ondergaan - gewoon in gebruik. 

De verschijning van de 'euro
versie' van het type-Struycken 
was voor het Gorcums IVIu-
seum in Corinchem aanleiding 
om een unieke tentoonstelling 
in te richten die eind vorige 
maand van start ging. Onder de 
titel P. Struycken Troopingthe 
Colour/Kleur kleurt worden in 
het museum twee aspecten van 
het zegelontwerp uitvoerig be
licht: de tekening en de kleur. 
De in het museum tentoonge

stelde extreem lange tekenin
gen en de projecties van inter
actieve kleurruimten staan m 
rechtstreeks verband met de 
ontwerpen van de emissie-
Struycken, waarvan alle uitgege
ven waarden als een kleurrijke 
'lappendeken' worden getoond 
in een speciaal daarvoor inge
richt postzegelkabinet. Meer 
gegevens over deze bijzonder 
boeiende expositie vindt u in 
het kadertje 'Gorcums Museum 

nog tot en met l o maart in te
ken van Struyckens schepping'. 

DRIEMANSCHAP 
1981 was voor traditioneel inge
stelde filatelisten een moeilijk 
jaar. De verschijning van een 
zegel met de beeldenaar van de 
nieuwe vorst of vorstin - toch al
tijd een moment dat met span
ning en verwachting tegemoet 
wordt gezien - leverde voorna
melijk negatieve reacties op. Er 

was sprake van een milde cul-
tuurshock: na de vrij traditione
le koninginnezegels uit het laat
ste deel van de regeerperiode 
van koningin van Juliana (een 
ontwerp van de eminente grafi
cus Sem Hartz) was het futuris
tische ontwerp dat Struycken 
presenteerde 'wel even slikken'. 
Het effect van de tegen een 
egaal kleurfond geplaatste, uit 
zwarte stippen opgebouwde 
beeldenaar van koningin Beatrix 
inspireerde sommigen te spre
ken van postzegels met een 
portret dat kennelijk 'de konin
gin van Suriname' moesten 
voorstellen. 
Hoezeer die kritiek ook te be
grijpen was - zeker als het tot 
dan toe vrij behoudende vorm-
gevingsbeleid van de PTT in 
aanmerking wordt genomen -

De geestelijk vader van de huidige frankeer-
zegels van Nederland, ontwerper Struycken, 
aan het werk (foto Enk van Aartrijk) 



ze was toch niet helemaal te
recht. De emissieStruycken is 
een voorbeeld van een gewaagd 
 zij het misschien niet hele
maal geslaagd  vormgevingsex
periment dat dankzij zijn loop
tijd van inmiddels meer dan 
twintig jaar door gebruikers en 
filatelisten schijnt te zijn geac
cepteerd. 
De omschrijving 'emissie
Struycken' is niet helemaal cor
rect. Weliswaar danken we het 
meest in het oog springende 
aspect van de zegelserie  het 
'gedigitaliseerde' portret van 
koningin Beatrix  aan de Gor
cumse ontwerper Struycken, 
maar het gezicht van de emis
sie werd toch ook mede be
paald door de inspanningen 
van twee andere Nederlanders: 
de fotograaf Vincent Mentzei en 
de graficus Gerard Unger. 
Mentzei maakte de foto op ba
sis waarvan het gedigitaliseerde 
portret kon worden gecreëerd 
en Unger tekende voor de typo
grafie van de zegel. Met name 
Ungers bijdrage mag niet on
derschat worden; hij spaarde de 
landsnaam en de waardeaan
duidingen van de zegels 'be
wust' uit in het gebruikte diep
drukraster. Normaal gesproken 
wordt het raster gewoon over 
de tekst heengelegd en worden 
de letters en cijfers willekeurig 
gerasterd. Unger daarentegen 
verwijderde bewust puntjes uit 
het volvlakraster en creëerde 
daarmee dus een lettertype 
waarvan het uiterlijk werd be
paald door de rasterftjnheid en 
rasterdichtheid. 

ONTWERP IN DRIE FASEN 
Voor de zegels van 1981 liet 
Struycken het portret van het 
staatshoofd digitaliseren en ver
talen in punten. Deze aanpak 
koos de ontwerper niet zomaar. 
Een punt, zo liet Struycken we
ten, is voor hem de meest mini
male vorm voor weergave van 
kleur in ruimte  met minder 
kan het niet. Als punten die in 
eikaars nabijheid liggen dezelf
de kleur krijgen, ontstaat uit
breiding van die kleur; als ze 
een verschillende kleur krijgen, 
ontstaat een kleurovergang en 
daarmee een begrenzing. Lig
gen de punten los van elkaar 
(zoals in zijn tekeningen) dan 
zijn zowel de uitbreiding als de 
figuurvorming in visueel op
zicht slechts bij benadering be
paald: 'De vorm wordt dan een 
suggestie, zoals het geval is bij 
een verdichting in een zwerm 
vogels, waarvan de donkere 
kleur tegen de lucht ze zicht
baar maakt.' Ook het portret 
van koningin Beatrix op de ko
ninginnezegel die Struycken 
ontwierp ontleent zijn zicht
baarheid aan deze werking van 
gekleurde punten. 
I n 1991, tien jaar na het eerste 
ontwerp, onderging de inmid
dels vertrouwde koninginneze

gel een bescheiden metamorfo
se. De kop, die in het oude ont
werp was opgebouwd uit zwar
te punten tegen een gekleurde 
ondergrond, werd nu in kleur 
tegen een witte achtergrond ge
plaatst. Enigszins onterecht 
werd vanaf dat moment gespro
ken van het typeBeatrix 'inver
sie'. Onterecht, omdat bij een 
échte inversie sprake zou zijn 
geweest van witte punten tegen 
een anders gekleurde achter
grond. Die twee relatief geringe 
ingrepen  de overgang van 
zwarte naar gekleurde stippen 
en het laten vervallen van het 
gekleurde fond  leverden een 
verschil van dag en nacht op. 
En nu  nog eens ruim tien jaar 
later  is er dan de 'euroversie' 
van de Struyckenzegels. De 

aanpassing bestond ditmaal uit 
het toepassen van twee afzon
derlijke kleuren voor de kop en 
voor de typografie. 

PORTRET VAN STIPPEN 
De opdracht (in 1980) voor het 
ontwerpen van een beeltenis 
van koningin Beatrix voor een 
postzegel Kwam toen Struycken 
volop bezig was met te onder
zoek hoe een aantal aspecten 
van het tekenen met behulp van 
computerprogrammering kon
den worden verricht of verge
makkelijkt. Volgens Struycken is 
het opvallendste verschil tussen 
het zegelportret en zijn vrije te
keningen de voorstelling. 'Het 
portret verwijst naar een be
staande werkelijkheid, terwijl de 
tekeningen dat niet doen,' zegt 

hij. 'Als ik de zegel als een teke
ning beschouw en niet als de 
weergave van een kop, dan zijn 
de visuele afwisseling en nuan
cering veel groter dan in de vrije 
tekeningen die ik in die tijd met 
behulpvan computeralgorit
men kon berekenen.' Voor een 
goed begrip van het baanbre
kende werk dat Struycken met 
zijn 'Beatrixjes' verrichtte is het 
nodig dat we ons realiseren dat 
de gebruikte computertechniek 
destijds als state of the art werd 
beschouwd. Struycken: 'Het be
reiken van de visuele complexi
teit van het portret van de ko
ningin ging technisch gezien 
anders in zijn werk dan in mijn 
tekeningen. Een scanner tastte 
een portretfoto af en zette de 
verschillende grijswaarden van 
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Links deze foto maakte Vincent Mentzei voor de Beatnxzegels Midden met behulp van  destijds als bijzonder geavanceerd beschouwde  digi
talisenngstechnieken werd het 'puntenportret' gegenereerd Rechts Gerard Unger baseerde zijn letters op het bestaande diepdrukraster 

GORCUMS MUSEUM NOG TOT EN MET 10 MAART 
IN HET TEKEN VAN STRUYCKENS SCHEPPING 

De tentoonstelling P. Struycken: 
Trooping the Colour/Kleur kleurt is 
nog tot en met 10 maart 2002 in 
het Gorcums Museum, Grote 
Markt 17, Gorinchem te zien. 
Er is een keuze gemaakt uit het 
werk van Struycken, metals re

sultaateen 'postzegelkabinet', 
een zaal met niet eerder getoon

de, extreem lange tekeningen en 
een zaal met geprojecteerde, real 
time berekende beelden uit kleur

ruimten. Van de computergege

nereerde lichtwerken Discs, Patches 
en Blocks zijn aparte versies ge

maakt, waarbij de bezoekers  ge

zeten in speciaal daarvoor door 
Piet Hein Eek ontworpen meu

bels  met een computermuis een 
eigen baantje kunnen trekken 
door de oneindige wereld van 
Struycken, reisjes door een kunst

werk in kleur dat geen begrenzin

gen heeft als het om ruimte en 
tijd gaat. In het museum wordt 
verder op een groot scherm Skrja

bins Disioen geprojecteerd. Dit is 
een dynamische kleurruimte die 
Struycken in 1997 in opdracht van 
de Nederlandse Programma 
Stichting heeft gemaakt, samen 
met ir. D. Dekkers. Het is Struyc

kens versie van de partituur voor 
kleur die de Russische componist 

Alexander Skrjabin in 1911 bij zijn 
symfonie Prometheus, een gedicht 
van uuur heeft geschreven. 
Het Gorcums Museum is van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
10 tot 17 uur geopend. Op zondag 
kunt u er van 13 tot 17 uur terecht. 
De toegangsprijs is €2.50 (MJK 
gratis,groepen vanaf tien perso

nen €1.50 per persoon, kinderen 

tot en met 4 jaar gratis, van 5 tot 
en met 12 jaar en CJPhouders 
€1.50 per persoon. U kunt het 
museum telefonisch bereiken on

der nummer 0183632821. 
Op de woensdagen 6 februari en 
6 maart geeft Struycken een le

zing over kleur in het auditorium 
van het Gorcums Museum. Deze 
lezing begint om acht uur 
's avonds; de entree bedraagt €5.

. Aansluitend is er gelegenheid de 
tentoonstelling te bezoeken. 
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Het Corcums Museum in Coi ijter, Amstelveen) 



die opname om in punten. 
Naarmate het afgetaste gedeel
te donkerder was, werden de 
punten dichter bij elkaar ge
plaatst.' Om het proces zo ge
stroomlijnd mogelijk te laten 
verlopen waren voorafgaand 
aan het scannen beeldbewer
kingen uitgevoerd op de por
tretfoto om de grijswaarden zo
danig van elkaar te laten ver
schillen dat een goed gelijkend 
portret in punten mogelijk zou 
zijn. Struycken: 'In 1980 was dat 
alleen mogelijk dankzij de hulp 
van de afdeling Patroonherken
ning van de Technische Univer
siteit in Delft. Met de nu alge
meen beschikbare apparatuur 
en programmatuur is het een 
werkje om thuis te doen.' 

KLEURPALETTEN 
Voor de drie Beatrix-emissies 
(het oorspronkelijk ontwerp, 
het type 'inversie' en de 'euro
versie') heeft Struycken afzon
derlijke kleurpaletten gemaakt. 
Het palet van de eerste emissie 
bevatte 'kleurtonen' van gelijke 
helderheid; de kleuren liggen 
halverwege de zwarte kleur van 
kop en het uitgespaarde wit. 
Struycken: 'Als de kleuren van 
de ondergrond te donker zou
den zijn, dan zou het uitge
spaarde wit van de tekst te na
drukkelijk zijn geworden. En als 
de kleuren van de ondergrond 
te licht gekozen zouden zijn, 
dan zouden de zwarte punten 

NEDfRLAND 

De Beatnxzegel /s aan zijn 'derde leven' begonnen, links de versie van 7981, daarnaast die van tien jaar tater en rechts de versie van 2002 

van de kop te prominent zijn 
geworden. Om het onderscheid 
tussen de kleurtonen van de on
dergrond te vergroten werden 
de opvolgende kleurtonen af
wisselend verzadigd en minder 
verzadigd gemaakt.' 
Datzelfde principe van gelijk
matige stappen gebruikte de 
ontwerper ook voor de tweede 
serie (type-'inversie'), waarvoor 
hij een eveneens een apart palet 
ontwikkelde. En voor de zojuist 
gelanceerde 'euroversie' legde 
Struycken twintig combinaties 
van twee kleuren (kop versus 
tekst) vast. De ontwerper daar
over: 'Doordat de twintig kleur
tonen visueel gezien gelijkmatig 
zijn verdeeld over een kleuren-
cirkel ontstaat er tussen die 
kleurtonen een bepaalde sa
menhang. Belangrijk is dat het 

visuele verschil in kleurtoon 
tussen twee opeenvolgende 
kleuren telkens gelijk is. Aan de 
kleurencombinaties van de 
Beatrix-eurozegels geeft dat iets 
kenmerkends. Je kunt zo'n or
ganisatie van kleuren vergelij
ken met hoe op een piano de 
verschillende toonhoogtecom
binaties binnen een octaaf ka
rakteristiek verschillend zijn, 
maar desondanks een gemeen
schappelijke tonaliteit nebben 
door de bestaande interval
structuur.' 

DANKBAARHEID 
De ontwerper Struycken is - het 
zal geen verbazing wekken - bij
zonder verguld met het feit dat 
het koningin Beatrix heeft be
haagd om de koninginnezegels 
in het type-Struycken tot op he

den gedurende haar gehele re
geringsperiode te handhaven. 
Hij is de majesteit overigens 
niet alleen daarvoor erkentelijk, 
want het werk aan de nu meer 
dan twintig jaar lopende fran-
keerserie heeft hem méér opge
leverd: 'Ik ben daardoor in de 
gelegenheid geweest om mijn 
inzichten over samenhang tus
sen kleuren te verscherpen,' 
licht hij toe. 'Bij geen andere 
opdracht dan die voor de post
zegels heb ik - als het om kleur-
bepaling gaat - te maken gehad 
met zóveel vereiste nauwkeurig
heid en afweging van mogelijk
heden. Het heeft mij voor wat ik 
weet en begrijp van de eigen
schappen van kleuren, van hun 
werking en van hun verschij
ning diepgaand beïnvloed.' 
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In deze rubriek is al vele 
malen  in positieve zin 
geschreven over Stanley 
Gibbons' Great Britain 
Specialised Stamp Cata
logue. Het besluit van de 
uitgever om de delen die 
gewijd zijn aan de deci
male uitgiften van Groot
Brittannié voortaan los
bladig uit te geven werd 
destijds met gemengde 
gevoelens ontvangen. Nu 
het eerste supplement op 
het deeltje dat gewijd is 
aan de decimale gelegen
heidszegels is versche
nen, kan worden gecon
stateerd dat het zowel 
mee als tegenvalt. Het 
supplement telt zo'n 75 
losse blaadjes en dat is 
niet zo heel veel als wordt 
bedacht niet alleen twee 
emissiejaren worden toe
gevoegd (1998 en 1999), 
maar dat ook een aantal 
herziene pagina's uit de 
periode 19711975 wordt 
bijgeleverd. Wat een 
beetje tegenvalt is de vrij 
pittige prijs die voor het 
supplement moet wor
den betaald: bijna 21 
euro, meer dan de helft 
van de prijs die destijds 
voor het 'hoofdwerk' 
moest worden betaald. 
Aan de andere kant: bijna 
de helft van het supple
ment bestaat uit gewij
zigde pagina's, hetgeen 
toch wel iets zegt over de 
dynamiek van deze cata
logus. Wie 'bij' wil zijn 
zal er die pittige prijs dus 
wellicht graag voor over
hebben. 
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Tegelijk met het hier be
sproken supplement ver
scheen ook het losbladi
ge deel, gewijd aan de 
permanente Engelse ze
gels uit het decimale tijd
perk: een anderhalve kilo 
wegend, vijfhonderd pa
gina's tellende 'pil' bar
stensvol informatie. Met 
'permanente' zegels wor
den natuurlijk vooral de 
Machinzegels bedoeld. 

We zouden  maar dit ter
zijde  'langlopend' heb
ben gebruikt als dat 
woord niet zo 'eindig' 
had geklonken; nu de 
Machinzegels kennelijk 
het eeuwige leven hebben 
misstaat 'permanent' 
niet. Dat de redactie er 
een hele kluif aan had (en 
heeft) om hetMachinge
deelte uit deze catalogus 
up to date te houden wordt 
alleen al duidelijk uit het 
gegeven dat er op dit mo
ment al meer dan 240 
'basiszegels' zijn; tal van 
variëteiten  in het bij
zonder moeten hier de 
diverse fosforbalken 
worden genoemd  zor
gen er voor dat in de cata
logus letterlijk honder
den pagina's aan de 'ge
wone' Machins worden 
gewijd. In de catalogus 
worden om te beginnen 
de losse zegels uit vellen, 
boekjes en rollen be
schreven, inclusief de pa
pier en gomvariëteiten. 
Dan volgt een overzicht 
van de cilinder en plaat
nummers, van de zoge
noemde Secure Stock Opera
tions Numbers en de druk
data. Voor zover er spra
ke is van 'cilindervariëtei
ten' worden die afge
beeld; hetzelfde geldt 
voor kleine drukafwijkin
gen, die zonder prijsno
teringen en afbeeldin
gen, maar wel met hun 
posities worden vermeld. 
Tot slot worden bijzon
derheden met betrekking 
tot eventuele rolzegelver
sies verstrekt en  waar 
van toepassing  de da
tum van buitengebruik
stelling. 

'Stanley Gibbons Great Britain 
Volume 5 Queen Elizabeth Deci
mal Special Issues' (eerste supple
ment) Ca. 75 pagino's, Jormaat 
A'},gall. (z/ui). Uittjegevcn door 
Stanley Gibbons London/Rin̂ 
UJOod. Verkrijgbaar bij de Vak
handel Filatelie Prijs:£ 12.95 
(ca €20 go). 
'Stanley Gibbons Great Britain 
Volume 4 Queen Elizabeth Deci
mal Depnitiue Issues' (gc editic) 
Ca. 500 pagina's,JormaatA5, 
geill. (z/u)) Uitgegeuen door 
Stanley Gibbons London/Rmg
wood. Verkrijgbaar bij dc Vak
handel Filatelie. Prijs: £ 2g.g5 
(ca.€48 55.). 

Toegegeven, met zijn 
prijs van bijna zeventig 
euro is de AFA Specialka
talog 2002 niet de aller
goedkoopste Denemar
kencatalogus die mo
menteel verkrijgbaar is. 
Maar voor die prijs krijg 

SPECIALKATALOG 

je ook wel wat in handen: 
een stevig gebonden 
boek van op de kop af 
achthonderd pagina's, 
geheel in kleur en boor
devol gegevens over de 
emissies van Denemar
ken, de Faeröer, Groen
land, Deens WestIndië 
en Sleeswijk. We hebben 
deze catalogus al eens 
eerder onder de loep ge
nomen en toen viel het 
oordeel bijzonder posi
tief uit. Er is geen reden 
bij deze nieuwste editie 
tot een andere conclusie 
te komen: de informatie 
wordt helder en uitvoerig 
gepresenteerd, de zegels 
worden in kleur afge
beeld en er zijn duidelijke 
vergrotingen van de va
riëteiten opgenomen. De 
prijsnoteringen tot 1933 
worden in vijf kolommen 
aangegeven: postfris, on
gebruikt, normaal ge
stempeld, prachtig ge
stempeld en op brief 
Kortom, een prachtige 
catalogus en een  voor 
verzamelaars van Dene
marken en gebieden  on
misbare hulp. Minpuntje: 
de tekst van de catalogus 
is geheel in het Deens; 
gespecialiseerde verza
melaars zullen daar ech
ter weinig problemen 
mee hebben. 
'AFASpecialkatalog 2002', 
800 pp..formaat 15.5x21 5 cm., 
geill. (grotendeels m kleur) Uitge
geuen door AFAForlagetOtterup 
(Denemarken) Verkrijgbaar bij 
P.W. Memhardt, Piet Hcinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070^6^2117,faxojo
3651885 Prijs€66,37 

Er is vrijwel geen onder
werp te bedenken of er 
valt wel een thematische 
verzameling rond op te 
bouwen. Neem de aard
appel, dat alledaagse 
knolgewas dat in Neder
land vrijwel elke dag op 
het menu prijkt. Klaus 
Henseier publiceerde er 

onder de titel Die Kartof
fel auf der Briefmarke 
een alleraardigst boekje 
over dat niet alleen over 
aardappelpostzegels 
gaat, maar ook over de 
aardappelzelf. Zo wordt 
vrij uitvoerig verteld hoe 
de aardappel in Amerika 
werd ontdekt en hoe de 
tegenwoordig zo popu
laire pieper zijn opmars 
in Europa begon. Nadat 
eerst een aantal andere 
knolgewassen is beschre

ven passeert een groot 
aantal korte en langere 
hoofdstukken de revue, 
waarbij de auteur er niet 
voor terugschrikt om zij
paden in te slaan. Zo be
steedt hij aandacht aan 
de vroegste botanici, de 
uitbuiting van landarbei
ders, de 'encyclopydis
ten' in Frankrijk en de re
latie tussen de aardappel 
en William Shakespe
are(!). Het is misschien 
een handicap dat de tekst 
van het boekje geheel in 
het Duits is, maar wie op
rechte belangstelling 
heeft voor het voedings
middel dat we tegen
woordig in zoveel ver
schijningsvormen ken
nen (chips, patat, puree 
en ga zo maar door) zal 
om in stijl te blijven  van 
dit boekje smullen. 
'Die Kartqjcl au/der Briefmorke' 
door Klous Hcnseler; 76pp.,/or
maat 21x21 cm , gcill. (kleur). 
Uitgcgeuen door Verlag Aug. Rau
schenplat, Cuxhauen (D ). Ver
krijgbaar bij P.W Memhardt, 
Piet Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227, 
fax 0703651885. Prijs: €11.34. 

