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DE NEDERLANDSCHE PÜSTZEGELVEILINll 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

GRATIS TAXATIE 
8 t/m 13 april 

POSTZEGEL EN MUNTENCOLLECTIES 
VAN DE HELE WERELD 

Onze experts zijn aanwezig van 
10.00 tot 16.00 uur 

Grote objecten bezoek aan 
huis eventueel mogeiijii. 

NEDERLANDSCHE 
POSTZEGEL EN MUNTENVEILING 

LEEUWENVELDSEWEG 14 

^^LANDScSTl 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - www.npv.nl 

http://www.npv.nl


. — BERKEL ENRODENRIJSJ 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

SURFEN 

MAILEN 

010-511 50 99 

010-511 8321 

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 
met aangenomen, terwijl de retourgarantie 
vervalt en de betalingsverplichting blijft bestaan 

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

Bestellen & Informatie 
Gebruik de antwoordkaart m het 
HART van de folder en doe hem op 
de bus' 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


1987 - 2002: AL 15 JAAR AAN DE TOP 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol met 
stockboeken en/of voor-drukalbum(s) en/of FDC 
album(s), kaarten, enveloppen, zakjes etc.etc. van 
Nederland en/of Overzeese Gebieden (op verzoek 
ook gevuld met buitenland én onze albums zijn 
allen gevuld!), de cataloguswaarde bedraagt 
meestal meer dan 10 maal de verkoopprijs, goed 
voor vele dagen/avonden postzegelplezier 

De prijzen zijn all-in, dus inclusief verpakl<ing, porto en administratiekosten. 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGEN!! 

Wij hebben 3 varianten te weten: 
Type Manager®, 
een goed gevulde doos Prijs € 50,00 
Type Director®, 
met nog meer materiaal Prijs € 100,00 
Type President®, hier zijn 
geen woorden voor, zoveel moois Prijs € 200,00 

NEDERLAND JAARGANGEN POSTFRIS Z.PL. INCLKINDVELLEN, EXCL. LANGLOPENDE SERIES: 
1960-1969 cat.waarde € 295,50 Prijs € 65,00 
1970-1976 cat.waarde € 214,90 Prijs € 45,00 

ZATERDAG 6 APRIL HOUDEN WIJ OPEN HUIS VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR 

^TAMP^ DIRK N. SLUIS PHILATELIE - GLOBAL STAMPDEALERS S T A M P $ 
Cees Buddingli'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel, a jTj 

Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 M fl 
Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: dirk.sluis@hetnet.nl giro: 528501 

II 
GLOBM. S T M T OEAL£RS» GLOBAL STAW> DEALERS« 

www.stamps-dns.com 

7 

24! 

NEDERLAND LUXE ALBUMS 

Bruine gewatteerde luxe albums, 
zeer zwaar papier, geheel voorzien van heldere 
klemstroken, inclusief cassette. 

Nederland: 
I 1852/1944 
II 1945/1969 
I I I 1970/1989 
I V 1990/1999 

€ 50,00 
€ 50,00 
€ 50,00 
€ 57,50 

TE VERKRIJGEN BIJ UW HANDELAAR OF BIJ DE IMPORTEUR: 
Handelsonderneming RHINE 
Oude Bredaseweg 6c NL 4854BR BAVEL 
Tel.(0161)431983 FAX (0161) 433099 

€40 
Excellent Nederland 2000/1 

Kaft -I- hoes -i- luxe supplement 
2000 en 2001 

LUXE SUPPLEMENTEN 
Zegels Velletjes 

1996 12,25 8,75 
1997 10,50 14,00 
1998 10,50 10,50 

1999 
2000 
2001 

Zegels Velletjes 
15,75 
14,00 
15,75 

UITGEVERIJ EXCELLENT, POSTBUS 45, 2630 AARTSELAAR, EMAIL: filatis2.debeul@yucom.be 

mailto:dirk.sluis@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:filatis2.debeul@yucom.be


Postzegelhandei K. PCM HGRTOG 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series 

Jaar Nummer Prijs € 

1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

356-373 
443-448 
449-473 
474-489 
490-499 
500-512 
513-17 en 
538-548 
518-533 
534-537 
549-567 
568-577 
578-600 
601-616 
617-636 
465b-634b 
637-640 
641-654 
65&K570 
67lHi87 
688-706 
707-719 
720-735 
736-751 
752-763 
764-783 
784-810 
811-835 
836-855 
856-875 
876-899 
cmptiilex 

velletjes van 1G 
1968 900-917 

918-938 
940-958 
952b-958b 
963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1098-11020 
1098-1102 
blok 9+4 
1)08-1118o 
1128-1150 
1151-1171 
1172-1190 
1191-1214 
1215-1236 
1237-1252 
1238-1251A 11 
1260-1279 8 
1280-1299 
1300-1320 
1321-1344 
1345-1366 
1367-1390 
1391-1419 
1420-1439 
1440-1461 
1462-1487 
1515-1543 
1544-1580 
1595-1629 
1630-1663 

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

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

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

1,-
10,-
89,-
6,~ 
11,— 

33,-
179,— 
725,-
95,-
30,— 
78,— 
31,-
7,— 
9,— 
17,— 
28,— 
29,— 
63,-
26,-
15,-
15,-
23,-
8,-
13,~ 
11,— 
3,-
19,— 
5,-
11,-

50,-
8,--
11,— 
15,-
13,-
15,-
11,— 
11,— 
10,-
10,-
6,— 
10,-
3,— 

6,-
7.— 
10,-
9,— 
7,— 
10,-
9,-

23,— 

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

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

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 
NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Onbeschreven 
complete jaargangen. 
Inciusiet A nummers ! 

Sciierpe prijzen vanaf 
30%. 

Jaar 

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

Prijs € 

25 , -
9,— 
5,— 

1 1 , -
8,~ 

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

10,— 
10,— 
10,— 
16,— 
15,— 
10,— 
13,— 
16,— 
23,— 
25,— 
25,— 
30,— 
34,— 
40,— 
54,— 
50,— 

Alle nummers zijn ooic 
los vericrijgbaar. 
Vanaf 33% v.d. 
Cataioguswaarde. 

AANBiEDiNG 
Rolzegels in 
met 
461 
468 
617 
618 
619 
620 
621 
623 
624 
627 
628 
628 
630 
632 
925 
941 
942 
943 
944 
945 
990 
1007 

r̂ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
RF 
RF 
RF 
R 
RF 
R 
R 
R 

1010-1011 
1030 

strippen van 5 

€ 3 , -
62,50 

4 , -
9,— 
7,— 

56,— 
6,— 
3,— 
3,— 

11,— 
68,— 
6 8 , -
1 8 , -
1 8 , -

125,~ 
5 , -
5 , -
5,— 
5,— 
1,50 

10,— 
11,— 
35,— 

7,— 
Andere nrs veelal ook op 
voorraad. 

NEDERLAND AUTOIMAAT 
BOEKJES posffris 

Nr. Prijs € 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
98 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-2I 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 

4,— 
6,— 
2,~ 
2 , -
2 , -
2 , -
3 , -

89 , -
2 5 , -
23,— 
6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

12,50 
32,50 

8,— 
96,— 
69 , -
54,— 
69 , -
2 0 , -
10,— 
6,— 

39 , -
56,— 
95 , -
69 , -
18, -
4,— 
5 , -
7 , -

11,— 
10, -
12, -
10,— 
11.— 
5,— 
4,— 
2,— 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,25 
7,— 
2,25 
3.50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 

Prijs € 
met 

Telbioi« 

20 , -
4,— 
4,50 
6 , -
9 , -
8 , -

10,-

9,-
170,-

14,-

6,— 
7,— 
9,— 

18,— 
11,— 
12,— 
12,— 
15,-
6,— 
6 , -
3 , -

per boekj© 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boek|e 

perboek)e 

Set automaatboekjes 
Nederland 1 t/m 50 
compleet postfris 

€ 1000,-

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30% 

(alle series zijn ook 
apart vericrijgbaar 
t 40%-60%) 

Jaar 

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

Prijs € 

4 5 , -
1 1 , -
9,— 
8,— 

15,— 
19,— 
20,— 
20.— 
20.— 
40.— 
33,— 
3 0 , -
3 6 , -
34,— 
32,— 
32,— 
32,— 
50,— 
64,— 
66,— 
69,— 
70,— 
77,— 
66,— 

Postzegelboekjes 

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

1,35 
4,— 
5,50 
8.— 
4,50 
9,— 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

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

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

Set postfris 
compleet € 215,' 

Van 26 april t/m 3 mei 
zijn wij gesloten!! 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar 

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

Prijs e 

4.— 
3,— 

11,— 
5,— 

10,— 
10,— 
11,— 
20,— 
16,— 
23 , -
22,— 
18, -
22,— 
19,— 
26 , -
25 , -
33 , -
3 1 , -
26 , -
35 , -
29 , -
4 2 , -
55 , -
6 1 , -
66 , -
6 3 , -

Zoel(t u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs Is ± 40%-60%. 

AANBiEDiNG! 
Nederlandse Antillen 

postfris 

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

compleet voor: 

€ 79 

NIEUW ADRES 
PER 1 MEI 2002 

Prins 
Bernardstraat 4 

4132 XG 
Vianen 

Telefoon/fax 
0347-320943. 

Kantoor open 

donderdag 
van 

9.00-12.30 uur 
en van 

13.30-18.00 
uur. 

I I I I I i I I I I 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandei 
K. den Hertog 
Gorinctiemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk 
Tel. 0183-352169 of 0347-320943 
Fox 0183-352169 
Giro 42 69 335 

Bestellingen boven de € 35,- worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42.69.335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen. 
Levering zolang de voorraad strekt 

Winkel open o p 
d o n d e r d a g 9.00-12.30 
en van 13.30-18.00. 
Op andere d a g e n regelmat ig 
o p e n , even Peilen vantevoren. 

Zetfouten voorbe t iouden. 



250 

1 

t 7 0 

17 
20 
30 
32 
35 
36 
42 
49 
50/55 
62 
63 
66 
71 
72 
73 
75 
76 
71b 
76b 

-Jk 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

tête-beche 
61b 
61c 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
131 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65a 
163/65b 
166/68 
169/76 
171 Afa 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
222b 
223b 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

i 
Ba 

i É' ir«! 
1 8 8 , -

9 0 , -
3 3 , -

1 7 5 , -
1 4 , -
6 0 , -

3 2 5 , -

-,— 
3 9 , -
12,50 
1 0 , -
9 0 , -
2 6 , -
6 3 , -
77,— 

150,— 
88,— 
26,— 

250,— 

80,— 
4 9 0 , -
2 4 0 , -
225,— 
4 9 5 , -

-,— 
5 5 , -
1 8 , -

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

1 1 5 , -

-,— 
5 5 0 , -

-,— 
145,— 
250,— 
240,— 
340,— 

4,50 
175,— 

13,— 
50,— 
75,— 
55,— 

4 0 0 , -
275,— 
125,— 

5 5 , -
140,— 

15,— 
1 8 , -
5 5 , -

-,— 
3 4 0 , -
340,— 

1 3 , -
1 1 , -
8 8 , -

4 8 0 , -
2 0 , -
3 8 , -
2 0 , -

1 0 8 , -
2 7 , -
1 0 , -
6 8 , -
3 3 , -
4 6 , -
3 9 , -
4 2 , -

3 2 0 , -
5 5 , -
7 5 , -

1 4 4 , -
6 8 , -
4 0 , -

256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
336f 
336fa 
346/49 
350/55 
356/73 
356 a/d 
374/78 
379/91 
379 a/d 
391a 
392/96 
397/01 
402/03 
402/03B 
405/21 
423/27 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
462 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
637/40 

fosfor 

1 

XX 

1 
NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Priisactief (EURO) 
2 2 , -

XX 9 6 , -
XX 6 0 , -
XX 4 0 , -
XX 4 8 , -
XX 2 2 , -
XX 60,— 
XX 6 6 , -
XX 44,— 
XX 6 5 , -
XX 44,— 
XX 9,— 
XX 35,— 
XX 8,— 
XX 25,— 
XX 24,— 
XX 25,— 
XX 8,— 
XX 24,— 
XX 25,— 
XX 9,— 
XX 12,50 
XX 24,— 
XX 15,— 
XX 30,— 
XX 1 7 0 , -
XX 3 1 0 , -
XX 2 1 , — 
XX 84,— 
XX 6 0 , -
XX 7,50 
XX 5,— 
XX 4,50 
XX 4,60 
XX 2,50 
XX 1,25 
XX 4,— 
XX 1 5 0 , -
XX 1,25 
XX 0,50 
XX 6 , -
XX 0,75 
XX 1,50 
XX 1,75 
XX 4,50 
XX 4,20 
XX 1,50 
XX 78,— 
XX 4 ,— 
XX 2,50 
XX 3,40 
XX 1,25 
XX 1,80 
XX 4 , — 
XX 7,75 
XX 1 5 5 , -
XX 700,— 
XX 7,50 
XX 5,50 
XX 9,— 
XX 1,20 
XX 2 5 , -
XX 3 8 , -
XX 5,— 
XX 13,— 
XX 1 6 , -
XX 1 1 , -
XX 14,— 
XX 1,25 
XX 9,— 
XX 4,50 
XX 3 7 , -
XX 7,— 
XX 1 1 , -
XX 7 , -
XX 10,— 
XX 6,50 
XX 16,— 

465b/634bxx 8 , -

641/45 XX 
646 XX 
647/48 XX 
654+660 XX 
655/59 XX 
661/65 XX 
666/70 XX 
671/75 XX 
676/80 XX 
681/82 XX 
683/87 XX 
688/92 XX 
693/94 XX 
695/99 XX 
700/01 XX 
702/06 XX 
707/11 XX 
712 XX 
712b XX 
712f XX 
712fb XX 
713/14 XX 
715/19 XX 
720/21 XX 
722/26 XX 
727/28 XX 
729/30 XX 
731/35 XX 
736/37 XX 
738/42 XX 
743/44 XX 
745/46 XX 
747/51 XX 

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

1 3 , -
1,50 
3 , -
1,25 
9,— 
5,50 
8,— 

20,— 
6,40 

33,— 
6,50 
7,— 
2,60 
4,— 
3,75 
7,50 
8,25 
0,50 
7,— 

2 6 5 , -
2 6 5 , -

0,50 
5,50 
0,50 
7,60 
1,50 
0,90 
4,50 
1,75 
7 , -
3,50 
1,60 
7,25 

2 1 , -
7,50 

10,— 
9,50 
3 , -

16,— 
5 , -

1 0 , -
8 , -

1 0 , -
3 0 , -
1 2 , -
1 0 , -
1 1 , — 
1 2 , -
6 , -

1 5 , -
1 0 , -
9 , -
7,— 

1 0 , -
44,— 
8 , -

1 2 , -
1 2 , -
1 1 , -
1 1 , -
1 5 , -
1 6 , -
1 3 , -
2 5 , -
3 6 , -
2 2 , -
2 4 , -
2 5 , -
2 4 , -
3 0 , -
3 0 , -
4 0 , -
3 9 , -
4 6 , -

Onze jaarjangen zijn 
incl. zomer/ Rode kr. 
boekles, Kerstvellen 

/ 1 

echter met. 1 
Blokken en vellen 
per10/20x 
854 XX 14,— 
858 XX 1,50 
875 XX 1,50 
886/88 XX 48,— 
899 XX 2,80 
917 XX 4,50 
937 XX 5 , -
983 XX 8 , -
1001 XX 6 , -
1024 XX 4,— 
1042 XX 5,50 
1063 XX 2,50 
1083 XX 1,50 
1107 XX 1,40 
1141 XX 0,50 
1150-1171-1190 
1214-1236-1279 
1299-1320-1344 
per stuk xx 1,50 
1366 XX 2 , -
1390 XX 2 , -
1414 XX 2,— 
1418 XX 2 , -
1419 XX 6,— 
1438 XX 2,— 
1439 XX 6,— 
1460 XX 2,— 
1461 XX 5,50 
1466 XX 2,50 
1467 XX 5,50 
1517 XX 5 „ -
1541 XX 2,50 
1542/43 XX 5,50 
1546/47 XX 4,— 
prijsli|st velletjes 
10/20X gratis op aanvn 

Porto 
27 XX 44,— 
29/30 XX 2 1 , -
61/64 XX 3 0 , -
65/68 XX 7,50 
67a/68a xx 2 0 , -
67b XX 88,— 
68b XX 250,— 
69/79 XX 3 5 , -
68b XX 2 5 0 , -
80a/105a xx 140,— 

Roltanding 
1/18 XX 800,— 
19/31 XX 250,— 
33/56 XX 310,— 
57/70 XX 165,— 
71/73 XX 165,— 
74/77 XX 88,— 
73/81 XX 45,— 
82/85 XX 70,— 
86/89 XX 44,— 
90/93 XX 80,— 
94/97 XX 75,— 
98/01 XX 72,— 
ook losse waarden. 

