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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILIN^ 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
Rie Cl o/men : „Verajes van 

Ik voer laatst ovei zee, ga je mee'' 
En ik voer laatst over zee 

Al met een houten lepeltje, 
Lepeltje, lepeltje, lepeltje, 

S Het bteeltje biaak aan twee, 
I Het steeltje biak aan twee. 
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'Ju' geschreven handtekening van prinses Juliana op prentbriefloart uit 1929 

Uit collectie Koninklijk huis; één van de bijzondere kavels welke in 
september onder de hamer komt. 

Voor de Amphilex tentoonstelling: 
30 augustus t/m 3 september 2002 

ontvingen wij reeds diverse bijzondere inzendingen bestemd voor de daarop aansluitende 

Veiling van 12 t/m 19 september 
Tijdens deze tentoonstelling zullen de te veilen stukken op onze stand voor het publiek ter 

inzage liggen. Misschien is dit ook voor u. 

het goede moment om uw collectie 
internationaal te laten veilen 

indien u tijdig inlevert, kunnen wij met zorg uw collectie onder ieders aandacht brengen. 

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.npv.nl 

http://www.npv.nl


PHILAPOST. 
— BERKEL ENRODENRIJS, 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

SURFEN 

MAILEN 

010-51150 99 

010-511 83 21 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

www.ph i lapost .n l 

info@philapost.nl 

Leveringsvoorwaarden 
Levering zolang de voorraad strekt Druk en 
zetfouten voorbehouden Phila*, Philapost* en 
Wonderdoos* zijn geregistreerde handelsmerken 
van Phila B V Goederen blijven eigendom van 
Phila B V tot volledige betaling heeft plaatsge 
vonden Philapost mag een bestelling weigeren 
Gefrankeerd retourneren met een verzendbewijs 
binnen de wettelijke termijn van 7 dagen na 
ontvangst Ongefrankeerde zendingen worden 
niet aangenomen, terwijl de retourgarantie 
vervalt en de betalingsverplichting blijft bestaan 

Kosten 
BIJ bestellingen onder de € 50, wordt als 
vergoeding m de verzendkosten € 5,- in rekening 
gebracht Voor zendingen naar het buitenland 
gelden de tarieven van Koninklijke PTT Post 

Bestellen & Informatie 
Gebruik de antwoordkaart m het 
HART van de folder en doe hem op 
de busi Uw bestelling wordt direct na 
binnenkomst in behandeling genomen 

Fax 010-5118321 
De snelste manier van bestellen, als u met de 
mogelijkheid heeft om te E mailen Onze fax 
ontvangt tot 50 faxen achter elkaar 

Telefoon 010-5115099 
Van 9 30 tot 16 30 uur Houdt u vlak na het 
uitkomen van deze folder rekening met de 
beperkte capaciteit van 4 Bestellijnen Zolang 
er druk wordt gebeld, neemt Philapost van 
08 00 uur 's morgens tot 22 00 uur 's avonds 
de telefoon aan om u te woord te staan 

http://www.philapost.nl
mailto:info@philapost.nl
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5,50 
5 0 -
1 2 -
6 5 -
3 0 -
4 6 -
4 0 -

2,50 
4 5 , -

1{xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 7 0 , -
44/56XX 

3 5 , -
9 0 , -
1 6 , -
2 0 , -

1 2 5 , -

76,-
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 

7 , -
12,— 

1 5 0 , -
75/81XX 330,— 
80xx 
81xx 
82/88XX 
89/99XX 
lOOxx 
101/02XX 
103XX 4,— 
104/20XX 390,— 
121/25XX 2,50 
126/37XX 1 5 0 , -

1 2 5 , -
175,— 

8 8 , -
1 2 0 , -

2,50 

136xx 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 

3 5 , -
3 5 , -

4,— 
8 0 , -
18,— 
2,50 
2 , -

2,— 
11,— 
8,— 
6 -
2 , -

168/77XX 12,50 
178/81XX 1 9 8 , -
182/84XX 2,50 
185/95XX 68,— 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 4 4 , -
230/33XX 250,— 
234/38XX 32,— 
239/43XX 28,— 
248/52XX 10,50 
255/56XX 5,— 
275/90XX 9 , -
277/90XX 18,— 
FOSFOR 
enz. tot heden 
leverbaar, gaarne 
manco-lijst. 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 

126,-
30,-
32,-

18/25XX 135,— 
26/40XX 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 215, 
Porto 
21/30XX 
31/33XX 145, 
34/43XX 1 
44/60XX 

99,— 
2 0 , -
12,— 
18,— 
1 2 , -

3 0 , -

9,50 

Aanbod 
jaargangen Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
Postz. boekles 
1/2XX 
3/4AXX 
3/4BXX 
5xx 
6xx 
tête-beche xx 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p. 
Zelfklevend 
1264/73XX 
Curagao 
ongebr met plakker 

1; 
4,50 
5,50 
3 , -
3 , -
2,50 
5,50 
3 , -
4 , -
5 , -

1 5 , -
3,50 
4,— 
4 , -

1 1 , -
9 , -

1 0 , -
1 0 , -
11 ,— 
2 0 , -
1 6 , -
2 2 , -
2 2 , -
1 8 , -
21 ,— 
1 9 , -
2 5 , -
2 5 , -
3 3 , -
3 1 , -
2 5 , -
35,— 
2 9 , -
4 1 , -
5 5 , -
6 2 , -
6 0 , -
5 5 , -
5 6 , -

5,50 

2,50 
6 , -

4,50 
3,50 
8 , -
3,25 
5 , -

1 2 , -
7,— 

10,— 
5,50 

15,50 

12,-

1x 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bx 
12Bax 
1Ax 
2Ax 
3Ax 
4Ax 
7Ax 
12Fx 

5,' 
3 5 , -

9 , -
48,— 
8 0 , -
2 2 , -
3 6 , -
3 2 , -

2 , -
3 4 , -
7 0 , -
3 5 , -
3 3 , -
1 1 , -
4 8 , -
1 5 , -
6 6 , -
56,— 
3 5 , -

CURAQAO 
Nederlandse Antillen 

vanaf 40% netto (EURO) 
5Dx 
5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 

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

1 2 0 , -
3 6 , -
4 8 , -
9 5 , -
6 2 , -
19,— 
35,— 
3 6 , -
6 , -

2 6 , -
1 2 2 , -

5,— 
3,50 

6 0 , -
1 5 0 , -

2 0 , -
27,— 

100F+keurx200,— 
101/02X 3,50 
104/20X 
119xlos 
120xlos 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

1 2 5 , -
4 4 , -
4 4 , -
3 5 , -
62,50 
14,— 
9,50 

1 5 0 , -
5 6 , -

9,50 

218/29X 24,-
230/33X 120,-

234/38X 
239/43X 
Lp.1/3x 
Lp.4/16x 
Lp.17x 
Lp. 18/25X 
Lp. 26/40X 
Lp. 41/44X 
Lp. 53/68X 
Lp. 69/81X 

2 5 , -
2 4 , -
4 8 , -
1 4 , -
1 5 , -
9 9 , -
5 5 , -
1 6 , -
1 5 , -
7,— 

Lp.82/88x 1 6 0 , -
Porto 
2l lx 
Sil lx 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
8IIIX 
9IIIX 
lOll lx 
plaattout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

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

1 1 0 , -
1 5 , -
3 8 , -
7 , -

1 1 5 , -
7,50 
7,50 

2 5 , -

1 1 4 , -
1 1 0 , -

6 6 , -
1 0 , -
1 4 , -

1 2 0 , -

1 4 , -
10,50 
13,50 
15,50 
1 6 , -
15,50 
1 4 , -
1 3 , -
1 5 , -
1 6 , -
1 5 , -
2 2 , -
1 4 , -
1 9 , -
1 8 , -
1 5 , -

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 

2 5 , -
3 6 , -
1 8 , -
1 9 , -
2 6 , -
2 6 , -
7 , -

5 0 , -
6,50 

3 7 , -
12,— 
5 8 , -
2 5 , -
5 0 , -
9,50 

12,50 
17,— 
7,50 
5 , -
6,50 

1 3 , -
4 0 , -
12,— 
7,50 

2 2 , -
2 2 , -
1 3 , -
1 9 , -
9 , -

12,— 
2 0 , -
2 0 , -
2 4 , -
2,50 

3 0 , -
7 5 , -
19,50 
2 4 , -

9A 
4B 
78 
9B 
12B 
12Ba 
I D 
5D 
7D 
8D 
10D 
I I F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
81(0) 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 
lOOf+Cert. 

10,-
158,-

104/13(10) 1 4 , -
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 los 

1 1 , -
8 , -

1 4 , -
5 , -
8 , -

3 8 , -
4 0 , -

6,50 
11,— 
1 0 , -
1 2 , -
1 6 , -
6 , -

1 2 , -
9 , -

96,— 
181(0) los 170,— 
185/95 26,— 
230/33 47,50 
233 los 40,— 
enz.leverbaar ook 
losse waarden 
Lp. 4/16 
Lp. 17a 
Lp. 17b 
Lp. 18/25 
Lp. 39 los 
Lp. 40 los 
Lp. 41/44 
Lp. 45/52 
Lp. 53/68 
Lp. 84 los 
Lp. 85 los 
Lp. 86 los 
Lp. 87 los 
Lp. 88 los 
Porto 
11/20 
34/43 
44/60 

14,— 
9,50 
9,50 

99,— 
9,50 

1 5 , -
1 4 , -
1 0 , -
1 6 , -
5 , -

3 4 , -
14,— 
6 0 , -
5 0 , -

3 4 , -
1 2 5 , -

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

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2-1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 
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Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

-^ Nederland & OR -^ Indonesië 
^ Rep. Suriname ^ Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 
Regelmatig treft U daar nieuwe aanbiedingen. 
SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND POSTFRIS (nrs. vigs. NVPH) 
132-3 
134-5 
136-8 
139-40 
141-3 
144-8 
166-8 
169-76 
199-02 
203-7 
208-11 
212-9 
220-3 
224 
225-8 
229-31 
232-5 
236-7 
238-9 

122,50 
59,00 

129,00 
14,75 
17,00 
49,90 
12,25 
10,20 
19,10 
37,50 
18,10 

108,00 
24,90 
32,60 
40,90 
37,50 
37,50 

340,00 
58,50 

296-9 
300-4 
305-9 
313-7 
323-4 
325-6 
327-31 
332-45 
346-9 
350-5 
356-73 
356a-d 
374-8 
379-91 
402-03B 
428-42 
460-8 
538-41 
544-8 

23,80 
21,50 
22,25 
21,50 

9,10 
12,50 
22,50 
14,75 

269,00 
19,30 
79,00 
52,00 
7,25 
3,60 

141,00 
4,75 
3,85 
6,35 
7,15 

550-55 
556-60 
563-7 
568-72 
578-81 
592-5 
596-00 
602-6 
607-11 
612-6 
617-36 
637-40 
641-5 
671-5 
707-11 
715-9 
722-6 
738-42 
747-51 

23,80 
36,10 
12,50 
13,50 
11,50 
32,90 
6,35 

10,20 
6,80 
8,50 
5,90 

17,00 
12,50 
18,85 
7,60 
5,10 
7,15 
6,35 
6,70 

854 
886-8vel 
917 
937 
941-58 
952b-58b 
985-9 
1001 
1024 
1052paar 
1237-52 
1238-51 a 
1307-8B 
1488-01 
1489X 
1524 
1535 
1541 
1560 

14,7! 
43,0( 

3,8! 
4,3( 

13,4( 
11,8( 

2,0! 
5,2( 
3,5( 
6, ! 

23,8( 
12,0( 
11,3! 
12,5 

2,5\ 
^A\ 
3,4 
3,2 
3,5 

NEDERLANDS-INDIË POSTFRIS (nrs. vigs. NVPH) | 
167-70 
172-5 
176-9 
186-94 
195-04 
211-15 

24,50 
37,00 
16,50 
14,50 
69,50 
39,50 

216-00 
217-20 
221-5 
226-7 
228-9 
230-4 

3,00 
27,50 
12,25 
3,50 
8,80 

12,20 

235-8 
239-40 
241-5 
246-52 
253-9 
266-71 

4,10 
2,70 
9,90 
7,90 

81,50 
7,50 

290-2 
293-7 
298-03 
304-16 
326-32 
337-46 

12,211 
19,5 
1,9 
7,4 

12,5 
83,5 

NED. NIEUW GUINEA POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH)] 
1-9 
10-18 
19-21 
22-24 
25-29 
30-37 

6,75 
24,50 
19,50 
15,00 
0,80 
5,40 

CURACAO-N 
100 
101-2 
103 
104-20 
126-34 
135-7 
141-52 
153-7 
168-77 
178-81 
185-94 

2,25 
7,50 
2,40 

370,00 
28,00 

115,00 
87,00 
18,00 
10,90 

200,00 
45,50 

38-40 
41-44 
45-48 
49-52 
53 
54-56 

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

ED.ANTILLE^ 
195 
200-05 
206-8 
209-10 
218-29 
230-33 
234-8 
239-43 
245 
246 
248-52 

21,70 
11,00 
8,70 
6,00 

37,00 
227,50 

27,50 
27,50 
3,50 
2,50 
7,50 

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

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

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

0, 
0,2 
0,3 
5,2 

21,5 
140,0(| 

J POSTFRIS (nrs. NVPH) | 
255-6 
265-8 
275-90 
298-02 
315-7 
330-2 
706-9 
723-6 
953-6 
959-64 
967 

4,00 
2,30 
7,50 
3,20 
2,10 
1,20 
1,90 
2,00 
3,20 
5,70 

13,75 

SURINAME POSTFRIS (nrs. vigs. NVPH 
127-9 
130-6 
137-40 
141-4 
146-9 
150 
151-6 
157-66 
167-74 

5,70 
25,00 
40,00 
48,00 
31,00 
10,00 
37,50 

9,00 
40,00 

179-82 
183-6 
187-9 
190-3 
194 
195-6 
197-9 
214-9 
220-28 

15,00 
8,70 
6,25 
7,00 

15,90 
18,00 
21,50 
12,00 
8,50 

229-38 
239-43 
247-8 
249-56 
257-73 
276-7 
278-9 
280-3 
285-93 

51,00 
107,50 

4,00 
5,00 

17,50 
3,75 
7,50 

33,00 
8,50 

luchtpost 
1-3 
4-16 
41-4 
45-52 
53-68 
69-81 
82-8 

port 
44-60 

122,5 
31,5 
20,5 
12,5 
19,0 
11,5 

197,5 

5,8 

) 1 
294 
297-07 
308 
309-11 
312-5 
317-20 
331-4 
340-4 
361-70 

14,5 
5,5 

25,0 
22,0 
10,0 
5,0 
6,5 
4,5 
3,2 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. Levering aan 
nieuwe klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot 120,-
euro -H 2,- euro adm.kosten; daarboven franco aangetekend. 
Min.order svp 20,- euro. Levering zolang de voorraad strekt, 
zetfouten voorbehiouden 

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

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


Deze luxe opbergmap, inclusief tabbladen en de eerste 
aflevering van de losbladige Proevencatalogus, 

kunt u bestellen voor € 27,50 

Uw investering in een abonnement op de 
Proevencatalogus bedraagt € 12,50 per aflevering 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3, 2514 AN 's-Gravenhage 
tel : 070-3653817, fax: 070-3617436, e-mail: info@vandieten.nl 

postbanknr. 17369, bankrek.nr. 423117335 

mailto:info@vandieten.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 - j^ 
Tel. 030-2413470 Fax 030-2892620 l||jl 

www.filateUe.net 

*** VERKOOP *** 
I 

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 
kofße 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 openingstijden zijn van woensdag t / m zaterdag 12.00 -18.00 uur. 
Donderdagavond koopavond tot 21.00 uur. 

Wilt u onze nieuwe lijst ontvangen, schr^f , bel, kom langs of e-mail ons. 

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

http://www.filateUe.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
mailto:info@smitsphilately.nl
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of juist om te verkopen! 
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ONZE ZICHTZENDINGEN 
FEBRUARI 2002 

# A 
NEDERLAND ONGEBRUIKT/GEBRUIKT 
VANAF 1852 TOT EIND JAREN 80 
UITZOEKEN VOOR 1940 35% VAN DE 
NVPH CAT NA 1940 30% VAN DE CATW 
NA 1960 SLECHTS 25% VAN DE 
CAT WAARDE 
#F 
NED INDIE, CURACAO.NED ANTILLEN 
ONGEBRUIKT,POSTFRIS,GEBRUIKT TOT 
1959 35% VAN DE CATW VAN 19601970 
25%{ ONG 15%) VANAF 1980 30% 
#G 
NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
19441959 40% 
1960/1961 30% 
1962/1977 25% 
#H 
INDONESIA/NEDNW GUINEA TOT 1981 
POSTFRIS, ONGEBRUIKT POSTFRIS EN 
GEBRUIKT ALLES UITZOEKEN VOOR 30% 
VAN DE CATWAARDE 
#J 
NEDERLAND GEBRUIKT, IETS ONGEB ( 
1852 TOT BEGIN 90er JAREN) VOOR 1940 
35% VAN DE CATW, VAN 1940 1960 30% 
EN VANAF 1960 25% 
#K 
OVERZEESE GEBIEDEN ALLES UITZOEKEN 
35% 
#L 
OVERZEESE GEBIEDEN TOT 1959 ALLES 
35%, DAARNA SLECHTS 25% 
#o 
NEDERLAND VANAF 18521960 GEBRUIKT 
UITZOEKEN 35% VANAF 1961 30% 
NED INDIE & NW GUINEA ALLES UITZOE
KEN 35% 
#P 
NED INDIE STOCKBOEK VANAF 18701948 
POSTFRIS& PLAKKER ALLES UITZOEKEN 
VOOR SLECHTS 35% 
#S 
NEDERLAND TOT 1955 ONGEBRUIKT 
VOOR 1940 35% 
GEBRUIKT ALLES 35%, POSTFRIS NA DE 
OORLOG MAX 40% 

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, TENZU ANDERS 
AANGEGEVEN, VERMELDT DEZE OP EEN LUST 
MET VERMELDING VAN # A, # B ETC, STUUR DEZE 
LIJST DAN SAMEN MET HET/DE ALBUM(S) TERUG 
EN WU STUREN U EEN NOTA PER POST, ZO 
GEMAKKELIJK IS DAT VOOR ZICHTZENDINGEN 
GELDT. BIJ AFNAME VANAF € 75,00 GEEN 
PORTO/VERPAKKING ZOWEL HEEN ALS TERUG!! 

1987  2002: AL 15 JAAR AAN DE TOP 

p C I P f ^ f Z P R C T I P ' CURACAO: Nrs 75/81 (Jubileum 1923) ongebrulict met nette plakker 
" — —  ' " " * *  ■ •  ' ■ ■ ■ ■ Oplage maximaal 4002 series. 

NEDERLAND LUXE, POSTFRIS ZONDER PLAKKER J/VARGANGEN 
(zonder langlopende series, inclusief Kindvellen en aut boekjes excl 
kerstvellen/boekje) 
JAARGANG catw € nuinC 
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 17140 67,00 
1953 126,00 47,50 
1954 60,85 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 
1962 35,55 10,00 
1953 25,90 7,50 
1960 1969 295 50 65,00 
1970 1979 259,00 95,00 
1980 1989 255 00 105,00 

NEDERU\ND:LOSSE SERIES LUXE, POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
NVPH Nr Nu € NVPH Nr 
346/49 263,00 534/37 
356/73 77 00 550/55 
356 a/d 53,00 556/60 
402/3b 125 00 592/95 
474/89 75 00 671/75 
518/533 160,00 681/82 

Nu€ 
635,00 

24 00 
3100 
29 00 
18 00 
23 00 

NED.INDIE 
167/70 
171 
172/75 
176/79 
180 
181 
182/85 
186/210 
211/15 
216 
217/220 
221/25 
226/27 
228/29 
230/34 
235/38 
239/40 
241/45 
246/65 
 / 260 
256/71 
272 
273 
290/92 
293/97 
298/03 
304/16 
317/21 
322/25 
326/32 
333 
334/36 
337/46 
347/50 
Dienst1/7 
Dienst8/27 

cat.w. €263.00 slechts €155,00 

* * 
6,50 
0,35 
8,00 
4,00 
0,70 
4,00 
4 0 0 

48,85 
5,00 
0,75 
6,50 
3,60 
0,80 
2,40 
3,25 
1,10 
0,80 
2,25 

110,00 
2,10 
0,65 
1,65 
7,25 

11,50 
1,15 
4,40 
0,60 
0,95 
7,95 
0,15 
0,65 

49,50 
0,70 

43,00 
56,00 

CURACAO * * 
82/85 
89/99 
101/02 
104/20 
126/37 
141/52 
153/57 
168/77 
178/81 
185/95 
200/05 
LP 26/40 
LP 82/88 

NED ANTILLEN * ' 
206/07 
209/10 
218/29 
230/33 
230/33** 
234/38 
239/43 

SURINAME * * 
104/110 
118/26 
157/68 
220/43 
257/73 
280/83 
285/94 
308 
309/11 

NIEUW: ELKE I^TE ZATERDAG VAN DE MAAND OPEN DAG 09.0013.00 uur. 
"SNUFFELOCHTEND"® NOTEER VAST IN UW AGENDA: 

2 Maart 6 Apr. KOFFIE MET GEBAK STAAT KLAAR!! 1 

15,50 
21,90 

2,10 
99,00 
28,00 
50,00 
10,00 

6,50 
135,00 
45,00 

6,50 
55,00 
65,00 

* 
5,85 
4,00 

34 00 
225,00 
125,00 
25,00 
25,00 

145,00 
18,50 
29,00 

100,00 
10,00 
25,00 
16,50 
20,00 
12,50 

^TAMPg DIRK N. SLUIS PHILATELIE  GLOBAL STAMPDEALERS HAMPI 
H y ö ^^^^ Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel. H 6ki ^ 
H l l H Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 H !ji ^ 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: dirk.sluisihetnet.nl giro 528501 O O B A L STAkP DEALBISP GLCBAL S T A W DEALBC^ 

www.stampsdns.com 
Surf naar onze site, voor het meest actuele aanbod!' tot € 100,00 € 1,25 porto/admmistratiekosten. 

3% KORTING VANAF € 300,00 BU VOORUITBETALING 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN 
& PARTUEN: MAART 2002 

044 
ANTILLEN & SURINAME, luxe importa 
(bristol 15) stockboek ( 30 biz) vol met 
merendeel postfrisse series slechts € 35,00 

045 
OVERZEESE GEBIEDEN HOLLAND VOOR
DRUK ALBUM NNG, CURACAO, ANTIL
LEN, SURINAME, TOT CA 1980 veel post
fris € 55,00 

046 
NED INDIE, restant partijtje in luxe impor
ta bristol 20 stockboek ( 40 bIz) postfris 
(vanaf no 38) en deels met nette plakker 
€ 35,00 

047 
OVERZEESE GEBIEDEN DAVO album tot 
ca 1970, merendeel gebruikt nu te koop 
voor slechts € 40,00 

048 
ISRAEL Lindner Talbum 19711983 bijna 
compleetpostfris met full tab , het album 
kost alleen al een godsvermogen { zonder 
jaren 1980/1981) € 75,00 

049 
INDONESIA Dik stockboek propvol met 
lOOOen zegels waarvan het merendeel 
postfris € 50,00 

050 
NEDERLAND Davo Crystal Luxe album 
deel I , inhoud 19451979 plakker en 
groot deel postfris, redelijk compleet 
catw e 1 100,00 in de aanbieding voor 
€ 160,00 

051 
OVERZEESE GEBIEDEN Davo album met 
vooral Ned Indie maar ook NNG, 
Curasao, Ned Antillen en Suriname, alles 
ongebruikt en groot deel postfris 
Cat w ca e 1 300,00 vandaag te koop 
voor€ 175,00 

052 
Overzeese gebieden Holland album met 
leuke starterscollectie gaat weg voor het 
luttele bedrag van € 70,00 

DEZE LIJST WORDT REGELMATIG 
AANGEPAST, DUS REAGEER SNEL!! 

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

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


51e V E I L I N G 
1 2 / 1 3 A P R 

Een verzameling Puntstempels zal worden gedetailleerd in enkele 
honderden kavels, daarbij diverse schitterende afdrukken, en 
zeldzame nummers. 

Een mooie afdeling Nederland en voormalige Koloniën, waarbij diverse 
brieven en stukken met interessante frankeringen! 

Buitenland met enorm veel en goed Duitse Rijk, Bezette Gebieden 
W.O.-I en W.O.-II, Saar, Koloniën etc, alsmede belangrijk Oostenrijk 
en Zwitserland. 

Een record aantal verzamelingen, restanten (waarbij uit Bremen!!) en 
partijen, met diverse intact gelaten nalatenschappen. 

Wij adviseren ruimschoots tijd te reserveren voor bezichtiging. 

Door overmaking van €1TJ7^ (postgiro 46 00 298) ontvangt u onze 
goed verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 

1̂  'f*^ 
WIPA blok 1 OD, 

I n fo rma t i e -

Bu i tenhaven 5 

5211 TP ' s - H e r t o g e n b o s c h 

Tel.- +31 (073 ) 612 20 33 

Fax: +31 (073 ) 613 67 39 

E -ma i l : a d m l n @ v a n l o k v e n . n l 

b e ë d i g d m a k e l a a r t a x a t e u r 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

DE GEHELE VEILING IS OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW.VANLOKVEN.NLv IHI 

mailto:admln@vanlokven.nl
http://WWW.VANLOKVEN.NLv
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AANBIEDING -NEDERLAND- MAART 2002 
GEBRUIKT GEBRUIKT POSTFRIS POSTFRIS 
catnr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 
49 
50 55 
56 76 
77 
78 
79 
80 
82 83 
84 86 
84 86a 
87 89 
90 94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 103 
104 
105 
107 109 
110 113 
114 20 
121 125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 
144 148 

pnis 

14 55 
10 90 
59 00 
8 20 
410 
45 00 
125 
180 
17 25 
1180 
57 00 
85 00 
2 50 
38 00 
135 

38 00 
8 20 

37 00 
10 00 
105 
145 
3 40 
3 30 
26 35 
2 50 
6 15 
2160 
67 00 
2 75 
135 
0 20 
3 40 
0 80 
100 
2 95 
180 
7 30 
3 30 
9 55 
43 20 
5 70 
10 45 
86 30 
204 00 
7100 
110 

17 50 
0 35 
195 
3 40 

494 00 
8 85 

30 00 
2 05 
2 95 
3 80 
5 45 
4 30 
12 20 
10 00 
23 65 
20 00 
443 00 
3 65 

77 50 
68 50 
125 
110 
5 90 
0 60 
0 55 
125 
0 30 
4 80 

127 50 
11000 
10 00 
17 95 
74 00 
2 40 
5 00 
180 

catnr 

149 162 
163 165 
166 168 
169 176 
177 198 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
224 
225 228 
229 231 
232 235 
236 237 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
252 255 
256 
257 260 
261 264 
265 266 
267 268 
269 
270 273 
274 277 
278 
279 282 
283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 
318 322 
323 324 
325 326 
327 331 
332 345 
346 
347 
348 
349 
356 373 
371 
372 
373 
374 378 
392 396 
397 401 

pn/s 

7 50 
3 85 
3 05 
0 90 
32 75 
4 30 
1180 
3 65 
2150 
4 30 
0 80 
7 30 
10 00 
5 45 
190 
20 00 
15 00 
20 45 
1180 
2 25 
0 20 
13 65 
10 90 
410 
160 
0 80 
10 45 
6 35 
5 50 
5 00 
4 20 
2 75 
3 20 
100 
2 70 
180 
2 25 
100 
180 
2 75 
145 
215 
2 50 
3 75 
0 30 
6 80 
17 50 
16 35 
66 40 
20 25 
23 00 
22 50 
125 
0 80 
0 80 

roltanding 
1 18 
19 31 
32 
33 56 
57 70 
71 73 
74 77 
78 81 
82 85 
86 89 
90 93 
94 97 
98 101 

205 00 
6100 
poa 

12100 
45 00 
69 00 
28 00 
10 00 
9 50 
1100 
18 50 
18 50 
16 75 

luchtpost 
68 
12 13 

5 25 
125 00 

dienst 
1 8 
9 15 
16 19 
20 24 
25 26 
27 40 
41 43 
44 58 
internennq 

130 00 
26 00 
20 70 
2 80 
815 
510 
0 60 
12 40 

1 11000 

catnr 

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 
177 198 
177b 198b 
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 
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 

pnjs 

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 
11000 
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 
6100 
385 00 
295 00 
128 00 
126 00 
14 50 
19 50 
57 00 
poa 

390 00 
13 00 
1100 
510 00 
245 00 
19 25 
37 00 
109 00 
26 75 
33 00 
46 00 
39 00 
360 00 
60 00 
68 00 
148 00 
67 00 
4100 
20 50 
59 00 
42 00 
53 00 
22 00 
60 00 
68 00 
47 00 
69 00 
43 00 
10 20 
32 50 
810 
24 75 
23 00 
23 40 
8 25 
24 00 
24 50 
9 25 
22 75 
14 00 

310 00 
22 50 
85 00 

catnr 

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 
592 595 
596 600 
601 
602 606 
607 611 
612 616 
617 636 
637 640 

prijs \ 

68 001 
7 00 
470 
4 50 
2 00 
105 
375 

134 00 
120 
0 45 
6 00 
060 
130 
160 
410 
145 

79 50 
3 45 
235 
330 
105 
155 
3 95 
7 75 

175 00 
705 00 
7 30 
515 
8 00 
110 
25 00 
465 
1270 
10 45 
12 25 
110 
455 
34 00 
6 85 
030 
10 90 
7 25 
9 00 
6 25 
16 00 

456/634b fosfor 8 00 
646 
647 648 
649 653 
654 
655 659 
660 
661 665 
666 670 
671 675 
676 680 
681 682 
683 687 
688 692 
693 694 
695 699 
700 701 
702 706 
707 711 
712 
713 714 
715 719 
720 721 
722 726 
727 728 
729 730 
731 735 
736 737 
738 742 
743 744 
745 746 
747 751 
752 756 
757 758 
759 763 
854 
Amphilex 
vellen var 

120 
230 
630 
045 
8 00 
070 
5 40 
7 60 
20 00 
640 
32 00 
635 
6 50 
2 50 
375 
340 
7 45 
815 
045 
045 
510 
0 50 
7 05 
145 
080 
4 20 
175 
670 
3 25 
145 
6 90 
400 
015 
280 
12 50 

886 888 in 
10 49 00 

'Gratis pri|sli|St met vele postfrisse en gestempelde zegels Nederland en Overzee 

Tel 077 351 26 98 (ook 's avonds en week-end) Fax 077 - 354 72 42 

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

FRANCO 
LEVERING 

internet www postzegelhoes nl 
E mail info@post2egelhoes nl 

D.O. Brouwer Philatelist 
Gespecialiseerd in 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen 
Ook inkoop frankeergeldig 

Tel 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290ABKollum 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

J.L deTroye, Zon en Maanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 06-10914207 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 1 5 % NVPH 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

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

tel. en fax 0592-314588. 
e-nnail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

»̂»̂ ,̂ 

'Verzamelend Nederland' 
GROTE INTERNATIONALE 

VERZAMELMARKT 
23-24 maart 2002 

VAN 9 3 0 - 1 7 00 UUR 
GROTE VEEMARKTHAL 

AïS^>^°* UTRECHT 
W*^ gelegen aan de Sartreweg nabii rotonde De Berenkuil en A27 

Er IS 2 75 km tafel aanwezig' ENTREE € 3 - PAS 65+ € 2 50 
Inlichtingen bij de organisator Frits Spee, (030) 288 68 91 

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

mailto:ton.12@wxs.nl


aargang 8omaar t 2002nr 904 

Filatelie' (waarin opgenomen De Phi 
atelist) wordt uitgegeven door de 
tichting Nederlandsch Maandblad 

'oor Philatelie te Den Haag 

Filatelie bevat buiten verantwoorde 
ijkheid van de redactie de officiële 
nededelingen van de Nederlandse 
lend van FilatelistenVerenigingen 

Filatelie verschijnt in de eerste helft 
'an de maand (niet m ]uli) 

ioofdredac teur 
\ad Knikman AIJP 
Clipper 2 1276 BP Huizen 
Felefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
: mail philatelie@)tip nl 
Website www go to/filatelie 

advertent ieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 270 3830 AG Leusden 
leanine deTroye 
Felefoon 033 43 35 231 
Telefax 033 43 35 258 

abonnementen en 
en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0251 31 39 39 
Telefax 0251 31 0405 
E mail aboservice(a)aboIand nl 
Website www aboland nl 

Adreswi|zigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se 
retaris van de vereniging waarvan u 

lid bent Individuele abonnees (|aar 
lijkse betaling aan de Stichting) zen 
den hun adreswijziging aan de admi 
mstratie (zie Abonnementen) 

Hoe word ik abonnee^' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 

een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
diebi) Filatehe is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen elders in dit 
nummer) Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt 

een individueel abonnement 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich met uitzondering van 

j ie aanmelden bij Abonnemen 
tenland in Uitgeest (zie Abonnemen 
ten ) voor € 18 40 (Nederland) of 
€ 32 00 (buitenland) Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan het loopt 
minimaal een jaar (elf nummers) 
Voor het opzeggen van uw abonne 
ment zie Opzegging 

Belgische abonnees 
Als u m België woont kost een abon 
nement€ 19.75 te storten op rekening 
000 0350882 33 t n V Penningmees 
ter Maandblad Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

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

Losse nummers 
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 Neder 
landsch 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 Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
pennm^meester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter. 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright. 
© 2002 Maandblad Filatelie 

Oplage: 

41 500 exemplaren 

I S S N  n u m m e r 01663437 

Lid ASCAT 

Inhoud Filatelie 
Inhoud/Colofon/Advertentieindex 

Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

.179 
..180/181 

.182/183 

184 

.186/187/188 

..191/192/193 

Amerikaanse Plate Number Coils 

Verenigingsadressen 

Bon voor kleine annonces 
193 
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Bij^de^vowgggin^ 
Vrijwel onopgemerkt kwamen in januari jl. 
twee nieuwe cijferpostzegels (type
Nikkels) aan de loketten. En ook al zegt 
PTT Post dat hiermee geen nieuwe serie op 
stapel IS gezet, het Iijkt er toch op dat er 
aan het actieve leven van de Crouwelreeks 
een eind is gekomen. Zie pagina 206 e.v. 

Advertentieindex 

PNC's 186 

Een leuk en niet duur verzamelgebied 
dat zijn de Amerikaanse Plate Number 
Coils (PNC's). Victor Kud laatzien wat 
PNC's zijn en hij geeft u een flink aantal 
tips die van pas kunnen komen als u ze 
ook wdt gaan verzamelen. 

Niets 194 

Het wordt helemaal 
mets met het nieuwe 
nummersysteem dat 

de WADP wil gaan 
invoeren. Dat is 

althans de mening 
van Enk Boeré, die 

vindt dat er sprake is 
van een gemiste 

kans. 

Etiketten 214 

HIJ had het mooi voor elkaar, Karl Reich 
uit Baden. Maar de adresetiketten die hij 
op zijn kaarten plakte leverden hem niet 
alleen gemak, maar ook veel port op... 
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Illustratie uit 'Comero Obscura' uan Hildebrond. 

OOSTERHOUTSE VERENIGING WEET HET: 
TENTOONSTELLEN IS VOORUITZIEN 

Niet alleen regeren, maar 
ook tentoonstellen is 
vooruitzien. Bij de Oos-
terhoutse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
hebben ze dat goed be
grepen, getuige het kopje 
Nog slechts 17 maanden dat 
in het novembernummer 
van Oosterhouter Post, het 
blad van de vereniging, te 
lezen was. De kop ver

wijst naar de jubileum
tentoonstelling Ophiiex 
2003, die - zoals de naam 
al aangeeft - in 2003 zal 
worden gehouden. 
De vereniging heeft voor 
deze expositie een bij
zonder thema gekozen: 
'Mooie Keetje'. De ge
noemde Keetje is de 
hoofdpersoon van een 
verhaal uit Hildebrands 

Camera Obscura. Twee jon
ge mensen lopen in au
gustus 183g over de 
zandweg tussen Ter Hei
de en Oosterhout. Ze wil
len in die laatste plaats 
het middagmaal gebrui
ken en zullen daar - zo 
weten ze - Mooie Keetje, 
een 'herbergdeern', aan
treffen. 
Wie wil weten hoe dat af
loopt moet het verhaal 
maar lezen, maar aardig 
is dat in de vertelling de 
plaats Oosterhout ter 
sprake komt, die 'aller
liefst' wordt genoemd: 
'Koning Lodewijk noem
de het een stad, maar 
daar is het niet beter om. 
Er is een marktplein, een 
grote kerk met een ge
beeldhouwd altaarstuk 
van de Calvarieberg, een 
mooie ruïne en veel fraaie 
nieuwe huizen.' 
Wie wil weten hoeveel in
spiratie de deelnemers 
van Ophiiex 2003 aan deze 
tekst zullen ontlenen 
hoeft nog maar dertien 
maanden te wachten... 

FILATELIE IS CULTUUR 
IN AALSMEER 

Onder het motto Filatelie 
is cultuur in Aalsmeer orga
niseert de PV Aalsmeer 
een tentoonstelling; dit 
ter gelegenheid van haar 
55 jarig bestaan. De ex
positie, PhilAalsmeer 2002, 
wordt gehouden in de 
Burgerzaal van het 
gemeentehuis van Aals
meer aan het Raadhuis
plein. Het gaat om een 
tentoonstelling in cate
gorie 3 met dertig éénka
der-inzendingen. Er is 
gezocht naar mooie en 
gevarieerde collecties en 
er is gestreefd naar een 
speelse opstelling. Bo
vendien is contact ge
zocht met andere cul-

tuurverenigingen; zo zal 
naast een verzameling 
over bijen een imker zijn 
materialen uitstallen en 
demonstraties verzorgen. 
Ook de stichting 'Oud 
Aalsmeer' is present met 
- en dat is voor het eerst 
in 130 jaar - een expositie 
van de oude Aalsmeerse 
klederdracht. De dracht 
werd omstreeks 1870 af
geschaft; als u wilt weten 
waarom, ga dan beslist 
naar PhilAalsmeer 2002! 
Ook de moderne tijd is in 
Aalsmeer vertegenwoor
digd. Het is mogelijk al
vast een kijkje te nemen 
op de internetsite Phila-
ned, de - naar wordt aan
genomen - allereerste 
postzegeltentoonstelling 
op het Internet (zie Filate-

-nC 

In 'Hollands Venetië' wordt eind deze maand PhilAalsmeerflehouden. 

listischeeuenementen). 
Alle tentoonstellingsda-
gen hebben een eigen 
thema. Zo is vrijdag 22 
maart de dag voor de 
jeugd, staat zaterdag 23 
maart in het teken van de 
gratis taxaties van post
zegels en munten en is 
zondag 24 maart de dag 
van de deelnemers en 
hun bekroonde verzame
lingen. 
Er wordt tijdens PhilAals
meer 2002 ook een inter
nationale handelaren-
beurs ingericht; de 
Raadskelder van het ge
meentehuis is daarvoor 
gereserveerd. 
De toegang tot de ten
toonstelling is gratis en 
de openingstijden zijn op 
22 maart van 15 tot 22 
uur, op 23 maart van 9 tot 
18 uur en op 24 maart van 
10 tot 16 uur. Een waar
schuwing voor bezoekers 
die met de auto komen: 
Aalsmeer werd vroeger 
wel 'Hollands Venetië' 
genoemd; het gemeente
huis staat midden in het 
water... 
Meer inlichtingen zijn 
verkrijgbaar bij de heer 
K.F. Keessen, Van Leeu
wenhoekstraat 4, 1433 
BM Kudelstaart, telefoon 
0297-328673, e-mail 
l(fl<eessen(a)hetnrt.nl. 

CATALOGUS GRATIS 
EN VOOR NIETS 

Waar vind je dat nog: iets 
dat helemaal gratis wordt 
weggegeven? Sinds kort 
luidt het antwoord op die 
vraag; op de site van de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars 
(Po & Po). Daar kan de 
tweede, herziene editie 
van de Catalogus Groot-
rondstempels Nederland van 
uitgeverij Filatop worden 

gedownload. 
Het gaat nog om een ma
nuscript, dat in de loop 
van dit jaar moet uit
groeien tot een definitie
ve catalogus, maar de in
formatie is al heel uitge
breid. Wie dat wil kan ta
bellen downloaden en die 
vanaf zijn of haar eigen 
PC uitprinten. 
Belangstelling? Dit zijn 
twee links die u bij de 
gratis catalogus brengen: 
wuJUJ.po-en-po.comen 
uJUJUJ.jïIatop.nl. 

PTT BRAZILIË: DE 
KOFFIE IS BRUIN! 

Zegels waar een luchtje 
aan zit, daar houden fila
telisten meestal niet van. 
Dat wil zeggen: als het 
woord 'luchtje' in figuur
lijke zin wordt gebruikt. 
Zegels met een écht 
luchtje, daar schrikken ze 
niet voor terug en dat zal 
dan ook wel de reden zijn 
geweest waarom PTT 
Post de nieuwe Zomer-
postzegels van een geur-
tje heeft laten voorzien 
(zie de berichtgeving el
ders in dit nummer). 
Ook de Braziliaanse 
posterijen begaven zich 
op het 'geurzegelpad'. 
Ze kozen een heel 
toepasselijk luchtje: dat 
van het bekendste 

exportartikel van het land: 
koffie. Op 7 december jl. 
verscheen een zegel van 
1.30 reis (het tarief voor 
post naar het buiten
land), die in een oplage 
van 3.6 miljoen exempla
ren werd gedrukt. De ze
gel kan een luchtje ver
spreiden dat aan versge
malen koffie doet den
ken. Om dat geurtje op te 
wekken behoeft alleen 
maar even over de zegel 
te worden gewreven. 
Mmm, lekker bakkie! 

BONHAMS (GB): EEN 
NIEUWE VEILINGREUS 

Het heeft lang geduurd, 
maar nu is de samen
smelting van de twee 
Britse veihnghuizen Bon-
hams & Brooks en Phillips 
Auctioneers dan toch een 
feit. Het bedrijf is omge
doopt in Bonhams (onder
titel: Auctioneers and Valu
ers). Bonhams hoogste 

baas, Robert Brooks, 
stelde de relaties van bei
de veilinghuizen hiervan 
eind december op de 
hoogte. Bonhams is op 
twee na het grootste vei
linghuis ter wereld; het 
bedrijf veilt onder andere 
juwelen, kunst, antiek, 
oude boeken, muziekins
trumenten en natuurlijk 
ook postzegels. Informa
tie: wuJU).bonhams.com 

EEN AFGEBROKEN 
VERHAAL 

Onze rubriek Wij lazen 
uoor u van januari jl. brak 
abrupt af, gevolg van een 
opmaakfoutje. Hierbij 
alsnog het 'complete ver
haal': 

'Worms en de kathedraal 
vormen het onderwerp 
van bespreking in het 
mededelingenblad (num
mer 6/2001) van Postzegel-
vereniging Drielandenpunt 

te Vaals. Volgens het arti
kel vechten Worms en 
Trier om de eretitel 'oud
ste stad van Duitsland'. 
Vast staat dat beide ste
den zeker tweeduizend 
jaar oud zijn! Hoewel 
Maarten Luther slechts 
tien dagen in Worms ver
bleef waren deze dagen 
van beslissende invloed 
voor de keizer en het 
Rijk; Luthers optreden en 
toespraak markeerden in 
de geschiedenis een gro
te ommekeer.' 



rOGELLIEFHEBBERS STRIJKEN NEER OP 
NOORDPHILA 2002V'BIRDPEX 4 ' IN LEEK 

)p 3, 4 en 5 mei wordt in 
,eek Noordphila 2002/ 
irdpex 4 gelioucien. Dat 
ebeurt in De Borgen, 

Vaezenburglaan 51; de 
)peningstijden vindt u in 
ie rubrielc Filatelistische 
uenementen. 
iet is de vijfde keer dat 
Joordphilfl - de grootste 
jostzegelmanifestatie 
an Noord-Nederland -
vordt georganiseerd, 
entraal tiiema is De 

fuieede Wereldoorlog. 
ioogtepunt op de expo-
iitie is de zogenoemcïe 
-Jirosjimabrief, een post-
ituk dat na het vallen van 

de atoombom op Hirosji-
ma onbeschadigd werd 
aangetroffen in de kelder 
van een bankgebouw. De 
brief was tot nu toe alleen 
op grote internationale 
tentoonstellingen, zoals 
Bellica (Brussel) en Na-
postQ (Wuppertal) te zien. 
Wat Birdpex 4 betreft; de 
organisatie daarvan is in 
handen van de werk
groep Ornithologie van 
de Duitse Bond, de VPV 
Assen en de FV Roden-
Leek. Het is een grote in
ternationale tentoonstel
ling op het thema 'Vo
gels'. Eerder streek Bird-

Birdpcx 4:,, .uogcllicfhebbers kunnen hun hart ophalen in Leek.. 

pex neer in Nieuw-Zee
land, Engeland en Duits
land. Dat voor Leek is ge
kozen dankt de plaats 
aan zijn ligging; vooral 
de Waddenzee en het 
Fochteloërveen (broe
dende kraanvogels) zijn 
voorvogelliefhebbers bij
zonder interessant. 
Er wordt een speciale 
Birdpex-envelop uitgege
ven en er is een bijzonder 
poststempel. Op 4 mei 
zal viermaal een roofvo-
gelshow worden gehou
den op een sportveld in 
de buurt van De Borgen. 
Op zaterdag 4 mei is er in 
Leek een grote postzegel
ruilbeurs en er is een 
'Oranjeruilbeurs' waarop 
ook veel niet-filatelis-
tisch materiaal over ko
ningshuizen en de Twee
de Wereldoorlog zal wor
den aangeboden. 
Op zondag 5 mei worden 
lezingen gehouden over 
ornithologische onder
werpen en over het thema 
'Tweede Wereldoorlog'. 
Meer informatie over 
Noordphila 2002/Birdpex4 
wordt verstrekt door de 
heer R.J.Oberink, tele
foon 050-5019547. 

m GEEFT SPECIALE 
UROPRIJSLIJST UIT 

Wie zegt dat de komst 
Vin de euro aardig wat 
roeten in aarde had trapt 
sen open deur in. Maar 
a, de 'muntwissel' van i 
anuari jl. leverde nu een
maal veel werk op. Een 
roorbeeld. In de veelge
bruikte Luchtpostcataloflus 
Nederland en O.R. van de 
Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
worden alle noteringen 
in guldens vermeld. Dat 
is onhandig in een tijd
perk waarin de euro als 
enige munt wordt gehan
teerd. De vereniging 

2001 
LUCHTPOSTCATALOGÜS 

VAN NEDERLAND EN 
OVERZEESE RUKSDELEN 

UITGAVE 2001 VAN DE 
NEDERLANDSE 

VERENIGING VAN 
AERO-PHILATELISTEN DE 
VLIEGENDE HOLLANDER 

EURO PRIJSLIJST 

BEHOORT BIJ DE 
LUCHTPOSTCATALOGUS 

VAN NEDERLAND EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN 

1998 

Prijs e 3,00 

heeft er iets op gevonden; 
er is een 'Euro Prijslijst' 
samengesteld die als 'in
legger' bij de catalogus 
kan worden gevoegd. Bij 
het omrekenen van de 
prijzen van guldens naar 
euro's is - waar nodig -
rekening gehouden met 
de jongste veilingop
brengsten van luchtpost
stukken. De 'Euro Prijs
lijst' kost (inclusief ver
zending) €4.56, welk be
drag u kunt overmaken 
op girorekening 146366 
ten name van 'De Vlie
gende Hollander', Dintel 
22, 2991 RC Barendrecht, 
onder vermelding van 
'Euro Prijslijst' en uw 
huisadres. 

EEN KWESTIE VAN 
KWALITEIT... 

Op I januari jl. zouden ze 
verschijnen: de nieuwe 
eurozegels van de Ver
enigde Naties Wenen. De 
United Nations Postal Admi
nistration heeft de emis
siedatum echter twee 
maanden naar achteren 
geschoven. 'Omdat de 
kwaliteit van de zegels 
niet beantwoordt aan de 
verwachtingen die wij er
van hadden,' deelde de 
UNPA mee. De serie ver
scheen nu op I maart jl.; 
VN-zegels met waarden 
in schillingen waren tot 
die tijd normaal bij de 
UNPA verkrijgbaar. 

GEEN ONZIJDIGHEID 
BIJ 'LA POSTE' 

Helemaal niet zo'n gek 
idee, die geboortezegels 
die de Nederlandse PTT 
nu al weer een tijdje uit
geeft. Maar ze hebben 
één bezwaar; ze zijn zo 
onzijdig. 
Dan doet La Poste in 
Frankrijk het beter: in fe
bruari verschenen er 
twee Franse geboorteze
gels van 0.46 euro. De 
ene zegel vermeldt de 
tekst C'est unejille ('het is 
een meisje'), de andere 
de uitroep C'est un gar^on 

('het is een jongen'). Niet 
toevallig is de eerste ze
gel in roze tinten uitge
voerd en de tweede in het 
blauw. 

BRIEVENBEURS IN 
'DE MAMMOET' 

Op vrijdag 29 en zater
dag 30 april wordt in 
Gouda voor de negende 
maal de internationale 
vakbeurs voor poststuk
ken en postgeschiedenis, 
DeBrieucnbeurs, gehou
den. Bijna veertig stand
houders uit binnen- en 
buitenland bieden dan 
een grote verscheiden
heid aan posthistorisch 
materiaal aan, zoals 
poststukken, stempels, 
postwaardestukken en li
teratuur. 
De Brieuenbeurs staat dit 
jaar in het teken van het 
thema 'Spoorwegen'. 
Vandaar dat het Spoor
wegmuseum uit Utrecht 
met een expositie aanwe
zig is, net als het Belas
ting- en Douanemuseum 

uit Rotterdam. 
De stichting Pro Filatelie 
houdt tijdens De Brieven-
beurs een postzegelbeurs 
ten behoeve van het 
jeugdwerk. 
Net als in voorgaande ja
ren is Sporthal 'De Mam
moet' in Gouda de plaats 
waar het gebeurt. De 
beurs is voor iedereen 
gratis toegankelijk. De 
openingstijden zijn op 
vrijdag 29 april van 11 tot 
18 uur en op zaterdag 30 
april van 10 tot 17 uur. U 
vindt 'De Mammoet' op 
de hoek van de Burge
meester van Reenensin-
gel en de Groen van Prin-
sterensingel. 
Informatie is verkrijgbaar 
bij De Brieuenbeurs, Post
bus 6044, 2702 AA Zoe-
termeer. Bellen kan ook: 
Jan Heijs, 06-51070378. 
E-mail; he1jsmo@xs4all.nl. 

LEDEN JUBILERENDE AMSTERDAMSE 
VERENIGING WERDEN VERWEND 

/ 
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Postgeschiedenis 
Watergraafsmeer 

Het 'cadeaupakket' dat de leden van dejubilerende uerenigmg 'De Phila
telist' uitgereikt kregen: Imksbouen dejubileumenuelop, linksonder het 
speciale mapje en rechtsonder het boekje 'Postgeschiedenis Watergraajs-
meer 1855-1988'. Al deze geschenk) es zijn bij'De Philatelist'te koop. 