'Filatelisten zijn curieuze 
wezens'  zo begint het 
voorwoord van Roger 
Vervisch in de Berede
neerde Catalogus van de 
Belgische Postzegelproe
ven 1910heden, die  na 
zieh eerst kritisch te heb
ben uitgelaten over die
genen 'die zich laten 
meeslepen door de dwa
ze mode van de zegel 
zonder plakker'  vervol
gens uitlegt wat hij daar

mee bedoelt. 'Er zijn ge
lukkig filatelisten die cu
rieus zijn in de edele zin 
van dit woord: zij die be
zield zijn met de begeerte 
om te leren, te begrijpen, 
het hoe en het waarom te 
ontdekken [..].'Tot die 
'curieuzen' rekent Ver
visch ook de auteur van 
de hier besproken catalo
gus, dr Jacques Stes, die 
een indrukwekkend over
zicht heeft samengesteld 
van  wat hij noemt  de 
genesis (ontstaansgeschie
denis) van de Belgische 
postzegels. De titel van 
de catalogus schiet  zo 
vindt de auteur zelf ei
genlijk wat tekort, want 
behalve proeven worden 
ook tekeningen, ontwer
pen en herdrukken be
handeld. Dat de catalo
gus bij het jaartal 1910 
begint is het gevolg van 
het besluit de catalogus 
in twee delen uit te ge
ven. Over twee of drie 
jaar hoopt Stes het eerste 
deel (emissies Leopold I 
en Leopold II) het licht te 
kunnen laten zien. 
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1. 1 
Ook voor verzamelaars 
die er nooit toe zullen 
overgaan om proeven te 
verzamelen kan een cata
logus als die van Jacques 
Stes een bron van vreug
de zijn. Dankzij de illus
traties, maar zeker ook 
dankzij de informatieve 
toelichtingen op de diver
se tekeningen, ontwer
pen, proeven en herdruk
ken, kan een beeld wor
den verkregen van het 
proces dat vooraf is ge
gaan aan de eigenlijk 
druk en uitgifte van de 
Belgische postzegels in 
de behandelde periode. 
Dat het bij de proeven 
vaak gaat om schaars tot 
zeer schaars verkrijgbaar 
materiaal zal duidelijk 
zijn. De meeste zijn 
slechts bekend in enkele 
exemplaren en veel van 



de beschreven proeven 
zijn uniek. Dat dit zijn 
weerslag vindt in de prij-
snoteringen ligt ook al 
voor de hand. Stes wijst 
er echter op dat de waar
de van de proeven eigen
lijk nog wordt onder
schat: 'Sinds korte tijd 
lijkt hierin een omme
keer te gebeuren en kan 
men, zonder vrees zich te 
vergissen, voorspellen 
dat de interesse voor deze 
zeldzame waardevolle 
stukken de eerstkomende 
jaren fel zal toenemen.' 
'Beredeneerde Catalogus van de 
Belgische Postzeäelproeuen van 
igio tot heden' door dr Jacques 
Stes; 270 pp.,/ormaat 
17x24,5 cm,,3eiil. (kleur). Uit
gegeven door Les Editions Willia
me, Bruxelles (B.). Verkrijgbaar 
bij P.W. Meinbardt, Piet Hein-
straat 56, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-5652227, Jax 070-
3651885. Prijs: €24.91. 

Het gebeurt niet vaak dat 
er in deze rubriek een ca
talogus van Ierse postze
gels kan worden gerecen
seerd. De verschijning 
van de Hibernian (onder
titel: Handbook and Catalo
gue of the Postale Stamps of 
Ireland) zorgt voor een 
welkome onderbreking 
van deze 'traditie'. Dat de 
samenstellers het predi
kaat 'catalogus' laten 
voorafgaan door de bena
ming 'handboek' is vol
komen terecht. De eerste 
honderd pagina's van de 
Hibernian rechtvaardigen 
weliswaar uitsluitend de 
eerstgenoemde omschrij
ving, maar de laatste ze
stig pagina's maken de 
catalogus/het handboek 
pas werkelijk interessant. 
In dat afsluitende deel 
van de Hibernian komen 
zulke zaken aan de orde 

als watermerken (en af
wijkingen bij watermer
ken), proeven, brugpa-
ren, rolzegels (begin- en 
eindstroken, lassen), af
wijkingen bij opdrukken, 
gom- en papiervariëtei
ten, foutdrukken, plaat-
nummers en nog enkele 
andere interessante za
ken. Dankzij de duidelijk 

illustraties en detailopna-
men levert het gebruik 
van dit deel van de catalo
gus geen problemen op. 
Heel handig is de achter
in opgenomen cross-refe-
rence index, die de eigen 
nummering van de Hiber
nian 'vertaalt' naar die 
van de vier groten onder 
de postzegelcatalogi: 
Stanley Gibbons, Scott, 
Michel en Yvert & Tellier. 
Vooral informatief voor 
beginners is het hoofd
stukje The Ouerprint Issues, 
dat de bekende - maar 
lastig van elkaar te on
derscheiden - opdrukken 
van 1922 belicht. 
'Hibernian Handbook and Cata
logue of the Postage Stamps oj Ire
land doorRoij Hamilton-Boujen; 
ig2 pp. ,/ormaat 17x24 cm., 
geill. (kleur). Uitgegeuen door 
Rodgau Philatelic Seruice, Rodg-
au (D,). Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 3 6, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227,Jax 070-
3651885. Prijs: €23.-. 

Ruim een Icwart eeuw ge
leden verscheen de eerste 
editie van de Catalogue 
of the Postage Stamps of 
the Netherlands East In
dies under Japanese Oc
cupation, vertaald: de ca
talogus van de zegels van 

Nederlands-Indië tijdens 
de Japanse bezetting. Dat 
het zo lang heeft geduurd 
voordat er een tweede 
editie verscheen - hij 
kwam pas onlangs uit - is 
verklaarbaar. Daarvoor 
behoeft slechts het voor
woord op de eerste druk 
te worden gelezen: 'Ter
wijl de passieve belang
stellenden zich verbaasd 
afvragen waarom ze ja
renlang op hun handboe
ken moeten wachten, we
ten degenen die deze taak 
op zich genomen hebben 
- en voor wie het ook 
slechts een liefhebberij is 
- niet waar ze de tijd, het 
geld en de informatie 
vandaan moeten halen.' 
En zo is het natuurlijk 
ook. Daarom moeten we 
de uitgever, de vereni
ging Dai Nippon, en de sa

mensteller, Leo B. 'Vosse 
erkentelijk zijn voor het 
feit dat ze kennelijk vol
doende tijd, geld en in
formatie wisten te verza
melen om deze tweede 
versie van de catalogus 
mogelijk te maken. Dat 
de medewerking kon 
worden verkregen van 
bekende specialisten als 
Beglinger, Bruijnesteijn, 
Bulterman, Hanson, Hie-
gentlich, Morikawa, Van 
der Ploeg, Storm van 
Leeuwen, Suwito Harso-
no en Tsuchiya zal daar
bij zonder twijfel een rol 
van betekenis hebben ge
speeld. Hoewel de eerste 
editie - die van september 
1975 - al zo gedetailleerd 
is dat hij ook heden ten 
dage nog volop in ge
bruik is, zijn erin de 
daarna volgende jaren ui
teraard veel nieuwe gege
vens bekend geworden. 
Ook is er aan het prijzen-
front het nodige veran
derd - en daarmee bedoe
len we niet alleen de in
voering van de euro. Wat 
verder in het oog springt 
is de toepassing van vier-
kleurenclruk. 
Na een korte toelichting 
op het gebruik van de ca
talogus wordt eerst een 
overzicht gegeven van de 
'basiszegels': de zegels 
die als 'ondergrond' 
dienden voor de opdruk
ken die de catalogus do
mineren. Na twee pagi
na's die de normale Ja
panse zegels tonen die 
tijdens de bezetting in 
Nederlands-Indië in ge
bruik waren volgt het 
hoofddeel van de catalo
gus: de gebieden Java, 
Sumatra en Borneo/Gro-
te Oost. De catalogus 
wordt afgesloten met een 
uitvoerige tabel waarin 
de poststempels van 
postkantoren, bezorg-
huizen en treinhaltes 
worden opgesomd. Han
dig - of liever: onmisbaar 
- is de Table oJKatakana, 
die op beknopte maar 
heldere wijze inzicht ver
schaft in de uitspraak van 
de Japanse klanktekens. 
Dai Nippon heeft een 
mooie catalogus afgele
verd, die waarschijnlijk 
zonder bezwaar - net als 
zijn voorganger - gedu
rende langere tijd als 
standaardwerk kan wor
den geraadpleegd. 
'Dai Nippon Catalogue ojthe Pos
tage Stamps of the Netherlands 
Indies under Japanese Occupa
tion', samengesteld door L.B, Vos-
se; 272 pp..Jormaat 17x24 cm., 
geill. (kleur). Uitgegeven door de 
vereniging 'Dai Nippon', Heiloo. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
Piet Heinstraat 36,2518 CH Den 

Haag, telefoon 070-3652227, 
fax 070-3651885. Prijs: €35.-. 

Een verenigingsjubileum 
is vaak aanleiding tot het 
uitgeven van een bijzon
dere publicatie. Er zullen 
echter maar weinig clubs 
of studiegroepen zijn die 
hun zestigjarig bestaan 
aangrijpen tot de uitgifte 
van een boek dat zo in
drukwekkend - en schit
terend gedrukt - is als dat 
van de Arbeits^emeinscliajt 
Baden. De studiegroep 
vierde zijn jubileum vorig 
jaar al; dat we nu pas over 
de bedoelde publicatie -
150 Jahre Badenmarken -
60 Jahre Arbeitsgemein
schaft Baden - schrijven 
komt door de beperkte 
'recensieruimte' in Fila
telie (niet in ieder num
mer kunnen we een afle
vering van 'Boekenplank' 
opnemen) en door de 
daaruit voortvloeiende 
achterstand op recensie
gebied. 
Na een korte terugblik op 
de geschiedenis van de 
ArGe, geschreven door 
Heinz Jaeger en geïllus
treerd met een aantal 
weemoedig stemmende 
archiefstukken, volgt een 
aantal inleidingen van le
den van studiegroep. 
Ludwig Overbeck drie be
handelt drie uiteenlopen
de onderwerpen (Badische 
Laufzettel in der Freimarken
zeit, Ein unterfrankierter Ex-
preĵ briefaus der Brieflade 
en Bestellgebühr bei Postue-
reins-Korrespondenz) en 
ook zijn er interessante 
bijdragen van Klaus Weis 
(Reise nach Jerusalem), Ed
win Fecker (Enklauen und 
Exklauen badischetLand-
postbczirke), Rainer Brack 
(Die Postexpedition Waids
hut und deren farbige' Stem
pel) en - nogmaals -
Heinz Jaeger (Die 12 Kreu
zer Landpost-Viertelun^ en 
Erinnerungen). Het is ver
heugend dat tussen deze 
bijdragen ook een artikel 
- het omvangrijkste van 
de bundel zelfs! - kan 

worden aangetroffen van 
een landgenoot, Johan
nes C. Vermeulen, die het 
onderwerp Der Deutsche 
Kriê  non 1866 und seine 
Folgen aansnijdt. Bij de 
Duitse oorlog van 1866 
ging het om de heer
schappij in de Duitse 
Bond, die Pruisen en 
Oostenrijk elkaar be
twistten. De Pruisische 
overmacht, die tot uiting 
kwam in de Slag bij Kö-
niggrätz (Sadowa), 
dwong Oostenrijk en zijn 
bondgenoten er snel toe 
vrede te sluiten en zich 
bij de Pruisische machts
positie neer te leggen. De 
oorlog l<wam nog dat
zelfde jaar, op 26 juli, tot 
een eind. Op 23 augustus 
volgde de Vrede van 
Praag. Oostenrijk werd 
uit de Bond gezet en 
Hannover, Hessen-Nas
sau en Frankfurt am 
Main werden bij Pruisen 
ingelijfd. De geschiede
nis van deze korte krijg 
wordt bijzonder onder
houdend door Vermeulen 
beschreven, waarbij hij 
uiteraard niet alleen de 
historische bijzonderhe
den meldt maar vooral 
ook de postale gevolgen 
van de oorlog voor de 
groothertogelijke post in 
Baden. De veertig pagi
na's tekst en de erin ver
werkte schitterende illus
traties laten zich een kor
te recensie uiteraard niet 
samenvatten; wie belang
stelling heeft voor dit 
stukje geschiedenis zal er 
geen spijt van hebben als 
hij het prachtig uitge
voerde, in een stevige 
band gestoken jubileum
boek aanschaft. 
'i5oJahre Badenmarken ƒ 60 
Jahre ArbeitsgememschaJt Baden'; 
168 pp.,formaat 24x24 cm. (ge
bonden, verpakt m kartonnen cas
sette), geill. (kleur). Uitgegeven 
door de Arbeitsgcmeinschajt Ba
den, Verkrijgbaar bij Homberger 
Druck, Belchenstrajle 1, D-7968g 
Maulburg (D.). Prijs: €30,-. Af
gehaald bij J,C. Vermeulen, Budel 
kost het boek €23.- (telefoon 
0495-492826). 
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^»SHHËt^ SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

m 20 . VERVALSINGEN TEN NADELE 
VAN DE POSTERIJEN (AFLEVERING 6) 

In de eerste aflevering 
over vervalsingen ten 
nadele van de posterijen 
(zie 'Filatelie' van augus
tus/september 2001, pa
gina's 672 en 673) werd 
aangehaald dat ook in 
Frankrijk al snel na de 
uitgifte van de eerste ze
gel, de 20 centimes zwart 
in het type-Cérès, verval
ste postzegels waren aan-
getroff^en. 

Frankrijk 
Uit de literatuur weten we 
dat behalve van de hier
voor genoemde zegel ook 
van de volgende emissies 
vóór igoo vervalsingen 
bestaan: Napoleon Presi
dente, Napoleon Empire non 
dentele', Napole'on Empire 
dentele', Siè̂ e de Pons, Bor
deaux, Ce'rès Ille Re'publique 
en Alkflonque (meestal 
type-Sage genoemd). 
Hiervan zijn vooral be
kend de 20 centimes 
type-Bordeaux, de 25 
centimes type-Cérès en 
de 15 centimes type-Sage. 
Van de meeste andere 
emissies zijn ofwel geen 
afbeeldingen te vinden 

ofwel de afbeeldingen 
zijn zo slecht dat er geen 
vervalsingskenmerken te 
herkennen zijn. Ook doc-
teurlacques Grasset 
heeft in zijn boekje Les 
Timbres Faux pour tromper 
la Poste de France hiervan 
geen voorbeelden kun
nen geven. Ze zouden wel 
zijn gezien. 

20 centimes type-Bordcaux 
Van de zegel van 20 cen
time in het type-Bor
deaux zijn meerdere ty
pen vervalsingen bekend, 
die meestal als Faux de 
Marseille worden om
schreven omdat de ver
valsingen in Marseille of 
in plaatsen uit de omge
ving van Marseille zijn 
gebruikt. De meest voor
komende vervalsing is de 
Faux de Pons (zie ajbeelding 
31), zo genoemd naar de 
maker van de vervalsing. 
Het beeld is slecht gete
kend. 

15 centimes type-Sage 
Van de zegel van 15 centi
mes in het type-Sage zijn 
zes verschillende verval

singen bekend. Eigenlijk 
is dat niet zo verwonder
lijk als we weten dat er 
van deze waarde, de 15 
centimes blauw, tussen 
1878 en 1880 meer dan 
600 miljoen echte post
zegels zijn gedrukt. Het 
aantal van 1881 tot 1890 
gedrukte echte postze
gels is niet bekend. In to
taal moeten echter zeker 
enige miljarden van deze 
waarde zijn gedrukt, om
dat dit tot 1906 het tarief 
was voor brieven van de 
eerste gewichtsklasse. De 
meest voorkomende ver
valsing is de Faux de Cha-
lon, type II (zie ajbedding 
32). Deze vervalsing is 
gemaakt door Conry in 
Chalon. Van de verval
sing werden bij de arres
tatie van Conry en zijn 
kompanen bijna 48.000 
exemplaren in beslagge
nomen. Officieel moes
ten deze vervalsingen, na 
dat ze in opslag waren 
geweest bij de rechtbank 
van Lyon en Chalon-sur-
Saóne, vernietigd wor
den. Vanaf 1886 verdwe
nen echter geleidelijk aan 
grote hoeveelheden van 
deze ongebruikte 'ze
gels'; ze kwamen in het 

bezit van handelaren en 
verzamelaars. 

Verualsingen na igoo 
Het grote aantal vervals
ingen van postzegels die 
na 1900 werden gedrukt 
en gebruikt is opvallend. 
De meeste van die ver
valsingen hebben een 
postale waarde die gelijk 
is aan het toen geldende 
eerste brieftarief Soms 
treffen we een waarde 
aan die niet zo logisch is, 
zoals de 5 francs van het 
type-Merson. 

5 jrancstype-Merson 
Volgens de literatuur zou 
de vervalste zegel van 5 
francs in het type-Merson 
gefabriceerd zijn door de 
bekende Parijse postze
gelhandelaar Forbin. Een 
echte postvervalsing? Be
halve deze 5 franc van 
Frankrijk zijn ook de 
waarden i, 2 en 5 F. ver
valst van de zegels voor 
de koloniën, met onder 
andere de namen Chine, 
Alexandrie, Leuant, Caualle, 
Crete, De'deagh en Port-Said. 
Ongebruikte exemplaren 
van de Franse vervalsing 
zijn, op een enkel exem
plaar na, niet bekend. Er 

zou ook een ongebruikt 
exemplaar in het archief 
van de rechtbank van 
Lyon aanwezig zijn. Veel 
van de gebruikte Franse 
exemplaren zijn afge
stempeld op elf verschil
lende Parijse postkanto
ren. Dat is wellicht niet 
zo verwonderlijk als we 
bedenken dat Forbin zijn 
post vanuit Parijs ver
zond. Verder komen o.a. 
Marseille, Boulogne 
s/Mer, Lyon Perrache en 
Mont de Marsan voor. De 
vervalsing is erg goed ge
slaagd. Eigenlijk te goed: 
ze werd nagemaakt van 
een met-uitgevoerde 
proef In de linkerboven
hoek zijn de dunne ka-
derhjnen niet onderbro
ken, terwijl de laatste 
binnenste lijn gebroken 
is. Naast het schild met 
de inscriptie Republique 
Franfaise zijn duidelijk 
vier korte lijntje te zien 
(zie ajbeelding }^), dit in 
tegenstelling tot de origi
nele zegels, waar soms 
drie lijntjes te herkennen 
zijn. De hier afgebeelde 
vervalsing is het enig be
kende ongebruikte exem
plaar buiten het archief 
van de Rechtbank te Lyon 

31 

Afbeelding 31 - Type-Bordeaux - 'Faux de Pons' 
Afbeelding 32 -Type-Sa^c-'Faux de Chalon', type II 
Afbceldmtj ^^ - Type-Merson - 'Faux de Forbin', dit is het enye bekende 
ongebruilrte exemplaar 
Afbeelding 34 - Spiegeldruk of'Abklatsch' op de achterzijde 
Afbeelding 3 5 - Typc-Scmcuse Came'e, 'Faux de Turin' met lijntandmg 
13x13 in plaats uan kamtandm^ I4xi3"j 
Afbeelding 36-Type-Semeuse Came'e, 'Faux de Turin', blok met zoge
noemde milic'simes 
Afbeelding 37 - Typc-Semeuse Came'e, 'Faux de Pons 1911 dit "des Rus-
ses"', groue tekening, ronde 'c', plompe belettering 
Afbeelding 38 - Type-Scmeuse Came'e, 'Faux Lorulot', slechte ojbeelding, 
gezicht als doodskop 
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zie Timbres de France au 
ype Merson door 
. Storch et R. Fran^on). 
Ifbeeldin^ 34 toont een 
ipiegeldruk of zoge-
loemde Abklatsch van de 
ervalsing. 

Semeuse Came'e sans sol 10 c. 
^a de uitgifte in 1907 van 
ie zegels in het type 
"amée sans sol volgde er 
en stortvloed aan 
'ervalsingen van de 
vaarde 10 centimes 
Yvertnummer 138). 
3mdat deze waarde lang 
n gebruik is geweest 
schiep dit voor vervalsers 
ie mogelijkheid er grote 
hoeveelheden van te 
/ervaardigen. Ze 
zerkochten de valse 
exemplaren aan tobacs -
tabakswinkels - en dat 
dan uiteraard voor een 
i'eel lagere prijs dan de 
frankeerwaarde. De 
tabacs leverden de postze
gels op hun beurt aan 
particulieren, maar ook 
aan in de buurt gevestig
de winkels of andere za
ken. In Frankrijk is dat de 
normaalste zaak van de 
wereld; voor postzegels 
ga je meestal niet naar 
het postkantoor, maar je 
koopt ze bij een tabac. 
Omdat ik niet alle beken
de vervalsingen van de 
zegel van 10 centimes be
zit, kan ik u alleen de vol
gende laten zien. 

Faux de Turin 
De vervalsing van de ze
gel van 10 centimes die 
bekend staat als de Faux 
de Turin werd in 1909 in 
een oplage van ongeveer 
300.000 exemplaren ge
drukt in Turijn. De ze
gels, die zijn geperfo
reerd met lijntanding 
13x13, werden onder an
dere verkocht in Parijse 
tabakswinkels van het 
twaalfde arrondissement. 
Later waren ze ook te 
koop in Marseille en aan 
de Cóte d'Azur. De Itali
aanse maker en verkoper 
van de vervalsingen werd 
in Lyon gearresteerd met 
in zijn bezit dertien pak
ketten van ieder 15.000 
vervalste zegels en drie 
andere pakketten die elk 
12.000 vervalste zegels 
bleken te bevatten (zie af
beelding 35). Tegelijker
tijd werden twee andere 
Italianen - kompanen van 
de vervalser - gearres
teerd. Het drietal - Capel-
lani, Baldazzi en Suardi -
werd in april 1910 veroor
deeld; ze kregen respec
tievelijk internering, drie 
jaar en twee jaar gevange
nisstraf. Ajbeelding 36 
toont een blok met zoge
noemde mille'simes. 

Faux de Paris igii dit 'des 
Russes' 
In 1911 werd een aantal 
Russen gearresteerd. Ze 

hadden vervalste postze
gels aangeboden aan ver
schillende Parijse tabaks
zaken. De vervalsingen 
waar het om gaat - de zo
genoemde Faux de Pans 
igii , bijgenaamd des Rus
ses - zijn voorzien van 
lijntanding 13x13 en zijn 
grof getekend. Vooral de 
ronde 'c' en de plompe 
belettering vallen op (zie 
ajbeeldinfl 37). De vier ge
arresteerden werden ver
oordeeld tot gevangenis
straffen van één tot drie 
jaar. 