Luchtpost 
LR1/3 XX 135,— 
LP.6/8 XX 42,— 
LR9 XX 44,— 
LR12/13 XX 375,— 
Brandkast 1 
1/7 XX 800,— 
Dienst 
1/8 XX 390,— 
16/19 XX 62,— 
16a/19a xx 236,— 
20/24 XX 620,— 
25/26 XX 475,— 
27/40 XX1000,— 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garantie 
van echtheid, duurdere soorten met foto-certificaat van echtheid, kosten hiervan 
in overleg. Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt. Bij opdracht boven 1 
€ 250,- - / - 2% korting. Postgiro 271040. Porto extra, echter franco vanaf € 150,-
opdracht. D.R = Dagprijs. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - TEL. 020-4823966 

Standnr. 2726 
Verzamelaars Jaarbeurs 20-21 april 2002 

Grote Partijenverkoop 
Met ruim 400 partijen postzegels en poststul<ken 

Vraag op het onderstaande adres de partijenlijst en 
reductiebonnen voor de toegang 

Bestelllisten op maat! 
Onze computer selecteert uw verzamelgebieden en maakt 
daar overzichtelijke lijsten van, die wij per post verzenden. 
Wij leveren zegels van de hele wereld, zowel op land als op 
thema gerangschikt. Wij gebruiken Michel-catalogusnrs. 
• Steeds wisselend aanbod 
• Concurrerend geprijsd 
• Snelle levering met retourrecht 
• Nu al meer dan 20.000 zegels en blokken 
• Ook poststukken en FDC's 
Vraag uw persoonlijke bestellijst aan op het onderstaande 
adres. Vermeld hierbij uw verzamelgebieden. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel7 Fax 079-3311218 
E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

WWW.postzegelstekoop.nl 

Postzegelveiling A4 
Schriftelijke veiling van zegels en poststukken 

Op 18 april 2002 houden wij onze 25ste veiling. 
Vraag op tiet bovenstaande adres de gratis catalogus aan 

met de euro op komst: 
f 'paar iiui muuiceiii 

muntenalbums 
Kon. Beatrix (+2 doosjes muntkaaitjes) 
Kon. Juliana (-1- doosje muntkaaitjes) 
Kon. Wilhelmina I 
Kon. Wilhelmina II 

Slechts 
€ 22,50 
€ 20,00 
€ 22,50 
€ 22,50 

v e r z e n g z o n d e r p o r t o k o s t e n ! 

Postzegel- en CMunthandel van Triest bv 
C/3 Molenstraat 83, 6712 CT Ede Q/i 

tel. (0318) 618074 c/3 fax (0318) 651.344 

mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
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!! 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 , parti jen telefoonkaarten etc. 
Heeft U iets aan te bieden, neem dan eens vrijblijvend contact met 
ons op. 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

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

www.filatelie.net 
m S 

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

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

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

Wilt u onze nieuwe lijst ontvangen, schrijf, bel, kom langs of e-maü ons. 

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

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


DIESEN JUBÊLAUMSKATALOG 
mit einer enormen Bandbreite besonders frischen und preiswerten Materials aus allen Bereichen 

der deutschen und internationalen Philatelie dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. 
U. a. Altdeutschland in Luxus-Qualität, 400bändiger "Alle Welf'-Bestand "GILBERTA", etc. 

ZEPPELIN'SONDERKATALOG 
u. a. Auflösung der "HENRY-HULL-COLLECTION" 

Zeppelinpost - Memorabilien - Fotos und Bildpostkarten. 

Ab Mitte März samtliche Lose im Web unter 

ULRICHFËLZMANN 
BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 
D-40014 DUSSELDORF, DEUTSCHLAND • POB 10 23 42 
TELEFON +49 211 17 29 20 • FAX +49 211 1 72 92 11 
http: / /www.felzmann de • 1nfo@fel2mar1n.de 
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AANBIEDING NEDERLAND 
GEBRUIKT GEBRUIKT 

AANBIEDING OVERZEE 
POSTFRIS Curagao POSTFRIS Antillen 

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 
303 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 
49 
5055 
5676 
77 
78 
79 
80 
8283 
8486 
8486a 
8789 
9094 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102103 
104 
105 
107109 
110113 
11420 
121125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 

prijs 

14,55 
10,90 
59,00 

8,20 
4,10 

47,50 
1,25 
1,80 

17,25 
11,80 
62,00 
95,00 

2,50 
40,45 

1,35 
42,95 

8,20 
40,45 
10,00 

1,05 
1,45 
3,40 
3,30 

26,35 
2,50 
6,15 

21,60 
70,45 

2,75 
1,35 
0,20 
3,40 
0,80 
1,00 
2,95 
1,80 
7,30 
3,30 
9,55 

43,20 
5,70 

10,45 
86,30 

204,00 
71,00 

1,10 
17,50 
0,35 
1,95 
3,40 

445,00 
8,85 

30,00 
2,05 
2,95 
3,80 
5,45 
4,30 

12,20 
10,00 
23,65 
20,00 

465,00 
3,65 

77,50 
68,50 

1,25 
1,10 
5,90 
0,60 
0,55 
1,25 
0,30 
4,80 

127,50 
110,00 
10,00 
17,95 
74,00 

2,40 
5,00 
1,80 

cat.nr 

149162 
163165 
166168 
169176 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346 
347 
348 
349 
356373 
371 
372 
373 
374378 
392396 
397401 

prijs 

7,50 
3,85 
3,05 
0,90 

32,75 
4,30 

11,80 
3,65 

21,50 
4,30 
0,80 
7,30 

10,00 
5,45 
1,90 

20,00 
15,00 
20,45 
11,80 
2,25 
0,20 

13,65 
10,90 
4,10 
1,60 
0,80 

10,45 
6,35 
5,50 
5,00 
4,20 
2,75 
3,20 
1,00 
2,70 
1,80 
2,25 
1,00 
1,80 
2,75 
1,45 
2,15 
2,60 
3,75 
0,30 
6,80 

17,50 
16,35 
66,40 
20,25 
23,00 
22,50 

1,25 
0,80 
0,80 

roltanding 
118 
1931 
32 
3356 
5770 
7173 
7477 
7881 
8285 
8689 
9093 
9497 
98101 

205,00 
61,00 

poa 
121,00 
45,00 
69,00 
28,00 
10,00 
9,50 

11,00 
18,50 
18,50 
16,75 

luchtpost 
68 
1213 

6,25 
125,00 

dienst 
18 
915 
1619 
2024 
2526 
2740 
4143 
4458 
internering 

130,00 
26,00 
20,70 
2,80 
8,15 
5,10 
0,60 

12,40 
1 110,00 

cat.nr. 

8 
12 
18 
24 
25 
5767 
73 
7581 
100 
103 
104120 
126137 
138140 
141152 
153157 
158163 
164167 
168177 
178181 
182184 
185195 
196197 
198199 
200205 

prijs 

46,00 
49,50 
24,00 
56,00 

137,00 
552,00 

6,00 
420,00 

4,50 
5,25 

425,00 
198,00 

4,95 
82,50 
12,00 
2,40 
1,80 

12,00 
255,00 

1,80 
74,00 

1,10 
0,60 

10,80 
Postfns luchtpost 
13 
416 
17 
1825 
2640 
4144 
4552 
5368 
6981 
8288 
Gebruikt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1317 
18 
1923 
24 
25 
2628 
2934 
3541 
42 
43 
4456 
5767 
6870 
71a72a 
73 
74 
74a 
7581 
8288 
8999 
104120 
126134 
141152 
Gebruikt 
13 
416 
17 
1825 
2640 
4144 
4552 
5358 
6981 
8288 

132,00 
36,00 
36,00 

165,00 
83,00 
19,25 
10,75 
11,75 
9,00 
poa 

Frankeer 
6,35 

84,00 
9,25 

14,25 
44,00 
14,00 
6,00 

35,50 
2,00 

12,25 
64,00 
24,00 

9,50 
8,50 

16,00 
5,50 
4,00 

34,00 
12,00 
36,50 
18,00 
18,00 
11,50 
21,25 
24,00 
20,50 

2,30 
1,50 

26,00 
poa 

16,00 
18,00 

137,00 
21,50 
16,00 

Luchtpost 
52,00 

9,50 
11,00 

115,00 
29,00 
17,50 
9,50 

10,00 
4,00 

185,00 

cat.nr 

Eerdere nrs 
ook voorrat 
slechts een 
10789 
10802 
10834 
10858 
10894 
10956 
10978 
10991 
11026 
11070 
11112 
11135 
11167 
11189 
11201 
11225 
1126 
11270 
11314 
11358 
11390 
11414 
11458 
11498 
11594 
11654 
11756 
1187 
11880 
11914 
11957 
1198 
11990 
12013 
1204 
12058 
12091 
1212 
12138 
12190 
12214 
12258 
12291 
12325 
12367 
12389 
1240 
12414 
12456 
12478 
12491 
12523 
1254 
12557 
12582 
1263 
12643 
12746 
12779 
12803 
12845 
12967 
12985 
1306 
1307 
13083 
13146 
13178 
1319 
13201 
1322 
13236 
13279 
13303 
13345 
1336 
1337 
13380 
13416 

prijs ] 

uiteraard 1 
g Dit IS 
greep 

1,35 
4,55 
1,30 
4,30 
3,05 
0,90 
1,65 
4,00 
3,90 
4,05 
1,30 
3,95 
1,25 
2,10 
2,60 
9,60 
4,00 
2,30 
8,50 
5,20 
1,75 
3,00 
3,60 

11,40 
5,85 
9,00 
6,85 
7,35 
4,60 
4,80 
1,50 
1,65 
1,95 
4,40 
7,50 
3,60 
2,00 
2,20 

11,00 
1,50 
3,05 
2,30 
4,00 
4,85 
6,15 
6,55 
5,00 
8,00 
3,20 
1,75 
4,05 
3,10 
2,30 
2,15 

10,60 
0,80 

11,75 
3,50 
9,60 
6,80 

12,40 
2,00 
9,50 
0,95 
2,50 
6,80 
6,00 
3,35 
2,60 
3,35 
2,00 

11,65 
4,50 
7,00 
2,15 
1,10 
2,60 
1,85 

15,00 

•Gratis prijslijst 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 Banl<: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Internet: vvww.postzegelhoes.nl 
Email: info@postzegelhoes.nl 

fil« 
HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Fabrikant FILISAFE §1 Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Oude Bredaseweg 6c  NL 4854 BR Bavel  Tel. (0161) 431983, fax (0161) 433099 
Bank: RabcBavelrek.nr. 10.46.96.761  K.v.K, 47689 te Breda 
Postgirc 501 58 65  BTWnr, NL.0.647 19.455.B01 

DAVO - HARTBE8GER ■ HAWID - IMPORTA - KABE - LEUCHTTURM ■ LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK - UNIE ■ YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwaiiteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamel liet 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! 

Birdpex 4 / 
Noordphila 2002. 

Birdpex 

Klasse 2,3; 
Open Klasse en 
1kaderklasse. 

Vrijdag 3 mei: 1921.30 uur. 
Zaterdag 4 en zondag 5 mei: 1016.30 uur. 

R.S.G. 'De Borgen', Waezenburglaan 51, Leek. 

Thema: 'Vogels' met o.a. vogelverenexpositie. 
Zaterdag 11 en 13 uur grote roofvogelshow, 
Rodenburg 11, Leek. 

'Tweede Wereldoorlog', met o.a. 'Hirosjimabrief', 
voor het eerst in Nederland te zien. 

Verder: (dia)Iezingen, excursies, handelarenstands, 
jeugdactiviteiten, workshops, infostands. 
Zaterdag en zondag: ruilbeurs, 
zaterdag: 'Oranjeruilbeurs' 
Speciale tentoonstellingsenveloppe en PTTstempel 
(beide: afbeelding Uil). 

Bestelling: via giro 7227233 t.n.v. Noordphila, Zuidlaren. 
Prijs: € 2,50 per stuk. Info: 0505019547. 

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


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

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 
1956 1992 

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

INKOOP PER COMPLETE JAARGANG incl. blokken 
Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
19601) 
19602) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Aantal 
zegels/bl. 

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

Inkoop 
in euro 

290,00 
77,50 

7,00 
9,00 

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

Jaar 

1968 
1969 
1970 
1971 
19723) 
19724) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Opmerking: 1): Incl. Liechtenstein 2) Excl. Liechtenstein 3) 

Aantal 
zegels/bl. 

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

Inkoop 
in euro 

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

100,00 
59,00 
72,00 

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

Incl. Sp. Andorra 4) Excl.Sp. 

Jaar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
19925) 

Andorra 5) Excl 

COMPLETE VERZAMELING € 3000,

Aantal 
zegels/bl. 

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

blok Albanië 

Inkoop 
in euro 

30,00 
45,00 
75,00 

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

LOSSE BLOKKEN GEVRAAGD 
NOG MEER EURO'S VOOR UW BLOKKEN 

Jaar Land 
1974 Monaco 
1975 Monaco 
1976 Monaco 
1977 Monaco 

Portugal 
1978 Monaco 

Portugal 
1979 Monaco 

Portugal 
1980 Monaco 

Portugal 
1981 Azoren 

Madeira 
Monaco 
Portugal 

1982 Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 

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

M 
Jaar Land 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

m BLOKKEN » 

Euro 
7,50 
7,50 
1,50 

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

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

Jaar Land 

1987 

1988 

1989 

1990 

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

Euro 
7,50 

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

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

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

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

Jaar Land 

1991 

1992 

1961 

Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Cyprus Turks 
Farcer 
Guernsey 
Jugoslavie 
Monaco 
Portugal (6) 
Roemenie 
IJsland 

San Marino vel 

Euro 
8,00 

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

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

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

90,00 

VRAAG NAAR ONZE ACTUELE INKOOPLIJST LOSSE SERIES 

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

■^■^r vouwtjes e d hebben Zegels en blokken welke door ons worden afgekeurd komen zonder dicussie retour' In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij serie's 

^ ^ ^ in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf kontakt met ons op te nemen Afname tot voorraaddekkmg' Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen 
T « ^ Minimale levenng € 200, Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de wmkel Onder voorbehoud van drukfouten en pnjswijzigingen 

• EUROPOST "DE DIEZE' EMail: europost@euronet.nl groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel. 0736132157 CEPT infonummer: 0736841807 
fax. 0736147589 
Openingstijden: di. t/m vrij. 10.0017.45 uur, zat. 10.0017.00 uur 

mailto:europost@euronet.nl


uw postzegelhandel op internet 
' postzegels 

•albums 

• catalogi 

• telefoonkaarten 

' verpakkingsmateriaal 

mnmmm 
Compleet overzicht DAVO 

en Importa albums 
Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
Franco vanaf 75,00 euro 

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

"partijen": Engelse kolonieën 

NIEUW: een groot aantal collecties 

ENGELSE KOLONIEËN (1953 t/m ± 

1985); per land te koop als "partij". 

verrassend, veelzijdig, informatief 

KERSTMIS 2001  INHEEMSE MUZIEKINSTRUMENTEN 

«UätfUfiMtfttttA^. 

Anguilla en het Caribisch gebied hebben een 
rijk en uniek cultureel muzikaal erfgoed. 

De inheemse instrumenten van onze regio, 
waarvan het bestaan en de impact meer en 
meer wordt bedreigd door de Hi Tech muziek
systemen, overleven collectief in de zogenaamde 
"String Band". 

De culturele ritmes die de Banjo, Maracas, 
Guiro, en Bass Pan produceren hebben een 
kenmerkende inheemse aantrekkingskracht die 
de speler beheerst en de luisteraar boeit, 

Deze postzegeluitgifte is een eerbetoon aan die groepen in onze regio 
die, ondanks het verdwijnen van de traditionele entertainment de 
inheemse muziek levend houden door de String Band. 

Sets van deze uitgifte hebben een waarde van EC$6.60 
Souvenir vellen EC$6.00 
FDC EC$8.60 

De instrumenten zijn: de Banjo, Maracas, Guiro, Bass Pan, Cello, 
Ukeleie, Quatro, Marimba, Triangle en Tambu (hand drum). 

Voor verdere informatie over deze uitgifte en andere philatelistische 
producten kunt u contact opnemen met: 
Anguilla Philatelie Bureau, General Post Office. 
The Valley, Anguilla  B.W.I. 
Tel: 0012644972528, Fax: 0012644975455 
Email: angstampcS)gov.ai 
Of bezoek onze webpagina: www.gov.al/angstamp 
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De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistiscine benodigdheden. 

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

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 3 juni haar 112® veiling 

RUIM 6000 KAVELS TOPiVIATERIAAL: 

 Nederland en Overzee. Veel topmateriaal, w.o. zeer 
uitgebreid stempels! 

 WestEuropa. 

 Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

 Collecties en partijen. 

INVER HEEFT DE MANGOS DIE U AL JAREN ZOEKT! 

Wilt u verkopen? 
U heeft 2 mogelijkheden: 
1. U verkoopt a contant. Snelle en discrete 

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206146220 

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

http://www.gov.al/angstamp
http://%c2%a6www.muntenenpostzegels.nl
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Filatelie' (waarin opgenomen De Phi
dtelist) wordt uitgegeven door de 
itichnng Nederlandsen Maandblad 
'oor Philatelie te Den Haag. 