Op 2 maart jl. vierde de 
A.V. 'De Philatelist' haar 
75-jarig bestaan. Dat ge
beurde met een receptie, 
waar veel leden een kijkje 
namen en waarop diverse 
sprekers de vereniging 
feliciteerden en haar alle 
goeds toewensten. 
De Jubileumcommissie 
kreeg zoveel financiële 
armslag van de penning
meester dat alle leden 
een boek onder de titel 
135 jaar Postgeschiedenis 
Watergraajsmeer kon wor
den aangeboden. Het 
boek, dat is geschreven 
door Dolf Haen (lid van 
'De Philatelist') ziet er 
prachtig uit; het is van 
veel foto's en illustraties 
voorzien. 
Verder kregen alle leden 
de jubileumenvelop met 
het bijbehorende gele-
genheidsstempel van 
PTT Post en ook nog een 
postzegelmapje met 

daarin een velletje met 
twee zegels van €0.39. 
Dankzij deze cadeautjes 
hebben de leden een blij
vende herinnering aan 
het jubileum. 
Van het boek, de envelop 
en het mapje is nog een 
beperkt aantal exempla
ren over. Wie snel re
ageert kan alsnog een of 
meer jubileumgeschenk-
jes bij 'De Philatelist' be
stellen. Het boek kost 
€7.50, de envelop €1.50 
en het mapje €2.25. Voor 
het 'complete pakket' be
taalt u €10.50; envelop en 
mapje samen kosten 
€3.50. Er worden geen 
verzendkosten in reke
ning gebracht. 
U kunt bestellen door het 
juiste bedrag over te ma
ken op bankrekening 
51.81.51.514 ten name 
van W. van der Heul, Ju
bileumcommissie 'De 
Philatelist' te Edam. 
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28 JANUARI: AANVULLINGEN OP HET 
STANDAARDASSORTIMENT POSTZEGELS 

182 

Op 28 januari verscheen 
de eerste (en nu de mailers 
van I april a.s. zijn ge
schrapt ook de enige) 
aanvulling op het stan-
daardassortiment postze
gels. Inmiddels was al 
gebleken dat sommige 
kantoren niet voldoende 
voorraad hadden van de 
oude 'duale' zegels (ze
gels met dubbele waarde-
aanduidingen), metals 
gevolg dat hier en daar 
alvast de nieuwe zegels 
werden verkocht - tegen 
de afspraken in, uiter
aard. 
Op de Filatcliebeurs, die op 
25, 26 en 27 januari in 
Nieuw-Loosdrecht werd 
gehouden, hield de Collect 
Club zich in ieder geval 
keurig aan de afspraken. 
Belangstellenden konden 
de nieuwe zegels bekij
ken en zelfs kopen, maar 
wat ze kochten werd ter 
plekke netjes in een zelf 
te adresseren enveloppe 
gedaan en pas op zon
dagavond op de bus ge
daan. Niemand kon dus 
in de verleiding komen 
om de nieuwe zegels al 
vóór de uitgiftedatum te 
gebruiken of om 'eerste-
dagenveloppen' te con
strueren. 
Het grote voordeel van 
aankoop in Loosdrecht 
was dat de daar verkrijg
bare iHB's niet dichtge
plakt waren; wie een 
dichtgeplakt boekje 
opent beschadigt daar
mee de inhoud; de boek
jes in Loosdrecht daaren
tegen laten een onbe
schadigde inhoud zien. 
Opmerkelijk was wel dat 
de iHB's in Loosdrecht 
normaal gebundeld wa
ren in pakjes van 25 met 
kruiselingse wikkels. 
Bij de nieuwe iHB's valt 
onmiddelijk op dat - af
gezien van het ontbreken 
van de guldenaanduiding 
- de opmaak geheel is 
aangepast. De zegels zit
ten bij de meeste iHB's 
nu aan de achterkant, dus 
aan de zijde die bij een 
hangend boekje niet te 
zien is. Dat heeft het 
voordeel dat boekjes die 
niet goed zijn dichtge
plakt niet openvallen. 
Ook de informatieve 
tekst is grondig aange
past; verwijzingen naar 

u)u)u;.postsiiop.nl zijn ver
dwenen en de Klantenser-
vke Consumentenmarkt, re
spectievelijk de Collect 
Club krijgen volop de aan
dacht. De voor de hand 
liggende gedachte dat de 
website is opgeheven 
blijkt echter onjuist; op i 
februari was de site in ie
der geval nog 'in de 
lucht'. 
Op het moment dat deze 
rubriek werd afgerond 
was het niet duidelijk of 
er nog een toekomst is 
voor het Museum voor 
Communicatie, dat wil 
zeggen voor het post-
waardendeel daarvan. 
Vaste lezers van deze ru
briek weten dat ik voor 
het beschrijven van de 
druktechnische bijzon
derheden voor een groot 
deel kon terugvallen op 
het materiaal dat bij het 
museum in beheer werd 
gegeven. Dat lukt nu niet 
meer en dat maakt het 
beschrijven van het mate
riaal bijzonder lastig. 
Ondanks het feit dat ik 
ditmaal dus niet kon te
rugvallen op materiaal 
dat inmiddels wellicht in 
het museum is aangeko
men, lijkt er bij het hier 
beschreven materiaal 
druktechnisch gezien 
weinig veranderd. 
Belangrijk is dat met het 
verdwijnen van de gul-
denaanduidingen het 
zwart, dat meestal voor 
de waardeaanduiding 
werd gebruikt, niet meer 
zo 'fijn' hoeft en dat over 
de gehele linie de fijne 
rastering 12/15 (zwart), 
respectievelijk 7/12 (ma
genta, cyaanblauw) 
plaats heeft gemaakt voor 

5/9-
De in de vorige aflevering 
van deze rubriek gecon
stateerde variatie in 'per
foratie' bij de europost
zegels van 54 en 75 cent 
zegels is gebleven, ster
ker nog: die is uitgebreid. 
Waar bij de iHB's van 
vijftig zegels de perfora
tielijn naast het priority-
label in juli 2001 door een 
misverstand achterwege 
bleef, is dit bij de nieuwe 
iHB's goedgemaakt. Wie 
de zegels van 54 en 
75 cent wil gebruiken 
voor 'normaal' briefver
keer loopt nu niet meer 
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Tabel i - variaties bij de Europostzegels van 0 

Zegel- Vindplaats in 
waarde boekje met 

0 .54 /1 .20 (5x) 
(50X liggend) 
(50X staand) 
Collect Club 

0.75/1.20 (5c) 
(50X liggend) 
(50X staand) 
Collect Club 

0.54 (5x) 
(50X liggend) 
(50X staand) 
Collect Club 

0.75 (5x) 
(50X liggend) 
(50X staand) 
Collect Club 

Inkeping in 
millimeter 

0.7 (b) 0.5 (0) 
n.v.t. 
n.v.t. 
dubbel zo grof 
0.7 (b) 0.5 (0) 
n.v.t. 
n.v.t 
dubbel zo grof 
0.7 (b) 0.5 (0) 
0.5(b) 0.5 (0) 
0.4(b) 0.7(0) 
dubbel zo grof 
0.7 (b) 0.5 (0) 
0 .5 (b) 0.5 (0) 
0 .4 (b) 0 .7 (0) 
dubbel zo grof 

'AN DEN BRINK 

i/druktech.htm 

54 en 0.75 euro 

Druk-
richting 

L 
0 
L 
L 
L 
0 
L 
L 
L 
0 
L 
L 
L 
0 
L 
L 

Cyaanblauw 
raster 

12 / 7 
7 /12 

12 / 7 
12 / 7 
12 / 7 

7 /12 
12 / 7 
12 / 7 
9 / 5-5 
5-5/ 9 
9 / 5-5 
9 / 5-5 
9 / 5-5 
5-5/ 9 
9 / 5-5 
9 / 5-5 

het risico dat zijn/haar 
post met 'priority' wordt 
vervoerd of een wereld
reis gaat maken. Onze 
dank is groot! 
De tweemaal zo grof uit
gevallen perforatielijn bij 
de speciaal voor de Collect 
Club vervaardigde volle
dig uitgestanste zegels 
(de lengte van inkeping 
plus brug is bij de door-
gestanste zegels vier mil
limeter in plaats van twee 
millimeter) vinden we bij 
de nieuwe zegels weer 
even vrolijk terug. Dat 
bleek al in Loosdrecht, 
waar complete sets van 
losse zegels - inclusief de 
zegel van 12 cent die al 

eerder was verschenen -
te koop waren voor 
€4.94. Nieuw is dat bij de 
iHB's nu duidelijke ver
schillen optreden. Kijk 
bij de afl)eelding die bo
venaan de volgende pa
gina staat maar eens naar 
de buitenste inkepinkjes 
(dus geheel bovenaan en 
helemaal onderaan de ze
gels). In tabel i worden 
de lengten van de inke
pinkjes aangegeven. 
Aan het blauwe raster is 
te zien of de 'wybertjes' 
liggen (7/12, respectieve
lijk 5.5/9) of staan (12/7, 
respectievelijk 9/5.5). De 
zegels van de Collect Club 
zijn afkomstig uit de de 

iHB's met vijf zegels. De 
achterkant kan verschil
lend zijn, afhankelijk van 
de vraag welke van de vijf 
zegels uit het boekje is 
gestanst. 
Voor de specialisten zijn 
er per waarde in totaal 
vier verschillende varian
ten te onderscheiden. 
Het totaal aanbod aan ze
gels dat afkomstig is van 
de aanvulling kan wor
den samengevat in een 
overzicht met dertien 
geïntegreerde hangboek-
jes plus nog wat 'los grut' 
(zie tabel 2). 
Op 28 januari verscheen 
ook de bijplalcwaarde van 
€0.02 en de blokjes '20 

Tabel 

iHB.W 

Nr. 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
0?? 
034 
035 
036 

iBL.E 

022 
023 

2 - Overzicht 

(druk Walsall) 

Datum 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 
28.01.2002 

geïntegreerde hangboekjes (sluit aan op ouerzicht 2002/02 

met een waardcoanduidin^ uitsluitend in centen en guldens: 

Omschrijving Hechtp 
5 X Baby 39c 
5X Huwelijk 39c 
lox Voor uw post 39c 
lox Om te feliciteren 39c 
5X Voor Nederland 39c 
5x Voor Europa 54c 
5X Voor buiten Europa 75c 
50X Baby 39c 
50X Huwelijk 39c 
50X Rouwbrieven 39c 
50X Voor uw post 39c 
50X Voor Europa 54c 
50X Voor buiten Europa 75c 

ojsetdrukjoh. Enschede') meteen waardeaanduiding 

28.01.2002 
02.01.2002 

5X €0.02 Nikkeis 
5X €0.12 Nikkeis 

iBL.W (rasterdiepdruk Walsall) 

024 28.01.2002 '20 voor de verhuizing' 

unten Barcode 
8 +7537 
8 +7544 
8 +7551 
8 +7568 
8 +7575 
8 +7582 
8 +7599 
8 +7605 
8 +7612 
8 +7629 
8 +7636 
8 +7643 
8 +7650 

uitsluitend euro's: 

+7827 
+7810 

+7667 

m-110) 

Artikelnr. 
226501 
226502 
226503 
226504 
226505 
226506 
226507 
226601 
226602 
226603 
226604 
226605 
226606 

224002 
224001 

226701 

http://www.xs4al.nl/
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ïen (elektronisch uersterkt) beeld uan de inkepinkjes bij de nieuiwe Europostze^eis (waarden in euro); de lengte uan deze mkepinkjes (stanslijntjes) verschillen naargHang de 
lerkomst van de legeh. Van hoven naar beneden een ze^el uit een boekje van üijf, een zegel uit een mailer van 50 ('horizontale' versie) en een dito zetjel ('verticale' versie). 

'Oor de verhuizing'. An
iers dan bij de eerder ver
ichenen bijplakwaarde 
'an €0.12 is de achter
cantvan de kaartjes met 
legels van €0.02 wèl be
Irukt en voorzien van 
ips die van belang kun
len zijn als beide bijplak
egels gebruikt kunnen 
vorden. Het rode raster 
)ij de zegels van €0.02 
naakt de indruk van ro
zetten; niet zeker is of het 
s opgebouwd uit een dan 
vel twee nuances rood. 
De vreemde boog die we 
5ij de zegels van €0.12 
constateerden (zie 'Fila
telie' van februari jl.) is 
)ij de zegels van €0.02 
niet aanwezig. De zegel 
die bij de Collect Club be
steld kan worden is niet 
rolledig uitgestanst, 
maar verkregen door grof 
knip of snijwerk, waar
bij buurzegels uit het 
blokje moesten worden 
opgeofferd. Datzelfde 
geldt ook voor de zegels 
van €0.12 die via de Collect 
Club worden besteld. 
Het blokje '20 zegels 
voor de verhuizing' is nu 
(aan de achterkant) voor
zien van een barcode. De 
zegels die via de Collect 
Club worden geleverd zijn 
echter geheel uitgestanst, 
lussen de zegels van het 
blok was voldoende 
ruimte aanwezig om pro
bleemloos te kunnen 
knippen of snijden. De 
tekst achterop is niet ge
corrigeerd. Nog steeds is 
sprake van les/curssusinsti
tuten  op de vijf's'en is 
dat er net ééntje te veel! 

Briefkaarten en adreswij
zigingskaarten: 
De geïntegreerde hang
boekjes met briefkaarten 
en adreswijzigingskaar
ten die bij Walsall Security 
Printing in offset werden 
gedrukt heb ik in Filatelie 

van juli 2001 summier be
schreven. Tè summier, 
gezien de reactie in de ru
briek 'Postwaardestuk
ken' van augustus/sep
tember 2001. De kaarten 
uit een set van vijf zijn 
onderling van elkaar te 
onderscheiden dankzij 
de manier van afscheuren 
en hoogte van de kaart. 
De vier bovenste kaarten 
hebben zowel boven als 
onder een perforatielijn, 
de onderste kaart alleen 
bovenaan. De hoogte per 
kaart varieert: 

Briefkaarten: 
100, 98, 96.5, 96.5 en 94 
mm (van boven naar be
neden) 
Adreswijzigingskaarten: 
100, 96.5, 96.5, 98, en 94 
mm (van boven naar be
neden) 

De vouwstand zoals die 
werd afgebeeld op pagina 
638 (dubbele 'M') klopt 
niet; een fout van de foto
graaf, zo is me verzekerd. 
De tweede kaart van bo
ven is met twee lijmpunt
jes bevestigd aan het bo
venste gedeelte van het 
iHB. Bij de op de foto ge
suggereerde harmonica
stand zou dat de eerste 
kaart moeten zijn. 

Adreswijzigingskaarten 
In Filatelie van december 
2001 werd in de rubriek 
'Postwaardestukken' een 
nieuwe oplage vermeld 
van de adreswijzigings
kaarten. Bij die nieuwe 
oplage is de onderste 
kaart niet meer 94 milli
meter hoog, maar 96 mil
limeter. De fosforbalk is 
lichter van kleur en is ook 
wat dichter bij de inge
drukte zegel geplaatst. 
Is er inderdaad sprake 
van een tweede oplage of 
gaat het slechts om een 
geringe variatie? In het 

D energiebedrijf 
D tandarts 
n ziel<enfond^r 
D bloedbatlf 
D les/curssusinstituten 

D apoth 
D kruis\ 
D fysiot 
D optici 
D kaoix 

Achterzijde blokje '20 voor de vcrhuizemjj':., .zetfout bleef on^ccorriaeerd... 

laatste geval zou je kun
nen denken aan het iets 
minder exact schoonsnij
den van de drukvellen. 
Het drukvel immers be
staat uit drie stroken van 
vijf kaarten naast elkaar. 
De onderste kaart is bij 
de eerst verkrijgbare 
iHB's duidelijk korter 
dan de overige kaarten 
uit het boekje. 
Bij nadere beschouwing 
lijkt het er toch op dat er 
een tweede oplage moet 
zijn gedrukt.' 
Bij meerkleurendruk 
wordt vaak gekozen voor 
vier zogenoemde pro
cesskleuren (cyaan, ma
genta, geel en zwart) met 
eventuele steunkleuren, 
die vaak worden aange
duid met een PMSnum
mer (PMS staat voor Pan
tone Matching System). Alle 
Walsall producten sinds 
2 juli 2001 zijn voorzien 
van de combinatie don
kerblauw plus rood, de 
kleuren waarin de tekst 
en het PTTlogo zijn ge
drukt. Rood is daarbij 
meestal opgebouwd uit 
magenta en geel, en don
kerblauw uit cyaan en 
magenta. In een beperkt 
aantal gevallen is echter 
gekozen voor aparte 
(speciaal gemengde) 
kleuren rood en donker
blauw. 
Bij de adreswijzigings
kaarten is zowel de voor
zijde (die met de zegel
beelden) als de achterzij
de (met een okergele lin
kerkant waarop tekst 
staat) uitgevoerd met pro
cesskleuren. Daarbij gaat 
het dus in totaal om 
tweemaal cyaan, magen
ta, geel en zwart, plus 
naast het zegelbeeld fos
for als 'negende kleur'. 
Aan beide zijden is de 
rastering te zien: cyaan 
75, magenta 45, geel o en 
zwart 15 graden. 
Bij de tweede oplage is bij 
de voorzijde van de kaart 
nog steeds sprake van 
processkleuren, maar de 
achterzijde is er met 
steunkleuren gewerkt: 
rood, donkerblauw, 
okergeel en zwart. Aan 

de hand van de kaarten
zelfis het verschil alleen 
te zien met behulp van 
het okergeel: dat is nu 
egaal, terwijl het voor
heen was opgebouwd uit 
geel met daaroverheen 
een gerasterde magenta
drukgang. 
Bij de oorspronkelijke 
oplage vertoont het slob
gat vier hechtpunten 
twee links en twee rechts 
 halverwege de zijstuk
ken van het slobgat. Bij 
de tweede oplage zijn er 
slechts twee hechtpun
ten, die diagonaal ten op
zichte van elkaar staan en 
nogal 'groP ogen in ver
gelijking met de eerdere 
hechtpunten. 
Er kan overigens ook nog 
onderscheid worden ge
maakt aan de hand van de 
kleur van de 'lucht' op de 
linkerhelft van de kaart, 
maar dat is geen gevolg 
van het feit dat er twee 
oplagen zijn gedrukt. Zo
wel de 'helderblauwe' en 
de 'grijsblauwe' lucht ko
men namelijk voor bij de 
eerste oplage. Van de 
tweede oplage zijn mij 
slechts exemplaren met 
een 'grijsblauwe' lucht 
bekend. 
Een aspect dat mogelijk 
wel  samen met de afme
ting van de onderste 
kaart  meespeelt is de 
'kleur' van de fosforbalk: 
die was aanvankelijk iets 

'gelig' en later 'wit'. 

Briefkaarten 
Bij de briefkaarten is niet 
veel variatie aangetrof
fen. De voorzijde van de 
strook heeft de kleuren 
rood, donkerblauw, cy
aanblauw, geel en zwart; 
cyaanblauw is gerasterd 
onder een hoek van 75 
graden. De achterkant 
heeft slechts rood en 
donkerblauw voor het 
bovenste stuk van de 
strook, niet voor de af
zonderlijke kaarten. 
De slobgaten zijn alle 
voorzien van vier of vijf 
hechtpunten. Het vijfde 
hechtpunt zit midden on
derin. De kaarten met de 
vier hechtpunten hebben 
een fosforbalk die wat 
'geler' is, die met vijf 
hechtpunten een balk die 
wat 'witter' is. Net zo 
min als bij de adreswijzi
gingskaarten behoeft dit 
essentieel te zijn. 

De nieuwe kaartenboek
jes van €1.95 zijn geheel 
anders dan hun voorgan
gers van f4.25, zeker als 
we op het gebruikte kar
ton letten. Waren de 
boekjes van f4.25 van 
een vrij glad aanvoelende 
kartonsoort vervaardigd 
die onder de ultraviolette 
lamp nauwelijks wit op
lichtte, de 'euroboekjes' 
lichten sterk 'wit' op. Het 
karton voelt ruwer aan en 
is duidelijk dikker: 
0.21 millimeter tegenover 
0.15 millimeter. 
Bij de adreswijzigings
kaarten is het okergeel 
niet uit verschillende 
kleuren opgebouw, maar 
egaal okergeel. De slob
gaten zijn  voor beide 
soorten boekjes  zoals 
bij de laatst gevonden 
'duale' briefkaarten: ze 
zijn voorzien van vijf 
hechtpunten. 

BETER TEN HALVE 
GEKEERD... 

In het jaarprogramma 
2002 van PTT Post stond 
voor I april een aantal 
geïntegreerde hangboek
jes vermeld, elk met vijf
tig Beatrixzegels. Gezien 
de nominale waarde van 
de zegels in deze mailers 
onder andere de waarden 
I en 3 euro waren ge
pland  moest er wel van 
worden uitgegaan dat 
niemand bij PTT Post iets 
had geleerd van de moei
zame verkoop van andere 
recente hangproducten 
met hoge waarden in het 
typeBeatrix. Hangzakjes 

met dertig, zestig en 
honderd zegels van de 
waarden 80 cent, iG en 
1.60G bleken onverkoop
baar en voor de hang
boekjes met 25 en 50 S 
zegels van 80 cent en = 
1.60G waren pas kopers ^ 
te vinden toen er in =" 
mei/juni 2001 geen «t 
enkele andere zegel van ^ 
die waarde meer te ^ 
krijgen was. ^ 
Begin februari 2002 ver ^ 
scheen op de website van "" 
de Collect Club echter de I M 
verheugende mededeling ' » » 
dat 'de totale emissie met 
de mailers van 50 stuks 
niet zal verschijnen'. Be
ter ten halve gekeerd... 
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Dat is aardig van PTT 
Post: het Nationaal Fonds 
Ouderenhulp heeft een ca
deautje gekregen in de 
vorm van een Nederland
se postzegelpriraeur: 
geurzegels. Het Fonds 
krijgt jaarlijks veel geld 
binnen dankzij de toeslag 
op de Zomerpostzegels 
en het zal dus blij zijn ge
weest toen PTT Post be
sloot de emissie van dit 
jaar van een 'luchtje' te 
voorzien. De 'bloemen-
geur' sluit uitstekend aan 
bij de zegels en bij de 
aanleiding tot de emissie: 
Floriade 2002. De zes ver
schillende zegels laten 
kleurige bloemen zien 
die tegen de achtergrond 
zijn geplaatst van een 
aantal markante plekjes 
van de befaamde wereld
tuinbouwtentoonstelling. 
Van elke velletje Zomer-
zegels (verkoopprijs 
€5,80) is €i.go bestemd 
voor het Nationaal Fonds 
Ouderenhulp. Met de op
brengst financiert het 
fonds projecten die de 
vele vormen van een
zaamheid onder ouderen 
tegengaan. Tot die activi
teiten behoren onder 
meer huisbezoekprojec
ten, vrijwillige thuiszorg 
en projecten die het ge
voel van samenzijn be
vorderen. 

Afbeeldingen 
De Zomerpostzegels 
worden dit jaar uitgege
ven in een velletje van 
tien. Er zijn zes verschil
lende zegelontwerpen: 
I. waterlelie (nymphaea) 
in de lelievijver van de 
Floriade (links- en rechts

boven in het velletje); 
2. dahlia en het uit zon
nepanelen opgebouwde 
dak van het Floriade Green 
Trade Centre (bovenste rij, 
tweede van links en twee
de van rechts); 
3. Japanse sierkers (pru
nus) met op de achter
grond B13 Spotters Hill (de 
grote 'uitkijkheuvel' die 
de Floriade zal domineren 
(middenboven); 
4. roos (rosa) in de 
Droomtuin (links- en 
rechtsonder in het velle
tje); 
5. orchidee (phalaenopsis) 
aan de oever van het meer 
(onderste rij, tweede van 
links en tweede van 
rechts); 

6. tulp (tulipa) en de ei
landen (middenonder). 

Ontwerper 
Ontwerper van de Zomer
postzegels is Mart. War
merdam (1955). Hij stu
deerde in 1986 af aan de 
Gerrit Rietveld Academie 
en werkt sindsdien als 
zelfstandig grafisch ont
werper. Voor verzame
laars is Warmerdam geen 
onbekende: hij ontwierp 
de Zomerpostzegels van 
198g ('botter' en 'klip
per'), de 'Natuur en Mi-
lieu'-zegels van 1995 
('roofvogels'), de zegel 
ter gelegenheid van het 
Nederlandse voorzitter
schap van de Europese 

Unie uit 1997 en de par
tijenpostzegel van 2001. 
VVarmerdam benadrukt 
met zijn ontwerpen de 
grote verscheidenheid 
aan op de Floriade getoon
de bloemen, planten, bo
men en struiken: dahlia 
(knolgewas), waterlelie 
(waterplant), orchidee 
(exotische plant), Japan
se sierkers (sierteelt), 
roos (snijbloem) en tulp 
(bolgewas). 

Overige gegevens 
De Zomerpostzegels zijn 
vanaf 2 april a.s. verkrijg
baar. U kunt ze onder an
dere kopen in het post
kantoor op de Floriade en 
bij de vrijwilligers van het 

Fonds. Het is ook moge
lijk de zegels telefonisch 
te bestellen bij het Natio
naal Fonds Ouderenhulp, 
030-6567774, of een e-
mailbericht te zenden: 
u)U)U)./ondsoudercnhulp.nl. 

DIVERSE DATA: 
VERRASSIHGSZEGELS 

Inmiddels is duidelijk 
hoe de verrassingszegels 
van 2002 er uitzien (der
tien velletjes van twaalf 
zegels) en hoe ze ver
krijgbaar zullen worden 
gesteld. 
Meer informatie vindt u 
op pagina 218 van dit 
nummer van Filateüe. 

»L'PTVOST 

d a h l i a 

1 0 GEURENDE ZOMERZEGELS 

p r u n u s 

pha laenops is t u l i p a 

10 X Steun voor het 
F1.NDS 

Juderenhulp 

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

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: & 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Barneveld ^ 

WILT U ADVERTEREN? 

C ) 
Bel voor informatie: 
Jeanine de Troye 
Brouwer Media 
Tel. 033-4335231 
Fax 033-4335258 

Postzegeihandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michel-nummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA A'DAM, tel en fax 020 - 6974978 
e-mail: wien@chello nl www wien nl 

^ h / ? ^ V I B R K A N T S T E M P E L S ook ODBRIBF ^ 
/ ^ / " T T N ^ Nedarianda Indië van A-Z In voorraadl ^ ^ 

Jsk www.NetharlanclsStamps.com 
i n « « ' / Box 1284 Cathadral City, CA92235 V.S. . m n c /, 
1 9 0 6 ^ JannlngnatOaol.com ^ U _ l 5 : ^ 

http://www.NetharlanclsStamps.com
http://JannlngnatOaol.com


1919 R i e t d i j k 2002 
Noteert u alvast: 22,23 en 24 april 2002 

houdt Rietdijk haar 378^ Voorj aars veiling. 
Dit belooft een zeer interessante en omvangrijke veiling te worden. Een groot 
en gevarieerd aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen. 

* Een uitgebreide afdeling collecties Nederland waarbij belangrijk 
Posthistorie en stempelcollecties; 

* Een zeer mooie afdeling collecties Buitenland met vele diverse landen 
en motiefcollecties; 

* Een keur aan losse nummers Nederland en Overzeese Rijkdsdelen; 
* Een mooie afdeling losse nummers Buitenland; 
* Een uitgebreide afdeling collecties, partijen, en kavels in dozen; 

Wilt u onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus ontvangen? 
Maak dan een bedrag van € 3,00 over op giro 420875 of op bankrekening 473568705. 
Onze veilingcatalogus voor de grote voorjaarsveiling verschijnt op 1 april 2002. 

Kijkgelegenheid op kantoor Noordeinde 41 te 's-Gravenhage 
* 8 april 2002 tot en met 12 april 2002 van 10.00 tot 17.00 uur (donderdag 11 april tot 21.00 uur); 
* 15 april 2002 tot en met 19 april 2002 van 10.00 tot 17.00 uur (donderdag 18 april tot 21.00 uur); 
* 20 april en 21 april 2002 van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Uw verzameling of voorraad (deels) verkopen? Wij zijn u graag van dienst; 
Voor onze volgende veiling, welke in het najaar van 2002 wordt gehouden 
kunt u dagelijks materiaal inleveren, ook tijdens kijk- en veilingdagen. Voor 
grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de kluis. Een renteloos 
voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. Rietdijk; al 83 jaar tot uw dienst! 

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

^ ^ 

^^m 
Wx^xl W// 
^ E ^ ^ 

PTT*T 

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@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

nc>#ii PI C li j ^rJ ^ly 
London 

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


afbeelding i 

AMERIKAANSE 
PLATE NUMBER COILS 

Ook met weinig geld goed voor onbeperkt plezier 

P late Number Coils 
(PNC's) zijn Amerikaan
se rolzegels meteen 

plaatnummer dat op het zegel
beeld zelf (dus niet op de ach
terkant) aangebracht is. Het 
gaat om recente rolzegels vanaf 
1981, die per zegel in aantallen 
van vele miljoenen gedrukt zijn. 
Af en toe wordt het plaatnum
mer meegedrukt. Hoe vaak dat 
gebeurt varieert per zegel. Bij 
sommige zegels gebeurde dat 
om de tweeënvijftig zegels, bij 
andere zegels komen de plaat-
nummers om de vijf zegels 
voor, terwijl er een aantal tus
senliggende waarden voorkomt 
zoals eenmaal per vierentwintig 
of tweeëndertig zegels. Meestal 
is het plaatnummer aan de on
derzijde van de zegel in het 
midelen te vinden. 
De plaatnummers werden (en 
worden) op de zegels meege
drukt om als er kwaliteitspro
blemen worden geconstateerd 
te kunnen nagaan bij welke 

2 drukcilinders er iets misgegaan 
= zou kunnen zijn. 
^ Boze tongen beweren daarente-
^ gen dat PNC's slechts een mar-
2 ketingtruc van de Amerikaanse 
^ postdienst zijn om de verzame-
3 laars te verleiden meer post-
5 frisse zegels te bewaren. 

Geen freaks 
Plaatnummers op Amerikaanse 
rolzegels werden vroeger in de 
marge gedrukt. Heel af en toe, 
bij het verkeerd afsnijden van 
de zegelrand, kwamen nog wel 
eens delen van een plaatnum-

D O O R V I C T O R K U I L 

Bent u na jaren verzamelen wel eens toe aan een nieuwe 

uitdaging? Denk dan eens aan de Amerikaanse Plate 

Number Coils, afgekort PNC's. Dit tamelijk nieuwe 

verzomelgebied kan u namelijk veel plezier verschaffen. 

En het gaat om materiaal dat betrekkelijk goedkoop is, 

hoewei daar ook uitzonderingen op zijn. Waar goot het 

eigenlijk over? Victor Kuil brengt u op de hoogte. 
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mer op de rolzegels terecht. 
Dergelijke zegels worden in de 
Verenigde Staten met de term 
freaks aangeduid. Maar het gaat 
bij de zegels die we hier behan
delen nietom_/reolcs, maar om 
een plaatnummer dat echt op 
de zegel zelf behoorde terecht 
te komen. Bij de zegels die in 
één kleur gedrukt zijn is dat 
meestal een enkel nummer (af
beelding 1). Bij meerkleurige ze
gels komt een plaatnummer 
per drukgang voor, elk met een 
eigen kleur en vaak met een let
ter toegevoegd [afbeelding 2). 
Plaatnummers die in geefzijn 
gedrukt zijn doorgaans het 
moeilijkst te zien, maareen ul
traviolette lamp wil nog wel 
eens helpen. U heeft trouwens 
toch een loep of een vergroot
glas nodig om alle nummers 
goed te zien. 

Dagtaak 
De eerste PNC's kwamen voor 
op de vlagzegel van 18 cent met 
Scott-nummeriSgi [afbeelding 

3). Deze zegel kwam op 24 april 
1981 uit. In de daarop volgende 
twintig jaar zijn er honderden 
PNC's bijgekomen - en het ver-
zamelgebied groeit nog steeds. 
Als u zou besluiten om Plate 
Number Coils te gaan verzame
len dan kunt u daaraan een dag
taak hebben, zoals hierna zal 
blijken. Om te beginnen: hoe 
gaat u verzamelen, postfris of 
gestempeld? U zult in beide ca
tegorieën andersoortige verza
melingen aanleggen. Als u 
postfris wilt verzamelen dan 
krijgt u te maken met bepaalde 
zegels die zowel met glanzende 
als met doffe gom voorkomen. 
Ook komen bepaalde zegels 
voor mettelnummers aan de 
gomzijde. Als u alleen gebruikt 
verzamelt behoeft u met deze 
varianten geen rekening te hou
den. 

Op zoek naar symmetrie 
Toen de eerste PNC's versche
nen stonden de verzamelaars 
voor de vraag hoe ze de post-

frisse exemplaren eigenlijk 
moesten verzamelen: los, in 
paartjes, in strips van drie of vijf 
met de PNC in het midden of 
op een andere manier. Sommi
ge verzamelaars begonnen met 
paartjes. Rolzegels werden im
mers van oudsher ook in paren 
verzameld. Dat kwam echter 
met de PNC's vanwege de 'ver
broken symmetrie' niet goed 
uit. Een zegel met plaatnum
mer en daarnaast een zegel 
zonder plaatnummer vraagt als 
het ware om een extra zegel in 
de strip. In de begintijd werden 
dan ook vooral strippen van 
drie verzameld, maar de laatste 
jaren is de voorkeur omgesla
gen naar strippen van vijf of 
nog meer zegels, met de PNC 
uiteraard in het midden. 
Gebruikt worden ze vooral als 
losse zegels verzameld; dit ook 
al omdat er de laatste jaren veel 
zelfklevende rolzegels versche
nen zijn, in feite losse zegels die 
in strippen verkocht worden. Bij 
het afiveken worden dit weer 
losse zegels. Men kan een ver
zameling van gebruikte PNC's 
eventueel aanvullen met een 
verzameling PNC's op briefen 
PNC's op eerstedagenvelop. 

Bronnen beschikbaar 
Welke plaatnummers bestaan 
er allemaal.' U kunt dit dankzij 
een aantal bronnen haarfijn do
cumenteren, zoals op de websi
te van de Amerikaanse vereni
ging van PNC-verzamelaars, de 
PNC Collectors Club. Op deze 
site, www.pnc3.0rg, vindt u de 

http://www.pnc3.0rg


afbeelding 2 

meest recente informatie, bijge
werkte overzichten en een keur 
aan verwijzingen {iini<s) naar an
dere websites met PNC-informa-
tie. Als u zelf geen Internettoe
gang heeft vraag dan eens aan 
een kennis die daar wel over be
schikt of hij of zij een- of twee
maal per jaar voor u de meest 
recente lijst wil ophalen en uit
printen. 
Ook wordt sinds vele jaren een 
prijslijst van alle PNC's afge
drukt in één van de oktober
nummers van Linn's Stamp 
News, het leidende Amerikaan
se postzegelweekblad. Deze 
lijst bevat alle PNC's en geeft de 
prijzen van losse gestempelde 
zegels en postfrisse strippen 
van drie en vijf Linn's heeft aan
gekondigd dat dit overzicht m 
de toekomst ook op hun website 
[www.linns.com) zal komen te 
staan. Ook de gespecialiseerde 
Amerikaanse standaardcatalo
gus, de Scott Specialized, ver
meldt PNC's met prijzen, maar 
niet zo uitgebreid als Linn's 
Trencis-\\\st. 

Niet duur 
Hoe liggen de prijzen van 
PNC's? Een groot deel van alle 
Plate Number Coils is in de lijst 
van Linn's geprijsd voor een be
drag dat maximaal twee dollar 
bedraagt. Dat zijn dan de prij
zen die u bij Amerikaanse han
delaren betaalt. Daarvoor krijgt 
u een afgeweekte zegel met een 
nette perforatie, redelijk tot 
goed gecentreerd en met een 
plaatnummer dat niet door een 
deel van het stempel wordt af
gedekt. Postfrisse strips zijn ui
teraard wat duurder. 
De PNC's komen voor als zelf
klevers en als klassieke rolzegel 
meteen scheurperforatie. Bij 
deze laatste categorie komt 
men wel eens zegels tegen die 
dooreen machine afgescheurd 
en opgeplakt zijn. Als zo'n ma
chine niet goed afgesteld wordt 
kan het gebeuren dat de zegels 
verknipt worden {ajbeelding 4). 
Dergelijke zegels beschouwen 
we uiteraard als verminkt en die 
zijn dus weinig waard. 

Bij de Amerikaanse rolzegels 
zult u de zelfklevende exempla
ren in toenemende mate tegen
komen. Klassieke rolzegels met 
een ouderwetse 'scheurperfora-
tie' zullen in de Verenigde Sta
ten, zo is de verwachting, nog 
maar heel sporadisch of zelfs 
helemaal niet meer uitkomen. 

Mixtures 
U bent voor het verkrijgen van 
zegels met plaatnummers in 
het zegelbeeld niet afhankelijk 
van de Amerikaanse handela
ren. U kunt ook zelf zoeken in 
Amerikaanse kilowaar (kleinfor-
maat) en in de zogenoemde 
dubbeltjesboeken. Er zijn trou
wens ook Amerikaanse hande
laren die een mixture van uit
sluitend (gestempelde) rolze
gels aanbieden. Óf beter nog: er 
worden zelfs mixtures aangebo
den die uitsluitend PNC's be
vatten. Het voordeel daarvan is 
dat u voor de PNC's een gering 
bedrag per stuk betaalt. De 
keerzijde is uiteraard de grote 
hoeveelheid dubbelen die zich 
in zo'n partij bevindt. 
Ook op het Internet worden wel 
partijen PNC's aangeboden, bij
voorbeeld van 200 verschillen
de exemplaren. Zo'n 'miniver
zameling' is uitstekend geschikt 
voor beginnende verzamelaars. 
Let u als u mixtures koopt echter 
wel op de omschrijving. Koop 
alleen die mixtures waarvan 
wordt vermeld dat ze niet op 
PNC's zijn onderzocht. Een 
omschrijving als '[...] bevat van 
alles, waaronder PNC's' is niet 
goed genoeg. Als in zo'n mixtu
re twee of drie PNC's zitten vol
doet de partij immers al aan de 
omschrijving. Uiteraard zijn de 
PNC's ook te vinden op de bij
eenkomsten die de Vereniging 
voor USA en Canada Filatelie 
geregeld organiseert. 

Grote rollen 
Als u ongestempelde PNC's 
zoekt is het wat ingewikkelder. 
De Amerikanen kunnen ze ui
teraard gewoon op het postkan
toor aanschaffen. Maar sommi
ge PNC's zijn slechts in rollen 

van drieduizend of tienduizend 
te koop, rollen die bedoeld zijn 
voor de markt van de direct 
mailers, verzenders van massa-
post. En ook worden sommige 
nummers slechts verspreid in 
bepaalde gebieden van Ameri
ka. Uw postzegelvriend m Ame
rika kan die vaak niet in zijn ei
gen stad kopen. In die gevallen 
bent u snel op handelaren aan
gewezen; PNC's kunnen welis
waar bij de Amerikaanse fllate-
listische dienst gekocht wor
den, maar aanvragen om be
paalde plaatnummers te leve
ren worden door de dienst niet 
gehonoreerd. Er worden wel 
vaak postfrisse strippen van 
drie of vijf PNC's op het Inter
net aangeboden (zie bijvoor
beeld www.ebay.com). 

PNC's mettelnummer 
Zoals ik al schreef worden er bij 
sommige PNC's telnummers 
op de achterzijde op de gom 
gedrukt. Door het afweken ver
dwijnen deze nummers, samen 
met de gom. Omdat de inter
vallen waarmee deze telnum
mers op de zegels worden ge
plaatst meestal niet gelijk zijn 
aan die van de PNC's verschijnt 
er af en toe een telnummer ach
terop de PNC. Postfrisse zegels 
met zowel een plaatnummer 
als een telnummer worden 
door sommige verzamelaars 
speciaal gezocht. Ook bestaan 
er experimentele zelfklevende 
rolzegels die zonder papierdra
ger uitgegeven werden; u moet 
zich die voorstellen als een rol 
tape met opgedrukte zegels. Als 
u die postfris zou willen verza
melen moet u ze op een soort 
vetvrij papier overbrengen. 
Hiervoor wordt vaak het drager
papier van andere zelfklevende 
rolzegels gebruikt; het kan op 
Amerikaanse postkantoren uit 
de prullenbak gehaald worden. 
Deze zegels leveren de verza
melaar van postfrisse exempla
ren dus wel extra werk op. 
Bergen en dalen 
Bij de zelfklevende zegels be
staan verschillen in de manier 
waarop de gekartelde rand (die 

een perforatie moet imiteren) 
aangesneden is. Begint een 
bovenkant met een 'dal' of met 
een 'berg' (in het Engels: met 
een ualley of met een peak)? 
Men noemt de zegel 
valley/peak als de bovenkant 
links met een dal en de boven
kant rechts met een piek be
gint. Zo bestaan er de varianten 
valley/peak, peak/valley, 
peak/peak en valley/valley. De 
kartelranden zijn soms ook 
glad afgesneden, tenwijl er bij 
andere zegels weer minuscule 
rafels aan zitten. Uiteraard be
staan er PNC's met en zonder 
toeging (de fosforescerende 
suDstantie die de automatische 
Stempelmachines activeert), elk 
met hetzelfde plaatnummer. En 
er bestaan ook toggmg-varian
ten; als u die wilt opsporen 
moet u voor Amerikaanse ze
gels een ultraviolettelamp van 
het type-kortegolf gebruiken. 
Zo zijn er nog wel een aantal 
andere (hier niet genoemde) 
verschillen te ontdekken die 
allemaal verzamelbaarzijn. 

Prijzige PNC's 
Over de prijzen hadden we het 
al: de meeste PNC's zijn goed
koop. Zijn er ook dure PNC's? 
Die zijn er zeker. Jarenlang was 
de rolzegel van n8 cent in het 
type-vlag met plaatnummer 6 
de duurste. In de Tre/ic^s-lijst 
van Linn's (editie 2000) staat 
dat zegeltje gestempeld voor 
575 dollar (ca. 650 euro) 
genoteerd. De website van de 
PNC3-club geeft aan dat het 
voor ongeveer vierhonderd ~ 
dollar (ca. 450 euro) te koop is ° 
en op de veilingsite van eBay ^ 
werd deze schaarse PNC enke- ^ 
Ie keren geveild, met een op- 3 
brengst van ruim 220 dollar; ^ 
nietgekals je zo'n zegeltje uit = 
een stockboek weet te vissen! " 
In de zogenoemd Flag Over =; 
Porc/7-serie bestaat een zelfkle- - ^ ^ 
ver met plaatnummer 13231A l ö T 
met de valley/peak-perforatie; ' W' 
die staat gestempeld voor 825 
dollar (ca. 930 euro) 
genoteerd. Dit is nu de duurste 
PNC. Dezelfde PNC, maar nu 

http://www.linns.com
http://www.ebay.com


met een perforatie die linksbo
ven met een 'piek' begint, kost 
daarentegen slechts één dollar 
en wordt onderhands voor 20 
eurocent of iets dergelijks ver
kocht. Het aantal gebruikte 
PNC's met een notering van 
boven de honderd dollar is bij
zonder gering, PNC's van bo
ven de tien dollar zijn relatief 
schaars. Het verzamelplezier 
zit hem echt in de uitdaging 
om de verschillen te zoeken, 
niet zozeer in de waarde van 
de zegels. Echte vasthouders 
blijven zoeken naar dat dood
gewone zegeltje dat maar niet 
in een stockboek wil opduiken, 
maar dat vroeg of laat toch te
voorschijn moet komen. Het 
spreekt vanzelf dat het voor 
een verzamelaar wel een sti
mulans is als hij eens 'beter 
nummer' vindt. 

FOP: een nachtmerrie 
Al eerder viel de naam Flag Over 
Porch, een type dat vaak met de 
letters FOP wordt afgekort. Het 
gaat hier om een ingewikkelde 
serie zegels, bestaande uit vel-, 
rol- en boekjeszegels met het
zelfde ontwerp. Aßjeelding^ 
toont één van de vele Flag over 
Porch-PNC's. Deze zegel Komt 
voor met een groot aantal ver
schillen in perforatie, opdruk
ken van het jaartal, valley/peak-
variëteiten en het aantal tan
den. Zo zijn er in Amerika al
leen al aan deze rolzegels acht 
verschillende hoofdnummers 
toegekend. Postfris zijn er nege
nenzeventig verschillende Flag 
over Porch-PHCs in de lijst van 
Lmn's opgenomen, gestempeld 
wat minder. De eerste zegel 
met dit ontwerp kwam in 1995 
uit. Voor veel verzamelaars is 
de serie een nachtmerrie, of wat 
vriendelijker uitgedrukt: een 
enorme uitdaging. Op het Inter
net is een aantal gespecialiseer
de Flag Over Porc/i-sites te vin
den die de hele serie netjes uit 
de doeken doen. 
Een andere grote serie is die 
van de Eagle and 5hield-zege\s; 
hier tellen we als het om post
fris gaat vijfenzestig verschillen
de PNC's [ajbeeldmg 6). 

van de golflengte van het gere
flecteerde licht van de zegel zelf 
dan volgt onherroepelijk net 
harde oordeel: vals! Dergelijke 
vervalsingen zijn echter meestal 
met een loep al te herkennen. 

Zelf doen het beste 
Er bestaan speciale voordrukal-
bums voor PNC's, maar omdat 
de manier van verzamelen nog
al uiteen kan lopen - zie hier
voor - kunt u volgens mij het 
beste zelf een album samen
stellen uit blanco bladen. Som
mige verzamelaars beperken 
zich tot de plaatnummers al
leen en negeren de valley/peak-
variaties. Omdat soms na enke
le jaren nieuwe varianten ge
vonden worden moet de inde
ling van sommige albumbladen 
tussentijds gewijzigd worden. 
Zo'n nieuwe variant is leuk voor 
de verzamelaar, die dan wel 
mopperend de indeling van het 
albumblad - soms niet voor de 
eerste keer - moet veranderen. 
Ook veranderen de catalogus
nummers van de Plate Number 
Coils na enige ti jd, of komen er 
nieuwe sub-nummers bij. Hier
door moeten de fabrikanten van 
de speciale albumbladen nieu
we wiizigingsbladen uitgeven. 
Dit alles maakt het er voor de 

gemiddelde verzamelaar niet 
overzichtelijk op. 

Interessante varianten 
Ik wil u twee voorbeelden geven 
van in de loop van de tijd aan
getroffen varianten bij de Flag 
Over Rushmore-zege\ [ajbeelaing 
fj. De ene variant wordt aange-
auid met de bijnaam Toledo 
Brown. Het gaat hier niet om 
een apart soort bruin, maar om 
een kleur die ontstond doordat 
een nieuwe portie drukinkt aan
vankelijk onvoldoende ge
mengd was en aldus een kleur-
afwijking opleverde. Deze kleur-
afwijking werd voor het eerst in 
de Amerikaanse stad Toledo 
ontdekt. 
Een andere variant van dezelfde 
zegel wordt aangeduid met de 
naam Lenz variety, genoemd 
naar Joanna Lenz die de zegel 
aantrof, gedrukt op een papier
soort met een afwijkende, niet 
eerder op de zegel gedocumen
teerde togg/ng-structuur. 

Nieuw: PNB's 
Een aparte klasse zegels met 
plaatnummers heeft geen be
trekking op PNC's, maar betreft 
recente Amerikaanse boekjes
zegels waarop ook plaatnum
mers aan de voorzijde aange

troffen worden [afbeelding 8) 
Op het moment dat dit artikel 
werd ingeleverd kwam zo'n 
nummer nog maar op twaalf 
verschillende boekjeszegels 
voor. Uiteraard bestaan er per 
boekje verschillende plaatnum
mers. Ongetwijfeld staan we 
met deze boekjeszegels aan het 
begin van weer een nieuw ver-
zamelgebied dat nauw verwant 
is aan dat van de PNC's. Ze zul
len wel Plate Number Booklets 
(PNB's) gaan heten. 

Een vereniging voor u 
Binnen de Vereniging voor USA 
en Canada Filatelie worden ui
teraard ook PNC's verzameld 
en op de verenigingsbijeenkom
sten (die zevenmaal per jaar 
worden gehouden) kunt u naar 
ontbrekende PNC's (en andere 
zegels) zoeken. Voor verdere in
formatie over de genoemde ver
eniging of over de PNC's kunt u 
contact opnemen met de leden
administrateur: Han Udo, Post
bus 23644,1100 EC Amsterdam 
Zuidoost. 
U kunt ook een e-mailtje sturen 
aan de auteur van dit artikel, die 
voorzitter is van de genoemde 
vereniging; zijn e-mailadres is 
w.v.kuil@hccnet.nl. 

Opgelet, vervalsingen! 
Een goede raad: let u goed op 
als u een dure PNC wilt kopen. 
In de Verenigde Staten zijn al 

^ vervalsingen aangetroffen. Het 
= kleine nummertje 6 op de vlag-
^ zegel vam8 cent is immers be-
^ treKkelijk eenvoudig op een niet 
3 genummerd exemplaar aan te 
^ brengen. In de Verenigde Sta-
= ten bestaan keuringsdiensten 
5 [expertizing services) die over ap-
zi paratuur beschikken die het 
'^ spectrum van het gereflecteerd 

80 licht van een zegel nauwkeurig 
" kan analyseren. Deze appara

tuur wordt vooral in gerechtelij
ke laboratoria gebruikt. Wijkt ae 
golflengte van net gereflecteer
de licht van het plaatnummer af 

mailto:w.v.kuil@hccnet.nl
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Internationale Briefmarkenauktionen 

Es gibt Entscheidungen, die sollten nicht nach Gefühl getroffen werden, sondern 
nach Fakten, Referenzen und konkreten Leistungen. Dazu gehört auch, wen Sie 
ansprechen, wenn es um den Verkauf Ihrer Briefmarkensammlung geht. 

Wir kaufen gut ausgebaute Sammlungen, wertvolle Einzelstücke und Briefe aller 
Gebiete, interessante Nachlässe, Händlerlager, Hortungsposten usw. an jedem Ort 
in Europa und Übersee. Wir zahlen in Schweizer Franken, Euro, US-Dollar oder in 
jeder anderen gewünschten Währung sofort in bar. 

Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Hauses: 
• Faire Ankaufspreise 
• Finanzielle Leistungsfähigkeit und Bonität 
• Über 30 Jahre Markterfahrung 
• Ausgezeichnete Referenzen und internationale Kontakte 
• Bedeutender Auktions- und Handelsplatz Schweiz 
• Starker und stabiler Schweizer Franken 

Wenn Sie Ihre Briefmarken verkaufen möchten, sprechen Sie auf jeden Fall zuerst 
mit uns. Holen Sie unser Angebot für einen Direktverkauf oder den bestmöglichen 
Auktionsverkauf ein. 

Rufen Sie uns an, faxen Sie, schreiben Sie oder senden Sie uns eine E-Mail. 
Die Zusammenarbeit mit uns zahlt sich aus! 