Faux 'Lorulot' 
In 1913 werd de anarchist 
en bohémien Lorulot ge
arresteerd op zijn logeer
adres in Seine-et-Oise. 
Hier trof men een pakket 
met circa 30.000 verval
ste zegels aan, plus het 
bijbehorende drukmate-
riaal. In februari 1914 
werd hij veroordeeld tot 
zes maanden gevange
nisstraf en 100 francs 
boete. Dat de straf zo 
laag was had zijn oorzaak 
in het feit dat hij de ver
valsingen voor eigen ge
bruik of voor zijn anar-
chististische vrienden 
had aangemaakt, onder 
andere ter betaling van 
boekenaankopen. 
Het beeld van de verval
sing is van slechte kwali
teit. Het gezicht ziet er 
uit als een doodskop, de 

belettering en cijfers zijn 
grof. Er is lijnperforatie 
iixii toegepast (zie aj-
beeldinfl 38). 
Er bestaan ook ongetan
de en gedeeltelijk getan
de exemplaren van deze 
vervalsing. Echt gebruikt 
is de vervalsing bijzonder 
zeldzaam. Na de veroor
delingvan Lorulot ver
dwenen de vervalsingen 
uit het archief van de 
rechtbank. Ze komen 
sporadisch voor met af
stempelingen na 1914 
(zie ajbeeldm^ 39). 

Faux de Toulon 1914 -
type I en II 
Van de vervalsing van 
10 centimes bijgenaamd 
Faux de Toulon 1914 is niet 
bekend wie deze heeft 
vervaardigd. Men vond de 
vervalsing in Toulon -
vandaar de naam. Er is 
wel een aangetekende 
brief bekend die gericht 
is aan de bekende Roan-
nese filatelist Jean Fai-
sant en die gefrankeerd is 
met deze vervalsing. 
Er zijn twee typen be
kend. Type I is voorzien 
van lijntanding 14x14. De 
plaats van de naam van 
de ontwerper, O. ROTY, 
linksonder, lijnt niet met 
de linkerhoek; de kader
lijn heeft een scherpe 
hoek (ajbeeldin^ 40). Voor 
type II is lijntanding 
i4'/4 gebruikt. 

De naam O. ROTY staat 
hier vrijwel tegen de 
linker zijkant van het 
zegelbeeld en de linker 
onderhoek is ronder 
(afbeelding 41). 

25 centimes Semeuse Came'e -
Faux de Nice 
Ook de zegel van 25 cen
times in het type Semeuse 
Came'e is vervalst. De ver
valsing is vervaardigd 
door de graveur Paul in 
Toulouse. De vervalsin
gen werden verkocht 
door moeder en dochter 
Levy, die ze vooral aan 
tabakszaken in plaatsen 
aan de Cóte d'Azur 
leverden. Hoewel geper
foreerd in lijntanding 
13x13 (i3xi3'/4) ziet de 
tandingmaat er uit als 
een kamtanding 
(afbeelding 42)! De oplage 
zou enige miljoenen 
stuks hebben bedragen. 
Echt gebruikte exempla
ren zijn vrij zeldzaam. 
Vele jaren heb ik gezocht 
naar gebruikte exempla
ren, tot ik het hier 
afgebeelde blok - dat ik al 
lang in mijn bezit had -
eens wat beter bestudeer
de en tot de conclusie 
l<wam dat dit de Faux de 
Nice bleek te zijn. De 
zegels zijn ontwaard met 
het stempel Marseille (?) 
B. du Rhone 20 45 
2-10 22 (afbeeldingen 43 
en 44). 

Verenigingen die belangstelling hebben 
voor een dialezing over vervalsingen door 
de auteur van deze rubriek kunnen de re
dactie van Filatelie een briefje schrijven. 

<42 

Afbeeldmfl 39 - Type-Semeuse 
Came'e, 'Faux Lorulot', gedeeltelijk 
getand. Laatgebrmk door mili
tair in 1915, met militair stempel 
en̂ ewoon datumstcmpel ont
waard. 
Afbeelding 40 - Type-Semeuse 
Came'e, 'Faux de Toulon 1914', 
type I; lijntanding 14x14, zie de 
positie uan de naam O ROTY. 
Afbeelding 41 -Type-Semeuse 
Came'e, 'Faux de Toulon 1914', 
type II; lijntanding i4'/4 x i4'/4, 
21e de positie uan O ROT̂ . 
Afbeelding 42 -Type-Semeusc 
Came'e, 'Faux de Nice' (Paul); lijn
tanding 13x15 (i5Xi3'/4), onge
bruikt 
Afbeeldingen 43 en 44 - Type-
Semeuse Came'e, 'Faux de Nice' 
(Paul), ajstempelmg Marseille(') 
B. du Rhone 2045 2 -10 22 

<43 
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^mm SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ofbfelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog met door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostveremging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
2i'02 Automaatzegel, serie 
'dieren van de boerderij'. 
€0.45, 0.50, 0.55, 0.60. Witte 
Leghorn. 
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282'02 Frankeerzegel, post
gebouw. 
€1.. Nieuw postgebouw in 
Sviby, bij luchthaven Marie
hamn. 

A L A N D 

282'o2. Gerechten uit 
Aland. 
Viermaal i" (postzegelboek
je). (Tulpen en:) gemarineer
de zalm en aardappeltjes, ge
bakken haring met aardap
pelpuree, (narcissen en:) 
zwart brood met boter en 
kaas, pannenkoek met prui
mensaus en geslagen room. 

ALBANIË 
i2g'oi. Wapenschilden. 
20, 45, 50, go L. Wapens van 
resp. Dimitri van Arber, Bals
ha, familie Muzaka, George 
Castriot (genoemd Skander
beg, vrijheidsstrijder, ca. 
14051468). 
6io'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
45, 50,120 L. 
ii2'oi. Honderd jaar Nobel
prijs. 
10, 20, 90, 200 L. Nobelme
daille en resp. ceremonie uit
reiking onderscheiding, 
W.C. Röntgen (18541923; 
natuurkunde, 1901), F. Mu
rad (1936; medicijnen, 1998), 

moeder Teresa (19101997; 
vrede, 1979). 

ANDORRAFRANS 
2i'o2. Frankeerzegels in 
euro, legendes. 
€0.10, 0.20, 0.50,1. , 2., 5.. 
Resp. legende van Meritxell 
(yvert493), fontein van Es
melicat (Yvert495), kruis met 
zeven armen (Yvert494), 
stichting Andorra (Yvert 
544), legende van het meer 
Engolasters (Yvert 543), le
gende van de witte dame 
(Yvert 487). 

*«>»«» ,«%»t«* i« iH i« 

2i'o2. Wapenschild Andor
ra. 
€0.01, 0.02, 0.05, 
zonder waardeaan 
duiding. 

50, 250 d. Resp. man met 
snaarinstrument en vrouw 
met bloem uit Javakhch, man 
met doedelzak en vrouw met 
dienblad en jongetje met ver
sierde stok uit Artzakh. 
gio'oi. Zesde wereldkam
pioenschap wushu (Chinese 
krijgskunst). 
180 d. Hiëroglief symboli
seert wushu en rotstekening 
uit Geghamabergen. 

gio'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
275 d. 

AZERBEIDZJAN 
6ii'oi. Eerste bemande 
ruimtevaart veertig jaar gele
den. 
Blok 3000 m. Portret Joeri 
Gagarin, ruimtecapsule Vo
stok. 

in Zolder), wielrennen op de 
weg (WK oktober '02 in Zol
der), (honderd jaar Koninklij
ke Belgische Tennisbond 
K.B.T.B.:) vrouwentennis, 
mannentennis. 
ii2'o2. Promotie filatelie. 
€0.4210.10. Prehistorisch 
dier, kindertekening wed
strijd 'Belgica 2001' met the
ma 'Dit mag de hele wereld 
bewonderen'. 

ii2'02. Honderdvijftig jaar 
RUCA (Rijksuniversitair Cen
trum Antwerpen) & UFSIA 
(Universitaire Faculteiten 
SintIgnatius Antwerpen): 
Universiteit Antwerpen. 
€0.42. Gezicht op Antwerpen 
aan Schelde met schepen, 
naar oude gravure. 

ANDORRA SPAANS | 
20ii'oi. Kerst 
2001. 
40 P. (€0.24). Al
taarstukvan Sant 

Joan de 
Caselles 
(i6de 
eeuw). 

0 0 € 3 
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ii2'oi. Uilen. 
Velletje met zesmaal looo m; 
blok 1000 m. Resp, Asio 
flammeus, Strix aluco, Otus 
scops, Asio otus, Bubo bubo, 
Athene noctua; Bubo bubo. 
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DUITSLAND 
ioi'o2. Serie 'voor 
heu', internationaal 
de bergen 2002. 

het mi
jaar van 

ARMENIË 
269'oi. Tweehonderdste 
sterfdag Movhannes Lazarian 
(17351801), gezamenlijke 
uitgifte met Rusland (mel
ding 1/80). 
300 d. Portret industrieel en 
vooraanstaand figuur uit na
tionale bevrijdingsbeweging, 
op achtergrond Lazarianaca
demie in Moskou en medaille 
academie. 
279'oi. Nationale kleder
dracht. 

€0.56+0.26. 
Berglandschap. 

ioi'o2. Dui
zend jaar stad 
Bautzen. 
€0.56. Stadsge
zicht op Baut
zen in deelstaat 
Saksen. 

BELGIË 
2ii'o2. Sport, wielrennen 
en tennis. 
Viermaal €0.42. Resp. veld
wielrennen (WK februari '02 
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ioi'02. Honderdste geboor
tedag Hans von Dohnanyi 
(19021945). 
€0.56. Tussen gekleurde stre
pen portret van tegenstander 
nationaalsocialisme, tekst 
'geboren 111902; terechtge
steld april 1945'. 

E u 
Is 
s 

1 56 1 
ioi'o2. Invoering euro i ja
nuari 2002. 
€0.56. Euroteken. 

ioi'o2. Voor meer verdraag
zaamheid. 
€0.56. Oude schutting waar
op pijlen naar hart wijzen 
waarin verdraagzaamheid 
staat. 

ESTLAND 
22ii'oi. Kerst. 
3.60, 6.50 kr. Resp. sneeuw
vlok, duif. 

4i2'oi. Omroep Estland 
vijfenzeventig jaar. 
4.40 kr. Huis in Tallinn waar
in eerste radiostudio, in lij
nen portret Felix Moor (ra
diostem uit beginperiode). 

FRANKRIJK 
Zonder datum. Valentijns
dag. 



SO.46 (in hartvorm te scheu-
-en). Hart, natuurfoto in 
*Jieuw-Caledonië van Yann 
^rthus-Bertrand, ook velletje 
Tiet vijf zegels en natuurfo-
:o's op rand. 
28-i-'o2. Olympische Spelen 
Salt Lake City. 
ÊO.46. Snowboarder en olym
pische ringen. 

«f..., 0,46 € : 
' tiiiinin>tmii>m 

GIBRALTAR 
6-2-'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
Viermaal 30, 75 p. Resp. 
1942,1961,1950,1993, for
meel portret. Velletje met 
deze vijf zegels. 

GROOT-BRJTTANNIË 
i8-i2-'oi. Heruitgifte car
toonzegels uit 1996 (Yvert 
1851-1860). 
Tienmaal i". Met verandering 
in druk, perforatie en fosfor; 
voorgedrukte boodschappen 
op aanhangsels. 
6-2-'o2. Gouden ambtsjubi
leum koningin Elizabeth II. 
2"'', I", E, 45, 65 p. Resp. offi
cieel portret (1952) door Do
rothy Wilding (1893-1976), 
officieel portret (1968) door 
Cecil Beaton (1904-1980), ko
ningin met eerste kleinzoon 
Peter Phillips door Snowdon 
(1978), portret door Yousef 
Karsh uit Canada (1984), ko
ningin tijdens banket in kas
teel Praag door Tim Graham 
(1996). 

HONGARIJE 
9-io-'oi. Liefdadigheid. 
10 Ft. Pauw, miniatuur van 30 
m^ mozaïek van gebruikte 
zegels voor record Guinness. 

[pfflp 
M il 

ii-io-oi. Reconstructie Maria 
Valeria-brug over Donau (ge
zamenlijke uitgifte met Slo
wakije). 
36 Ft. Brug tussen Esztergom 
en Parkany met basiliek van 
Esztergom. 

IERLAND 
i-i-'02. Munten. 
€0.38, 0.41, 0.57. Resp. na
tionale kant nieuwe i-euro-
munt, munt 50 p. (1970-
2001), munt I d. (1928-1971). 

i-i-'o2. Frankeerzegels, vo
gels (eerder uitgegeven met 
andere waarden). 
€0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 
o.io, 0.20, 0.38, 0.41, 0.44, 
0.50, 0.51, 0.57,1.-, 2.-, 5.-, 
10.-. Resp. Pica pica, Morus 
bassanus. Parus caeruleus, 
Crex crex, Columba palum-
bus, Alcedo atthis, Vanellus 
vanellus, Turdus meruia, 
Fringilla coelebs, Erithacus 
rubecola, Ardea cinerea. Ster-
na dougallü, Numenius ar-
quata, Branta leucopsis, An-
ser albigrons, Anas acuta, 
Tadorna tadorna. 

22-i-'o2. Wenszegels. 
€0.38; velletje met driemaal 
€0.38; boekje met (twee keer) 
vijfmaal €0.38. Resp. teddy
beer, hobbelpaard, houten 
locomotief lappenpop (op 
rand vlieger met paard en 
'Jaar van het paard'); hobbel
paard, teddybeer, lappenpop, 
locomotief houten blokken. 

JOEGOSLAVIË 
2-ii-'oi. Museumvoorwer-
pen, mineralen. 
7.-, 14.-, 26.20, 28.70 Ndin. 
Resp. antimoniet, calciet, si
licaat, calcieten galeniet. 

i8-ii-'oi. Gymnasium 'Tana-
sije Pejanovic' in Pljevlja hon
derd jaar. 
15.- Ndin. Schoolgebouw uit 
1937 in 1968 genoemd naar 
eerste schoolhoofd. 

20-ii-'oi. Honderd jaar gele
den eerste openbare tele
fooncel in Servië. 
15.- Ndin. Man sprekend in 
oude telefoon en telefooncel. 

MMiaaiAaM 

i-i2-'oi. Kerst, geboorte Je
zus Christus. 
7.-, 14.-, 26.20, 28.70 Ndin. 
Afbeeldingen geboorte Jezus 
(ca. 1315) uit klooster Stude-
nica. 

KROATIË 
22-ii-'oi. Kerst. 
2.30 kn. 'Aanbidding der wij
zen' op altaarstuk (1749) in 
kerk 'Visitatie van Maria' in 
Cucerje bij Zagreb. 

i-i2-'oi. Moderne Kroatische 
schilderijen. 
2.50, 2.50, 5.- kn. Resp. 'Ruï
nes amfitheater' (1953, Vje-
koslav Parac), 'Maternité du 
Port-Royal' (1940, Leo Ju-
nek), 'Naakt met barok fi
guur' (1978, Slavko Sohaj). 

5-i2-'oi. Kroatische Nobel
prijswinnaars. 

Ruzicka (1887-1976), schei
kunde 1975: Vladimir Prelog 
(1906-1998), literatuur 1961: 
Ivor Andric (1902-1975). 

LETLAND 
i4-ii-'oi. Geschiedenis zee
vaart. 
15.-; 70.- Lvl. Resp. portret 
Krishjanis Valdemars (1825-
1891) met schip in aanbouw, 
zee met schip en onderwijzer 
met leerlingen; portret Her-
cogjacobs (1610-1682), zee 
met twee schepen. 

mitriy Cantemir te paard, op 
rand stad. 
lo-ii-'oi. Kerst. 
40 b., I.-, 3.-, 3.90 L. Kerken 
in resp. Manasterea Saharna 
(1821), Manasterea Hancu 
(i84i),Orhei(i636),Chisi-
nau (1836). 

22-ii-'oi. Kerst. 
12.-, 15.-, 15.-, Lvl. Winterbos 
met resp. hazen, haas en 
hond, lammetjes. 

IV1ALTA 
Afbeelding melding 1/80, 
honden. 

2.80, 3.50, 5.-kn. Resp. 
scheikunde 1939: Lavoslav 

29-ii-'oi. Kerst. 
6+2, 15+2, l6-H2, 19+3 C. 
Resp. sterren en figuur met 
vangnet, vier mensen, twee 
omarmende mensen en lijn
tje met kerstkaarten, ster en 
vrouw met boodschappentas-
jes. 

MOLDAVIË 
27-io-'oi. Prinsen van 
Moldavië uit i8de eeuw. 

40,40, 40,40 b., I.-, 3.-; blok 
5.- L. Resp. Grigori Callima-
chi, Constantin Mavrocordat, 
Nicolai Mavrocordat, Mihai 
Racovita, Grigori Alexandru 
Gnica, Anton Cantemir; Di-

MONACO 
2-i-'o2. Fran
keerzegels, flo
ra en fauna. 
€0.01, 0.02, 
0.05, o.10, 
0.20,0.50,1.-, 
2.-, 5.-, 10.-. 

Resp. Arctia caja, Luria luri-
da, Thunbergia grandiflora, 
Parus major, Anthias anthias, 
Charaxes jasius, Mitra zona
ra, Datura sanguinea. Parus 
cristarus, Macroramphosus 
scolopax. 

MONACO 

0.02e 

2-i-'o2. Frankeerzegels. 
€0.41, 0.46, 0.58. Resp, Spie
gelzaal, Troonzaal, schilderij 
uit Spiegelzaal. 

><«<<<»»»»»»«»»»<»» 

OEKRAÏNE 
i6-ii-'oi Sint Nicolaas. 
30 k. Sint Nicolaas legt pakje 
bij slapend kind. 

23-ii-'oi. Nieuwjaar. 
30 k. Nieuwjaarsboom, kin
deren zingen en dansen in 
kring. 
i9-i2-'oi. Personen, geza
menlijke uitgifte met Geor
gië. 
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Tweemaal 40 k. Portretten 
Taras Shevchenko, Akaki 
Tsereteli. 
20i2'oi. Nationale Icos
tuums Oekraïne. 
Driemaal twee samenhan
gende zegels van 20, 50 k. 
Klederdrachten uit de plaat
sen Kiëv: drie mensen met 
kind en cadeaus, twee vrou
wen met bloemenkransen, 
Poltava: drie vrouwen met 
molen, man en vrouw ('Ivana 
Kupala'), Tsjernihiv: vier mu
zikanten met viool en fluiten 
trom, bruidspaar met kind en 
kerk. 
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OOSTENRIJK 
ii'02. Introductie euro. 
€3.27. Europa met landen 
waar euro is, Europese ster
ren, euromunt, tekst 'invoe
ring euro 112002'. 

pv«v«vv«vv««vf*«vv*«^nM««l««VW 

POLEN 
7i2'oi. Tien jaar Radio Ma
ryja (zender uit Torun met 
kerkelijke boodschap, 24 uur 
per dag in heel Polen te ho
ren). 
I. Zl.; velletje met driemaal 
I. Zl. Beeld Maria en resp. 
gebouw; mensen op plein, 
gebouw, veel mensen. 

ROEMENIË 
23ii'oi. Sterrenbeelden, I. 
1500, 2500, 5500, 9000, 
13500,16500 L. Resp. schor
pioen, weegschaal, steenbok, 
vissen, waterman, boog
schutter. 

pv^pv^^rw^pvww^nwwwwi 

RUSLAND 
iii'oi. Tien jaar constitutio
neel hof. 
3. r. Toren gebouw constitu
tioneel hof in Moskou en 
staatswapen. 

• KOHnmyunoHHMn eva 
! PoccnncKon .. 
! «eacMunn 7 

2ii'oi. Spaarbank van Rus
land honderdzestig jaar. 
2.20 r. Portret keizer Nico
laas I, gouden vijf roebel
munt uit 1841, tekst '160 jaar 
Spaarbank van Rusland', 
tekst uit decreet keizer bij 
stichting bank, handtekening 
keizer en datum 12 november 
(is 30 oktober) 1841. 

' nMCAUAEM yNrE4HTb 
NACCU' 

t 2.20 

i5ii'oi. Slag bij Moskou ze
stigjaar geleden. 
Blok 10. r. Militaire parade 
op Rode Plein in Moskou 7
ii'4i, plattegrond Moskou 
en medaille 'voor verdediging 
Moskou'. 

23n'oi. Carlos Cano 
(1946), zanger en schrijver 
liedjes. 
40 P. (€0.24). Portret met gi
taar. 
27ii'oi. Internationale dag 
vrijwilligers. 
120 P. (€0.72). Handen bij 
bloemen. 

28ii'oi. Tien jaar Gemene
best van Onafhankelijke Sta
ten (GOS). 
2.r. Beeldmerk GOS. 
4i2'oi. Gelukkig Nieuw
jaar! 
2.50 r. Drie witte paarden en 
kerstman. 

SPANJE 
i4ii'oi. Manuel de Falla 
(18761946), musicus. 
75 P. (€0.45). Muziek 'El 
sombrero de tres picos' 
(igig; ballet naar Alarcón). 

Si  ' ! ' ' ■ ' 
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20ii'oi. Komische tekenin
gen van Francisco Ibanez 
(1923)
40, 75 P. (€0.24, 0.45). Resp. 
'Josep Coli in Coli' (remmen
de auto), 'Rompetechos' 
(mannetje met hond). 

30ii'oi. Werelderfgoed. 
Vel met twaalfmaal 40 P. 
(€0.34). Stenen boog, voor
malige universiteitsstad Alca
la de Henares, historisch 

overzicht San 
\ \ \ k Cristobel La 
A\\ m Laguna, oude 
^ > J ^ centrum Ibiza, 

hospitaal Sant 
Pau in Barcelo
na, Romeinse 
muren in Lugo, 
'Palmeral' pal
menoase in El
che, Romeinse 
stadTarraco, 
romaanse ker
ken in Boival
lei, prehistori

sche vindplaatsen in Atapuer
ca, oude centrum Oviedo, 
mysteriespel (over dood en 
tenhemelopneming van Ma
ria) in i7deeeuwse kerk San
ta Maria te Elche. 
iii2'oi. Honderdvijftigjaar 
ministerie van Landbouw, 
Nijverheid, Handel en Open
bare Werken. 
Velletje met 40, 75,120,155, 
260 P. (€0.24, 0.45, 0.72, 
0.93,1.56). Landkaart met 
daarop resp. centra van post
automatisering, havens, 
spoorwegnet voor sneltrei
nen, luchthavens, net van au
tosnelwegen; op rand 'la 
compania de todos', haven, 
verkeerstoren met vliegtuig, 
kabels, station, verkeerskla
verblad. 