Filatelie' bevat  buiten verantwoorde
ijkheid van de redactie  de officiële 
nededelingen van de Nederlandse 
iond van FilatelistenVerenigingen. 

Filatelie' verschijnt in de eerste helft 
'an de maand (met in juli). 

hoofdredacteur: 
\adKnikman AIJP 
Oipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon 0355254391 
reiefax 0355240926 
:mail. philatelie(a)tip.nl 
Website: www.go.to/filateIie 

advertent ieverkoop: 
brouwer Media bv 
'ostbus 270, 3830 AG Leusden 
eanine de Troye 
Felefoon: 03343 35 ^3^ 
Telefax: 03343 35 258 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 
felefoon. 025131 39 39 
Telefax 025131 04 05 
Emad. aboservice®)aboland.nl 
Website: www aboIand.nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
hd bent. Individuele abonnees (jaar
lijkse betaling aan de Stichting) zen
den hun adreswijziging aan de admi
nistratie (zie 'Abonnementen'). 

Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
. een collectief abonnement: 

U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (21e 'Abonnemen
ten') voore 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 21e 'Opzegging'. 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 19.75, te storten op rekening 
000035088233 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 Abonnemenland te Uitgeest, 
onder vermelding van de gewenste 
editienummers. 

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

Erevoorzitter: 
Mr A van der Flier AI)P 
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Bi||d^ggrgagina^ 
Paradijsjes op aarde zijn het: de tuinen die 
overal op aarde liefdevol worden verzorgd. 
Naar aanleiding van de verschijning van de 
(aan de Flormde 2002 gewijde) Zomerzegels 
schreef Jeffrey Groeneveld een bijdrage 
over het eeuwenoude gebruik een 'eigen 
stukje groen' te creëren en bij te houden. 
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Onderschat en ondergewaardeerd 
worden ze, postzegels van onze tijd zoals 
de aangetekendzegels. Rein Bakhuizen 
van den Brink inventariseert wat er 
inmiddels zoal is verschenen. 

Duyfken 274 

Deze maand gaat 
een replica van het 

VOCschip 
'Duyfken' bij Texel 

voor anker. Aad van 
der Kuijp loopt op 

die gebeurtenis 
vooruit en schetst de 
geschiedenis van het 

befaamde schip. 

TypeNikkels 282 

'Crouwelserie zwaait aP, schreven we in 
maart. En nu laat Paul van Beek u kennis 
maken met de opvolger van 'professor 
Wim': Walter Nikkeis uit Dordrecht. 
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PTT POST VERANDERT NAAM OM VAN 
VERKEERD IMAGO AF TE KOMEN 

Over niet al te lange tijd 
zal de Koninklijke PTT 
Post zijn naam verande
ren in Koninklijke TPG 
Post. Met de verandering 
wil het bedrijf een eind 
maken aan de nogal stof
fige associaties die veel 
klanten van het bedrijf 
hebben als ze de letters 
'PTT' lezen. 
Of zoals Harry Koor
stra, het TPGbestuurs
lid dat verantwoordelijk 
is voor de postactivitei
ten, het zegt  'TPG Post 
kan bij haar internationa
le expansie, een belang
rijke peiler van onze stra
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tegie voor de komende ja
ren, profiteren van de 
groeiende bekendheid en 
reputatie van de naam 
TPG. 
Het bedrijf moest nog 
even afwachten of voor 
de nieuwe naam 'TPG 
Post' ook het predikaat 
'Koninklijke' mocht wor
den vermeld, maar deze 
week kwam het verlos
sende bericht binnen, zo
dat het 'Koninklijke TPG 
Post' wordt. 
Bij een nieuwe naam 
hoort natuurlijk ook een 
nieuw beeldmerk; dat 
beelden we hieronder af. 

mTPCPOST 
Het nieuujc beeldmerk PTT Post werd TPG Post. 

KONINKLIJKE LANDSBOND KAN ZIJN 
BOONTJES HEEL GOED ZELF DOPPEN 

In Filatelie van februari 
(pagina io8) schreven we 
over de problemen die de 
bibliotheek van de Ko
ninklijke Landsbond der Bel
gische Postzegelknngen on
dervindt. Op gezag van 
de Vlaamse vereniging 
Begijnendijk meldden we 
dat het gevaar bestond 
dat het vocht in de biblio
theek aan het toeslaan is. 
Wij riepen op, een be
dragje over te maken op 
de bankrekening van de 
KLBP, om de kosten ver
bonden aan een nieuwe 
locatie wat te verlichten. 
Dat was kennelijk tegen 
het zere been, want wij 
ontvingen van de nieuwe 
voorzitter van de Lands
bond, de heer E. Van 
Vaeck, het volgende 
schrijven: 
'Het is inderdaad zo dat 
er zich problemen voor
doen in de huidige loca
tie en dat de KLBP op 
zoek is naar een andere 
locatie, die mogelijk 
meer financiële inspan
ningen vergt [..]. Wij zijn 
nog niet op de'bedel
toer', ondanks de indruk 
die men krijgt bij het le
zen van de laatste para
graafvan het artikel. Bo
vendien is het opgegeven 
nummer met het num
mer van de KLBP en de 
bedanking namens de 
Bond op zijn zachtst ge
zegd erg misplaatst.' 

'Het genomen initiatiefis 
een louter privaat initia
tiefvan de Hobby en 
Verzamelaarsclub Begij
nendijk en niet van de 
KLBP. Dat sommige per
sonen zich geroepen voe
len om op te treden als 
spreekbuis voor de KLBP, 
ondanks het feit dat dit 
niet hun recht is, doen zij 
op eigen initiatief en op 
eigen verantwoordelijk
heid. Met de betrokken 
club en zijn voorzitter zal 
ook contact genomen 
worden om deze zaak uit 
te klaren.' 
'Wij, de KLBP, distande
ren ons dan ook van dit 
artikel en vragen u met 
aandrang om een recht
zetting in het volgende 
nummer van Filatelie. 
E. van Vaeck 
Voorzitter KLBP' 

RADIOACTIEVE BRIEF UIT HIROSJIMA WORDT 
PUBLIEKSTREKKER OP NOORDPHILA 2 0 2 0 

In het vorige nummer is 
al uitvoerig bericht over 
de tentoonstelling die 
onder de naam Noordphila 
2002/Birdpcx 4 op 3, 4 en 
5 mei in Leek zal worden 
gehouden. 
Het gaat om de grootste 
postzegelmanifestatie 
van NoordNederland, 
een evenement dat nu al 
weer voor de vijfde maal 
wordt gehouden. 
In het maartnummer be
richtten we al kort over 
het feit dat de bezoekers 
in Leek de zogenoemde 
Hirosjimabrief zullen 
kunnen bewonderen. 
Het beeld dat de Japanse 
stad Hirosjima 'na de 
bom' opleverde was dat 
van een totale verwoes
ting. Zo'n tachtig procent 
van wat eens een forse, 
welvarende stad was 
werd door het geweld van 
een atoombom  afge
worpen op 6 augustus 
1945 door een Ameri
kaans toestel met de 
naam Enola Gay  geredu
ceerd tot een zwartgebla
kerde vlakte. 
Bij de opruimingswerk

zaamheden vond men, 
nog geen twee kilometer 
van de plek waar de bom 
was ingeslagen, een vrij
wel intact gebleven aan
getekende brief Wel was 
(en is) de envelop radio
actief; vandaar dat het 
schrijven wordt bewaard 

ft # 3C »̂  
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De beroemde Hirosjimabrief 

in een loden mantel en 
uitsluitend achter ge
pantserd glas te zien is. 
Deze brief nu, de Hirosji
mabrief, is in Leek te 
zien. Hij bevindt zich in 
het bezit van de Bund 
Deutscher Philatelisten. Wie 
deze stille getuige van 
een vreselijk, maar des
tijd noodzakelijk geacht 
oorlogswapen in het echt 
wil zien, moet dus een 
reisje naar Leek maken. 
Hij of zij kan dat gerust 
doen, want er is in De 
Borgen (Waezenborglaar 
51) nog veel meer moois 
te bewonderen. 
Ter plaatse is een envelop 
verkrijgbaar waarop een 
speciale PTTstempel ge
plaatst kan worden. Als u 
geen gelegenheid hebt 
om naar Leek te gaan 
kunt u dit couvert ook 
schriftelijk bestellen 
door €2. over te maken 
op girorekening 7227233 
ten name van Noordphi
la, Eltinge 14, Zuidlaren. 
De envelop wordt u dan 
toegezonden. 
Gegevens over de ope
ningstijden van Noordphi
la 2002/Birdpex 4 vindt u 
in de rubriek 'Filatelisti
sche evenementen'. 

PRIMA SCHRIJVER, 
FOUTE POSTMASTER 

William Faulkner (1897
1962) is vooral bekend 
als romanschrijver, maar 
hij was ook bijna drie jaar 
lang postmaster op het 
postkantoor van de Uni
uersity o/Mississippi. Men 
verbaast zich er nog 
steeds over dat Faulkner 
dat baantje zo lang wist 
vast te houden, want als 
postmaster deugde hij niet. 
Klanten die zich aan zijn 
loket vervoegden negeer
de hij gewoon, hij was 
slordig (niet zelden werd 
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de bezorging van op zijn 
kantoor aangeboden 
brieven vertraagd door
dat hij 'vergat' ze naar de 
trein te brengen) en het is 

GESPIEGELDE KOZANJITEMPEL 
HIELD JAPANSE EMISSIE OP 

De serie zou eigenlijk op 
22 november jl. zijn uit
gekomen, maar een fout 
op een van de tien zegels 
zorgde voor vertraging, 
zo meldt het postzegel
blad Philately m Japan. 
Het betreft de World Heri
tageemissie van Japan, 
die pas op 21 december jl. 
 een maand te Iaat dus 
aan de loketten kwam. 
Toen de geplande serie De spiegelverkeerde Japanse zegel. 

met afbeeldingen en al in 
Japanse pers werd afge
beeld leidde dat tot een 
reactie van een alerte ver
zamelaar die wist te mel
den dat de foto op de ze
gel met de Kozanjitem
pel spiegelverkeerd was 
afgedrukt. Helaas waren 
door het kantoor in 
Tochigi al enkele exem
plaren verkocht toen de 
Japanse PTT besloot de 
zegels in te trekken en te 
vervangen door exempla
ren meteen goede foto... 

bekend dat hij zelfs een 
keer post heeft wegge
gooid. Meestal zat Faulk
ner aan zijn bureau te 
schrijven en soms speel
de hij er met zijn vrien
den (die hij als parttimers 
had aangesteld) een par
tijtje bridge of mahjong. 
Toen de postale inspectie 
een onderzoek instelde 
nam Faulkner ontslag. 
Later zei hij over zijn 
'postjaren': 'Ik zal m'n 
hele leven wel te maken 
krijgen met de nukken 
van mensen die geld heb
ben, maar ik zal m'n oren 
Godzijdank nooit meer 
hoeven te laten hangen 
naar elke idioot die over 
twee cent beschikt om 
een postzegel te kopen.' 



een echte postzegels, maar wel historisch verantiuoord. 

■EN HUWELIJK MET GROTE 
ILATELISTISCHE GEVOLGEN... 

Het huwelijk van prins 
WillemAlexander en 
Drinses Maxima heeft on
Ier andere een vrij koel 
Nederlands blokje, een 
romantisch velletje van 
Guyana en enkele zegels 
ran 'rijksdelen overzee' 
opgeleverd. 
We willen echter de aan
dacht vestigen op een 
aantal emissies die  hoe
wel het in één geval niet 
om postzegels gaat  de 
aandacht verdienen. 
Om dan maar met die ene 
uitzondering te begin
nen: het Pijnackerse be
drijf Klomp GTP ('GTP' 
staat voor Gespecialiseerd in 
rhematische Postze^elpak
ketten) heeft in samen
werking met het Museum 
Buren & Oranje in Buren 
een souvenirvelletje uit
gebracht dat maar liefst 
tien verschillende zegels 
bevat. Het aardige aan 
deze 'errinofilatelisti
sche' uitgave is de varia
tie aan afbeeldingen: we 
zien de schoonvader van 
Willem van Oranje (Maxi
miliaan van Egmond, 
graaf van Buren), een 
stralende Maxima, huwe
lijksportretten van diver
se Oranjes, de Elfsteden

tochtrijder W.A. van Bu
ren, wapens die op Oran
je en Buren betrekking 
hebben en de gevel van 
het genoemde museum. 
De 'frankeerwaarden' van 
het velletjedat bij de 
postzegelhandel verkrijg
baar is en ook in het Mu
seum Buren & Oranje  zijn 
uitgedrukt in max., vol
gens Klomp GTP een 
muntsoort die omstreeks 
1550 als wettig betaal
middel in omloop was en 
die zijn naam ontleende 
aan de eerdergenoemde 

schoonvader van Willem 
van Oranje. 
Als u informatie wenst 
over de verkrijgbaarheid 
van het velletje kunt u een 
emailtje sturen 
(ron.klomp@zonnet.nl) of 
'ouderwets' bellen: 015
3699010. 

En dan maakte de in the
matische filatelie gespe
cialiseerde postzegelhan
del W. van der Bijl uit 
Utrecht ons attent op een 
aantal velletjes die een 
rijk aanbod aan WA&M
zegels presenteren. In 
feite vormen de velletjes 
(die afkomstig zijn van 
de  nogal omstreden 
postadministraties van 
Kigistan, Tadzjikistan, 
Myanmar, Congo en So
malië) een soort brui
loftsreportage die een 
aantal highlights van het 
huwelijk bevat (waaron
der een opname van de 
een traantje wegpinken
de prinses Maxima). 
Wie belangstelling heeft 
voor deze maximale col
lectie doet er goed aan 
even te bellen met Van 
der Bijl; het nummer is 
030317077. 

Tiuee van de vijf verschillende 'Willem Alexander & Maxima'blokjes 

MOTORFILATELISTEN 
WEER BIJEEN 

Op 28 april a.s. houdt de 
vereniging Motor Filatelis
ten Nederland (MEN) weer 
een clubmiddag. Niet al
leen leden, maar iedereen 
die belangstelling heeft 
voor het thema 'motor
fietsen' (of motorfietsen 
als zodanig) zijn die dag 

van harte welkom in het 
Hlgebouw aan de Wil
lemAlexanderlaan i in 
Harmeien. De deuren 
gaan om een uur 's mid
dags open. Als u nadere 
informatie wenst kunt u 
bellen met Nico Helling, 
secretaris van de MFN. 
Zijn telefoonnummer is 
0297264060. 

IN MEMORIAM 
SIERK SCHRODER 

Op 26 januari jl. overleed 
de Nederlandse schilder 
en tekenaar Sierk Schroder. 
Verzamelaars van Neder
landse postzegels ken
nen het werk van Schro
der dankzij de Kinder
postzegels van 193g 
('Kind met hoorn des 
overvloeds'), de Zomer
zegel van 10+5 cent uit 
1954, de Kinderzegels 

van datzelfde jaar en de 
twee zegels die in 1962 
verschenen ter gelegen
heid van het zilveren hu
welijksfeest van koningin 
Juliana en prins Bernhard 
(onder). 

30^ 
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IN MEMORIAM 
PIET SPEK 

Onze medewerker Tho
mas Leeflang maakt ons 
attent op het overlijden 
op 15 januari jl. van Piet 
Spek, filmvertaler bij de 
Nederlandse televisie en 
bij insiders vooral bekend 
van zijn fenomenale ver
taling van de films van de 
Marx Brothers (waarvan de 
dialogen zo complex wa
ren dat collegavertalers 
de opdracht maar wat 
graag aan zich voorbij za
gen gaan). 
Het filatelistisch belang 
van Piet Spek bestaat 
vooral daaruit dat hij ook 
de vertaling van James 
Mackay's Groot Guinness 
Postzeflelboek ter hand 
heeft genomen. Spek ver
taalde dit boek niet al
leen, maar zag er ook op 
toe dat de filatelistische 

informatie op de juiste 
wijze werd gepresen
teerd. Het resultaat was 
dat een boek dat anders 
wellicht aan onnauwkeu
righeid ten onder was ge
gaan, nu als een betrouw
baar handboek kan wor
den gebruikt  al zullen 
sommige van de erin be
schreven 'records' inmid
dels wel gebroken zijn. 
De uitgever van het boek 
liet destijds ten onrechte 
na Speks vertaalwerk te 
noemen, een omissie die 
bij deze is goedgemaakt. 

Piet Spek 

BEURS WAS IN 
MAART, NIET APRIL 

In de aankondiging van 
de Brieuenbeurs in Gouda 
('Filatelie' van maart jl.) 
is een vervelende fout ge
slopen. Wij meldden dat 
de beurs op 29 en 30 april 
zou worden gehouden; 
dat moest moart zijn. 
Voor alle duidelijkheid 
we zouden niet graag 
zien dat lezers een ver
geefse reis naar de kaar
senstad maken  wijzen 
we er daarom op dat de 
Brievenbeurs inmiddels 
achter de rug is. De orga
nisatoren bieden we onze 
verontschuldigingen aan. 