Peter Rapp AG 
Toggenburgerstr. 139 
Postfach 276 
CH-9500 Wil 

Telefon: 0041-71-923 77 44 
Telefax: 0041-71-923 92 20 
Internet: www.rapp-auktionen.ch 
E-Mail: rapp-auktionen@bluewin.ch 

http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch
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OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING- MEVR E BRAAKENSIEK 
E-mailadres: e.braakensiek@worldonline.nl 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C Verlooij,JW Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax 071-
5619264 
Federatie I V Philatelica Geul
straat 26, 5463 RL Veghel, 
©0413-310805, e-mail j slee-
gers(phccnet nl 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekom 
JeufldFilatelie Nederland mw 
W ten Noever Bakker, Valke
horst 5, 2675 WD Honselers-
dijk, (©0174-631015, e-mail 
wiileke tnb@wxs nl 
Ned Ver Voor Thematische Fila 
telle J C van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525, e-mail 
bkarsch@pi net 
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, e-
mail p_m_vdpoel(3)hetnet nl 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Scheltussmgel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131 
Amstelveen: 
PV Amstelveen , S Zaal, W van 
Borsselenweg 74,1181 PH 
Amstelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV,MM 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 
ASVShell Filatelie,! JM Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA-Filatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163 
FV'Statuut80 ,mw AC 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr 

PV Postaumaat, H L J van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, e-mail hvanden-
brink(5)hi nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138 
FV'DeGlobe',M A Buitenhuis, 
Josine Reuhngstraat 7, 
7321LA Apeldoorn, ©055-
3666000 
Appingedam: 
PVAppinijedam,H Knijp, W 
V d Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho-
tenstraat4i, 6835 AS Arn
hem, ©026-3231678, e-mail 
j_huiskes{3)hetnet nl 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn,AC Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP 
Baarn, ©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Vcrenî in̂  Philetchca Badhocue-
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: 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PV Onderling Contact, mw 
JEM Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-
234576 
FV Delta Oost, T van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV De Globe, mw H J M van 
de Louw, Burg Overmars-
straat 6, 6644 CG Ewijk, 
©0487-521618 
Beverwijk: 
KPCBei)eru)ijk,Rvd Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978 
DeBilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk, mw CC 
Diepeveen, Birkastraat43, 
3962 BN Wijk bij Duurstede, 
©0343-578644 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen , A J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 

Bloembollenstreek: 
IVPhilotclica, mw MJ Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rjjn, ©0172-
475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682, e-
mail m h visser(5)trouw-
web nl 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo-
zardaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
VVBV,JAC Schuller,Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PVBredo, BH Kielman, Pa
radijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Pzu Philatelica West Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westuoornc, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpol-
ders, ©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, AA van de Wek
ken, Mast 70, 8081 NE 
Elburg, ©0525-684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8. 
Omstreken, O Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsscl-S^Lekstreek,] Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474 
Castricum: 
PVCastricum,DC vd Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PV Coeuordcn e o , J Bakker, 
Smgelberg 65,7772 DC Har
denberg, ® 0523-260051 

Dalfsen: 
IVPhilatelica,; TM Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen 
Delden: 
PC Delden, H Verschnüren, 
Langestraat 133,7491 AD Del
den, ©074-3761719 
Delft: 
WP Delft, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CRDelft, ©015-2564838, e-
mail hansmuis(a)casema net 
Delfzijl: 
PV De Fiucl', P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV,M Vaessen,DeWippert2, 
7216 PN Kring van Dorth, 
©0573-221315, e-mail paul-
vaessen(a)hotmail com 
Diemen: 
PV DeZejjelaars, 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 
Dmxperlo: 
FV'De Globe, LA Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dmx
perlo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, A Bakker, De 
Vherbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV De Globe, JH Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, ® 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 LG 
Dordrecht, ©078-6170884 
DPV De Postjager, J J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, S Mulder, Moe
zel 63,9204 EB Drachten, 
©0512-516038 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujortier', dr R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw H A 
Kols-van 't Kruijs, De Morgen 
46, 8252 JP Dronten, ©0321-
310101 
Drunen: 
PV Philatron , A C G van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe, IJ Gubbels, 

Rijdt 36, 6631 AT Horssen 
Duiven/Westervoort: 
FV De Globe, B W van Vliet, 
dr Schaepmanstraat37, 6931 
DM Westervoort, ©026-
3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruirastraat 39, 6051LB Maas
bracht, ©0475-468369, e-
mail 
henk_vogels@yahoo com 
PhVGelre-Gulick/Echt, P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144 
Edam/Volendam: 
PV Euopost,LPC Smits, 
J M Osterhnghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe', G Radstaat, Wil-
terdinkstr 22, 6712 EC Ede 
Eindhoven: 
EFV,HJ Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414 
Eist: 
FV De Globe, M BP Boeve, 
Ceres 90, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678 
Emmeloord: 
IVPhilatehca,! J Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, 
©0591-361814 
Enkhuizen: 
IVPhilatehca, mw AWD Zijl-
stra. Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Rae-
bel. Burg Renkenlaan 4, 8162 
CW Epe, ©0578-627090 
Etten-Leur: 
Pzv Philatelico West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 

Geleen: 
VVPVDePhilatelist,WJM 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrinsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
£ braakensiek@uiorldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 
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Goeree/Overflakkee: 
FV Gocree/Oucrflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542 
Goes: 
FV De Beuelanden , J A Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113

227945 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547272876 
Gorinchem: 
PVGormcKcm e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702 
PhilatelicaDenHaa5,Ir P Gle
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070
3233098 
PC De Knnfl , W Hoogendijk, 
Weerselostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
SKellTeWerue a/d Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV'Vredcstcin , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©0703255849 
PV sGrauenha^ee o , J Alsem
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070

3473547 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,®050
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk
straat44, 2024 EK Haarlem, 
©0235263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 
CH Haarlem, ©0235362980 
HFV Op Hoop uan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw I E 
van Rhenen, Kinlozen 39, 
2151XB NieuwVennep, 
©0252675215 
HalfwegZwanenburg: 
P Z V S P A , J C van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV HarderiDijk en Omstreken, 
W C WiIIemse, Bosboom 
Toussamstr 5,3842ZZHar

^ derwijk, ©0341413653 
= Hardinxveld: 
■̂  PV'De Philatelist, D Kanning, 
^ Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
■< Hardinxveld 
J Heemskerk: 
„ PV Heemskerk, H W van Zon, 
^ Frankrijklaan 59,1966 VC 
" Heemskerk, ©0251233894 
2 Heerenveen: 
^ PVHeerenuccn,G de Beer, De 

.f. f. Plasse I, 8449EHTerband, 
1 0 9 ©0513625239 
' • * Heerhugowaard: 

PHV Heerhujjoiuaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II , 1701 VH Heerhugowaard, 
©0725715665 

Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411 IJ Heerlen, ©045

5717790 
Heeze: 
Filatelie Heezf,) van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, LCh Werst, Li
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hellevoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643 
Helmond: 
P V De Helm, Helmond en Oms
treken , T A J Leijten, Eiken
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492534793, email 
pzvdehelm@planet nl 
WPVHelmond,) Neggers,Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV,) S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BKZwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 CM 
Enschede, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
sHertoaenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073
6566224 
Heusden: 

PV BlackPenni|',M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M T h M Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen, H J Ruiter, 
Satellietenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, 
T H Nienhuis, Van Limburg 
Sürumlaan 19, 9602 GN 
Hoogezand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPVaJd WestFriesland, J L M 
Le Blansch, Kaarder 25, 
1625 TI Hoorn, ©0229
231458 
Philatelica Hoorn e o , W E 
Bok, Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
NVPV afd Gooi8Eemland, 
H M van der Spoel, Handel
laan 6,1272 EE Hui
zen,©0355262702 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica, J G Fidder, Gal
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatUJijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B I W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 

JH Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke,HI Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043

4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, 
De Waterloop 27, 4141IV 
Leerdam, ©0345616960, 
email versluis a@worldon
line nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Tamaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhiIatelica,RKJHegen
barth, Callenburghplantsoen 
13,2253 TP Voorschoten, 
©0715762265 
LWPV, H vanWaveren, 
Olmenrode 24, 2317 BR 
Leiden, ©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41, i6o2LREnkhuizen, 
©0228312871 
AV De Philatelist, W L Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CR Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
WPV De Loupe, mw J Ver
hoevenBakker, Benedictij
nenhove lo i , 3834ZD Leus
den, ©0334941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
ZantenWillemsen, 
P C Hooftstraat 7, 7131 WE 
Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545272543, 
email wissenburg g@het
net nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastncht; P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, 
©0434581430, fax 043
4582727 
PVZuidLimburg,] J Wetzels, 
Mockstraat23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
lan Steenstraat 114,7944 TP 
Meppel, ©0522263491 
Monnickendam: 
PV Waterland,RJ Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174

280134, email 
w storm(a)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, 
mw N Zwitserloodden 
Duik, Burg Van Trichüaan 
116, 3648 VK Wilms , ©0297
289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica, J M G van Mul
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, mw M V d Sommen, 
Mezenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A lanssen. Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©0246417443 E
mail j a laureKfflplanet nl 
FV Noviopost, W J M Goos
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, E mail w j m goos 
sens@cheIlo nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BJOl
denzaal, ©0541514243 
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, ©0263335732 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Ooster
hout, ©0162423311 
Oosterwolde(Fr) Stellinguierver 
Filatelisten Vereniging, 
P Rauwerda, Brink3,8423TE 
Makkinga, ©0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299

426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Mehsse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filvcro , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©0774743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko
ningsland 71, 6991 DH Rhe
den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV De Globe', H Wessel, Pau
lus Potterhof 23,4033 AN 

Lienden, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro
derwolde, ©0505032608 
Roermond: 
PVRocrmond, F Weerts, Hel
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©0774661885 
Roosendaal: 
Pzv Philatelica WestBrabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165
535489 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PVPhilatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597 
ROVShell Filatelie, J Ooster
boer, Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraatzi, 2312ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak,Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH,®oi8 i 
212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenhng 12,7463 BJ Rijs
sen, ©0548542669, email 
d grunwald(a)wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, mw L Stok
manVeldhoven, Hoornbrug
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©0703995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
WPVSassenhcim, B G Doorne
karap. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV Westfricsland , P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Julia
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©0735474155 
Sittard: 
FVSittard e o , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica', J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TB Shedrecht, 
©0184412338 
Soest: 
PV Eemland,J van der Vos, 
Julianalaan 18, 3871VJ Hoeve
laken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica.Evd Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke
nisse, ©0181638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501SH Stads
kanaal, ©0599612976 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk', A H de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 
EP Terneuzen, ©0115
697125 
PVZeeuuischVlaanderen, G v d 



Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTicI.B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
C)03446i2378 
Tilburg: 
VPTTilburfl, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK 
Tilburg, ©0135714417 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver UitKoorn, J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD 
Uithoorn, ©0297563646 
Utrecht: 
UPhV, J vanderMeuIen, 
Elbedreefi25 3562 BN 
Utrecht, ©0302613733 
PV Utrecht, G Hamoen, 
Mereveldlaan 9, 3454 CA 
De Meern, ©0306663166 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt, 
H J Brouns, Karolingen
straat 9, 636g BV Simpelveld 
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, C A Meurer, Vi

valdistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Frimarkct, E de Blauw, ' t 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PCGrootVcldhoi)en,JJJ Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FVDeGlobe,JF Florijn,Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venlo: 
PV PhilaVenlo,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 Peels, L de Co
hgnyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissingen: 
Vlissm^se FV, J Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665 
Vlijmen: 
PV De Philatelist, A W van Fa
her, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019 
VolkelUden: 
IVPhilatehca, E K Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412454110 
Voorschoten: 
NVPV, A van Gemund, Mo
zarüaan 45, 2253 HX Voor
schoten, ©0715614683 

W 

Waalwijk: 
WPV De Langstraat', J A M van 

Best, Mgr Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760 
Wageningen: 
FV De Globe,! A Steenbergen, 
Julianastr 40, 6707 DG Wa
genmgen 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kammmga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV Waubach , E P Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatelica Weert e o , J C A M 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495534357 
Weesp: 
PV Weesp e o , J I van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740 
Wieringen: 
IVPhilatehca,! M Smit, 
Koogerweg ig, 1777 AV Hip
polytushoef, ©0227592138 
Winschoten: 
IVPhilatelica,mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©05975g2676 
Winsum: 
PVWmsumeo , 0 Hof, De 
Pollen 41, ggSg BZ Warffiim, 
©0595424685 
Wmterswijk: 
FV De Globe, B ! Pampiermo
le. Laan van Hilbelmk 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543521960 
FV De Klomp , G ! A Epping
broek, Koekoeksr 16,7102 
AZ Winterswijk, ©0543
515408 
Woerden: 

FVWocrden,WO Cornehs
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348423035 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep , mw E 
Mol, Tromplaan 24 3931 AH 
Woudenberg, ©0332864251 
Wijchen: 
FV De Globe,! H G Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede, F ! van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343573979 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,GC BakkerBak
ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, ml 
rondzending 
IJsselham: 
PV IJsselham , mw D Vrugt, P 
Christinastr 42,8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn , H Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH Koog 
a/d Zaan 
Philatelica Zaanstreek, D Fraaij, 
Rembrandtstraatio, 1506 LT 
Zaandam, ©0757712477 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde, G W Spek, Kwel
der 30, 3891 GRZeewolde, 
©0365225827 
Zeist: 
ZeisterZeflel Zoekers 2000, wnd 

P Muller Loolaan 17, 3971 
PK Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe, mw E van Kes
terenZwaan, IJsbout 23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV De Globe,!! Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PVSchouwcn Duiueland, J C 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oi i i 
416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
IV Philatelica, H Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV De Globe, R M Huttinga, 
v d Vegtestraatgg, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PVReflio Zwartsluis e o , 
R Reijnders, Regenboog
straat 3, 8061 GL Hasselt, 
©0384771726 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechteo mw J C 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZuiolle,JW Havers Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle 
©0384600508 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

V o o r m a a r 5 e u r o k u n t u 
in ' F i l a te l i e ' een kle ine 
a d v e r t e n t i e p l a a t s e n 
D a t wil z e g g e n al leen 
a l s u h d b e n t via een ver

e n i g i n g o f a ls u e e n 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 t s 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 
z e g e l , a ls u d e 41 500 le

z e r s v a n 'F i la te l ie ' o p d e 
h o o g t e wil t s te l l en van 
e e n v e r e n i g i n g s b e u r s o f 
a l s u a a n d a c h t wil vragen 
v o o r UW 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 le ine a n 

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

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

van) vo l l ed ig in , ze t u w 
h a n d t e k e n i n g en 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 
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. 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 

€7,50 
€ 1 0 

€12 ,50 

€ 1 5 

€17 ,50 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven netjes uit Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'en vakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

ATTENTIE! Straat:. 

Kruis hier de ge

w e n s t e rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PCtPIaats: (handtekening). 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 

I f J 
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NUMMERSYSTEEM WADP IS 
GEDOEMD TE MISLUKKEN 

UPU vergeet gebruik te maken var\ uitgeversexpertise 

Met belangstelling heb ik in Fi
latelie het artikel over het 
WADPpostzegelnummersys
teem gelezen. Tijdens de inter
nationale postzegeltentoonstel
ling Belgica 2001 heb ik lange 
gesprekken gevoerd met me
vrouw/ Maria Libera, die bij de 
UPU (Wereldpostvereniging) 
verantw^oordelijk is voor het be
strijden van de illegale zegels. 
Verder heeft de functionaris die 
bij de UPU de referentiecollectie 
('wereldcollectie') bijhoudt mij 
een onthullend en onthutsend 
beeld geschetst van de manier 
waarop de UPU die verzameling 
met veel vallen en opstaan in 
stand probeert te houden. 
Ik wil voorop stellen dat ik vier
kant achter de pogingen van de 
WADP sta om illegale emissies 
te bestrijden. Toch ben ik erg 
somber over de kans van slagen 
van het nummersysteem zoals 
dat door de WADP 
wordt voorbereid. 
In de eerste plaats 
is het de vraag in 
hoeverre de post
administraties de 
discipline kunnen 
opbrengen om de 
zegels geregeld 
naar de UPU te 
zenden. Uit de hier
voor al genoemde 
gesprekken maak ik 
op dat een land als 
Japan dat bijvoor
beeld maar één 
keer in de vijf jaar 
doet. De zegels van 
Suriname kunnen 
al een zes jaar lang 
niet in de collectie 
van de UPU worden 
opgenomen omdat 
de bijbehorende 
documentatie ont
breekt; daardoor 
zo zegt men  is het 
niet mogelijker een 
bepaalde chronolo
gische volgorde in 
aan te brengen. 

Een ander onthutsend feit is dat 
er op het UPUhoofdkantoor 
geen postzegelcatalogi aanwe
zig zijn. Dat is toch wel illustra
tief voor de stiefmoederlijke be
handeling die 'de filatelie' van 
deze organisatie krijgt (en trou
wens ook altijd heeft gekregen). 
En het is toch juist het secretari
aat van dat hoofdkantoor dat in 

D O O R E R I K B O E R E , A L P H E N A A N DEN R I J N 

In Filatelie van januari werd uitvoerig aandacht 
besteed aan de introductie van een nieuw 
nummersysteem dat tot doel heeft illegale 

emissies tegen te gaan. Het systeem behelsde 
onder meer de integratie van de nummers in de 

bestaande postzegelcatalogi. Erik Boeré, uitgever 
van postzegelcatalogi op CD/ROM en lid van de 
uitgeversorganisatie ASCAT, ziet er niets in. Hij 

licht dat hieronder toe. 

de plannen van de WADP een 
belangrijke rol zal moeten gaan 
spelen bij het op peil houden 
van het nummersysteem! 
Dan zijn er nog de  ongetwij
feld vele  postadministraties 

dat een velletje dat op de rand 
van een particulier aangebrach
te opdruk is voorzien niet als 
een illegale emissie wordt aan
gemerkt, nee: zelfs een WADP
nummer krijgt omdat de erin 

WADP INTRODUCEERT SPECIAAL 
POSTZEGELNUMMERSYSTEEM 

'Keurmerk* moet illegale emissies helpen bestrijden 
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'Filatelie' van januari 2002 

die op volstrekt legale wijze 
postzegels uitbrengen, maar 
die niet de moeite zullen nemen 
(of de kosten zullen willen ma
ken) om aan het WADPnum
mersysteem deel te nemen. 
Een tweede probleem is de ge
hanteerde systematiek. De 
WADP, zo lezen we, is niet van 
plan onderscheid te maken naar 
velindeling. Dat betekent dus 

opgenomen zegels een WADP
nummer hebben. De producen
ten van illegaal materiaal zijn 
creatief en krijgen hier fantasti
sche kansen. 
Ook wordt er  ik citeer  'geen 
onderscheid gemaakt naar 
perforatie'. Dus een ongetande 
variëteit die afkomstig is uit een 
partij ontvreemd (of semi
offlcieel in omloop gebracht) 

drukuitschot heeft plotseling 
een WADPnummer, hetgeen in 
strijd is met punt H. van het 
overzicht van illegale emissies 
dat in Filatelie werd afgedrukt. 
De problemen met illegale emis
sies doen zich vaak voor bij lan
den die er een wat andere han
delsmoraal op nahouden. Het is 
bekend dat bepaalde 'agenten' 
hun contracten weten te verwer
ven dankzij de medewerking van 
corrupte ambtenaren in het des
betreffende postzegelland. Het 
antwoord op de vraag of nu juist 
deze ambtenaren de aangewe
zen personen zijn om de 
WADPnummers aan te vragen 
lijkt me duidelijk. Het zou er in 
ieder geval op kunnen uitdraai
en dat op deze wijze dubieuze 
emissies worden gelegitimeerd 
en dat dus precies het tegen
overgestelde wordt bereikt van 
wat de WADP wil! 

Tenslotte blijkt het 
systeem uitsluitend 
betrekking te heb
ben op de zegels 
die sinds ^ januari 
2002 zijn of wor
den uitgegeven. Ik 
durf er iets om te 
verwedden dat de 
makers van illegaal 
spul nu hun zegels 
gaan antidateren. 
Bovendien blijft het 
op deze wijze gis
sen naar de status 
van zegels die vóór 
2002 zijn uitgege
ven. 
Wellicht het zwak
ste punt van het 
hele plan is dat de 
WADP hoopt dat 
zijn nummers 
naast de gewone 
nummers in de 
postzegelcatalogi 
zullen worden op
genomen. Daarbij 
is de organisatie 
die bij uitstek ge

schikt is om op dit punt advies 
te geven  de ASCAT  nauwe
lijks in beeld geweest. Wij had
den een door de ASCAT ge
steund plan klaarliggen om de 
catalogusuitgevers nauw bij het 
project te betrekken, een plan 
dat ook kon rekenen op de 
steun van de handelarenorgani
satie IFSDA. Maar kennelijk was 
ervan de zijde van de UPU geen 



belangstelling voor dat plan -
een uitnodiging om er over te 
komen praten werd door de 
UPU op het laatste moment in
getrokken - en de FIP reageerde 
zelfs op geen enkele wijze op dit 
plan. 
Ik denk dat maar weinig cata
logusuitgevers bereid zullen 
zijn de WADP-nummers in hun 
catalogi of op hun CD/ROM's 
te vermelden. Het is extra werk 
en het voegt weinig toe. Prak
tisch gezien betekent het dat er 
in de meeste gevallen voor een 
andere kolomindeling zal moe
ten worden gekozen, met als 
gevolg extra bladzijden en dus 
extra kosten. Bovendien is die 
vermelding eigenlijk ook over
bodig: serieuze catalogi zullen 
de illegale emissies toch al niet 
opnemen. 
Voor de verzamelaar zal het 
WADP-systeem alleen maar ver
warrend werken: die krijgt er 
een extra set nummers bij. En 
doordat in het nieuwe systeem 
alleen de hoofdnummers wor
den opgenomen fvelletjes en 
blokken krijgen Dijvoorbeeld 
geen nummer) kan het WADP-
nummer niet dienen als een be
trouwbaar 'universeel catalo
gusnummer'. De nummering 
zal waarschijnlijk niet chronolo
gisch zijn en veel van die num
mers zullen pas jaren na ver
schijning van de zegels kunnen 
worden toegekend. 

Erik Boeré: '...de UPU heefi deze zaak erg naar zich toegetrokken...' 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

WADP: de World Association for the Development of Philately is de opvolger van de 
UPU Contact Committee for Philately, een instelling die in 1990 in net leven werd 
geroepen om de wereld van de filatelie en de UPU dichter bij elkaar te brengen. 
UPU: de Universal Postal Union (Wereldpostvereniging) is het overlegorgaan 
waarin de postadministraties van vrijwel alle landen samenwerken. 
FIP: de Federation Internationale de Philatelie is het overkoepelend orgaan van de 
landelijke bonden van postzegelverzamelaars. 
IFSDA: de International Federation of Stamp Dealers Associations is een organisa
tie waarin de landelijke handelarenverenigingen samenwerken. 
ASCAT: in de Association Internationale des Fditeurs de Catalogues de Timbres-Poste 
zijn de uitgevers van catalogi, albums en postzegeltijdschriften verenigd. 
AIjP: de Association Internationale des journalistes Philatéliqaes is de internationale 
beroepsvereniging van f latelistische journalisten en van auteurs van filatelisti-
sche artikelen. 

Ik kan me helaas niet aan de in
druk onttrekken, dat de UPU en 
de FIP deze zaak erg naar zich 
hebben toegetrokken en het be
lang van de bij dit project be
trokken catalogusuitgevers niet 
voldoende hebben onderkend. 
Bovendien wordt met het sys
teem vooral gemikt op de erva
ren verzamelaars - zeg maar de 
ware filatelisten - en niet op de 
grote groep niet-verzamelende 
'souvenirkopers' op wie de uit
gevers van illegale emissies zich 
toch vooral ricnten. 

Ik kom dan ook tot de conclusie 
dat er - met de UPU als spil -
een bureaucratisch systeem is 
ontwikkeld waarvan degenen 
voor wie het bedoeld is nooit 
zullen profiteren. Minder erva
ren verzamelaars zullen, net als 
voorheen, door de uitgevers van 
illegale emissies bij de neus 
worden genomen. 

Het is jammer van de grote in
spanningen die alle partijen nu 
zullen moeten gaan getroosten 
om het WADP-systeem van de 
grond te krijgen. Die energie had 
beter en effectiever gebruikt kun
nen worden. Het toekennen van 
een keurmerk aan die catalogus
uitgevers die hun uiterste best 
doen om alles wat illegaal is uit 
hun catalogi te weren zou een 
betere en logischere oplossing 
zijn. 

SUPPLEMENTEN 2001 
de onderstaande DAVO supplementen 2001 zijn vanaf 29 maart a.s. 
bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Aland, Alderney, België, 
Denemarken, Duitsland, Falkland Islands, 
Faroër, Finland, Frankrijk, Groenland, 
Groot Brittannië, Guernsey, Jersey, Isle of Man, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, 
Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland 
De supplementen van Nederland en OGD zijn reeds leverbaar, 
voor alle overige landen zullen de supplementen vrijdag 26 april a.s. verschijnen. 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Of bezoek onze website: www.davo.nl I9S 

^. 
Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel.: 0570-502700, e-mail: info@davo.nl 
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NOG EENMAAL: DE TOEKOMST 
VAN HET POSTZEGELYERZAMELEN 

Er zijn kansenj maar er moet wel wat veranderen 
DOOR THEO VERBEIJ , VOORSCHOTEN 

in riiateiie van |uli ZUUI was een Di|drage opgenomen 

die inging op een echte kernvraag: heeft het verzamelen 

van postzegels nog zin? Een echt vrolijk verhaal was het 

niet, maar de auteur, Theo Verbeij, vroeg iedereen die er 

anders over dacht ook eens iets van zich te laten horen. 

Nu, een aantal maanden verder ki jkt diezelfde auteur nog 

eens terug, mede aan de hand van drie reacties. 

De auteur van deze bijdrage is er nog steeds dankbaar voor dat hij de gelukkige ingeving had 
om contact te zoeken met iemand in Tsjechoslowakije die met hem wilde ruilen 

Op mijn overpeinzing in het ju-
linummeraooT van Filatelie 
ontving ik een aantal reacties 
Drie ervan komen m deze te
rugblik ter sprake 

BEPERKINGEH NODIG? 
Mevrouw Brans-Takers uit Dron-
ten vertelde in een lange brief 
haar postzegelgeschiedenis, die 
ongeveer gelijk is aan de mijne 
en die ik m het genoemde num
mer van Filatelie beschreef 
Dan waren er nog de heren Ton 
Hulkenberg (59) uit Bunschoten 
en ir Philip Levert uit Hoofd
dorp, die in uitvoerige opstellen 
hun gedachten lieten gaan over 
de toekomst van het verzame
len van postzegels Beiden zijn 
het er over eens dat er nog wel 
toekomst is voor de filatelie, 
maar dan wel met sterke beper
kingen, zoals het verzamelen 
van één land of één thema Het 
idee om er wereldverzamelin-
gen op na te houden is allang in 
de prullenmand verdwenen en 
het streven om een land (of the
ma) compleet te krijgen komt 
vaak niet verder dan een ideaal 
In beide lange brieven zijn zó
veel facetten over dit onderwerp 
losgekomen, dat er een volledig 
nummer van Filatelie mee te 
vullen zou zijn En omdat dat 
met de bedoeling van de redac
tie van dit blad is, rust op mij de 
taak de belangrijkste punten 
naar voren te brengen 
Beide heren zien nog wel enige 
toekomst voor onze hobby, 
maar ze leggen de nadruk op 
oude zegels (tot ongeveer 1950) 
en op 'afgesloten eenheden' 
De zegels van de laatste jaren 
en die van de nog m het ver
schiet liggende tijd worden to
taal genegeerd We zouden dus 
kunnen concluderen dat er voor 

o die zegels geen toekomst meer 
° IS weggelegd Dat zou dan in-
_ houden dat de rubriek Nieuwe 
^ uitgiften gevoeglijk uit Filatelie 
2 zou kunnen verdwijnen 

van die stadstaat een bepaalde 
hoeveelheid zegels Als we de 
musea buiten beschouwing la
ten zijn die zegels ofwel te vin
den bij verzamelaars ofwel bij 
de handel Slechts een beperkt 
aantal exemplaren zijn - bijvoor
beeld omdat er daar veel van 
ziin - nog in omloop m het ruil-
of rondzendverkeer Als ik dus 
ook Danzig tot het onderwerp 
van mijn liefhebberij zou maken 
zou ik vrijwel uitsluitend bij de 
handel terecht kunnen, of mis
schien door te ruilen tegen an
dere zegels zo nu en dan eens 
een aanwinst kunnen boeken 
Het ligt voor de hand dat 'veel 
geld' en 'veel moeite' de facto
ren zouden zijn die mijn succes 
zouden bepalen Ik heb respect 
voor mijn briefschrijver, die niet 
tegen die bezwaren opzag 
De andere briefschrijver noemt 
wel tien trends op van huidige 
massaproductie, de verminder
de zegelbehoefte, de technieken 
van nu - alle hebben een ongun
stige invloed op de filatelie Ook 
hij koestert geen hoopgevende 
gedachten over voor alles wat er 
op postzegelgebied na (laten 
we zeggen) 1970 is gebeurd Hij 
ziet nog slechts mogelijkheden 

voor een zeer beperkte landen-
of themaverzameling Een ver
zameling bijvoorbeeld met het 
jaar 2000 te laten beginnen 
heeft volgens hem geen zin 

NOG EEN ZIENSWIJZE 
Aan de hierboven beschreven 
reacties - waarvoor ik de brief
schrijvers veel dank betuig - wil 
ik graag nog enkele eigen ge
dachten toevoegen Laat ik con
stateren dat mijn ideeën vrijwel 
met die van de beide genoemde 
heren overeenstemmen Ook ik 
heb verzamelingen tot 1940 
(onder andere Hongarije, Roe
menie en Zuid-Amerika) Ik 
vraag me wel af of je die collec
ties onder 'toekomst' kunt 
rangschikken Daarnaast heb ik 
nog enkele landen die ik nog 
steeds voortzet Dat heeft te 
maken met mijn vroegere be
roep grafisch ontwerper Ik be
kijk en beoordeel postzegels 
met belangstelling op hun con
cept, op hun kleuren en op hun 
technische uitvoering, uiteraard 
zonder de andere van belang 
zijnde oogpunten te verwaarlo
zen 
Im935 werd ik op de wereldten
toonstelling te Brussel vooral 

geimponeeerd door het pavil
joen van Tsjechoslowakije 
Daar was onder andere veel 
volkskunst te zien, overal was 
een 'artistieke geest' voelbaar 
Toen in 1968 de Praagse Lente 
een feit was ben ik direct naar 
het land van de Moldau getrok
ken om meer van deTsjecho-
slowaakse cultuur aan de weet 
te komen Ik heb genoten, on
danks het feit dat onder het 
communisme de verarming en 
verwaarlozing duidelijk zicht
baar waren geworden 
Het bleek dat het postzegelver 
zamelen m dat land ijverig werd 
beoefend Ik heb toen contact 
gezocht met een verzamelaar 
die bereid was met mij te ruilen 
Wat IS dat een gelukkige inge
ving geweest' Ik bezit nu een 
vrijwel complete collectie Tsje
choslowakije - maar daar gaat 
het nu met om Tsjechoslowa
kije IS namelijk voor mij een 
land met grote postzegel-
schoonheid Opeen enkele uit
zondering na heeft men daar 
jaar m, jaar uit aan de hand van 
hoge maatstaven aan mooie ze
gels gewerkt Telkens weer als 
i'k de albums opensla geniet ik 
van die prachtige ontwerpen Ik 
weet het het is een persoonlijke 
smaak en misschien heeft u een 
heel ander land tot uw favoriet 
gemaakt 

HET VERGETEN ASPECT 
Het aspect van de schoonheid 
van de zegels wordt in de filate
lie nauwelijks in aanmerking ge
nomen, althans niet bij het op
zetten van verzamelingen 
Maar juist daarin zou in de toe
komst een reden voor het bij
houden van een collectie kun
nen liggen 
Op de vraag of de filatelie nog 
toekomst kan volgens mij 
slechts weifelend worden geant
woord Er zijn zeker nog veel 
kansen, maar de wijze van ver
zamelen en de doelstellingen 
zullen ingrijpend veranderd 
moeten worden Hopelijk heb
ben WIJ - de briefschrijvers en ik 
- u hierover aan het denken ge
zet Voorlopig laten we het 
daarbij, maar met zonder de 
wens uit te spreken dat u nog 
veel genot zult vinden m de 
prachtige liefhebberij die wij al
len koesteren' 

= NEEM NOU DANZIG 
^ Maar het verzamelen van oude 
^ zegels en afgesloten gebieden 

- ^ ^ vraagt wel financiële offers Eén m van de schrijvers heeft zich na 
beperking en nog eens een be
perking toegelegd op Danzig 
Dat IS mijns inziens zeker de 
moeite waard Maar stelt u zich 
de situatie eens voor er bestaat 



[19 HERRIJZEND 45 
71 

1939 
5 CENT 5 B N ED ERLAND 

gDETÄlLV^ 

Wü^fl 

PH 
NedecfH 

«^ ' •*' a 

[nOi 

CM 

ran |^ 
1584-1984 fc 

-

70 cW 
1 lÉHr 

150 JAAR VADERLANDSE 
GESCHIEDENIS OP EEN PAAR CM'. 

INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS 
RAI AMSTERDAM 

3 0 A U G U S T U S T / M 3 S E P T E M B E R 2 0 0 2 . W W W . A M P H I L E X . N L 

http://WWW.AMPHILEX.NL


IBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AKUtrecht 
'©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://v™w.nbfv.nl 
E-mail: bondsbureau@nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AE Dieren, ©0313-413704 

Waarnemend Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©033-4943970 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
964g AC Muntendam 
©0598-626447 

Vice-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Van Beresteijnstraat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598-636165 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, ©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven, S. Burgerhart
singel 73 , 3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345-613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
F.B. Leijnse, Duiveland 30 
8302 PK Emmeloord 
©0527-612658 

Coördinator Commissie 
Filatelistische vorming 
B. Langhorst, Venuslaan 56 
5702 GC Helmond 
©0492-540279 

Webmaster: Jan Boon 
e-mail: webmaster@inbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35, 2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Materiaalcommissaris; 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibliothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibliotheek(3)nbfv.org 
Openingstijden; elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P. Heere, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht 

c^ Bondskeuringsdienst 
^ Voorzitter; P.F.A. van de Loo 
^ Be rgweg43 , i 2 i 7 SB Hilversum 
-=t ©035-6245i69;fax 035-6233603 
*• Keurzendingen aan^getelcenifnaar de 
^ secretaris: A.W.A. Steegh, 
:;: Postbus 220,1180AE Amstelveen, 
^ ©023-5384212 (na 20.00 uur) 

2 Service-afdeling 
IZ Directeur; L. van Dijk, Lek 54 

1703 KJ Heerhugowaard m ©072-5711935. 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J.F. den Hertog, Hermelijnstr. 46, 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
©024-6841200 

VOORZITTERSVERGADERING IN NIEUWEGEIN 
GENOOT VOLLE BELANGSTELLING 

De jaarlijkse Voorzittersvergadering van de NBFV in Nieuwegein op 19 januari 
werd bijgewoond door ca 80 voorzitters, velen vergezeld van een medebestuurslid. 
Daarnaast kon de voorzitter van de Bond, de heer Ties J. Koek, achttien gasten ver
welkomen. De zaal was met in totaal ongeveer 150 personen goed gevuld. Bij zijn 
openingswoord ontstond meteen een ontspannen sfeer in de zaal toen de voorzit
ter de afwezigheid van de penningmeester naar voren bracht; zoals ook vorig jaar 
verbleef deze in de Verenigde Staten. 

In het kort werd een aan
tal filatelistische gebeur
tenissen in het afgelopen 
jaar gememoreerd. Me
vrouw T.B. Steiner-
Spork, erelid van de 
Bond en een trouwe be
zoekster van deze verga
deringen, heeft te ken
nen gegeven geen verga
deringen meer te zullen 
bijwonen. De directeur 
Service-afdeling, Luc van 
Dijk, is ernstig ziek. Het 
voorstel om beiden een 
blijk van waardering en 
medeleven te zenden 
werd met applaus be
groet. 
Het afgelopen jaar was 
het 'Jaar van Vrijwilli
gers'. De op het Bonds
bureau assisterende vrij
willigers ontvingen tij
dens een 'eindejaarskof-
fie' de officiële vrijwilli-
gersmedaille, wat zeer 
op prijs werd gesteld. 
In het halfjaarlijks over
leg met PTT Post staat 
het emissiebeleid hoog 
op de agenda. De intro
ductie van de Euro heeft 
voor de nodige opschud
ding gezorgd en veel ver
zamelaars hebben het 
besluit genomen per i ja
nuari te stoppen met de 
aanschaf van postfris Ne
derland via de Collect 
Club van PTT Post. Sa
men met PTT Post wordt 
gewerkt aan Amphilex 
2002 om de filatelie weer 
nieuwe levenskracht te 
geven. Op de Algemene 
Vergadering van de Bond 
zal hier uitgebreid aan
dacht aan worden be
steed en ook zullen dan 
de resultaten van het 
Groot Filatelistisch Over
leg (GFO) worden mee
gedeeld. 

Mutaties binnen de Bond 
De heer Koek deelde mee 
dat het Bondsbestuur 
voortdurend met meer 
werk wordt belast en 
dringend behoefte heeft 
aan versterking. Er be
staat nog steeds een 
vacature voor de functie 
van Commissaris Pers en 

Publiciteit. Gelukkig 
hebben de in april aftre
dende bestuursleden, de 
heren S. Tuin, H. Buiten
kamp en P. Walraven 
zich herkiesbaar gesteld 
en ook de nu nog waar
nemend secretaris, de 
heer D. van der Zee stelt 
zich beschikbaar voor de 
komende periode van 
driejaar. De bestuursle
den vormen nu een dui
delijk ingewerkt team en 
hebben allen de neuzen 
in de goede richting 
staan. 

Amphi l ex 2 0 0 2 
Het comité Amphilex 
ontving 288 aanmeldin
gen; 66 daarvan kwamen 
uit Nederland, 36 uit 
Duitsland en 16 uit Enge
land. Er werden 71 aan
meldingen voor de één-
kaderklasse ontvangen, 
waarvan 28 uit Neder
land. Deze klasse wordt 
gepromoot tijdens Amp
hilex 2002. Omdat er op 
allerlei gebied nog al wat 
wijzigingen zijn, zal bin
nenkort een tweede bul
letin uitgebracht worden. 

Jeugdfilatelie Nederland 
(JFN) 
In 2004 wil JFN haar vijf
tigjarig bestaan groots 
vieren en de organisatie 
heeft daartoe het Auto-
tron in Rosmalen bereid 
gevonden om van 6 tot en 
met 9 mei het geloof in 
sprookjes waar te maken. 
Er komen themadagen, 
internationale jeugdin-
zendingen met een ac
cent op de sprookjeswe
reld. Hulp is echter 
noodzakelijk en alle ver
enigingen worden dan 
ook opgeroepen om 
ideeën aan te reiken en 
JFN vooral met financiële 
acties te steunen. 

Regiozaken 
De opbouwvan regio's 
vordert gestaag en heeft 
geleid tot de oprichting 
van de zogenaamde Re
gioraad. Hierin ontmoe
ten de besturen van de re

gio's elkaar om lopende 
zaken te evalueren en ge
rezen problemen aan te 
pakken. Het Bondsbe
stuur is hierbij aanwezig 
als gesprekspartner. Ook 
het Landelijk Overleg Ge
specialiseerde verenigin
gen (LOG) en Jeugdfilate
lie Nederland (JFN) ne
men deel aan deze ont
moetingen. Deze over
legstructuur is geen nieu
we bestuurslaag, maar 
geeft de mogelijkheid tot 
het uitwisselen van ge
dachten en samenwer
king tussen de verenigin
gen in een bepaald ge
bied. 

Evenementen 
Behalve Amphilex 2002 
zijn er dit jaar meerdere 
filatelistische evenemen
ten in het land gepland. 
Postex 2002 in Apeldoorn 
staat op de agenda van 18 
tot en met 20 oktober. 
Het aantal bezoekers is 
stijgende. 

Filatelistische Vorming 
De heer Leijnse toonde 
zich na één jaar commis
saris Filatelistische Vor
ming een tevreden mens 
over de medewerking van 
de verenigingen en alle 
acties van de commissie, 
zoals de cursussen Bege
leiding bij Filatelie (BBF) 
en de workshops Begelei
ding Beginnende Expo
santen (BBE). Daarnaast 
wordt er steeds meer ge
bruik gemaakt van de 
spelkisten. Het geheel 
ziet hij als een duidelijk 
facilitair bedrijf van de 
Bond. In het voorjaar 
worden een aantal nieu
we docenten opgeleid en 
de benodigde documen
tatie voor docenten en 
cursisten is voorhanden. 
Ook het Audiovisueel 
Centrum (AVC) is vol in 
bedrijf; diaseries voor 
presentaties van verza
melingen komen op aan
vraag beschikbaar. Het 
bekertoernooi is weer in 
ere hersteld door samen
werking met de vereni

ging Nouiopost op 24 fe
bruari 2002. 

Bondsbibliotheek 
Mevrouw Van der Meer is 
ruim een jaar in functie 
en meldt dat alles volop 
in ontwikkeling is. Het 
bezoek aan de biblio
theek in Baarn is met 
ruim dertig procent toe
genomen. Het knipselar
chief, jarenlang verzorgd 
door mevrouw Steiner-
Spork, is nu met 4000 ti
tels volledig geïntegreerd 
in de Bondsbibliotheek. 
Via internet verleent de 
bibliotheek haar diensten 
op afstand. 

Bondsinformatiebureau 
De heer Mr. W.P. Heere 
is vorig jaar als beheerder 
van hetBondsinformatie-
burau (BIB) benoemd en 
toetst momenteel de 
gang van zaken aan de 
nieuwe wetgeving. Bij 
ernstige (fraude)zaken is 
het bureau beschikbaar 
voor advies aan de vereni
ging. Het al of niet aan
melden van zogenaamde 
wanbetalers is een punt 
van discussie. 

Verzekeringen 
Als nieuwe directeur Ver
zekeringen is de heer J.F. 
den Hertog aangetrok
ken. Omdat fraude bij het 
rondzendverkeer niet 
verzekerbaar is, adviseert 
hij de verenigingen het 
rondzendverkeer te ver
zekeren., onder de para
plu-polis van de Bond. 
De voorwaarden staan in 
het Bondsvademecum. 

Sluiting 
De ontspannen sfeer ge
durende de gehele verga
dering bewees dat veel 
van de problematiek uit 
de afgelopen jaren tot 
een bevredigende oplos
sing is gebracht. Be
stuursfuncties binnen de 
Bond laten een aantal 
nieuwe gezichten zien en 
functioneren naar tevre
denheid van de aanwezi
ge deelnemers. De verga
deringwerd besloten met 
een spontaan applaus 
naar de voorzitter van de 
NBFV, die op zijn eigen 
en aangename wijze de 
vergadering leidde en 
daarbij het tijdschema 
strak in de hand wist te 
houden. 

Dick van der Zee 
Wnd. secretaris NBFV 
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EXTRA TAAK VOOR 
BONDSBESTUUR 

Zoals u waarschijnlijk 
wel weet bestaat sinds 
enige jaren het Multilate
raal Verband, het over
legorgaan van de Bonds
besturen van Duitsland, 
Zwitserland, Oostenrijk, 
Liechtenstein en Neder
land. De voorzitters en 
secretarissen van deze 
besturen komen éénmaal 
per jaar bijeen met het 
doel om zaken van we
derzijds belang te be
spreken. Tijdens deze 
vergaderingen wordt 
waar mogelijk een ge
meenschappelijk beleid 
bepaald ten aanzien van 
bijvoorbeeld juryzaken, 
tentoonstellingen en der
gelijke. Verder worden 
gemeenschappelijke 
standpunten geformu
leerd ten aanzien van 
ontwikkelingen in de Fe
deration ofEuropean Phila
telic Associations (FEPA) en 
de Fe'de'ration Internationale 
de Philatelie (FIP). Ook in
formeren de besturen el
kaar over ontwikkelingen 
in de filatelie in eigen 
land en worden voorstel
len besproken om de fila
telie te bevorderen. Des
tijds werd afgesproken 

dat elk land bij toerbeurt 
voor enkele jaren het 
voorzitterschap en het 
secretariaat van het Mul
tilateraal Verband op zich 
zal nemen. Op dit mo
ment vervult Zwitserland 
deze taak en zal het voor
zitterschap en secretari
aat in april in Bazel over
dragen aan Nederland 
voor een periode van drie 
jaar. 
Door het Bondsbestuur 
wordt aan deze en ko
mende vergaderingen 
deelgenomen door de 
Bondsvoorzitter, de heer 
T.J. Koek en de heer P. 
Daverschot, die op ver
zoek van het Bondsbe
stuur het secretariaat van 
het Multilateraal Verband 
op zich zal nemen. Als 
voormalig Bondssecreta
ris heeft de heer Daver
schot in de afgelopen ja
ren al aan meerdere van 
deze vergaderingen deel
genomen. Mede in ver
band met deze nieuwe 
taak zal de heer Daver
schot na ruim vier jaar de 
redactie van de Bondspa
gina in 'Filatelie' en de 
redactie van de website 
van de Bond binnenkort 
overdragen aan het 
Bondssecretariaat. 

De nieuiue Doorzitter en secretaris uan het Multilateraal Verband links 
de heer T J Koek, rechts de heer P Daucrschot 
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Op zoek naar actuele informatie over de Nederlandse 
Bond van FiltalistenVerenigingen en de aangesloten 
verenigingen? Neem een kijkje op www.nbfv.nl! 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2 0 0 2 

In het hieronder afge
drukte overzicht vindt u 
de voor dit jaar geplande 
postzegeltentoonstellin
gen. Het overzicht geeft 

de stand van zaken per i 
februari 2002. De afl<or
tingen kunnen als volgt 
worden verklaard: 
P = propaganda

tentoonstelling 
W = wedstrijdtentoon
stelling (in categorie i, 2 
of 3) 
J = jeugd tentoonstelüng 
GSE = Gezamenlijke 
Stuurgroep Evenemen
ten. 

Datum Tentoonstelling/Contactpersoon Locatie/Plaats Cat/Kaders 
1617 maart 2002 

2224 maart 2002 

2324 maart 2002 

35 mei 2002 

30 augustus 
3 sep 2002 

2829 september 2002 

1820 oktober 2002 

2627 oktober 2002 

23 november 2002 

1617 november 2002 

2324 november 2002 

Dag van de Jeugdfilalelie 
JFN en Ver Van Postzegei
vefzamelaars Tilburg 
PHIL^ALSMEER 2002 
M Mijwaart, tel 0297321656 
De Gkibe, afdeling Eist 
M B P Boeve. tel 04814517678 
NOORDPHILA 2002 / BIRDPEX 4 
Mevr Ir R Platenkamp, 
W/eth J Hutstraat 100, 9351 RK Leek 
AMPHILEX 2002 
NBFV Bondsbureau. Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, tel 0302894290 
PV De Helm 
H Vogels tel 0492523864 
POSTEX 2002 NVPV en GSE 
P Walraven, tel 0334806816 
41" Dag van de Aerofilatelie 
J E C M Dekker, tel 0172216534 
Dag van de Postzegel Amsterdam 
J C van der Bijl, tel 0204974024 
PV Heerhugowaard e o 
Mevr L J FolkeiB. tel 0725715665 
THEMANIFESTATIE 2002 / 
EUROTHEMA 2002 
P Stnilk, tel 0299^25078 

Cultureel Centrum De Schalm 
BertielEnschot 

'Burgerzaal' In het Raadhuis. 
Aalsmeer 
'Wapen van Eist' 
Dorpstraat 28. Eist 
RSG 'De Boigen', 
WaezenbunglaanSI, 
Leek 
RAI, 
Amsterdam 

Sporthal Veka, Deltaweg 201, 
Helmond 
Amencahal, Laan van Enca 50, 
Apeldoorn 
Nationaal Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 
Vondelkert<, 
Vondelstraat 120c, Amsterdam 
Zalencentrum de Swan, 
Middenweg 178, Heerhugowaard 
Zalencentrum Theothome, 
Cailunaplein 77, 
Dieren 

J 
250 

W3,1 kader 
228 
W3 
150 
W2enW3 
Open Klasse 
1 kader 400 
Internationaal 
W1,P 
1750 
W3,1 kader 
325 
W3. P, J, 
1 kader 
P 
100 
W3 
100 
W3 
100 
W2 en W3. 
J, 1 kader 

500 

EEN POSITIEF GELUID 
UIT WILLEMSTAD 

Van de heer Victor Coe
nen, lid van de Willem
stadse PV Amphilex, ont
vingen wij onderstaande 
brief, die wij hierbij 
graag onverkort weerge
ven: 

'Het lezen van wat 'nega
tieve' berichten inzake 
het functioneren van de 
NBFV heeft mij doen be
sluiten eens een ander 
geluid te laten horen. 
Onze vereniging is sinds 
I januari 2001 lid van de 
Bond. Het bestuur van 
onze vereniging meende 
dat, als we onszelf als 
vereniging serieus wilden 
nemen, we niet onder het 
üdmaatschap van de 
Bond uit konden. 
Aldus geschiedde en wij 
werden vrij kort na de 
aanmelding getrakteerd 
op een postpakket met 
daarin het Vademecum 
van de Bond. Na een tele
foongesprek met een al
leraardigste mevrouw op 
het Bondsbureau, heb ik 
deze 'pil' doorgenomen, 
want op al mijn vragen 
zou ik de antwoorden in 
het Vademecum kunnen 
vinden. Overigens wer
den mijn telefonische 
vragen ook meteen be
antwoord. 
Het Vademecum: zoals 
gezegd een enorme 'pil', 
boordevol wetenswaar
digheden, reglementen 
en tips, niet alleen van 
belang voor onze vereni
ging, maar zeker ook 
voor de verzamelaar. 

Zo had onze vereniging 
behoefte aan een verze
kering voor het rond
zendverkeer. Eén tele
foontje naar de Directeur 
Verzekeringen van de 
Bond was voldoende om 
de zaak te regelen. Onze 
vereniging bestaat in 
2002 precies 25 jaar en 
het bestuur had het lumi
neuze idee opgevat om 
een kleine tentoonstel
ling rond dit jubileum te 
organiseren. Wederom 
één telefoontje naar het 
Bondsbureau en de beno
digde kaders zullen ons 
gratis ter beschikking 
worden gesteld. Om tij
dens dit evenement nieu
we leden te kunnen wer
ven, ontvangen we ook 
nog (kosteloos!) een aan
tal folders over de voor
delen van het georgani
seerd verzamelen. 
Ook gaf ik aan serieus 
werk te willen maken van 
tentoonstellen. Het 
Bondsbureau gaf het ad
vies contact op te nemen 
met degene die verant
woordelijk is binnen de 
Bond voor het tentoon
stellingswezen. Na een 
aantal bruikbare advie
zen werd aanbevolen in 
te schrijven voor de cur
sus Begeleiding Beginnende 
Exposanten (BBE). Een be
geleidend boekje met alle 
mogelijke handige tips 
en adviezen werd voor 
kostprijs toegezonden. 
De cursus was bijzonder 
leerzaam en leidde tot 
verbeteringen in de al op
gezette 'aspirantexhi
bit', waarna ik voor de 
eerste maal inschreef 

Positieue geluiden uit Willemstad. 

voor deelname aan een 
tentoonstelling. 
Om wat praktische advie
zen te krijgen, belde ik 
met de commissaris Jury
zaken van de Bond, die 
meteen bereid was een 
grondige uitleg te geven 
over de verschillende ten
toonstellingsklassen die 
moeten worden doorlo
pen om in aanmerking te 
kunnen komen voor het 
echte grote werk; de in
ternationale tentoonstel
ling, een doel op zich. 
Niet in de laatste plaats 
hebben onze leden door 
het lidmaatschap van de 
Bond nu gratis de moge
lijkheid om filatelistische 
literatuur te lenen van de 
Bondsbibliotheek. Door 
onze leden te stimuleren 
om daar gebruik van te 
maken, hopen wij meer 
filatelisten voort te bren «̂  
gen. = 
Als nieuwbakken hd van '^ 
de Bond concludeer ik «»= 
dat het lidmaatschap mij o. 
tot nu toe niet is tegenge ^ 
vallen. De geringe bijdra = 
ge per lid in het achter ^ 
hoofd houdend, ben ik in ^ 
elk geval van mening dat ^— 
de verhouding prijskwa 1QA 
liteitver te zoeken is, ■ ' • 
maar dan in positieve 
zin!' 