TURKIJE 
iio'oi. Oude munten. 
300.000+25.000, 
300.000+25.000, 
450.000+25.000, 
500.000+25.000 TL. Twee 
zijden van resp. lire (1937), 
IOC kurus (1934), Osmaanse 
Sultan Mehmet Ilmunt 
(1451), Seldjoekse Sultan Me
liksahmunt(467). 
ijio'oi. Cultureel erfgoed, 
grafmonumenten, II. 
300.000, 300.000, 450.000, 
500.000 TL. Resp. Sirvansah
larserail (Baku, Azerbeidz
jan), Sultantekestombe (Ur
genc, Oezbekistan), Timur
tombe (Samarkand, Oezbeki
stan), YildirimBeyazittom
be (Bursa). 

WITRUSLAND 
30ii'oi. Huis van barmhar
tigheid. 
200 r. Tehuis in Minsk voor 
oude mensen en invalide 
weeskinderen. 

3i2'oi. Kerst en nieuwjaar. 
Tweemaal 100 r. Tekst, kerst
bal met huisjes en kerst
boom. 

^^'^'^^ 100 

i6i2'oi. Honderdvijfen
twintigste geboortedag E.V. 
Klumov (18761944), chirurg 
in Eerste Wereldoorlog, 
hoogleraar, ondergrondse in 
Tweede Wereldoorlog. 
100 r. Portret, esculaapteken, 
medische zorg militairen. 

BUITEN EUROPA 
ANGOLA 
i34'oo. Inheemse fauna. 
Vel met twaalfmaal 1.50 KZr.; 
vel met twaalfmaal 2. KZr.; 
tweemaal blok 12. KZr. 
Resp. Equus zebra, Ploceus 
xanthops, Lycaon pictus, Aci
nonyx jubatus. Oryx gazella, 
Otocyon megalotis, Giraffa 
camelopardalis, Canis adus
tus, Perodicticus potto, Pan
thera leo, Coracias caudata, 
Otocyon megalotis; Struthio 
camelus. Felis sylvestris lybi
ca, Aepyceros melampus, 
Cercopithecus aethiops, Di
ceros bicornis, Papio anubis. 
Caracal caracal, Sagittarius 
serpentarius, Phacochoerus 
aethiopicus, Arctocephalus 
pusillus, Alcedo cristata, 
Hippopotamus amphibius; 
Cercopithecus aethiops, 
Loxodonta africana. 

78'oo. Millennium, belang
rijke gebeurtenissen tussen 
1500 en 1550. 
Vel met zeventienmaal 
2.50 KZr. Schilderij van Lai Ji 
(rond 1500), fresco van Luca 
Signorelli (ca. 14451523), 
'Tuin der lusten' van 
Hieronymus Bosch (ca 1450
1516), boek'De vorst' (1523) 
van Niccolo Machiavelli 
(14691527), boek 'Utopia' 
(1516) van sir Thomas More 
(14771535), stellingen van 
Maarten Luther (14831563) 
aan deur slotkerk Wittenberg 
(1517), latere keizer Karel V 
(15001558) wordt koning 
Heilige Roomse Rijk (1519), 
schilderij van Raffael (1483
1520), Juan Sebastian Elcano 
(ca. 14801526, Spaans zee
vaarder), koning Hendrik 
VIII van Engeland en Ierland 
(14911547), Spaanse verove
ring Aztekenrijk{i5i9i52i), 
portaal kathedraal Plasencia 
(Spanje, 1537), invoer aard
appel in Europa (1537), boek 
'Óver de omwentelingen der 
hemellichamen' (1543) van 
Nicolaus Copernicus (1473
1543), Portugal krijgt han
delspost in Japan (1543), 
dood Albrecht Dürer (1471
1528, schilder, graficus, teke
naar), Bartolomé de Las Cas
as (14741566, verdediger In
diaanse rechten). 
zgg'oo. Vluchtelingen en 
oorlogsschade. 
3., 3., 4., 4., 5., 5., 6., 
6. KZr. Resp. bankgebouw 
in Kuito, vluchtelingen op de 
weg van Kunje naar Kuito, 
politiegebouw, postkantoor, 
woonhuizen, groot huis, 
boerderij, vluchtende kinde
ren. 
2io'oo. Pausen. 
Drie vel met zesmaal 3. KZr.; 
driemaal blok 12. KZr. Resp. 
Nicolaus II (10591061), Pa
schahs II (10991118), Sergius 
IV (10091012), Victor II 
(10551057), Victor III (1087), 
Urbanus III (11851187); Coe
lestinus II (11431144), Cle
mens II (10461047), Cle
mens III (11871191), Gelasi
us II (1118iiig), Benedictus 
VII (g74g83), Gregorius V 
(ggöggg); Innocentius II 
(11301143), Johannes XIII 
(g65g72), Agapitus II (g46
g55), Johannes XV {g85996), 
Johannes XVIII (1004ioog), 
Lucius II (11441145); LeoXIII 
(18781903), Gregorius VII 
(10731085), Leo DC (1049
1054). 
2io'oo. Monarchen. 
Twee vel met viermaal 3.
KZr.; vel met zesmaal 3.
KZr.; driemaal blok 12. KZr. 
Resp. Karel II van Engeland 
(16301685), lady Jane Grey 
van Engeland (15371554), 
Leopold III van België (igoi
ig83), LodewijkXVvan 
Frankrijk (17101774); Hen
drik II koning en keizer Heili
ge Roomse Rijk (g73i024), 
Marina Mniszech gemalin 
van Pseudodemetrius I, tsaar 
Iwan IV van Rusland (1530
1584), tsaar Iwan III van Rus
land (14401505); Jacob I van 
Engeland (15661625), Jacob 
II van Engeland (16331701), 
lacob I als kind, Brian Boru 
van Ierland (9411022), Wil
lem I van Pruisen (1797
1888), Edward VI van Enge
land (15371553); tsaar Fjo
dor I van Rusland (1557
I5g8), Pseudodemetrius van 



Ausland, Willem IV van 
jroot-Brittannie en Ierland 
;n Hannover (1765-1837). 
7-ii-'oo. Kindertekeningen. 
;.-, 4.-, 5.- KZr. Resp. plan
ten, muur, straat in dorp. 

i3-2-'oi. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 
Tweemaal 12.- KZr. Tank en 
geweer met vredesduif, hou
weel en tractor met ploeg en 
vredesduif. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
zQ-ii-'oi. Honderd jaar No
belprijs. 
Twee vel met zesmaal $ i.50; 
driemaal blok $ 6.-. Nobel
prijswinnaars Scheikunde 
resp. Robert F. Curl (1966), 
Alan J. Heeger {200), Michael 
Smith (1993), Sidney Altman 
(1989), Elias James Corey 
(1990), William Francis Giau-
que (1949); Melvin Calvin 
(1961),Linus C. Pauling 
(1954), Vincent du Vigneaud 
(1955), Richard Synge (1952), 
Archer Martin {1952), Alfred 
Werner (1913); Ernst Fischer 
(1973), Ernest Rutherford 
(igo8). Internationaal Rode 
Kruis (Nobelprijs Vrede, 
1944). 
i7-i2-'oi. Wereldkampioen
schap voetbal in Korea en Ja
pan. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. 
Daniel Passarella (1978), 
Karl-Heinz Rummenigge 
(Spanje, 1982), speler met 
wereldcup (Mexico, 1986), 
Diego Maradona (Italië, 
1990), Roger Milla (V.S. 
1994), Zinedine Zidane 
(Frankrijk, 1998); finale 1950 
tussen Uruguay en Brazilië, 
Ferenc Puskas (Zwitserland, 
1954), Raymond KopaZwe
den, 1958), Mauro Chih, 
1962), Gordon Banks (Groot-
Brittannië, 1966), Pele (Mexi
co, 1970); wereldcup en aan
kondiging kampioenschap
pen 2002, eerste wereldcup. 

ARGENTINIË 
2g-ii-'oi. Traditionele dan
sen. 
Viermaal 75 c. (in boekje). 
Benen en voeten dansen resp. 
flamenco, wals, samba, tan
go-

i-i2-'oi. Vijftig jaar Argen
tijnse televisie. 
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Viermaal 75 c. Televisie en 
camera met geluidshengel, tv 
als sardineblikje openge
maakt met videobanden, ro
bot met schotelantenne, ge
kleurde kabels met afstand
bediening. 
i-i2-'oi. Dag van de danser. 
75 c. Scène uit 'Apollon mus-
agète' van Igor Strawinsky. 

ARUBA 
g-io-'oi. Dialoog tussen cul 
turen. 
175 c. Rotsteke
ningwisent in grot 
Altamira in Spanje, 
beeldmerk UPU*. 
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ARUBA 
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175c 
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3i-io-'oi. 'Voor het kind', 
jaar van vrijwilligers. 
404-20, 6o-H30,1004-50 c. 
Resp. 'Klaar-over' bij zebra
pad, twee jongens laten hond 
uit, aan strand gooien jongen 
en meisje afval in vuilnisbak. 

ASCENSION 
6-2-'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
15, 35,40, 50 p. Foto's uit 
resp. ? met corgi, 1978,1946, 
1998. Velletje £2.-. 

BAHAMAS 
6-2-'o2. Gouden jubileum 
konmgin Elizabeth II**. 
15, 65, 70, 80 c. Foto's uit 
resp. ? in haar zitkamer, 
1992,1965 met prins Edward, 
1996. Velletje $4.30. 

BANGLADESH 
23-i-'oi. Volks- en huizentel-
ling200i. 
4 T. Hokjes met gezichten. 

Lil «^o.i^: 

6 T. Mannen en vrouwen wer
ken aan oogst. 

i-4-'oi. Schilderij. 
10 T. 'Plasant women'van 
Rashid Chowdhuny (1932-
1986). 

BELIZE 
i-i2-'oi. Kerst, orchideeën. 
25, 60, 75 c , $ I.-. Resp. So-
bralia fragrans,Encyclia cor-
digea, Maxillaria fiilgens, 
Epidendrum nocturnum. 

i7-3-'oi. Bangladesh vrij van 
honger. 

6-2-'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
25, 60, 75 c , $ I.-. Foto's uit 
resp. 1943,1952, ?, 1995. Vel
letje $7.60. 

BERMUDA 
6-2-'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
10, 35,70, 85 c. Foto's uit 
resp. 1952,1965, ?, 1991. Vel
letje $3.-. 

BOLIVIA 
i8-io-'oi. Preventie borst
kanker. 
7.- Bs. Borstonderzoek, 
beeldmerk centrum borst
kanker. 
i5-ii-'oi. Kerst 2001. 
3.-, 5.-, IC- Bs. Beeldhouw
werk van Gaspar de la Cueva 
(1589-1632), resp. heilige 
Maria Magdalena, heilige 
Apolonia, heilige Teresa van 
Avila. 

20-n-'oi. Don Joaquin Gan
tier Valda, wetenschapper en 
schrijver (1900). 
9.- Bs. Portret en huis met 
fontein. 

Zonder datum. Vijfentwintig 
jaar samenwerking tussen 

België en Bolivia. 
II.- Bs. Belgische en Bolivi
aanse vlag met twee handen 
waarin landarbeid en dokter 
met vrouw en kind. 

wmmmmsmmmam» 

BOTSWANA 
i2-i2-'oi. Serie watergebie
den, II; fauna uit nationaal 
parkChobe. 
50 t., 1.75, 2.-, 2.50,3.-?. 
Resp. krokodil en vogel, buf
fel, apen, leeuw, olifanten. 
Velletje met de vijf zegels in 
doorlopende tekening. 

BRAZILIË 
lo-g-'oi. Voetbalclub Grêmio 
Porto-Alegrense. 
R$ 0.70. Voetballer, beeld
merk club. 
4-io-'oi. Bekende personen, 
Clovis Bevilaqua. 
R$ 0.55. Portret, oude fami
liefoto, veer, tekst 'Codigo 
Civil Brasleiro'. 

MOMItMCM A CUV« MMtAQiM 

ig-io-'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
R$ 1.30. 
2i-io-'oi. Eerste synagoge in 
Amerika. 
R$ 1.30. Landkaart Brazilië, 
vlag met davidster, schip met 
rood-wit-blauwe vlag. 

26-io-'oi. Heiligdom Bom Je
sus de Matosinhos. 
R$ 1.30. Kerken personen. 
3-ii-'oi. (Half)edelstenen. 
Velletje met tweemaal 
R$ 1.30. Halssieraad met oor
bellen, ring; op rand edelste
nen topaas en granaat. 
7-ii-'oi. Honderdste geboor
tedag Cecilia Meireles, dich
teres (1901-1964). 
Portret, anjer,huis. 
i4-ii-'oi. iWadalena Caramu-

ru, eerste Braziliaanse vrouw 
die kon schrijven. 
R$ 0.55. Portreten tekstrol.. 

20-ii-'oi. Flora en Fauna. 
Velletje met tienmaal R$ 0.55 
(doorlopend beeld). Caiman 
crocodilus yacare, Anhinga 
anhinga, Ardea cocoi, Jabiru 
mycteria, Pseudoplaystoma 
fasciatum, Leporinus macro-
cephalus, Hydrochoerus hy-
drochoeris, Casmerodius al
bus, Porphyrula martinica, 
Eichornia crassipes. 

2o-ii-'oi. Nationale dag 
'waardigheid voor zwarten'. 
R$ 0.40. Gekleurd gezicht, 
voorzittershamer, boek, tekst 
'Consciencia'. 

23-ii-'oi. Voetbalclub Rega-
tas Flamengo. 
R$ I.-. Voetballer, beeldmerk 
club. 

23-ii-'oi. Kerst. 
R$ 0.40. Kerststal met drie 
koningen. 
3-i2-'oi. Internationale dag 
gehandicapten. 
R$ 1.45. Symbolische afbeel
ding met mond, oog, hand en 
oor. 
i3-i2-'oi. Handelsschepen. 
Tweemaal R$ 0.55. Schepen 
'Copacabana', 'Flamengo' 
(containerschip). 

BRUNEI 
i-g-'oi. Bezoek Brunei, II. "-
Viermaal 20 s. Namurschoon, ^ 
waterval, stad, landschap met ^ 
gebouwen en brug. « 



BURUNDI 
26-i2-'g8! Kerst. 
100,130, 250 F. Iconen van 
Maria. 
i9-4-'99! Vijftig jaar SOS-kin-
derdorpen. 
100, 250, 270 F. Resp. groep 
kinderen uit dorp Muyinga, 
kinderen rond vlaggen, ron
dedans om vlaggenmast; 
beeldmerk SOS-kinderdor-
pen. 
jo-g-'gg! Tweede sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
100, 250, 300 F. Portretten. 
28-2-'oo. Een wereld zonder 
honger. 
350 F. Danny Kaye (1913-
1987), Amerikaans acteur, 
met Afrikaans kind op arm. 
24-7-'oo. Ruimteonderzoek. 
Velmettwaalfmaali65 F.; 
blok 1500 F. 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 1/82, 
kerst. 

ttÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊaÊam» 

December '01. Peanuts (gete
kend door Charles Monroe 
Schulz, 1922) vakantie op 
Caymaneilanden. 
15, 20, 25, 30,40, 60 c. Resp. 
Snoopy schildert Woodstock 
bij Cayman Brac Bluff, Char
lie Brown en Sally op post
kantoor. Peppermint Patty en 
Marcie op strand. Snoopy en 
Boeing 737, Linus en Snoopy 
bij Point of Sand in Little Cay
man, Charlie Brown speelt 
golf Velletje in vorm koffer 
met vakantiespullen waarop 
de zes zegels. 
6-2-'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
15, 20, 30, 80 c. Foto's uit 
resp. ?, 1976, ? padvindsters, 
1996. Velletje $2.45. 

CHILI 
9-io-'oi. America Upaep*: 
werelderfgoed, kerken. 
$ 160, 230. Resp. kerkOnze-
Lieve-Vrouw van Genade in 
Quinchao (eind i8de eeuw), 
kerk Onze-Lieve-Vrouw van 
Bescherming in Tenaun 
(1845). 

AMERICA 

»160 i 

^ 5-ii-'oi. Negentigste verjaardag 
^ schilder, beeldhouwer, kera-
2 mist Robert MattaEchaurren. 

$ 300. Afbeelding schilderij 
'Het teken der tekens', hand-
tekeningMatta, 'gojaarigii-
2001'. 
20-ii-'oi. Honderdvijftig jaar 
spoorwegen. 
Tweemaal $ 200 (doorlo
pend), $ 220. Resp. station 
Caldera en wagons, stoomloc 
en station Copiapo (eindpun
ten van eerste spoorlijn), mo
derne trein op brug. 

22-ii-'oi. Kaap Hoorn. 
$ 220. Kaap Hoorn, zeilschip 
en tekst 'Gemeente Kaap 
Hoorn'. Kaap Hoorn werd op 
i6-i-i6i6 door Willem 
Schouten genoemd naar zijn 
geboorteplaats Hoorn. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i2-i2-'oi. Wenszegels. 
Vel met tienmaal NT$ 5.- en 
tien aanhangsels met tekst 
'Best wishes foryou', waarop 
eigen foto mogelijk. Tien ver
schillende bloemen. 
4-i-'o2. Fu Hsing Kang-colle-
ge (samengaan van militaire 
en universitaire opleiding) 
vijftig jaar. 
NT$ 5.-, 25.-. Resp. studen
ten met vlaggen (nationale-, 
school-, teamvlag), schoolge
bouwen en standbeeld twee 
studenten. 

i6-i-'02. Goeds voorspellen
de zegels. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Vaas 
met resp. lotusbloem (voort
durend goede resultaten), or
chidee (persoon met hoge 
moraal), bloeiende wilde ap
pel (wens: een zaal vol rijk
dom en beroemdheid), rozen 
(veilig en vreedzaam in alle 
seizoenen). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
28-6-'oi. Vroege leiders 
Communistische Partij 
China, I. 

Vijfmaal 80 f Wang 
Jingwei, Zhao Ziyang, 
Deng Enming, 
Cai Hesen, Je Shu-
heng. 
22-7-'oi. Huangguos-
hu-waterval. 
Driemaal 80 f; blok 
8.- y. Resp. Yinlianz-

huitan, Doupotang, Dishui-
tan; Huangguoshu. 
5-8-'oi. 'Beidahe'. 
60,80, 8of ,2.80 y. Resp. 
duivennest, Zhonghai-
strand, Lianfeng-heuvels, tij
geroog. 

pvfvi^nv^rv^w^^^v^i 
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i2-io-'oi. Gouden maskers 
(gezamenlijke uitgifte met 
Egypte). 
Tweemaal 80 f Masker van 
Toetanchamon, masker van 
San Xing Dui. 

COSTARICA 
24-8-'oi. Overdruk op wa
penschild 500 Cs. (Yvert 
535)-
65 Cs. 
6-9-'oi. Honderdvijftig jaar 
'Friendship, Navigation and 
Commerce Treaty' tussen Co
sta Rica en Nederland (gete
kend op 12-7-1852). 
65 Cs. Tekening ossenwagen 
(typisch voor Costa Rica) en 
Nederlandse windmolen. 

7-9-'oi. Overdruk op wapen-
scliild 500 Cs. (Yvert 535). 
80, 95 Cs. 
5-io-'oi. Overdruk op 30 Cs. 
'Vijftig jaar Costa Rica Airli
nes', uit 1996. 
5, 65 Cs. Vliegtuig, DC-6B. 
5-io-'oi. Derde portzegelten-
toonstelling Costa Rica-
Spanje, orchideeën. 
Tweemaal 65 Cs. (samenhan
gend). Trichopilia suavis, 
Cattleya dowiana. 
i5-ii-'oi. Strijd tegen kinder
arbeid. 
100 Cs. Jongen duwt bakfiets 
vol stoelen; beeldmerk 
IPEC*, ILO*. 

i-i2-'oi. Voor organisatie 
'Stad van het kind'. 
Extra porto: 21 Cs. Kind kijkt 
door loep naar postzegels. 

3-i2-'oi. Ter herinnering aan 
19de eeuw. 
65 Cs. Stoomtrein uit Costa 

Rica en buste Tomas Guar-
dia, ex-president. 

DOMINICA 
i5-ii-'oi. Troonsbestijging 
koningin Elizabeth II vijftig 
jaar geleden. 
Vel met achtmaal $1.-. Foto
mozaïek portret koningin 
Elizabeth. 
i3-i2-'oi. Geschiedenis we
reldbeker voetbal. 
Twee vel met zesmaal $2.-; 
tweemaal blok $ 5.-. Resp. 
Daniel Passarella (Argenti
nië, 1978), Paolo Rossi 
(Spanje, 1982), Diego Mara
dona (Mexico, 1986), affiche 
wereldtoernooi 1990 (Italië), 
Seo Jungulon (V.S., 1994), 
Jürgen Klinsmann (Frankrijk, 
1998); elftal V.S. (Brazilië, 
1950), affiche wereldtoernooi 
1954 (Zwitserland), affiche 
wereldtoernooi 1958 (Zwe
den), Zozimo (Chili, 1962), 
Gordon Banks (Groot-Brit-
tannië, 1966), Pele (Mexico, 
1970); oorspronkelijke 
FIFA*-wereldbeker, huidige 
(tweede) FIFA*-wereldbeker. 

EGYPTE 
Zonder datum. Ingebruikne
ming verkeerstunnels Al Az-
har. 
30 P. Moskee van Al Azhar en 
verkeerstunnel. 

ETHIOPIË 
30-ii-'9g! Nationale parken, 
II. 
50, 70, 80 c , 2.- B. Dieren uit 
en omtrek park van resp. 
Omo, Mago, Yangudi-Rassa, 
Gambella. 
30-i2-'99! Internationaal jaar 
ouderen. 
45, 70, 85 c , 2.- B. Resp. 
vrouw verzorgt zieke in bed, 
ouderen helpen bij land
bouw, oude leraar, grootva
der vertelt aan zijn kleinkin
deren. 