HET KAN NOG: ANSICHTKAARTEN MET TEKST 
' I ' M SENDING YOU THIS CARD FROM HELL' 

Het had echt niet veel ge
scheeld of Noorwegen 
was een van zijn popu
lairste poststempels kwijt 
geraakt. 
Toen het postkantoor van 
het plaatsje Heil op 14 ja
nuari van dit jaar na wel
geteld honderddertien 
jaren van trouwe dienst 
zijn deuren sloot zag het 
er somber uit voor het 
stempel waarvan het kan
toor gebruik maakte. Dat 
vereist een toelichting. 
Veel toeristen die het 
dorpje Heil aandoen 
stoppen er even om een 

postaal grapje uit te ha
len: je kunt je familie of 
vrienden vanuit die plaats 
immers een kaartje uit de 
'hel' sturen (Tm sending 
you this card jrom Hell'). 

Toen het 'echte' postkan
toor zijn deuren sloot en 
de dienstverlening werd 
overgenomen door een 
Postibuttik (een winkel 
met een balie waar post
producten worden ver
kocht) leek het er op dat 
het afgelopen was met 
het versturen van deze 
verduiveld leuke kaarten. 
Maar gelukkig heeft de 
Noorse PTT de hand over 
het hart gestreken: het 
stempel 'Heil' blijft in ge
bruik. 
In een opgetogen verhaal 
in NFT, het blad van de 
Noorse Filatelistenbond, 
wordt het hele verhaal uit 
de doeken gedaan. 

BOSKOFILA 6: NU AL 
INSCHRIJVEN 

Over een jaar, op 11 en 12 
april 2003, organiseert 
de NVPVafdeling Bos
koop een expositie ter ge
legenheid van haar 70ste 
verjaardag: Boskojila 6. Ie
dereen die wil kan mee
doen: er kan worden in
gezonden in de catego
rieën jeugd, thematisch, 
luchtpost, postgeschie
denis, open klasse, post
waardestukken, traditio
neel en maximafilie. Aan
melden: P.C.C, de Ko
ning, Mozartlaan 55, 
2742 BP Waddinxveen, 
telefoon 0182615136. 

25! 
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EEN BOEK VOOR 
ECHTE DUMMIES? 

In het nummer van Linn's 
Stamp News dat eind janu
ari verscheen is een be
spreking te vinden van 
het boek Stamp Collecting 
for Dummies. De recen
sent, Michael Laurence, 
Iaat er niet veel van heel; 
hij noemt het boek 'een 
vergaarbak van fouten'. 
En dat terwijl de auteur 
van het boek, Richard 
Sine, bekend staat als ie
mand die veel van postze
gelverzamelen afweet. 
Sine geeft overigens toe 
dat zijn boek vol fouten 
staat. 'Maar dat is niet 
mijn schuld,' zegt hij. 'Ik 
heb alles keurig in orde 
ingeleverd.' 
Het blijkt dat net op het 
moment waarop Sine zijn 
manuscript inleverde, de 
uitgever van de Dummies
boeken werd overgeno
men door een groter be
drijf Sine houdt het er op 
dat de overname er voor 

heeft gezorgd dat men er 
bij het voorbereiden van 
Stamp Collectinfl Jor Dum
mies een potje van heeft 
gemaakt. 
Het boek wordt onder 
meer verkocht door een 
postzegelhandel in Sas
katoon (Canada). In elk 
exemplaar dat in deze 
winkel over de toonbank 
gaat zit een door de han
delaar samengestelde 
lijst die zes pagina's met 
correcties bevat, dat alles 
onder de toepasselijke ti
tel Editing and PasteUp 
Procedures Jor Dummies... 

Stamp Collecting 

A Reference for the Rest of Us! 

WELSH DIANAMAPJE 
DOET HET GOED 

Een Engels postzegel
mapje (Presentation Pack) 
gewijd aan prinses Diana 
heeft in de catalogus van 
Stanley Gibbons een ko
meetachtige vlucht ge
maakt. 
In de editie van iggg 
stond het mapje nog ge
noteerd voor £2.50; twee 
jaar later was dat al £ 60.
en nu, in de onlangs ver
schenen editie van 2002, 
wordt het gezochte map
je met £ 70. gewaar

deerd. In drie jaar tijd is 
het Presentation Pack dus 
2800 procent in waarde 
gestegen. De oorzaak ligt 
voor de hand: het mapje 
(dat voorzien is van een 
tekst in het Welsh) is in 
een bijzonder kleine op
lage vervaardigd. De En
gelstalige versie van het 
mapje is veel goedkoper. 
Destijds, in 1998, was het 
mapje met de tekst in het 
Welsh op de postkanto
ren te koop voor £1.65. 
Wie er toen een aantal 
heeft gekocht zit nu dus 
goed... 

DIANA 
T y W Y S O G L S C Y .S) R 1/ 

RPHV EN PHILATELICA ROTTERDAM: SAMEN 
AAN DE BAK TIJDENS POSTZEGELDAG 

Twee Maasstedelijke 
postzegelverenigingen, 
de Rotterdamsche Philatelis
ten Veremiging en Philateli
ca Rotterdam slaan de han
den ineen en organiseren 
op 27 april a.s. een geza
menlijke postzegeldag. 
Het evenement wordt ge
houden in de Nedloyd
sociëteit, Westplein 9 in 
Rotterdam. Van 10 uur 's 
morgens tot twee uur 's 

middags kunt u er terecht 
voor allerlei filatelisti
sche activiteiten. 
Er zijn stuivertjesboeken 
beschikbaar (elke zegel 
kost 5 eurocent), u vindt 
er handelaren en er wordt 
een loterij georganiseerd. 
Verder zijn er rondzend
boekjes met mooi materi
aal en wordt er een ver
rassingsveiling gehou
den. En  het is bijna on

nodig om het te zeggen • 
er kan volop geruild wor
den. Partners van fdate
listen behoeven zich ook 
al niet te vervelen, want 
de aanlegsteiger van het 
rondvaartbedrijf Spido is 
met een wandelingetje 
van drie minuten te berei 
ken. 
Inlichtingen vindt u op 
de website www.rphv.nl; u 
kunt ook bellen met de 
heer A.W. van der Kuijp, 
telefoon 0104654941 
(s.v.p. na 18 uur). 

NEW YORK VOOR 
11 SEPTEMBER 

Eind vorig jaar meldden 
we dat het ontwerp voor 
een van de Amerikaanse 
Greetingszegels drastisch 
was gewijzigd. Het ging 
om de zegel met een af
beelding van de skyline 
van New York, die op het 
moment dat de zegel 
werd ontworpen nog 
werd gedomineerd door 
de Tu;in Towers van het 
World Trade Center. Na de 
terroristische aanslagen 
van elf september kon de 
zegel in die vorm niet uit

komen; het ontwerp 
werd aangepast. 
Inmiddels is het oor
spronkelijke artujork van 
de zegel beschikbaar, zo
dat we u kunnen laten 
zien hoe de zegel er oor
spronkelijk heeft uitge
zien: rechtsboven zijn de 
twee marknte torens nog 
aanwezig. 

'DOORLICHTEN' 
FUNEST VOOR ZEGELS 

Toen men in de Verenig
de Staten vertrouwd be
gon te raken met het 
fenomeen van de gevaar
lijke 'anthraxbrieven' be
sloot de PTT aldaar dat 
bepaalde categorieën 
post voortaan zouden 
worden 'doorgelicht'. 
Meteen klonken er in fi
latelistische kringen be
zorgde geluiden; de ver
zamelaars waren bang 
dat de poststukken en 
hun inhoud door de 
doorlichtapparatuur be
schadigd zou kunnen 
worden. 
Het Amerikaanse postze
gelblad Linn's Stamp News 
plaatste onlangs afbeel
dingen van zulke bescha
digingen in zijn kolom

Zegels in klemstroken, na een 
'doorlichtbehandeling'. 

men. Het gaat om zegels 
die in klemstroken (door 
de verzamelaars ook wel 
Haujidstroken genoemd) 
of in zakjes van cellofaan 
werden verstuurd. Door 
de straling van de appa
ratuur smelt de verpak
king en wordt de inhoud 
onherstelbaar bescha
digd. Een voorbeeld  dat 
met dank aan Linn's Stamp 
News is ontleend  maakt 
duidelijk wat het desas
treuze gevolg is. 

SURPRISE BEPERKT 
VERKRIJGBAAR 

De telefoon stond niet 
stil, de afgelopen maand. 
Veel lezers belden de re
dactie van 'Filatelie' op 
om te laten weten dat het 
eerste blokje met verras
singszegels niet op hun 
postkantoor verkrijgbaar 
was. En dat terwijl we de 
verschijning ervan toch 
hadden aangekondigd! 
Inderdaad zijn de blokjes 
alleen verkrijgbaar in de 
provincie waarop ze be
trekking hebben. En ook 
bij de ColIectClub in Gro
ningen, voegen we er aan 
toe. Onze bestelling werd 
in Groningen razendsnel 
afgewikkeld, zodat we nu 
over een aantal k(l)eurige 
mapjes beschikken. Dat 
was geen voorkeursbe
handeling, want alle vel
letjes worden in deze ver
pakking (die veel infor
matie over de desbe
treffende provincies 
biedt) verzonden. 

Verrassing: ...mooiemapjes... 

° SLANIA POPULAIR 
 TUSSEN 'KLASSIEKEN' 
" Een van Engelands groot
je ste postzegelbladen, 
^ Stamps Magazine, organi
^ seerde onlangs een ver
=; kiezing waarbij de lezers 

mochten aangeven wat 
^Lfi de mooiste zegel aller tij
■ " " den is. De keus was ruim, 

want er verschenen in i6r 
jaar tijd ruim 360.000 
verschillende postzegels. 
Vrijwel de gehele topio 

bestaat uit klassieke ze
gels; op nummer i staat 
de eerste zegel ter we
reld, de Penny Black. 
Tussen al dat klassieke 
geweld valt die ene mo
derne zegel extra op: op 
vier staat de duizendste 
zegel die de fameuze gra
veur Szeslaw Slania nog 
niet zo lang geleden stak, 
gewijd aan het schilderij 
'De dood van Gustav II 
Adolf tijdens de Slag van 
Lützenini632'. 

WEBSITES KUNNEN 
GOUD VERDIENEN 

De wedstrijd voor filate
listische websites, geor
ganiseerd door de stich
ting De Filateliebeurs, 
moest eind januari we
gens gebrek aan belang
stelling worden afgebla
zen; er kon daardoor 
geen prijs worden toege
kend. Jammer, want het 
was een leuk initiatief. 
Dat zou het ergste doen 

vrezen voor de sitewed
strijd die Stump2.e0m or
ganiseert, ware het niet 
dat de opzet iets anders 
is. De redactie van die 
site beoordeelt zélf fdate
listische websites en dat 
dan aan de hand van een 
lijst met kwaliteitscrite
ria. Een site kan een 'vir
tuele medaille' krijgen: 
zilver, verguld zilver of 
goud. Sites kunnen  als 
ze beter worden  hogere 
bekroningen winnen: van 

zilver naar verguld zilver 
en van verguld zilver naar 
goud. Wie goud heeft 
kan naar groot goud pro
moveren en wie op die 
manier in de prijzen valt 
krijgt van Stamp2 een 
projessionally minted medal. 
Jaarlijks wordt uit al het 
groot goud de allerbeste 
site gekozen. Die krijgt 
de Grand Prix d'Honneur 
ook een 'echte' medaille. 
Belangstelling? Ga dan 
naar ifu)u).stampa.com! 

http://www.rphv.nl
http://Stump2.e0m


1919 Rietdijk 2002 

Voorjaarsveiling 22, 23 en 24 april 2002 
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 met belangrijk posthistorie en stempelcollecties, 
* Een mooie afdeling collecties buitenland met o a een klassieke wereldcollectie en précancels, 
* Een keur aan losse nummers Nederland, en Overzeese Rijksdelen, 
* 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 ca 1 apnl 2002 

Kijkgelegenheid op kantoor Noordeinde 41 te 's-Gravenhage 
Maandag 8 april 2002 van 10 00-17 00 uur 
Dinsdag 9 april 2002 van 10 00-17 00 uur 
Woensdag 10 april 2002 van 10 00-17 00 uur 
Donderdag 11 april 2002 van 10 00-21 00 uur 
Vrijdag 12 april 2002 van 10 00-17 00 uur 
Maandag 15 april 2002 van 10 00-17 00 uur 

Dinsdag 16 apnl 2002 van 10 00-17 00 uur 
Woensdag 17 april 2002 van 10 00-17 00 uur 
Donderdag 18 apnl 2002 van 10 00-21 00 uur 
Vrijdag 19 apnl 2002 van 10 00-17 00 uur 
Zaterdag 20 apnl 2002 van 10 00-16 00 uur 
Zondag 21 apnl 2002 van 10 00-16 00 uur 

Kijkgelegenheid in de veilingzaal Europa Hotel te Scheveningen; 
22 april Voorafgaand aan de zitting de kavels van de eerste zitting 
23 april Voorafgaand aan de zittingen de kavels van de derde en vierde zitting (Nederland) 
24 april Voorafgaand aan de veiling de kavels van de vijfde en zesde zitting (Buitenland) 
(De kavels van de 2^ zitting zijn alleen op kantoor te bezichtingen van 8 apnl t/m 21 apnl) 

Ook uw postzegels 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 " 
Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3647957 (postzegelveilmg) 

070-3647831 (muntenveiling) 
Fax 070-3632893 
Internet http://www.rietdijk-veilingen.nl 
E-mail info@rietdijk-veilingen.nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 

London 

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


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(3)xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

TEN ONRECHTE VERWAARLOOSD: 
POSTZEGELS 'NIEUWE STIJL' 
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Het traditionele beeld 
van een postzegel als 
fleurig stukje papier 
voorzien van een kartel
rand, met een lands- en 
waardeaanduiding is al 
enige tijd aan het verva
gen. De ongelooflijk 
snelle acceptatie van de 
zelflclevende zegel - door 
het grote publiek, niet 
door de filatelist - in de 
afgelopen vijfjaar, zorgt 
er voor dat de zin van de 
scheurperforatie als we
zenlijk kenmerk van de 
postzegel geheel ver
dwijnt. Een landsaandui-
ding was al nooit echt 
wezenlijk, kijk naar het 
land van oorsprong van 
de postzegel: Engeland. 
Ook de waardeaandui
ding is al heel lang niet 
meer een verplicht num
mer; in hetzelfde Enge
land geven de aanduidin
gen ist en 2nd slechts de 
categorie van post aan 
waarvoor de postzegels 
gebruikt mogen worden. 
Bovendien worden in een 
groot aantal landen -
aanvankelijk omdat on
zekerheid bestond over 
de hoogte van een nieuw 
posttarief - letteraandui
dingen gehanteerd: 'A', 
'B', 'C'etc. Ennogheel 
recent - zie onze onze 
zuiderburen België en 
Luxemburg - hielp zo'n 
zegel met een 'A' de over
gang van de frank naar 
euro versoepelen. 
Ik ben niet de eerste die 
in dit blad op deze aspec
ten heeft gewezen om 
duidelijk te maken dat de 
filatelist een aantal post
zegels van ganser harte 
onder de tafel veegt en 
daarmee zichzelf en het 
postzegelproduct on
recht aandoet. In hun ar
tikel in het Philatelie van 
november 1998 (pagina's 
816 tot en met 819) heb
ben Jacques Spijkerman 
en Gé van Albada niet al
leen een goede aanzet ge
geven tot het bestuderen 
van de pakketzegels, 
maar ook gewezen op de 
plaats die deze postze
gels verdienen. 
Vanaf 1919 werden gere
geld nieuwe waarden in 
de typen-'Wilhelmina 
met bontkraag' en Wil
helmina type-Veth uitge
geven die vrijwel uitslui

tend voor de frankering 
van pakketten bestemd 
waren. Ook voor andere 
categorieën frankeringen 
werden specifieke zegels 
uitgegeven. Denk aan de 
zegels van l i ' / i , respec
tievelijk 35 cent in het 
type-Veth, van 62 cent in 
het type-juliana en profil 
en f 1.25 in het type Julia
na Regina, die alle voor 
aangetekende brieven be
stemd waren. Een ander 
voorbeeld is de zegel van 
36 cent type-fotomonta
ge, die speciaal voor 
stukken bestemd was die 
op de luchtpostverbin
ding naar Nederlands-In-
dië vervoerd werden. 
In 1995 werd de pakket
postzegel ingevoerd, 
waarbij tegelijk het vanaf 
dat moment technisch 
mogelijke track and tracc-
systeem (het tijdens het 
posttraject kunnen vol
gen van de zending) 
zichtbaar werd door de 
aanwezigheid van een 
barcode met een unieke 
barcode letter/nummer-
combinatie. 
Op I januari 1997 werd de 
landelijk uniforme aante
kenstrook ingevoerd, 
eveneens met bovenge
noemde ingebouwde bar
code. Op dat moment 
was er nog geen sprake 
van een aangetekend-
postzegel. Dat zou nog 
tot april 2000 duren. 
Toen verschenen de eer
ste aangetekend-postze
gels met barcode. 
Beide groepen postzegels 
zijn het stiefkindje van de 
filatelie gebleven. Veel 
materiaal is niet be
waard, al moet documen
tatie over deze postzegels 
nog wel met enige in
spanning boven tafel te 
krijgen zijn. Maar we 
moeten er wel rekening 
mee houden dat tegen
woordig vaak alles dat 
vijfjaar of ouder is, ri
goureus uit de adminis
traties verdwijnt en dus 
ook nooit meer te re
construeren zal zijn! 
In de afgelopen drie jaar 
zijn nog twee andere ca
tegorieën postzegels in 
gebruik genomen met 
vergelijkbare kenmerken: 
in 1999 de euro-pakket
postzegels (al weer bui
ten gebruik sinds i juli 

2001) en in mei 2000 de 
Ouerniflht Prepaid Express
postzegels. Beide worden 
vanwege het feit dat op 
de zegels adres- en ande
re gegevens kunnen wor
den ingevuld echter eer
der opgevat als postwaar-
destukken. 
Alle vijf groepen post-
waarden wil ik (weer) on
der de aandacht brengen, 
waarbij ik heel bewust 
heb gekozen voor het 
naar voren halen van het 
belangrijkste gemeen
schappelijke kenmerk: de 
serieletters en de volg
nummers (de zogenoem
de track and trace-gege-
vens - om daarmee een 
handige catalogisering 
mogelijk te maken. Ik be
gin met de aangetekend-
zegels en neem de sterk 
erop gelijkende aante-
kenstrookjes - die dus 
geen postzegels zijn -
mee in het verhaal. 