Victor Coenen 
Willemstadsc PV Amphilex 

http://www.nbfv.nl


OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN 
VAN DE SERVICE-AFDELING 

io6 
040 
oog 
079 

080 

084 

085 

086 

105 

107 

116 

" 7 

042 
082 

053 

" 5 

014 
074 

103 
051 

073 
122 

065 
015 
078 
lOI 
123 

prijzen in € 
Arts: Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 
Benders: Postal History Curasao 
Blom: Postinrichtingen 1850-1906 
Bondsreeks nr i: Stempelrubriek NMP 
(deell, 1922-1939) 
Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist' 
(deel II, 1927-1939) 
Bondsreeks n r 3 : Franssen, Postgeschiedenis 
W^eert 
Bondsreeks n r 4 : Sleeuw, Nederlands-Indië, 
Emissies i870-'83-'92 (verbeterde uitgave) 
Bondsreeks nr 5: Steiner-Spork, Nederland, 
de portzegel 5 cent type B van 1870 
Bondsreeks nr 6: Heuvel, van den. Binnenlandse 
posttarieven naar afstand, 1-9-1850 tot 1-1-1871 
Bondsreeks nr 7: Heuvel, van den. Emissie 
Juliana Regina 1969-1986 
Bondsreeks nr 8: Siem, Moderne thematische 
filatelie 
Bondsreeks nr 9: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de circulaire aanschrijvingen (enz.) 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870-1895 
Bondsreeks nr i i : Heuvel, van den. Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betreffende de Post- en Telegraafdienst 1895-191014.05 
Bondsreeks nr 12: Siem, Moderne thematische 
filatelie deel 2 
Braake, ter: Korte Kroniek van de geposte brief 
Bulterman: Nederlands-Indië, langstempels 
1864-1913 der hulpkantoren/bestelhuizen; 
tevens herzien kantorenschema 
Bulterman: Japanese Occupation (Engelse 
versie) 1942-1945 
Bulterman: Republik Indonesia, postwaarde-
stukken 1945-1049 
'Club Rotterdam': 12 Filatelisüsche essays 
Costa, Da: Binnenlandse en internationale pos t 
tarieven van Nederland 1850-1990 
Dai Nippon: Weense druk 
Dai Nippon: Catalogus Republiek Indonesië 
i7-8-'45/27-i2-'49 
Delbeke: Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 
Delbeke: Nederlandse ScheepspostNederland-
Oost-Indië 1610-1900 (inclusief stempelcat.) 
Dieten van: Proevenboek 
Doorn, van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 
Flier, A. van der: Basisboek Filatelie 
Goede, De: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 11.30 
Goldhoorn: De onbestelbare brief rS.io 

10.25 
45.70 
19.65 

14,30 

27-55 

19-55 

13-55 

16.60 

16.60 

6.75 

13.20 

12.20 
9.80 

12.45 

16.60 

28.80 
4.50 

13-55 
16.25 

13-75 
32.50 

52-55 
64.25 
i i .8o 
7.50 

114 
092 
026 
108 

003 
118 
004 

005 
097 
102 
043 

o n 
012 
069 
070 
048 
090 

126 

100 
098 
09g 
020 
068 
111 

021 
076 
030 
093 
121 

087 

o87d 
087e 
087g 
058 
018 
047 

094 

119 

125 

Hager: Nederlandse autopostkantoren 1939-1994 13.55 
15.85 
5.65 

15.85 
8.60 

14.10 
20.25 

Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 
Horn: Postzegelboekjes Handboek 
Ickenroth: Rijkspost in Limburg 
Jeugd, JFN: ABC deel i (7e druk 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 (2e druk) 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 (2e druk) 
Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en maakwerk 
in de filatelie 
Jeugd, JFN: Woordenlijst F-N + D-N + E-N 
Jonkers: Nieuwe Republiek 
Kooij, Van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 
Korteweg: 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 
Loo, Van de: Vervalsingen deel i 
Loo, Van de: Vervalsingen deel 2 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1950 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1980 
Maandblad: Cumulatieve index 1950-1980 
Petersen, J.G.E.: Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 
Ramkema, H.: Fiscaalzegels, Japanse bezetting 
Nederlands-Indië 1942-1945 en Gezag 
Republiek Indonesië 1945-1949 
Rijswijk: Persbrieven 
Sandberg: Enveloppen 
Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 
Spoorwegmuseum Spoor en Post 
Stapel: Spoorwegbrieflcaarten 
Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indië 
Tandingmeters 
TSchroots: Luchtvaart- en luchtpostencyclopedie 33.25 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 23.40 
Verhoeven: Catalogus Perfins N.O.G. 
Vliegende Hollander, De: Nieuwe Luchtvaart
catalogus 
Voorafstempeling Nederland, in ringband 
(compleet) 
Voorafstempeling Nederland, aanvulling VI 
Voorafstempeling Nederland, aanvulling VII 
Voorafstempeling deel 9 
Vries, De: Postale Etiketten 
Wart, V.d.: Machinestempels (6e dr., totjuh 'gi) 
Wart, V.d.: Reclame- en gelegenheids-
stempels Nederland {6e druk) 
Weeber-Kortekaas en Bakhuizen van den Brink: 
Rondom Beatrix 
Weijer, De: De aantekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 
wicher & Zabel: Niederlande Ziffern
ausgabe 1876-1894 

6.10 
7.30 

10.65 
13-55 

30.20 
14.30 
14.30 
g.50 

20.40 
11.25 

16.60 

30.00 
11.80 
10.65 
17.65 
11.75 
11.80 

66,15 
0,70 

21.80 

15.85 

72.90 
10.85 
10.15 
7.85 
8-45 

13-55 

7.50 

3-45 

20.40 

38,90 

Kijkt u ook eens op de website van de Bond (www.nbfv.nl) bij Service-afdeling; daar wordt bij een aantal titels 
van de hierboven afgedrukte lijst een korte beschrijving van de inhoud gegeven. 

Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusief verzendkosten. Bestellingen worden uitgevoerd 
na betaling op Postbanknummer 2015960 t.n.v. Service-afdeling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met extra portokosten! 
Verdere inlichtingen: L. van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard; tel. 072-5711935 

INSIGNES E.D. 
ig Speld «2.40 
32 Duif sleutelhanger €3.50 
33 Duif speld «3.40 
34 Duif hanger/ketting€8.50 
35 Bondsstropdas €11.30 

EMISSIE 1852 
(auteurs: van Balen-Blanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat III €18.85 
5 cent Plaat IV €18.85 
5 cent Plaat V(ringb.) €15.85 
5 cent Plaat VI €14.30 
10 cent Plaat I €18.85 
10 cent Plaat Ia Sup. 2 €18.10 
10 cent Plaat II €18.85 
10 cent Plaat III €18.85 
10 cent Plaat IV €18.85 
10 cent Plaat V €18.85 
locentPlaatVI €18.85 
10 cent Plaat VII €18.85 
10 cent Plaat VIII €18.85 
10 cent Plaat IX €18.85 
10 cent Plaat X €18.85 
15 cent €27.g5 
(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, 0.13 mm dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten: hoogte x breedte) 
091a 310x275 mm €23.05 
ogib 300 x270 m m €23.05 
ogic 250x270 mm 
ogid 300x213 m m 
ogie 2g3X42omra 

€23.05 
€23-75 
«23-75 

* verpakking van 20 stuks 

NUMMERS FILATELIE 
De prijzen per jaargang: 
ig64-nu (ex. porto) €2.25 
ig50-ig63 (ex. porto) €4.50 
Jubileumnummers: 1972 en 
1982 (ex. porto) €2.75 per 
stuk. 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen vóór 1950 kos
ten €1.40 per stuk, losse 
exemplaren van 1950 tot en 
met 1963 €1.- per stuk en los
se nummers van 1964 en later 
€0.50 per stuk. 
Bestellingen uitsluitend tele
fonisch of schriftelijk bij L. 
van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard; tel. 072-
5711935- U wordt aangera
den een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen. 

i m tnttriift? 
POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAM VHHIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels v^elke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-|verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partijen 
etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop aan. 
Met ons aanbod van meer dan 5 0 0 partijen zijn wij de grootste op dit 
gebied in Nederland. Mede door een hoge omzelsnelheid en lage kos
ten zijn wij in staat nnaandelijks 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 don vrijblijvend onze maandelijk
se voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: ;*JiBi<. 
PZhl Fa. Vatn VLIET Geopend woe-vr. 11.00-17.00 ^ ^ m 
Molecatenlaan 16 b zat. 1 1.00-16 00 ^ ^ j j 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) ^ M T 
Tel. 055-5416108 of fox 055-5348746 Email WVLIETUG@WXS NL 
Website www.pzh-vanvliet.nl 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
tax: 0592-355861 
email: j.zinl<stok@poveia.nl 
tittp://www.poveia.nl 

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

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 

Veilingschema 

maart 
juni 
september 
december 

gratis fotokopieënservice 

http://www.nbfv.nl
http://www.pzh-vanvliet.nl
mailto:stok@poveia.nl
http://www.poveia.nl


zien wat er wereldwijd aan 
nieuwe zegels is verschenen 

en desgewenst meteen kunnen kopen 
zonder nieuwtjesabonnement? 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel 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 levert)are catalogi, 
albums, benodigdheden, nieuwe uit
gaven zonder abonnement uit voor
raad leverbaar, speciale kin
derpagina's etc. 

Post - en winkeladres: 
kloosterstraat 19/21, 
2021 VJ Haarlem, 
tel: 023-5272136, 
fax: 023-5272753, 

e-mail: info@postbeeld.nl 

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, Färöer, Finland, Frankrijk, Groenland, Israël, Engeland en 
Kanaaleilanden, Malta,Vaticaan, Zwitserland en tilokken van West-Europa. 

Een uitgebreide voorraad aan benodigdheden is aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften in abonnement. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel./ fax: 0575 - 54 02 54 / 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: littp://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 porto-vrij thuis bezorgd! 
AdolfKDselKG,Hebragassse7-9.A-1095Wenen,Oostennjk,Tel (XM3/l/4064303-0,Fax -33,E-mml info@koselnJ 

LET^ MTE^G^ÄT \L 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625. 

Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel. 0416-331451 • Fax 0416-342856 

Deze Eerste Dag Enveloppe kost € 0,45 
Waar is deze te koop? 

Zie bladzijde 205 

ISLAND, 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://kosel.nl


som Sïï' 
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 

KLM 
We schreven al eerder in 
'Filatelie' dat de Nieuw-
tjesdienst van De Vlie
gende Hollander zou 
proberen om post mee te 
geven met de retour
vlucht van de Olympische 
ploeg van Salt Lake City 
naar Amsterdam op 
26 februari 2002. Maar 
helaas: de United States 
Postal Service gaf geen toe
stemming omdat de KLM 
geen landingsrechten 
heeft op de luchthaven 
van Salt Lake City. 

LUFTHANSA 
Wat de KLM niet mag 
doet de Duitse Lufthansa 
wèl - en dat dan nog 
tweemaal zo goed ook. 
Op 7 februari jl. vloog de 
Duitse Olympische ploeg 
van Keulen via Frankfurt 
en New York naar Salt 
Lake City. Op 24 februari 
was de terugvlucht, waar
bij de genoemde plaatsen 
in omgekeerde volgorde 
werden aangedaan. 
Op 15 en 16 maart van dit 

jaar begint diezelfde Luft
hansa met vluchten van 
München naar Sjanghai 
en weer terug. Er wordt 
gevlogen met een toestel 
van het type A-340. 

UNITED AIRLINES. 
Met ingang van 7 april 
zal United Airlines de ver
binding tussen Londen-
Heathrow en Amster
dam-Schiphol gaan on
derhouden. Wie weet 
gaat het deze keer wel 
goed met de post; de 
Nieuwtjesdienst van de 
Vliegende Hollander zal 
in ieder geval zijn best 
doen post mee te geven. 

PRO JUVENTUTE 
Op 31 december 2001 en 
I januari 2002 werd voor 
de tweede maal de zoge
noemde Siluester-Ballon-
postfahrt gehouden, met 
aan boord zowel Oosten
rijkse postals stukken, 
door de Verenigde Naties 
(Wenen) meegegeven 
(zie de twee enveloppen 
hiernaast). 

S o o S 

V B O O B S / B O O B V B O O S N / B O O S V B O O B 

> 
, 't 

I 1 ^ K N \ ( H I S M I ( 

PROJUVENTUIE 
POSITACH 200 
S0t3 SMIBUfUj 

IMIT BALLO^ffOST 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
H O L L A N D S G L O R I E 
CAMPI-AAN8, 2103GW HEEMSTEDE 
TELEFOON 023-5477444 FAX 023-5291605 

phil@postzegelhandel.com www.postzegelhandel.com 

JAARGANGEN 2001 
De prijzen van de jaargangen 2001 luiden in Euro's en zijn gebaseerd op de bij 
3ns bekende gegevens Het is altijd mogelijk, dat nog uitgiften nakomen, hierbij 

zullen WIJ onze prijzen aanpassen teneinde kompleet te leveren. 

JAARGANGEN NEDERLANDSE ANTILLEN ARU BA 

AIJVND 
ALDERNEY 
ANDORRA Frans 
ANDORRA Spaans 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
AZOREN 
BELGIË 
CHINA 
CYPRUS Gneks 
CYPRUS Turks 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROËR 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE gest. 
INDONESIË 

Euro 25,00 
37,00 
19,00 
6,00 

20,00 
26,00 
11,00 

164,00 
57,00 

8,00 
18,00 

122,00 
100,00 
22,00 
53,00 

116,00 
49,00 
58,00 
62,00 
62,00 
58,00 

ISLE OF MAN Euro 72,00 
ITALIË 65,00 
JERSEY 88,00 
LIECHTENSTEIN 48,00 
LITAUEN 31,00 
LUXEMBURG 37,00 
NEDERLAND (Dave) 65,00 
NEDERLAND-FDC 74,00 
NED. ANTILLEN 82,00 
OOSTENRIJK 43,00 
RUSLAND 48,00 
RUSLAND minivellen 25,00 
RUSLAND gestempeld 48,00 
SLOWAKIJE 23,00 
SPANJE 91,00 
SURINAME 92,00 
TJECHIË 22,00 
VATICAAN 49,00 
ZWITSERLAND 50,00 
ZWEDEN 107,00 
ZWEDEN-boekjes 66,00 

BESTEL NU UW SUPPLEMENTEN 2001 
Wij leveren alle merken, als U nu bestelt zenden wij de supplementen 

direkt na verschijning toe. Ook alle oudere jaren zijn leverbaar. 
Vrijblijvende aanbieding 

Jaar nummers Euro 
949 206/10 
950 211/33 
951 234/38 
952 239/43 
953 244/45 
954 246/47 
955 248/56 

19,00 
430,00 
51,00 
48,00 

7,00 
6,00 

26,00 
1949/1955 575,00 

956 257 
957 258/70 
958 271/96 
959 297/10 
960 311/17 

961 318/22 
962 323/32 
963 333/44 
964 345/52 
965 353/68 
966 369/79 
967 380/92 
968 393/06 
969 407/20 
970 421/33 

971 434/44 
972 445/59 
973 460/84 
974 485/99 
975 500/17 
976 518/30 

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 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

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

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

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 t/m 2001 
KOMPLEET 

Euro 1890,00 

986 1/20 
987 21/36 
988 37/53 
989 54/69 
990 70/85 
991 86/102 
992 103/17 
993 118/33 
994 134/50 
995 151/70 
996 171/87 
997 188/06 
998 207/20 
999 221/42 

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 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

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

TOTAAL 425,00 

mailto:phil@postzegelhandel.com
http://www.postzegelhandel.com


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, benodigdheden, nieuwe uit
gaven zonder abonnement uit voor
raad leverbaar, speciale kin
derpagina's etc. 

Post- en winkeladres: 
Kloosterstraat 19/21, 
2021 VJ Haarlem, 
tel: 023-5272136, 
fax: 023-5272753, 

e-mail: info@postbeeld.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

^ijj^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdtieden. 

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

Eerste Dag Enveloppe kost € 0,45 
Waar is deze te koop? 

Zie bladzijde 205 
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INTERESSANTE 
FINSE GAATJES 

Onopvallende kenmerken verraden een geheim 
D O O R RENE H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

Veel Finse post werd over water 
vervoerd via Stockholm naar 
Zweden en andere landen. De 
post werd dan verzonden via 
Turku (De Zweedse naam is 
Äbo) en vervolgens via Aland 
naar Stockholm en eventueel 
verder. Voor dit doel werd op i 
mei 1912' een havenpostkan-
toor geopend. Dit kantoor ont
ving drie stempels met Russi
sche tekst met daarin een af
beelding van een schip en de 
benaming van het kantoor in 
drie talen: Fins, Zweeds en Rus
sisch. De afkorting achter de 
plaatsnaam Turku {h.ulk.) bete
kent Höyry/o/Vo Ulkomaalta en 
die achter de Zweedse naam 
Äbo (ó. Utr.) staat voor/4ngMt 

utrikes. In gewoon Nederlands: 
'Stoomboot naar het buiten
land'. 
De drie stempels zijn verschil
lend en ze zijn gemakkelijk te 
herkennen: de drie talen wor
den gescheiden door respectie
velijk één ster, drie sterren en 
een dikke punt. 
Gezien het vele verkeer vanuit 
Finland met het buitenland en 
het feit dat het gebruikelijk was 
om een transitstempel te plaat
sen, zou men veronderstellen 
dat deze 'scheepjesstempels' 
veelvuldig voorkomen. Niets is 
echter minder waar. De stem
pels komen maar mondjesmaat 
voor - en dan nog voornamelijk 
op post die afgegeven werd op 

het havenkantoor, o fop stuk
ken die op de boot werden ge
post. Die kregen dan bij aan
komst dit stempel. 
De vondst van een eenvoudig 
postwaardestuk (een Russische 
briefkaart van 4 kopeken, het
geen in die tijd gebruikelijk was 
voor Finse post naar het buiten
land) verklaart waarom deze 
stempels als transitstempel zo 
weinig voorkomen. 
Op het eerste gezicht valt op 
dat er een mooie afdruk van één 
van de scheepjesstempels op 
zit èn dat er links gaatjes in de 
kaart zitten. Dattransitstem-
pels in deze tijd ook niet onge
bruikelijk zijn, bewijst het trein-
stempel K.P.XP. No. 3. De kaart 

werd op 25 juli vanuit Karis ver
zonden naar Djursholm in Zwe
den. Als we de kaart omdraaien, 
zien we een mooi lakzegel van 
het havenpostkantoor (met de 
letter B) met dezelfde tekst als 
het stempel, echter met de Rus
sische adelaar in het midden
segment. 
Aan deze kaart zien we dus wat 
de werkwijze moet zijn geweest: 
de post werd (misschien om 
tijd te besparen?) gebundeld 
met een touwtje en dit werd 
voorzien van een lakzegel. 

Noot: 
': Suomen Postitoitnipaikat 1658-
1985 doorKaarlo Hirvikoski; 
1988. 

Russische briefkaart van 4 kopeken (tarief voor post 
van Finland naar het buitenland); ae gaatjes links aan 
de voorzijde verraden een geheim... 
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Meer dan honderdvijftigduizend Eerste Dag Enveloppen van € 0,45 
staan voor u klaar bij de Postzegel Partijen Centrale, (waarbij veel motief) 

Wij hebben drie nieuwe rekken gekocht en onze voorraad weer aanzienlijk uitgebreid. 
ZELF UITZOEKEN 

Waarom zou u meer betalen? 
De Postzegel Partijen Centrale heeft al vijf jaar de prijzen van de fdc's niet verhoogd, 

ook bij de euro-wisseling niet! 
Als u nog nooit bij de Postzegel Partijen Centrale op bezoek bent geweest dan raden wij u aan 

om eens een paar uur of een hele dag bij ons langs te komen. 
U kunt onder het genot van 'n kopje koffie of iets fris gezellig met medeverzamelaars ouderwets postzegelen. 

Wij hebben 40 zitplaatsen en zijn zes dagen in de week geopend (ma t/m za van 9.00-17.00u). 

U kunt bij ons uiteraard ook terecht voor partijen, verzamelingen en dozen. 
Houd u van originele partijen dan heeft u bij de Postzegel Partijen Centrale de keus uit meer dan 

2000 partijen van de wereld. 
Geprijsd van vijf tot vele duizenden euro's! 

U kunt onze gratis en geheel vrijblijvende maandelijkse partijenlijst, waarop onze partijen 
vanaf € 50 staan vermeld, aanvragen door onderstaande informatiebon 

ingevuld naar ons op te sturen (een telefoontje kan ook). 
Ook hebben wij veel partijen van € 5 tot € 50, vaak zeer de moeite waard, 

die niet op de partijenlijst staan en op ons kantoor te bezichtigen zijn. 

Ons motto is: 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn!' 

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 09.00-17.00u. 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: 02mrt 

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

mailto:rstibbe7@freeler.nl


VIJFENTWINTIG JAAR 
CIJFERZEGELS TYPE-CROUWEL 
Aan\/ankelijk bescheiden serie nu bijzonder gevarieerd 

in 1976 werd een begin ge
maakt met de uitgifte van nieu
we cijferpostzegeTs, ontworpen 
door prof. W. (Wim) Crouwel. 
Er waren door Crouwel overi
gens al eerder postzegels ont
worpen en ook na zijn cijfer-
postzegels verschenen er nog 
postzegels van zijn hand (zie 
net kadertje Nederlandse postze
gels, ontworpen door prof. W. 
Crouwel). De achtergronden 
van de totstandkoming van 
deze serie en de ontwerpen zijn 
behandeld in het Maandblad 
Philatelie van mei 1982. 
Net zoals bij de voorafgaande 
serie cijferzegels het geval was 
(de cijferpostzegels in het type-
Van Krimpen) wordt ook de se
rie uit 1976 meestal aangeduid 
met een verwijzing naar de 
naam van de ontwerper: de cij
ferpostzegels type-Crouwel. Op 
de geschiedeniskaarten van 
PTT Post worden ze aangeduid 

D O O R D R S . T H . F . DE K L A V E R , T I L B U R G 

Na vijfentwintig jaar is er een eind gekomen aan de 

productie van de cijferzegels van het type-Crouwel. De 

vervanging van de gulden door de euro betekende het 

definitieve einde voor deze cijferzegels. Door zijn lange 

looptijd geeft de serie ook een aardig beeld van de 

ontwikkelingen in de Nederlandse postzegelproductie 

gedurende de laatste kwarteeuw. In het jubileumnummer 

van het Maandblad Philatelie uit 1982' werd een 

tussenbalans gepubliceerd van deze reeks; nu kan aan het 

opmaken van de eindbalans worden begonnen. 

als cijferzegels op gekleurd fond. 
In de loop van de jaren is het 
aantal waarden uit Crouwels se
rie cijferpostzegels opgelopen 
tot elf Op TO maart 1976 ver

schenen de eerste waarden van 
de nieuwe cijferpostzegels in 
automaatboekjes. Het waren de 
zegels van 5, l o en 40 cent in 
automaatboekje Pb2na en de 

postzegels van 5 en no cent in 
automaatboekje Pb2oa. 
Op 24 juni 1976 verschenen de 
eerste waarden van de nieuwe 
cijferpostzegels in vellen van 
tweehonderd zegels en rollen 
van duizend zegels. Het ging 
om de zegels van 5,10 en 25 
cent. Later dat jaar, op 4 okto-
ben976, verschenen de velze-
gels en rolzegels van 40 cent en 
op 23 november 1976 ver
scheen de zegel van 45 cent, 
ook in vellen en rollen. 
In latere jaren verschenen nog 
zegels van 50 cent (1980), 55 
cent (1981), 60 cent (1981), 65 
cent (1986), 70 cent (1991) en 
80 cent (1991), ook al deze 
waarden verschenen als velze-
gels zowel als rolzegels. 
Op 18 juni 2001, dus inmiddels 
vijfentwintig jaar na de verschij
ning van de eerste zegels in het 
type-Crouwel, verschenen de 
zegels van 5 cent, 10 cent en 25 

irnnoc: 
nederland 

T 
nederland nederland f nederland nederland 

HMMMIIMI 

c;n 
nederlandfi 

^MMMIIIIIIii 
in ir^r^ c 

nederland i nederland i nederiarrai nederlana f nëdéflana* 

5 5 c brieven tot en met 20 g 
4 0 C briefkaarten en 

drukwerken in kaartvorm 
4 5 c overige drukwerken 

toten met20g 
Op h«t postkantoor wordt u gaarne volltdig« 
Infonnatie verstrekt over de tarieven. 

De complete serie cijferpostzegels in het type Crouwel 5, lo, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, yo 

P'U|M^QP^^^ ip i lWlupf f l BMÜffliPP^ ; 11 wJWi 
nederland nederland nederland : nederland 

Xm gH ü l p i 
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en 80 cent 
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5 5 C brieven tot en met 20 g 
4 0 C briefkaarten en 

drukvrerken in kaartvorm 
4 5 C overige drukwerken 

tot en met 20 g 
Op h*t posth«nto«r < * M A U gaanM 
volladiB« InfomaU« v«istr«kt ov«r 
d« tartvvM 

-% 

nederland nederland nederland nederland 

Links deze twee postzegelboekjes 
met cijferpostzegels van 5, 70 en 40 
cent stonden mm of meer aan de 
wieg van de emissie-Crouivel 

Rechts het 'eindpunt' van de 
Crouwel'Serie zelfklevende zegels 

van sen locent 

An 
nederland 



cent als zelfklevende postzegels 
in velletjes van tien stuks en op 
2 juli 2001 verschenen de ze
gels van 5 cent en l o cent in een 
boekje van 50 zelfklevende 
postzegels. 
De meeste waarden uit de serie 
zijn niet tot het einde toe ver
krijgbaar geweest. Zo werd al 
op 30 juni 1986 de verkoop 
beëindigd van de cijferpostze-
gels van 40 en 45 cent^ De ver
vanging van de gulden door de 
euro betekende net definitieve 
einde voor de cijferzegels van 
het type-Crouwel. Omdat de cij-
ferpostzegels niet alleen als vel-
zegels in loketvellen zijn ver
schenen, maar ook als rolze-
gels, automaatboekjeszegels en 
zelfklevende zegels kan het vol
gende overzicht van verschij
ningsvormen worden gemaakt: 

velzegels, vierzijdig getand 
rolzegels, tweezijdig getand 
automaatboekjeszegels, twee-
of driezijdig getand 
zelfklevende zegels met pseu-
dotanding (gestanst). 

Het type-Crouwel verscheen be
halve in de vorm van postzegels 
ook nog als ingedrukte waarde 
op postwaardestukken (ver-
huiskaarten en briefkaarten). 

HET GEBRUIK VAN DE 
CiJFERPOSTZEGELS. 
De drie laagste waarden van de 
cijferpostzegelserie in het type-
Crouwel waren bedoeld als aan

vullingswaarde ('bijplakze-
gels'). Tijdens de periode waar
in de zegels in omloop waren, 
zijn er nogal wat tariefverhogin
gen geweest; de cijferpostze-
gels Konden worden gebruikt 
om tot een correcte frankering 
te komen. De cijferpostzegels 
van 5, l o en 25 cent worden 
doorgaans dan ook alleen In 
combinatie met andere waar
den op poststukken aangetrof-
fen3. 
De cijferpostzegels werden be
halve bij tariefverhogingen ook 
als aanvullingswaarde gebruikt 
bij de kortingzegels ('decem-
berzegels') die sinds 1987 jaar
lijks door PTT Post worden uit
gegeven. Sinds 1999 worden 
voor dat doel echter speciale 
'bijplakzegels' uitgegeven 1. Op
merkelijk is overigens dat de cij
ferpostzegels van 50, 55 en 60 
cent niet als kortingzegels 
mochten worden gebruikt, hoe
wel ze wèl frankeergeldig wa
ren. 
De overige waarden van de se
rie waren vooral bestemd voor 
het gebruik op drukwerk en op 
kaarten. Dit paste geheel in het 
gebruik om voor brieven post
zegels met de beeltenis van het 
staatshoofd uitte geven, maar 
voor drukwerk cijferpostzegels. 
Sinds 1 januari 1997 is het tarief 
voor drukwerk en kaarten ech
ter gelijk aan het tarief voor 
brieven. 
Overigens waren de cijferpost
zegels van de vorige serie (type-

Van Krimpen) nog tot 1 januari 
1986 geldig voor frankering, zo
dat er sprake is geweest van 
een overlapping en er dus ook 
mengfrankeringen bestaan van 
zegels van de twee series. 
Een aparte vermelding verdie
nen hier nog de zegels die in 
grote rollen beschikbaar werden 
gesteld voor direct mail-zend'\n-
gen van grote gebruikers (zie 
net kadertje Rolzegels ten behoe
ve van direct mail-zendingen). 
De cijferpostzegel van 55 cent 
werd op grote schaal gebruikt 
op de zogenoemde Stedekaar-
ten waarop PTT Post voor ver
zamelaars de speciale fllatelie-
loketstempels plaatste. 

DRUKTECHNIEK 
Zoals in de inleiding van dit ar
tikel al is gesteld geeft de serie 
cijferpostzegels in het type-
Crouwel door zijn lange looptijd 
ook een aardig beeld van de 
ontwikkelingen in de Neder
landse postzegel productie ge
durende de laatste vijfentwintig 
jaar. Aanvankelijk werden de ze
gels in normale rasterdiepdruk 
gedrukt: op de Regina-drukpers 
en de Chambon-pers van joh. 
Enschedé in Haarlem. De vellen 
die op deze wijze werden gepro
duceerd zijn op de bovenrand 
van het vel voorzien van een et-
smgnummer (Regina) of et-
singletter (Chambon)5. Voor de 
eerste oplagen werd raster 100 
gebruikt; later was dat steeds 
raster 125. 

In 1990 trad er een verandering 
op. De rasterdiepdrukcilinders 
werden vanaf dat moment ge
graveerd nadat de zegelteke
ning door een scanner was in
gelezen (het zogenoemde Hell-
Kiischograph-procédé). Deze
gels werden voortaan gedrukt 
op de Coebel-pers* met een et-
singnummer dat rechtsonder 
op net vel staat. Op grond hier
van kunnen we de cijferpostze
gels in het type-Crouwel in twee 
typen onderverdelen: type I 
('Crouwel 1', tot 1990) en type II 
('Crouwel II ' , vanaf 1990). De 
velzegels van het type 
'Crouwel II ' zijn binnen het vel 
i8o graden gedraaid: ze staan 
met de basis naar links, in 
plaats van naar rechts. Ook 
nebben de telcijfers op de vel-
randen bij 'Crouwel type II ' een 
andere vorm dan die op de vel
len met 'Crouwel type 1'. Deze 
telcijfers zijn ook door Crouwel 
ontworpen. Het opmerkelijkst 
was echter de verandering bij 
de cijferpostzegel van 25 cent, 
die een andere tekening van het 
cijfer '2' toont ' , zodat hier zeker 
van een andere postzegel spra
ke is. Op de ondervelrand werd 
nu ook het artikelnummer ge
drukt. 

Sinds januari 1994 werd op de 
zijrand van de vellen de drukda-
tum, het interne PTT-order-
nummer en een uit negen cij
fers bestaand veltelnummer ge
print; het gaat om met behulp 
van een /'«/(/et-systeem op de ze-

nederland i nederland : 

nederland 1 nederland 

Alle tandmgscombmaties van de Crouwelserie worden hierboven in beeld gebracht 

Qeux/OKtxrs;; cSjr! V ^ i - a t , 

Ui^^AÊ. JUMU^U^ 

Boi'en correcte enkel-
frankeringen die met ze
gels uit de Crouweherie 
werden samengesteld 
Onder, twee voorheelden 
van postwaardestukken 
met Crouwelzegels 

/MmatiAiy^i'My/ 

ADRESWIJZIGING 
Chang« mant <S&iäw» 

KOSTELOOS 
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gelvelrand 'gespoten' kenmer
ken .̂ 

PAPIER EN PERFORATIE 
De cijferpostzegels zijn gedrukt 
op papier zonder watermerk, 
dat aan de beeldzijde is voor
zien van een fosforescerende 
coating, die onder de ultraviolet
te lamp wit oplicht. Het papier 
dat voor de eerste oplagen is 
gebruikt werd uit Engeland 

geïmporteerd. Het ging om pa
pier dat al van gom was voor
zien. Deze synthetische gom, 
pva-dextrine (de afkorting 'pva' 
staat voor polyi/inylalcohol-dex-
trine) wordt in Nederland alge
meen aangeduid met D2a. Het 
gebruikte papier was Harrison 
fosforpapier. Later, vanaf 1980, 
werd papier met in Nederland 
aangebrachte pva-gom (D2b) 
gebruikt. In maart 1996 schafte 

'BEDRIJFSROLZEGELS' IN HET TYPE-CROUWEL 
VOOR DIRECT MAIL-ZENDINGEN 

In 1984 kondigde PTT Post in 
het verzamelaarsblad Profil de 
'bedrijfsrolzegels' als volgt 
aan: 
'De PTT heeft bij Joh.En-
schedé en Zonen Grafische In
richting bv te Haarlem orders 
geplaatst voor het vervaardi
gen van postzegels op rollen 
van 5000 stuks. Tot nu toe be
vat dit soort rollen niet meer 
dan 500 of 1000 stuks. In te
genstelling tot deze kleine rol
len zijn de rollen van 5000 niet 
bestemd voor gebruik aan de 
postloketten. Tot de aanmaak 
ervan is namelijk besloten, om 
tegemoet te komen aan een 
verzoek aan de PTT van een 
groot bedrijf, dat grote hoe
veelheden met postzegels 
gefrankeerd reclamemateriaal 
verstuurt. Om het frankeren 
snel te laten verlopen zijn en

kele machines in gebruik die 
de postzegels van de rollen 
scheuren en ze op de envelop
pen plakken. Deze machines 
hebben een verwerkingscapa
citeit van 20.000 zegels per 
uur. 
Om een zo groot mogelijke 

Enschedé de machine die de 
D2b-gom op het papier aan
bracht af De postzegels werden 
toen weer gedrukt op papier 
van Harrison and Sons uit En
geland, ditmaal voorzien van 
gom die geen dextrine bevatte. 
Deze gom wordt aangeduid 
met de code D2c. 
Bij de cijferzegels komt zowel 
kamtanding als scheerperforaat 
voors. Bij de vellen die op de 

variatie in de te gebruiken ze
gels te verkrijgen, is besloten 
om een deel van de uit te geven 
permanente en bijzondere 
postzegels, naast de gebruike
lijke vellen, ook te vervaardi
gen op rollen van 5000 stuks. 
Op de achterzijde van de ze
gels (om de vijf genummerd) 
komen, voor controledoelein
den, vijfmaal de telnummers 

Voorbeeld van een direct-mailzending, gefrankeerd met zegels van de grooiverhruikrol 

Regina-drukpers werden gepro
duceerd loopt de kamperforatie 
twee gaatjes in de zij randen 
door; bij de oplagen die op de 
Chambon-pers werden gedrukt 
is dat één perforatiegaatje. In al 
deze gevallen gaat het om ze
gels die zijn gedrukt bij Joh. En
schedé en Zn. in Haarlem. 
De zelfklevende cijferpostzegels 
van 5,10 en 25 cent werden in 
rasterdiepdruk gedrukt door 

van 005 tot 995 voor. De be
staande cijferzegels van het 
type-Crouwel worden in de 
waarden 10-25-45 ^n 5° cent 
aangemaakt op grote rollen. 
Met de bestaande rolzegels in 
deze waarden ontstaat geen 
enkel verschil. De permanente 
zegels type Beatrix en bijzon
dere zegels op grote rollen 
worden echter niet tweezijdig, 
maar vierzijdig getand uitge
voerd, teneinde ook in dit ge
val geen verschil met de zegels 
uit vellen te creëren. 
De rolzegels op rollen van 
5000 stuks zullen, gezien de 
aparte bestemming ervan, niet 
op de postkantoren verkrijg
baar zijn. Om tegemoet te ko
men aan eventuele wensen van 
verzamelaars van rolzegels 
zullen de zegels (in stroken 
van 5 stuks of een veelvoud 
hiervan) uitsluitend verkrijg
baar zijn bij de Filatelistische 
Dienst te Groningen [...].' 

Voorbeelden van enkele waarden uit de Crouwelreeks met velran-
den die een indruk geven van de etsingnummers en -cijfers die bij 
deze zegels kunnen voorkomen, 
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Walsall Security Printers Ltd. in 
Walsall, Engeland. Ze zijn heel 
goed te onderscheiden van de 
in Nederland gedrukte velze-
gels '° en we mogen ze daarom 
als type III ('Crouwel III ', 2001) 
beschouwen. De zegels zijn 
voorzien van zelfklevende gom 
en van een slitperforatie (stans) 
die duidelijk afwijkt van de tan
ding van de gewone velzegels. 
Als we de 'tandinggaatjes' tellen 
komen we bij de lange zijde van 
de gewone velzegels op vijftien 
gaatjes uit, terwijl dat bij de zelf
klevende zegels zeventien 'gaat
jes' zijn. Bij de korte zijde is het 
aantal gaten bij de gewone vel
zegels (alsook de rolzegels) 
dertien; bij de zelfklevende ze
gels is dat veertien. 
De zelfklevende zegels zijn ge
drukt op normaal papier. Er is 
een elf millimeter brede, verti
cale fosforband over de zegels 
aangebracht; deze band licht 
onder ultraviolet licht geel op. 

KAARTJES, KAARTEN, 
BOEKJES, ROLLEN EN VELLEN 
De cijferpostzegels zijn in ver
schillende verschijningsvormen 
uitgegeven. Als we een los 
exemplaar bekijken (bijvoor
beeld een zegel die op een post
stuk is geplakt) geeft het perfo-
ratiebeeld meestal onmiddellijk 
al aan om welke verschijnings
vorm het gaat. 
De eerste cijferpostzegels van 
het type-Crouwel verschenen 
zoals gezegd in de automaat-

/[(n 
nederland 

w 

Boven 'aambeeld' op velrand Onder 
de twee typen von de zegel van 2$ cent 
(zie de rode Itjn) 

OVERZICHT VELZEGELS TYPECROUWEL 

Type Raster 

5 cent 
I 100 
I 125 
I 125 
I 125 
I 125 
II 
II 
II 

10 cent 
{ I 100 
1 I 100 

I 125 
I 125 
I 100 
II 
II 
II 

1 2 5 cent 
I 100 
I 125 
I 100 
I 100 
11 
II 
II 
II 

' 40 cent 
I 100 
I 100 
I 100 
I 100 

45 cent 
I 100 

' I 100 
I 125 
I 125 

i I 125 
: I 125 
! I 125 

I 125 

50 cent 
i I 125 

I 125 
I 125 
I 125 
I 125 

1 I 125 
1 I 125 
! I 125 

55 cent 
I 125 
I 125 

1 I 125 
I 125 
I 125 

i I 125 
II 125 

So cent 
I 125 
I 125 
I 125 
II 
II 

65 cent 
I 125 
I 125 
I 125 
I 125 
I 125 

70 cent 
II 
II 

80 cent 
II 
II 

Gom 

D2a 
D2a 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2C 

D2a 
Dzb 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
Dib 
D2C 

D2a 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2C 
D2C 

Dia 
D2a 
D2a 
Daa 

Daa 
D2a 
D2a 
Dia 
D2a 
D2b 
Dib 
D2b 

D2a 
Dia 
D2b 
D2b 
Dib 
Dib 
D2b 
Dib 

Dib 
Dib 
D2b 
Dib 
Dib 
D2b 
Dib 

Dib 
Dib 
D2b 
Dib 
Dib 

D2b 
Dib 
Dib 
Dib 
Dib 

Dib 
Dab 

D2b 
Dab 

Drukpers 

Regina 
Regina 
Regina 
Regina 
Chambon 
Goebel 
Regina 
Goebel 

Regina 
Regina 
Chambon 
Chambon 
Goebel 
Goebel 
Goebel 
Goebel 

Regina 
Chambon 
Regina 
Regina 
Goebel 
Goebel 
Goebel 
Goebel 

Regina 
Regina 
Regina 
Regma 

Regina 
Regina 
Regina 
Regina 
Regina 
Chambon 
Chambon 
Chambon 

Regina 
Regina 
Regina 
Regina 
Chambon 
Chambon 
Regina 
Regina 

Regina 
Chambon 
Chambon 
Chambon 
Goebel 
Regina 
Goebel 

Regina 
Regina 
Chambon 
Regina 
Goebel 

Goebel 
Regina 
Goebel 
Goebel 
Goebel 

Goebel 
Regina 

Goebel 
Regina 

Drukrichting Perforaat 

rechts 
rechts 
rechts 
links 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

links 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
links 
rechts 
rechts 

rechts 
rechts 
rechts 
links 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

rechts 
links 
rechts 
links 

rechts 
links 
rechts 
hnks 
links 
links 
rechts 
rechts 

links 
rechts 
links 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

links 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

rechts 
links 
links 
rechts 
rechts 

rechts 
rechts 

rechts 
rechts 

AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
scheerpf 
scheerpf 
AA-kam 
scheerpf 

AA-kam 
AA-kam 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

AA-kam 
scheerpf 
AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 

AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
AA-kam 
scheerpf 
scheerpf 
AA-kam 
AA-kam 

AA-kam 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
AA-kam 
scheerpf 

AA-kam 
AA-kam 
scheerpf 
AA-kam 
scheerpf 

scheerpf 
AA-kam 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

scheerpf 
AA-kam 

scheerpf 
AA-kam 

Etsing 

Li.Ri 
La.Ra 
La,R2 
La, Ra 
A 
Li .Ri 
Li .Ri 
Li ,Ri 

Li .Ri 
Li ,Ri 
A 
B 
Li ,Ri 
Li .Ri 
Li .Ri 
Li ,Ri 

Li .Ri 
A 
Li.Ri 
L2,R2 
Li.Ri 
LI , Ri 
Li ,Ri 
Li ,R2 

Li .Ri 
La, Ra 
L3,R3 
I-3,R3 

La,Ra 
La,Ra 
L3,R3 
L3-R3 
L4,R4 
A 
A 
B 

Li,Ri 
LI , Ri 
LI , Ri 
Li ,Ri 
B 
C 
La, R2 
L3,R3 

Li,Ri 
A 
B 
C 
La.Ra 
La, R2 
L4,R4 

Li,Ri 
Li ,Ri 
A 
LI , Ri 
Li ,Ri 

Li ,Ri 
La,Ra 
L3,R3 
L4,R4 
L6,R6 

Li ,Ri 
Li ,Ri 

Li ,Ri 
Li ,Ri 

Basis 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
links 
links 
links 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
links 
links 
links 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
links 
links 
links 
links 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

rechts 
rechts 
rechts 
hnks 
links 

rechts 
rechts 
rechts 
rechts 
rechts 

links 
links 

links 
links 

Jaar 

1976 
1979 
igSo 
1980 
1981 
1991 
1991 
1996 

1976 
1980 
1983 
1983 
1987 

1996 

1976 
1980 
igSa 
1989 
199a 

1999 

1976 
1976 
1976 
1977 

1976 
1977 
1977 
1977 
1979 
igSo 
1981 
1981 

1977 
1979 
1980 
198a 
1983 
1983 

1981 
1981 
1981 
1981 
1986 
1988 

1981 
1981 
198a 

1991 

1986 
1987 
1988 

1989 

1991 
1991 

1991 
1991 

Cilindernr. 

gerasterd 
geètste 'a ' 
geètste 'a ' 
geetste 'a ' 
gerasterd 
computer 
computer 
computer 

gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
computer 
computer 
computer 

gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
geëtste '2 ' 
computer 
computer 
computer 
computer 

gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 

'2 'geëtst 
'a 'geeist 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 

gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 

gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
computer 

gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
computer 
computer 

gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 
gerasterd 

computer 
computer 

computer 
computer 
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OVERZICHT ROIZEGEIS TYPECROUWEL 
1 

Type 
5 cent 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 

10 «nt 
I 
I 
I 
II 
II 
U 

25 cent 
I 
I 
I 

1 I 
, II 

j 40 cent 
I 
I 

45 cent 
I 
I 
I 

50 cent 
I 

1 I 
I 

55 cent 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

60 cent 
I 
I 
I 
I 
II 

65 cent 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

70 cent 
II 
II 
II 
II 
II 

80 cent 
II 
II 
II 

Raster 

100 
125 
125 
125 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 

125 
125 
125 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

125 
125 
125 
125 

125 
125 
125 
125 
125 
125 

Gom 

Dm 
D2a 
D2a 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2a 
D2a 
D2b 
D2b 
D2b 
D2C 

D2a 
D2a 
D2b 
D2b 
D2b 

D2a 
D2a 

D2a 
D2a 
D2b 

D2a 
D2b 
D2b 

D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2b 
D2b 
D2b 

Drukpers 

Regina 
Regina 
Regina 
Regina 
Goebel 
Goebel 
Goebel 
Goebel 

Regina 
Regina 
Regina 
Goebel 
Goebel 
Goebel 

Regina 
Regina 
Regina 
Goebel 
Goebel 

Regina 
Regina 

Regina 
Regina 
Regina 

Regina 
Regina 
Regina 

Regina 
Regina 
Goebel 
Goebel 
Goebel 
Goebel 
Goebel 
Goebel 
Goebel 

Regina 

Goebel 
Goebel 

Regina 
Goebel 

Goebel 
Goebel 

Goebel 
Regina 
Regina 
Goebel 
Goebel 

Goebel 
Goebel 
Goebel 

Drukr. 

links 
links 
links 
links 
links 
links 
links 
links 

links 
links 
links 
links 
rechts 
rechts 

links 
links 
links 
links 
links 

links 
links 

links 
links 
links 

links 
links 
rechts 

links 
rechts 
links 
rechts 
links 
rechts 
links 
links 
links 

links 
rechts 
links 
links 
links 

links 
rechts 
rechts 
links 
links 
links 

links 
links 
links 
rechts 
links 

links 
rechts 
links 

Perf. 

kamperf 
kamperf 
kamperf 
kamperf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

kamperf 
kamperf 
kamperf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

kamperf 
kamperf 
kamperf 
scheerpf 
scheerpf 

kamperf 
kamperf 

kamperf 
kamperf 
kamperf 

kamperf 
kamperf 
kamperf 

kamperf 
kamperf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

kamperf 
kamperf 
kamperf 
scheerpf 
kamperf 

kamperf 
scheerpf 

kamperf 
scheerpf 
kamperf 

scheerpf 
kamperf 
kamperf 
scheerpf 
scheerpf 

scheerpf 
scheerpf 
scheerpf 

Rugnrs. 

Ri(=ki) 
Rj(=ki) 
R2(=k2) 
R2(=k2) 
N7(4) 
N7(4A) 
N7C(4) 
N7C(4A) 

Ri(=ki) 
R2(=k2) 
R2(=k2) 
N7C(4A) 
N7C(4A) 
N7C(4A) 

Ri(=ki) 
R2(=k2) 
R2(=k2) 
R2(=k2) 
N7C(4A) 

RiC=ki) 
R2(=k2) 

Ri(=ki) 
R2(=k2) 
R2(=k2) 

R2(=k2) 
R2(=k2) 
N5(5) 

R2(=k2) 
L2(=n2) 
R2{=k2) 
N4{5) 
K4(5) 
N5(5) 
K5(5) 
N7(4) 
N7(4A) 

R2(=k2) 
N4(5) 
N7(4A) 
N7C(4A) 
N7C(4A) 

R2(=k2) 
L2(=n2) 
N4(5) 
K4(5) 
N7(4) 
N7C(4A) 

N7(4A) 
N7(4A) 
N7C(4A) 
N7C(4A) 
N7C(4A) 

N7(4A) 
N7C{4A) 
N7C(4A) 

Jaar 

1976 
1977 
1977 
1980 
1991 
1991 
1992 
1992 

1976 
1977 
1980 
1993 
1994 
1997? 

1976 
1977 
1982 
1985 
1994 ! 

1 

1976 
1977 

1976 
1977 
1980 

1977 
1979 
1987 

1981 
1981 

1987 

1989 

1981 

1991 

1986 
1986 
1986 
1986 

1991 
1991 
1992 
1993 

1991 

boekjes PB2oa en PB2ia. Deze 
zegels waren aan de onder of 
bovenzijde ongetand. Sedert 
1982 verschenen automaat
boekjes waarin de buitenste ze
gels niet alleen aan de onder of 
bovenkant, maar ook aan één 
zijkant ongetand waren. Het 
laatste automaatboekje met dit 
type cijferpostzegels verscheen 
in 1994 (PB47B). Overigens zijn 
niet alle waarden van de serie in 
automaatboekjes verschenen; 
de zegels van 25, 55, 65 en 80 
cent zijn nooit in automaat
boekjes uitgegeven. 
Nadat de eerste automaatboek
jes met cijferpostzegels waren 
verschenen volgde de uitgifte 
van vellen en rollen. De vellen 
bevatten altijd tweehonderd ze
gels, die aan alle vier de zijden 
getand zijn. Hierboven is aan
gegeven wat er zoal aan bedruk
king op de welranden kan wor
den aangetroffen. Behalve de al 
genoemde telcijfers, etsing
nummers ofletters, artikel
nummers en veltelnummers 
treffen we op de welranden ook 
registerbalken en snijstrepen 
aan die samenhangen met het 
productieproces van de vellen. 
Van alle waarden uit de serie 
zijn vellen uitgegeven. 
Tegelijk met de eerste velzegels 
verschenen ook de eerste cijfer
postzegels in rollen. De rolze
gels zijn heel herkenbaar omdat 
ze aan de boven en onderzijde 
ongetand zijn. Alle waarden van 
de serie zijn als rolzegel ver

schenen. De rollen bestonden 
aanvankelijk uit duizend zegels, 
later uit vijfduizend of tiendui
zend zegels (zie het kadertje 
Rolzegels ten behoeve van direct 
mailzendingen). Kenmerkend 
voor de rolzegels is de aanwe
zigheid van een rugnummer. Er 
zijn bij de cijferpostzegels in het 
typeCrouwel verschillende ty
pen rugnummers gebruikt. De 
rolzegels werden niet alleen los 
verstrekt, maar waren ook uit 
rolzegelautomaten verkrijg
baar " en uit zegelafgifteappa
raten die aan de loketten wer
den gebruikt. 
In 2001 verschenen de laatste 
cijferpostzegels in het type
Crouwel: in de vorm van kaart
jes'^ die aan twee zijden van 
zelfklevende zegels waren voor
zien (tien zegels) en in boekjes'3 
met vijftig zelfklevende zegels. 
Op de 'verpakking' van de 
kaartjes en boekjes werd nu ook 
de verkoopprijs in euro's ver
meld en een barcode. De kaart
jes van tien zegels zijn niet 
voorzien van oogjes om ze op 
te hangen"». Hetzelfde geldt 
voor de boekjes van vijftig ze
gels, die 'harmonicagewijs' in 
drie delen van elk 78 millimeter 
hoog zijn gevouwen. Voor dat 
doel zijn ze voorgevouwen op 
een perforatielijn/ril, zodat ze 
desgewenst in drie blokken 
kunnen worden verdeeld. Al
leen de cijferzegels van 5,10 en 
25 cent zijn in zelfklevende 
vorm uitgegeven. 

NEDERLANDSE GELEGENHEIDSZEGELS, 
ONTWORPEN DOOR PROF. W. CROUWEL 

Behalve de cijferpostzegels uit 1976 heeft prof. W. Crouwel ook de 
volgende Nederlandse postzegels ontworpen (tussen haakjes zijn 
de NVPHnummers vermeld): 

1963  IOC jaar postaal overleg (791); 
1968  400 jaar Wilhelmus van Nassouwe (908); 
1970  Wereldtentoonstelling Osaka (964); 

■ Amphilex '77 (10981102); 
• Amphilex '77; zegels plus blok (11371141); 
Rode Kruis; zegel van 55125 cent plus blokje (11631164); 
Zomerzegels (11751178); 
Beweging 'De Stijl' (12871288); 
Mahlerfeest in Amsterdam (1636). 

1976

1977
1978
1979
1983
1995

28JUL95 9071/000250069 
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Hierboven in het 'latere leven' van de zegels 
uit de Crouwelreeks veerden met behulp van 
een inkjetprinter drukdata en veltelnummers 
op de velrand 'gespoten'. 

Links een voorbeeld van de gegevens die ver
zamelaars op de vefranden van de Crouwel
zegels kunnen aantreffen. 



Volledigheidshalve moeten ook 
de postwaardestukken met in
gedrukte zegels van het type-
Crouwel worden genoemd.In 
1991 verscheen de afbeelding 
van de cijferzegel van 60 cent 
op een briefkaart. Afbeeldingen 
van de zegels van 45, 50 en 55 
cent verschenen sinds 1980 op 
verhuiskaarten. Opmerkelijk 
hierbij zijn de verhuiskaarten 
van 50 cent, omdat de afbeel
ding van de cijferpostzegel hier
op een volstrekt andere kleur 
heeft dan bij de gewone zegels 
het geval is's. Sinds 1989 ver
schenen er Telecom-kaarten 
met afbeeldingen van de cijfer-
postzegels van 55, 60 en 80 
cent. 

TOT BESLUIT. 
Na 25 jaar is er - met name door 
de komst van de euro - een ein
de gekomen aan de serie cijfer-
postzegels van het type-Crou-
wel. Alhoewel de serie uit filate-
listisch oogpunt m eerste in
stantie niet erg interessant leek, 
biedt de reeks achteraf gezien 
toch een groot aantal variaties, 
die veelal de ontwikkelingen in 
de Nederlandse postzegelpro-
ductie m de periode tussen 
1976 en 2001 weerspiegelen'''. 
Uiteraard zijn er nog vragen 
waarop (nog) geen antwoord is 
gevonden, zoals de kwestie van 
de vellen met postzegels van 55 
cent (drukvormnummers 
L2/R2) zonder perforatiegaaties 
in de zijrand en die van de vel

len met zegels van 55 cent met 
loslatende drukinkt. Gelukkig 
maar; er moet ook nog iets te 
onderzoeken blijven! 