FALKLANDEILANDEN 
6-2-'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
20, 37, 43, 50 p. Foto's uit 
resp. 1946 lezend, 1977, 
1949,1994. Velletje £ 2.-. 

FIJI 
i6-ii-'oi. Honderdvijfen
twintig jaar bank 'Colonial' 
in Fiji. 
17, 48 c., $ I.-, 3.-. Resp. 
bankgebouw, mensen bij 
pinautomaat, bankgebouw, 
ceremonie vlag hijsen. 

30-ii-'oi. Vijftig jaar Air Paci
fic, interna
tionale lucht
vaartmaat
schappij Fiji. 
89,96 c., 
$1 . - , 2.-
(doorlopend 
beeld). Wa
terlandschap 

met regenboog en vliegtui
gen, resp. De Havilland Dro
ver, HS-748, DC10-30, B747-
200. 

GRENADA 
29-ii-'oi. Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Japan 
en Korea. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. af 
fiche kampioenschap Brazilië 
(1950), Duitse voetballers 
(1954), Just Fontaine (Brazi
lië, 1958), Garrincha (Brazi
lië, 1962), Bobby Moore (En
geland, 1966), Pelé (Brazilië, 
1970); Osvaldo Ardiles (Ar
gentinië, 1978), Lakhdar Bel-
loumi (Algerije, 1982), Diego 
Maradona (Argentinië, 1986), 
Matthaus Voller (Duitsland, 
1990), Seo Jung Won (Zuid-
Korea, 1994), Ronaldo (Bra
zilië, 1998); eerste finale we
reldkampioenschap voetbal 
(Uruguay - Argentinië, 1930), 
wereldbeker FIFA*. 
i3-i2-'oi. Honderd jaar No
belprijzen, Nobelprijswin
naars. 
$ 0.75,0.90,1.-, 1.50, 2.-, 3.-; 
vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.-. Resp. E.A. von Behring 
(Duitsland, medicijnen, 
1901), W.C. Röntgen (Duits
land, natuurkunde, 1901), 
J.H. van 't Hof (Nederland, 
scheikunde, 1901), F. Passy 
(Frankrijk, vrede, 1901), 
J.H. Dunant (Zwitserland, vre
de, 1901), R. Sully-Prudhomme 
(Frankrijk, literatuur, 1901); 
zesmaal portret A. Einstein 
(Duitsland, natuurkunde, 
1921); A. Einstein. 
i3-i2-'oi. Veertigste geboor
tedag Diana, prinses van Wa
les (1961-1997). 
Vel met zesmaal $1.50; blok 
$ 6.-. Portretten. 
i7-i2-'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard (i3-2-'02 
tot3i-i-'o3). 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 4.-. Vijf verschillende 
paardjes van aardewerk uit 
Tang-dynastie. 
3i-i2-'oi. (Half)edelstenen. 
Drie vel met zesmaal $1.50; 
driemaal blok $ 6.-. Resp. 
stenen behorend bij maan
den januari toten metjuni: 
granaat, amethist, aquama-
rijn, diamant, emerald, parel; 
juli tot en met december: ro
bijn, sardonyx, saffier, opaal, 
topaas, turkoois; robijn, dia
mant, saffier, opaal, tur
koois, jade; uraniet, calciet, 
kwarts. 
3i-i2-'oi. John F. Kennedy 
(1917-1963) en Ronald Re
agan (1911), presidenten Ver
enigde Staten. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. 
tweemaal drie portretten 
Kennedy (35ste president: 
1961-1963); tweemaal drie 
portretten Reagan (40ste pre
sident: 1981-1989); Kennedy, 
Reagan. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
29-5-'oo. Vlinders uitCari-
bisch gebied. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. 
Catonephele numili, Diaethria 
clymena, Mesene phareus, 
Estigmene aerea, Marpesia 
petreus, Cepheuptychia 
cephus; Heliconius charitonius, 
Dismorphia amphione, 
Theela coronata, Cithaerias 



imeralda, Zerene eurydice, 
heela eudoeia; Ecpantheria 
^rifonia, Hyalophor cecro
la. 

95'oo. Vlinders uit hele 
wereld. 
'wee vel met zesmaal $ 1.50; 
wee vel met viermaal $2.; 
weemaal blok $ 6.. Resp. 
iuplagia quadripunctama, 
)enosandra boisduvalii, 
'hmopteryx erocopterata, 
iusehemon zafflesia, Milio
lia isodoxa, Oysphania 
uprina; Thaloina clara, 
;erynthia rumina, Attacus atlas, 
■asiocampa quercus. Parage 
chakra, Arhopala amantes; 
;yrestis thyodamos, Papilio 
nachaon, Apatura iris, Cryp
iphona ocyltaria; Hemaris 
hysbe, Helicopis cupido, 
^retia eaja, Erateina staudin
;eri; Ornithoptera alexan
Irae, Tajuria cippus. 
uni '00. Paddestoelen. 
)rie velletjes met viermaal 
! 2.; tweemaal blok $ 6.. 
lesp. Cantharellus cinnaba
inus, Hygrocybe conica, 
^ortmarius violaceus, Lecci
lum versipelle; Russuia xe
ampelina, Entoloma niti
lum, Lentinus tigrinus, My
:ena flavoalba; Boletus lega
iae. Russuia emetica, Corti
larius alboviolaceus, Volva
iella bombycina; Collybia 
Iryophila, Comphus flocco

;36'oo. Spoorwegen uit 
iele wereld. 
S 0.90,1., 2., 3., vier vel 
net zesmaal $ 1.50; viermaal 
)lok $ 6.. Resp. stoomloc 
jolsdorf (Oostenrijk), loc 
/auxhall (Ierland), metro
]ammellloc (Nigeria), TGV 
501 (Frankrijk); elektrowagen 
VS), metro (VS), magneet
iweefbaan HSST, elektroloc 
560C (VS), TEE Parsifal 
:Duitsland), Elektroloc GGI
dasse (VS); Noorse elektro
oc. Diesel (Jamaica), diesel 
Chma), Portugese elektro
vagen, elektroloc Re6/6 
Zwitserland), elektroloc 
Turkije); stoomloc (Malei
iié), stoomloc (Wales), 
itoomloc (Engeland), stoom
oc (India), stoomloc (Chi
la), stoomloc (Denemar
ken); stoomloc Braithwait 
Engeland), stoomloc Phi
adelphia (Oostenrijk), 
itoomloc Stephenson (Rus
and), stoomloc 1'Aigle 
Trankrijk), stoomloc Borsig 

(Duitsland), stoomloc Ajax 
(Engeland); stoomloc Experi
ment (VS), stoomloc (Zuid
Afrika), diesel (ZuidAfrika), 
stoomloc Prospector (Austra
lië). 

29ii'oi. Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Japan 
en Korea. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 6.. Affiche 
en beeldmerk wereldkam
pioenschap van resp. Brazilië 
{1950), Zwitserland (1954), 
Zweden (1958), Chiü (1962), 
Engeland (1966), Mexico 
(1970); Argentinië (1978), 
Spanje (1982), Mexico (1986), 
Italië (1990), Verenigde Sta
ten (1994), Frankrijk (1998); 
Uruguay (1930), wereldbeker 
FIFA*. 
ioi2'oi. Schilderijen van 
zeeslagen waarbij Britse Ko
ninklijke Marine betrokken 
was. 
$0.75, 0.90, 2., 3.; twee vel 
met zesmaal $ 1.50; twee
maal blok $ 6.. Resp. HMS 
Renown in haven Port
smouth (1922), 'Battle of the 
Saintes' (1782),'Slag bij Tra
falgar' (1805), inscheping in 
Dover (1520); schermutselin
gen voorafgaand aan i juni 
1794, 'Moonlight Battle' 
(1780), grote schepen van Ja
cobijnse vloot (1623), 'Slag in 
de Golf van Genua' (1795), 
'Slag bij de Nijl'(1798), de St. 
Lucia (1778); 'Slag bij Sole
bay' (1672), HMS Royal Prin
ce (1679), 'Slag bij Texel' 
(1673), 'Slagbij Schevenin
gen' (1653), Barbaarse pira
ten (i6de eeuw). Royal Char
les (1667); HMS Repulse 
(1924), Slagm de baai van 
Navarino (1827). 
i5i2'oi. John F. Kennedy 
(19171963). 
Vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 5.. Portretten 35ste presi
dent Verenigde Staten. 
i5i2'oi. Veertigste geboor
tedag Diana, prinses van Wa
les (19611997). 
Vel met zesmaal $ 1.50. 
Tweemaal drie portretten. 
i5i2'oi. Jacqueline Kenne
dy Onassis (19291994). 
Vel met zesmaal $ 1.50; twee
maal blok $ 6.. Portretten. 
i5i2'oi. Amerikaanse mili
taire leiders uit Tweede We
reldoorlog. 
Vel met twaalfmaal $ 0.75; 
vel met elfmaal $ 0.75; twee
maal blok $ 6.. Resp. gene
raal George Smith Patton, Jr, 
generaal Joseph Warren Stil
well, admiraal Thomas Cas
sin Kinkaid, generaal Jonat
han Mayhew Wainwright, ge
neraal James Harold Doolit
tle, generaal Matthew Bunker 
Ridgway, generaal Maxwell 
Davenport Taylor, admiraal 
Richmond Kelly Turner, ge
neraal Curtis Emerson Le
May, generaal Hoyt Sanford 
Vandenberg, generaal Carl 
Andrew Spaatz, admiraal 
Raymond Ames Spruance; 

CMM 
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Trains 

^̂s 
generaal Omar Nelson Brad
ley, generaal George Catlett 
Marshall, generaal Douglas 
MacArthur, admiraal William 
Frederick Halsey, Jr., gene
raal Dwight David Eisenho

wer, admiraal Ches
ter William Nimitz, 
admiraal William 
Daniel Leahy, gene
raal Henry Harley 
'Hap' Arnold, admi
raal Ernest Joseph 
King, generaal Ge
orge Washington, 
generaal John Jo
seph 'Blackjack' 
Pershing; generaal 
Douglas MacArthur, 

generaal Dwight David Eisen
hower. 
i7i2'oi. Vhnders. 
$0.75, o.go, 2., 3.; twee vel 
met zesmaal $1.50; twee
maal blok $ 6.. Resp. Nud
aurelia cytherea, Janomima 
westwoodi, Lasiocampa 
quercus, Chrysiridia riphea
ria; Actias selene, Amphical
lia bellatrix, Citheronia rega
lis, Arctia caja, Lelo venus, 
Alcides zodiaca; Graelisia 
Isabella, Dysphania cuprina, 
Automeris io, Agarista agri
cola, Callioratis millari, 
Otthreis fiillonia; Argema 
mimosae, Divana diva. 

INDIA 
i7io'oi. Pancatantra. 
Achtmaal 4. R. (steeds twee 
samenhangend). Afbeeldin
gen uit fabels. 

2iio'oi. Dag van ziekte jo
diumtekort. 
4. R. Winkel, man, vrouw, 
kinderen, vogeltjes. 
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26io'oi. Thangal Kunju 
Musaliar. 
4. R. Portret. 

7ii'oi. Dag van bewustzijn 
kanker. 
4. R. Zelfonderzoek borst
kanker. 
9ii'oi. Ranjit Singh, maha
radja van Lahore (1780). 
4. R. Portret van de Sikhlei
der. 
i4ii'oi. Dag van het kind. 
4. R. Armen om wereldbol. 
i7ii'oi. V. Shantaram. 

4. R. Portret en filmscène. 
2gii'oi. Shoba Singh. 
4. R. Portret. 
ii2'oi. Zonnetempel in Ko
nark. 
4., 15. R. (samenhangend). 
5i2'oi. Internationaal jaar 
vrijwilligers. 
4. R. Handdruk en gestileer
de figuren. 

4P.; 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II"**. 
10, 25, 35, 55 p. Foto's uit 
resp. 1943,1967,1947 verlo
ving. Velletje £ 2.. 

IRAN 
i84'oi. Europese scharre
laar. 
350 Ris. Coracias garrulus. 
244'oi. Opstand Palestijnse 
moslims. 
350 RJs. Moskee en twee 
mensen. 
96'oi. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2001. 
Driemaal 350 RJs. Voorkant 
gebouw 'Melli Bagh' (Na
tional garden), (vogels:) Frin
gilla coelebs, Bombycilla gar
rulus; beeldmerk Belgica. 

1 350 
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3i7'oi. Postzegeltentoon
stelling PhilaNippon. 
Tweemaal 250 Ris. Land
schappen met resp. dode vul
kaan Damavand (Iran), berg 
Fuji (Japan); beeldmerk ten
toonstelling. 
259'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
Tweemaal 250 Ris. Mens met 
vleugels en masker, Sloveens 
ontwerp. 
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24io'oi. Derde spelen voor 
moslimvrouwen, Teheran. 
250 Ris. Symbohsche afbeel
ding. 
30io'oi. Mondiale dag 'toe
risme'. 
500 Ris. Wereldbol, vlag, 
tempelruine, stad. 

4ii'oi. Week 'corpsen van 
ordehandhavers'. 

Tweemaal 250 Ris. (doorlo
pend beeld). Helikopters, pa
rachutisten, politieauto's, 
motoren; vlag, militair, 
speedboot, motor. 
3i2'oi. Bescherming ho
ningbij. 
500 Ris. Raat met bijen. 

ISRAËL 
iii2'oi. Milieubescher
ming, kust. 
NIS. 10.. Parasol op strand, 
stukje eruit gescheurd. 
iii2'oi. Heinrich Heine 
(17971856). 
NIS. 4.40. Portret Duitse 
dichter (uit joodse familie) en 
omslag 'Romanzero'. 

iii2'oi. Honderd jaar blin
deninstituut. 
NIS. 5.60. Woord 'Israël' in 
braille, op aanhangsel insti
tuutsgebouwen. 

iii2'oi. Dag van postzegel, 
eerste astronaut uit Israël «̂  
(Ilan Ramon gaat m mei 2002 ° 
met Columbia STS107 we ^̂  
tenschappelijk onderzoek — 
uitvoeren). ^ 
NIS. 1.20. Wereldbol met as => 
tronautenhelm, vlaggen ■*" 
Amerika en Israël, op achter ^ 
grond tekening melkwegstel "
sei, foto ruimte en beeldmerk ^ 
ISA (Israël Space Agency). ;^ 

'3/ 



iii2'oi. vijftig jaar AKIM 
(associatie voor opvang van 
geestelijk gehandicapten). 
NIS. 2.20. Tekening van YafFa 
Dahan (woont in Akimhuis) 
van schilderende jongen. 

JAMAICA 
30ii'oi. Datum en afbeel
ding melding 1/83, kerst. 

m 
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JAMAICA $15; 

CHRISTMAS 2001 
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62'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
$ 15., 40., 45., 60.. Foto's 
uitresp. 1941, ?, 1953 radio
uitzending, 1995. Velletje 
$190.. 

JORDANIË 
3iio'oi. Nietroken cam
pagne voor studenten. 
200, 300 fils. Resp. school
klas en 'nietroken'teken, 
scholier met 'nietroken'te
ken. 

3iio'oi. Gehandicapten
sport. 
200, 300 fils. Resp. rolstoe
ler, portreten symbolische 
afbeelding. 

IC^ACHSTAN 
i4ii'oi. Frankeerzegels, 
moderne architectuur. 
7., 30.1. Tweemaal school
gebouw Alma Ata. 

lORGIZIË 
20I0'0I. 
Tiende ver
jaardag 'Con
cord RCC'. 
7. s. Beeld
merk 'Con
cord RCC' en 
symbolische 
afbeelding. 

LIBERIA 
29ii'oi. Honderd jaar No
belprijs. 
Drie vel met zesmaal $25.; 
driemaal blok $ 100.. Nobel
prijswinnaars Vrede, resp. 
Shimon Peres (Israel, 1994), 
Joseph Rotblat (GrootBrit
tannië, 1995), Yitzhak Rabin 
(Israël, 1994), David Trimble 
(NoordIerland,i998), Emily 
G. Balch (Verenigde Staten, 
1946), Carlos FiUpe Belo 
(OostTimor, 1996); Sir Aus
ten Chamberlain (GrootBrit
tanniè, 1925), Kim Dae Jung 
(ZuidKorea, 2000), Jody Wil
liams (Verenigde Staten, 
1997), Arthur Henderson 
(GrootBrittannië, 1934), 
José Ramos Horta (OostTi
mor, 1996), Lars O. J. Söder
blom (Zweden, 1930), Lord 
Cecil of Chelwood (Groot
Brittannië, 1937), Cordell 
Hull (Verenigde Staten, 
1945), Auguste M.F. Beer
naert (België, 1909), Henri La 
Fontaine (België, 1913), John 
R. Mott (Verenigde Staten, 
1946), Lord John Boyd Orr 
(GrootBrittanniè, 1949); 
John Hume (NoordIerland, 
1998), Carlos Saavedra Lamas 
(Argentinië, 1936), Maurice 
Maeterlinck (Literatuur, Bel
gië, 1911). 

MAAGDENEILANDEN 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
15, 50, 60, 75 c. Foto's uit 
resp. ? bij ATS centrum, 1977, 
?, 1996. Velletje $3.. 

MACAU 
30ii'oi. Parken en tuinen. 
1.50, 2.50, 3., 4.50, blok8.
ptcs. Tuinen met sculpturen 
en gebouwtjes. 

ioi2'oi. I Ching, Pa Kua. 
Achtmaal 2.ptcs., blok8.
ptcs. 

MALDIVEN 
26i2'oi. John F. Kennedy 
(19171963). 
Twee vel met zesmaal 5 Rf.; 
tweemaal blok 25 Rf. Foto's 
van Kennedy, resp. Dexter 
1927, Harvard 1935, marine
officier 1943, huwelijk met 

Jacqueline Lee Bouvier 
1953, met broer Robert 
F. Kennedy 1956, inau
guratie als president 
ig6i; met Russische 
premier Nikita 
Chroesjtsjov, met Britse 
eerste minister Harold 
Macmillan, met eerste 
minister van India Ja
waharlal Nehru, met 

g ; Duitse kanselier Kon
'■< ; rad Adenauer, met 
, . . . : Martin Luther King; 

met vrouw in Parijs 1961, for
meel portret. 
26i2'oi. Nachtvlinders. 
Twee vel met zesmaal 7 Rf.; 
vel met viermaal 10 Rf.; twee
maal blok 25 Rf Resp. Cy
mothoe lucasi, Milionia 
grandis, Ornithoptera eroe
sus, Hyantis hodeva, Ammo
biota festiva, Salamis temora; 
Zygaena occitanica, Campy
lotes desgodinsi, Bhutanitis 
thaidina, Helicopsis, Pamas
sius charitonius, Acaca ecu
cogiap; Papilio dardanus, Ba
omisa hieroglyphica, Troides 
prattorum, Funonia mada
ma; Hypoleracassotis, 
Euphydryas maturna. 
26i2'oi. Veertigste geboor
tedag prinses Diana (1961

1997)
Vel met viermaal 10 Rf; blok 
25 Rf Portretten. 
MARSHALLEILANDEN 
ijii'oi. Klassieke vliegtui
gen. 
Tienmaal 80 c. Supermarine 
Sea Eagle, Gloster Sea Gla
diator, DHC6 Twin Otter, 
Shorts 330, Sandringham 
Flying Boat, De Havilland 
DHC7, Beech Duke B60, 
Fokker Friendship F27, Con
solidated B24J Liberator, 
Vickers 953C Merchantman. 

Marshall Islands 

Si^amtmu Sät £iiflc O V 

ii2'oi. Bloem van de 
maand. 
34 c. Kerstster (Euphorbia 
pulcherrima), met aanhang
sel beschrijving bloem. 

•«««v*«v««< 

Mai hhdil Klandj. „ 

MAURITIUS 
Afbeelding melding 1/83, 
kopra. 

MAURFTIUvS Rs5 

MEXICO 
i55'oi. Dag van de leraar. 
3. P. Jose Vasconcelos en 
pen. 
2o6'oi. Mondiale dag van 
de vluchteling. 
4.20 P. Symbolische vluchte
lingen. 
2i6'oi. Frida Kahlo (1907
1954), Mexicaans schilderes. 
4.20 P. Zelfportret. 
266'oi. Internationale dag 
tegen drugs. 
4.20 P. Symbolische duif 
2001. Toerisme. 
1.50, 3., 4.20, 6.50, 8., 8.50 

P. Resp. Chiapas, Micho
acan, Aacetecas, Querataro, 
Sinaloa, Chiapas. 

MICRONESIË 
7i2'oi. Aanval op Pearl 
Harbor zestig jaar geleden. 
Twee vel met zesmaal $ 0.60, 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
zinken 'Oklahoma', Japanse 
aanval op Wheeler Field, Ja
panners laden bommen in 
vliegtuigen, torpedojager 
Ward, 'Arizona' zinkt, mari
nebasis Ewa aangevallen 
door Japanners; affiche 'Ge
denk Pearl Harbor', Japanse 
ministerpresident Hideko 
Tojo, redden van Amerikanen 
in Bellows Field, Poging be
manning 'Arizona' te redden, 
Japanse admiraal Isoroku Ya
mamoto, affiche 'Gedenk 
Pearl Harbor'; Arizonaher
denkteken, president Frank
lin Delano Roosevelt. 

NAURU 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
70, 80, 90 c , $1.. Foto's uit 
resp. 1946, ?, 1951,1997. Vel
letje $7.40. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i5ii'oi. Kerst. 
40,150 c. Resp. groep men
sen uit verschillende landen 
met gevel gebouw Neder
landse Antillen en vuurwerk, 
kindje Jezus in kribbe met 
mensen uit diverse landen en 
kerstboom met vredesduif 

NEVIS 
3i2'oi. vlaggen uit Cari
bisch gebied. 
Vel met veertienmaal 90 c. 
Resp. Antigua en Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belize, 
Dominica, Grenada, Guyana, 
Jamaica, Montserrat, St. Kitts 
en Nevis, St. Lucia, Surina
me, St. Vincent en de Gre
nadinen, Trinidad en Toba
go

3i2'oi. Kerst 2001, bloe
men. 
$ 0.30, 0.90,1.20, 3.. Resp. 
Cassin alata, Euphorbia pul
cherrima, Euphorbia leuco
cephala, Erythrina variegata. 
ioi2'oi. Geschiedenis we
reldkampioenschap voetbal. 
Twee vel met zes zegels, 
tweemaal blok $ 5.. Resp. 
Moracana Stadion in Rio de 
Janeiro, Ferenc Puskas 
(Hongarije, 1954), Luis Belli
ni (Brazilië, 1958), Mauro 
(Brazilië, 1962), Duitse 
teamcaptain 1966, driehoe
kige vlag van kampioenschap 
in Mexico (1970); Passarella 
(Argentinië, 1978), Dino Zoff 
(Italië, 1982), stadion in 
Mexicocity (1986), San Siro
stadion (1990), Dennis Berg
kamp (Nederland, 1994), 
Frans stadion (1998); kam
pioenschap in Uruguay 
(1930), wereldbeker FIFA*. 