Landelijke 
aantekenstrookjes 
Op I januari 1997 werd 
het tracken en traeen van 
aangetekende stukken 
ingevoerd. Het per kan
toor verschillende aante-

kenstrookje werd vervan
gen door een landelijke 
aantekenstrook, waarop 
een barcode was aange
bracht. Onderaan de 
strook konden twee 
smalle reepjes - die het
zelfde nummer droegen -
worden verwijderd om ze 

bijvoorbeeld op een regu 
te kunnen plakken, in 
een (bedrijfs)logboek 
voor aangetekende zen
dingen, of op het stuk 
voor de afzender met de 
handtekening van degene 
die de zending in ont
vangst nam. 

iii«iijtnii^««^rH^^ 

Drtaiiopname van een LAS type lajh irasterhoeVgroen 15". zie plaats 'NL'). 

Landelijke aantekenstrook type ia met een laatj barcodenummer. 

Landelijke aantekenstrook type 2a meteen relatief laag barcodenummer (LAS ia loopt tot 6499999) 

http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


De landelijke aanteken-
strook meet 80 bij 44 mil
limeter. Bovenin staat 
een rode 'R' en het in de 
groene drukgang uitge
spaarde woord Aangete
kend. In het midden zien 
we links (in rood) de 
woorden Recommande'en 
NL boven elkaar, rechts 
daarvan de zwarte, unie
ke barcode die tegen een 
witte achtergrond is ge
plaatst. In het onderste 
deel treffen we de twee 
reepjes met de barcode-

nummers aan. De barco
de begint altijd met 3S, 
gevolgd door een code 
van vier letters en een ze-
vencijferig nummer. 
De aantekenstrook komt 
voor in de volgende vier 
typen, die ik van een be
knopte beschrijving zal 
voorzien: 

LASi 
NL niet naar rechts uitge
lijnd met Recommande', 
barcodenummer wel naar 
rechts uitgelijnd met de 

Overzicht 

LAS 

LAS 

LAS 

LAS 

ia 
ib 
2a 

2b 
2C 

2Cl 

2e 

3a 

3b 
4a 
4b 
4C 
4d 
4e 

rastervariaties 

Barcode
letters 
RRRS 
RRRT 
RRRS 

RRRT 
RRRU 

RRRV 

RRRW 

RRRV 

RRRW 
RRRV 
RRRW 
RRRX 
RRRY 
RRRM 

landelijke aantekenstrookjes 

Rastermaat en 
rasterhoek groen 
R50 onder 15 graden 
R50 onder 15 graden 
R50 onder 40 graden 

R50 onder 40 graden 
R50 onder 40 graden 

R50 onder 40 graden 

R50 onder 40 graden 

R50 onder 40 graden 

R50 onder 40 graden 
R50 onder 45 graden 
R50 onder 45 graden 
R50 onder 45 graden 
R33 onder 45 graden 
R33 onder 45 graden 

Eventuele 
opmerkingen 
nummers 000-649? 
nummers 000-649? 
nummers 697-996? 
al vanaf februari 1997 
nummers 669-999? 
nummers 000-999? 
al vanaf augustus 1997 
nummers 000-379? 
al vanaf december 1997 
nummers 000-398? 
al vanaf november 1997 
nummer 401 
januari 1999 
nog niet gevonden 
nog niet gevonden 

vanaf februari 2002? 

Detoilopname van een LAS type za-e (rasterhoekgrom 40", zie plaats 'NL'). 

barcode zelf; barcodeveld 
kort, begint na A van Aan
getekend; barcode zelf 8 
mm hoog. De twee reep
jes met nummer onder 
elkaar, links met ronding 
en 2x2 hechtpunten; 

LAS 2 
NL wel naar rechts uitge
lijnd met Recommande', 
maar de 'é' staat nog een 
fractie meer naar links, 
barcodenummer niet 
naar rechts uitgelijnd 
met de barcode zelf; bar
codeveld langer, begint 
gelijk met de A van Aange
tekend; barcode zelf 9 mm 
hoog. De twee reepjes 
met nummer onder el
kaar, links met ronding 

Landelijke aantekenstrook typere met laa^ barcodenummer. 

Landelijke oantekenstrook type 3a. het beijin van de naast elkaar geplaatste nummerstrookjes (barcodehoo^te g millimeter). 

en 2x2 hechtpunten; 

LAS 3 
Helemaal zoals 2, behal
ve dan dat de twee reepjes 
met nummer naast elkaar 
staan, zowel ünks als 
rechts met ronding en 3 
hechtpunten. 

LAS 4 
NL geheel naar rechts uit
gelijnd met Recommande', 
geldt ook voor de L en de 
e', barcodenummer niet 
naar rechts uitgelijnd 
met de barcode zelf; bar
codeveld nog iets langer, 
begint vóór de A van Aan
getekend; barcode zelf 9.6 
mm hoog. De twee reep
jes met nummer naast el-

tot en met 9999999 zijn 
benut. Dat moet ook wel 
omdat anders er geen 
uniciteit meer is. Het 
'groen' vertoont boven
dien nog enige variatie 
qua rastering; zie de ta
bel 'Overzicht rasterva
riaties landelijke aante
kenstrookjes'. 

Het lijkt er sterk op dat 
de stroken met de combi
naties 'RRRS' en 'RRRT' 
gelijktijdig zijn aange
maakt, ook al omdat ze 
bij dezelfde nummers 
overstappen op een nieu
we tekening. Dat lijkt ook 
op te gaan bij de combi
naties 'RRRV' en 
'RRRW'. Bij de deze let-

Detailopname van een LAS type 4a-e; de hoek die het^roene raster maakt is 45° en 
de tekstelementen 'NL' en 'Recommandezijn helemaal naar rechts uitgelijnd. 

kaar, zowel links als 
rechts met ronding en 3 
hechtpunten. 

De nummers worden 
voorafgegaan door een 
lettercombinatie die kan 
worden veranderd als alle 
nummers van 0000000 

tercombinaties speelt 5 
nog een extra complicatie i 
waarbij zelfs dubbele — "" 
nummers te verwachten 
zijn. Het nieuwe type 4 
heeft namelijk een ancle-
re hoogte van de barcode! 
Een kleine tip van de slui
er licht Balienieuiüs op 

263 



^iHii'hl-ll^HiM 
Frankering betaald 

Nederland 

3S RRZP 0063931 

^H P T V O ST T/m 1 kg binnen Nederland 

m^mmn ikg 
Verzendbewijs 
3S RRZP 0063931 

lRn.ll«n mei pen. WtrtM ng vndt piMIi ond. 
0(ifMiigenl^IvcnnMiOut(tei«itit).Zs( < 
Haam geadresseerilc 

Postcode en plaats van bestemming 

AanRenomen namens PTT Post (naam) 

t l * P T V O S T Dit gedeelte goed bewaren 
~^^^mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlKÊÊKKmmmmmimm 

Verstuurt u regelmattg aangetekende zendingen? Dan kunt u de 
Aangetekend zegels ook laten bezorgen 8el voor meer informatie 
met PTT Post Klantenservice Zakelijke Markt,o8oo 0430 (gratts). 

Wijzigingen maken het verzendbewijs ongeldig 

PTT Post zat de zending geregistreerd en zorgvuldig behandelen 
Mocht er desondanks iets mis zijn gegaan, om welke reden dan ook, 
bel dan met PTT Post Klantenservice Particulieren 0800 0417 (gratis) 
of Klantenservice Zakelijke Markt 0600-0430 {gratis) 

Op vervoer van postiendtngen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden 
voor het opgedragen Postvervoer (laatste versie) Gratis verkrijgbaar op elke 
postvestiging U kunt ook contact opnemen met PTT Post Klantenservice 

De aansprakelijkheid van PTT Post voor schade als gevolg van verlies, 
beschadiging of vertraging van een aangetekende postzendmg is 
beperkt tot ƒ loo.- {eventueel exclusief verzendkosten) per postzendmg 

«L»FT1»0ST 

Links een complete aangetekend-zegel (variant 4), samen met het venendhewip Rechts de achterzijde van dezelfde aan^etckendze^ei bei;üt een aantal mededelingen 

Frankering betaald 
Nederland 

3S RRBA 9869970 

^ P T V O S T T/m 1 kg binnen Nederland 

Aan^etekend-ze^el die alleen als ajbeeldin^ op het handboekje bestaat, de inconsis
tente combinatie ('RRBA' samen met de Z' m de cirkel) moet op de pre-pressa/delin^ 
bedacht zijn, de tegenstrijdigheid is kennelijk niemand opgevallen 

^ 

'^M.iimiimm Frankerrng betaald 
Nedertand 

3S RRBA 0066054 

t!?PT1*OST T/m 1 kg binnen NederlandV^ 

Aangetekend-ze^el uariant 1, barcodenummer met uitgelijnd, let op de vroege da 
tum in hrtdagtekcnmgstempel 5 mei 2000 

J^M.mtMmm 

35 RRBA 1297215 

tL'PTPOST T/m 1 kg binnen Nederland 

Aangetekend-ze^el variant 3 Iet op het rechts uitgelijnde barcodenummer 
r a > M > r ■ ' imi—'■■ 

III 

Frankering betaald 
Nederland 

3S RRBA 2491616 

«L'PTPOST T/m 1 kg binnen Nederland 

Aanflrtekendzegel variant 5a, barcodenummer met uitgelijnd, dqfc 'R' 

•^ (nummer I, 3 janu
«t ari.2000), waar we onder 
ÏÏ; paragraaf 1.2 ('Boekje 
^ met barcodestickers Aan
2 getekend') de volgende 
= tekst aantreffen: 

Het Sorteerccntrum Aangete
^Lh kend heeft vanaf 1 januari 
■ » " 2000 een nieuw scansysteem 

ingebruikgenomen uoor fiet 
scannen uan alle aangeteken
de zendingen. Omdat dit 
nicuuje systeem uitsluitend 

de laatste uersie uan de bar
codestickers Aangetekend kan 
inlezen, doet u de oude uersie 
uan deze sticker na ontvangst 
uan de nicuu;e weg. 

Aangetekendpostzegels 
De Aangetekendzegels 
zijn eind maart 2000 in
gevoerd. De zegels (zon
der waardeaanduiding) 
werden aanvankelijk voor 
f 11.50 verkocht. AI op i 

juni 2000 verscheen een 
nieuwe versie met aange
paste tekst. 
Er zijn tot nu toe vijf va
rianten aangetroffen, 
waarbij behalve op tekst
variatie gelet moet wor
den op de vastlegging 
van het serienummer (be
gin van de individuele 
barcode per zegel). 

Variant 1 
Voorzijde: serienummer 
3S RRBA plus zeven cij
fers (o.a. beginnend met 
021, 065, ogo*) niet uit
gelijnd naar rechts gelijk 
met de barcode; onder 
ikg blokjes met horizon
tale en verticale streepjes; 
in de cirkel van de zegel 
een leeg, gerasterd groen 
vlak. 
Achterzijde: tekst in het 
rood; barcode F436g; 
versie 0300 (ofwel maart 
2000); IS beperkt tot/&5.
*• ogo^edateerd 22 05 2000 

Variant 2 
Voorzijde: serienummer 
3S RRZP plus zeven cij

Lmksbouen detail van een aangete

kendze^el variant 4, let op de snijlijn 
linksboven en de scheurltjn aan de bo

venkant Links Aan^etekendze^el va

riant 3, de 'R' IS in dit^eva! glanzend 
Hierboven Aangetekendzegel variant 
5, rechts van 'Frankering betaald Ne

derland IS een snijlijnt)e zichtbaar 

fers (0001506 als enige 
bekend, collectie L. Lou
werse); onder ikg blokjes 
met horizontale en verti
cale streepjes; in de cirkel 
van de zegel een geras
terd groen vlak met daar
in een Z; 
Achterzijde: tekst in het 
rood; barcode 14369; 
versie 0300 (ofwel maart 
2000); IS beperkttot/65.. 

Variant 3 
Voorzijde: serienummer 
3S RRBA plus zeven cij
fers (o.a. beginnend met 
110,123,12g**, 170,188) 
uitgelijnd naar rechts ge
lijk met de barcode; on
der ikg glanzend gever
niste R i6mm hoog; in de 
cirkel van de zegel een 
gerasterd groen vlak; 
Achterzijde: tekst in het 
rood; barcode 14758; 
versie 0600 (ofwel juni 
2000); IS beperkt totƒ100.-. 
** 110 van 28 06 2000,123 van 
september 2000,12g van 
20 oy 2000 

Variant 4 
Voorzijde: serienummer 

3S RRZP plus zeven cij
fers (onder andere begin
nend met 063, 093); on
der ikg dof geverniste R; 
in de cirkel van de zegel 
een gerasterd groen vlak 
met daarin een 'Z'; 
Achterzijde: tekst in het 
rood; barcode -t-4758; 
versie 0600 (ofwel juni 
2000); is beperirt totjfioo -. 

Variant 5 a 
Voorzijde: serienummer 
3S RRBA plus zeven cij
fers (onder andere begin
nend met 200, 225, 252, 
320, 350); onder ikg dof 
geverniste R; in de cirkel 
van de zegel een geras
terd groen vlak; 
Achterzijde: tekst in het 
zwart; barcode -^4758; 
versie 0600 (ofwel juni 
2000); IS beperkt totjioo.-. 

Variant 5 b 
Voorzijde: serienummer 
3S RRBA plus zeven cij
fers (onder andere begin
nend met 416, 446); on
der lieg dof^geverniste R; 
in de cirkel van de zegel 
een gerasterd groen vlak; 
Achterzijde; tekst in het 
zwart; barcode -i-7gi9; 
versie iioi (ofwel novem
ber 2001); IS beperkt tot 
€46.-. 

De varianten 2 en 4 ko
men uit de hangboekjes 
HB071 en HB072. Van 
HBC071 is nog slechts 
een dummy-schapkaart 
bekend. Gezien het be
staan van nummer 2 als 
gebruikte postzegel moe
ten ook de hangboekjes 
HBC071 zijn verkocht. 
Op de hangboekjes zelf 
staat variant 2 afgebeeld 
met 3S RRBA 9869970 in 
plaats van 3S RRZP...! De 
folder Extra zeker uerzenden 
(augustus 2000) beeldt 
variant 4 af met 3S RRZP 
0044000. De lettercombi
natie ZP (c.q. de letter Z) 
staat vermoedelijk voor 
'zakelijke post'; wat de 
combinatie BA betreft: 
die zou voor 'balieafhan
deling' kunnen staan. 