Noten: 
': Zie het artikel Cijferzegels type-
Crouivel igj6-heden in het Maand
blad Philatelie van mei 1982, pa
gina's 417 tot en met 424. 
": Zie Dienstorder H.183,1986.; 
voor het einde van de verkrijg
baarheid van de overige zegels zie 
de bron, vermeld in noot 16. 
5; Een uitzondering hierop vormt 
de enkelfrankering met een cij
ferzegel van 10 cent op braille-
stukken. Het verzenden van brail-
ledrukwerk tot 7 kilo is sinds i fe
bruari 1971 kosteloos, maar voor 
priority-verzending buiten Europa 
is voor elke tien gram 10 cent ver
schuldigd. Een voorbeeld hiervan 
(afkomstig van de internetsite 
van Wim J. Bongers) is rechtsbo
ven te zien. 
't; Bedoeld worden 'het kwartje' in 
iggg en 2000 en de 'bijplakzegel' 
van 20 cent in 2001. In december 
2001 werd een 'bijplakzegel' van 
€ 0.12 uitgegeven. 
5: Op de Regina-drukpers kunnen 
twee vellen naast elkaar gedrukt 
worden, een linkervel (L) en een 
rechtervel (R). De werkbreedte 
van de Chambon-pers is kleiner: 
daar kan slechts één vel in de 
breedte gedrukt worden, waar
voor dan een etsingletter wordt 
gebruikt (bijvoorbeeld A). Druk-

' itifWÊ ^W^^ §^^KÊk^ 

uuütêd statte of America 

Correct gebruik wan een wel bijzonder lage frankering (io cent) met een Crouwel postzegel 
een brouiestuk naar een bestemming buiten Europa (collectie WimJ Bongers) 

cilinders die bestemd zijn voor de 
Chambon-pers kunnen wel op de 
Regina-pers worden gebruikt, 
maar het omgekeerde uiteraard 
(gezien de werkbreedte) niet. 
:̂ Niet alle gegraveerde cijferpost-

zegels zijn echter op de Goebel-
pers gedrukt. De tweede en derde 
oplage van de gegraveerde cijfer-
zegels van 5 cent uit 1991 werden 
gedrukt op de Regina-pers. 
7; Duidelijk waarneembaar is een 
verschil in de lengte van de voet 
van het cijfer '2' van '25'. 
*: Op het rechtervel staan op de 
rechterrand de drukdatum, het 
ordernummer en een even veltel
nummer; op het linkervel staan 
op de linkerrand de drukdatum, 
het ordernummer en een oneven 

Boven bij deze veldelen is heel goed te zien hoe de perforatie in de velrand door
loopt Van boven naar beneden twee gaten in de zijrand van het vel, een gat in 
de zijrand en geen gaten in de zijrand 

Links van de zegel 
van ^5 cent in het 
type-Crouwel zijn 
exemplaren bekend 
die met loslatende 
(watergevoelige) 
inkt zijn gedrukt 

veltelnummer. Op een enkele uit
zondering na staan deze cijfers 
op de linkerrand van het linkervel 
naast de rijen (telcijfers) acht, ne
gen en tien en naast de rijen elf, 
twaalf en dertien op de rechter
rand van het rechtervel. 
9; Bij de Regina-oplagen werd de 
zogenoemde AA-kam gebruikt, 
waarmee twee rijen tegelijk wor
den geperforeerd. Hierdoor is 
vaak een correctietand waar
neembaar. Scheerperforaat wordt 
bij de Chambon- en Goebel-pers 
toegepast. Er zijn echter aanvan
kelijk ook oplagen op de Cham
bon-pers gedrukt met kamperfo-
ratie. De perforatiemaat is 
i2^/4:i3'/2- Het zegelformaat is 
25,34 bij 20,8 millimeter, de 
beeldgrootte 22,3 bij 17,8 milli
meter. 
'": De zelfklevende zegels zijn ui
teraard aan hun zelfklevende 
gom te herkennen, maar ook 
door de afwijkende 'tanding', het 
gebruikte normale papier (dat 
onder ultraviolet licht dof re
ageert) en de geel oplichtende, 
verticale fosforbalk. 
": Alle waarden, behalve de zegel 
van 5 cent, werden in automaten 
verkocht. 
": Voor deze kaartjes worden ver
schillende benamingen gehan
teerd;.ze worden bijvoorbeeld 
ook wel als velletjes aangeduid 
(ze zijn opgenomen in de 'Jaar
collectie Nederlandse Postzegel
velletjes' van de Collect Club van 
PTT Post). 
'': Ook voor de verpakkingen van 
vijftig bestaan verschillende be
namingen; PTT Post gebruikt de 
aanduiding mailer. 
'*: De kaartjes van tien kunnen 
geen hangoogjes hebben, omdat 
de achterkant volledig uit postze
gels bestaat. 
'5; De afbeelding op de verhuis
kaarten is lichtblauw; de gewone 
zegels zijn roze. 
'*': Wie hiervoor belangstelling 
heeft kan het gedetailleerde over
zicht raadplegen dat op het inter
net te vinden is (home.wanadoo.nl/ 
th.d.klauer/ciiferpost2e5els.htm).Op 
de site van Filatelie [www.go.to ffi-
Ifltelie) is op de pagina 'Filatelis
ten' een link te vinden. 
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jp^ Drogen in recordtijd 

Sffi Verkrijgbaar bIJ Jedere postzegelhandel. 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE folder: 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-4143077»Fax 010-4149499 

€154,-

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 mm 

Bestel nr. 9895 Droog-press 

de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 
Postbus409 7300 AK Apeldoorn © 0 5 5 - 3 6 0 3 4 1 3 td 0 5 5 - 5 7 6 3 1 4 9 

e-mail: infora).espa-veilinË nl giro- 8223532 

Een Postzegelveiling speciaal voor internet opgezet, 

bezoek onze website: 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 l̂ eur: 
Franl<rijk met topnummers, Duitse koloniën met zeldzame 
zegels, Nederland met prachtig gestempelde- en postfrisse 
zegels, zeer goed Engelse koloniën.Zwitserland met toppers. 

POSTZEGELS (VER-)KOPEN ? 

www.postmunt.nl 
Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 

Wereldnieuwtjesdienst 
geopend do-vrij-za van 10.00 -17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 071-5619264, E-mail vph-wph@zonnet.nl 
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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) 

http://WWW.espa-veiling.nl
http://www.postmunt.nl
mailto:vph-wph@zonnet.nl


De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Nu ook 
partijenhandelaren 
bij u in de buurt! 

Alle onderstaande handelaren hebben iedere maand 
een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
PZH Garibaldi 
Oudegracht215 

1811 CE Alkmaar 
Tel: 072-5152608 
Fax : 072-5722289 

Postz.- en Munthandel 
'Risca' 

Jan V. Qalenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel: 020-6188712 

PZH W. v.d. Bijl 
Zadelstraat 43 

3511 LS Utrecht 
Tel: 030-2342040 
Fax: 030-2317077 

PostzegelCentrale 
Emmen 

Matlssepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel: 0591-640925 

Leidse Postzegelhandel 
Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 

Tel: 071-5123233 

Postzegel Partijen Centrale 
Plet Helnstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel: 070-3625263 

VANAF € 5 

VOOR IEDER 
WAT WILS 

P.Z.H. Den Postkoets 
Schouwburgplein 3 
7551 DE Hengelo 
Tel: 074-2508650 

Bredenhof 
Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BL Rotterdam 

Tel: 010-4826725 

Stamp Planet 
Beekstraat 2a 6001 GJ Weert 

Tel .0495-451270 
Fax : 0495-526580 

E-mail: info@stampplanet.nl 

Postzegelhandel 
'Gilze' 

Alphensebaan 35 
5126 PR Gilze 

Tel: 0161-453588 
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DE DURE ADRESETIKETTEN 
VAN KARL REICH UIT BADEN 

Overtreding UPU-voorschrifien pakte onuoordelig uit 
DOOR ERNEST BERNARDINI 
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P as nadat op de conferen
tie van Lissabon -de 
exacte datum was 21 

maart 1885 - het in Parijs geslo
ten Wereldpostverdrag van ̂  
juni 1878 op dit punt was uitge
breid, werd het de verzender 
van een briefkaart toegestaan 
'zijn naam en zijn adres op de 
voorzijde van de kaart door 
middel van een stempel of een 
andere druktechnische voorzie
ning aan te brengen.' 
Streng verboden daarentegen 
was het om 'de briefkaart te 
voorzien van toegevoegde of 
aangehechte voorwerpen van 
welke aard dan ook, met uitzon
dering van de post
zegels die voorde 
frankering nodig 
waren.'^ 
Dit laatste voor
schrift werd in 
Oostenrijk op 4 ja
nuari i888 enigs
zins versoepeld 
dankzij een besluit 
van het K. und K. 
Handelsministe
rium, het ministe
rie van Handel. 
Onder het kopje 
'Toestemming om 
adresetiketten op 
correspondentie-
kaarten, bestemd 
voor het wereld-
postverkeer' te 
plakken werd die 
versoepeling uit
eengezet. Het was 
in Oostenrijk al 
toegestaan om bin
nenlandse brief
kaarten en ook briefkaarten in 
het 'uitwisselingsverkeer' met 
Duitsland van een adresetiket 
te voorzien. Het besluit van be
gin 1888 verleende de verzen
ders van briefkaarten die naar 
andere landen gingen dan al
leen Oostenrijk en Duitsland 
toestemming om 'op de voor
zijde van de correspondentie-
kaarten behalve eventuele bij-
plakwaarden ook het adres van 
de geadresseerde in de vorm 
van een bedrukt etiket te plak
ken.' Wel werd als beperkende 
bepaling opgenomen dat zulke 
etiketten niet groter mochten 
zijn dan vijf bij twee centimeter 
(in een liggend formaat). 

Al snel nadat de briefkaart was ingevoerd stelden de 

posterijen regels op voor het adresseren van dit 

postwaardestuk. Die vroege bemoeienis verklaart waarom 

zoveel van de toen opgestelde voorschriften tegenwoordig 

zo'n vreemde indruk op ons maken. Vaak is het doel of de 

zin van die voorschriften ons volkomen onduidelijk. 

DE KAARTEN VAN KARL 
Een erg grote rol lijken brief
kaarten met plaketiketten in het 
postaal verkeer niette hebben 
gehad. Er zijn bijvoorbeeld geen 

op 1 januari 1922 van kracht 
werd. 
Inmiddels zijn echter verschei
dene briefkaarten bekend die in 
verband met het overtreden van 

Afbeelding i 

briefkaarten bekend die binnen 
Oostenrijk werden verzonden 
en die vanwege een te groot eti
ket met Strafport te maKen kre
gen. Ook in het handboek loo 
Jalnre OesterreiMsche Portomar
ken zijn geen voorbeelden te 
vinden van beporte briefkaar
ten, ook niet van kaarten die 
voorzien van etiketten naar het 
buitenland werden gezonden. 
En toch gold de beperking die 
voor op briefkaarten aange
brachte etiketten was vastge
legd maar liefst vierendertig 
jaar, namelijk van 1888 tot 1922. 
Aan het 'formaatvoorschrift' 
kwam pas een eind toen het 
Wereld postverdrag van Madrid 

de 'etiketbepalingen' aan straf-
port onderhevig waren. Twee 
van zulke briefkaarten zijn bij 
dit artikel afgebeeld. 
Het gaat om twee kaarten die 
zijn voorzien van etiketten met 
daarop hetzelfde, gedrukte 
adres: Herrn Karl Reich, Baden 
bei Wien, Hauptplatz 3, Austria. 
De hier bedoelde etiketten zijn 
11.8 centimeter breed bij 3.9 
centimeter hoog, dus een stuk 
groter dan volgens de bepalin
gen van 4 januari 1888 was toe
gestaan. We zullen ons maar 
niet bezig houden met de 
vraag, waarom het formaat 
slechts vijf bij twee centimeter 
mocht zijn. 

MADRAS-BADEN 
Afbeelding 1 toont de adreszijde 
van een prentbriefkaart die op 4 
november 1889 uit Madras werd 
verzonden. De frankering be
staat uit een zegel van 1 Anna. 
Zelfs de postbeambte in 
Madras had al door dat de op 
deze wijze geadresseerde kaart 
in strijd was met de UPU-voor-
schriften en dus behoorde te 
worden beport. Hij maakte met 
paarse inkt een aantekening 
naast de postzegel: 'T/i5cnt', 
waarmee hij er de aandacht op 
vestigde dat hier het gewone 
briefport van toepassing was en 
dat de kaart dus met 
anderhalve Anna ofwel 15 
centimes ondergefrankeerd 
was. Bovendien maakte hij 
duidelijk waaróm er strafport 
moest worden geheven: 
meteen boven het etiket 
tekende hij aan '2/5', een 
verwijzing naar de maximaal 
toegestane afmetingen van het 
etiket. Het postkantoor in 
Baden (bij Wenen) was het met 
de ambtenaar in Madras eens; 
het ontbrekende bedrag -15 
centimes - werd volgens voor
schrift verdubbeld. Het 
uiteindelijk te heffen bedrag aan 
strafport werd 12 kreuzer (n 
kreuzer stond gelijk aan 272 
centimes): zie de aantekening 
'12' rechtsonder op de kaart en 
de portzegels van 2, 
respectievelijk 10 kreuzer. 

BUITENZORG-BADEN 
Een iets moeilijker geval is de 
kaart die ais afiieelding 2 bij dit 
artikel is afgedrukt. Het gaat 
om een briefkaart die op 21 de-
cemben899 uit Buitenzorg 
(Nederlands-Indië) werd ver
zonden. De kaart is voorzien 
van zegels ter waarde van het 
destijds geldende tarief: vijf 
cent voor een briefkaart naar 
het buitenland plus i'/i cent 
zeetoeslag. Hetzij in Buiten
zorg, hetzij in Weltevreden te
kende de postbeambte aan dat 
er strafport verschuldigd was: 
'1772' (middenboven op de 
kaart). De briefkaart arriveerde 
op 19 januari 1900 in Baden. In
middels was men in Oostenrijk 
van de Gulden (100 kreuzer) op 
de Krone (100 heller) overge
stapt. De nieuwe heller kwam in 



waarde overeen met een halve 
kreuzer. 
Het door het kantoor van ver
zending vermelde strafport, 
1772 cent, werd geïnterpreteerd 
als een bedrag in centimes en 
werd verdubbeld tot 35 heller. 
Dit bedrag werd aangetekend 
op het etiket ('35 h') en we vin
den het ook terug in de bijge
plakte 'oude' portzegels van 7 
en 10 kreuzer (in totaal dus 34 
heller) en een 'nieuwe' van 1 
heller. 

CENTEN VERSUS CENTIMES 
Hetstrafportbedrag 
was in het geval van ' 
de NederlandsIndi
sche briefkaart ech
ter onjuist berekend. 
Het postkantoor in 
NederlandsIndië [ 
had volkomen te j 
recht geconstateerd 
dat er in verband 
met het te grote 
adresetiket strafport 
moest worden gehe
ven. Vooreen brief 
van NederlandsIn
dië naar Europa be
droeg het porto 1272 
cent, vermeerderd 
met een zeeposttoe
slag van nog eens 
1272cent samen 
dus 25 cent. De ver
zendervan de brief
kaart had slechts 772 

cent geplakt (drie zegels van 
272 cent), zodat er een tekort 
was van 1772 NederlandsIndi
sche centen, en niet  zoals men 
in Baden ten onrechte aannam, 
tj^/i centimes. 
Dat de beambte in Baden op 
het verkeerde been werd gezet 
was het gevolg van een fout die 
in NederlandsIndië was ge
maakt. In strijd met de voor
schriften van de Wereldpostu
nie werd het ontbrekende port 
niet aangetekend in centimes, 
maar m centen. Dat neemt ech
ter niet weg dat de beambte in 

Baden het bedrag had moeten 
narekenen. Als hij dat gedaan 
had was hij tot de conclusie ge
komen dat de 177^ Nederlands
Indische centen omgerekend 
neerkwamen op 35 centimes, 
hetgeen na verdubbeling een 
strafport van 70 heller zou heb
ben opgeleverd. De briefkaar
tenverzamelaar Karl Reich had 
dankzij deze vergissing dus een 
voordeeltje van 35 heller! 

DURE HOBBY 
We mogen aannemen dat Karl 
Reich het op deze wijze verza

Sauptplatz 3. 

Afbeelding 2 

melen van briefkaarten uitein
delijk te begrotelijk vond. Er zijn 
namelijk tot dusver maar weinig 
briefkaarten met de karakteris
tieke adresetiketten die de Oos
tenrijkergebruikte teruggevon
den. 
Overigens waren de kaarten die 
Reich verzond aan de achterzij
de niet beschreven. Zou hij ze 
een paar jaar later hebben ge
post dan had hii ze  veel voor
deliger  als drukwerk kunnen 
verzenden, in welk geval hij dan 
ook geen last zou hebben ge
had van bepalingen die betrek
king hadden op de grootte van 
zijn adresetiketten... 

Noten: 
': Artikel XV, punt i van het 
Reglement tot Uitvoering van 
het Wereldpostverdrag. 
': Artikel XV, punt 5 van het 
Reglement tot Uitvoering van 
het Wereldpostverdrag, alsmede 
Instruirtion jïir die k.i<. Postämter im 
PuTVBI, 1866, Nr. 32. 

Verantwoording: 
Dit artikel werd oorspronkelijk 
onder de titel Teure Adressen Weber 
gepubliceerd in Die Brie/marke, 
filatelistisch vaktijdschrift van 
het Verband Oesterreichisclier Phila
telistenuereine, Wenen (red. Prof. 
R Zimmerl);juh200i, nummer/. 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 5 en 6 april 2002 
haar 119® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

WIJ veilen ca. 3500 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
P.H.J.C. Kokx Jansen 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497512057 
Fax:0497516605 
Email: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

^ 
HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Groothandel m Filatelistische en Numismatische artikelen  Fabrikant FILISAFE r,^ 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland ^ = 
Oude Bredaseweg 6c  NL 4854 BR Bavel  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 NL O 647 19 455 B01 

DAVO • HARTBERGER  HAWID ■ IMPORTA ■ KABE • 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! 
215 

mailto:bpv@iae.nl


De postzegels mt boekje -j-j, 78 en 79. 

NEDERLAND 

Chaos 
De zeven voor eind janu
ari aangekondigde post
zegelboekjes zijn inmid
dels verschenen. Dat valt 
niet tegen. Abonnees van 
de Collect Club in Gronin
gen moeten echter in de 
gaten houden dat het 
boekjesabonnement 
slechts zes van de zeven 
boekjes omvat. Het ze
vende boekje (PB76, 
'Tien om te feliciteren') 
bevat verschillende ze
gels en wordt daarom 
niet bij de boekjes uitge
leverd, een inmiddels 
door velen bekritiseerde 
en inderdaad belachelijke 
handelwijze. 
Nu zou er dit jaar nog een 
aardig aantal boekjes ver
schijnen. Daar is plotse
ling, nauwelijks twee 
maanden na de eerste 
aankondiging en zonder 
nadere verklaring, een 
streep doorgehaald: de 
beloofde boekjes zijn zo
wat allemaal velletjes ge
worden: Zomerpostze-
gels (2 april). Rode Kruis 
(27 april), Europa (11 
juni), industrieel erfgoed 
(24 september) en Kin
derpostzegels (5 novem
ber). Niet duidelijk is of 
de Eftelingzegels, 14 mei, 

nog wel in een boekje 
verschijnen. Over de 
Kunstzegels van 11 juni 
werd alleen meegedeeld 
dat ze gegomd uitgege
ven worden. 

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

den. In het boekje bevin
den zich postzegels met 
afbeeldingen van vijf me
dische wetenschappers. 

Eritrea 
Tienjaar onajhankelijkheid 
Hoewel het me nog niet 
gelukt is er één onder 
ogen te krijgen, zou er op 
24 mei van het afgelopen 
jaar voor het eerst in Erit
rea een boekje versche
nen zijn. De aanleiding 
tot de uitgifte is de tiende 
verjaardag van de onaf
hankelijkheid. Voor de 
onafhankelijkheid maak
te Eritrea deel uit van Et
hiopië.Over de inhoud 
van het boekje is mij wei
nig meer bekend dan dat 
het vier zegels en een vel
letje bevat. 

Frankrijk 
Fête du Timbre 
Vijf postzegels van € 0.46 
en drie van € 0.46-^0.09 
(de toeslag is bestemd 
voor het Rode Kruis) vor
men de inhoud van een 
postzegelboekje dat op 
16 maart verschijnt ter 
gelegenheid van het in de 
plaats van de Dag van de 
Postzegel gekomen Feest 
van de Postzegel. Op de 
zegels staan de door Jean 
Roba getekende stripfi
guren Boule en Bill ('Bol-
lie en Billie') afgebeeld. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Boekjes uit 2001 
Er blijken vorig jaar in 
Argentinië drie boekjes 
verschenen te zijn. Aller
eerst twee boekjes (12 
mei?) met permanente 
zegels, zogenaamde Nu-
tvas chequeras. Het zijn 
boekjes met zelfklevende 
postzegels. Het boekje 
van $ 10.- bevat vier ze
gels van 25 en twaalf van 
75 c , dat van $ 20.- pre
cies het dubbele aantal. 
Een eveneens aangekon
digd boekje van $ 5.- zou 
niet verschenen zijn. 
Op 29 november volgde 
een boekje met vier post
zegels van 75 c. waarop 
traditionele dansen staan 
afgebeeld: flamenco, 
wals, samba en tango. 

Australië 
Befaamde Australiërs 
In het vorige nummer 
kon ik de identiteit van de 
geêerden op Australia Day 
(23 januari) nog niet mei

stin. Zoals gewoonlijk 
bevat het boekje een gro
te verscheidenheid aan 
postzegels: 
uelletje 1: 
viermaal E-zegel en vier
maal 2nd Class, beide 
type Machin; 
uelletje 2: 
Jubileumzegels (2nd, ist, 
E en 45 p.); 
uelletje 3: 
Jubileumzegels (ist. E, 
45 p. en 65 p.); 
uelletje 4: 
viermaal ist Class en 
viermaal 2nd Class, type 
Wilding. 
De prijs voor het geheel 
bedraagt £7.29. 
De diverse velletjes zijn 
ook nog eens op verschil
lende papiersoorten ge
drukt: normaal, gecoat 
(velletje i), watermerk, 
gecoat (2 en 3) en water
merk, niet gecoat (4). 
Het boekje is een Neder
lands product: drukkerij 
Enschedé tekende voor 
de vervaardiging. 

Jaar van het Paard en be
vat vier verschillende af
beeldingen van paarden, 
vervaardigd door de acht-
tiende-eeuwse Chinese 
schilder Wang Zhi 
Cheng. De inhoud be
staat uit één zegel van 10, 
twee van 40, twee van 
60 j . en één van 1.30 w. 

Omslag en uelletje en uelletje 1 uan het Britse koninginneboekje. 

Oplagecijfers 
De Britse post maakte 
wat oplagecijfers bekend. 
Zo hadden de grootfor
maatboekjes van 1998, 
1999 en 2000 steeds opla
gen van circa 130.000 
stuks. De labelboekjes 
van het jaar 2000 telden 
respectievelijk 4 miljoen 
(Postman Pat) en 500.000 

Kajtje en zegelmhoud van het nieuuie Franse boekje. 

Groot-Brittannië 
Gouden Jubileum 
In het vorige nummer 
kon ik slechts melden dat 
er op 6 februari in Groot-
Brittannié een grootfor
maat boekje verscheen 
ter gelegenheid van het 
gouden regeringsjubi
leum van de Britse vor-

exemplaren ('Botanische 
tuinen'). 

Korea (Noord) 
Jaar uan het Paard 
Op I januari van dit jaar 
gaf Noord-Korea zijn 
honderdste boekje (sinds 
1981) uit. Het boekje 
staat in het teken van het 

Letland 
Tentoonstellmgsbockjes 
Vier jaar geleden, in 
1998, gaf Leüand voor 
het eerst een postzegel
boekje uit ter gelegen
heid van een internatio
nale postzegeltentoon
stelling. Op de kaft zien 
we dan óf een foto van 
een karakteristiek ge
bouw (of gebied) uit de 
betreffende stad (het 
land) of van een aan de 
zegels in het boekje ver
want motief afgebeeld, 
alsmede het logo en wat 
andere informatie over de 
tentoonstelling. De in
houd bestaat uit recent 
verschenen, veelal per
manente postzegels. De 
oplage is de laatste jaren 
onveranderd: 3.000 
boekjes. 
Hieronder volgt een over
zicht van de in 2001 ver
schenen tentoonstel
lingsboekjes: 
S/ebruari: 
'Berlijn 2001', zesmaal 
40 L., schilderij Purvïtis; 
kaft: Brandenburger Tor; 
gjuni: 
'Belgica 2001', zesmaal 



40 L., Letse literatuur, 
stadhuis Brussel; 
14 september: 
'Baltica 2001', zesmaal 
15 L., kust, kust Baltische 
Zee; 
26 oktober; 
'Sindelfingen 2001', zes
maal 40 L., Cesvame kas
teel, Cesvaine kasteel; 
2 november: 
'Helsinki 2001', zesmaal 
70 L., synagoge Riga, 
kerk Helsinki. 
Het is niet onwaarschijn

Letland, 'Baltica 2001', bij dit 
boekje is de qfbeeldintj op de om
slag identiek aan die op de zegels 
in het boekje. 

lijk dat ter gelegenheid 
van Amphilex 2002 ook 
een speciaal boekje zal 
verschijnen. 

Man 
Gouden jubileum Elizabeth II 
De post van het eiland 
Man gaf op 6 februari een 
tweede serie postzegels 
uit ter gelegenheid van 
het gouden jubileum van 
de Britse vorstin. Het 
gaat daarbij om afbeel
dingen van de koningin 
die door befaamde por
tretschilders vervaardigd 
zijn. 
Er verscheen ook een 
grootformaat boekje 
waarin zich de zegels van 
de serie en een souvenir
velletje bevinden. 

Rusland 
Hermitage Museum 
Op 15 februari is een 
grootformaat boekje 
(155x194 mm) versche
nen ter gelegenheid van 
de honderdvijftigste ver
jaardag van het (nieuwe) 
Hermitage Museum in St. 
Petersburg. Het boekje 
bevat een velletje van 15 r. 
en twee zegels van 2.50 
en 5 r. 
Op de zegels staan be
faamde schilderijen en 
andere kunstschatten uit 
het museum afgebeeld. 
De Franse drukker Cartor 

paste een speciale tech
niek toe, zodat de zegels 
reliefvertonen. 

St. Petersburg joojaar 
Na de postzegel met 
gouddruk (22 k.) in het 
boekje van vorig jaar, 
volgt eind april een twee
de grootformaat boekje 
met drie 'gouden' post
zegels. De aanleiding 
vormt de driehonderdste 
verjaardag van de stad St. 
Petersburg. Details ont
breken nog. Ook voor 
volgend jaar is er een 
boekje gepland. 

Saint PierreetMiquelon 
De euro ver van huis 
Saint PierreetMiquelon, 
een tot Frankrijk beho
rende eilandengroep in 
de Atlantische Oceaan 
ten zuiden van New
foundland, gebruikt ge
woonlijk van een opdruk 
voorziene Franse postze
gels. De 6.400 bewoners 
hebben kennelijk niet 
zo'n behoefte aan eigen 
postzegels. Op 2 januari 
zijn ook zij overgegaan 
naar de nieuwe versie van 
de Manannezegel, die 
met de vermelding RF 
linksonder. Alle waarden 
zijn in euro's, net als in 
het moederland. 
Tegelijk met de zegels 
kwam er ook een boekje 
metdeRFzegels. Hierin 
zijn de zegels overigens 
zonder waardeaandui
ding (46 c ) . 

Slowakije 
Paasboekje 
Al op 15 februari kwam 
de post van Slowakije 
met een paaszegelboekje. 
De tien zegels van 5.50 k. 
beelden paaseieren af 

Suriname 
Met en zonder tekstbalkje 
Boekjesverzamelaar 
Henk Dries uit Almelo 
deed een interessante 

ontdekking: het Suri
naamse boekje nummer 
9 uit 1996 ('Bauxietindus
trie Suralco 19161996') 
blijkt voor te komen met 
èn zonder horizontaal 
blauw balkje op de tekst
strook. Deze tekstbalkjes 
hebben een instelfunctie 
bij het doorsnijden van 
de drukbaan tot afzon
derlijke boekjes. Ook alle 
Nederlandse boekjes tus
sen 1971 en 1994 hadden 
zulke balkjes of varianten 
ervan. 
Het lijkt erop dat het 
boekje met balkje aan
zienlijk schaarser is. 
Wellicht volstond men 
met één instelbalkje per 
vel (cilinderomwente
ling) zegelinhouden. 

Verenigde Naties 
Italië 
Sinds 1997 geeft de post
dienst van de Verenigde 
Naties jaarlijks drie boek
jes uit waarin een waar
devol stukje natuur/cul
tuur van deze wereld be
licht wordt. Tot nu toe 
ging het om monumen
ten in China (1997), Oos
tenrijk (1998), Australië 
(199g), Spanje (2000) en 
Japan (2001). Dit jaar (30 
augustus) is Italië aan de 
beurt. 

Verenigde Staten 
Nieuuie taneucn injunP 
Na de tariefverhogingen 
van 7 januari 2001 en i 
juli 2001 lijkt het erop dat 
de meeste tarieven op 2 
juni alweer wijzigen. Het 
ligt in de bedoeling dat 
het binnenlandse briefta
riefvan 34 naar 37 c. 
gaat. Met de hoge op
brengst kan het verlies 
($7 miljard) over het 
voorbije fiscale jaar ge
compenseerd worden. 
Het verlies ontstond voor 
een deel doordat de post 
te grote voorraden post
zegels liet vernietigen. 

Het IJslandse boekje met de eetba
re berkenbolcet. 

IJsland 
Paddestoelen 
Van de twee op 17 januari 
in IJsland verschenen ze
gels met afbeeldingen is 

er ook in in een boekje 
verkrijgbaar. Afgebeeld 
op de zegel (met vermel
ding Bréfiog en 42 kro
nen kostend) is de ook in 
Nederland veel voorko
mende berkenboleet. Hij 
groeit altijd onder of bij 
berken en is te herken
nen aan zijn grijsbruine 
hoed en de zwartge
schubde steel. 

Vuurtorens 
Vuurtorens zijn er op IJs
land sinds 1878. Op dit 
moment telt het land er 
zo'n 130. Twee ervan 
staan afgebeeld op post
zegels die op 18 april ver
schijnen. De uit 1947 
stammende vuurtoren bij 
Grótta (60 k.), vlakbij 
Reykjavik en bij de druk

'i^ei^/^'^ßi^f^iiatvljr'ieii'^''^'lf*'$/^ii>^^ 

FRIMERKJAHEFTI 
lOFKlMERKlASSKR. 

De Europaboekjes van IJsland. 

SURINAMESDRALCO 
A LONG LASTING 
RELATIONSHIP 

1916 f T J 1996 

SURALOILLL 

SURINAMESURALCO 
A LONG LASTING 
RELATIONSHIP 

B 1916 f T j 1996 

SURALCO LLC 

Bonen een boekje met tekstbalkjc, onder een boekje zonder balkje. 

ste haven, is één van de 
belangrijkste. Hij is 23 
meter hoog. Aanzienlijk 
kleiner (acht meter) is de 
vuurtoren bij Kögur 
(85 k.) die in 1945 werd 
gebouwd. Meer informa <~ 
tie vindt u in de rubriek 'S. 
'Thematisch panorama' "̂  
elders in dit nummer. ■>= 
Beide zegels zijn per vier «t 
in boekjes verkrijgbaar. ^ 

Europa 2002 " 
Het thema van de Euro :i 
pazegels is dit jaar het ^— 
circus. De twee IJslandse ^ 1 7 
zegels van 60 en 85 k. ■ ' • 
zijn ook in boekjes ver
krijgbaar: Beide bevatten 
tien zegels. Uitgifteda
tum is 9 mei. 



VERRASSINGSZEGELS: TWAALF 
VELLETJES EN NOG EEN DERTIENDE 

Provincievlaggen domineren 'euregionale' zegels 

De provincie Friesland bijt 
op 12 maart de spits af; 
twee weken later volgt 

Drenthe en weer veertien dagen 
daarna is het de beurt aan 
Noord-Holland. En zo gaat dat 
door: elke twee weken ver
schijnt er een velletje van twaalf 
dezelfde provinciezegels van 
€0.39 plus zes sluitzegels. Als 
op 13 augustus het velletje dat 
gewijd is aan Nederlands jong
ste provincie, Flevoland, is ver
schenen volgt er een beschei
den adempauze, tot de reeks op 
30 augustus wordt afgesloten 
met een dertiende velletje, dat 
alle twaalf provinciezegels zal 
bevatten (zie het kadertje). De 
datum 30 augustus is niet toe
vallig gekozen: dat is de dag 
waarop het internationale post
zegelevenement Amphilex 2002 
wordt geopend. 
In een toelichting op de emissie 
wijst PTT Post er op dat door de 
komst van de euro de aandacht 
van de Nederlanders de laatste 
tijd sterk op Europa is gericht. 
'Tegelijkertijd groeit bij veel 
mensen de befangstelling voor 
de taal en de cultuur van hun 
streek,' zo meldt een persbe
richt. 'De twaalf provincies die 
tezamen Nederland vormen 
zijn daarom het aanknopings
punt voor de serie Verrassings
postzegels van 2002.' 

INTERESSANTE SLUITZEGELS 
Bij het ontwerpen van de zegels 
is het ingeschakelde vormge-
vingsbureau, Vandejong wt Am-
sterdam (dat bij de uitvoering 
van het project werd geholpen 
door het - eveneens in de hoofd
stad gevestigde - bureau Van 
COC-ontwerpers) uitgegaan 
van de twaalf provincievlaggen. 
De reeks begint dus met de ka
rakteristieke Friese vlag met de 
blauwe met witte banen en 
daarin de rode pompeblêdden 

m 

'Blijft nog een verrassing' - zo werd het thema van de 

verrassingszegels 2002 omschreven in onze vaste rubriek 

'Filatelistische evenementen'. Inmiddels is duidelijk 

waarmee PTT Post verzamelaar en consument heeft willen 

verrassen: twaalf velletjes van twaalf identieke zegels èn 

nog een dertiende velletje waarin alle zegels van de 

voorafgaande twaalf bij elkaar zullen worden gebracht. 
d'MTosT 11 > Trochtott ich fo lk 

Dne van de in totaal dertien velletjes met twaalf verrassmgszegels van €o ^g en zes sluitzegels 

(plompebladen), waarna ook de tjes. Wie goed kijkt ziet dat het 
andere elf provincievlaggen aan gaat om de tekst van hetvolks-
de beurt komen. Die vlaggen lied van elke provincie, 
zijn trouwens heel bijzonder: ze Wat de sluitzegels betreft: die 
zijn opgebouwd uit kleine letter- laten per velletje een persoon, m^m B 

een plant of dier, een land
schap, een cultuurelement, een 
gerecht of product en een 
(sport)evenementzien. In het 
geval van Friesland zijn dat re
spectievelijk de legendarische 
voetballer Abe Lenstra lUsAbe), 
het Fries paard, de Waddenzee, 
Friese doorlopers, suikerbrood 
en Fierljeppen (polsstoksprin-
gen). 

VERSCHILLENDE OPLAGEN 
Het is niet uitgesloten dat de 
verschijning van de Verras
singszegels van 2002 sommige 
verzamelaars zal verleiden tot 
het uiten van kritische geluiden. 
Dertien velletjes van €4.68 per 
stuk kosten samen immers 
ruim zestig euro (€60.84, °'^ 
precies te zijn). Dat zal door 
veel filatelisten als een forse 
aanslag op hun jaarlijkse post
zegelbudget worden gezien. 
Gelukkig worden de zegels als 
'ouderwets' gegomd en getand 
uitgegeven, zodat het mogelijk 
is de serie van twaalf voor nog 
geen vijf euro compleet te krij
gen. En een bijkomend voor
deel is dat dankzij de beschik
baarheid van twaalf nieuwe ze
gels van €0.39 er wat meer va
riatie zal komen in wat iemand 
zoal op de dagelijkse post zal 
aantreffen. 
Overigens is het opmerkelijk 
dat de dertien velletjes in ver
schillende oplagen gedrukt wor
den; per 'provincievelletje' va
rieert het aantal van loo tot 120 
duizend stuks, hetgeen relatief 
bescheiden is. De oplage van 
het velletje dat tijdens Amphilex 
2002 verkrijgbaar zal zijn is nog 
niet bekend. Wel is zeker dat elk 
velletje zijn eigen, unieke num
mer zal krijgen. Van PTT-zijde is 
nu al meegedeeld dat er - als de 
voorraad uitgeput raakt - niet 
zal worden bijgedrukt. 'Op is 
op' dus... 

Overzicht van de onderwerpenop de sluitzegels van de eerste drie velletjes met Verrassingszegels 2002, inclusief oplagen velletjes 

Provincie 
12/03 Friesland 
26/03 Drenthe 
09/04 Noord-Holland 

Persoon 
Abe Lenstra 
Jan Pelleboer 
Hannie Schaft 

Plant/dier 
Fries paard 
Drents heideschaap 
Noord-Hollandse blauwe 

Landschap 
Waddenzee 
Hunebed 
Naardermeer 

Cultuur 
Friese doorlopers 
Ganzenhoedster 
Zaanseschans 

Gerecht/Product 
Suikerbrood 
Brume bonen 
IJsselmeerpaling 

Evenement 
Fierljeppen 
TT Assen 
ZaanseSchans 

Oplage (vel) 
120.000 
100.000 
110.000 

Ovengeverschijnmgsdata 23/04 (Gelderland), 07/05 (Noord-Brabant), 21/05 (Groningen), 04/06 (Zuid-Holland), 18/06 (Utrecht), 02/07 (Limburg), 16/07 (Overijssel), 30/07 (Zee
land), 13/08 (Flevoland) en 30/08 (alle provincies) 



^ OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
^ Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
^ Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
^ I Tel. 053-433.55.00(buiten kantooruren 053-433.33.98) 

Fax 053-434.10.94 
e-mail: o.postzegelveiling@tiscali.nl 

VEILING 167 
Vrijdag en zaterdag 12/13 april a.s. 

in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

Indeling veiling: 

1^ zitting: 
Betere zegels,series en brieven vrijwel alle Europese landen (belangrijk Duitsland en Zwitserland 
incl. EO postgeschiedenis),buiten Europa en Overzeese gebieden van Nederland. 

2^ zitting: 
Nederland, postgeschiedenis, vele honderden kavels EO brieven en gefrankeerde brieven met 
schaarse bestemmingen en moeilijke tarieven uit een grote brievenvoorraad van een bekend 
verzamelaar. Betere zegels en series vanaf emissie 1852 t /m automaatboekjes. 

3^ zitting: 
Kleine partijtjes brieven en zegels in enveloppen van alle landen, (deel)collecties Nederland 
en buitenland. 

4^ zitting: 
Collecties in albums alle landen. EEN BELANGRIJK AANBOD!! Insteekboeken en dozen 
diversen. Ook voor de handel zijn vele interessante kavels te vinden. 

De catalogus zal rond 22 maart verzonden worden. Een ieder die het afgelopen jaar op onze 
veiling een bieding gedaan heeft, dan wel kavels aangekocht heeft, zal deze catalogus ontvangen. 
Totaal bevat de veiling ca.6000 kavels U vindt bij ons kavels met een waarde 20 Euro tot 
duizenden Euro. Een belangrijk deel van het aanbod is gericht op de VERZAMELAAR. 
Al onze kavels zijn uitvoerig en correct omschreven in onze catalogus. Het overgrote deel van 
onze omzet behalen wij uit de verkoop aan schriftelijke bieders, die, vrijwel altijd ongezien, vele 
biedingen uitbrengen. 

INTERESSE: op aanvraag kan ook U een catalogus toegezonden worden. Een brief (kaart), 
telefoontje fax of e-mail is voldoende U van een exemplaar te verzekeren. 

Voor onze veiling van medio juni kan ingezonden worden tot 20 april a.s. 
Veiling 169 zal 7/8 september plaatsvinden met KIJKDAGEN TIJDENS AMPHILEX 2002. 
Voor deze Amphilex-veiling kan ingezonden worden tot eind juni 2002. 
Uiteraard is bezoek bij U aan huis mogelijk. 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden. 

DE OPV , AL 32 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!!! 

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2002 (ver

schijnt begin mei) moeten 
uiterlijk op i april 2002 in het 
bezit zijn van de redactie 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 Struycken 
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 uit kleurruimten 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 tot en met 
4 jaar gratis, van 5 tot en met 
12 jaar en CJPhouders €1.50 
per persoon). Informatie: 
0183632821. 
• 22,23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmeer 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 228 kaders, han
delarenstands, jeugdacüvitei
ten, ruilbeurs. Openingstij
den op vrijdag 22/3 van 15 

^ tot 22 uur, op zaterdag 23/3 
c= van 9 tot 18 uur en op zondag 
■̂  2 4 / 3 v a n i o t o t i 6 u u r . Inlich
^ tingen: M Mijwaart, Postbus 
«c 249,1430 AE Aalsmeer, tele
J foon 0297321656, email 
^ m mijwaartcfflhccnet nl 
^ • I april31 oktober: 
S; PhiluNed, filatelistische pro
2 pagandatentoonstelling op 
ï Internet, georganiseerd door 
"• de Postzegelvereniging Haar

nHH ' e M i s t m e e r . 's Werelds eer
ƒ / Q ste postzegeltentoonstelling 

op Internet, een halfjaar 
lang, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Informatie: 
uiuju; philaned n! of Piet Dees, 
email deesu)s6i@u)xs nl, tele
foon 023-5623858 

• 4 ,5 en 6 april: 
Essen (Duitsland). Internatio
nale Bricfmarken-Messe Messe 
Essen. Informatie: Messe Es
sen, Postfach 100165, D-
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 i-kaderklasse. The
ma's vogels en Tweede We
reldoorlog. RSG De Borgen 
(v/h Nienoordcollege), Wae-
zenburglaan 51 Openingstij
den: op 3/5 van 19 tot 21.30 
uur en op de overige dagen 
van 10 tot 16 30 uur Informa
tie over aanmelding: I. Bos, 
Postbus 530, 9600 AM 
Hoogezand. Aanmelding 
sluit 31 december 2001. In
lichtingen: J. Bos, telefoon 
050-3603829 (na 18 uur) of 
R..J. Oberink, telefoon 050-
5019547. 
• 7 tot en met 15 juni: 
Salamanca (Spanje): ExpIna 
2002, nationale postzegel
tentoonstelling georgani
seerd door de Grupo Filatelico y 
Numismatico Salmantino In
formatie. Comision Organi-
zadora Exfila 2002, Apartad 
477,37001 Salamanca. 
• 2 t/m II augustus: 
Seoul (Zuid-Korea). PhiIaKo-
rea 2002, wereldpostzegel-
tentoonstelling onder FlP-pa-
tronaat, georganiseerd door 
de Philatelic Federation of 
Korea. Convention and Exhi
bition Center (COEX). Infor
matie: Organizing Commit
tee, 154-1 Seorin-dong, Jong-
no-gu, Seoul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philatc-
Iistcn-Verband in samenwer
king met het Verband Schweize
rischer Philatelisten-Vereine 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In-
lichüngen: Postfach 532, FL-
9490 Vaduz (Liechtenstein). 
Informatie over het inzenden 
van Liechtenstein-inzendin-
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs-
sel, telefoon 0180-321538, e-
mail ari haasnoot(g)iii nl. 
• 30 augustus-3 september: 
Amsterdam. Amphilcx 2 002. 
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. €5.00 per 
dag, €10 00 voor een passe
partout. Kinderen tot en met 
12 jaar gratis. Inlichtingen: 
VOF Amphilex 2002, Kamer 
AA 1170, Postbus 30250, 

2500 GG 's-Gravenhage. 
• 20, 21 en 22 september: 
Leipzig (Duitsland). Philate-
lia met T'card & MunzExpo. 
Informatie- KolnMesse Aus
stellungen, Postbus 210760, 
D-50532 Köln (Duitsland). 
• 28 en 29 september: 
Helmond. Pro-Phil/Limphilex. 
Veka Sporthal, Deltweg 201. 
Openingstijden, op zaterdag 
28/9 van 10 tot 16 30 uur en 
op zondag 29/9 van 12 tot 16 
uur. Informatie: W van der 
Sommen, Le Sagen ten 
Broeklaan 61, 5615 CREind-
hoven. 
• 18, ig en 20 olrtober: 
Apeldoorn. Postex 2002, na
tionaal postzegelverzame
laarsevenement met tentoon
stelling in de categorieën i, 2 
en 3, alsmede Jeugdklasse, 
Propagandaklasse en i-ka-
derklasse. Americahal, Laan 
van Erica. Uitgebreide infor
matie volgt t.z.t. in Filatelie. 
Aanmelding sluit op 31 mei 
2002. Inlichtingen: L.L. Lou-
werse, Koningin Wilhelmi-
nastraat 51, 2811T Reeuwijk, 
telefoon 0182-395103. 
• 23 en 24 november: 
Dieren. Themanifestotie'02. 
Thematische tentoonstelling, 
georganiseerd door de Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie (NVTF) 
ter gelegenheid van het 50-ja-
rig bestaan Themanifesta-
tie'02 bestaat uit twee onder
delen, de wedstrijdtentoon
stelling Eurothema 2002 met 
internationale deelname en 
een wedstrijdtentoonstelling 
in de klassen 2 en 3 plus i-ka-
derklasse, Open klasse en 
Jeugdklasse. Ca. 500 kaders, 
handelaren, jeugdactivitei-
ten, rondleidingen, lezingen 
en diverse presentaties Za
lencentrum Theothorne, Cal-
lunaplein 77. Toegangsprijs 
€2 .50 . Openingstijden op 
zaterdag 23 november van 10 
tot 18 uur en op zondag 24 
november van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: P. Struik, Suze 
GroenewegstraatiSi , 1442 
NG Purraerend, telefoon 
0299-425078, e-mailadres 
struik p(a)planet nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 9 maart: 
Dronten. De Open Hof, 
13 30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. Nationale uerzamel-
beurs De Koepel, Kapittelweg 
399a, 10-17. Telefoon 036-
5304354 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16 Telefoon 010-5916747. 
Steenbergen-Welberg. De 
Vaert, Kap Kockstraat 54,10-
15 Telefoon 0167-523361. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521-511185. 
Voorschoten. Cultureel cen
trum Prinses Marijkelaan 4, 
10-16 Telefoon 071-5611719. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 

Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
• 10 maart: 
Alkmaar. De Hoornsevaart, 
Hertog Albrechtweg 4,10-17 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9 30-12.30. Telefoon 
0493-691428 
Harmeien. H.I.-gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11-
16 Telefoon 030-6011918. 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16 
Telefoon 0597-592676 
• 16 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad-
w e g 3 , tijden onbekend. Tele
foon 0596-626213. 
Gouda. Het Anker, Emma-
straat49,10-16. Telefoon 
0182-631858. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17 Telefoon 
036-5304354. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,10-16. 
Telefoon 071-4030659 
Mijdrecht. Dr J. van der 
Haarlaan 6,10-14. Telefoon 
0297-289322 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
0348-452311. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
10-16. 
• 17 maart: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat 99, 
10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan 881,11-16 Tele
foon 030-6011918. 
Den Helder. Schouwburg De 
Kampagne, Bernhardplein, 
10-16. Telefoon 0223-
612544. 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,10-13. Telefoon 046-
4492604. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof-
laan 169,11-16. Telefoon 071-
5215942 
Sittard. Grensruildag Trevia-
num, Deken Haenraetsstraat 
1,10-17. Telefoon 046-
4518522. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0414-367786 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608 
• 23 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13 30-16.30 Te
lefoon 0181-415640 
Dieren. NFV Skandinauie 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 020-
6329018. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg3,10-16. Telefoon 
0313-650802. 
Emmeloord. De Flevopoort, 
Smeden i, 10-16 Telefoon 
0527-616650. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt Veemarkthal, Sart-
reweg, 9.30-17. Telefoon 

030-2886891. 
• 24 maart: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 036-5291178. 
Echt. St. Jons, Cypresstraat 
58,9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Eindhoven (Woensel). VTA 
Henriette Roelants, Kelder
mansstraat 43a, 10-16. Tele
foon 040-2416358. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.30-16.30. Te
lefoon 0486-474197. 
Haarlem. De Schakel, Scho
terweg 83 (hoek Pijnboom
straat), 11-15 30. Telefoon 
023-5334252-
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijenmonde 4,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt Veemarkthal, Sart-
reweg, 9.30-17. Telefoon 
030-2886891. 
• 25 maart: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.30-22 Telefoon 024-
3974654-
• 30 maart: 
Deventer. Wijkgebouw, Van 
Vlotenlaan 85,10-16. Tele
foon 0570-592074. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat9,10-17 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Nieuw-Vennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198 
Veenendaal. CSG, Boompjes-
goed 14, 9-16 Telefoon 0318-
511031. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat i, 10-16 Telefoon 038-
4216493. 
• 31 maart: 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-16. 
• I april: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat2,11-16. Tele
foon 0343-563844 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
• 3 april: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.30-17. Telefoon 071-
3614198 
• 6 april: 
Abbekerk. De Nieuwe Haven, 
13-17 Telefoon 0229-
591293. 
Dronten. De Open Hof, 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305 
Groningen. Contactdag Neder
landse Vereniging uoor Themati
sche Filatelie Martiniplaza (in
gang Expositielaan), 10-16 
Telefoon 0299-425078. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vingastate 7,10-16 30. Tele
foon 058-2662932 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-16 Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur) 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16 30 
Telefoon 0341-256163. 



uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijlchof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 

VEILINGEN 

7,8 en 9 maart: 
Berlijn (Duitsland). Heinrich 
Kohler, Postfach 3680, D
65026 Wiesbaden (Duits
land). 

15 en 16 maart: 
Rotterdam. Postzegelveiling 
Rijnmond, Westewagen
straat 60, telefoon 010
2130986. 

12 en 13 april: 
Enschede. Veiling 167. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603,7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500. fax0534341094. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

12 en 26 maart, 9 en 23 april: 
Verrassmgsiegds. Velletjes van 
twaalf zegels van €0.39. 
27 april: 
RodeKruiszegels 
De Rode Kruis Bloesemtocht 
2002 (tiende editie) vormt het 
thema van een velletje met 
zes dezelfde gegomde post
zegels van €0.39+0.19. 
7 mei: 
Verrassingszegd. Velletje van 
twaalf zegels van €0.39. 
14 mei: 
Vijftig joor 'De Ejteling' 
Sprookjes en attractiepark 
'De Efteling' bestaat jaar; vel
letje met zes verschillende 
postzegels van €0.39. 
21 mei en 4 juni: 
Verrassmgszegels. Velletjes van 
twaalf zegels 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: 
Europazcgels 
Velletje van zes postzegels 
van €0.54 (twee verschillende 
zegeltypen). 
18 juni; 2,16 en 30 juli; 13 en 
27 augustus: 
Verrassingszegels, Velletjes van 
twaalf zegels van €0.39. 
30 augustus: 
i50jaor postzegels 
Derde uitgifte t.g.v. '150 jaar 
Nederlandse postzegels'; ver
schijnt tijdens Amphilcx 2002 
(30 augustus3 september 
2002). Velletje met twee ver
schillende zegels van €0.39. 
24 september: 
Industrieel erjgoed 
Velletje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende postzegels van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met zes verschillen
de, gegomde postzegels van 
€0.39 en meteen toeslag van 
€0.19. Uitgegeven in samen
werking met de Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. 
26 november: 
Kortingzcgcls ('DecembeRegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegel 
Zegel om samen met een kor
tingzegel het normale bin
nenlandse briefiarief te vor
men. Velletje met vijf dezelf
de postzegels. Waarde nog 
onbekend. 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
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Deze maand kan ik u berich
ten over drie bijzondere 
poststempels die in de 
maand maart zullen worden 
gebruikt. Ik noem daarbij 
uitsluitend de stempels die 
ik nog niet eerder in mijn ru
briek heb genoemd. Het 
stempel van de postzegel
beurs in München staat ver
meld in het vorige nummer 
van Filatelie. 