NIEUWCALEDONIÉ 
9ii'oi. Wielrennen, eerste 
gouden olympische medaille. 
265 F. 

gii'oi. Fernande Leriche. 
155 F. 

V(XAHUr\LEDOM£ 
HH'^lMU llnUUt 
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i7ii'oi. 'Kitesurf. 
100 F. 

28ii'oi. Regionaal land
schap. 
Tweemaal iio F. landschap ii 
resp. Easo, Jokin. 
28ii'oi. Mijn vriend, het 
boek. 
70 F. Boek met erop en erin 
kinderen, vis, vogel, wereld
bol, vliegtuig, kerkje en ge
zicht. 

j5j.ivfe mon Ami 

yii'oi. Eindejaarszegels. 
Driemaal 100 F. Vliegende 
hond met resp. kerstman en 
'Vrolijk kerstfeest', feestmuts 
en toeter en 'Leve het feest', 
met feestmuts en 'Beste wen
sen'. 

NIEUWZEELAND 
4i2'oi. 'The fellowship of 
the ring', eerste film trilogie 
'The lord of the rings' (1954
'55) van J.R. Tolkien (1892

1973)
40,80,90 c , $ 1.30,1.50,2.. 
Filmscènes, resp. Gandalf en 
Saruman, Galadriel, Sam en 
Frodo, bewaker van Rivendel, 
Strider, Boromir. Zegels ook 
in blok met op rand doorlo
pend beeld. 



■2'o2. Jaar van het paard 
[32'o2 tot3i i  'o3) . 

3o, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
.acepaarden, resp. Christian 
lullen, Lyell Creek, Yulestar, 
unline. Ethereal, Zabeel. 
'elletje met zegels $ 1.30 en 
.50 en op rand tekening 
laard. 

JIUE 
3i2'oi. Kerst. 
LO, 70 c., $ I., 2.. Resp. drie 
coningen, vredesduif, engel. 
Iter. 

SIORFOLKEILAND 
i6io'oi. Kerst, bloemen. 
15, 45 c. $ I., I., 1.50. No
enbalk met tekst kerstliedje 
;n resp. 'strawberry guave', 
Euphorbia pulcherrima, 
Xmas creton', hibiscus, 'In
dian shot'. 

, 2'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
45, 75 c., $ I., 1.50. Foto's 
uit resp. 1930,1977,1953 met 
kroon, 2000. Velletje $ 6.70. 

OEZBEKISTAN 
206'oi. Tiende verjaardag 
Concord RCC'. 

Blok 175.(S). Beeldmerk 
'Concord RCC', spoetnik, 
schotelantenne, stad. 

PALAU 
29ii'oi. Geschiedenis we
reldkampioenschap voetbal. 
Vel met zesmaal $ 0.34; vel 
met zesmaal $0.80; twee
maal blok $ 2.. Affiches we
reldkampioenschap, resp. 
Brazilië 1950, Zwitserland 
1954, Zweden 1958, Chili 
1962, Engeland 1966, Mexico 
1970; Argentinië 1978, Spanje 
1982, Mexico 1986, Italië 

1990, Verenigde Staten 1994, 
Frankrijk 1998; Uruguay 
1930, wereldbeker FIFA*. 
26i2'oi. Vogels uit Palau. 
Vel met zesmaal 55 c ; vel 
met zesmaal 60 c ; tweemaal 
blok $ 2.. Resp. Mino du
montii. Pitta erythrogaster, 
Nyctyornis amictus, Ptilino
pus superbus, Megalaima 
haemacephala, Harpactes 
diardii; Monarcha trivirgatus. 
Pitta guajana, Ceyx rufidorsa, 
Petroica multicolor, Pachy
cephala pectoralis, Ptilorrhoa 
castanonota; Alcedo atthis, 
Tersiphone paradisi. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
1.25,1.45, 2., 2.65 K. Foto's 
uit resp. 1941,1975,1951 ge
zin, ?. Velletje 12.05 K. 

PITCAIRNEILANDEN 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
Velletje met 50 c , $ i., 1.20, 
1.50,2.. 

POLYNESIË 
6i2'oi. Kerst. 
120 F. Polynesische kerststal. 

SALOMONSEILANDEN 
7i'o2. vissen rond 't rif. 
70, 90 c , $ I., 1.50, 2.10, 
4.50. Resp. Amphiprion 
chrysopterus, Amphiprion 
perider, Preunnas diaculeams, 
Amphiprion melanopus, 
Amphiprion clarkii, Dascyl
lus trimaculatus. Velletje met 
de zes zegels. 

3ii'o2. Koeskoes. 
50 c , $ 1.70,1.90, 2.30. Vier 
afbeeldingen Phalanger 
orientalis; pandabeeldmerk 
WWF*. 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
$ I., 1.90, 2.10, 2.30. Foto's 
uit resp. 1933,?, 1955,?. Vel
letje $17.30. 

SIERRE LEONE 
7i2'oi. Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Japan 
en Korea. 
Twee vel met zesmaal 1400 
Le.; tweemaal blok 5000 Le. 
Resp. kop Daily Mirror ver
lies Engeland tegen V.S. (Bra
zilië, 1950), Jules Rimet (pre
sident FIFA* in Zwitserland, 
1954), Pele en ploeggenoten 
(Zweden 1958), Vava uit Bra
zilië en SchroifFuit Tsjechië 
(Chili, 1962), Bobby Charlton 
(GrootBrittannië, 1966), 
Pele (Mexico, 1970); Daniel 
Passarella (Argentinië, 1978), 
KarlHeinz Rummenigge 
(Spanje, 1982), Diego Mardo
na (Mexico, 1982), Roger 
Milla (Italië, 1990), Romario 
(V.S., 1994), Zinedine Zidane 
(Frankrijk, 1998); oorspron
kelijke FIFA*wereldbeker, 
huidige (tweede) FIFA*we
reldbeker. 
26i2'oi. Kerst, 2001, schil
derijen. 
300, 600,1500, 2000 Le.; 
blok 5000 Le. Schilderijen 
van Filippo Lippi, resp. 
'Madonna of Humility', 'The 

Annunciation', 'The Annun
ciation', 'Adoration of the 
Christand Saints'; 'Barbadon 
Alterpiece'. 

ST. HELENA 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
20, 25, 30, 80 p. Foto's uit 
resp. ? , ' , 1967,1999. Velletje 
£2 .05 . 

ST. LUCIA 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
25, 65,75c., $ I.. Foto's uit 
resp. 1927, ?, 1947,1996. Vel
letje $ 7.60. 

ST. VINCENT 
zgi i 'oi . Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Japan 
en Korea. 
Twee vel met zesmaal $ i .40; 
tweemaal blok $ 5.. Speler 
en gedeelte nationale vlag, 
resp. HongMyungBo uit 
ZuidKorea, Hidetoshi Naka
ta uit Japan, Ronaldo uit Bra
zilië, Paola Maldini uit Italië, 
Peter Schamichel uit Dene
marken, Raul Bianco uit 
Spanje; Kim Bong Soo uit 
ZuidKorea, Masami Ihara uit 
Japan, Marcel Desailly uit 
Frankrijk, David Beckham uit 
England, Carlos Valderrama 
uit Colombia, George Popes
cu uit Roemenie; luchtfoto 
stadion Seoel, luchtfoto Yo
kohamastadion. 
7i2'oi. Veertigste geboorte
dag prinses Diana (1961

1997)
Driemaal $ 1.40 in vel van 
zes. Portretten. 
7i2'oi. President John Fitz
gerald Kennedy (19171963). 
Twee vel met zesmaal $ 1.40; 
tweemaal blok $ 5.. Formele 
en informele foto's Kennedy 
en zijn gezin. 
ioi2'oi. Insecten en waad
vogels. 
Twee vel met zesmaal $ 1.40; 
blok $ 5.. Resp. Bombus bi
macultatus, Anax Junius, Ac
tinate pullenea, Latrodecius 
mactans, Stagmomantis Ca
rolina, Photinus pyralls; Ster
na caspia, Phaethon lepturus, 
Himantopus mexicanus, Plu
vialis squatarola, Himanto
pus himantopus, Arenaria in
terpres; Cepheuptychia cep
hus, Pelecanus occidentalis. 
ioi2'oi. Nachtvlinders. 
$ 0.70, 0.90,1. , 2.; twee vel 
met zesmaal $ 1.40; twee
maal blok $ 5.. 
Resp. RJiodo
gastria crokeri, 
Gnammiavirgo, 
Zeuzera pyrina, 
Campylotes des
godinsi; Anthela 
ocellata, Euproc
tis hemicyclia, 
Epicoma mela
mostica, Eratei
na staudingeri, 
Pseudoips faga
na, Estigmene 
acrea; Phalera bucephala, 
Deilephila elpenor, Protam
bulyx strigus, Cizara arde
niae, Oenochroma vinerea, 
Oenosandra boisduvalii; Ly
mantria dispar, Rothschildia 
Orizaba. 
3ii2'oi. Toerisme. 
$ 0.20, 0.70, 0.90, i . io. Resp. 
natuurpad 'Vermont' door 
tropisch regenwoud, strand
hotel 'Tamarinde', 'Tobago 
Cays' eilandjes en grotten, 
waterval 'Trinity'. 

ST. VINCENT/GRENADI

NEN 
i7i2'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard (i32'o2 
to t3 i  i  'o3) . 
Vel met zesmaal $1.10. Scè
nes uit Chinese legende 'Bo 
Leen het paard'. 

SWAZILAND 
62'oa. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
70, 95c., E 2.05, 2.80. Foto's 
uit resp. 1947 gezin, ?, ?, 
2001. Velletje E 29.. 

SYRIË 
i2'oi. Vijftig jaar vakvereni
ging van ingenieurs. 
£0 .45 , b lok£ I.. Tekening 
van '50 ' . 

SYRIA J<M—" 

2001. Plein van de martelaars 
in Damascus. 
£ I., 5., 10.. Drie kleuren: 
plein. 
83'oi. Verjaardag revolutie 
8 maart 1963. 
£ 0 . 6 5 . Computers. 
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TANZANIA 
i82'9g! Grote dieren uit 
Afrika. 
100,140,150, 200, 250, 370 
Sh.; tweemaal blok 1500 Sh. 
Resp. Diceros bicornis, 
Equus grevyi, Hippopotamus 
amphibius, Crocodylus nilo
ticus, Loxodanta africana, 
Syncerus caffer; Python regi

us, Giraffa camelopardalis. 

i82'g9! Flora en fauna. 
100,140,150, 200, 250, 370 
Sh.; twee vel met zesmaal 370 
Sh.; tweemaal blok 1500 Sh. 
Resp. Turdoides caudatus, 
Aeshna verticalis, Tricholo
ma equestre, Phoebis philea, 
Murgantia histrionica, Bras
solaelio cattleya; Geothlypis 
trichas, Hebomoia glaucippe, 
Lilium tigrinum, Coprinus 
comatus, Brochopeplus exal
tatus, Bufo woodhousei; Ba
sileuterus culicivorus, Fuch

sia fülgens, Colias eurythe
me, Lycaste aquila, Helix po
matia, loopkever; Danaus 
plexippus, Zonotrichia ca
pensis. 
i82'99! Orchideeën. 
200, 250, 370 Sh.; twee vel 
met zesmaal 370 Sh.; twee
maal blok 1500 Sh. Resp. Va
nilla planifolia, Pleurothallus 
tuerckheimii, Trichopilia fra
grans; Oeceoclades macula
ta; Isochilus linearis, Eulo
phia alta, lonopsis utricula
rioides, Epidendrum ciliare, 
Dimerandra emarginata; Cyr
topodium andersomi, Coch
leanthes discolor, Catasetum 
barbatum, Caularthron bi
cornutum, Broughtonis san
guinea, Brassavola nodosa; 
Epidendrum nocturnum, 
Brassavola cucullata. 
i82'99! VHnders. 
200, 250, 370, 410 Sh.; twee 
vel metnegenmaal 200 Sh.; 
tweemaal blok 1500 Sh. 
Resp. Calycopis cecrops, He
liconis melpomena, Citherias 
menander, Heliconius antio
chus; Acraea cerasa, Acraea 
semivitrea, Euchrysops scin
tilla, Papilio phorcas, Eupha
edra eusemoides, Acraea 
masamba, Phyciodes emer
antia, Hypothiris tricolor, 
Oriraba jansoni; Papiho zag
reus, Chlosyne narva, Phycio
des alsina, Pyronia bathseba, 
Eurema daira, Eurytides xan
ticles, Clossiana titania, Eu
phydryas cynthia, Polygonia 
calbum; Ornithoptera pria
mus, Phyciodes sp. 

TANZANIA 
370/ 

i82'99! Ondersoorten tijger. 
Vel met negenmaal 250 Sh. 
Panthera tigris virgata, Pant
hera tigris tigris, Panthera ti
gris sondaica, Panthera tigris 
corbetti, albinotijger, Panthe
ra tigris sumatrae, Panthera 
tigris amoyensis, Panthera ti
gris balica, Panthera tigris al
taica. 
i82'99! Vogels. 

Vier vel met zesmaal 370 Sh.; 
viermaal blok 1500 Sh. Resp. 
Ardea herodias, Egretta eol
ophotes, Fratercula cornicu
lata, Plegadis chihi, Phoeni
copterus ruber, Sula ne
bouxii; Grus canadensis, Eg
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retta alba, Ajaja ajaja, Byctico
raxviolaceus, Plegadis falci
nellus, Catoptrophorus semi
palmatus; Mycteria ibis, Eg
retta ardesiaca, Vanellus co
ronatus, Charadrius alexan
drinus, Balearica pavonina, 
Ephippiorhynchus senega
lensis; Anitibyx armatus, 
Grus rubicunda, Butorides 
striatus, Threskiornis spini
collis, Ixobrychus minutus, 
Leptoptilos crumeniferus; 
Charadrius pecuarius, Ardea 
melanocephala, Nycticorax 
nycticorax, Ardea purpurea. 

TOGO 
i7i2'oi. Zeeleven. 
Vel met twaalfmaa) 200 F.; vel 
met twaalfmaal 250 F.; twee
maal blok 1500 F. Resp. 
Priacanthus arenatus, Diplo
dus annularis, Lithognathus 
mormgrus, Selene nomer, 
Perraeus duorarum, Arbacia 
lixula, Serranus scriba, Tra
churus trachurus, Lepas ama
tifera. Octopus vulgaris, 
Scorpaena scrofa, Dardenus 
arroser; 'porcupine fish', 
Prionace glauca, 'spotted 
manta ray', Physalia physalis, 
Eretmochelys imbricata, Co
ryphaena hippurus, Carranx 
hippos, Pristis sp., Todarup
sis eblanae, Trachinotus ca
rolinus, Diplodus cervinus, 
Sphyraenasp.; Prionace 
glauca. Octopus vulgaris. 
i7ia'oi . Afrikaanse dieren 
in 't wild. 
150, 200, 250,300,350, 
400 F.; twee vel met zesmaal 
380 F, vel met zesmaal 415 F.; 
driemaal blok 1500 F. Resp. 
Okapia johnstoni, Sagittarius 
serpentarius, Lemur caüa. 
Gorilla gorilla gorilla, Genet
ta genetta, Fennecus zerda; 
Rapio hamadryas. Felis ser
val, Suricata suricatta, Oryc
teropus afer, Connochataetes 
taurinus, Tragelaphus strep
siceras; Panthera pardus, 
Loxodonta afiicana, Cerco
pithecus hamlyni, Ephippio
rhynchus senegalensis, Hip
popotamus amphibius, Hip
potragus niger; Equus bur
chelli boehmi, Ceratotherium 
simum, Acinonyx jubatus, 
Gazella dama, Crocuta crocu
ta, Lyacon pictus; Panthera 
leo, Crocodylus niloticus, Gi
raffa camelopardalis. 
i7i2'oi. Katten en honden. 
275 ,300 ,325 ,350 ,375 ,400 ; 
twee vel met zesmaal 375 F.; 
tweemaal blok 1500 F. Resp. 
bloedhond, sfinx, basset, 
cocker spaniel, Amerikaanse 
krulkat, 'Scottish fold'; De
von rex, Cornish rex, sia
mees, balinees, birmaan, ko
rat; bearded collie, chow
chow, boxer, Ierse setter, 
bracco Italiano, pointer; 
chinchilla, Yorkshire terriër. 

TOKELAU 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
40 c , $ I., 1.25, 2.. Foto's 
uit resp. 1947, ?, 1948 met 
prins Charles, 1996. Velletje 
$765

TONGA 
i3i2'oi. Schelpen. 
10,80 c., $ I., 2.70 
(ronde zegels). 
Resp. Abalone halio
tis ovina. Turbo 
petholatus, Trochus 
trochus niloticus, 
Turbo marmoratus. 

62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
Velletje met 25 ,50 ,75 c , 
$i.,5

TONGA NIUAFO'OU 
62'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
Velletje met $ 15,40,45, 60, 
30. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding melding 11/864, 
kerst. 
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Afbeelding melding 11/864, 
koninklijke marine. 
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ii'02. vijftig jaar geleden 
eerste postzegel. 
15,20, 50, 60 p. ; velletje met 
viermaal 45 p. Resp. vier ze
gels (Yvert9,10, 5, 6), vier ze
gels (Yvertii, 12, 7, 8), vier 
zegels (Yvert4, 3, 2, i ) , post
kantoor uit 1952; vier zegels 
(Yvertg, 10, 5, 6), vier zegels 
(Yvertii, 12,7 ,8) , vier zegels 
(Yvert4, 3, 2, i) , postkantoor 
uit 1952. 

62'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
15, 30, 45, 50 p. Foto's uit 
resp. 1947,1991, ?, 1997. Vel
letje £ 2 .  . 

TUNESIË 
22ii 'oi . Vogels. 
250, 500, 600, 600 m. Resp. 
kruisbek, koolmees, Vlaamse 
gaai, witte ooievaar. 

ioi2'oi. Mondiale dag voor 
mensenrechten. 
250 m. Wereldbol met stand
beeld en weegschaal. 

€^ f j I I l*:^jj r j I—u » " 
REPUBIIQUE TUNISIENNE ; 

TURKMENISTAN 
Oktober '01. Tien jaar onaf
hankelijkheid. 
Velletje met zesmaal 500 m. 
Zesmaal munt aan twee zij
den (gebouw, portret presi
dent), op rand munt (presi
dent). 

paarden in Salzburg, ruïne 
Aggstein aan de Donau, 
dorpje Hallstatt, abdij in 
Melk aan de Donau, water
plaats voor paarden aan Kapi
telplatz in Salzburg; Ariana
park in Geneve; optocht van 
kinderen met postzegels. 

VIETNAM 
gio'oi. Dialoog tussen cul
turen***. 
800 d. 
5ii'oi. Honderdste geboor
tedag Tran HuyLieu (1901
1969), revolutionair en schrij
ver. 
800 d. Portret met selectie 
van zijn 
boeken. 
jo i i  'o i . 
Vijftigste 
sterfdag 
Nam Cao 
(19171951). 
800 d. Por
tret schrij
ver, boek. 

1.40, 2., 3. (zelfklevende z( 
gel in vorm vlinder). Resp. 
Vagrans egilsa, Jamides 
bachus, Papillo godefFroyi, 
Acraea andromachtta, Eure
ma hecabe. 

ZUIDGEORGIËEN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II**. 
20, 37, 43, 50 p. Foto's uit 
resp. 1952 met corgi, 1997 
met prins Philip, 1946 bij 
postzegelverzameling, 1999. 
Velletje £2 .  . 
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ZUIDPOOLGE

BIED BRITS 
Afbeelding mel
ding 1/86, 
poolonderzoek 
(hieronder). 
62'02. 
Gouden 
jubileum 
koningin Eliza
beth II**. 
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WALLIS EN FU

TUNA 
8ii'oi. Vijfen
vijftigste post
zegeltentoon
stelling in de 
herfst. 
Driemaal 150 F. 
Vogels. 

WESTSAMOA 
i2i2'oi. Vlin
ders. 
70s . , $1.20, 

Bntish National Antarctc Expedition 19010. 

20 ,37 ,43 , 50 p. Foto's uit 
resp. ? eerste radiouitzen
ding, 1998,1952,1996. VellC' 
t je£2. . 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i2 i i  'oi . Tekeningen van en 
voor bewoners 'Rehabilita
tion Handicapped Center' in 
Aboe Dhabi. 
100, 250, 300, 350 fils. Resp. 
moskee, boot in aanbouw op 
strand, man schenkt thee, 
mannen en vogeltje. 

IMTEDARABEMIItAIES 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 1/85,86, 
Nobelprijs. 

*: Gebruikte afkortingen: 
FIFA Federation Interna

tionale de Football 
Associations 

ILO International Labour 
Organization, IAO: 
Internationale Ar
beidsorganisatie 

IPEC International Pro
gramme on the Eli

mination of Child 
Labour 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

WWF World Wildlife Func 

**: Gouden jubileum konin
gin Elizabeth II. Uitgifte van 
vier losse zegels (twee met 
oudere, twee met nieuwere 
afbeeldingen koningin Eliza
beth; verschillend per land) 
met gouden rand en opdruk 
'Golden Jubilee 19522002'. 
Velletje met de vier zegels 
(zonder rand en opdruk) en 
een vijfde zegel met gemeen
schappelijke afbeelding: een 

formeel portret van Annigon: 
uit 1955. Op de rand de 
kroonjuwelen: rijksappel en 
scepter, koninklijk wapen
schild naast het wapenschild 
van het betreffende land. De 
achtergrondkleur is per land 
verschillend. 
Gibraltar geeft alle vijf zegels 
los uit; Pitcairneilanden, 
Tonga en Tonga Niuafo'ou 
geven alleen velletje uit. 

i i 'o2. Frankeerzegels. 