Het hiervoor gegeven 
overzicht kon alleen 
maar tot stand komen 
dankzij de medewerking 
van mevrouw C. Weeber-
Kortekaas uit Delft, 
mede-rubriekredacteur 
Jacques Spijkerman uit 
Arnhem en mijn contact
persoon bij de Landelijke 
Vereniging van Verzame
laars van Aanteken-
strookjes (LVVA), de heer 
L. Louwerse uit Reeuw-
ijk. Voor hun medewer
king ben ik bijzonder er
kentelijk. 



zien wat U ervoor krijgt als U 
uw dubbele postfrisse 
zegels inruilt 
en desgewenst meteen bestellen wat 
U nog in uw verzameling mist? 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of motief Duizenden pagina's, 
tionderduizenden 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 

NIEUWE MICHEL EDITIES, 
zojuist 
verschenen 

Duitsland Speciaal 2002 Band 1 tot 1945 
Duitsland Speciaal 2002 Band 2 né 1945 
Ver. Europa CeptAJno 2002 
Zeppelin/Luchtpost Speciaalcat. 2002 
Munten catalogus Duitsland 2002 
Bildpostkarten Duitsland 2002 
Automaatzegels Wereld 2002 
Telefoonkaarten Duitsland 2002 in kleur 

€31,80 
€36,80 
€19,40 
€39,90 
€14,90 
€21,50 
€28,00 
€29,80 

auf der heide 
e-mail aufcferheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030-6924800 
fax 030-6933011 postgiro nr 1700 

D«e« Brouwer Philatelist 
Gespecialiseerd in: 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook inkoop frankeergeldig. 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

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

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

Wij zijn aanwezig op 
de verzamelaars jaarbeurs 

op 20 en 21 april in 
Utrecht, jaarbeursplein 
hal 10 standnr. 2626 

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

MOTIEFZEGELS grote voor
raad bloemen, dieren, ruimte
vaart, sport, enz. Meest voor 
1975. 

N E D E R L A N D V O O R 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers 
1' emissie, diverse stempeltypen vanaf 1' emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

N E D E R L A N D P L A A T F O U T E N zeer uitgebreide voorraad primaire en secundaire 
plaatfouten op post- en portzegels volgens v. WILGENBURG en LEIDDRAAD catalogi. 

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

POSTZEGELHANDEL 

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

k ' A M T n O R 1231 XLLoosdrecht 
Fax (035)5824926 

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

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

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnummer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
31 06 80 581 

Loosdrecht 

http://www.PostBeeld.com


NEDERLAND 1,2 EN 3 
OP CD/ROM YEftZAMELD 

Plaatreconstructies Van Swieten de Blom overzichtelijk in beeld gebracht 

Een CD/ROM die zeventienhon
derd afbeeldingen van zegels be
vat - maar in slechts drie verschil
lende tekeningen: dat klinkt niet 
erg opwindend. Toch zullen ver
zamelaars van de eerste emissie 
van Nederland zich er met veel 
belangstelling op storten, want 
voor het eerst zijn alle 1.700 plaat
posities van Nederland nummer 1 
(destijds gedrukt van zes verschil
lende platen), 2 (tien verschillen
de platen) en 3 (één plaat) ge
makkelijk, scherp en als het moet 
en detail in beeld te krijgen. 
Het gaat bij deze CD/ROM, die 
werd samengesteld door de Am
sterdamse filatelist en commissio
nair Ronald Bouscher, om een vi
suele weergave van de collectie 
van de bekende eerste-emissiever-
zamelaar Van Swieten de Blom. 
Als we de CD/ROM tot zijn uiter
ste essentie terugbrengen dan 
gaat het om een schijfje waarop 
T.700 beeidbestanden van hoge 
kwaliteit te vinden zijn. Om het 
zoeken naar een bepaalde plaat
positie niet al te ingewikkeld te 
maken is er om dit enorme beeld

bestand een interface gebouwd, 
zeg maareen zoekprogramma. 
Dankzij de overzichtelijke inde
ling van de interface en het feit 
dat voor stapsgewijze zoekacties 
is gekozen is het mogelijk snel de 

gezochte positie op het beeld
scherm te krijgen. Wie zelf over 
een gespecialiseerde collectie van 
zegels van de eerste emissie be
schikt kan met behulp van het 
programma bijhouden welke po-

Screenshots von het CD/ROM-programma met alle ajbeeldmger) var] de plaatposities van de 
eerste emissie van Nederland; het programma is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. 

sities al in het album zitten en 
welke nog verworven moeten 
worden. Bovendien kan worden 
aangegeven of de kwaliteitvan 
zegels in de eigen verzameling 
naar wens is: er kan een lijst van 
'nog te verbeteren' zegels worden 
uitgeprint (en natuurlijk ook lijs
ten van aanwezige zegels en 
manco's). 
Het is mogelijk om de zegelaf
beeldingen tienmaal vergroot 
weer te geven en dat is natuurlijk 
bijzonder handig bij een emissie 
waar het zo nadrukkelijk om de 
kenmerken draait. 
Omdat Nederlandse zegels - en 
dan met name de klassieke emis
sie - ook in het buitenland wor
den verzameld is de CD/ROM 
tweetalig: behalve in het Neder
lands kan het programma ook 
met Engelse teksten worden ge
draaid. 
De printmogelijkheden zijn heel 
uitgebreid; de zegels kunnen per 
kwadrant of plaat worden uitge
draaid. 
En wie gewoon wil genieten zet 
het programma op 'diavoorstel
ling'. Dat wordt achteruitleunen 
en kijken of u alle plaatposities 
weet te herkennen... 

De complete plaatreconstructies van de Col
lectie Van Swieten de Blom; CD/ROM, draait 
onder Windows /Mac. Verkrijgbaar bij uitge
verij Zonnebloem bv, Haarlemmerstraat y4, 
2i8i HD Hillegom, telefoon 023-5S46757, e-
maii zonnebloem@tip.nl. 
Prijs: €35.-. 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 

HEEMSTEDE^ TELEFOON 023-5477444 FAX 023-5291605 

phil@postzegelhandel.com www.postzegelhandel.com 

A R U B A JAARGANGEN NEDERLANDSE ANTILLEN 

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

hierbij zullen wij onze prijzen aanpassen. 

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

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 

TOTAAL 319,00 

ARUBA-FDC 
Jaar nummers Euro 

2 a g 

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

6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 

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

TOTAAL 339,00 

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

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

26,00 
1949/1955 575,00 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

257 
258/70 
271/96 
297/10 
311/17 

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

1956/1960 47,00 
1961 318/22 
1962 323/32 
1963 333/44 
1964 345/52 
1965 353/68 
1966 369/79 
1967 380/92 

2,00 
6,00 
4,00 
2,00 
3,00 
2,00 
3,00 

Jaar nummers 
1968 393/06 
1969 407/20 
1970 421/33 
1961/1970 

Euro 
3,00 
4,00 
5,00 

33,00 
1971 434/44 
1972 445/59 
1973 460/84 
1974 485/99 
1975 500/17 
1976 518/30 
1977 531/62 
1978 573/00 
1979 601/44 
1980 645/75 

5,00 
6,00 

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

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

1971/1980 147,00 
1981 676/02 
1982 703/34 
1983 735/53 
1984 764/97 
1985 798/30 
1986 831/58 

25,00 
45,00 
40,00 
49,00 
36,00 
29,00 

Jaar nummers Euro 
1987 859/83 
1988 884/09 
1989 910/34 
1990 935/66 
1981/1990 

37,00 
32,00 
43,00 
41,00 

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 Kompl 82,00 

KOLLEKTIE 
1949 t/m 2001 
Euro 1890,00 

ALAND 
ALDERNEY 
ANDORRA Frans 
ANDORRA Spaans 
ARUBA 

Euro 25,00 
37,00 
21,00 

5,00 
20,00 

ARUBA-FDC 
AZOREN 
BELGIË 
CHINA 
CYPRUS Grieks 

26,00 
11,00 

164,00 
57,00 

8,00 
CYPRUS Turks 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 

18,00 
65,00 

122,00 
100,00 
22,00 

FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 

JAARGANGEN REPUBLIEK SURINAME 

53,00 
59,00 

116,00 
49,00 
58,00 

Jaar nummers Euro 
1975 1/11 
1976 12/48 
1977 49/107 
1978 108/55 
1979 156/91 
1980 192/36 

66,00 
47,00 
43,00 
27,00 
25,00 
37,00 

1975/1980 245,00 
1981 237/79 45,00 
1982 280/20 45,00 
1983 321/81 48,00 
1984 382/32 49,00 

VRIJB 

Jaar nummers Euro 
1985 433/89 
1986 490/23 
1987 524/70 
1988 571/12 
1989 613/46 
1990 646/84 

85,00 
83,00 
73,00 
79,00 
73,00 
73,00 

1981/1990 640,00 
1991 685/20 78,00 
1992 721/54 77,00 
1993 755/92 108,00 
1994 793/28 128,00 
IJVENDE AANB 

Jaar nummers Euro 
1995 829/65 120,00 
1996 866/15 121,00 
1997 916/66 108,00 
1998 967/08 127,00 

19 1009/52 78,00 
2000 1053/95 92,00 
1991/2000 1015,00 
2001 1096/35 87,00 

KOLLEKTIE 
1975 t/m 2001 
Euro 1950,00 

EDING 

HONGARIJE 62,00 
HONGARIJE gest. 62,00 
IJSLAND 57,00 
INDONESIË 58,00 
ISLE OF MAN 72,00 
ITALIË 65,00 
JERSEY 88,00 
KROATIË 28,00 
LETLAND 31,00 
LIECHTENSTEIN 48,00 
LITAUEN 31,00 

LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MAYOTTE 

Euro 37,00 
18,00 
10,00 
33,00 

NEDERLAND (Davo) 65,00 
NEDERLAND-FDC 74,00 
NED. ANTILLEN 82,00 
NIEUW ZEELAND 103,00 
NOORWEGEN 96,00 
OOSTENRIJK 43,00 
PALESTINA 45,00 
POLEN 89,00 
POLEN gestempeld 69,00 
RUSLAND 48,00 
RUSLAND minivellen 25,00 
RUSLAND gestempeld 48,00 
SAN MARINO 77,00 
SLOWAKIJE 23,00 
SPANJE 91,00 
SURINAME 87,00 
TJECHIE 
UKRAINE 
UNO Geneve 
UNO New York 
UNO Wenen 

22,00 
36,00 
32,00 
33,00 
32,00 

VERENIGD EUROPA 139,00 
MEELOPERS (Davo) 47,00 
VATICAAN 49,00 
ZWITSERLAND 50,00 
ZWEDEN 107,00 
ZWEDEN-boekjes 66,00 

mailto:zonnebloem@tip.nl
mailto:phil@postzegelhandel.com
http://www.postzegelhandel.com


Winkelen bij de enige echte 
on-line postzegelwinkel. 

Met meer dan 100.000 foto's van 
postzegels en artikelen. 
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 mruilprij-
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 

Naast Nederland (*V*/0/ FDC) & OGD {** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van Groot Brittannie 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenie (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn,Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica) 
Ik verzorg van deze gebieden mancohjsten en breng af en toe prijslijsten uit 
Zoekt U hier iets van, neem dan eens contact met mij op 
Mijn winkel is 's maandags gesloten 
Ook voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld 

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

Wij zijn gespecialiseerd in: 

ISRAËL 
VERENIGDE NATIES 

Vraag de gratis pnjslijst(en) aan. 

POSTZEGELHANDEL C.M. VAN DER BURG 
Postbus 842 
4200 AV Gorinchem 
Tel: 0183 635594 
Fax: 0183 636392 

POSTZEGELVEILING H O E S 
I n t e r n a t i o n a l e v e i l i n g e n sinds 1945 

6 1 8 _ 52 
FRANCO 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni lioudt Postzegelveiling Hoes haar 181ste veiling. Al meer dan 55 jaar een 
begrip in philatelistische kringen. Het bedrijf heeft al jaren meer dan een uitstekende reputatie. Twee jaar 
geleden is de firma Hoes samengegaan met de firma Rijnmond. Een unieke combinatie die naar onze mening 
een van de beste klantenbestanden van Nederland heeft opgeleverd. De firma Hoes staat al jaren bekend als 
een veiling waar klassiek Nederland een zeer goede prijs opbrengt. Maar ook bij de firma Rijnmond worden 
eerste emissie, kleinrond, postgeschiedenis etc. zeer goed verkocht. Postzegelveiling Rijnmond heeft in de 
afgelopen jaren ook in het buitenland een grote bekendheid opgebouwd. Regelmatig staan onze firma's op 
beurzen in Engeland (York en London) en Azië (Tokio en Hongkong). Engelse koloniën, China, Japan, Spaanse 
en Portugese koloniën maar ook België, Portugal en Spanje, Italië etc. etc. brengen bij ons internationale 
topprijzen op. Menig kavel moet in meerdere talen ter veiling worden gebracht vanwege het groeiende aantal 
buitenlandse kopers in onze zalen. Deskundige verkaveling is gezien onze jarenlange ervaring vanzelf
sprekend. Van al deze voordelen kunt u als inzender profiteren. 

Inzenden voor de juni veiling van de firma Hoes is mogelijk tot en met 26 april op beide kantooradressen. 
Bezoek bij u aan huis behoort tot de mogelijkheden. Ook kunnen Inzendingen na overleg aan ons worden 
opgestuurd. 

Postzegelveiling Hoes 
St. Annaplein 7 
5038 TV Tilburg 
Tel: 013-5800434 
Fax: 013-5800435 

e-mail: pzv.hoes@compaqnet.nl 

Postzegelveiling Rijnmond 
Westewagenstr. 60 
3011 AT Rotterdam 

Tel: 010-2130986 
Fax:010-2131730 

e-mail: rynmond@xs4all.nl 
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In de volgende aflevering 
zal ik aandacht besteden 
aan de omschakeling van 
nationale munten naar de 
euro. De gevolgen voor 
strokenautomaten zijn 
tweeerlei: de automaat
muntproever moet ge
schikt gemaakt worden 
voor euromunten èn de 
automaatstrook moet 
voorzien worden van een 
€waardeteken. 
Nu eerst de automaat
strooknieuwtjes per land 
gerangschikt in alfabeti
sche volgorde. 
Op 4 april 2002 ver
schijnt de nieuwe Michel 
Automatenmarken Spe
zial Katalog. 

Aland 
Op 2 januari 2002 ver
scheen de derde en laat
ste uitgifte in de serie 
boerderijdieren. Na het 
schaap en de koe is nu de 
kip aan de beurt: de witte 
leghorn, een kip die veel 
voorkomt in de Scandi
navische landen. In 
Aland is het aantal kip
penfarms afgenomen van 
ca. 100 (in 1995) tot ca. 
35 (in 2001). Het aantal 
kippen bedraagt 9.000 
stuks, die 11.6 ton eieren 
per jaar produceren. Het 
ontwerp van de strook is 
van Steffan Ullström. De 
filatelistische dienst le
vert een automaatstro
kenserie met de waarden: 
€0.45, 0.50, 0.55 en 0.60. 

Andorra 
De Epelsamachines in 
Andorra drukken op het 
bekende 'groene bergen 
papier' behalve auto
maatstroken met de oude 
viercijferige waarden: 
**30, **40 en **75, nu 

ook automaatstroken 
met zescijferige waarden: 

****75 , afl<omstig uit 
nieuw model Epelsama
chine. 

Australië 
In Sydney was tijdens re
paratiewerkzaamheden 
aan een Framaautomaat 
een oud cliché (uit 1988, 
zonder automaatnum
mer) in gebruik met het 
moderne TlWIpapier. 

Er zijn ook in 2001 weer 
speciale CPSuitgiften op 
koala/kangoeroepapier 
verschenen: 
15 en 14 oirtober 2001: 
'St. Peters 2001 Stamp 
and Coin Fair' 
14 oktober 2001; 
'Salisbury 2001 Stamp 
Fair' 
10 en 11 november 2001: 
'Congress 2001' in Mur
ray Bridge SA. 

België 
Op 6 en 7 oktober 2001 
werd in België de Junex 
2001tentoonstelling ge
houden. De Framaauto
maat leverde alleen de 
speciale Junex 2 ooistro
ken in de waarden 17, 21, 
30 en 34 f. 
Er is ook een afwijkende 
waarde van 6 f 

Brazilië 
De Ararajubastroken 
zijn eindelijk uitgeleverd. 
De serie bestaat uit de 
waarden: 0.27, 0.40, 
0.45, 0.60 eni.5oR$. 

Cyprus 
Het oude strokenmotief 
was tot 31 december 2001 

verkrijgbaar. Na de ta
riefverhoging van I maart 
2001 verschenen twee 
nieuwe waarden: 0.14 en 
i.oo£. 

Op 2 januari 2002 ver
scheen de nieuwe auto
maatstrokenuitgifte, met 
als thema 'wilde bloemen 
uit Cyprus' in vijf motie
ven: Sarcopoterium spmo
sum, Romulea tempskyana, 
Ranunculus asiaticus, Citi
nus hypocistis en Silene ae
flyptiaca (afbeelding hier
boven). Deze zeer fraaie 
voordrukken worden be
drukt in de waarden 14, 
21, 26, 31, 41 en 100 c. en 
wel bij alle automaten: 
003 Nicosia, 004 Agia 
Napa, 005 Limassol en 
006 Kato Paphos. 

Duitsland 
De eerste Sielaffstroken
automaten werden op 23 
mei 2001 in Regensburg 
in gebruik genomen. De 
automaten leveren behal
ve automaatstroken ook 
kwitanties met de ver
melding van het auto
maatnummer, bijvoor
beeld 93047 Regensburg
I: deze eerste Sielaffau
tomaat voor het postfili
aal Bahnhofstrasse 16 
geeft kwitanties met 
nummer 90171701. 