BIJZONDERE 
POSTSTEMPELS 

Alle ontwerpen van de hier
onder besproken bijzondere 
stempels zijn van Paul Pleijs. 

75 jaar De Philatelist 
Op 2 maart 2002 bestond de 
vereniging De Philatelist vijf
enzeventig jaar. Ter gelegen
heid van dit jubileum is een 
bijzonder poststempel ge
bruikt. In het stempel is het 
zogenoemde driestuiver
stempel afgebeeld; dat is het 
vignet van deze Amsterdam
se postzegelvereniging. 

■•̂ YvMati 

NIPA Antwerpen 
Op 16 en 17 maart 2002 
wordt in Antwerpen de 
NIPAbeurs gehouden. De 
afbeelding in het bijbeho
rende stempel laat Christof
fel Plantijn zien. Zijn druk
kerij Ojficina Plantiniona was 
een van de grootste in het 
Europa van de zestiende 
eeuw. Ook een loden letters
taafje ('a') is op het stempel 
afgebeeld. Er verschijnt ver
der ook een beursenvelop. 
Daarop is een afbeelding van 
een 'letterbak' te zien, een 
kast waarin de loden letters
taafjes gesorteerd klaarla
gen: hoofdletters ('kapita
len') en kleine letters ('on
derkastletters', zo genoemd 
omdat ze in het onderste 
deel van de 'letterbak' wer

den bewaard. 
U kunt de beursenvelop be
stellen bij de Collect Club van 
PTT Post in Groningen, 
Postbus 30051, 9700 RN 
Groningen. Het bestelnum
mer is 632253 en de prijs is 
€2.27. 
Als u toch in Antwerpen 
bent, breng dan ook eens 
een bezoek aan het boek
drukmuseum PlantinMore
tus, Vrijdagmarkt 22 (geo
pend van 10 tot 16.45 uur, 
niet op maandag). 

Dag van de Jeugdfilatelie 
Eveneens op 16 en 17 maart 
is er een postzegelbeurs in 
BerkelEnschot, waar op 16 
maart de Dag van de Jeugdfi
latelie zal worden gevierd. 
Het bijzondere poststempel, 
dat op beide dagen zal wor
den gebruikt, laat een af
beelding zien van het ge
meentewapen van de sinds 
1810 bestaande gemeente 
BerkelEnschot met daarin 
drie torentjes en een ploeg. 
Verder zien we in het stem
pel een afbeelding van de ab
dij 'Onze lieve Vrouw van 
Koningsoord'. De bouwvan 

 ^ ;Dag v a n de 
ui Jeugdfi latel ie 

oi': 1617 maart 2002 
deze abdij ving aan in 1936. 

EERSTEDAG
ENVELOPPEN 

Met ingang van 2002 is de 
stempeling van de eersteda

genveloppen verbeterd. PTT 
is afgestapt van de vette, vol
le stempels, en gebruikt nu 
stempels met 'holle letters'. 
Deze nieuwe stempels ver
minderen het drukeffect op 
de eerstedagenveloppen. Ter 
illustratie toon ik twee af
beeldingen die dit effect 
mooi weergeven. 
In 2000 en 2001 gaf de 
NVPH speciale thema's mee 
aan de eerstedagenvelop
pen, respectievelijk '50 jaar 
eerstedagenvelop' en 'Van 
gulden naar euro'. In 2002 
wordt deze jonge traditie 
voortgezet. Het thema is dit 
jaar'150 jaar postzegels'. 

SPECIALE ENVELOP 
KONINKLIJK HUWELIJK 

Het Koninklijk Huwelijk 
mag dan alweer achter de 
rug zijn, ik wil u toch nog 
even inlichten over een spe
ciale uitgave van PTT Post in 
samenwerking met Munt
post. Er is namelijk ter gele
genheid van het huwelijk 
een speciaal poststempel 
vervaardigd. Een afdruk van 
dit stempel werd geplaatst 

op een bedrukte envelop 
(formaat 175x125 mm) met 
daarop een afbeelding van 
de Gouden Koets en een 
plattegrond van de route van 
de koets door Amsterdam. 
De envelop is gefrankeerd 
met de twee postzegels die 
ter gelegenheid van het hu
welijk op 10 januari 2002 
werden uitgegeven. Het 
stempel toont de in elkaar 
vervlochten letters 'W' en 
'M'. Uiteraard is de dagteke
ning van het stempel 0202
02. 
De envelop kan alleen in 
combinatie met een 10 Euro
munt (die ook ter gelegen
heid van het huwelijk werd 
uitgegeven) worden besteld 
bij: PTT PostMuntpost, 
Postbus 237, 2740 AE Wad
dinxveen. Het setje kost 
€14.95 plus €1.95 verpak
kings en verzendkosten. 

INTERESSANTE 
WEBSITES 

In deze moderne tijden wil 
ik graag uw aandacht vesti
gen op enkele interessante 
websites. Als het om bijzon

■fir;^/-

dere poststempels gaat kunt 
u een bezoek brengen aan de 
site van Po 8t Po en de site 
van de Collect Club. De URX's 
zijn: www.poenpo.nlen 
vvww.collectclub.nl. 
Als u toch aan het internet
ten bent, breng dan ook 
eens een bezoek aan de ei
gen site van ons maandblad 
(www.go.to/filatehe) en de 
site van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel
Handelaren (www.nvph.nl). 
Op de site van de NVPH 
vindt u alles op het gebied 
van eerstedagenveloppen en 
catalogi. 

http://anadoo.nl
http://www.po-en-po.nlen
http://vvww.collectclub.nl
http://www.go.to/filatehe
http://www.nvph.nl
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NEDERLAND 

Postwaardestukken 
alleen in euro 
Van de postwaardestuk
ken die op 2 juli 2001 ver
sehenen, zijn er twee na 
zes maanden al weer ver
vangen. Het gaat om de 
briefkaart en de verhuis
kaart, die per 2 januari 
2002 geen dubbele waar
deaanduiding hebben, 
maar alleen nog een aan
duiding in euro. 
Van hetpriontyblad is 
nog geen nieuwe versie 
gemeld. Een compleet 
nieuwe type postwaarde
stuk is de verhuiskaart 
voor zakelijke gebrui
kers. 

Bnefl<aart 
Het zegelbeeld Tien uoor 
uu; Post (ontwerp Fred In
klaar) heeft alleen nog de 
waardeaanduiding €0.39 
met het jaartal 2002. De 
fosforbalk van 5 bij 25 
millimeter staat nog 
steeds rechts van het ze
gelbeeld. De kaart heeft 
weer vijf adresregels, met 
het postcodekader op de 
vierde regel. 
De strips van vijf kaarten 
zijn vervaardigd van een 
duidelijk dikker en ruwer 
karton dan dat van de vo
rige briefkaart. De kaar
ten variëren van boven 
naar onder in hoogte: res
pectievelijk 100, 98, 98, 
96 en 94 mm, waarbij de 
onderste kaart een gesne
den onderkant heeft en 
de andere kaarten twee

zijdig geperforeerd zijn. 
Deze setjes waren op de 
uitgiftedatum niet overal 
beschikbaar. Op het kan
toor ArnhemJansplein 
verkocht men begin janu
ari nog oude kaarten. Bij 

forbalk van de nieuwe 
verhuiskaart is nu 25 mil
limeter hoog in plaats 
van 20. Van boven naar 
onder meten de kaarten 
100, 98, 96, 96 en 94 
mm. 

de stand van de Collect 
Club op de Filateliebeurs 
waren nietdichtgelijmde 
setjes verkrijgbaar, waar
bij de tweede kaart niet 
de gebruikelijke bescha
digingen vertoont. 

Verhuiskaart 
De verhuiskaart met het 
zegelbeeld 20 uoor uu; ver
huizing (ontwerp Max 
Kisman) heeft ongeveer 
dezelfde veranderingen 
ondergaan als de brief
kaart: de waardeaandui
ding bestaat uitsluitend 
uit€0.39, hetjaartalis 
2002 en de kaart heeft vijf 
adresregels. Ook het kar
ton van deze kaarten is 
ruwer en dikker. De fos

Van deze verhuiskaart is 
al een exemplaar gesig
naleerd dat vóór de jaar
wisseling gebruikt is: een 
kaart van 96 mm hoogte, 
vermoedelijk verzonden 
uit Ter Aar, afgestempeld 
in Zwolle op 27 decem
ber 2001. 

Bedrukte kaarten in A6
formaat zijn nog niet ge
vonden. 

Verhuiskaart uoor 
zakelijke klanten 
In het kader van de Ver
huisservice voor bedrij
ven heeft PTT Post op 2 
januari 2002 een speciale 
verhuiskaart geïntrodu
ceerd. 

De kaart heeft als zegel
beeld een afdruk van de 
zakenpostzegel van 
€0.39 en een illustratie 
op de linkerzijde in de
zelfde stijl van ontwerp
ster Mieke Gerritzen. De 
fosforbalk van 5 bij 25 
millimeter staat ook bij 
deze kaarten rechts van 
het zegelbeeld. De kaart 
wordt geleverd met voor
gedrukte gegevens van 
het oude en nieuwe 
adres, dus gaat het om 
kaarten in A6formaat. 
Op het postkantoor zal 
men ze vergeefs zoeken, 
wel zijn exemplaren ver
krijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen. Die 
verzamelaarsexemplaren 
zijn natuurlijk aan de 
achterzijde onbedrukt. 

Een curieus stuk 
Een kleurenkopie van een 
curieus stuk ontvingen 
we van de heer P. Ver
meulen uit Amsterdam. 

van het vorige type. Voor 
PTTmedewerkers moet 
dit soort stukken een 
ramp zijn, als ze tenmin
ste nog de moeite nemen 
om te controleren of de 
frankering klopt... 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Onder het motto 'Een 
nieuwe auto winnen is 
net zo gemakkelijk als 
het posten van een brief 
organiseerden de Argen
tijnse posterijen vorig 
jaar een wedstrijd. Deel
nemers moesten gebruik 
maken van een voorge
frankeerde en voorge
adresseerde envelop die 
in het hele land te koop 
was. In het zegelbeeld 
(75 c.) van deze envelop 
staat een groen klavertje
vier afgebeeld tegen een 
achtergrond van rood, 
blauw en geel. Oplage 

Het gaat om een verhuis
kaart van het nieuwste 
type, die op g januari 
2002 aangetekend ver
zonden werd. De bijfran
kering, die nagenoeg de 
hele adreszijde van de 
kaart bedekt, bestaat on
der meer uit een uitknip
sel van het waardestem
pel van een verhuiskaart 

van de envelop was 
700.000 exemplaren, de 
uitgiftedatum 20 juli 
2001. 

Op 10 oktober 2001 ver
scheen een envelop met 
als illustratie en zegel
beeld ($ 0.50) een teke
ningvan een brievenbus 
waarin twee handen elk 



sen brief steken, met 
daarbij de tekst Tu carta 
va a \a escuela. Oplage 
100.000 stuks. 

Twee dagen later, op 12 
oktober 2001 kwamen 
nog twee enveloppen uit, 
allebei met een bijpas
sende kaart erin: 

'Lente', met in het zegel
beeld ($ 1.25) een lieve
heersbeestje en in de lin
kerbovenhoek afbeeldin
gen van bloemen; oplage 
10.000 stuks; 
'Moederdag' ($ 1.25), 
versierd met harten; op
lage 5.000 stuks. 

Australië 
Per traditie gaf de Austra
lische post ter gelegen
heid van het Chinees 
nieuwjaar ('Jaar van het 
Paard') twee prepoid-enve-
loppen uit, beide met een 

andere ($ 1.58) voor ver
zending naar het buiten
land. Net als in voorgaan
de jaren zijn ze ontworpen 
door Luis Chang, die dit 
keer ook een voorgefran
keerde prentbriefkaart 
($ 1.20) aan de emissie 
toevoegde. Uitgiftedatum 
8 januari 2002. 

Op 6 februari 2002 kwam 
in Australië een Interna
tional Prc-Paid Envelope uit 
ter gelegenheid van de 
Olympische Winterspelen 
in Salt Lake City. Zegel
beeld en illustratie tonen 
skiers (schansspringen 
en afdaling), terwijl in de 
linker benedenhoek het 
logo van de winterspelen 
afgedrukt staat. 'Port Be
taald', prijs $ 1.58. 

Italië 
Guglielmo Marconi, pio
nier op het gebied van de 
draadloze telegrafie en 
Nobelprijswinnaar 
(igog), werd op 12 de
cember 2001 geëerd met 
een briefkaart. De Itali
aan Marconi werkte ja
renlang in Engeland. Di
recte aanleiding voor 
deze uitgifte is de tot
standkoming van de tele
graafverbinding tussen 
Engeland en Canada, 100 
jaar geleden. De buiten
landbriefkaart heeft nog 
een dubbele waardeaan
duiding: 1000 lire/€o.52. 

CARTOUNA POSTAIE 

CARTOUNA POSTALE 

<e» <.ac 

de aanduiding 'Port be
taald'. De ene envelop 
($ 0.54) is bedoeld voor 
binnenlands gebruik, de 

De emissie 'De vrouw in 
de kunst' omvat behalve 
postzegels ook een brief
kaart met in het zegel

beeld het portret van Lu-
crezia Panciatichi door 
Agnolo Bronzino (1540). 
Van die emissie ver
scheen oorspronkelijk 
een oplage met waarde
aanduiding in lires en la
ter een oplage met dub
bele waardeaanduiding 
(lire en euro). Per 2 janu
ari 2002 is de derde opla
ge verschenen, nu uit
sluitend in euro. Het ta
riefvoor een briefkaart 
binnenland is €0.41. 

Oostenrijk 
De gems is het onder
werp van een briefkaart 
(€0.51) die op I januari 
2002 verscheen in de 
reeks 'Bescherm de be
dreigde dieren en plan
ten'. Hoewel het Nieuw
jaarsdagwas, kon men 
op de dag van uitgifte op 
het centrale stempelkan-
toor terecht voor een 
eerstedagstempel. 

Voor dit jaar staan in 
Oostenrijk nog een brief-

van H. Boris en H. Gleb 
(02-04-2001); 
- Stewardess Nadeshda 
Koeptsjenko (og-04-
2001); 

kaart (beschermde plant) 
en een envelop (125 jaar 
Tuinbouwmaatschappij) 
op het programma. 

Rusland 
Enveloppen, klein for
maat, met waardeaandui
ding 'A', met vermelding 
van de besteldatum, die 
vaak ver voor de uitgifte
datum ligt: 

- Brjansk-gebied, Bojan-
monument (07-09-2000); 
- Nieuwjaarswens, kerst
man in slee getrokken 
door drie paarden (03-10-
2000); 
- Kerstwens, kerkgebouw 
en dennenboom met 
sneeuw (03-10-2000); 
- Nieuwjaarswens, kerst
ballen en dennentakken 
(14-11-2000); 
- Dimitriev-klooster in 
Wologda, gesticht in 
1371 (Og-I2-2000); 
- Beeldhouwer Erzja (Ne-
fedov) (20-12-2000); 
- Stad Ssarov, standbeeld 
H. Serafim (18-01-2001); 
- Smolensk-gebied, kerk 

- Kamtsjatka-onderzoe-
ker S.P Krasjeninikov 
(15-05-2001); 
- Kosmonaut G.S. Titov 
(10-05-2001). 

Verenigde Naties 
(Geneve) 
Een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart van het 
Palais des Nations in 
Geneve verscheen op i 
januari 2002. De kaart 
kost 1.30 f. en is in een 
oplage van 68.000 stuks 
gedrukt bij Joh Enschede' 
Stamps Security Printers in 
Haarlem. 

Verenigde Naties 
(Wenen) 
Een pnority-briefkaart 
van €0.51 toont in het 
zegelbeeld een foto van 
de beroemde klokkento
ren van Graz en links op 
de kaart een foto van het 
Operagebouw uit die
zelfde plaats. Ook deze 
kaart werd bij Enschedé 
gedrukt, in een oplage 
van 83.000 stuks. Uitgif
tedatum I januari 2002. 
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SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

2 1 . VERVALSINGEN TEN NADELE VAN 
DE POSTERIJEN (AFLEVERING 7) 

In de vorige aflevering 
van deze rubriek werd 
een begin gemaakt met 
het behandelen van de 
vervalsingen van Frank

rijk. Zoals ik toen al 
schreef, bezit ik niet alle 
vervalsingen die ten 
nadele van de post zijn 
gemaakt. Sommige daar

van zijn zo zeldzaam dat 
ze alleen in een postmu

seum bekeken kunnen 
worden. 

Frankrijk [2] 
Na het bekend worden 
van de vervalste zegel van 
25 centimes in het type

Semeuse in 1922 duurde 
het tot 1929 voordat een 
volgende vervalsing werd 
gevonden. 

1F50 typePasteur 
'Faux de Marseille' 
In de kelder van een pand 
in Marseille werden in 
augustus 1929 de eerste 
blokken van vijfentwintig 
van deze vervalste zegel 
ontdekt. Het bleek dat 

een zekere Martini niet 
alleen deze vervalsingen, 
maar ook andere verval

ste zaken in zijn werk

plaats had gedrukt. De 
zegels werden met be

hulp van steendruk ver

vaardigd, in vellen van 
honderd zegels met op de 
onder en bovenranden 
van het vel de bekende 
drukvormstrepen en in 
het midden van de zij

marges en in het midden 
zogenoemde aanlegpun

ten. In 1935 kwam van de 
40.480 in beslaggeno

men vervalste zegels een 
behoorlijk aantal exem

plaren op de filatelisti

sche markt. Vermoedelijk 
werden ook deze verval

singen weer ontvreemd 
uit het archief van het Pa

leis van Justitie. Echt ge

bruikte exemplaren zijn 
niet bekend. 
Het opvallende aan deze 
vervalsing is dat zowel 
het beeld als de letters en 
cijfers weinig verschillen 
vertonen met de originele 

Afbeelding 45 TypePasteur 'Faux de Marseille' 

zegels. Alleen de 'U' van 
'PASTEUR.' is hoekig aan 
de onderkant, in tegen

stelling tot de 'U' op de 
originele zegels, die ron

der is (zie ajbeeldin^ 45). 
De perforatie, i4Xi3'/2 is 
gelijk aan die van de ori

ginele zegels. 

50 centimes typeSemeuse 
hgnée 'Faux de Marseille' 
In dezelfde kelder in 
Marseille werden ook vel

delen met vervalste ze

gels van 50 centimes in 
het typeSemeuse hgnée 
gevonden. Ook die ver

valsingen bleken door 
Martini langs fotolitho

grafische weg op de li
thografische steen geko

pieerd te zijn, waarna ze 
via steendruk werden ge

drukt. Er werden 31.420 
exemplaren in beslag ge

nomen. Het beeld van de 
vervalste zegels is vlak

ker, de zonnestralen ra

ken de zon, de perforatie 
is weer gelijk aan de ori

ginele tanding: i4Xi3'/2 
(ajbeelding 46). Ook van 
deze vervalsing werden 
weer exemplaren ont

Afbeeldmg 46 TypeSemeuse ligne'c 
'Faux de Marseille'. 

Onder afbeelding 47 TypePaix Onder ajbeelding 48  TypePaix 'Foux de Barcelone', de Imkerzegel is 
'Faux de Barcelone' e'e'n tandmggat breder. 

vreemd uit het archief 
van het Paleis van Justi

tie, waarna ze op de 
markt kwamen! 

5 o centimes typePAIX 
Van de zegel van 50 cen

times in het typePaix be

staan twee verschillende 
vervalsingen, de 'Faux de 
Samoreau' en de 'Faux de 
Barcelone'. 
De eerste werd aange

troflfen in een groot pak 
ergens op een weg langs 
de oever van de Seine; het 
pak bleek duizend vellen 
met ongetande, vervalste 
zegels te bevatten. Wie de 
eigenaar van het pak was 
wist men niet. Na onder

zoek werden de drukker, 
Calousch, en zijn geld

schieter, Dufour, gear

resteerd. De vervalsingen 
bleken in Samoreau te 
zijn gedrukt, vandaar de 

naam. Wat er verder ge

beurde met de vervalsers 
is niet bekend. De ver

valsingen werden vernie

tigd, dat wil zeggen: op 
de weinige exemplaren 
na die we nu nog kennen 
en die men meer als sou

venirs beschouwd. De ze

gelafljeelding, de belette

ring en de cijfers zijn 
slecht getekend. 
De vervalsingen van 50 
centimes in het typePaix 
die bekend staan als de 
'Faux de Barcelone' cir

culeerden zowel in Parijs 
als daarbuiten. In juni 
1937 vielen in de sorteer

centra van de post de vele 
brieven met vervalste ze

gels op. 18 juli 1937 werd 
de Rus Israel Leonov ge

arresteerd en werd beslag 
gelegd op 118.000 valse 
zegels. Op zijn aanwij

zingwerd ook de Italiaan 

Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen door de auteur van deze 
rubriek kunnen de redactie van Filatelie een briefje 
schrijven. Het adres is: Redacte Filatelie, Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

Afbeelding 49 
origineel Paris 

Exposition 
Internationale 1957 

Afbeelding 50 
'Faux 1'Exposition 
de 1937', een uer

ualsing ten nadele 
uan de post 

Rechtsonder ajbeel
ding 5i'FauxrEx

positiondeig57', 
dit IS een ucrualsing 

ten nadele uan de 
uerzamelaor 
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>iuminiato en een onbe
;ende extremist gearres
eerd. De vervalsingen 
verden in Barcelona ge
irukt, vandaar de naam. 
n eerste instantie tracht
e men een typeII van dit 
:egel na te maken; uit
eindelijk werd het type
II. Ondanks het feit dat 
;r veel brieven verzonden 
;ijn en door de PTT in be
lagwerden genomen, 
;ijn gebruikte exempla
en zeldzaam. 
3e perforatie is i4'/4Xi3'/4 
afbeelding 47). Het opval
ende bij de geperforeer
le vervalste vellen is dat 
nen, om de 'kam'perfo
ratie in horizontale rich
ing er zo goed mogelijk 
jit te laten zien, iedere 
weede zegel een extra 
Derforatiegat meegaf 
Hierdoor zijn brede en 
ämalle zegels ontstaan 
afbeelding 48). De afbeel

ding is wat grover, er is 
sprake van een groter 
contrast in de lijnteke
ning, de letters hebben 
verschillende hoogten en 
zijn smaller, waardoor 
meer ruimte tussen de 
letters is ontstaan. 

50 centimes 
'Faux 1'Exposition de 1937' 
Op 31 mei 1937 vermeld
de Baron de Vinck in een 

artikel dat gepubliceerd 
werd in l'Echo de la Timbro
logie de vondst van de ver
valsing die bekend staat 
als de 'Faux de l'Exposi
tion de 1937'. De beken
de Parijse postzegelhan
delaar en expert A. Brun 
onderzocht één van de 
twee vellen van honderd 
'zegels' en dateerde zijn 
rapport op 20 april 1937. 
Opvallende verschillen 
tussen vervalsing en ori
gineel zijn de perforatie 
(i4'/4Xi3'/i in plaats van 
i4Xi3'/2, het aantal tan
den (verticaal 15 in plaats 
van 14) en het hogere for
maat van het zegelbeeld. 
Verder is de naam van de 
graveur, D. GALANIS, 
verbasterd tot D CALA
NIS; het zegelbeeld en de 
belettering zijn veel gro
ver; de hoornblazer heeft 
meer een skeletvorm; de 
hoorn en vaan zijn nau
welijks voorzien van ar
ceringen; zie ajbeelding 4g 
(origineel) en ajbeelding 
50 (vervalsing). 
Van deze vervalsing ten 
nadele van de posterijen 
is inmiddels ook een ver
valsing ten nadele van de 
verzamelaar gemaakt. 
Deze afbeelding is nog 
veel grover; de naam D. 
CALANIS is nauwelijks 
meer herkenbaar en de 

letters staan schots en 
scheef èn dansen (afbeel
ding 51). Zie voor de ver
schillen de uitvergrote 
naam ajbeelding 52 (echte 
zegel, postvervalsing, 
verzamelaarsvervalsing). 

Marianne de Gandon 
'Faux de Turin' 
In het Bulletin Officiel des 
Postes van 20 juli 1946 
werd meegedeeld dat er 
vervalsingen ten nadele 
van post waren aange
troffen. De postbeamb
ten werden gewaar
schuwd voor deze ver
valsingen in de waarden 
20F. (donkergroen), 25F. 
(bleekviolet), 50F. (vaal
roodbruin) en looF. (ro
zerood) in het typeGan
don. De vervalsers en hun 
kompanen werden in Tu
rijn gearresteerd, vandaar 
de naam 'Faux de Turin'. 
De vervalsingen zijn ge
drukt in hoogdruk (boek
druk), de originele in 
diepdruk (plaatdruk). De 
achtergrond van het ze
gelbeeld van de verval
sing is daardoor vol in 
plaats van voorzien van 
fijne gravering zoals bij 
de originele zegels. De 
vervalsingen zijn geper
foreerd met lijnperforaat 
ii'/2 en hebben over het 
geheel genomen een 

slechte afdruk. Van de 
20F. is bekend dat er gro
te aantallen op de markt 
zijn gekomen (ajbeelding 
53). Of de vervalsingen 
echt gebruikt zijn is niet 
bekend; vervalsingen op 
brief heeft men namelijk 
nog niet gezien. 

15F. Marianne de Gandon 
'Faux de Marseille' 
Begin februari 1950 werd 
een circulaire verspreid 
onder regionale en de
partementale postdirec
teuren en directeuren van 
hulppostkantoren. In die 
circulaire wordt gewaar
schuwd voor een nieuwe 
vervalsing ten nadele van 
de post, namelijk de ze
gel van 15F. rood in het 
typeGandon. De onder
zoeken richtten zich in 
het bijzonder op de we
derverkopers van postze
gels, zoals de taboes in 
Marseille, waar de mees
te vervalsingen opdui
ken. Dit resulteerde in de 
arrestatie van twaalf we
derverkopers, die al snel 
werden veroordeeld (ze 
kregen uiteenlopende 
straffen), maar verder 
bleef het stil. De maker 
van de vervalsingen wist 
men in ieder geval niet te 
arresteren. In de circulai
re wordt als belangrijkste 

kenmerk aangegeven dat 
er in plaats van de naam 
van de graveur GANDON 
nu CANDON staat. Ver
der wordt vermeld dat de 
halsschaduw strakker is 
getekend en de schaduw
lijn in de hals duidelijker 
is. Later wordt duidelijk 
wat het belangrijkste 
kenmerk is: de enkele 
schaduwlijn onder de 
neus. 
Er zijn van deze verval
sing twee typen bekend. 
De eerste is volgens mij 
uit de beginperiode, 1950 
(ajbeelding 54). De be
langrijkste kenmerken 
zijn de naam CANDON, 
drie lijntjes rechtsonder 
in de hals, een punt in de 
halsschaduw en één lijn
tje onder de neus (zie af
beelding 55). Het tweede 
type stamt vermoedelijk 
uit een latere periode {af
beelding 56). Ook hier is 
de naam verbasterd tot 
CANDON, maar nu zijn 
er echter vier lijntjes 
rechtsonder in de hals 
zichtbaar, twee puntjes 
in de halsschaduw en 
twee lijntjes onder de 
neus. Voor verdere afwij
kingen verwijs ik naar aJF
beelding 57. De perforatie 
is bij beide vervalsingen 
i4'/4Xi3. 

«»■GALANI» 

• «AlJ i l l l t 

CUCftlAOl« 

Links: ajbeeldmg 52  uitvergro
tingen van ie naam van degra
veur op de zegels; van boven naar 
beneden 'D.Galanis' (echt), 
'D Calams' (postverualsing) en 
'D.Caianis' [verzamelaars
vervalsing}. 

Linksonder: afbeelding 55 
TypeGandon 'Faux de Turin' 

Afbeelding 54 TypeGandon 
'Faux de Marseille'; typeL 
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Afbeelding 56 TypeGandon 
'Faux de Marseille'; typcIl. 

Hieronder: Imks ajbeclding 55 
de tekening brengt de kenmerken 
uan typeI m beeld. Rechts: 
afbeelding 57tekening met de 
kenmerken van typcIL 

(jitMir 
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e 3.50 

53/54 £ 15.50 
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304/06 e 5 95 
332/33Af 11 70 
372/73 e 2,90 
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2 
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3 25 
4 70 
7,20 
7,20 
3,60 
2,95 

130/32 E 
133/35 E 
136/38 f 
139/42 E 
143/44 F 
145/47 E 
148/52 E 
153 E 
154/55 E 
156/59 E 
160/61 E 
162/65 £ 
166/68 E 
169/72 e 
173/75 £ 
176/77 £ 
178/79 € 
180/83 E 
184/87 £ 
188/91 e 
194/96 £ 
197/00 f 
201/04 € 
Blokken 

2 
3 
4 
Groenland 

2 95 
5,40 
5.95 
5 40 
2.40 
4,70 
5,00 
1,60 
2,70 
4 85 
2.70 
3 95 
4 30 
4,50 
4 60 
2,05 
1,80 
3 95 
3,60 
3,60 
2 70 
4,30 
3 60 

5,90 
5 90 
1,80 
2,70 

1/9 
10/18 
19/27 
28/29 
30 
31 
32 
33 
34 
36/52 
56/58 
59 
62/63 
64 
70 
71 
91 
99 
105 
107 E 
119/20 £ 
121 E 
128 E 
131/33 E 
136/38 E 
139 E 
143/44 E 
145/46 £ 
149 £ 
150 £ 
156 £ 

41,50 
E121,50 
E 54.00 
E 41.40 
£ 2 1 5 
E 2 1 5 
E 6 50 

2,50 
1 15 

14 40 
2,95 
2 1 5 
3 80 
1 0 5 
1 0 5 
1,80 
1,45 
1,05 
1 05 
1,35 
1,35 
1 8 0 
8 1 0 
1,60 
2.15 
1.05 
1 9 0 
2 15 
1 6 0 
2 1 5 
2,40 

162/63 e 
164/65 £ 
169/72 £ 
173 € 
174/75 € 
177/78 £ 
179/82 e 
183/84 £ 
185/86 £ 
189/92 e 
193/95 € 
197/98 £ 
206/07 € 
214 E 
217 E 
230 € 
232 E 
233/34 E 
235 £ 
242/43 E 
272/73 £ 
284/87 E 
290/91 E 
292/93 E 
295/00 £ 
Blokken 
1 £ 
2 £ 
14 £ 
Pakket 

1,50 
3,40 
5,95 
1,45 
2,95 
2,25 
4,30 
1,50 
2,95 
2,25 
3.25 
5.75 
2,511 
1.25 
1.25 
1,10 
1.60 
2.00 
1.45 
1.90 
4.85 
3 60 
3 80 
1 35 
3,40 

4,30 
1,80 
3,25 

2 £160 .00 
3 £ 
4 £ 

64,80 
32.40 

5 € 1 0 8 00 
6 £ 
Ttiule 
1/5 E 
IJsland 

10.80 

20.25 

2 €152.50 
3 E 44.80 
4 tand 12 1/2 

€ 108,00 
8 tand 12 1/2 

E 2 70 
9 land 12 1/2 

€ 25,00 
10 tand 12 1/2 

£ 10,80 
11 tand 12 1/2 

€ 
8 £ 
12 £ 
13 € 
15 £ 
16 € 
17 € 

35,00 
39 60 
21,60 
16,20 
14,40 
28.80 
30.60 

12 tand 12 1/2 
e 30.60 

14 tand 12 1/2 
£ 14.40 

20/22 £ 15 30 
47/61 E 360,00 
62/67 E 39 60 
68/74 £210 ,00 
75/81 € 237,50 
82/97 £545 ,00 
98/03 E 24 30 
104 
110 
111 
113 

€ 2,70 
e 79,20 
E 197,50 
€ 18,00 
€ 43,20 

115/19 €242,50 
120 £108 .00 
121 € 43 20 
122 €285 ,00 
154/57 € 5,85 
158/59 £ 53,50 
168/70 € 14,60 
171/80 € 55,00 
182/85 € 40.80 
186/88 € 28.80 

E 85 00 
189/98 £ 52,20 
Gouden Munten 
Nederland 
ƒ 5 . 0 0 1 8 1 2 

E 68.50 
ƒ 1 0 0 0 1 8 7 5 

€ 68 50 
ƒ 10,00 1876 

£ 68,50 
ƒ 1 0 , 0 0 1 8 7 7 

€ 68,50 
ƒ10 ,00 1879 

€ 68,50 
ƒ10 ,00 1897 

£ 80,00 
ƒ10 ,00 1911 

£ 68,50 
ƒ 1 0 0 0 1 9 1 2 

€ 68.50 
ƒ10 .00 1917 

E 68,50 
ƒ 1 0 0 0 1 9 2 5 

E 68 50 
Uni Daalder 
Goud 1979 

€ 80,00 
Dukaat 1974 

£ 50,00 
Dukaat 1985 

€ 52,50 
Dukaat * dubbele 
Dukaat m 
Cassette 
1996 £ 1 3 5 00 
Gouden 
1/2 rijder 

1750 £ 60 00 
Ned Antillen 
ƒ100,00 1973 

f 80,00 
Zuid Atrica 
Goud 
1 Rand 1964 

€ 60 00 
1 Pond 1928 

€ 80 00 
Krugerrand 
1982 E 390 00 
Amerika Goud 
20 Dollar 1904 

f 445 00 
20 Dollar 1907 

E 435 00 
Frankriik Goud 
1 0 F r s 1 8 5 9 

f 45 00 
1 0 F r s 1 8 6 8 

€ 50 00 
20 Frs 1854 

e 80 00 
20 Frs 1856 

€ 80 00 
20 Frs 1863 

€ 8 
20 Frs 1865 

£ 8 
20 Frs 1869 

E 8 
20 Frs 1906 

,00 

00 

00 
20 Frs 1909 

E 8 
Duitsland 
Pruisen 
Goud 
10 DM 1873 

£ 70 00 
10 DM 1903 

£ 70 00 
Engeland 
Goud 
Pond 1931 

E 95,00 
Mexico Goud 
2 Pesos £ 35,00 
2 1/2 Pesos 

€ 37,50 
Oostenriik 
Goud 
10 Corona 1911 

E 45 00 
10 Frank 1892 

£ 52 50 
Zwitserland 
Goud 
20 Frank 1947 

£ 85 00 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
t-*. m ̂ s. t .M. ■ TeL/Fax 0302618720 

S.J.C, den Oudsten Giro2i62775 
Bank 39.47.69.112 
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gratis verzamelingen en 
restantenlijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCOlijsten volgens Michel of Yvert cat. zijn welkom. 
Wij hanteren zeer redelijke prijzen. 

l a n O e n : kwaHteltsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W.Duitsland, Berlijn, D.D.R., 
Denemarken, Faroer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israël, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep. Suriname, Vaticaan, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

m o t i e v e n ! gratis prijslijsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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de venrayse 
postzegelhandel 
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Julianasingel 1  5802 AS Venray 
Winkel tel./fax: 0478586391 (bestellingen) 

Prijslijsten: tel. 0736572334, fax 0736572785 

«•. ̂
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Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa *^Cept" xxx 

(bel voor laatste dagprijs) 
Portugal xx/xxx 

Nederland o/xx/xxx 
Ned. gebr. Telefoonkaarten 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoekó, 3201 HR 

0181624635 
0629227782 

Het alternatief voor de rondzending 

Bestellijsten op maat! 

Onze computer selecteert uit onze voorraad uw verzamel

gebieden en maakt daar overzichtelijke lijsten van, die wij 
per post vezenden. Wij leveren zegels van de hele wereld, 
zowel op land als op thema geranschikt. In de lijsten 
gebruiken wij Michelcatalogusnummers. 

* Steeds wisselend aanbod 
■*■ Concurrerend geprijsd 
* Snelle levering met retourrecht 
* Meer dan 25.000 bestelnummers 

Nu ook poststukken en FDC's 
Vraag uw persoonlijke lijst aan op het onderstaande adres: 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./Fax 0793311218 
Email: arve@postzegelstekoop.nl 

Voor informatie over onze activiteiten: 

WWW.postzegelstekoop.nl 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienho 
mmi 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541 520302 
_ ..lail; kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 
kienhorst.breda@treeler.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
'^ '"^i l : insulinde@wanp'^"' 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 
>osttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

KILOWAAR MET VEELAL 2 0 0 0 / 2 0 0 1 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa . grote sortenng + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen : grote variatie i hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering 
MiSSIEWAAR 
Australië . veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 45 00 + € 3,50 porto / Orders boven € 45  portovrij 

Levering onder rembours + € 5,75 porto Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 GH EYSDEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
8,70 

13,70 
8,20 

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

7,30 

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

10,00 
18,25 
7,00 
6,60 

1 kg 
77,20 

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

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

SCANDINAVIË 
Z W E D E N  N O O R W E G E N  D E N E M A R K E N  F A R Ö E R 

G R O E N L A N D  I J S L A N D  F I N L A N D en A L A N D 
POSTFRIS  G E B R U I K T  P O S T Z E G E L B O E K J E S 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313419041 
D7U DOM UCDCPUCIT Faxnr. 0313413295 
r£.n nUlM nCnOl/rlCI I Emall: pzhranh@bart.nl 

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

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

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

mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhorst.breda@treeler.nl
mailto:osttrein@planet.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhranh@bart.nl
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SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Jan Doorenbosch t 
In een bijzonder lovend 
In memoriam bracht het 
Zwitserse blad Berner 
Briefmarken-Zeitung 
(BBZ) van januari jl. hul
de aan de onlangs overle
den Nederlandse filate
list Jan Doorenbosch. Als 
oprichter van de Studie
groep Zwitserland heeft 
deze Wageningse hoog
leraar veel gedaan voor 
het wekken van belang
stelling voor de postze
gels van Zwitserland, 
maar hij deed dat ook 
door zijn diepgravende 
studies van sommige 
klassieke emissies van 
datzelfde land. Zo was hij 
co-auteur van het hand
boek over de bekende ze
gels in het type-'staande 
Helvetia' en ook maakte 
hij door middel van een 
aantal publicaties andere 
belangrijke studies open
baar. Voor deze werken 
kreeg hij verschillende 
onderscheidingen. Het 
Zwitserse blad herdenkt 
hem bovendien als een 
trouw correspondent van 
de BBZ en een gewaar
deerde vriend. 

Veilinghouder vertelt 
Veel waardering is er ook 
voor een andere - geluk
kig zeer levende - Neder
landse filatelist, ditmaal 
in het International Bul
letin for Netherlands 
Philately van januari jl. 
Dat biedt een profiel
schets van de huidige di
recteur van het veiling
huis Van Dieten, Peter 
Storm van Leeuwen. 

Peter Storm van Leeumen: aan 
het iDOord oucr beleid bij ueilin̂ -
huis Van Dieten. . 

Daarin vertelt Storm van 
Leeuwen over de vernieu
wingen die hij bij de vei
lingen heeft ingevoerd. 
Ook geeft hij wat achter
gronden bij het op de 
markt brengen van de 

honderden proeven van 
zegelwaarden die afkom
stig zijn uit de kluis van 
de voormalige Dienst Ze
gelwaarden van de PTT. 
Twaalf veilingen, ver
spreid over vier jaar, zul
len heel wat aandacht 
vergen van het veiling
huis en de verzamelaars. 
Een van de resultaten is 
een nieuwe, aanzienlijk 
uitgebreide versie van het 
beroemde Proevenboek 
uit 1988. 

Trouw lid 
Het gouden regeringsju
bileum van de Britse ko
ningin Elizabeth II blijft 
ook in het land dat als het 
trouwste lid geldt van het 
Commoniüealth, Canada, 
niet onopgemerkt. 

Konmflin Elisabeth uan België: 
.. .grote populariteit dankzij netle
nen medische hulp achter dejront-
linies.. 

naar haar genoemde (en 
door haar gesteunde) 
muziekconcours, vero
verde de harten van de 
Belgen toen zij in de oor-

Canada: ...trouu) lid van het Britse Gemenebest. 

Het Amerikaanse postze
gelblad American Philate
list (januari) bericht hoe 
de monarchie in het 
noordelijke buurland van 
de Verenigde Staten ook 
filatelistisch gezien haar 
sporen heeft nagelaten. 
Beginnend met het dia
manten jubileum van ko
ningin Victoria volgt het 
blad de vorsten van het 
Canadese koninkrijk met 
aardige informatie. 

Koninklijke arts 
Vrouwen - en in dit geval 
geen koninginnen maar 
artsen - zijn het onder
werp van een artikel in 
het Engelse blad Gib
bons Stamp Monthly van 
januari. Er blijken er heel 
veel op zegels te zijn af
gebeeld, niet alleen in 
Europa, maar ook op ze
gels van overzeese lan
den. Het artikel geeft veel 
biografische informatie. 

De Belgische koningin 
Elisabeth, die wereldver
maard werd dankzij het 

log van 1914-1918 in veld
hospitalen achter het Ij
zerfront actief meewerk
te aan de verzorging van 
de gewonden. Minder be
kend is dat deze van oor
sprong Beierse prinses in 
1900 in Leipzig haar arts
diploma behaalde. Maria 
Montessori - die niet al
leen op een Itaüaanse 
postzegel voorkomt, 
maar ook op zegels van 
India en Pakistan, begon 
haar carrière als arts voor 
zij naam maakte met haar 
pedagogisch systeem. 
Maar de meeste vrouwe
lijke artsen zijn toch 
hoofdzakelijk in hun ei
gen land bekend. 

Kleine lettertjes 
Het Amerikaanse postze
gelweekblad Linn's Stamp 
News (31 december 2001) 
brengt een artikel over de 
vrijwel onzichtbare let
ters of cijfers die in toe
nemende mate bij het 
drukken van Amerikaan
se postzegels ergens in 
het zegelbeeld zijn aan

gebracht. Het betreft een 
veiligheidsmaatregel die 
tot doel heeft vervalsin
gen ten nadele van de 
post tegen te gaan. Men 
begon met twee zegels in 
1992, maar al spoedig 
werd dat aantal groter: in 
2001 waren het er al 28, 
allemaal voorzien van de 
letters USPS, die eigenlijk 
alleen met een heel ster
ke loep te vinden zijn. Ze
gels van eerdere jaren to-

greep - koralen, post-
waardestukken met 
plaatjes van vindplaat
sen, poststempels en ge
ologische expedities. Het 
blad geeft er vele geïllus
treerde voorbeelden van. 
De Deutsche Briefmar
ken-Revue brengt - ook 
in januari - een kleine 
studie van de reizen van 
Vasco da Gama en de 
stormen en stromingen 
die ontdekkingsreizigers 

DBZ. . artikel ouer Da Gama en de Portugese koloniale politiek.. 

nen ook andere teksten, 
bijvoorbeeld in relatie 
met de afiDcelding of een 
jaartal. Om een voorbeeld 
te noemen: de zegel van 
33 cent met het portret 
van Ayn Rand (1999) 
heeft als inscrriptie NO
VELIST en zegels uit 1993 
USAiggj. Het artikel be
vat een volledige lijst van 
alle zegels en inscripties. 
Ook voor 2002 worden 
weer zegels verwacht die 
dergelijke veiligsheids-
kenmerken zullen bevat
ten; de emissies worden 
echter nooit van te voren 
bekendgemaakt. 

Expedities 
Het Franse Timbres Ma
gazine heeft in ieder 
nummer wel een thema
tisch artikel. In januari 
was het onderwerp pale
ontologie aan de beurt. 
Behalve met afljeel-
dingen van fossielen op 
postzegels kan het on
derwerp uitgebreid wor
den met- ik doe een 

in de veertiende eeuw (en 
nog veel later) moesten 
trotseren. 
Da Gama, die de grond
legger was van de Portu
gese koloniën in Azië, 
heeft ook in de filatelie 
zijn sporen nagelaten. 
Pas in de jaren zestig van 
de vorige eeuw heeft Por
tugal zijn laatste territoir 
in Voor-Indië moeten af
staan. 

Moeilijke letters 
Voor de meeste vooroor
logse middelbare scho
lieren was het Duits een 
ramp.Afgezien van al die 
moeilijke geslachten en 
vervoegingen was er het 
gotische letterschrift 
(ook wel Fraktur-schrift 
genoemd). Bijna al weer 
vergeten, maar niet door 
de verzamelaars van 
Duitse postzegels. 

Het Duitse Bondsblad 
Philatelie van januari be
vat een verhelderend arti
kel over de opkomst en 



ïoö̂  
<mtrit1n9.Jbmtn 

Voorbeelden uan Duitse zegels met 'moeilijke letters'. 

neergang van het Duitse 
schrift op de postzegel. 
Daarin lezen we onder 
meer dat de Nazi's dit 
symbool van het Dsutsch-
tum aanvankelijk propa
geerden, maar in de oor
logsjaren - toen de Duit
sers hun hegemonie over 
Europa wilden veranke
ren - die moeilijk leesba
re lettertekens toch maar 
weer afschaften. Dat ge
beurde overigens wel met 
de motivering dat het 
Duitse schrift van joodse 
oorsprong zou zijn. 

Nepzegels 
Een waarschuwing uit 
het Oostenrijkse Bonds
blad Die Briefmarke, dat 
via Internet fantasiepost
zegels met de landsnaam 
KOSOVA aangeboden 
kreeg. 'Kosova' is Alba
nees voor Kosovo. De fa
brikanten van deze nep-
postzegels hebben al 
eenentwintig verschillen
de series met onder meer 
afbeeldingen van de 
paus, paddestoelen, mi
neralen en biermotieven 
op de markt gebracht. Er 
moeten stevige prijzen in 
dollars voor worden be
taald. HANS GABRIELS 

Perfins 
Twee wel heel bijzondere 
Griekse perjïns (van een 
perforatie in het zegel
beeld voorziene zegels) 
worden besproken in het 
decembernummer van 
Hermes, het blad van de 
postzegelvereniging 
Griekenland. Niet alleen 
zijn de perjins bijzonder, 
maar ze werden ook nog 
eens gebruikt voor fran
kering buiten het in Eu
ropa gelegen Griekse 
grondgebied. In een bui
tengewoon uitvoerig arti
kel dat meer dan drie pa

gina's op A4-formaat be
slaat wordt uit de doeken 
gedaan hoe een en ander 
tot stand kwam. 

Knappe kerel 
Interessante details uit het 
leven van Leonardo da 
Vinci worden vermeld in 
het eerste nummer van 
het jaar 2002 van Gouda-
post, het orgaan van de 
vereniging van postzegel
verzamelaars 'Gouda'. 
Achtereenvolgens komen 
Da Vinci's vroege leven in 
Florence, zijn jaren in Mil
aan, zijn terugkeer naar 
Florence, zijn latere rei
zen en zijn dood aan de 
orde. 

Leonardo da Vinci luas matje 
noemt een heel knappe kop 

Een saillant detail vormt 
zijn spontane en verba
zingwekkende sollicitatie 
bij de hertog van Milaan, 
Ludovica Sforza, waarin 
hij beweerde dat hij 
draagbare bruggen kon 
bouwen, dat hij de tech
nieken van bombarde
menten en kanonnen 
kende en dat hij in staat 
was schepen en gepant
serde voertuigen, kata
pulten en ander oorlog
stuig te bouwen. 

Persspiegel 
Een leuke rubriek, die 
wellicht navolging ver
dient voor andere vereni
gingsorganen, kan wor
den aangetroffen in Eem-
vizier (januari 2002), het 
blad van postzegelvereni
ging Eemland in Soest. 
De rubriek heet Postzegels 
in de pers en beschrijft de 
nieuwtjes op het gebied 
van de filatelie die in di
verse publicaties in dag-, 
week- en andere bladen 
zijn verschenen. Ditmaal 
komen artikelen aan de 
orde uit Muntpers Viba, 
Het Nederlands Dagblad, 
De Volkskrant en De 
Gooi- en Eemlander; ze 
hebben alle betrekking 
op onze hobby. 

Mooi Godshuis 
Metz en de kathedraal is een 
bijdrage die interessante 
achtergrondinformatie 
geeft over het in de titel 
genoemde bouwwerk. 

De schitterende kathedraal uan Metz. 

Het artikel is opgenomen 
in het eerste nummer van 
2002 van Drielanden
punt, het orgaan van de 
gelijknamige vereniging 
uit Vaals. Afgezien van 
een historische 
(druk?)fout (namelijk dat 
de Maginotlinie als ver
dedigingslijn uit de Eer
ste Wereldoorlog stamt) 
zijn de details over de ka
thedraal het lezen waard. 
Twee fraaie afbeeldin
gen, een van de kathe
draal op een envelop en 
een van de schitterende 
glas-in-loodramen, ver
fraaien het artikel. 

Hoe zegt u? 
In het artikel Quionga -
c.q. Hayü Sajan in het de
cembernummer 2001 van 
Iberia (Kontaktgroep 
Spanje-Portugal) wordt 
een interessante uiteen
zetting gegeven over het 
ontstaan van de West-Eu
ropese koloniale gebie
den in Afrika. Zo was de 
uitroep Kutan^a-tanflO Ny-
ika het Kiswahili-syno-
niem voor 'Deze heren in 

fluweel en kuras willen 
zeker een boswandeling 
maken', maar alles wat 
de Portugese kapitein 
onthield was Tanganyika. 
Hoe verder de grenzen 
werden bepaald tussen 
de diverse mogendheden 
(die de kern vormden van 
de nu nog heersende 
stammenstrijden) wordt 
in dit artikel uitvoerig uit 
de doeken gedaan. 

Hotelpost 
Post, verzonden uit Egyp
tische hotels die een eigen 
postkantoor hadden is het 
onderwerp van bespre
king in Globe-Koerier 
nummer 2001/4. Vooral 
na de opening van het 
Suez kanaal was er een 
groeiende belangstelling 
voor wintertoerisme naar 
deze streken. Er werden 
voor de happy Jeiu luxe ho
tels gebouwd die aan hun 
gasten de meest luxueuze 
service wilden bieden, 
waaronder ook de moge
lijkheid tot het verzenden 
van post. Aan de hand van 
een tiental voorbeelden 
wordt het onderwerp uit
voerig belicht, met als 
klapstuk een briefkaart, 
verzonden van het ene ho
telpostkantoor naar een 
ander hotelpostkantoor! 

Boete voor missers 
Een interessante verkla
ring voor oude porttarie-
ven treft u aan in De Post
zak Po & Po van decem
ber 2001, waarin duide
lijk het verschil wordt uit
eengezet tussen portta-
rieven die in de plaats van 
verzending worden toe
gepast en die in de plaats 
van bestemming. 

NrinMM.Mi 

De Postzak uan december 2001. 

Wanneer het kantoor van 
afzending een onjuiste 
frankering had laten pas
seren en het feit werd in 
het kantoor van bestem
ming alsnog geconsta
teerd, dan werd het post
stuk alsnog beport; bo
vendien werd het kantoor 
van verzending voor deze 
'misvatting' beboet. 

Economische crash 
De crash van de Sabena heet 
een artikel in nummer 
230 van De Gazette van 
de Filatelie, het in België 
verschijnende tweemaan
delijkse filateliemagazi-
ne. Het is het verhaal van 
de opkomst op 23 mei 
1923 en de ondergang op 
7 november 2001 van de 
Belgische luchtvaart
maatschappij Sabena (de 
afkorting staat voor So-
cie'te'Anonyme Beige pour 
l'Exploitation et la Naviga
tion Ae'rienne). 
De Belgische luchtvaart 
begon al in 1908. De eer
ste luchtpostverbindin
gen kwamen tot stand in 
1913 vanuit de wereldten
toonstelling te Gent naar 
verschillende binnen
landse bestemmingen en 
in 1920 vloog de Syndicat 
National pour l'Etude des 
Transports Aeriens (SNETA) 
van Brussel naar Parijs en 
van Brussel naar Londen. 