€0.07, 0.51, 0.58, 0.73, 0.87, 
2.03; ZWFr. 1.30; US$ 0.80. 
Resp. spoorbrug in 'Semme
ringspoor', standbeeld met 

***: 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. 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(a)CHELLO.NL 

TVatisportweg Ai 
9645 KZ Veendam 
Tel (0598)63 15 78 
fax (0598) 6? J? Sfi 

m 

RegioPost ^ . ( ^ 
Midden/Oost Groningen \ _ _ i < L — - * 

RegioPost € 0,25 RegioPost € 0,25 

i! hm 
\iwmmtm 

RegioPost € 0,25 RegioPost € 0,25 

UT 
RegioPost € 0,25 RegioPost € 0,25 

RegioPost € 0,25 RegioPost € 0,25 
. 
ï | | l 

RegioPost € 0,25 RegioPost € 0,25 

Heel wat museum plezier te beleven in Midden en Oost-Gronings dreven 

NTERESSANT, MAAR 
)0K LEUK: MUSEA 
J zult begrijpen dat het 
copje 'Musea zijn inte-
essant, maar ook leuk' 
;en thematische achter
grond heeft. Themati-
che verzamelaars kun-
len immers heel gechar-
neerd zijn van afbeeldin
gen van voorwerpen uit 
nusea. Denkt u maar aan 
Ie jaarlijkse kunstpostze-
;els die PTT Post uit-
eeft. Een collectie met 

iet thema'Schilder-
cunst' bestaat voor een 
jelangrijk deel uit zulke 
;egels. De emissie waar 
iet hier om gaat zorgde 
lerst voor een communi-
atiestoring, maar dan 
net een positief effect. 
3p het spoor gezet door 
en verzamelcollega ging 
k er van uit dat de be-
vuste serie aan het be
faamde Groninger Muse-
im in Groningen zou 
ijn gewijd. Nu zou zo'n 

ierie zeker de moeite 
vaard zijn geweest, maar 
n dit geval blijkt het over 
en breder opgezette uit
gifte te gaan. RegioPost 
Widden/Oost Groningen in 
/eendam gaf een velletje 
Tiet tien zegels van €0.25 
lit, gewijd aan musea in 
iit gebied. De zegels 
conden vanaf i januari 

worden gebruikt in de 
drie noordelijke provin
cies. 
Het voordeel van zo'n 
reeks is aandacht voor 
kleine - vaak ook in de 
regio vrij onbekende -
musea, die nooit in aan
merking zullen komen 
voor normale postzegels. 
Een van de musea finan
cierde zelfs een deel van 
de productiekosten van 
de serie. Het resultaat is 
een attractief velletje, dat 
talrijke thematische ver
zamelaars in staat zal 
stellen een of meer aan
trekkelijke zegels aan 
hun collectie toe te voe
gen. 
In de linkerkolom zijn af
gebeeld een soepterrine 
uit het Aardewerkmuse
um in Noordbroek, een 
klaproos (Papaver rhoeas) 
uit De Heemtuin in Mun-
tendam, een tweeschari-
ge ploeg uit het Boerde
rijmuseum Duurswold in 
Slochteren, een locomo
tief uit het Spoorwegmu
seum in Waterhuizen en 
een paar'houtjes' 
(schaatsen). Spoorweg
verzamelaars zullen 
vooral voor de locomotief 
belangstelling hebben. 
Het is een met toestem
ming van de Nederlandse 
Spoorwegen van de sloop 

geredde lichte rangeerlo
comotief (nummer 354) 
die - vanwege het geluid 
dat de locomotief produ
ceerde - de bijnaam 'de 
sik' kreeg. Wat die 'hout
jes' betreft: die riepen bij 
mij meteen nostalgische 
gevoelens op. Op zulke 
'houtjes' heb ik namelijk 
vroeger leren schaatsen. 
Op zolder heb ik zelfs 
nog een paar Friese door
lopers liggen, maar m'n 
kleinzoon heeft daar 
geen belangstelling 
voor... De op de zegel af
gebeelde schaatsen zijn 
te vinden in het Gronin
ger Schaatsmuseum in 
Sappemeer. Daar zullen 
ze ook wel azen op 
schaatsen van Olympisch 
kampioene Marianne 
Timmer! 
De zegels in de rechter
kolom tonen achtereen
volgens een Groninger 
borg (de Frayelemaborg 
in Slochteren), een poli-
tiepet, een deel van het 
Veenkoloniaal Museum 
in Veendam, een antiek 
strijkijzer en een detail 
van het schilderij 'Ge
wonde engel' van Lam
mert Boerma. De politie-
pet van zegel 2 is een bui
tenkansje voor de verza
melaars van het thema 
'Politie'; het hoofddeksel 
is in het bezit van het Po-
litiepetten Museum in 
Slochteren. Het Neder
lands Strijkijzermuseum 
in Noordbroek - verte
genwoordigd dankzij ze
gel 4 - nam het initiatief 
voor deze serie van tien 
zegels. Het genoemde 
schilderij maakt deel uit 

van de collectie van het 
Museum Lammert Boer
ma in Borgercompagnie. 

HARRY POTTER 
De film die van het boek 
Harry Potter & de Steen der 
Wijzen van de Engelse 
schrijfster J.K. Rowling 
werd gemaakt, werd 
prompt een enorm suc
ces. 

Verzamelaars van het 
thema 'Uilen' zullen blij 
zijn met het bijbehoren
de, leuke Engelse stem
pel. Ik neem aan dat Hed-
wig, de uil van Harry Pot
ter, is afgebeeld. Moge
lijk volgen er nog meer 
van deze stempels. 

TOLKIENS ' IN DE BAN 
VAN DE RING' 
Van een geheel andere al
lure zijn de drie films die 
gemaakt zijn naar de we
reldberoemde trilogie In 
de ban van de rin^ van de 
schrijver J.R.R. Tolkien. 
De trilogie van regisseur 
Peter Jackson is geheel in 
Nieuw-Zeeland gedraaid. 
Geen wonder dus dat 
juist dat land op 4 decem
ber 2001 een prachtige 
serie van zes zegels uit
gaf, gewijd aan de eerste 
film, The Felloivship of the 

Ring. In de Nederlandse 
editie van het eerste boek 
heeft deze de titel De reis
genoten. Jammer genoeg 
had ik rond de Kerst niet 
genoeg tijd om mijn 
exemplaar (525 bladzij
den!) uit 1967 te herle
zen, zodat ik u misschien 
niet aan alle Nederlandse 
namen kan helpen. De 
grote zegels tonen fasci
nerende filmbeelden en 
vermelden de namen van 
de afgebeelde personen. 
Van elk zegel is ook een 
velletje beschikbaar dat 
het zegelbeeld in een bre
der perspectief plaatst en 
dat levert sfeervolle beel
den op. Hoewel ik niet 
veel op heb met maxi-
mumkaarten lijken de zes 
kaarten met beelden uit 
de film voor maxima-
filisten toch de moeite 
waard. 

Op de zegel van 40 c. ver
telt de grote tovenaar 
Gandalfde Grijze (Sir Ian 
McKellen) aan tovenaar 
Saruman de Witte (Chris
topher Lee) dat het on
denkbare is geschied. Op 
de zegel van 80 c. zien we 
Galadriel (Gate Blanchett), 
de mysterieuze Vrouwe 
van het Woud, in een 
boot. Op de zegel van go c. 
zitten de hobbits Frodo 
Bahn^s (Elijah Wood) en 
Sam Geivissies (Sean Aus
tin) bij een kaars aan ta
fel, vermoedelijk in de 
herberg. De Wachter van 
Rivendel is afgebeeld op 
de zegel van $ 1.30. De 
folder vermeldt dat de 
wachter op het randje van 
de dood terug is gebracht 
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naar Rivendel. De pijpro
kende figuur op de zegel 
van $ 1.50 wordt aange
duid als de mysterieuze 
vreemdeling Stapper (Vig-
go Mortensen); zijn ei
genlijke naam is Araflorn. 
Op de zegel van $ 2.00 
blaast Doromir van Condor 
(Sean Bean), zoon van De-
nethor, in het woud op 
een hoorn om hulp in te 
roepen van anderen om 
de hobbits te verdedigen. 

DIGITALE 
POSTZEGELS 
of de nieuwe Nederland
se digitale postzegels 
ook thematisch iets gaan 
voorstellen was voor mij 
een interessante vraag. 
Het lijkt er op dat die 
vraag bevestigend kan 
worden beantwoord. Tij
dens de proefnemingen 
doken al leuke voorbeel
den op; zie bijvoorbeeld 
de Hyperstamp met het 
portret van Maxima die in 
december jl. in de rubriek 
Automaatstroken van colle
ga Pieter Houdewind 
werd afgebeeld. 
Ik was aangenaam ver-

I Vil 

DE EURO 
Alles wat met het slijk der 
aarde - geld dus - te ma
ken heeft, scoorde tot vo
rig jaar thematisch niet 
zo hoog. De invoering 
van de euro heeft daar 
waarschijnlijk verande
ring in gebracht. Niet ten 
onrechte, want van zo'n 
ingrijpende monetaire 
verandering is maar zel
den sprake. Een aantal 
verzamelaars zal wel 
vroegtijdig op jacht zijn 
gegaan naar filatelisti-
sche materiaal dat be
trekking heeft op de in
voering van de euro. Om
streeks de jaarwisseling 
2001/2002 verschenen 
nog verschillende uitgif
ten. 

> www.regiopost.com 
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Re îoPost Noord-Oost Fries
land in Kollum gaf bij
voorbeeld op 2 januari 
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rast toen ik tussen de 
saaie oogst aan lege en
veloppen (hoofdzakelijk 
Port Betaald) die ik van 
mijn vroegere werkgever 
kreeg ook een couvert 
met een digitale postze
gel aantrof. Voetbalver
zamelaars zullen 'm inte
ressant vinden: de voet
balvereniging 't Fean '58 
uit Surhuisterveen maak
te gebruik van de moge
lijk het beeldmerk en de 
naam van de vereniging 
in de daarvoor beschik
bare ruimte op te nemen. 
Het 'digitale kenmerk' 
van deze frankerings-
vorm ervaar ik eerlijk ge
zegd wel als een enigs
zins storend element -
maar een vergelijkbaar 
gevoel zullen andere ver
zamelaars wellicht heb
ben als ze frankeerma
chinestempels onder 
ogen krijgen... Hoe dan 
ook, voorlopig is vooral 
van belang dat de thema
tische filatelie is aange
vuld met een eigentijdse 
frankeermiddel. 

drie zogenoemde euroze
gels uit. De waarde van 
elke zegel wordt niet al
leen in cijfers, maar ook 
'visueel' - met behulp van 
euromunten -aangege
ven. 

Ierland gaf op i januari 
drie velletjes van zestien 
zegels op het thema Intro
duction o/the Euro uit. Aar
dig is dat de periode van 
1928 tot 2002 wordt be
streken. Op de groene 
zegel van 57 c. is de i d.-
munt afgebeeld die in 
1928 in circulatie kwam 
en dus uit het pre-deci
male stelsel stamt. 

Op de roodbruine zegel 
van 41 c. is de munt van 
50 p. afgebeeld die van 
1971 tot 2002 in gebruik 
was; Ierland stapte in het 
eerstgenoemde jaar over 
op het tientalüg stelsel. 
De paarse zegel van 38 c. 
toont de Ierse euromunt 
van één euro. Afgebeeld 
is de 'nationale kant' van 
de Ierse euromunten met 
de harp, de landsnaam 
Eire en het jaar van uitgif
te: 2002. 

De leukste eurozegel is 
voor mij toch die van 
Aland. Op de op 2 januari 
uitgegeven zegel van 
€0.60 rijdt een tevreden 
kijkende dame met een 
fonkelnieuwe euro in 
haar winkelwagentje. 
Een zegel die tot de ver
beelding spreekt! 

INDIAANSE 
ASTRONOMIE 
Taiwan gaf op 8 novem
ber 2001 de laatste serie 
van drie zegels in de serie 
tekens van de dierenriem 
uit. Die vielen op door 
hun ovale perforatie bin
nen het zegelbeeld. De 
serie van twaalf (vier se
ries van drie zegels) was 
trouwens bedoeld om 
jongeren te stimuleren 
met het verzamelen van 
postzegels te beginnen. 

Roemenie kwam op 23 
november 2001 met een 
eerste serie van zes die
renriemzegels. De Icwali-
teit van Roemeense ze
gels laat vaak te wensen 
over, maar deze zegels 
hebben toch wel iets bij
zonders, waardoor ze net 
iets anders zijn dan ande
re zegels op dit thema. 

Bij de series van Taiwan 
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en Roemenie gaat het om 
afbeeldingen van de be
kende sterrenbeelden, 
zonder verdere beteke
nis. Dat ligt heel anders 
bij de serie van drie ze
gels die Paraguay op 24 
september 2001 uitgaf. 
De reeks draagt de titel 
'De hemel van de Guara-
ni's'. Zoals zoveel india
nenstammen hadden de 
Guarani's grote belang
stellingvoor de natuur
verschijnselen, waaron
der hemellichamen. Ze 
zagen daar hogere mach
ten in en ze gaven ook 
een eigen uitleg aan de 
stand van de sterren. 
Hoewel ze in tegenstel
ling tot de Maya's geen 
observatoria bouwden, 
bestudeerden zij de ster
renhemel zorgvuldig. 
Voor hen was de hemel 
oneindig met de zon als 
middelpunt. De stam be
schikte over een soort as
tronoom, deArandu, de 
man die al die hemelver-
schijnselen benoemde en 
die misschien kan wor
den vergeleken met de 
medicijnman waarover 
zulke stammen beschik
ten. Ze zagen de zon als 
hun God. De maan, moe
der van de sterren, was de 
vruchtbaarheidsgodin, 
terwijl de sterren vonken 
van de maan waren. De 
maan speelde zo'n be
langrijke rol in het leven 
van de Guarani's, dat ze 
er al een maankalender 
op nahielden. Deze ka
lender verdeelde hetjaar 
in twee delen: zomer en 
winter. Gezien het voor
gaande IS het niet zo 
vreemd dat de merkwaar
dige beelden op de zegels 
voor de Guarani's een 
speciale betekenis heb
ben. 

Op de zegel van 1600 g. 
(Ja^ua Ho'ujasy - 'Eclips 
of Moon') springt een he
melse jaguar over zijn 
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prooi; zo zagen de Gua
rani's een zon- of maans
verduistering. Tijdens dit 
natuurverschijnsel gooi
den de dorpsbewoners 
stenen en pijlen naar de 
Ja^ua houy om hem af te 
schrikken. 
De Melkweg op de zegel 
van 600 g. (Mborein rape -
'Milky Way') wordt voor
gesteld als een spoor van 
door de maan verlichte 
bladeren en witvissen. 
Langs dit spoor kon de 
tapir dagelijks naar de 
drinkplaats gaan. 
Zoals de zegel van 100 g. 
(Eichu - 'Pleyades') laat 
zien herkenden de Gu-
ani's in de Pleiaden of 
Plejaden (het zevenge-
sternte) bijen en een ho
ningraat. Als ze in het 
ochtendduister aan de 
noordoostelijke horizon 
verschenen, werden ze 
door de dorpsbewoners 
met fluiten en trommels 
luidruchtig begroet. 
De serie zal vooral verza
melaars van het thema 
'Astronomie' aanspre-
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en, maar de laatstge-
oemde zegel is ook aan-
ekkelijk voor een verza-
leling op het het thema 
Jijen'. 

ELGIË: AANDACHT 
OOR DE SPORT 
[oewel we ook niet mo-
en Idagen over het aan-
il Nederlandse sportze-
els, werden de sportver-
amelaars in België echt 
erwend met vier zegels 
ie op 21 januari door De 
ost werden uitgegeven, 
wee wereldkampioen-
chappen wielrennen 
ebben elk een zegel en 
og eens twee zegels be
teden speciale aandacht 
an de tennissport. Alle 
egels hebben een waar-
e van €0.42. 

afleggen. Een derde van 
de wedstrijd speelde zich 
af op asfaltwegen en 
tweederde in bos en in 
veld. Thematisch gezien 
zijn het twee zeer ge
slaagde zegels. 

Het Belgische tennis zit 
in de lift. In 2001 had de 
Koninklijke Belgische 
Tennisbond (KBTB) 
185.000 leden. De Belgi
sche tennisbond is ge
splitst in een Vlaamse 
(VTV) en een Franstalige 
vereniging (AFT). Opval
lend is dat de emancipa
tie in de sport het in Bel
gië kennelijk noodzake
lijk maakt aparte zegels 
voor het vrouwen- en het 
mannentennis uit te ge
ven. Ontwerpster Nora 

)e eerste zegel is gewijd 
an het WK Wielrennen 
)p de weg, dat van 8 tot 
3 oktober op het circuit 
an Zolder wordt gehou-
len. De renners moeten 
lan negentien ronden 
an 13.1 kilometer afleg-
;en, in totaal dus op hon-
lerd meter na 249 kilo-
neter. Het parcours 
oopt door een bosrijke, 
oeristische streek. Op 
iet bewuste circuit kun-
len de wielerfanaten in 
iptimale omstandighe-
len de prestaties van hun 
vielerhelden volgen. Op 
Ie zegel kijkt een renner 
lak voor het passeren 
an de meet - de einds-
reep - nog even om naar 
:ijn achtervolgers, maar 
iet lijkt er op dat hij net 
lis de veldrijder op de an-
lere zegel zijn arm zege-
'ierend in de hoogte kan 
teken - eindelijk wereld-
;ampioen! 
)e besmeurde veldrijder 
lam deel aan het WK 
'eldrijden dat op 2 en 3 
ebruari op hetzelfde cir-
:uit werd verreden. De 
'eldrijders moesten een 
)arcours van 2.695 meter 

Theys gaf voor deze ze
gels de voorkeur aan een 
schetsmatige tekening 
van de beoefenaren van 
deze populaire sport. 
Zo'n gelijlcvormig duo is 
overigens thematisch ge
zien best aantrekkelijk. 
Ondanks de verschillen
de aanpak hebben de vier 
sportzegels toch een ge
meenschappelijk ele
ment. De ontwerpster 
heeft op de tenniszegels 
met behulp van kleur-
streepjes - zwarte, gele en 
rode - het nationale ka
rakter aangegeven. Op de 
wielerzegels zien we 
meer kleuren: een verwij
zing naar de regenboog
trui waarmee wereldkam
pioenen zich mogen 
tooien. 

FRANSE 
IJDELHEID? 
De trend om allerlei -
zogenaamd functionele -
zegelvormen toe te pas
sen is nog niet voorbij, zo 
blijkt uit de Franse Valen-
tijnzegel van dit jaar. De 
hartvorm die voor de ze
gel is gekozen ligt uiter
aard wel een beetje voor 

de hand; veel grafici zul
len bij het ontwerpen van 
Valentijn- of Loue-zegels 
op dit vertrouwde sym
bool terugvallen. Het bij
zondere van de Franse 
zegel zit in de afbeelding 
binnen de hartvorm: een 
foto van een ook al hart
vormige mangrove met 
een oppervlak van 200 
vierkante kilometer in 
Nieuw-Caledonié. Door 
een wonderlijke speling 
van de natuur heeft deze 
tropische plantenvegeta-
tie de bewuste vorm ge
kregen. 

De gebruikte luchtfoto -
een van de vele die Yann 
Arthus-Bertrand heeft 
gemaakt - is onderdeel 
van een veelomvattend 
project dat tot doel heeft 
de aarde 'van bovenaf te 
laten zien. Vijf van deze 
zegels zijn opgenomen in 
het velletje J'aime ma Terre 
('Ik hou van mijn aarde'), 
samen met vier andere 
afbeeldingen. 
Voor het kopje boven dit 
stukje ben ik u wel wat 
uitleg verschuldigd. Hoe
wel ik niet steeds een ze
gel of serie aan de 
'schandpaal' wil nagelen, 
kunnen bij sommige uit
giften wel kanttekenin
gen worden geplaatst. 
Vooral in de thematische 
filatelie speelt de estheti
sche kant van het filate-
listisch materiaal een ze
kere rol. Wie zijn verza
meling er mooi wil laten 
uitzien moet immers 
streven naar een even
wichtige, esthetisch ver
antwoorde opbouw. Dat 
is niet gemakkelijk als 
dat betekent dat 'lelijke' 
zegels moeten worden 
weggelaten. U hoeft het 
niet met mij eens te zijn, 
deze zegel zou ik bij 
voorkeur weglaten. 
Landsnaam, waardeaan
duiding, jaar van uitgifte 
en informatie over het 
doel van uitgifte, respec
tievelijk de afbeelding op 
een zegel - ze moeten ui
teraard worden vermeld. 
En ook de naam van de 
ontwerper of de fotograaf 
mag genoemd worden. 
Maar zo nadrukkelijk als 
de naam van de fotograaf 
op deze zegel wordt ver

meld, nee, dat botst toch 
met wat ik als 'esthetisch 
verantwoord' beschouw. 
Hier wordt een onderge
schikt gegeven bijna tot 
hoofdzaak verheven. 
Maar ik weet het: Fransen 
denken hier waarschijn
lijk wat anders over dan 
een nuchtere Nederlan
der. 

ARUBAANSE 
KINDERZEGELS 
Het is met wat schroom 
dat ik aandacht schenk 
aan de Kinderzegels 2001 
van Aruba (uitgiftedatum 
31 oktober 2001). Die 
schroom wordt ingege
ven door het feit dat de 
afbeeldingen op de ze
gels naar een heel andere 
belevingswereld verwij
zen dan die van een door
snee westerling. Je loopt 
dan het risico dat wat je 
over zulke afbeeldingen 
schrijft als denigrerend 
wordt opgevat, en dat is 
verre van mij. 
De serie van 2001 bestaat 
uit drie zegels en heeft 
als thema het Internatio
naal Jaar van Vrijwilli
gers. Het accent ligt op 
het oude spreekwoord 
'Jong geleerd, oud ge
daan'. 