Enkele 'kinderziekten' 
zijn inmiddels verholpen: 
 het glas van het beeld
scherm werd vervangen, 
omdat de leesbaarheid in 
de zon slecht was; 
 ook de software werd 
aangepast, zodat meer 
waarden dan de tien vaste 
waarden verkrijgbaar 
zijn. 

Op 2 juli 2001 ging het ta
riefvoor pakjes omhoog 
van 690 pf. naar 720 pf 
De aanpassing van de 
Sielaffautomaten on line 

(per telefoon) op i juli 
2001 mislukte, daarom 
werd vanaf 2 juü 2001 de 
verandering handmatig 
door technici uitgevoerd. 
Door een programmeer
fout zijn er stroken van 
5 pf. op de markt geko
men. 
Men streefde er naar nog 
voor de invoering van de 
euro (i januari 2002) alle 
vijfduizend Nagler N24
automaten door SielafF
automaten te vervangen; 
de automaten van het 
laatste type konden op i 
januari 2002 centraal (on 
line) omgesteld worden 
van DM naar euro. Vanaf 
I januari 2002 zijn de 
knopwaarden €0.01, 
0.05, o.10, 0.25, 0.51, 
0.56,1.12,1.53, 2.25 en 
3.68. 
De Sielaffautomaten ver
strekken kwitanties die 
in twee hoofdtypen zijn 
te onderscheiden: 
a. Postwertzeichen ohne Zu
schlag aus Automat en vier 
posthoorntjes op laatste 
regel; 
b. Briefmarken ohne Zusch
lag aus Automat en één 
posthoorn op laatste re
gel. 
Daarnaast zijn er kleine 
verschillen, onder meer 
in de waardebedrukking 
in euro en het stand
plaatsnummer van de au
tomaat (dat kan 8, 5, 4, 
oficijferigzijn). 

Duitsland doet ook mee 
met PCfrankering via in
ternet: onder de naam 
Stampit is het sinds 18 
september 2001 mogelijk 
post te frankeren met je 
eigen computer. Aanvan
kelijk gold dat alléén 
voor binnenlandse post, 
vanaf december 2001 ook 
voor buitenlandse post. 

Finland 
In het postkantoor Tur

kuio is een proefmodel 
van een Amielprinter in 
gebruik. Van 10 tot en 
met 21 mei 2001 leverde 
de Amielprinter door 
middel van 'naalddruk' 
automaatstroken met 
grote opdruk en in paars. 
Op 22 mei 2001 werd de 
Amielprinter aangepast: 
de bedrukking is nu klein 
('s morgens nog in paars, 
's middags in zwart). De 
printer verstrekt nu ook 
kwitanties. 

Op 9 juli 2001 werd een 
nieuw model Amielprin
ter in gebruik genomen; 
dit type vervaardigt de au
tomaatstroken met be
hulp van 'thermodruk'. 
De bedrukking is in 
zwart en de cijfers zijn 
2.5 mm hoog; de laatste 
nul is doorgehaald: 0. 

In Finland zijn enkele 
honderden Intermarke
tingautomaten van het 
type PAio geplaatst. De 
stroken zijn met behulp 
van een thermoprinter 
bedrukt en de cijfers zijn 
4.5 mm hoog; de laatste 
nul heeft geen dwars
streep (O). Een ander ver
schil is de naast elkaar 
geplaatste muntaandui
ding MK; bij de Amiel
printer staat MK onder 
elkaar. 
Op 26 oktober 2001 werd 
opnieuw (net als in 2000) 
het rendierpapier in ge
bruik genomen. Het pa
pier werd geplaatst in de 
Intermarketingautoma
ten van type PAio en PA
100, maar ook in de enige 
Amielprinter in Turku
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ID. In de periode van 26 
oktober tot en met 21 de
cember 2001 was het spe
ciale kersttarief van 
2.50 m. geldig en daar
naast de normale tarief
waarden: 3.60, 4.80, 5.40 
en 6.60 m. 

Het rendiermotief werd 
op I januari 2002 vervan
gen door een nieuw mo
tiefmet de afbeelding 
van een wolf, welk type in 
de waarden €0.50, 0.60 
en o.go wordt geleverd. 

De Frama-stroken met 
afbeelding van een elek
trische auto, Santa Claus 
en een oude postauto zijn 
met ingang van i januari 
2002 uit de verkoop ge
nomen. De filatelistische 
dienst leverde als laatste-
dagserie; 3.00, 3.60 en 
5.40 m. 
De laatste twintig Frama-
automaten werden op 31 
december 2001 verwij
derd. De resterende der
tig Intermarketing PA-
loo-automaten werden 
vervangen door PA-io-
automaten. 
Het aantal Intermarke-
ting-PA-io-automaten 
zal worden terugge
bracht van 300 tot 117 
stuks. 
Het postkantoor aan de 
Poolcirkel krijgt ter ver
vanging van de Santa 
Claus Frama-automaat 
een Intermarketing PA-
lo-automaat met rendier
papier, de enige auto
maat die ook na i januari 
2002 nog met dit papier 
m werking is. 

Frankrijk 
In Parijs werd van 8 tot en 
met II november 2001 de 
55ste Salon philateliquc 
d'automne gehouden. Uit 
de LISA-automaat wer
den speciale automaat
stroken uitgegeven in 
grijs, bedrukt met een af
beelding van de postze
gelontwerper Albert De-
caris; dit ter gelegenheid 
van diens honderdste ge
boortedag. De serie be
stond uit de waarden: 
2.70, 3.00, E2.70, Lettre 
4.50, C15.50, J+1D15.50, 
J+1R21.70 en J4-2N2I.70. 

De waardebedrukking 
(zwart) was in beide valu
ta (FFRen EUR) aangege
ven. 

Nederland 
De gebruikers van Easy-
stamp konden vanaf27 
november 2001 ook het 
kersttarief (€0.27) ter 
frankering van hun kerst-
post via hun compter af
drukken. 
Aan de PTT-loketten le
verden de zegelprinters 
vanaf 2 januari 2002 in 
plaats van frankeerstro-
ken van f 0.85 nu stroken 
van €0.39. 

in de waarden 1.40, i.go, 
2.50 en 3.00 $. Er zijn 
twee typen: a. postlogo 
boven/ uil onder en b. uil 
boven/postlogo onder. 

P T T Post 
Busfneas Point 
Plaza 24F 
^TSaSK Mosrd 

Dhr P. H'Hitlewiinl. 
Poscbus 609, 
2270 AP VOORBVRG. 

Norfolkeilanden 
Sinds 1996 is op de Nor-
folkeiland (weet u waar 
ze liggen?) een Hytech-
printer met weegeenheid 
in bedrijf. De machine 
print een automaatstrook 
op gegomd papier, nadat 
een pakje op de weeg
schaal is geplaatst. Deze 
automaatstroken worden 
vooral gebruikt voor pak-
ketpost. Op 5 september 
2001 werd nieuwe Hy-
tech-software geïnstal
leerd om stroken zonder 
datum te kunnen druk
ken. De laatste dag van 
de stroken met datum 
was 4 september 2001. 
Standaardstroken met 
het logo van Norfolk Post 
zonder datum waren al
leen op 5, 6 en 7 septem
ber te koop. 
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Op 9 september 2001 ver
scheen de nieuwe Nor-
folk-strokenuitgifte met 
een afbeelding van een 
inheemse uil. De filatelis
tische dienst leverde au-
tomaatstrokenseries uit 

Slowakije 
De Slowaakse PTT is van 
plan een Nagler-stroken-
automaat te plaatsen bij 
het hoofdpostkantoor in 
Bratislava-i. Het ontwerp 
van de strook is van de 
kunstenaar Cipan. Op 
een lichtblauwe achter
grond staat een gestileer
de brief, het postlogo van 
de Slowaakse PTT en de 
landsnaam Slouensko. De 
automaat accepteeert 
munten van 50 heller en 
van I, 2, 5 en 10 Sk. 
De filatelistische dienst 
zal een automaatstroken-
serie aanbieden met de 
waarden i.oo, 5,50 en 
6.00 Sk. 

Spanje 
In de tweede helft van 
2001 zijn de volgende 
Epelsa-uitgiften versche
nen: 

13-06 Toerisme 
16-07 Alejandro Mon 
19-07 Oldtimer Ford-T 
31-07 Oldtimer Hispano 
Suiza 
01-10 Oldtimer Peugeot 
Bébé 
16-10 Oldtimer Rolls 
Royce 
16-11 Oldtimer De Dion 
13-12 Oldtimer Humber 
type-T. 

Tussen 22 en 28 decem
ber 2001 werden de Epel-
sa-machines omge
bouwd in verband met de 
komst van de euro. 
Slechts enkele dagen was 
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het oude tarief (€0.18, 
0.24 en 0.45) in gebruik; 
vanaf I januari 2002 gold 
het nieuwe tarief: €0.20, 
0.25 en 0.50. 

Taiwan 
Op 4 juli 2001 werden in 
Taipeh op acht plaatsen 
Nagler-strokenautoma-
ten van het type N-714 
(zonder kwitantieafgifte) 
in gebruik genomen. De 
automaten leveren alle 
waarden van i tot 99 NT$ 
in stappen van één Tai
wan-dollar. De knop-
waarden zijn 4, 5,12, 24, 
25 en 32 NT$. 

munten'-automaatstro-
kenserie van het Vatikaan 
laten zien. 

Verenigde Staten 
Al op 7 mei 1999 werd -
onopgemerkt - de eerste 
IBM-automaat in Florida 
in gebruik genomen. 
Deze IBM-automaat (mo
del 5990) heeft een inge
bouwde weegschaal; via 
het beeldscherm kunnen 
automaatstroken direct 
gekocht worden of door 
middel van het gewicht 
van de postzending kan 
het porto berekend wor
den. 
Betahng kan alleen met 
een credit card; er wordt 
geen contant geld geac
cepteerd. 

Zwitserland 
Op 20 september 2001 
verscheen een nieuwe 
Zwitserse automaatstro-
kenserie. De automaat
stroken tonen afbeeldin
gen van transportmidde
len die bij de Zwitserse 
posterijen in gebruik 
zijn: het gaat respectieve
lijk om een posttrein, een 
vrachtwagen, een PTT-
auto en een vliegtuig. 

De stroken hebben een 
lichtblauwe achtergrond 
met een afbeelding van 
de Memorial Hall-tempel, 
de witte postlogo's van 
Taiwan en in rood de 
tekst Republic o/China. De 
waardebedrukking is in 
zwart. 

Vatikaan 
Ik kan u nu de 'gouden 

Als we de vier waarden 
naast elkaar plaatsen dan 
vormen de letters op de 
achtergrond (P, O, S en 
T) het woord'POST'. 
De filatelistische dienst 
leverde alleen 70 r.-waar-
den: in de Michel-katalo-
gus staat als automaat-
strokenserie vermeld 70, 
90,120 en 130 r. 
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640ADPIJNACKER 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
heeft post vervoerd met 
vrachtvliegtuigen en wel 
op ig maart (München
Taipei) en 23 maart (Kua
la Lumpur Sao Paulo). 
Bij het ter perse gaan van 
van Filatelie waren type 
vliegtuig en vluchtnum
mers nog niet bekend. 
Het jubileum '75 jaar 
Lufthansa' werd nog eens 
herdacht: op 21 maart 
was er een speciale vlucht 
van Berlijn naar Wenen 
en weer terug. 

CONCORDEVLUCHT 
Nu de Concorde weer mag 
gaan vliegen, willen de 

Vol A.F. du 29.12.2001 
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maatschappijen dit uiter
aard graag doen zoals het 
bedoeld was: met 
Mach2 dus. En zo ge
schiedde: op 29 decem
ber van het vorig jaar 
vloog men met deze snel
heid van Parijs over de 
Atlantische Oceaan en 
weer terug, met aan 
boord post voor Parijs. 

PRO JUVENTUTE 
Op de grens van 2001 en 
2002 werd weer de be
kende Silvester Ballonjafirt 
gehouden. Aan boord 
was post die was gefran
keerd met zegels van 
Oostenrijk en van de post
administratie van de 
Verenigde Naties Wenen. 

P o s t z e ge I ve i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven. 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 18 mei 2002. 
h Postzegelveiling |.). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 

Tel.: 0334632342. Telefax: 0334635063. 
Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Federatie Taxateurs Mal(elaari Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV). 

ZEER GROIE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel en Muntenhandel D e d o b c 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 0555213708, Bank 303385952 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLJ^\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 118 
20 april 2002. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 19 april van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 119 te houden op 29 juni 2002. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E BRAAKENSIEK 
E-mailadres e.braakensiek@worldonlme.nl 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C Verlooij, J W Fnso-
laan 15,2252 HC Voorschoten, 
©071 561171g, fax 071-
5619264 
Federatie IV Philatelica Geul
straat 26, 5463 Ri Veghel, 
©0413-310805, e-mail j slee-
gers@hccnet nl 
De Globe J van de Velde Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekom 
Jeu^dPiIatelie Nederland mw W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, e-mail wille-
ke mb(5)wxs nl 
Ned Ver Voor Thematische Filate 
lie J C van Duin, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, ©oio-
4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure 
Plantageweg 3g, 2g5i GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889 
Almelo: 
NVPV B Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546-
861525, e-mail l)karsch@pi net 
Almere: 
VPVAAImerc.AH deHoop-
Meijer, Hilversumpad 29,1324 
SL Almere, ©036-5331981 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Saffier
straat 49, 2402 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172 421332, 
e-mail p_m_udpoel(a)hetnet nl 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131 
Amstelveen: 
PVAmstelucen , S Zaal, W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020 6470753 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Haya van So-
merenlaan 50,1187 RJ! Amstel
veen, ©020 6405039 
Hollandia, T Bezuyen, Voor 
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020 6142947 (na 
19 00 uur) 
AVDePhilatelist,DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020 4922810 
ASV Shell Filatelie J J M Snel, 
Shell International Chemicals 
BV Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA Filatelie, F R Brugman, 
Dissel 3g, 1141ZM Monnicken-
dam, ©02gg 654163 
FV Statuut8o,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 huanden-
bnnk@)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 De Globe, M A Buitenhuis, 
Josine Reulingstraat 7,7321LA 
Apeldoorn, ©055-3666000 
Appmgedam: 
PVAppmj)edam,H Knijp, W 
V d Bosstraat 22, 9901 GS Ap 
pingedam, ©0596-629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, e-mail 
j_huiskes@hetnet nl 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©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: 
Veiemg\ng Philetelica Badhoeue-
dorp , mw T Ackema, Pr P 
Christiaanhof5,1171 LLBad 
hoevedorp, ©020-6594481 
Barneveld: 
FV De Globe, P Broekema, 
Wesselseweg 34,3771 PC Bar
neveld, ©0342-412915, e-mail 
p brockema@Ji)-deglobe 
barneueld myuieb nl 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PV Onderling Contact, mw 
J E M Beijer Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576 
FV Delta Oost', T van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041 
Beunmgen/Ewijk: 
FV De Globe, mw H J M van de 
Louw, Burg Overmarsstraató, 
6644 CG Ewijk, ©0487-
521618 
Beverwijk: 
KPC BeueruJijk, R v d Runstraat 
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk, J H te Brinke, 
Burgemeester Fabiuspark 109, 
3721 CL Bilthoven, ©030-
2292047 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen , A J M Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatehca,mw M I Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944 

Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 IG 
Borne, ©074-2662682, e-mail 
m h visser®)trouwweb nl 
Boskoop: 
NVPV,PCC de Koning, Mo-
zarüaan 55, 2742 BP Waddinx-
veen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHV Boxmeere o , H CM AM 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV, I A C SchuUer, Markt 
27, 5281AVBoxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PV Breda, B H Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Pzu Philütelica West-Brabant, K 
v d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
Brielle: 
PV Philatelica Bnelle-Westuoorne, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straati4, 3237 ATVierpolders, 
©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525 684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961GTEer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8, Oms 
treken,O Louw,Brinklaani52, 
1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FV IJssel-8.Lekstreek, J Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474 
Castricum: 
PVCasmcum, DC v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , J Bakker, Sin-
gelberg 65, 7772 DC Harden
berg, © 0523-260051 

D 

Dalfsen: 
IV Philatelica, I T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, 
Langestraat 133,7491 AD Del
den, ©074-3761719 
Delft: 
WP Deijt, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, e-
mail hansmuis@casema net 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel', P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, e-mail 
paulvaessen(5)hotmail com 
Diemen: 
PV De Zegelaars, P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i m 
GV Diemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperlo: 
FV De Globe, L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinx
perlo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, A Bakker, De 
Vlierbes 39,7006 SB Doetin 
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV De Globe, J H Peters, G 
Grootestraat 36,7009 MI Doe
tinchem, © 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884 
DPV De Postjafler, I J Ouwer-
kerk Rozenhof 19, 3311 IT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512-521562 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerkujamer, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dromen: 
PV Dronten e o mw H A Kols-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
310101, e-mail h-aklos(a)dron-
ten net 
Drunen: 
PV Philatron, A C G van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout ©0416 373144 