Fransman in Ljouwert 
Veel postzegelverzame
laars kennen de blunder 
op de Franse postzegel 
met Yvert-nummer 341. 
Het gaat om de herden
kingszegel uit 1937 ter 
ere van Descartes 
(1596-1650), wiens be
roemde werk Discours de la 
me'thode driehonderd jaar 
daarvoor het licht zag. 
Op de zegel stond echter 
Discours sur Ia me'thode, 
hetgeen de Franse poste
rijen in grote verlegen
heid bracht. Prompt na 
de emissiedatum ver
scheen dan ook een ver-

Ren̂  Descartes 

beterde versie (Yvert-
nummer 342) met daarop 
de juiste naam van het 
boek. Wat velen echter 
niet weten, is dat René 
Descartes geruime tijd 
inwoner was van Leeuw
arden. Het hele verhaal 
kunt u lezen in Postfrys, 
het verenigingsblad van 
de postzegelvereniging 
'Friesland' (december 
2 0 0 1 ) . PETER VAN SPELLEN 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/532 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelstervan deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALDERNEY 
62'o2. Lang leve de konin
gin. 
BlokE 2.. Koningin Eliza
beth en prins Philip bij aan
komst op vliegveld Heath
row, 7 februari 1952; op rand 
mensen en motorkap auto. 

20i2'oi. Bezoek V.V. Putin 
aan Azerbeidzjan. 
1000 m. Putin en Aliev, vlag
gen Rusland en Azerbeidz
jan, op achtergrond stad 
Baki. 

CYPRUS 
2i3'o2. Katten. 
20, 20, 25, 25 c. (per waarde 
samenhangend). Vier ver
schillende katten. 

BELGIË 
3ii2'oi. Zeventig jaar gele
den eerste album 'Tintin au 
Congo' (Kuifje in Afrika), ge
zamenlijke uitgifte met Con
go (Kinshasa); laatste zegel 
in Belgische franken. 
17 fr., blok34 fr. (€0.42, 
0.82). Resp. detail eerste, 
huidige omslagtekening 
'Kuifje in Afrika'. 

ANDORRA FRANS 
25i'o2. Verkeersonderwijs 
op school. 
€ 0.69. Volwassene en kind 
op zebrapad. 

0,69€ 
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ARMENIË 
29ii'oi. Tien jaar Gemene
best van Onafhankelijke Sta
ten (GOS). 
205 d. Beeldmerk verjaardag. 

AZERBEIDZJAN 
ii2'oi. Tien jaar onafhanke
lijkheid. 
5000 m. Haidar Aliev, presi
dent Azerbeidzjan aan de te
lefoon, tekst'lode verjaardag 
van onafhankelijkheid repu
bliek Azerbeidzjan 1991
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BOSNIË HERZEGOVINA 
loii'oi. Alija Bejtic (1920
1981), werkte aan bescher
ming en in standhouding cul
turele monumenten. 
0.80 (M) {€ 0.40). Portreten 
monument. 

O s 

't 

i4i2'oi. Albert Einstein 
(18791955), tachtig jaar foto
elektrische wet. 
1.50 (iVl). Portret Einstein 
(Nobelprijs natuurkunde 
1921), en formules. 

BULGARIJE 
jiio'oi. Internationale dag 
ter bescherming Zwarte Zee. 
Blok 0.65 L. Scophthalmus 
maeoticus, op rand onderwa
terleven. 

CYPRUS TURKS 
2ii'oi. Klassieke auto's. 
175.000, 300.000,475.000, 
600.000 TL. Resp. MG TF 
(1954), Vauxhall 14 (1948), 
Bentley (1922), Jaguar XK120 
(1955)

24i2'oi. Verjaardagen. 
Tweemaal 200.000 TL. Om
slag boek 'The genocide files' 
van Harry Scott Gibbons, 
trap met jaartallen en namen 
(19012001). 

DENEMARKEN 
2i'o2. Frankeerzegels. 
1.50, 4.75, 6.50,10.50 kr. 
Resp. golvende leeuwen met 
kroon en leeuw, Margrethe II, 
Margrethe II, wapenschild 
met drie leeuwen. 

i6i'o2 Strips en cartoons. 
4.; 5.50; 6.50; 10.50 kr. 
Resp. teddybeer, pinguïn, pe
likaan, schildpad en zeehond 
in boot uit 'Rasmus Klump' 
van Vilhelm Hansen; Thor 
met hamer, bediende en kin
deren uit 'Valhalla' van Peter 
Madsen; Jungo en vos uit 
'Jungo' van Flemming Qvist 
Moller; Circleen, muis en 
kaas uit 'Circleen' van Hanne 
en Jannik Hastrup; boekjes 
en vel met de vier zegels. 

DUITSLAND 
72'o2. Toeslagserie 'voor de 
sport' (toeslag voor 'Stiftung 
Deutsche Sporthilfe'), Olym
pische Winterspelen. 
€ 0.5110.26, 0.5640.26, 
0.5640.26,1.5340.51. Olym
pische ringen en resp. biat
lon, schaatsen, schanssprin
gen, rodelen. 

FAERÖER 
ii2'o2. Vikingreizen op At
lantische Oceaan. 
Velletje met driemaal 6.50 kr. 
Gereedschap, man aan helm
stok, zeilschip; op rand kaart 
en rots kust met zeilschip. 

72'o2. Tweehonderdvijftig
ste geboortedag Adolph Frei
herr Knigge (17521796). 
€ 0.56. Portret Knigge met op 
achtergrond zijn bekendste 
werk 'Über den Umgang mit 
Menschen' en vooraan ander 
werk. 
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72'o2. Honderd jaar 'U
Bahn' in Berlijn. 
€0.56. Stadstrein en witte 'U' 
op blauwe ondergrond. 

ESTLAND 
ioi'o2 Olympische Winter
spelen 2002. 
8. kr. Skieren olympische 
ringen. 

22i'02. Landhuizen. 
4.40 kr. 'Sangaste' uit 13de 
eeuw. 

ii2'o2. Weekdieren. 
5., 7., 7.50,18. kr. Resp. 
Sepiola atlantica, Modiolus 
modiolus, Polycera faeroen
sis, Buccinum undatum. 

FRANKRIJK 
2i'o2. Zegels metvooraf
stempeling, orchideeën. 
€ 0.29, 0.33. Resp. Orchis in
sularis, Ophrys fuciflora. 

Februari '02. Zegels met 
boodschap. 
€ 0.46, 0.46, 0.69. Resp. bij
tje met kroon 'c'estunefille', 
bijtje met pet 'c'est un 
gar^on', bloemetjes neerge
legd in vorm letters 'oui'. 
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ii2'o2. Gustav Klimt (1862
1918), Oostenrijks schilder. 
€ 1.02. Detail 'De kus' uit 
19071908. 



i82'o2. Alain Bosquet 
19191998). 
: 0.58. Portret Frans dichter, 

romanschrijver en criticus 
i'an Russische afkomst. 
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GEORGIË 
289'oi. Eerste interconti
nentale wedstrijd. 
I. (L). Schaakstukken en 
beeldmerk wedstrijd. 

i9i2'oi. Dichters (geza
menlijke uitgifte met Oekraï
ne). 
Tweemaal 50 (T). Akakii Tse
reteli (18401915), Taras 
Sherchenko. 

GIBRALTAR 
ii'02. Nieuwe munten in 
Europa. 
2,30,35,40,42,54,66 p. 
Euromunten, resp. i, 2, 5,10, 
20, 50 c , € I., 2.; op rand 
achterkant euro van verschil
lende landen. 

GRIEKENLAND 
5i2'oi. Zeventienhonderd 
jaar christendom in Armenië. 
Blok 850 Dr. (€ 2.49). Maria
Boodschap, miniatuur uit 
13de eeuws evangelie van 
school Toros Roslin. 

5i2'oi. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
Blok 1200 Dr. (€3.52). 
Zwemmers (amfora met rode 
figuren, 510 v.C); op rand 
beeldmerk Olympische 
Spelen 2004. 

2i'o2. Frankeerzegels, 
Griekse dansen. 
€ 0.02, 0.03, 0.05, o.io, 0.15, 
0.20, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 
0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.85, 
I., 2., 2.15, 2.60, 3., 4.. 
Resp. kamakaki (Salamina), 
de bruidsschat, zagorissios 
(Epirus), balos (Aegeïsche 
Zee), synkathistos (Thracië), 
tsakonikos (Peloponnesos), 
pyrrichios (Pontos), fourles 
(Kythnos), apokriatikos 
(Skyros), kotsari (Pontos), 
pentozalis (Kreta), karagouna 
(Thessaloniki), hassapiko 
(Smyrneikos), zalistos 
(Naoussa), pogonissios 
(Epirus), kalamatianos 
(Peloponnesos), maleviziotis 
(Kreta), tsamikos (centraal 
Griekenland), zeïbekikos, 
nyfiatikos (Korfoe), 
paschaliatikos. 

GROOTBRJTTANNIÉ 
i93'o2. Kustlijnen. 
Tienmaal 27 p. Luchtfoto's 
van kust gemaakt door Ri
chard Cooke van resp. Stud
land Bay (Dorset), Luskentyre 
(South Harris), Dover (Kent), 
Padstow (Cornwall), Broad
stairs (Kent), St. Abb's Head 
(Borders), Dunster Beach 
(Somerset), Newquay (Corn
wall), Portrush (Antrim), 
Conway (Conway). 

GUERNSEY 
62'o2. Europa, circus. 
22, 27, 36, 40,45, 65 p. Resp. 
jongleur, clown die lacht met 
narigheid op komst, trapeze
artiest steekt handen uit naar 
collega, messengooier, 
acrobaat vliegt lucht in, 
fietser op hoog gespannen 
koord. 27 en 36 p. met 
'Europa'. 

62'o2. Tweehonderdste ge
boortedag Victor Hugo 
(18021885), Frans schrijver, 
woonde als banneling op 
Guernseyvan 18551870, vol
tooide daar 'Les Miserables'. 
22, 27, 36,40,45, 65 p. Resp. 
portret Hugo op Guernsey, 
'Cosette', 'Valjean', 'Javert', 
'Cosette' en 'Marius', boeken 
bladmuziek 'Les Miserables'. 

HONGARIJE 
i6io'oi. Kerst. 
36 Ft. Engel met trompet en 
kerstballen. 

(Mag'jjarerS2a0 ; 

ITALIË 
2i'oa. Introductie euro. 
Viermaal € 0.41. Dukaat repu
bliek Venetië uit 1285, twee 
munten uit 1252 van repu
bliek Genua en gemeente 
Florence, eurosymbool ge
vuld met vlaggen deelnemen
de landen, munten van i lire 
uit 1946 tot nieuwe euro. 

2i'o2. Frankeerzegels. 
€ I., 1.24,1.55, 2.17, 2.58, 
3.62. Verschillende kleuren: 
profiel vrouw, wapen repu
bliek, geometrische figuren 
en eurosymbool. 

2i'o2. Prioriteitszegels. 
€ 0.62, 0.77,1., 1.24,1.86, 
4.13. Verschillende achter
grondkleuren: gouden kader 
en rond element met letter P. 
9i'02. Honderdste geboor
tedag Josémaria Escriva de 
Balaguer (19021975). 
€ 0.41. Foto oprichter Opus 
Dei, ronde bol met daar om
heen figuurtjes (het aardse le
ven voorstellend). 

JERSEY 
i23'02. Europa, circus. 
23, 29, 38, 68 p. Wagens met 
thema circus uit bloemencor
so, resp. olifant, clown, 
clown, gedresseerde dolfijn. 
27 en 38 p. met 'Europa'. 

2i'o2. Frankeerzegels 'de 
vrouw in de kunst'. 
€ 0.02, 0.05, o.10,0.23, 0.41, 
0.50, 0.77. Resp. vrouwen
profiel (van munt uit Syracuse, 
5de eeuw v.C), jong meisje 
(detail Etruskische grafschil
dering, 5de8ste eeuw v.C), 
hoofd van terra cotta beeld 
(uit tempel van Luceria 
Apula, 3de eeuw v.C), detail 
schilderij 'Het banketvan 
Herodes en de dans van 
Salome' van Filippo Lippi 
(14521564), detail schilderij 
'Vrouw met eenhoorn' van 
Rafaello Sanzio (1507), 
'Portret van een jong meisje' 
genoemd 'Antea' van 
Francesco Mazzola 
(15241527), detail schilderij 
'La Primavera' van Sandro 
Filipepi genoemd Botticelli 
(1478)

i64'o2. Golf, II; honderd 
jaar 'La Moye Golfclub'. 
23, 27, 38, 47, 68 p. Vijfmaal 
golfer in actie. 

LIECHTENSTEIN 
43'o2. Europa, circus. 
0.90,1.30 F. Resp. koorddan
ser, jongleur. 
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43'o2. Aankondiging post
zegeltentoonstellmg Liba.02. 
1.20 F. In zegels 'Liba.02'. 

43'02. Schilders uit Liech
tenstein, Friedrich Kaufman 
{18921972). 
0.70,1.30,1.80 F. Afbeeldin
gen uit resp. Schellenberg, 
Schaan (zijn geboorteplaats). 
Steg. 

43'02. Bescherming van al
pen en bergen. 
0.70,1.20 F. Symbolische 
bergen voor resp. jaar van de 
bergen, vijftig jaar CIPRA 
(Commission Internationale 
pour la Protection des Alpes). 
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43'o2. Bijen in de ruimte 
{gymnasiumklas uit 
Liechtenstein neemt deel met 
eigen wetenschappelijk 
onderzoek aan NASA*
project). 
0.70 F. Bij, wereldbol, 
ruimtevaartuig en onderzoe
kende leerlingen. 

JOEGOSLAVIË 
iiio'oi. Joegoslavische 
mannen Europees kampioen 
basketbal en volleybal. 
Tweemaal 30. Ndin. 
Spelscène basketbal, volley
bal. 

LITOUWEN 
26i'o2. Olympische Win
terspelen. 
1.70 Lt. Skiër, logo en olym
pische ringen, (pag. 232). 
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iWACEDONlË 
26-3-'oi. Honderdste 
geboortedag Lazar Licenoski 
(1901-1964), schilder. 
6 den. Landschap, schilderij 
van Licenoski. 
i-4-'oi. Vijftig jaar staats
archief 
6 den. Oorkonde. 
i5-4-'oi. Pasen. 
6 den. Detail icoon: Jezus met 
heiligen. 
i6-5-'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
18, 36 den. (samenhangend). 
Eiland. 
i-6-'oi. Honderdvijfen
twintig jaar gelegen 
Raslowetschko-opstand. 
6 den. Opstandeling en 
nationale vlag. 
i-6-'oi. Europees kampioen
schap schaken, Ohrid. 
36 den. Beeldmerk 
kampioenschap: schaakbord 
met torens. 
5-6-'oi. Milieubescherming: 
redding Dojranskomeer. 
6 den. Boten in Dojransko
meer. 
S-g-'oi. Tien jaar onafhanke
lijkheid. 
6 den. Landkaart Macedonië. 
i2-9-'oi. Inheemse bomen. 
6,12, 24, 36 den. Resp. 
Juniperus excelsa, Quercus 
macedonia. Arbutus 
andrachne, Quercus 
coccifera. 
i-io-'oi. Dag van het kind. 
6 den. Schilderij 'Meisje met 
mand'. 
g-io-'oi. Jaar van dialoog 
tussen culturen. 
36 den. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 

MAN 
6-2-'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Vijfmaal 50 p.; blok£ i.-. 
Vijfmaal schilderijen 
koningin uit collectie 
Buckingham Palace; beeld
houwwerkvan koningin door 
David Creegen. 

Her ^ll)^'SJ^. t 
^ MOLDAVIË 
^ i4-i2-'oi. Tien jaar Gemene-
« best van Onafhankelijke 
:z Staten (GOS). 

1.50 L. Beeldmerk gelegen-

2M heid. 

MONACO 
i-i-'o2. Zesentwintigste 
internationale circusfestival. 
€ 0.41. Afbeelding affiche 
met leeuw. 

i-i-'o2. Vijfendertigste inter
nationale concours bloem
schikken. 
€ 0.53. Beste bloemstuk 
2001: hobbelpaard van bloe
men. 

i6-i-'o2. Automobielclub van 
Monaco. 
Velletje met € 1.07,1.22. 
Resp. antieke en moderne 
auto met '70e Rallye 
Monte-Carlo 1911-2002', 
antieke raceauto met '3e 
Grand Prix Historique' en 
moderne wagen met '60e 
Grand Prix'; op rand meer 
race- en rallyauto's en schild 
automobielclub Monaco. 

PRINCIPAUTE DE MONACO 
um 

ROEMENIË 
i8-i2-'oi. Honderd jaar 
hoofdgebouw post in Boeka
rest (igoi-2001). 
Tweemaal 5500 L. Postge-
bouw (sinds 1972 nationaal 
historisch museum), pen
ning geslagen voor inge
bruikneming postgebouw. 

«n««*«««*«««««««««MI 
ROMANIA 5500L 

munjLPogrmxn-BucuR^n 
I W DE AM (001.3001) 
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SAN MARINO 
i6-i-'02. Olympische 
Winterspelen in 
Sak Lake City. 
Viermaal € 0.41 
(samenhangend). Figuren uit 

maandblad 
'Pimpa' 
getekend door 
Altan, resp. 
hond Pimpa 
op ski's, 
nijlpaard 
Bombo op 
schaatsen, 
haas 
Coniglietto 
langlaufend, 
olifant Isotta 
speelt 
ijshockey; 
beeldmerk 
spelen. 

OEKRAÏNE 
g-io-'oi. Jaar van dialoog tus
sen culturen. 
30 k. Wereldbol met vier pop
petjes van verschillend ras 
(rood, wit, geel en zwart) die 
verbonden zijn door brief, te
lefoon, pakje en toetsenbord. 

OOSTENRIJK 
8-2-'o2. Olympische Winter
spelen 2002. 
€ 0.73. Fantasiebergland
schap met skiërs, olympische 
ringen, mascotte. 

i4-2-'o2. Boeket bloemen 
voor Valentijnsdag. 
€ 0.87. Boeket weidebloemen 
(o.a. daglelie, orchidee
knoppen, cichorei, konings
kaars, papaver, aardappel
bloesem) metrozengeur. 

i6-i-'02. Frankeerzegels 'de 
kleur van herleven', 
e o.oi, 0.02,0.05, o.io, 0.25, 
0.50,1.-, 5.-. Resp. witte ko
nijnen, paarse zonsonder
gang, rode bromelia (Aech-
mea fasciata), geel korenveld, 
blauwe lucht boven alpen-
landschap, groene olijftak
ken, bruine mussen, roze ba
bygezicht. 

S\N MARINO 

i6-i-'o2. Manuel Poggiali 
(geboren in San Marino, 
1983) wereldkampioen mo
torrijden 125CC 2001. 
Tweemaal € 0.62 (samenhan
gend). Twee actiefoto's uit de 
race. 

SLOVENIË 
23-i-'o2. Belangrijke Slovenen. 
95,107 Sit. Resp. Joze Plee-
nik (1872-1957; architect), 
Janko Kersnik (1852-1897; 
verteller, schrijver, politicus). 

23-i-'02. Folklore, maskers. 
56,95 Sit. Camavalsfiguren uit 
buurt Ptuj, resp. paard 'Rusa', 
kip 'Picek' voor kinderen. 

23-i-'o2. Wenszegel, liefde. 
31 Sit. Achterleuning houten 
stoel uit 1778 met 'hartje'. 

23-i-'o2. Olympische Win
terspelen in Salt Lake City. 
95,107 Sit. Olympische rin
gen en resp. sleetje, skiër. 

TSJECHIË 
20-i-'02. Traditie van 
Tsjechische postzegels. 
5.40 Kc. Afbeelding zegel uit 
1938 (YvertTsjechoslowakije 
347): allegorische figuur van 
de republiek van Max 
Svabinsky (1873-1962), 
schilder en grafisch kunste
naar, gegraveerd door 
B. Heinz. 
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30-i-'o2. olympische Win
terspelen in Salt Lake City. 
12.- Kc. Freestyle skiën, 
olympische ringen. 

Al 
:&ESKAREPUBLIKA 

30-i-'o2. Paralympische 
Winterspelen. 
5.40 Kc. Afdaling, beeldmerk 
Tsjechisch paralympisch 
comité. 

TURKIJE 
ig-ii-'oi. Karavanserai aan 
de historische zijderoute. 
300.0004-25.000, 
500.0004-25.000TL. Resp. 
Ashab-i Kehf Han (Afsin), 
Horozlu Han (Konya). 

IJSLAND 
i7-i-'o2. Paddestoelen, III. 
'brief tot 20 g binnenland', 
85.- kr. Resp. Leccinum 
scabrum, Hydnum 
repandum. 

i7-i-'02. Eerste motorboot in 
IJsland. 
60.- kr. Motorboot 'Stanley' 
uit 1902 met Deense 
'MöUerup'-motor. 

7-3-'02. Honderdste geboor
tedag Halldor Laxness 
(1902-1998). 
100.-kr. Portreten 
handschrift schrijver en 
Nobelprijswinnaar literatuur 
1955. Blok zelfde zegel; op 
rand medaille Nobelprijs in 
22 kt goud. 



'3'o2. Internationaal jaar 
an de bergen, 
brief tot 20 g binnenland'. 
ierg'SnaefifeU', niet meer 
verkzame vulkaan van 1833 m. 

84'o2. Hedendaagse 
cunst. 
brief tot 20 g binnenland', 
)0. kr. Resp. 'Waterval' van 
luri met beeldmerk Noordse 
laad 19522002, 'Spanning' 
loor Hafsteinn Austmann 
net beeldmerk Noordse 
'ostassociatie. 

i84'02. Vuurtorens, 
öc, 85. kr. Vuurtorens in 
resp. Grotta (1947), Kdgur 
(1945)
95'o2. Europa, circus. 
60., 85.kr. Clown als jong
leur op achtergrond trapeze
werkers, hoofd op stok op 
achtergrond springt leeuw 
door brandende hoepel. 

95'o2. Honderdste geboor
tedag Sesselja Sigmundsdottir 
(19021974). 
45. kr. Portret pedagoge en 
huis (door haar gesticht) voor 
zorg mentaal gehandicapte 
kinderen in Solheimar. 

ZWEDEN 
24i'o2. Zuidpoolexpeditie 
igoi1903. 
Tweemaal 10. kr. Expeditie
schip Antarctic en resp. men
sen in ijslandschap en alba
tros, ijsbergen en pinguïn. 

24i'o2. De familie Zwerf
steen, boeken en tekeningen 
over gezin in stenen tijdperk 
van Bertil Almqvist (1902
1972), jaar van het paard**. 
Tweemaal Brev. Tekeningen 
uit kinderboeken: twee kinde
ren op paard Harfrage (De 
kinderen Zwerfsteen, 1948), 
kind leidt paard met kind en 
hond (De kinderen Zwerf
steen gaan naar Egypte, 1949). 

24i'o2. 'Juffrouw Doodsbe
nauwd en de Liefde' beeldro
man van Zweedse illustratrice 
Joanna Rubin Dranger. 
Driemaal Brev. Juffrouw 
Doodsbenauwd resp. met 
man in bed, in stad, voor 
spiegel. 

24i'o2. Visarend. 
10. kr. Pandion haliaetus. 

24i'o2. Wereldkampioen
schap ijshockey in Zweden. 
Brev. IJshockeyhelden Mats 
Sundin uit Zweden en Raimo 
Helminen uit Finland tijdens 
wereldkampioenschap in 
Zwitserland, 1998. 

BUITEN EUROPA 
ANTIGUA EN BARBUDA 
3i2'oi. Kerst, schilderijen 
van Filippo Lippi (1406

1469)
25,45,50,75 c, $ 4.; blok$ 6.. 
December. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal $ 2. (samenhan
gend); blok $ 6.. Foto's uit 
resp. kindertijd, 1940,1951 
met kleindochter Anne, 1989 
in Canada; inspectie strijd
krachten. 

AUSTRALIË 
23i'o2. Dag van Australië, 
belangrijke mensen. 
Vijfmaal 45 c. Mensen uit 
medische wetenschap: sir 

Gustav Nossal (immuno
loog), NacyMillis (biotech
noloog). Peter Doherty (in 
1996 Nobelprijs voorwerk 
immuunsysteem), Fiona 
Stanley (epidemioloog), 
Donald Metcalf (hematoloog). 

BAHREIN 
2g9'oi. Internationaal jaar 
vrijwilligers. 
100,150, 200, 250 fils. Beeld
merk jaar vrijwilligers en por
tret sjeik Hamad Bin Isa Al
Khalifa met resp. mensen 
met opgeheven armen, men
sen geven elkaar de hand, 
fantasieachtergrond, mensen 
in kring. 

BARBADOS 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
10, 40 c , $ I., 1.40; velletje 
met 10, 40 c., $ I., 1.40, 2.. 
Foto's koningin Elizabeth, 
op rand velletje kroonjuwe
len: rijksappel en scepter, ko
ninklijk wapenschild, wapen
schild Barbados. 

BHUTAN 
i7i2'oi. Sneeuwpanter. 
Viermaal 10 nu. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen Panthera uncia. 

BRAZILIË 
23io'oi. vliegtuigen uit be
gintijd luchtvaart. 
Velletje met zesmaal R$ 0.55. 
Junkers F.13, Douglas C47 
boven Christusbeeld in Rio 
de Janeiro, watervliegtuig 
Dornier Wal, Lockheed Con
stellation boven Amazonege
bied, Convair 340 boven Sao 
Paulo in 1950, Caravelle bo
ven stranden; op rand lucht
haven Pamhulha in Belo Ho
rizonte (1950). 
7i2'oi. Braziliaanse koffie. 
R$ 1.30 met geur. KofFiebes, 
geroosterde boon en kop 
koffie. 

i6i2'oi. Voetbalclub Sao 
Paulo. 
R$ 0.70. Voetballer en beeld
merk club. 
2ii2'oi. Gemeenschappe
lijke uitgifte van Mercosur*
landen, regionale flora: wa
terhyacint. 
R$ I.. Eichornia crassipes. 

25i'02. Chinees nieuw
jaar**, jaar van het paard. 
R$ 1.45. Paard. 

CAMBODJA 
203'oo. Paddestoelen. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000; blok 4500 R. Resp. 
Amanita muscaria, Amanita 
pantherina, Clitocybe oleana, 
Lactarius scrobiculatus, Scle
rodema vulgare, Amanita ver
na; Amanita phalloides. 

CANADA 
2i'o2. Gouden jubileum ko
ningin Elizabeth II. 
48 c. Portret koningin met op 
achtergrond esdoornblad. 

3i'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
48 c. (achthoekige zegel), 
blok$ 1.25. Paardjesvan 
knipwerk. 

C A N A D A 

48 

i2i'o2. Sterspelers NHL 
(National Hockey League). 
Velletje met zesmaal 48 c. 
Actiefoto en op aanhangsel 
portret van resp. Glenn Hall, 
Tim Horton, Red Kelly, 
Howie Morenz, Guy Lafleur, 
Phil Esposito. 
25i'02. Olympische Win
terspelen 2002. 
Viermaal 48 c. in vel van zes
tien. Skiën (freestyle), 
curling, ijshockey (vrouwen), 
schaatsen (shorttrack). 

i2'02. Vijftig jaar geleden 
eerste gouverneurgeneraal 
van Canadese nationaliteit. 
48 c. 
282'o2. Honderdvijfentwin
tig jaar Universiteit van 
Manitoba. 
48 c. Bestuursgebouw, 
wapenschild en man met 
koolzaad (universiteit hielp 
bij ontwikkeling dit gewas). 

273'02. Honderdvijftig jaar 
Laval Universiteit. 
48 c. Paviljoen LouisJacques
Casault, wapenschild, 
studenten bezig met kanker
onderzoek. 
223'o2. Canadese kunst. 
$ 1.25. 'Kerk en paard', van 
Alex Colville (1920). 

ART 0>NADA 

CAYMANEILANDEN 
Januari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
$ I.. Vrijheidsbeeld, vlaggen 
Verenigde Staten en Cayman
eilanden. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
82'o2. Serie fruit, III. 
NT$ 6., 10., 17., 32.. Resp. 
avocado's, lychees, dadels, 
passievruchten. 
262'o2. Volksgebruiken, I. 
NT$ 5., 5., 10., 20.. Resp. 
hemellantaarns met wensen 
(15de dag eerste maan
maand) , vuurwerk (15de dag 
eerste maanmaand), proces
sie voor Matsu  godin van de 
zee (derde maanmaand), dra
kenbootraces (5e dag vijfde 
maanmaand). 
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CHINA VOLKSREPUBLIEK 
228'oi. 2iste Universiade. 
60, 80 f, 2.80 y. Symbohsch 
ontwerp met '2001' en resp. 
deelname, lichamelijke oefe
ning, benadrukken commu
nicatie. 

J33 



268'oi. Project 'Datongri
vier'. 
Driemaal 60 f., 2.80 y. Resp. 
begin kanaal, sifon in kloof 
Xianimng, onderdoorgang, 
aquaduct Zhuanglangrivier. 
20g'oi. Wuhubrug over 
Yangzi Jiang. 
80 f., 2.80 y. Verschillende af
beeldingen brug. 
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289'oi. Orchideeën. 
Driemaal 80 f, 2.80 y. (dia
man tvormige zegels). Resp. 
Paphiopedilum malipoense, 
Paphiopedilum dianthum, 
Paphiopedilum markianum, 
Paphiopedilum appletonia
num. Velletje met de vier 
zegels. 
20io'oi. Waterkrachtcen
trale Ertan. 
Blok 8. y. Centrale bij Ya
longrivier. 

20io'oi. Bijeenkomst 
APEC* in China. 
80 f Symbolische afbeelding. 

28io'oi. Zes paarden op 
mausoleum Zhaoling. 
Tweemaal 60 f., achtmaal 
80 f, tweemaal 2.80 y. Rechter
en linkerkant van de paarden 
resp. Shifaci, Quinzhui, 
Teqinbiao, Saluzi, Quanmao
gua, Baitwu. 

% 8ii'oi. Historische zeilbo
* ten (gezamenlijke uitgifte 
^ met Portugal, melding 
= 11/857). 
™ Tweemaal 80 f Chinese boot 
2 uit Songdynastie, Portugese 
;Z boot uit 15de eeuw. 

iiii'oi. Negende nationale 
9 ) d spelen. 
* J T Tweemaal 80 f Symbolische 

duiker, atleet. Velletje met de 
twee zegels. 

CHRISTMASEILAND 
8i'02. Jaar van het paard**. 

45 c , $ 1.35; velletje met bei
de zegels; vel met steeds vier
maal 5, 15, 25 c. Resp. paars 
paardje, gouden paardje; 
idem; rat, buffel, tijger, ko
nijn; draak, slang, paard, 
geit; aap, haan, hond, zwijn. 

DJIBOUTI 
goii'gS. Openbare gebou
wen. 
100 F. Vissershaven. 
6i2'98. Toerisme. 
500 F. Eiland Maskali. 
82'99. Mondiale dag van te
lefoongesprek. 
125 F. Herderin met mobiele 
telefoon. 
i63'99. Fauna. 
120 F. Oryx gazella. 
65'9g. Koraalvis. 
70 F. Chaetodon ephippium. 
1999. Vijftig jaar Djibouti 

franc. 
100 F. Bankbiljet. 
i34'oo. Wereldwij
de natuurbescher
ming. 
Viermaal 100 F. Vier
maal verschillend 
Phacochoerus africa
nus aeliani. 
i34'oo. Vlinders. 
Velletje met zesmaal 
100 F.; tweemaal blok 
250 F. Resp. Doxoco
pa cherubina, Helico

nius charitonius, Cantone
phele numili, Danaus gihp
pus, Morpho peleides, Heli
conius doris; Strymon meli
nus, Agraulis vanillae. 
i34'oo. Internationale con
ferentie bescherming water
bronnen. 
500 F. Omtrek Djibouti met 
emmer water. 

DOMINICA 
3i2'oi. Kerst, schilderijen 
van Giovanni Bellini (1430
1516). 
25, 65, go c , $ 1.20,4.; blok 
$ 6.. Madonna en kind, 
Madonna en kind, doop 
Christus, Madonna en kind. 
Madonna en kind; Madonna 
en kind en heiligen Catharina 
en Maria Magdalena. 
December. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal $ 2. (samenhan
gend); blok $6.. Foto's uit 
resp. 1939,1958 in Australië, 
1982 op bezoek in Badminton, 
1982; 1953. 

EGYPTE 
25ii'oi. vijfentwintigjaar 
universiteit 'El Menoufeya'. 
30 P. Beeldmerk universiteit. 
5i2'oi. Feesten. 
Viermaal 30 P. Vogels. 
December. Artiesten 
Viermaal 30 P. Portretten mu
sici: Ryad El Sonbaty, Mah
moud El Cherif, Mohamed El 
Kassabgy, Zakareya Ahmed. 

FALKLANDEILANDEN 
Januari 2002. Honderdvijftig 
jaar 'Falkland Islands 
Company'. 
10, 20,43 p., £ I.. Resp. 
wapenschild en wild vee, 
schoener 'Amalia' (eerste 
regelmatige postverbinding). 

F.E. Cobb met huizen op ach
tergrond, W.W. Bertrand 
(schapenboer). 
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GAMBIA 
i3i2'oi. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal 15. D. (samenhan
gend); blok40.D. Foto's uit 
resp. 1928 met dochter 
Elizabeth, 1923,1946, met 
achterkleinzoon prins Harry; 
198g verjaardag. 

GHANA 
i3i2'oi. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal 2000 Cs. (samen
hangend); blok 5000 Cs. Fo
to's uit resp. igo4 met broer 
David, 1957 in Zimbabwe, 
1970, igg2; in de tuin. 

GRENADA 
88'oo. Inwijding nieuwe 
cricketstadion. 
$ 2.; velletje met tweemaal 
$ I.. Resp. nieuwe stadion; 
cricketspeler met trainer en 
officials, cricketspel. 

> 1.50; blok 

Grenada National Stadium 

5g'oo. Locomotieven. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
viermaal blok $ 6.. Resp. loc 
van koninklijke Thaise spoor
wegen, dieselloc Deense 
spoorwegen, Franse sneltrein, 
Spaanse dieseltrein, Spaanse 
loc 'Virgen del Rosario', 
Maleise dieselloc 22 CoCo; 
Britse elektroloc klasse 87, 
Irakese dieselloc, 
Oostenrijkse elektroloc, 
Australische dieselloc, elek
troloc van BlackMesa&
LakePowellspoorwegen, 
Joegoslavische dieselsnel
trein; Zwitserse elektrosnel
trein, sneltrein 'Silver Fern' uit 
NieuwZeeland, Duitse TEE
sneltrein 'Parsifal', inter
citytrein van Nederlandse 
Spoorwegen. 
5g'oo. Geschiedenis Duitse 
spoorwegen. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal 
blok $6.. 
Resp. 
stoomloc 
serie 10 
(1956). 
elektroloc 
serie E.10 
(1957). 
stoomloc 
serie 23 
(1953), 28
4 stoomloc 
(1955), se
rie 01 Paci

ficklasse(ig5o),
hogesnelheidsdieseltrein 
(1958); Borsigstoomloc 
(1863), stoomloc serie 52 
(1945), stoomloc 'Adler' 
(1835), Bardeniastoomloc 
type Crampton (1863), stoom 
loc 'Draak' (1848), stoomloc 
'Adler' (1835); I5orsigstoom
loc (1841), diesellocKrauss
Maffei V.200 (1952). 
5g'oo. Pausen. 
Vel met zesmaal 
$ 6.. Resp. Stefa 
nus IX (939942), 
Theodorus I (642
64g), Theodoras 
II (8g7), Valenti
nus(827), Vitalia
nus (657672), 
Zacharias (741
752); Silvestern 
(g99ioo3). 
59'oo. Monar
chen uit tweede 
millennium. 
Velletje met vier
maal $1.50; blok 
$ 6.. Resp. Geor
ge 111(17381820; 
vanaf 1760 koning 
GrootBrittannië 
en Ierland), George IV (1762
1830; vanaf 1820 koning 
GrootBrittannié en Ierland), 
Charlotte (18961985; vanaf 
ig64 groothertogin 
Luxemburg), Jean I (ig2i; van 
19642000 groothertog 

Luxemburg). 
59'oo. Ferrari
auto's. 
20,45,75,90 c., 

■, 1.50, 2.  , 
3.. Resp. 500 
Mondial (1953), 
166 Inter (1948), 
340 MM (1953), 
500 Superfast 
(1964), 166 MM 
(1948), 250 S 
(1952), 250 
California 
(1957), 365 
California 
(1966). 

59'oo. Antieke auto's. 
45,75,90C.,$i.,2.,3.; 
twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
Marmon model 34 (1921), 
Buick D44 (1917), Hudson 
Super Six Runabout Landau 
(1918), Chevrolet Royal Mail 
(1915), Kissel Speedster 
(1925), Ford modelT (1915); 
Rolls Royce serie Twenty 
(192g), Graham Convertible 
(ig32), Mercedes Benz 540K 
(1937), Jaguar MkV (1948), 
Lagonda Drophead Coupe 
(193g), Alfa Romeo Gran 
Sport (ig3o); Cadillac 
V63 (ig25), Plymouth 
(ig3g), Franklin Club 
Sedan (ig34), Fiar Ard
ita (1933), Essex Speed
about (ig2g). Stutz 
Bearcat (ig32); Chrysler 
1924), Dodge Tourer 
(1915)

gg'oo. Klassieke kinderlied
jes. 
Vier vel met zesmaal $ 1.50; 
viermaal blok $ 6.. Illustratie 
bij kinderliedjes. 
6io'oo. Zeventigste geboor
tedag Shirley Temple (1928), 
Amerikaans kindsterretje en 
diplomaat. 
Vel met viermaal $ 1.50; el 
met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.. Scènes uit film 'Heidi' 
(1937)

iiio'oo. Komische serie 
'Betty Boop'. 
Twaalfmaal blok $ 6.. Teke
ningen van Jack Kirby (1917
ig94) met Betty Boop resp. in 
cabriolet, op paard, vissend, 
bij stierengevecht, op ka
meel, in café, dansend, bij 
wisselen van de wacht in 
Londen, in klederdracht, thee 
drinkend, met vrijheidsbeeld, 
waters kiënd. 
iiio'oo. Televisieserie 
'The Three Stooges'. 
Vel met negenmaal $1.; 
tweemaal blok $ 6.. Scènes 
uit de serie. 
igio'oo. Postzegeltentoon
stelling Espana 2000, schil
derijen uit het Prado. 
Drie vel met zesmaal $1.50; 
driemaal blok $ 6.. Schilde
rijen van Alejo Fernandez (ca. 
14701544), Pedro Machuca 
(ca. i4g5i55o). El Greco (ca 
15411614), Francisco de 
Zurburan (i5g8i664), 
Francisco Solimena (1657
1747), Corregio (ca 148g
1534), Bartolomé Esteban 
Murillo (16181682), Diego 
Rodriguez de Silva y 
Velazquez (i5ggi66o), 
Francisco José de Goya y 
Lucientes (17461828), RafFa
el (14831520), Jacopo 
Amigoni (16821752), 
Fernando Yanez de la 
Almedina (14801536). 

30io'oo. Frankeerzegels, 
vogels. 
25,40, 50, 60, 75c., $ I., 
1.25,1.50,1.60, 3., 4., 5., 
10., 20.. Resp. Porphyrula 
martinica, Aramus guarauna, 
Himantopus mexicanus. 



asserina ciris, Seicercus 
lontis, Dendroica fusca, 
uiraca caerulea, Mniotilta 
iria, Myiophoneus 
leruleus, Geothlypis 
ichas, Passerina cyanea, 
lumetella carolinensis, 
loereba flaveola, Polioptila 
aerulea. 
oio'oo. Slag om Engeland 
estig jaar geleden, 
'wee vel met zesmaal $1.50; 
Aieemaal blok $ 6.. Resp. 
lesserschmitt BF logE, 
upermarine Spitfire Mk.Xi, 
ruisraketVi, Duitse onder
eeboot, luchtafweer, 
mbulance; Messerschmitt 
>F 109E, parachutist. Hawker 
lurricane HK i, beschadigd 
liegveld RAF, Heinkel HE 
II H, Supermarine Spitfire 
Ik.XI; Supermarine Spitfire 
Ik.i X, Hawker Hurricane 
IK I. 
i2'oi. Kerst. 
5,50c.,$i.,4.;blok$6.. 
Cerstman resp. huis metver
ierde boom, sneeuwpop en 
)omen met vogels, schaat
lend met bos bloemen; in 
itoel met melk en koekjes op 
and haard en cadeautjes. 
j  i i  'o i . loiste Levensjaar 
coninginmoeder. 
/iermaal $ 2. (samenhan
;end); blok $ 6.. Foto's uit 
■esp. 1948 met prins Charles, 
:g70,1958 in Australië, ?; 
:953

3RENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
5i2'oi. Kerst, schilderijen. 
IS, 75 c , $ 1.50, 3.; blok 
$ 6.. 'Kroningvan deheihge 
maagd' van Filippo Lippi 
(ca, 14061469), detail 
'Madonna en kind' van 
Mantegna (14311506), 
'Madonna en kind' van 
Masaccio (14011428), 
'Madonna en kind' van 
RafFaelo Sanzio (14831520); 
'Madonna en kind met enge
len' van Mantegna. 
i3i2'oi. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal $ 2. (samenhan
gend); blok $ 6.. Foto's uit 
resp. jeugd, 1957 in 
Rhodesië, 1950 met dochter 
Elizabeth en kleindochter 
Anne, 1988, inspectie Britse 
troepen in Berlijn. 

GUINEEBISSAU 
jog'oi. Vogels. 
Zesmaal 150 PG. Egretta 
gularis, Egretta ardesiaca, 
Pelecanus onocrotalus, 
Plectopterus gambensis, 
Egretta garzetta, Anas clypeata. 
Velletje met zelfde afbeeldin
gen maar met waarden resp. 
100, 200, 250, 500, 750, 
1000 PG. 

30io'oi. Nijlpaard. 
750; blok 1500 PG. Hippopo
tamus amphibius; Hippopo
tamus amphibius (op rand 
nijlpaarden in water). 

t . : ^ 
GUYANA 
26i2'oi. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Vel met achtmaal $ 80.. Fo
tomozaïek, foto's van bloe
men vormen gezicht konin
gin. 
26i2'oi Wereldkampioen
schap voetbal in Korea en 
Japan. 
Twee vel met zesmaal $ 100.; 
tweemaal blok $ 400.. Resp. 
Obdulio Varela (Brazilië, 
1950), Jules Rimmet (1954), 
Pele en Braziliaanse spelers, 
Zito scoort in 1962, Engeland 
viert feest (1966), Jairzinho 
(Mexico, 1970); Daniel 
Passarella (Argentinië, 1978), 
Paolo Rossi (Spanje, 1982), 
Diego Maradona (Mexico, 
1986), Matthaus en Voller 
(Italië, 1990), Brazilië viert 
feest (1994), Zinedine Zidane 
(Frankrijk, 1998); huidige 
wereldcup, eerste wereldcup 
en affiche 1930. 
December'01. loiste Levens
jaar koninginmoeder. 
Viermaal $ 130. (samenhan
gend); blok $ 400.. Foto's uit 
resp. 1928 met dochter 
Ehzabeth, 1914,1940,1984 in 
Venetië; 1988 in Canada met 
Brian Mulrooney. 
7i'o2. Huwelijk prins 
WillemAlexander en 
Maxima Zorreguieta. 
Velletje met zesmaal $ 100.. 
Foto's bruidspaar samen en 
apart. 

HONGKONG 
i3i'02. Chinese zodiac, jaar 
van het paard**. 
$ 1.30,2.50,3.10,5.. Paardjes. 
Velletje met de vier zegels, 
blok met zegel $5.. 

nen van 'Aw Boon Haw' (van 
i8io'99), op rand stad met 
vele activiteiten. 

92'o2. Chinese dieren
riem**. 
Velletje met tweemaal $ 50.. 
Slang, paard. In velletje is 
puur goud en zilver verwerkt. 

JAPAN 
5io'oi. Internationale week 
van brieven schrijven. 
90,110,130 yen. Onderdelen 
uit 'Drieënvijftig haltes op de 
Tokaidoweg' van Ando 
Hiroshige (17971858), resp. 
Hara, Oiso, Sakanoshita. 

i9i'02. 'Community Festi
val 2002'. 
Blok $ 5.. Frankeerzegel tui

iiio'oi. Laten we onze ste
den veilig houden. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Kinderen en die
ren met woord 'veilig'. 
26io'oi. Eerste nationale 
sportspelen voor gehandi
capten. 
Tweemaal 80 yen. Frisbee, 
rolstoelwedstrijd. 

5ii'oi. Culturele leiders. 
Tweemaal 80 yen. Zelfportret 
Norinaga Motoori (1730
1801) en 'Kojiki den', Gidayu 
Takemoto (16511714) en illu
stratie 'Sonezaki Shinju'. 

' SPWNOO 

i5ii'oi. Nieuwjaarszegels, 
jaar van het paard**. 
50H3, 8013 (beide metlote
rijnummer), 50, 80 yen. 
Paardje van gras draagt rijst, 
'rood paardje in Kira', paard
je van gras draagt rijst, 'rood 
paardje in Kira'. 
i5ii'oi. Vijftig jaar com
merciële omroep. 
80 yen. Radiomicrofoon, te
levisie, camera. 

KAZACHSTAN 
i2i2'oi. Tien jaar Gemene
best van Onafhankelijke Sta
ten (GOS). 
40.1. Beeldmerk gelegen
heid. 
i4i2'oi. Bezoek paus 
Johannes Paulus IL 
20., 40.1. Foto's president 
Kazachstan en paus. 

KMAKCTMt 
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i6i2'oi. Tien jaar onafhan
kelijkheid. 
Velletje met 9., 25., 35.1. 
Resp. monument onafhanke
lijkheid in Alma Ata, parle
mentsgebouw in Astana, 
Nursultan Nazarbaev (presi
dent Kazachstan). 
i8i2'oi. Tien jaar onafhan
kelijkheid. 
40.1. Kaart Kazachstan en 
beeldmerk gelegenheid. 

KA IAKt I AM 40.' 00 
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25i2'oi. Klederdrachten. 
25., 35.1. Traditionele kle
ding voor resp. mannen, 
vrouwen. 

KIRGIZIË 
8i2'oi. Tien jaar Gemene
best van Onafhankelijke Sta
ten (GOS). 
6. s. Beeldmerk gelegen
heid. 

KIRIBATI 
i4ii'oi. Toerisme, I. 
75 c , $ 3.. Resp. cruise
schip, landkaart en oud zeil
schip. 

i82'o2. Frankeerzegels, vis
sen. 
Velletjes met 10,15,40 c , 
$2., 5.; 5, 30, 50,80 c., 
$ 10.; 20, 25, 60, 75, 90 c , 
$ I.. Resp. Centropyge 
flavissimus, Anthias 
squamipinnis, Dascyllus 
trimacultas, Cephalopholis 
miniatus, Pomacanthus 
imperator; Paracanthurus 
hepams, Oxycirrhites typus, 
Acanthurus achilles, 
Thalassoma lunare, 
Balistoides conspicillum; 
Centropyge loricilus, 
Acanthurus lineatus, 
Pomacentrus coeruleus, 
Acanthurus graucopareius, 
Arothron meleagris, Odonus 
niger. 

KOREA NOORD 
25io'oi. Bezoek president 
Jiang Zemin van China aan 
Kim Jong II in Pyongyang. 
Blok 1.50 w. Foto van de twee 
leiders. 
ii2'oi. Tien jaar geleden 
werd Kim Jong II gekozen tot 
opperbevelhebberleger. 
Blok I. w. Legerofficieren, 
op rand ster, tekst en muziek 
'steun onze opperbevel
hebber met wapens', koor. 



KORBAZUID 
i5i'02. Frankeerzegels. 
i6o, 210, 280,1290,1310 w. 
Resp. vlinder (Limenitis pop
uli), vogel (Faico tinnuncu
lus), vogel (Picedula zantho
pygia), hoekdakpan, nokdak
pan (beide uit periode Silla 
dynastie). 
i5i'o2. Frankeerzegels voor 
priority. 
280, 310, 380,1410 w. Zelfde 
afbeelding: vliegtuig, trein, 
vrachtwagen. 

i5i'02. Mijn eigen zegel. 
Viermaal 190 w. met aan
hangsel voor eigen foto. 
Twee zoenende vissen (lief
de), lelie (dankbaarheid), ro
zen (felicitaties), kuiken uit ei 
(verjaardag). 
3ii'02. Korea vijftig jaar lid 
ITU (International Telecom
munication Union). 
170 w. Seinsleutels 
en beeldmerk ITU. 

maal 5000 F.; vijfmaal blok 
loooo F.; driemaal blok 
12500 F. Resp. draagraket 
Saturni, draagraket Apollo 
6, raket met Mariner 4, raket 
met Mariner 3, draagraket 
Titan IIIC, draagraket 
Gemini i, draagraket Sojus 
19, ruimteschip Discovery; 
ruimtesonde Ranger i, 
ruimtesonde Mariner 4, 
ruiratecapsule Gemini IX, 
ruimtecapsule Gemini II, 
ruimtecapsule Apollo 15, 
ruimtecapsule Gemini XII; 
satelliet Agena, satelliet 
Syncom i, satelliet Olympus 
I, satelliet FLT Syncom, 
satelliet Skynet 48, satelliet 
Cobe; satelliet CassiniHuygens, 
satelliet Exosat, satelliet Ice, 
zonnensonde, ruimtestation 
Mir, ruimtesonde Observer; 
marssonde Mars i, ruimte
sonde Solar Max, venussonde 
Venera 4, ruimtestation 
Skylab, ruimteveer Challenger, 
marssonde Mars 3; (beeld
merken:) Apollo 9, Apollo I, 
Apollo en Sojus, Columbia, 
Apollo II; Gemini 9, Gemini 
4, Gemini 12. 
229'oo. Bemande ruimte
vaart, II. 
Twee vel met zesmaal 6800 
F.; tweemaal blok 12700 F. 
Resp. project Hermes, ruim
tesonde Pioneer 10, project 
Venture Star, landingsmodu
le Viking, losmaken mars
sonde, marsvoertuig; ruim
testation Skylab, ruimtevaar
tuig Agenas I, ruimtevaartuig 
Agenas II, ruimtevaartuig X
36, ruimtevaartuig, astronaut 
en ruimtecapsule; sonde 
Huygens bij nadering Titan, 
ruimtevaartuig en ruimtesta
tion. 

MAROKKO 
2g6'oi. Nationale dag 
Marokkaanse diplomatie. 
6.50 Dh. Wereldbol waar 
omheen witte duif vliegt. 
289'oi. Zeeleven in Marokko. 
.50, 6.50 Dh. Resp. Lophius 
budegassa, Monachus 
monachus. 
gio'oi. Dag van de postzegel. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. rond, 
achthoekig poststempel van 
Ksar el Kebir uit 1892. 
29io'oi. Mondiale dag van 
strijd tegen woestijnvormmg. 
6.50 Dh. Zand, gras en palmpje. 

LIBERIA 
i3i2'oi. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal $ 35. (samenhan
gend); blok $ 100.. Foto's uit 
resp. 1923 huwelijk, 1959 in 
Kenia, 1953,1990; 1990. 

MACAU 
28i'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
5.50, blok 10. ptcs. Snuit 
paard, snuit paard en op rand 
meer van hoofd en hals 
paard. 

236 JVIADAGASCAR 
22g'oo. Bemande ruimte
vaart, I. 
Achtmaal 1500 F.; twee vel 
met zesmaal 3500 F.; vel met 
zesmaal 4400 F.; vel met zes

i6ii'oo. Frankeerzegel, 
overdruk over vijftig jaar Ver
enigde Naties. 
1500 F. (over 1050 F.). Gezin 
bij verpleegster. 

MALDIVEN 
26i2'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**, schilde
rijen van Xu Beihong (1895

1953)
Velletje met vijfmaal 5 Rf., 
blok 15 Rf Paarden. 
MALEISIË 2i'o2. Wereld
kampioenschap hockey 2002 
voor mannen. 
30, 50 s., I.; blok3.RM. 
Hockeyers in actie. 