Op de zegel van 40-1-20 c. 
steken kinderen een ze
brapad over, terwijl een 
klaar-over met een stop-
bordje het verkeer pas op 
de plaats laat maken. 
Hoe het met het verkeer 
aan de andere kant van de 
zebra is geregeld, wordt 
echter in het midden ge
laten! De persoon links is 
een toezichthoudende 
onderwijzer, maar hij 
heeft kennelijk meer be
langstelling voor de vo
gels in de lucht dan voor 

overstekende kinderen. 
Een opmerkelijke inter
pretatie van het begrip 
'vrijwilligerswerk' is af
gebeeld op de zegel van 
604-30 cent. Twee jon
gens laten hun hond uit 
en daarmee is dit een leu
ke aanwinst voor het the
ma Honden. Maar vrij
willigerswerk? Nee, niet 
echt. 
Hetzelfde bezwaar geldt 
volgens mij ook voor de 
zegel van 100+50 cent. 
We zien twee kinderen 
die afval in een vuilnis
bak gooien, zodat het 
strand schoon blijft. De 
bak is voorzien van de 
tekst Tene Aruba limpi of
wel 'Houd Aruba 
schoon'. Zo'n zegel past 
wel uitstekend in een se
rie waarin wordt opge
wekt openbare ruimten 
schoon te houden. 

UILEN BIJ 
MAANLICHT 
Uilen zijn fascinerende 
dieren; je krijgt ze alleen 
niet zo vaak te zien, want 
ze gaan 's nachts op jacht 
naar voedsel. Maar uit
zonderingen bevestigen 
de regel, want in de Frie
se havenstad Harlingen 
zaten eind november/be
gin december 2001 zes 
ransuilen een aantal da
gen in een boom in de 
Prins Clausstraat. Helaas 
kregen ze zoveel bezoek 
van vogelaars, flitsende 
fotografen, uilenballen-
zoekers en nieuwsgierige 
passanten, dat het al snel 
met de rust gedaan was -
en dus gingen ze er na 
een aantal dagen van
door. 

Dat zal niet zo gauw ge
beuren met de kerkuilen 
(Tyto alba) die zijn afge
beeld op het velletje Owls 
by moonhflhtdat 
Niuafo'ou op 21 novem
ber 2001 uitgaf Die kunt 
u een vaste plek in uw al
bum geven zonder dat u 
zich zorgen behoeft te 
maken over hun voeding; 
ze zullen zich er prima 
thuis voelen en alleen 
maar bewondering oog
sten, want het velletje is 
bijzonder geslaagd. 
De zich op een prooi 
stortende uil links op de 
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velrand springt er echt 
uit. Wat de zegels betreft: 
op die van lo s. zien we 
een kerlcuil in volle vlucht 
die zo te zien de landing 
heeft ingezet om zich bij 
zijn vier soortgenoten op 
de zegel van $ 2.50 te 
voegen. Op de zegel van 
55 s. brengt een uil een 
muis als voedsel naar 
drie jongen in het nest. 
Op de zegel van $ 2.70 is 
de hartvormige gezichts
sluier van de uil duidelijk 
zichtbaar. De maan zit in 
het kruis van het blok van 
vier zegels. 

MONACO: VEELZIJDI
GE NATUURSERIE 
De eerste permanente ze
gels van Monaco met uit
sluitend eurowaarden 
werden op 2 januari uit
gegeven. Het gaat om een 
veelzijdige natuurserie, 
een prima thematische 
'binnenkomer' van 2002. 
Op de zegels zijn de La
tijnse namen vermeld. Er 
is alle reden om de serie 
aan u voor te stellen. 
De zegel van €o.oi toont 
twee vlinders van de soort 
bruine beer (Arctm caja). 
Op de zegel van €0.02 
kruipt een muisslak (Luri

do lurida). De klimplant 
Thunbergm is te zien op de 
zegel van €0.05; Terra's 
^ids voor de beste tuinplanten 
vertaalt deze Latijnse 
naam niet. De twee kool
mezen (Parus major) op de 
zegel van €o.io zitten in 
een eikenboom. Voor zo
ver valt na te gaan heet de 
vis op de zegel van €0.20 
rode kanarie (Anthias ant
hias). De zegel van €0.50 
toont twee exemplaren 
van de jasiusvlinder (Cha
raxesjasius). Mitra zonata, 
op de zegel van €i.oo, 
hoort bij de familie mij
terslakken (Mitradae). 

Op de zegel van €2.00 
treffen we Datura sangm
nea aan; een soortgelijke 
plant, Datura stramonium 
heet bij ons doornappel. 
De kuifmees (Parus 
christatus) kreeg een plek
je op de zegel van €5.00. 
Op de duurste zegel, die 
van €10.00, zien we de 
snipvis of trompetvis 
(Macroramphosus scolopax); 
wellicht is het voor eerst 
dat deze vis op een zegel 
werd afgebeeld  maar 
daar moet dus wel een 
hoge prijs voor worden 
betaald. 
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De jury van de L.H. Tholentrofee roept 
kandidaten op mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2001 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische 

rubriek of bijdrage in de nietJtlatelistische pers 
komen uitsluitend bijdragen in de Nederlandse 

taai in aanmerking. 

Ooku, lezer van 'Filatelie', kunt de jury 
opmerkzaam maken op filatelistische artikelen 
die in het jaar 2001 in de nietfilatelistische pers 
zijn verschenen en die volgens u in aanmerking 

komen voor een bekroning. 

Voordrachten kunnen worden gezonden aan de 
secretaris van de jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag. 

Voordrachten van kandidaten moeten vergezeld 
gaan van (een kopie van) de bijdrage die u voor 

bekroning wilt voordragen. Uw voordracht moet 
uiterlijk op 15 maart 2002 door de secretaris 

van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postz^elverzamelaars 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en toelichting op de nieuwe 
thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 
* mogelijkheid voor abonnement op Maandblad 

Filatelie voor gereduceerde prijs 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 



POSTZEGELVEILING 

RIJNMOND 
Houdt haar 47-ste veiling op 

15 en 16 maart in Brasserie Woudestein-Stadion Excelsior 

'i'4<,<yXc*^^ 
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Met o.a mooie Ned. postgeschiedenis, Azië en enkele kleinere intact gelaten nalatenschappen. 
Vraag gratis catalogus 

Postzegelveiling Rijnmond 
Westeivagenstr. 60 
3011 AT Rotterdam 

Tel: 010-2130986 
Fax: 010-2151730 

e-mail: rynmond@xs4all.nl 

Postzegelveiling Hoes 
St. Annaplein 7 
5038 TV Tilburg 

Tel: 013-5800454 
Fax: 015-5800455 

e-mail: pzv.lioes@compaqnet.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat m a a n d e l i j k s verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2 0 0 2 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gev^^oon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

PS Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
In! : Kortrijksestraat22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

mailto:rynmond@xs4all.nl
mailto:pzv.lioes@compaqnet.nl


AtwMM 
1 AAMrFRnDEN; Noorwegen 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHl 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN: 

Te koop. filatelie zakken met 
postzegels, postzegels van 
Nederland en Duitsland en 
andere landen Wissink, tel: 
0547260736. 

Nederland 200 versch. grf. 
€ 5,. Giro 4407544 t.n.v. A. 
Nagelkerke, Wemeldinge. Tel: 
0113626 076. 

Polen, loegoslavie. Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax 046451 27 51. Ook 
rariteiten' 

T.k. 215 verschillende F.D.C.'s 
in zeer goede staat; 90% onbe
schreven nrs 86 t/m 327 Cat. 
waarde € 625, prijs slechts 
22% ä 625, IS € 137,. C. v.d 
Does, tel: 0180314 720 bgg 
0135077056. 

Compl. collectie ECU brieven 
I t/m 42 in luxe album € 50,. 
Jan Rake, tel: 0653474946. 

Postz. boekjes Ned. + België. 
Rolzegels Ned. Ook de Europa
zegels. J. Poppe, Pinksterbloem 
36, 9302 BC Roden 

Lege of gevulde Yvertalbums 
van Zuid en MiddenAmenka 
t/m 1950. B. van Tussenbroek, 
email: baszilda@secrel com br 

7100 FDC Ned. nr. 56285 cat. 
€ 18000 voor e 1950 Partij rep 
Sur. '7590 cat. € 91001 e a b. 
125 FDC N A. 40220 € 440 voor 
€ 160. Jansen, tel 0703644758. 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels: 50 grams Ijsland e 20,, 
110 grams Finland  € 10,; 140 
grams Noorwegen, Denemar
ken of Zweden  € 10, in een 
brief of op gironummer 
1624853. Franco thuis. 
Correspond in English. 
LennartRunfors, 
Godandsgatan i, SE602 17 
Norrkoping, Zweden. Email. 
lennart.runfors(3)swipnet.se 

Rusland verzamelingen 20%. 
Michel C.J. V. Beveren, 
Apollostraat 351, 3054 TC 
Rotterdam. Tel. 0108901659. 

Kinderbedankk. SCB Ned en 
OG., België, Israel en Vaticaan 

o Pfr. ongeb., gebr. Stuur uw 
^ manco's en ontv. mijn prijs. 
■̂  H. Loef, Meentzoom 37,1261 
— XA Blaricum. 0355311397. 
■<z . 

^ Gratis prijslijst met leuke aan

^ biedingen, alle landen. Tel/fax

u. +32 1647 31 48. Pascal Raes, 
™ Rldderstraat 40, 3040 Neerijse, 
^ België. 
I— 

< 
^ Israel postfris per jaargang. C. 

J. Kraaijeveld, Turkooislaan 
\kk ' 3 ^ ' ^33^ RK Leiden Tel. 06

54983762. 

Finland ca 400 versch Gr. 
form, veel compl. € 23; gratis 
10 toeslagseries. J. de Haan, 
tel. 030696 31 45. 

Noorwegen 400 versch 
Gr form € 19; J. de Haan, tel. 
030696 31 45 

Hongarije 50 versch. blokken 
postfris € 57; J de Haan, tel. 
030696 3145. 

Qatar we buy all mint stamps. 
Please ask for order now the 
World biggest buying lists 
(postage charge for each list 
US $/Euro 2.00). Jürgen Wolff 
S+S GmbH, Flughafenstr. 61, 
D53842 Troisdorf Fax. 149 
2203371546 or free of any 
charge at www wolfïFsam
meln.de 

Liechtenstein  we buy all mint 
stamps. Please ask for order 
now the World biggest buying 
lists (postage charge for each 
list US $/Euro 2.00). Jürgen 
WolfFS+S GmbH, 
Flughafenstr. 61, D53842 
Troisdorf Fax H49 
2203371546 or free of any char
ge at www.wolfffsammeln.de 

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 0224541 551. 

Verenigd Europa: CEPT 
gestempeld; meelopers pfr en 
gest. FDC's opruiming 
Volksrepubliek China totale 
opruiming. Prijslijsten op 
www.harnebaken.com of 
Harne Baken, Academielaan 
152, 5037 EW Tilburg. Tel/fax: 
0134684615. Email: 
info(j)tekstbaken.nl 

100 Finl., lerl., O'Rjjk, Wereld 
w.o. antiekpenvern opdr. 7 
euro. J. Dam, K. Wilh weg 5, 
Loenen; giro 503197 

Postzegels van Bund, Berlijn, 
DDR, Nederland enz. voor 10 
tot 15% cat. waarde. Surf naar 
postdor.com voor de nieuwste 
update. M Dorman, tel. 0523
268 425 

Indonesië postfris volgens 
Zonnebloem looi . Prijzen in 
Euro's. Alle blokken 19901994 
(€ 120). Blokken per 10: B102, 
18, B104 20, B105 20, B107 18, 
B116 16, B117 17, B12114, B128 
13, B13118 enBi40 11. 
Blokken per 100: B168 45, 
B169 45, B170 45, B171 45, 
B17337, Bi76 45enBi77 45 
Uitgiften 1998  2001 voor 
€ o,i8/Rp. i.ooo. Series en 
blokken leverbaar vanaf 1970. 
Nieuwtjesabonnement voor 
series, blokken, mmisheets, 
postzegelboekjes, complete 
vellen enz. Boven € 125 geen 
portokosten. Vraag gratis prijs
lijsten bij B. Veenhof, Postkade 
53, 9648 JT Wildervank. 

Ned. maximumkinderbe

dankkaart FDC blanco getypt 
postf gest autbj combin. 
Lamantrip, tel: 0499474 163. 

Ver. Europa compleet 6000 

Ned + Duitsland frankeerze
gels ook z. gom, Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkemsse, 0181624635 of 
0629227782. 

Roemenie 5%i5%! Michel, 
pfr., gest 18652001, gratis 
hjst Dan. S. OF 48CP27 
Boekarest 2 Roemenie. 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N L. o CH. Fr. eet. v.a. 35%. J. 
Romkens, tel: 045546 28 94. 

Br., Frans, Portug.India, 
India en zijn roofstaten. Th. 
Wilms, P. ISreughelstraat 28, 
Helmond. Tel 0492535 166. 

Postz. boekjes Ned. i België. 
Rolzegels Ned Ook de Europa
zegels. J Poppe, Pinksterbloem 
36, 9302 BC Roden. 

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 inschrijvingsfor
mulier op aanvraag. Zeeuws
Vlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord, tel 0527615 129; 
berendokma(3)noknok nl 

wvvw.postzegelen.nl is de 
postzegelkrant. Aktueel, vei
ling, prijskrakers C. de Vos, 
tel: 0118603 ^9^ Nederlands 
grootste' 

Ned. velletjes 5;io;20 PF NVPH 
cat. pag. 38119882001 incl. 
dec PZTTL 52 stuks, € 475,. 
D. Aalders, Spijkemsse. Tel
0181630 401. 

250 versch. Ned.: € 2,50,1000 
Duits/Eng/Wereld€2,50 G. 
Schaeffer, tel. 038331 69 17; 
email: penelopeia((Dhetnet.nl 

Te koop Ned. postfris + rijks

delen FDC + gestemp. 
Duitsland Stuur mancol.W. 
Boonstra, Noorderw. 152,1222 
PH Hilversum; email: w_boon
stra@planet.nl 

700 WEuropa of 1400 Wereld 
€ 5, in brief of giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

T k. poststukken, briefluarten 
vanaf 1840 effecten, rekeningen, 
documenten papiernotgeld, enz. 
J. Bnggeman, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne. Tel/fax. 
0181485 036. 

GEVRAAGD: 

Ned. portzegels pfr. nr. 3637

383940. Telegramzegel 12 
gebruikt Indonesië misdruk/
kleurafwijking ongetande 
zegels. Tel: 045527 05 21. 
Email: hub(3)vluggen6.myweb.nl 

Verzamelaar vraagt te koop cij
fer serieno 3033 met stempels 
voor datumverzameling. P v.d. 
Heuvel, tel: 0184682 500 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. P Rotgers, tel. 010
4205276, fax 0104552991 

Postzegels enz. koop verkoop 
(V a 10%) of ruil. Stockmann, 
Zevenaar. Tel.:0316526265. 

Gestopt met postzegels verza
melen' Verzamelaar komt bij u 
langs. J. Dekker, 0299621339 

Verzamelaar zoekt blanco brief

kaarten van Nederland J.C. v.d. 
Berg, tel 0174515 307. 

Stuur 100 grf. phand, uw keuze 
100 grf Ned. ret. J. v.d. Hoogt, 
A. van Hensbeeksingel 9, 2803 
LP Gouda. 

Kilo's Nederland afgeweekt. W. 
Vreeswijk, tel 030273 07 44. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. H M. 
van Dijk, tel: 0553660475 

Grote partijen roodfiankerin

gen contante betaling. 
Vanverre, tel: 00 32 32 38 46 14. 

Klassiek Montenegro, 
gebruikt, ongebruikt en op 
brief(stuk) Aanbiedingen rich
ten aan: V Coenen, Cees van 
Gendlaan 15, 4797 CV 
Willemstad. Tel: 0168472 029. 

Israel: gratis prijslijsten ver
zorging van abonnementen 
Inl. A. Bouwense, tel. 0113212 
762, email: a bouwensecffiwol
mail.nl 

Firmaperforaties. Koop of ruil 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. Tel: 035
6234423. 

Noorw., Frankrijk, Griekenl. 
2000/01. M Kuipers, 
Scheldelaan 60,4615 BL Bergen 
op Zoom. Tel: 0164258236. 

Emissie 18761894 aang. De 

veldnummers van alle platen. 
Zeer redelijke prijzen leplaan 
12, 2951 CI5 Alblasserdam. Te 
0786912659; email: 
ike zabel(5)zonnet.nl Ook lec
tuur over het platen van deze 
emissie. 

Zend 25 versch. onbesch. CEP 
(geen Ned. en Bund en geen 
meel), 60 gelegenh. W Europ 
retour P. Hofman, Tolhekslaa 
AI, 8426 EV Appelscha. 

DIVERSEN: 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S.Marint 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendmg Inl L vd Brun, 
V. Kinsbergenstraat 33, 2518 G 
Den Haag, tel. 0703460328 

www.aephilatelie.nl Voor 
betaalbare prijzen van 
Nederland 1 O R Geen inter
net, dan tel 0105222914 

Fil. Ver. Duitsland 4X per jaar 
bijeenkomst met veiling, club
blad en rondzendingen. A 
Hulkenberg, Vivaldiweg 68 
3752 HC Bunschoten, tel 033 
298 32 61 Vraag info' 

Swur 100 grf gelopen postze
gels op, zelfde aantal retour 
z m.n.k. B. den Boer, Boven
buurtweg 154, 6717 XC Ede. 

Nat. verzamelbeurs van post
zegels, poststukken en prent
bnefkaarten, zaterdag 9 maan 
van 10.0017 00 uur, toegang 
gratis m "De Koepel", 
Kapittelweg 299a, Hilversum. 
Fil. Ver. Hilversum en omstre
ken. Inl.: tel: 036530 43 54. 

Studiegroep Brittania, voor de 
actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. Blad, 
meetings, veiling, rondzendin§ 
bieb Bel 070386 02 32, zie 
www.sgbrittania.nl; sec you' 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://meln.de
http://www.wolfff-sammeln.de
http://www.harnebaken.com
http://postdor.com
http://wvvw.postzegelen.nl
mailto:w_boonstra@planet.nl
mailto:w_boonstra@planet.nl
http://mail.nl
http://www.aephilatelie.nl
http://www.sgbrittania.nl
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MISSIE / MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
prijzen in Euro 

LAND OMSCHRIJVING 500 1 5 9 
GRAM KILO KILO KILO 

AUSTRALIË LEUKE MIX MET NIEUW 15,90 31,75 147,50 250,00 

BELGIË MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 17,50 32,50 

CANADA MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 20,50 

DENEMARKEN GROTE VARIATIE MET NIEUW 16,00 30,00 

DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 13,75 26,50 120,00 

ENGELAND HET BESTE MET NIEUW 9,00 17,00 65,00 80,00 

FINLAND VEEL NIEUW 18,50 35,00 

FRANKRIJK MEEST NIEUWE ZEGELS 24,50 45,00 

JAPAN VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 15,90 30,00 

LUXEMBURG GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 20,50 41,00 

NEDERLAND GROTE SORTERING 10,50 18,25 80,00 131,50 

NIEUW ZEELAND LEUKE MIX VEEL NIEUW 19,50 37,50 

NOORWEGEN MET DE NIEUWSTE 23,00 43,50 

OOSTENRIJK DIREKT UIT HET KLOOSTER 20,50 38,75 

SCANDINAVIË LEUKE SORTERING MET NIEUW 15,00 27,50 

U.S.A. LEUKE KILO MET 33c ZEGELS 9,25 17,00 77,50 150,00 

WERELD VEEL LANDEN LEUK 15,00 27,50 

WEST EUROPA LEUKE SORTERING MET NIEUW 17,50 32,50 

ZUID AFRIKA GOEDE MIX MET NIEUW 15,00 27,50 

ZWEDEN LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 30,00 

ZWITSERLAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 15,00 27,50 115,00 190,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN 
WWW.BREDENHOF.NL 

E M M B l[iAiMMil iiffl ÉQi^^^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL 

L 4/8 16 BLZ WIT 7,95 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 

L 4/24 48 BLZ WIT 18,95 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 

lx 

5,25 

8,00 

12,25 

13,50 

3x 

5,05 

7,35 

11,40 

12,85 

5x 

4,70 

7,00 

10,70 

12,40 

lOx 

4,45 

6,50 

10,20 

11,50 

WIHE 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 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 125,00 NU 112,50 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 72,60 NU 64,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

MOJ]g[L[agïï ga][?EE[EDl@\»£ß (§S 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
ROEMENIE 
SCANDINAVIË 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZUID AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2001 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG MET HOGERE WAARDEN 

Kom 
100 gr 

6,85 
10,90 
15,50 
6,85 
6,85 

10,20 
6,00 

56,95 
9,10 

15,00 
11,35 

85,00 
13,40 

9,10 
12,50 
11,50 

35,20 
14,75 
7,00 

13,60 
11,35 
15,90 
5,70 
11,35 
15,00 
8,00 
9,25 

31,80 
10,50 
7,25 
8,40 

17,95 

l@Mi 
250 gr 

15,90 
26,10 
38,00 
15,90 
15,90 

23,80 
14,00 

22,00 
36,50 
27,00 

32,50 
21,50 
30,00 
27,50 

35,50 
16,50 
32,50 
27,50 
38,75 
13,50 
27,00 
35,00 
19,00 
21,50 
78,00 

16,00 
20,40 
42,00 

mM 
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:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl


VERRIJK UW (THEMATISCHE) COLLECTIE 
MET EEN OF MEER BIJZONDERE EN UNIEKE 

PROEVEN 
AFKOMSTIG UIT HET ARCHIEF VAN PTT POST 

VEILING NR. 588 — 13 t/m 17 mei 2002 

I I I I 1 

WÊ^ 
HET NEDERLAND5CH E AUTO PTT.KANTOOR 

BRIEFKAART 

AFZ.^ 

1939. Proef in offsetdruk voor een binnenlandse postautobriefkaart 
Ontwerp N.R de Kroo, tekst J. van Krimpen 

De postautobriefkaarten zijn echter niet tot uitgifte gekomen 

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

(de veilingcatalogus kost 12,50, inclusief de proevenbijlage 25) 
op postbanknr. 17369 of bankrek.nr. 42.31.17.335 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
Telefoon 070 - 365 38 17 - Fax 070 - 361 74 36 

E-mail tnto(a)vandieten nl 

/ 