29io'oi. Zevende zitting 
klimaatconferentie Verenig
de Naties. 
6.50 Dh. Hand met wereldbol. 
7ii'oi. Zesentwintig jaar 
'Marche Verte' (SpaanseSahara). 
6.50 Dh. Groep mensen met 
vlaggen. 

8ii'oi. Week van solidari
teit, hulp aan de armen. 
Tweemaal 6.50 Dh. Ronde 
zegel met gestileerde men
sen, groep mensen. 
i4i2'oi. Fonteinen, geza
menlijke uitgifte met Frank
rijk. 
2.50, 6.50 Dh. Fontein Wal
lace in Parijs, fontein Nejjari
ne in Marokko. 

i4i2'oi. Jaar van dialoog 
tussen culturen. 
6.50 Dh. Wereldbol met vijf 
mensen in kring. 

MAYOTTE 
2i'o2. Frankeerzegels 
Marianne met overdruk 
Mayotte. 
€ o.01, 0.02, 0.05, o.io, 0.20, 
0.41, 0.50, 0.53, 0.58, 0.64, 
0.67,0.69,1., 1.02,2.. 
2i'02. 'Collectivité 
departementale'. 
€ 0.46. Wapenschild met 
twee zeepaardjes. 

NEPAL 
i74'oi. Volkstelling. 
2. R. Mensen. 
296'oi. Beroemde mensen. 
Vijfmaal 2. R. Asceet Khap
tad Baba, religieus onderwij
zer Bhikkhu Pragyanada Ma
hathera, schrijver Guru Pras
ad Mainali, politicus Tulsi Lai 
Amatya, industrieel Madan 
Lai Agrawal. 

NEVIS 
i3i2'oi. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal $ 2. (samenhan
gend); blok $ 6.. Foto's uit 
resp. 1923,1926, Tweede We
reldoorlog met echtgenoot, 
1983;1957. 

OMAN 
igj'oi. AlKhanjar A'suri. 
50, 80,100, 200 b. Dolk. 

3i7'oi. Palestijnse opstand 
in Jeruzalem. 
Blok 100 b. Kind, op rand 
moskee en tank. 

PALAU 
i3i2'oi. loiste Levensjaar 
koninginmoeder. 
Viermaal 60 c. (samenhan
gend); blok $ 2.. Foto's uit 
resp. 1958, i960,1970,1987; 
1947 met koning George VI 
en dochters Elizabeth en 
Margaret. 

i7i2'oi. Jaar van het 
paard**. 
60 c. 'Grazende paarden' van 
Han Kan. 

PANAMA 
i48'oi. President Arnulfo 
Arias Madrid. 
Tweemaal 0.20 B. (samen
hangend), tweemaal 0.30 B. 
(samenhangend). Foto's pre
sident. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
Correctie melding n/863, 
provinciale vlaggen: de waar
den zijn 10,15, 20, 501., 2., 
5.K. 
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PARAGUAY 
29ii'oi. Kerst 2001. 
700,4000 Gs. Kerststallen 
gemaakt van resp. deeg, ba
nanenblad en aarde. 
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igi2'oi. Nee tegen terrorisme 
700, 5000 Gs. Resp. hoge to
rens en vrijheidsbeeld, vlag
gen van Paraguay en Verenig 
de Staten met keten die over
gaat in vredesduiven; tekst 
'Nee tegen terrorisme'. 

mwmmmwwm 

2ii2'oi. Gemeenschappe
lijke uitgifte van Mercosur*
landen, regionale flora. 
4000 Gs. Passiflora caerulea. 

SIERRE LEONE 
December '01. loiste Levens
jaar koninginmoeder. 
Viermaal 1300 Le. (samen
hangend); blok 4000 Le. Fo
to's uit resp. 1926 met man 
en dochter Elizabeth, 1979, 
1959 in Kenia, iggi; 1937 bij 
kroning koning George VI. 

SINGAPORE 
202'o2. Tekeningen na
tuurlijke historie uit collectie 
William Farquhar, I. 
Twee vel met tienmaal 'lokale 
post'. Dieren en reptielen: 
'landak raya', 'eipan, badak 
mural', 'landak kelubu', 
'kongkang', 'biawak tanah', 
'tupai terbangmerah', 'mene
rangkecil', 'biawak pasir', 
'tupai kerswak', 'napuh'; 
vruchten en planten: 'buah 
rumenia', 'manggis hudan', 
'cempedak', 'bungadedac', 
'jeringau', 'rotang', 'tuba', 
'tuba gagak', 'temu kunci', 
'rambutan'. 

SRI LANKA 
28ii'oi. Kerst. 
3.50,17.Rs. Man met kinde
ren, vrouw met geest. Ook 
velletje met beide zegels. 
3i2'oi. Inheemse 
amfibieèn. 
3.50,13.50,17., 20.. 
Kikkers. 



ander datum. Frankeerze
Is, drummers. 
, 2., 3., 3.50,4., 5., IC

1.50,17., 20.RS. Man 
jeelt drums. 

T. LUCIA 
■i2'oi. Datum melding 
'85, Kerstmis. 

T. PIERRE ET MIQUELON 
■i'o2. Frankeerzegels Ma
ianne met overdruk 'St. Pier
eetMiquelon'. 
0.01,0.02, 0.05, o.io, 0.20, 
.41, 0.50, 0.53,0.58,0.64, 
.67, 0.69,1., 1.02, 2.. 
2'o2. De archipel en de 
uro. 

. St. Pierre etMiquelon 
nder vergrootglas en Europa 
erbenden door pootafdruk
:en twee vogeltjes. 
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>T. VINCENT/GRENADI

2i2'oi. Kerst, schilderijen. 
10,70,900. , $1.10,1.40; 
)lok $ 5.. Resp. 'Onbevlekte 
)ntvangenis' van Giambatti
itaTiepolo (16961770), 
Aanbidding van de wijzen' 
'an Tiepolo, 'Madonna' van 
Tintoretto (15181594), 'An
lunciatie' van Veronese 
15281588), 'Madonna van 
^uaglia' van Pisanello (1395
1455); 'Madonna met kind' 
'an Tiepolo. 
[3i2'oi. loiste Levensjaar 
coninginmoeder. 
/iermaal $ 2. (samenhan
gend); blok $ 6.. Foto's uit 
■esp. 1909,1930 met echtge
loot en dochter, 1977 in Bad
ninton, 1983; 1987. 
28i2'oi. 'United we stand', 
iteun voor Verenigde Staten 
jij de gevolgen van 11 sep
:ember. 
t 2.. Vrijheidsbeeld met 
Amerikaanse vlag tegen ach
tergrond vlag St. Vincent. 

SURINAME 
7i2'oi. Serie verkeersbor
den, VIII. 
4000 Sf. Oversteekplaats voor 
raetgangers. 

9i'o2. Papegaaien. 
Twee samenhangende drie
hoekige zegels van 150, 200, 
800,1200,1700, 5325 Sf. 

Resp. Deroptyus accipitrinus, 
Amazona achrocephala. Ara 
manilata, Amazona dufres
niana. Ara severa, Pianites 
melanocaphaia. Ara nobilis, 
Pionus fiscus. Ara chioropte
ra, Pianpsitta caicca. Ara 
macao, Amazona farinosa. 

■■■■■■■ 

TADZJIKISTAN 
79'oi. Tien jaar onafhanke
lijkheid. 
Velletje met 0.41,0.54,0.95; 
blok2.50; 3.Tr. Resp. kaart 
met vlag en wapenschild, ver
gadering, beeldmerk; 'Nurec' 
waterkrachtcentrale op rand 
rivier met stuwdammen; por
tret president Emolali Rah
monov. 

i2io'oi. Transport. 
I.; velletje met 0.41, 0.90, 
I. Tr. Resp. vliegtuig 
TUi54m; vrachtwagens in 
Kulmapas (Murghab), loc 
TEM2, vliegtuig TUi54m. 

mensen in toga (hoger on
derwijs), leeuw en olifant en 
andere dieren (nationale par
ken, toerisme), operatieka
mer (gezondheid), delfstof
fen (mijnindustrie). 

TOKELAU 
i7i2'oi. Landschappen in 
Tokelau. 
40 c , $ I., 2., 2.50. Resp. 
lucht Atafij, helder water Fa
kaofo, zonsopkomst Nuku
noni, oceaan Nukunoni. 
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i22'o2. Jaar van het 
paard**. 
$4. 

TUVALU 
io2'o2. 'United we stand', 
steun voor Verenigde Staten 
bij de gevolgen van 11 sep
tember. 
$ 2.. Vrijheidsbeeld met 
Amerikaanse vlag tegen ach
tergrond vlag Tuvalu. 

URUGUAY 
ijii'oi. Zeventigste sterf
dag Juan Zorilla de San Mar
tin (18551931). 
$ 12.. Portretten dichter met 
daarover versiering van ruitjes. 
i4ii'oi. R.O.U. 22Oyarvi
de, hydrografisch schip mari
ne Uruguay. 
$ 12.. Schip, genoemd naar 
Luitenant Andres Oyarvide, 
die in 1777 de grenzen tussen 
Spaanse en Portugese landen 
in ZuidAmerika moest hel
pen vastleggen. 

(19011968). 
$ 12.. Voetballer. 

•1901 llSllttUO2001: 

6i2'oi. Kerst 2001, schilde
rijen geboorte Jezus. 
$ 12., 24.. Schilderijen van 
Anton Raphael Mengs (1728
1779), José de Ribera (1591
1652). 
7i2'oi. Kerk van San Carlos 
tweehonderd jaar. 
$ 12.. Kerk. 

20i2'oi. Negentig jaar Ban
co de Seguros del Estado 
(BSE, verzekeringsbank van 
staat). 
$ 12.. Bankgebouw. 
2ii2'oi. Gemeenschappe
lijke uitgifte van Mercosur*
landen, regionale flora. 
$ 24.. Guettarda uruguensis. 

9i'o2. Honderdste geboor
tedag Josémaria Escriva 
de Balaguer(i902i975). 
Viermaal $ 12.. Portret
ten stichter Opus Dei bij 
verschillende gelegenhe
den. 

December '01. Tien jaar Ge
menebest van Onafhankelijke 
Staten (GOS). 
0.50 Tr. Vlaggen en beeld
merk gelegenheid. 
December '01. Tien jaar RCC 
(Regional Concord of Com
munications). 
Blok I. Tr. Beeldmerk gele
genheid op rand wereldbol 
en satelliet. 

TANZANIA 
i56'oi. Bedreigde dieren. 
200, 400, 600, 800 Sh. Resp. 
luipaard, witte rinoceros, 
krokodil, wilde honden. 
Zonder datum. Veertig jaar 
onafhankelijkheid (9i2'oi). 
180, 230, 350,450, 650, 950 
Sh. Resp. theecultuur (land
bouw), landkaart Tanzania 
met Kenia en Uganda waar
boven ineengeslagen handen 
(regionale samenwerking). 

20ii'oi. Mr. Richard D. 
King, president Rotary Inter
national en mevrouw King 
bezoeken Uruguay. 
$ 12.. Echtpaar en 
beeldmerk Rotary. 
26ii'oi. Vijfenzeventigste 
geboortedag Julio Sosa 
(19261964). 
$ 12.. Portret 'baron van de 
tango'. 

: iwtJUtlOSOSA i%4 ; 
; EL VARON DEL TANGO J 
; COMBOS Uruguay $12 ; 

29ii'oi. Honderdste ge
boortedag José Nasazzi 

VANUATU 
30i'o2. Ecotoerisme. 
35, 60, 75,110,135 vt. Resp. 
Yasur vulkaan en Pentecost 
bungyjumper, maken kava en 
dansers, waterval en bloe
men, kajak, huisje met hang
mat aan strand. Ook velletje 
met vijf zegels in doorlopend 
beeld. 

VERENIGDE NATIES 
i3'o2. Nieuwe datum mel
ding 2/160, frankeerzegels. 
44'o2. Serie 'met uitsterven 
bedreigde dieren', X. 
Drie velletjes met viermaal 
vier zegels; op rand beeld
merken Verenigde Naties en 
Cites*, 2002, silhouetten be
dreigde dieren. 
Viermaal Zw. Fr. 0.90. Vara
nus exanthematicus, Otoco
lobus manul, Cacajao calvus, 
Mellivora capensis. 
Viermaal US$ 0.34. Sauroma
lus varius, Acinonyx jubatus, 
Ovis canadensis, Choloepus 
hofFmanni. 
Viermaal € 0.51. Hylobates 
syndactylus, Spheniscus 
demersus, Prionodon 
linsang, Bufo retiformis. 

VERENIGDE STATEN 
8i'o2. wintersporten. 
Viermaal 34 c. in vellen van 
twintig. Sportbeoefenaar en sti
listische plaats sport van resp. 
kunstschaatsen, ijshockey, 
snowboarden, skispringen. 

io2'02. Begeleiden van een 
kind. 
34 c. Vrijwilligerswerk: man 
wijst kind de weg. 

WALLIS EN FUTUNA 
28i2'oi. Graf eerste koning 
van Futuna 'Fakavelikele'. 
325 F. Graf 

1̂ , '̂  325*̂  
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ZIMBABWE 
6i2'oi. Serie 'Vhnders', II. 
$ 12., 20., 25., 30., 35., 
45.. Resp. Charaxes 
bohemani, Vanessa cardui, 
Precis oenone cebrene, 
Euphaedra neophron, lolaus 
silas, Acrea aglanice. 
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ZUIDAFRIICA 
iii'oi. Nieuw beeldmerk 
International Cricket Coun
cil. 
'Standard'. 

26ii'oi. De vele gezichten 
van Nelson Mandela. 
Tienmaal 'Airmail Postcard 
Rate' (in boelqe). Mandela in 
verschillende rollen, zoals 
politiek activist, staatsman, 
Nobelprijswmnaar, sportsup
porter, natuurliefhebber. 

ZUIDGEORGIÊEN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
Januari 2002. Guinnes we
reldrecords, zoogdieren. 
10,10, 20, 37, 37,43; blok 
£ 1.50. Resp. finner, Balae
noptera musculus, Physeter 
catodon, Hydrurga leptonyx, 

Hydrurga leptonyx, Miroung 
leonina; Miroung leonina. 

ZUIDPOOL GEBIED FRANS 
i72'02. Overgang naar euro. 
€ 0.46. Twee pinguïns met 
euroteken. 

iBiaMnuianMiutnKi; 
o,tóc «Ufa Rf 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUWZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
7ii'oi. Pinguïns 
(bij melding 12/956 per abuis 
onder kop zuidpoolgebied 
Australisch). 
40, 80, 90 c , $1.30,1.50, 2.. 
Resp. Aptenodytes forsteri, 
Pygoscelis adeliae, Aptenody
tes forsteri, Pygoscelis ade
liae, Aptenodytes forsteri, 
Pygoscelis adeliae. 

*: Gebruikte afkortingen: 
APEC Asian Pacific 

Economie 
Cooperation 

Cites Convention on 
International 
Trade in Endange
red Species 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika (Brazilië, 
Argentinië, 
Paraguay, Uruguay) 

NASA National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 24I'0I t0tI22'02 
Jaar van de slang; i32'02 
tot3ii'o3 Jaar van het 
paard. 

DE WONDERE WERELD 
VAN TANTE POS 

Tarieven, kortingen, codes en een 'nieuw' sorteercentrum 

DOOR F.S.J.G. HERMSE, SITTARD 

Voor de gevorderde filatelist is het aan te bevelen zich 
de brochure Tarieven van i juli 2001 van PTT Post te 

verschaffen. Hij of zij moet zich dan wel naar een city 
o{business balie te begeven, zoals PTT dit in haar 
AngloBataafs jargon noemt, want bij de Bruna

winkel of de supermarkt is waarschijnlijk hooguit de 
eenvoudige brochure Wat zijn de tarieven? te krijgen. 

De brochure Tarieuen om

vat achtenveertig bladzij

den en staat boordevol 
Informatie over de ver

zendmogelijkheden van 
brieven, kaarten, pakket

ten en  bijvoorbeeld 
partljenpost. Zoals de 
laatste jaren gebruikelijk 
is, is de brochure in 
tweeën verdeeld: 'bin

nenland' (rood) en 'bui

tenland' (blauw). De ta

rieven zijn zowel in gul

dens (tot I januari 2002) 
als in euro's (vanaf i ja

nuari 2002) aangegeven. 
Tenslotte is achterin een 
overzichtelijke trefwoor

denlijst opgenomen. 

Frankeermachinekorting 
Oplettende filatelisten 
hebben het afgelopen 
halfjaar misschien ge

constateerd dat hun post 
soms van een frankeer

machineafdruk van 84 
cent was voorzien (afbeel

ding 1). Het komt vaker 
voor dat de frankeerma

Assuranttekantoor (.imburg 
Poslbu3l05 6400AC Heerlen 
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chine verkeerd wordt in

gesteld en zelfs brieven 
met een 'o.oo'instelling 
worden vaak zonder be

porting bezorgd. IVlaar in 
dit geval klopt het: vanaf 
I juli 2001 is het verzen

den van brieven, kaarten 
en drukwerken die met 
de machine zijn gefran

keerd één cent goedko

per dan bij frankering 
met postzegels. Met in

gang van I januari 2002 is 
die korting zelfs meer 
dan verdubbeld tot één 
eurocent! Vóór i juli 2001 
gold de korting slechts 
voor poststukken die 
zwaarder waren dan 20 
gram. De korting liep op 
van 20 cent voor een brief 
van 20 tot 50 gram naar 
75 cent voor buspakjes 
van I tot 3 kilo. Sinds i ja

nuari 2002 varieert de 
korting van i eurocent tot 
52 eurocent (afbeelding 2). 

De FIMcode 
Bij het gebruik van de zo

€s038ct 
RN 90U 

/ HIDil lAHO 

I Postbank 

Postbank N.V. 
Effecwn 
Antwoordnummer 20 
1000 ZB AMSTERDAM 

•iH'IHBlhHI 

238 

SPOED: 
Bevat 

maximale kans op 
PostcodeKanjer 

UMI 

11II ~ 1 
« j » 

co 
Antwoontnumfner 20000 
2Sn ZX DEN HAAG 

Linksboven: afbeelding i  Fran
kcermachmcstrook van 84 cent. 
Rechtsboven: afbeelding 2  Nog
maals een jrankeermachinestrook, 
maarnuuannaijanuari 2002; 
het 'kortingstanef is nu €0.59, 
Links: ajbeeldmg 3  Drie voor
beelden van poststukken die voor
zien van een FIMcode. 
Onder: afbeelding 4  'Leidschen
dam' werd "sGravenhagc'. 

MIUOEN! 

■ NAHOIMUB 
POSTCODE 
■ L O T E R I J H 
Antwooidnuminer 19603 
1100 VM Aimtwdam 

*iHH»ilnMiHii*« 

genoemde FIM en de 
KlXcodes wordt op ant

woordzendingen een 
korting van 2 procent 
verleend. Over de KIX 
(Klantindex) werd al eer

der in 'Filatelie' bericht'. 
De FIM (Facing Identijica

tion Mark) bestaat uit een 
aantal dikke strepen op 
de envelop op de plaats 
waar normaal de postze

gel wordt geplakt. Deze 
code wordt in combinati 
met de KIX gebruikt op 
gratis antwoordenvelop

pen van onder andere de 
Postbank (afbeelding 3). 
Dankzij de FIM kunnen 
antwoordstukken auto

matisch uit het sorteer

systeem worden verwij

derd. 

Nieuw Sorteercentrum 
Zoals u wellicht weet zijn 
er in Nederland zes 
Sorteercentra Brieven 
waar  met uitzondering 
van de kerstperiode  alle 
briefpost wordt verwerkt 
Op I januari 2002 is er 
een nieuw sorteercen

trum in Den Haag bijge

komen, zo lijkt het. Het 
is echter het sorteercen

trum dat tot nog toe be

kend was onder de naam 
'Leidschendam'. Door 
een gemeentelijke herin

deling zijn delen van 
Leidschendam en zijn 
buurgemeenten bij Den 
Haag komen te horen. 
PTT Post heeft zich aan 
deze nieuwe situatie aan

gepast en de naam van 
het sorteercentrum ver

anderd in "sGravenha

ge' (afbeelding 4). Ook 
moeten de nieuw^erwor

ven gebiedsdelen een 
nieuwe, Haagse, postco

de krijgen^. 

Tenslotte is onlangs be

kend geworden dat PTT 
Post in Nederland voor

taan TPG Post gaat heten. 
TPG is een afkorting van 
TNT Postgroep. Het pre

dikaat 'Koninklijk' zal 
behouden blijven. 

Noten: 
i: De SIX, de KIX, de PRIC en de 
IX of helemaal niks door 
F.S.J.G. Hermse; 'Filatelie' 
van augustus/september 
1999, pagina 562 e.v. 
2: Postvervoerkrant, december 
2001, nummer 12. 
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V r a a g g r a t i s o n z e pr i js l i js t c a t a l o g i in e u r o a a n ! 

Zonnebloem Indonesië 2 0 0 2 in € 11,90 

Zonnebloem Surinam B I^DU^ in t 'JjiJÜ 

Zonnebloem Verenigd Europa 1994-2001 in € 12 ,90 

vliegende Hollander luchtpost Nederland 
1 9 9 8 met prijslijst 2 0 0 2 in € 16 ,90 

Yvert Maximumkaarten Frankrijk 2 0 0 2 4 4 , 9 0 

S p a n j e s p e c i a a l 2 0 0 2 in e u r o 
Edifil speciale catalogus deel 1 Spanje 1850-1949 In kleur 72,00 
Edifil speciale catalogus deel 2 Spanje 1950-2001 in kleur 72,00 
Edifil speciale catalogus deel 3 Lokale zegels & proeven in kleur 72,00 
Edifil speciale catalogus deel 4 Spaanse Gebieden in kleur 72,00 
Lalz spec. cat. Postwaardestukken Spanje & Gebieden in kleur 119,50 

Afinsa Portugal 2 0 0 2 kleur in € 2 7 , 0 0 

Afinsa Portugese Colonies 2 0 0 2 kleur 2 7 , 0 0 

Domfil werefdcatafogus Ofympische Winterspefen op 
zegels 2002 , in kleur 32,00 

M i c h e i - c a t a l o g i in e u r o 
catalogus Europa CEPT & UNO 2002 
catalogus West- & Middeneuropa 2002 
catalogus Zuid-Europa 2002 
catalogus Noord- & Noordwest-Europa 2002 
catalogus Oost-Europa 2002 
catalogus Bildpostkarten Duitsland 2002 
speciale catalogus Zeppelin- & Luchtpost Duitsland 2002 

19,50 
32,70 
32,70 
32,70 
32,70 
21,50 
39,90 
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Schön handboek € munten 2 0 0 2 kleur 12 ,50 
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Wij leveren alle merken albums, bladen & supplementen ! 

Voorlopig overzicht 
MICHEL Catalogus 

Productie 2002 
18-01 Zuid- en Centraal Afrika 2002, Overzee 6 
07-03 Munten catalogus Duitsland 2002 
07-03 CEPT/Uno catalogus 2002 
07-03 Zeppelin catalogus 2002 
04-04 Duitsland-Special 2002, Band 1 en Band 2 
04-04 Bildpostkarten Duitsland 2002 
04-04 Automaatzegels Wereld 2002 
04-04 Telefoonkaarten Duitsland 2002 in kleur 
07-06 Noord- en Oost-Afrika 2002, Overzee 4 
07-06 Saarland-Speciaalcatalogus 2002 
12-07 West- en Midden-Europa 2002/03, Europa 1 
12-07 Zuid-Europa 2002/03, Europa 2 
12-07 Duitsland in kleur 2002/03 
12-07 Feldpost Handboek, 4e editie 
12-07 Kanaal Eilanden Speciaalcatalogus 2002/03 
13-09 Noord- en Noordwest-Europa 2002/03, Europa 3 
13-09 Oost-Europa 2002/03, Europa 4 
13-09 Kroatië-Speciaalcatalogus 2002/03 
13-09 Australië, Oceanië, Antartica 2002/03, Overzee 7 
17-10 Oostenrijk-Speciaalcatalogus 2002/03 
17-10 Zwitserland-Lichtenstein Special 2002/03 
17-10 Brieven catalogus Duitsland 2002/03 
17-10 U.S.A. Speciaalcatalogus 2002/03 
02-12 Junior Duitsland 2003 in kleur 
02-12 Midden- en Oost-Azië 2003, Overzee 9 
02-12 CEPT/Uno catalogus 2003 
02-12 UNO Speciaalcatalogus 2003 

Wijzigingen voorbehouden 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 - 6933011 postgiro nr 1700 
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Een van de aardige effec
ten van de overstap op de 
euro is dat de betrokken 
landen min of meer wor
den gedwongen nieuwe 
langlopende zegels uit te 
geven. Je zou zeggen: 
een uitgelezen kans om 
eindelijk eens van een 
door jarenlang gebruik 
'versleten' frankeerserie 
af te komen. Niet elk 
land heeft die kans ge
grepen: onze eigen PTT 
Post trok de Beatrixserie 
dan wel een nieuw jasje 
aan (we hebben nu twee
kleurige zegels), maar 
dat was toch een soort 
kunstgreep die  voor zo
ver ik heb kunnen na
gaan  nergens tot en
thousiaste bijvalsbetui
gingen heeft geleid. En 
we hadden zo mooi kun
nen laten zien  excuses 
voor het cliché  'waarin 
een klein land groot kan 
zijn'. 
Gelukkig is er een nóg 
kleiner land  San Marino 
 dat weet hoe je wel met 
zo'n uitdaging kunt om

^ gaan. Onder de titel I co
<= ion della uita ('de kleuren 

van het leven') verscheen 
"«= op 10 januari een uit acht 
<t waarden bestaande reeks 
^ die het schoolvoorbeeld 
3 is van hoe het wèl moet 
^ als er een nieuwe langlo
i pende frankeerzegel

—"^ reeks wordt uitgebracht. 
9dA ^"^ ^^" ^^ ^'^^^ waarden 
■ " " (€0.01, 0.02, 0.05, o.10, 

0.25, 0.50, i.oo en 5.00) 
heeft zijn eigen kleur ge
kregen. Dankzij de 
smaakvolle foto's is de 

serie een lust voor het 
oog; voor iemand die een 
collectie op het thema 
'fotografie' bijhoudt is 
deze reeks wat mij be
treft een must. 
Het Sanmarinese spec
trum bestaat uit de kleu
ren wit (albinokonijnen), 
purper (zonsondergang 
in San Marino), karmijn 
(cactusplant), goudgeel 
(korenveld), ijsblauw (al
penlandschap), groen 
(olijftakken), warmbruin 
(mussen) en roze (baby). 
De fotograaf, Paolo 
Candelari, heeft wel een 
compliment verdiend: 
zijn opnamen zijn tijdloos 
en desondanks sfeervol 
zonder sentimenteel te 
worden. De belettering 
van de zegels is niet op
dringerig en heel duide
lijk. Zo mogen er meer 
euroseries komen! 

VOGELS VERKLAREN 
KOMST VAN DE EURO 
In de vorige aflevering 
van 'Thematisch panora
ma' liet ik u kennisma
ken met de grappige ze
gel die Aland ter gelegen
heid van de introductie 
van de euro uitgaf Dat 
was kort samengevat een 
'humoristische topper'. 
Die kwalificatie geldt 
misschien in iets minde
re mate voor de zegels die 
Zuidpoolgebied (Frans) 
en Saint PierreetMi
quelon ter gelegenheid 
van de eurointroductie 
uitgaven, maar ook deze 
emissies zorgen voor een 
glimlach. 

IBIIB USIMIES H MTMCnm 
0,46 € l««C«KJ RF 

SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

verzamelthema. IJsland 
zorgt er voor dat diege
nen die hun filatelistisch 
hart aan deze lichtbakens 
verpand hebben hun col
lectie verder kunnen uit
breiden. Op 18 april ko
men twee postzegelboek
jes uit die elk vier zegels 
van respectievelijk 60 en 
85 kr. bevatten. 
Op de zegel van 60 kr. is 
het de vuurtoren van 
Grótta die het beeld do
mineert. De meeste van 
de ruim honderd torens 
op IJsland werden tussen 
1878 (toen de toren van 
Reykjanes in gebruik 
werd genomen) en 1950 
gebouwd. In de jaren 
veertig van de vorige 
eeuw werd een grote om
bouwoperatie uitge
voerd, waarbij de torens 
van elektrisch licht wer
den voorzien. Een halve 
eeuw later volgde een ver
gelijkbare excercitie, 
toen het mogelijk werd 
om voor de energievoor
ziening van zonnepane
len gebruik te maken. Er 
is op dit moment op IJs
land nog één vuurtoren 
met gaslicht in gebruik. 
De twee vuurtorens die te 
zien zijn op de zegels in 
de nu verschenen boekjes 
staan in Grótta en Kögur. 
Zoals vaak het geval is bij 
deze torens gaat het bij 
de toren van Grótta 
(60 kr.) niet om het oor
spronkelijke bouwwerk, 
dat in 1897 werd neerge
zet. De vuurtoren werd 
namelijk in 1918 her
bouwd en daarna nog 
eens, in 1947. Inclusief 
de lichtkoepel meet de uit 
beton opgetrokken toren 
23 meter. Tot 1956 werd 
de verlichting met behulp 
van een propaangasbran
der tot stand gebracht. 
Omdat hij bij de drukste 
havens van IJsland staat 
die van Reykjavik en Ha
narfjördur  behoort 
'Grótta' tot de belangrijk
ste vuurtorens van het 
land. 

De slechts acht meter 
hoge vuurtoren van Kö
gur is een stuk jonger 
dan die van Grótta: de 
eerste steen werd in 1945 
gelegd. De lichtkoepel 
werd in Zweden gemaakt; 
hij is van gietijzer, met 
een koperen dak. Zoals 
veel andere vuurtorens 
uit die tijd werd in de to
ren aanvankelijk pro

Zuidpoolgebied (Frans) 
de Fransen kennen het 
gebied als de Terres Austra
ks et Antarctiques Franfaises 
ofwel TAAF  toont ons 
een pinguïnpaar dat be
langstellend kijkt hoe een 
bijzonder ei wordt uitge
broed: de euro! En een 
zegel van het voor de 
oostkust van Canada ge
legen St. PierreetMi
quelon laat zien hoe 'eu
rovogels' de vlucht heb
ben genomen van Europa 
naar Amerika. Beide ze
gels zijn leuke aanwin
sten voor een 'euroverza
meling'. 

ZON HELPT BAKENS 
TE VERLICHTEN 
Er is in deze rubriek in de 
afgelopen jaar geregeld 
aandacht besteed aan 
nieuwe emissies die 
vuurtorens als hoofdon
derwerp hadden. Dat is 
verklaarbaar: het is niet 
alleen een interessant, 
maar ook een populair 

paangas gebruikt om het 
licht op te wekken, maar 
daaraan kwam in 1993 
een einde. Vanaf dat mo
ment werden er geduren
de drie jaar accu's ge
bruikt; daarna werden 
zonnepanelen geïnstal
leerd. 

OLYMPISCHE ZEGELS: 
ER IS NIETS MIS 
Wie de ontwikkelingen 
op het gebied van de 
Olympische sporten niet 
op de voet volgt kan bij 
de op 30 januari jl. ver
schenen Tsjechische ze
gel van 12 k. het gevoel 
krijgen dat er iets niet 
klopt. Dat er een skiër is 
afgebeeld is wel duide
lijk, maar waarom heb
ben de Tsjechen de goede 
man of vrouw onderste
boven afgebeeld? Het 
antwoord is eenvoudig: 
de afgebeelde Olympi
sche sporter beoefent een 
spectaculair onderdeel 
van de Winterspelen: het 
jreestyleskunfl  'vrije stijl' 
 waarbij acrobatische 
toeren eerder regel dan 
uitzondering zijn. De 
Tsjechische zegel kan 
worden gebruikt om in 
een sportverzameling of 
een collectie, gewijd aan 
de Olympische Spelen te 
laten zien welke ontwik
keling het traditionele 
skiën heeft doorgemaakt. 

Een tweede voorbeeld 
van een zegel waarvan de 
beschouwer vroeger zou 
hebben gedacht dat er 
echt iets mis mee is komt 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL


■veneens uit Tsjechië, 
^et is een zegel van 
j.40 k., gewijd aan de 
?aralympische Spelen, 
lie  nu de in februari jl. 
gehouden Olympische 
spelen achter de rug zijn 
Dp dit moment in het 
Amerikaanse Salt Lake 
City worden gehouden. 
De skiër die we hier bezig 
zien mist zijn linkerbeen, 
een handicap die hem 
niet verhindert om be
hendig (en zo te zien met 
grote snelheid) op finish
lijn af te stevenen. Zon
der al te dramatisch te 
willen doen: sporters zo
als deze verdienen alleen 
voor hun moed en door
zettingsvermogen een 
Olympische medaille! 

JAPAN EERT 
VOLHOUDERS 
Over gehandicaptensport 
gesproken: in Japan zijn 
eind vorig jaar voor het 
eerst de Nationale Spelen 
voor Gehandicapten ge
houden. Dat leverde twee 
mooie en dynamische ze
gels van 80 y. op. Ont
werper Fumiaki beeldt 
een frisbeewerper en een 
rolstoelracer af; op beide 
zegels heeft hij een be
scheiden gedeelte van de 
afbeelding zodanig van 
onscherpte voorzien dat 
de suggestie van bewe
ging ontstaat. 

capten zich met elkaar op 
sportieve wijze meten 
heeft tot doel de atleten 
wedstrijdervaring te laten 
opdoen; het is dus een 
soort kweekvijver voor 
wereldkampioenschap
pen en de Olympische 
Spelen. 

IEDEREEN WEL EENS 
'EEN BEETJE DOM' 
Het begint zo langzamer
hand een gevleugelde uit
drukking te worden, dat 
gedenkwaardige zinnetje 
dat de echtgenote van 
onze kroonprins, prinses 
Maxima, tijdens haar eer
ste officiële kennisma
king met de Nederlandse 
pers met een mengeling 
van zorg en liefde uit
sprak: 'Dat was een beet
je dom'. 
Dankzij Maxima beschik
ken we nu over een ont
wapenend excuuszinne
tje dat  zolang het maar 
niet over ernstige vergrij
pen gaat  heel goed kan 
worden gebruikt om een 
foutje te vergoelijken. 
Om dat dan maar meteen 
te doen: het was niet zo 
slim om de lezers van de 
decemberafievering van 
deze rubriek met vragen 
te laten zitten die betrek
king hadden op de pin
guïnseries die Nieuw
Zeeland en Ross Depen
dency onlangs uitgaven. 
Want beschikken we in 
Nederland niet over een 
prachtig handboek over 
pinguïns op postzegels? 
Inderdaad: de Pinguinca
talogus van Dick Becker, 
uitgegeven door de firma 
Detail in Groningen! Om 
het nog maar eens met 
prinses Maxima te zeg
gen: 'Dat was een beetje 
dom.' 

VEILIGHEID: OOK EEN 
THEMA IN JAPAN 
Een van de belangrijkste 
issues ('onderwerpen' zijn 
er kennelijk niet meer, in 
het Nederland van nu) die 
hun stempel op de verkie
zingscampagnes van 

Het nationale evenement 
waarop Japanse gehandi

2002 zullen drukken, is 
het begrip 'veiligheid'. 

Wat nauwkeuriger uitge
drukt: de veiligheid van 
burgers op straat. Hoe
veel woorden de politici 
er de komende twee 
maanden ook aan zullen 
besteden: het gaat beslist 
niet om een typisch Ne
derlands probleem. Op 
talloze plaatsen elders 
kent men het ook: dat ge
voel van onveiligheid dat 
er voor zorgt dat veel 
mensen als het niet echt 
nodig is niet op straat lo
pen en zeker niet als dat 
na zonsondergang is. 
In Japan verscheen op 11 

oktober jl. een zegelpaar
tje dat aan dit thema ge
wijd is. Let's Keep Out 
Toiüns Safe is het motto 
van de twee zegels van 
80 y. Het blijkt in Japan 
het thema te zijn van een 
aantal door 'de gemeen
schap' georganiseerde 
activiteiten die tot doel 
hebben de burgers weer 
voldoende vertrouwen te 
geven om de straat op te 
gaan. Onder 'gemeen
schap' worden niet alleen 
de belangrijkste veilig
heidsbewakers  politie 
en gemeentelijke autori
teiten  verstaan, maar 
ook de burgers zelf Jaar
lijks wordt in Japan een 
actie gehouden die tien 
dagen duurt en die er 
voor moet zorgen dat er 
op straat een sfeer ont
staat 'waarin een goede 
onderlinge verstandhou
ding en vriendschap voor 
een warm gevoel zorgen,' 
aldus de Japanse PTT. Op 
de twee zegels  die kin
deren en dieren laten 
zien  is ook het woord 
Anshin geplaatst, Japans 
voor 'veilig'. 

BASKETBAL 
EN riLATELIE 
Wie de thematische fila
telie een beetje serieus 
bedrijft weet natuurlijk 
dat er meer tussen hemel 
en aarde is dan alleen het 
filatelistisch materiaal. 
Om een verzameling 
goed op te zetten en om 
over de juiste documen
tatie te beschikken kun je 
terugvallen op catalogi 
en handboeken. En op 
studiegroepen, voegen 
we daar meteen aan toe. 
Een Vlaamse lezer van Fi
latelie, 

^ ^ 

n 
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Martin Schepers uit Bil
zen, maakte me attent op 
het bestaan van de Inter
national Filabasket Society. 
Deze in Italië gevestigde 
gespecialiseerde vereni
ging houdt zich  u zult 
het wel geraden hebben 
bezig met het thema 
'Basketbal'. Voor 25 euro 
per jaar bent u lid en ont
vangt u driemaal per jaar 
het tijdschrift Filabasket 
Reuieu;. Het blad houdt u 
op de hoogte van de ver
schijning van nieuwe ze
gels die aan het genoem
de thema zijn gewijd en 
wat meer is  het geeft 
ook tips over het juiste 
gebruik van thematisch 
materiaal. De voertaal in 
het blad is Engels. Het 
proefnummer dat ik ont
ving omvat meer dan 
veertig dichtbedrukte (en 
van veel illustratiemateri
aal voorziene) pagina's. 
Voor basketbalfilatelis
ten kan het blad een uit
stekende bron van infor
matie zijn, terwijl de 
voordelen van het lid
maatschap (u kunt inter
nationale contacten leg

gen met gelijkgestemde 
verzamelaars) ook niet 
kunnen worden uitge
vlakt. De contactpersoon 
van de International Fila
basket Society is de heer 
Luciano Calenda. Zijn 
adres is P.O. Box 17126, 
Grottarossa, Iooi8g 
Roma (Italië). 

OBLIGAAT, MAAR 
TOCH LEUK 
Slechts eenmaal per vier 
jaar worden de Olympi
sche winterspelen ge
houden. Als er zo'n be
langrijk sportevenement 
in aantocht is grijpen veel 
postadministraties de ge
legenheid aan om er ze
gels voor uit te geven. Bij 
veel van die emissies 
komt er maar weinig in
spiratie aan te pas; er is 
kennelijk een 'algemeen 
beeld' van hoe een Olym
pische zegel er uit be
hoort te zien. 
Gelukkig zijn er landen 
ik noem hier Liechten
stein, maar er zijn er 
meer  die hun best doen 
om met iets origineels te 
komen. Het is dan aardig 
als er zegels van de per
sen rollen waarvan je op
kijkt of die je even laten 
glimlachen. 
San Marino heeft dat 
goed begrepen; in plaats 
van loodzware, serieuze 
sportzegels gaf de post
administratie van dit 
door Italië omsloten re
publiekje een serie van 
vier zegels van €0.41 uit 
die van mij  althans 
voorlopig  de eretitel 
'Leukste Olympische se
rie' krijgt. 
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AANGEBODEN 
Zwitserland vanaf 1850 en 
Liechtenstein Goede lovaliteit 
pfr /gestempeld, goede 
prijzen Gratis prijslijst voor 
series en alle enkelwaarden 
R Vollenweider, Sasso Boretto 2, 
CH6612 Ascona/Schweiz 
Fax 00410917912354 

Schatgraverspartij' 750 x 
Australië + Europa e 5,, 
giro 1996727, Van der Eems, 
Diepsmeer i, 1705 BG 
Heerhugowaard, 
fax 0223690350 

700 WEuropa of 1400 Wereld 
€ 5, m brief of giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Finland ca 400 versch Gr 
form veel compl € 23, gratis 
10 toeslagseries J de Haan, 
tel 030696 3145 

Noorwegen 400 versch 
Gr form € 19, J de Haan, 
tel 03069631 45 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N L o CH Fr eet v a 35% 
I Romkens, tel 045546 28 94 

Hongarije 50 versch blokken 
postfris € 57, J de Haan, 
tel 030696 3145 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel/fax 046451 27 51 Ook 
rariteiten' 

Postz. boekj'es Ned. + België 
Rolzegels Ned Ook de 
Europazegels J Poppe, 
Pinksterbloem 36, 9302 BC 
Roden 

Gratis prijslijst met leuke 
aanbiedingen, alle landen 
Tel/fax +32 16 47 31 48 
Pascal Raes, Ridderstraat 40, 
3040 Neerijse, België 

Ned.DuitslandFrankrijk
Engeland, 500 versch 4 4 ,  op 
giro 32056011 n V 
H van Heel, Tiborchln 28, 
5481MJ Schijndel 

Verzameling Stadspost 
Apeldoorn, zegels, vellen, 
FDC, poststukken 
Van Vorstenbosch, 
tel. 0161411 565 

c T k ozegels + Ned. gest. veel 
"= 19922001 I veel buitenland 
■̂  H vd Burg, tel 034242418 92 
^ Aangetekende st 
■«t 

s NieuwZeeland uitgebreide 
uj verz met jaarboeken vanaf 
^ 1983 Veel dubbelen en 
^ 2 albums A de Bruin, 
 ; tel 0102511813 

142 T k poststukken, brief
kaarten vanaf 1840, effecten
rekeningen, documenten, 
papiernotgeld, enz 
J Briggeman, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne 
Tel/fax 0181485 036 

Te koop 100 grfm. USA, 
Canada, NZeeland/Australie 
ofWEuropae 3 ,  J Pekel, 
Ligtenbergstr 25, 6433 BP 
Hoensbroek Giro 5338059 

Postz. boekjes Ned 
3X12X24X33X3A 7X47X51X6A, 
telb 4x6A3x6Ef2x7Aix7B 
IX7BF ix8Aix8AFix8Bix8BF 
Pr € 110, D H Maliepaard, 
tel 0341424164 

T k FDC's Ned v a 21 compl, 
v a 40 onbeschr Vr prijs 
€ I 000, J Huisman, 
tel 0365222379 

Zeer vergevorderde verzame
ling Ned frankeermach 
stempels (19252000) 
levenswerk van meerdere 
verzamelaars in ladenkast met 
114 laden, afm 420x180 hoog, 
diep 50 cm en ca 100 dozen 
Totaal ca 400 000 st met dou
bletten Koopsom € 7 500,
Br o nr F1I020301 

Israel postfris per jaargang 
C ) Kraaijeveld, 
Turkooislaan 131, 
2332 RK Leiden 
Tel 0654983762 

Kilow. Duitsland, ikg € 35, 
(grf) Postr 972073 
G Schonewille, 
Pr Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk 

Aangeboden veel betere 
N. Zeeland 
M Bierenbroodspot, 
Vennewaard 303, 
1824 KK Alkmaar 

Liechtenstein  we buy all mint 
stamps Please ask for order 
now the World biggest buying 
lists (postage charge for each 
hst US $;Euro 2 00) 
Jürgen Wolff SHS GmbH, 
Flughafenstr 61, 
D53842 Troisdorf 
Fax 149 2203371546 or free of 
any charge at 
www wolfïfsammeln de 

T k zeer excl,schaarse o/x/xx 
coll /stock' India 0 a 
port/br /onafh India ook 
Birma/Pakistan Vcel schaars in 
4x32 p uecl pfr ZHK, 
p n o t k " P Eggink, 
tel 0229241 579 

Jaargangen maandblad 
Eilatelie 19272000, mijn 
stokpaardje 19462000, 
postzegelrevue 1999, thema 
19882000, de postzak 
19702000, in een koop 
€ 300, Br o nr F1I020301 

Nederland & Ver. Europa pfr 
I gest V a nr I Bijna alles in 
voorraad Smur uw no , ont
vang mijn prijs F Ghyben, 
Zonegge1916, 
6903 GV Zevenaar 
Tel /fax 0316529241 

Alles van begin tot 1986 van 
Frankrijk, België, Zwitserland 
en Duitsland (ook voor 1945) 
P Bijhouwer, B Bakenstr 3, 
1731XJ Winkel 
Tel 0224541 551 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICH' 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOURNAMI 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

In en verkoop van Ned. + 
Overzee, alleen goede 
collecties M BreedtBruyn 
tel 0334946980 of 
0614679827 (Leusden) 

Duitsland, 200 versch. grf. 
€ 12, Postr 972073 
G Schonewille, Pr Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk 

10 albums Unicef vlaggen 
Verenigde Naties in Lmdner 
albums teb incl kinder
tekeningen W Th Lagarde, 
tel 04028" 

Mannenkoor Orpheus biedt 
aan voor verz ongebruikte 
tel.kaarten Prijs n o t k 
unieke opdruk J P Boots, 
tel. 072511 09 06 

Rusland collecties 20% Michel 
C J van Beveren, 
Apollostr 351, 3024 TC 
Rotterdam Tel 0623587327 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels 50 grams Ijsland
€ 20,, 110 grams Finland 
€ 10,, 140 grams Noorwegen, 
Denemarken of Zweden  € 10,
in een brief of op gironummer 
1624853 Franco ±uis 
Correspond m English 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE602 17 
Norrkoping, Zweden Email 
lennart runfors@swipnet se 

T k 215 verschillende F D C 's 
in zeer goede staat, 90 /̂0 
onbeschreven nrs 86 t/m 327 
Cat waarde € 625, prijs 
slechts 22% a 625, is € 137,
C v d Does, tel 0180314720 
bgg 013507 70 56 

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 
SfS GmbH, Flughafenstr 61, 
D53842 Troisdorf 
Fax 149 2203371546 or free of 
any charge at www wolfffsam
meln de 

Roemenie 5%i5%' Michel, 
pfr , gest 18652001, gratis 
lijst Dan S OF48CP27 
Boekarest 2 Roemenie 

GEVRAAGD; 

T k gevr USAverzameling 
18471940, 00k earners h 
revenues Houtman, 
tel 033462 18 19 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop 
H M van Dijk, 
tel 0553660475 

Stuur mij zegels na 1985 van 
WestEuropa, Australië, 
Amerika, NieuwZeeland 
Voor elke zegel die ik kan 
gebruiken, 2 zegels retour 
G Weyers, Pastoorslaan 43, 
2182 BW Hillegom 

Gestopt met postzegels 
verzamelen' Verzamelaar komt 
bij u langs J Dekker, 
0299621339 

Verz zoekt eerstedagbladen 
importa en maximumkaarten 
Ned te koop I Wakker, 
tel 0756286803 

Gevraagd rondzendboekjes 
PWO Winsum O Hageman, 
Ritzemastr 9b, 9965 TD 
Leens Tel 0595571 986 

Firmaperforaties Koop of ruil 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum 
Tel 0356234423 

Bund/Deutschland, gebr Mi 
nrs in aantallen 1338,1381, 
1428,1432,1497, aanb 
H C Dutting, tel 0252211 828 

Eng. perfins catalogus kopen 
of kopie J C Trouw, 
tel 0595424314 

Klassiek Montenegro, 
gebruikt, ongebruikt en op 
brief(stuk) Aanbiedingen 
richten aan V Coenen, 
Cees van Gendlaan 15,4797 CV 
Willemstad Tel 0168472 029 

Postzegels enz koop verkoop 
(V a 10%) of ruil Stockmann, 
Zevenaar Tel 0316526265 

DIVERSEN: 

Ruilen 100 zegels of meer 
België, zelfde aantal retour 
A C Veerman, tel 033472 96 52 

Fil. Ver. Duitsland 4X per jaar 
bijeenkomst met veiling, club
blad en rondzendingen 
A Hulkenberg, Vivaldiweg 68, 
3752 HC Bunschoten, 
tel 033298 32 61 Vraag info' 

Israel gratis prijslijst en 
verzorging van abonnementen 
Inl A Bouwense, 
tel 0113212 762, email 
a bouwense(g)wolmail nl 

Griekenland/Cyprus verzame
laars wordt lid 
PV Griekenland Info 
secretaris. Westerhof 2, 
2987 XS Ridderkerk 

Post verz Haarlemmermeer 
heeft nog tafels te huur op de 
jaarlijkse overdekte 
postz.markt op zaterdag 
27 april 2002 in Hoofddorp 
Inl R Peters, tel 02356139 21 

Elke laatste zondag v d 
maand, ruildag in Dorpshuis 
Cothen (U) Nog tafels 
F G Brouwer, 
tel/fax 0343563 o6g 

Studiegroep Britannia, voor d< 
actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden Blad, 
meetings, veiling, rondzendinj 
bieb Bel 070386 02 32, zie 
www sgbritannia nl see you' 

Stuur mij 100 pz. wereld of 
meer, zelfde aantal retour 
N vd Heuvel, tel 0344622 522 

www tijdvooreenfeest nl 
A A van der Meijarragementen 
Tel 070382 50 37 

Schriftelijke veiling van uit
sluitend poststukken, brieven, 
posthistorie, censuur, 
luchtpost, thematische 
stempels, kamppost, cinderelh 
materiaal, literatuur, etc 
Gratis catalogus G A van 
Albada, Klimopzoom 119, 
2353 RH Leiderdorp 
Tel 071541 56 09 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en 
S.Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzending 
Inl L V d Brun, 
V Kinsbergenstraat33, 
2518 GV Den Haag, 
tel 0703460328 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(I E Postzegels 

f, van der Bijl i) 

tn=> 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
LidlFSDA(P.T.A/C.N.E.P.) 



B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenslraat286-a, 3077BLRotterclam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • lntemehwww.bteclenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de vinnkel gestoten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4.50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. 

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 

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 

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 

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 

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 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN 
WWW.BREDENHOF.NL 

250,00 

80,00 

131,50 

150,00 

190,00 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

L4"/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 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 

iaL@c?MM(2)[ßBK] w m m}ïMmm^ 
250Gi?AM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BIANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 125,00 NU 112,50 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 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 

PEQflgiLoiJS'ö' §[!][PEM[L@«ÄE wmimmmi 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KAN AALE IL & 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 

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 
1475 
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 

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 

SOG 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://lntemehwww.bteclenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
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VAN DAVO 

\ \ \ 

; * * * ^ 

DAVO heeft een nieuw albui 
ontwikkeld voor het opberg« 
en presenteren van de eurO'. 
munten. Kenmerkend voor 
dit praktische album is het ' 
opbergsysteem, dat bestaat 
uit mappen waarin u heel 
doeltreffend uw munten 
kunt onderbrengen en tot 
een fraaie presentatie van 
uw verzameling komt. 

Munthouders behoren { 
hiermee tot het verleden! 

ipp elk van de 6 mappen kunt u twee series van 
P munten onderbrengen. De mappen zijn natuur

pjk ook los verkrijgbaar (€ 9, per 6 mappen, 
|ncl. 6 blanco bladen), zodat u uw album steeds 
teav eigen inzicht kunt aanvullen en uitbreiden. 

jilHet album is voorzien van geheel in kleur bedrukte 
J albumbladen waarop alle landen van het euro

'Igebied overzichtelijk staan aangegeven. 

Verdere kenmerken: 
• gewatteerde band in kleur bedrukt | 
• 4ringsmechaniek 
• fraaie cassette 
• in kleur bedrukte albumbladen " 
• 6 mappen met per map plaats voor 2x8 mu" 
• pnjs € 39,

I 

• losse mappen verkrijgbaar voor € 9, per 6 

U 

" ' * ■ * . 

 * '  , 

iT '\ ■'•jïSgiin*«'̂  

Mappen voor het onderbrengen van 
de biljetten, zijn apart verkrij~' ^  :r

U^«''̂ ****"''̂  ^'^ 

.:_jij 
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