Druten: 
FV De Globe, J J Gubbels, Rijdt 
36, 6631 AT Horssen 
Duiven/Westervoort: 
FV De Globe, B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim
straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475-468369, e-mad 
henk_vogels@>yahoo com 
PhVGelreGulick;Echt,P Coonen, 
lasmijnstraat 8, 6101KX Echt, 
©0475-486144 
Edam/Volendam: 
PV Euopost,LPC Smits,JM 
Osterlinghstr 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV 'De Globe, G Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede 
Eindhoven: 
EFV, H J Hofstede, Van Galen
straat 17,5 694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414 
Eist: 
FV De Globe, M B P Boeve, Ce
res 90, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678 
Emmeloord: 
IV Philatelica, 11 Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514-
561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica,mw A W D Zijls-
tra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©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: 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 

Geleen: 
WPV De Philatelist, W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonlme.nl


Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Bevclanden , J A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945 
Goor: 
ĴVPV, J A van Achthoven, 

Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PV Gonnctiem 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, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702 
PhilatelicaDenHaaä,Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat 33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC De Knng', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Shell Te Werue aß Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten 
PV'Vredestein', mw S van Vlij
men, Gagelplem 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV's-Grauenlia^ee o , J Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-3473547 
Groningen: 
lVPhilatelica,D Roos]en,Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050-
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV,P Huyg, Spaarnrijk-
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
®023-5263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatclica,H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980 
HFV Op Hoop van ZegeW, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw I E 
van Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB Nieuw-Vennep, ©0252-
675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA,JC van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL Half
weg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV HardcruJijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5,3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist', D Kanning, 
Gerard Doustraat7, 3^7^ XE 
Hardinxveld 

S Heemskerk: 
g PV Heemskerk, H W van Zon, 
=; Frankrijklaan 59,1966 VC 
S! Heemskerk, ©0251-233894 
^ Heerenveen: 
3 PVHecreniieen,G deBeer, De 
" Plasse 1, 8449 EH Terband, 
2 ©0513-625239 
u. Heerhugowaard: 

l l _ « PHVHeerhugowaard e o , mw 
2 7 2 ^ ' P°"^^''s> B'oemaerdaan II, 
* » * 1701VH Heerhugowaard, 

©072-5715665 

Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Hecze,J van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, L Ch Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hclleuoetsluis, I Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Oms 
treken', T A ) Leijten, Eikenwal 
15, 5706 L) Helmond, ©0492-
534793, e-mail 
pzvdehelm(ä)planet nl 
WPVHelmond,! Neggers,Van 
't HofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV,) S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
's-Herto^enbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV'Black Penny , M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hiluersum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheiuaard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EKOud-Beijerland, 
©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds-
weg 6,7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PCHooäeDeen,H ) Ruiter, Satel-
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoo^ezand Sappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19, 9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPV a/d West-Friesland,) L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229-231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 
Huizen: 
NVPV, a/d Gooi-g, Eemland, 
H M van der Spoel, Handel-
laan 6,1272 EE Huizen,©035-
5262702 

Kampen: 
IVPhilatchca, ] G Fidder, Galle-
straat 43 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwij'k: 
PVKatUJijk/Rijnsburg, mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B ) W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 )H 

Kerkrade, ©045-5415088 
Idimmen: 
PhV'tFal(teurke,H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Khmmen, ©043-4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 rv Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver-
sluis a®)worldonlme nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland , H P van der 
Roest, Tamaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, RKJHegen -
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V ,) de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
AV De Philatelist, W L Wol-
schrijn, Karveel 56-80,8242 
CR Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
WPV De Loupe', mw ) Verhoe
ven-Bakker, Benedicüjnenhove 
loi, 3834 ZD Leusden, ©033-
4941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-WiUemsen, P C 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu-
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545-272543, e-mad wis
senburg g@)hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P de 
Melker, Sprmkstraati03, 6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
fax 043-4582727 
PVZuid Limburg,)) Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hotünga, Jan 
Steenstraat 114, 7944 TP Mep
pel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland, R I Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, e-mail 
w storm(a)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit-
serlood-den Duik, Burg Van 
Trichtlaan 116, 3648 VK Wilms 
,©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe, mw G lacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV 'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
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EINDELIJK WEER EEN 
'DUYFKEN' IN NEDERLAND 

Replica van klein schip met grote geschiedenis meert af 

Na een afwezigheid van bijna 
vier eeuwen is een schip met de 
Nederlandse naam Duyjken het 
middelpunt van de vele herden
kingen die in het teken staan 
van het jubileum 'Vierhonderd
ste verjaardag van de oprichting 
van de Verenigde Oostindische 
Compagnie'. Het was in dienst 
van de VOC dat het Duyjken de 
tocht maakte waarbij bij toeval 
een eerste deel van het conti
nent dat we nu als Australië 
kennen werd ontdekt en in 
kaart gebracht. Voor de Austra
liërs was dat een reden om een 
replica van het oorspronkelijke 
Duyjken te bouwen en daarmee 
de lange reis naar Nederland te 
ondernemen. Tijdens het schrij
ven van dit artikel was het schip 
in de buurt van het eiland As
cension in de Atlantische Oce
aan. 
In de reisjournalen uit de tijd 
van de Oost-lndiëtochten komt 
de naam Dwy^cen verschillende 
malen voor. Jammer genoeg 
kunnen we niet met zekerheid 
vaststellen of het in alle geval
len om hetzelfde schip gaat. De 
schepen werden namelijk vaak 
bij elke nieuwe tocht van een 
andere naam voorzien. Maar 
omdat de bemanningen precies 
wisten hoe de schepen er uitza
gen bleven ze vaak de oor-

D O O R A A D V A N DER 

spronkelijke naam gebruiken. 
Bovendien wordt de naam van 
het Duyken in de scheepsjour
nalen op verschillende wijze ge
schreven. In het korte tijdsbe
stek van tien jaar wordt het 
Duyjken in maar liefst vijf be
schrijvingen van reizen naarde 
Oost genoemd. In dit artikel be
perk ik me tot de belevenissen 
van het schip Duyjken dat des
tijds betrokken zou kunnen zijn 
bij de ontdekking van Australië. 

EERSTE SCHIPVAART 
Op de eerste reis van het Duyj
ken maakte het schip deel uit 
van de vloot die onder Cornells 
de Houtman de tocht maakte 
die we nu kennen als de 'Eerste 
Schipvaart naar Indië'. De vloot 
vertrok in april 1595. Er waren 
vier schepen uitgerust om de 
op dat moment nog onbekende 
route naar Indië te vinden. Het 
kleinste schip van de vloot was 
het jacht Duyjken met een be
manning van twintig koppen en 
een lengte van nauwelijks twin
tig meter. Net als de andere 
schepen was het Duyjken van 
zware bewapening voorzien. Er 
waren maar liefst tien kanon
nen aan boord, waaronder twee 
zogenoemde steenstukken. 
Deze stukken waren gevat in 
een soort vork op de verschan-
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sing en waren geschikt om ste
nen kogels af te vuren. Nog 
doeltreffender was het gebruik 
van schroot, spijkers of bouten; 
die konden de dekken van vijan
delijke schepen doelmatig 
schoonvegen. Behalve genan-
deld werd er ook 'kaapvaart' be
dreven, een praktijk waarbij een 
deel van de buit onder de be
manning werd verdeeld - waar
bij er ook nog het nodige recht
streeks m de zakken van de 
schepelingen verdween! 
Het Duyjken werd gebruikt om 
de verbindingen tussen de gro
te schepen te onderhouden, 
maar nog belangrijker was de 
taak om voor de grote schepen 
uit te varen om onbekende kus
ten te verkennen. De andere 
schepen waren daarvoor te log 
en hadden ook een te grote 
diepgang. 
Bij deze 'Eerste Schipvaart' be
wees het Duyjken al dat het on
misbaar was voor de vloot. 
Toen de expeditie voor de west
kust van het eiland Madagaskar 
een vroegtijdig einde dreigde te 
krijgen, zorgde het Duyjken er 
voor dat het broodnodige verse 
voedsel en drinkwater werden 
gevonden. De vloot was per on
geluk op Madagaskar verzeild 
geraakt en maakte moeilijke tij
den door: er heerste voeaselge-

brek en er waren ziekten uitge
broken, twee factoren die een 
enorme sterfte onder de be
manning veroorzaakten. Op 
een kaart uit Vingbooms atlas is 
aan de zuidwestkust van Ma
dagascar de naam Hollanders 
Kerkhojte vinden. Dankzij de 
verse vruchten die het Duyjken 
aanvoerde en de verkenning 
van plaatsen waar drinkwater 
kon worden ingenomen wist de 
vloot zich er doorheen te slaan. 



We mogen daarom vaststellen 
dat zonder de aanwezigheid 
van het jacht Duyjken de eerste 
expeditie naar Indiè zo goed als 
zeker zou zijn mislukt. 
Na een lang, gedwongen ver
blijf op Madagaskar werd de 
tocht weer voortgezet en bereik
te men uiteindelijk het grote In
dische eiland Java. Daar werden 
door wanbeleid en de brute be
nadering van de Javaanse bevol
king bijzonder slechte resulta
ten geboekt. De vloot moest 
noodgedwongen met maar een 
kleine lading specerijen aan 
boord de terugreis naar Neder
land aanvaarden. 
Ondanks de opgelopen tegen
slagen deden de schippers alle 
mogelijke moeite om hun be
manningen - waaronder die van 
het Duyjken - er van te weerhou
den Portugese schepen aan te 
vallen en zo toch met buit in het 
vaderland terug te komen. Ze 
deden dat bijvoorbeeld toen er 
bij het eiland Sint Helena voor 
anker werd gegaan om er verse 

levensmiddelen en water in te 
slaan. De handelwijze van de 
schippers was helemaal met zo 
onverstandig, want later bleek 
dat de Portugezen meer dan 
vierhonderd man aan boord 
van hun 'kraken' hadden! 
In augustus 1597 keerde de ex
peditie weer terug met aan 
boord slechts 89 van de oor
spronkelijke 249 bemanningsle
den. Bovendien ging op deze 
reis ook de 'Amsterdam' nog 
verloren. Maar de tocht werd 
toch als een succes beschouwd: 
de belangrijke zeeweg naar In-
dië was gevonden en het Duyf-
ken had zijn eerste vuurproef 
glansrijk doorstaan. 

TWEEDE SCHIPVAART 
Een tweede schipvaart werd ge
organiseerd in mei 1599. Ook 
aan deze expeditie, die met acht 
schepen werd ondernomen, 
nam het Duyfken deel. De sche
pen van deze tweede tocht 
droegen de namen van Neder
landse provincies en het Duyf
ken werd voor deze gelegenheid 
met de naam Overijssel vereerd. 
De leiders van de tocht waren 
Jacob van Neck en Wijbrandt 
Warwijck. 
Om te voorkomen dat het kon
vooi weer aan de verkeerde kant 
van Madagaskar zou uitkomen 
werd de koers na het ronden 
van Kaap de Goede Hoop oos
telijker gekozen. Op Portugese 
kaarten stond ten oosten van 
Madagaskar een eiland met de 
naam llha do Cerne aangege
ven. De Hollanders kregen het 
eiland in zicht en bij delanding 
werd het genoemd naar prins 
Maurits van Nassau. We ken
nen het eiland nu als Mauritius. 
Bij de herdenking van deze ge
beurtenis gaf Mauritius een 
mooie postzegelserie uit waar
op het schip dat de hoofdrol 
speelt in dit artikel, Duyjken, 

ook is weergegeven. 
Bij het bezoek van 1599 werd 
ook nog een baai van een naam 
voorzien; die werd naar Van 
Warwijck vernoemd: Warwick 
Haven. Het verdere verloop van 
deze tocht bevat geen bijzon
derheden die voor dit artikel 
van belang zijn, behalve dan het 
feit dat de commies (koopman) 
Jan Lodewijksz. op een van de 
Molukken werd gestationeerd. 
Zijn taak was het om voor de 
volgende vloot een rijke lading 
te verzamelen. Alle schepen 
keerden al na ruim een laar, m 
juni 1600, in Nederland terug. 
De ruimen waren volgeladen 
met de zo begeerde specerijen. 
Wie (zoals de auteur van deze 
bijdrage) belangstelling heeft 
voor de geschiedenis van de 
Indiëreizen kan overigens ge
makkelijk in verwarring raken. 
In december 1599 zeilde name
lijk nóg een vloot naar Indië uit 
en ook hier maakte een jacht 
met de naam Oi^erysse/deel uit 
van het konvooi. De bemannin
gen van de andere schepen ge
bruikten voor deze Overijssel 
eveneens de naam Duyfl^en. 
Maar omdat deze vloot m de
cember 1599 vertrok en in 
maart 1602 terugkeerde is het 
onmogelijk dat hier het Duyßien 
wordt bedoeld waarover we het 
in dit artikel hebben. 

DERDE SCHIPVAART 
De expedities waren bijzonder 
winstgevend. Niet voor niets 
voeren er m de periode tussen 
1595 en 1604 m totaal vijftien 
vloten met in totaal zesenzestig 
schepen uit. Al in april i6on ver
trok er weer een vloot met twee 
eskaders naar Indië, een expedi
tie die geheel werd gefinancierd 
uit de opbrengsten van de 
Tweede Schipvaart. En ook nu 
was het Duyfken weer van de 
partij, ditmaal onder gezag van 

schipper Willem Cornelisz. 
Schouten. Deze Schouten zou 
vijftien jaar later grote bekend
heid verwerven, toen hij deel
nam aan de reis om de wereld 
metjacques Ie Maire (1615-
1617). 
Op deze derde tocht was het 
Duyfken wederom in zijn ele
ment. Ook nu werd het eiland 
Mauritius aangedaan. De grote 
schepen vonden een goede 
rede in de baai die we nu ken
nen als Tamarinbaai. Om er ze
ker van te zijn dat men inder
daad Mauritius had bereikt 
werd het Duyfken rond het ei
land gezonden. Tot ieders ver
rassing keerde het schip terug 
met een jonge Fransman aan 
boord. De bemanning had deze 
Fransman op het eiland aange
troffen. Het bleek dat zijn En
gelse collega's zonder hem van 
Mauritius waren vertrokken. De 
Fransman had zich al die ti jd, 
zo'n twintig maanden, in leven 
weten te houden met kokosno
ten en schildpadvlees, net zoals 
Robinson Crusoe vele jaren la
ter zou doen. Zijn redding door 
de Hollanders liep toch nog tra
gisch af Op 25 Mei 1602 werd 
in het scheepsjournaal vermeld: 
de Fransman die wij opt eijlandt 
Mauritijus gecregen hadde is in 
de Heer gerust van een naetuurlij-
cke steckten ende is begraven opt 
eylandt Banda. Frangois had er 
dus beter aan gedaan alleen op 
Mauritius achter te blijven... 
In diezelfde tijd, mei 1602, werd 
schipper Willem Schouten op 
verkenning uitgestuurd naar het 
buureiland van Banda, Ceram, 
om daar van de bewoners te ho
ren of er op het nabijgelegen 
Nova Guinea wellicht goud te 
vinden was. Het was de eerste 
keer dat het Duyfken op ontdek
kingsreis werd gestuurd. Maar 
de handel ging voor en de re-
tourvloot keerde afgeladen met 

Links op de terugtoch van de eerste schipvaart ging 
men bij Sint Helena voor anker om er vers voedsel in te 
slaan Van een knokpartij met de Portugezen zag men 
gelukkig af 
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specerijen terug naar Neder
land. Die goede oogst was te 
danken aan de commiezen 
(kooplieden) die in 1600 op de 
Molukken waren achtergeble
ven om specerijen in te kopen. 
Een van die commiezen was 
Jan Lodewijcksz, die later de bij
naam Rosengain kreeg (naar 
een van de eilandjes van Ban-
da). In oktober 1602 verloor het 
Duyßen, dat zich toen ter hoog
te van Kaap Agulhas (de uiter
ste zuidpunt van Afrika) be
vond, het contact met de ande
re schepen. Het schip vervolgde 
de reis alleen en kwam op 17 fe
bruari 1603 veilig aan in Vlissin-
gen. 

VIERDE SCHIPVAART 
In december 1603 vertrok het 
jacht Duyfken wederom naar In-
dië, ditmaal in een vloot die on
der leiding stond van Steven 
van der Hagen. Deze reis naar 
Indië duurde langer dan de vori
ge omdat 'onderweg' op diver
se plaatsen de Portugezen wer
den aangepakt. Er werd aange
vallen in Mozambique en in de 
aan de Indiase kust gelegen ste
den Coa en Calicut. De vloot 
kwam pas in novemben6o4 m 
Indië aan. Ter plekke werd het 
'normale werk' - het verzamelen 
van de lading - weer opgepakt. 
Na een jaar werd een verken
ningsopdracht gegeven; ook nu 
weer was de kust van Nieuw-
Guinea het reisdoel. In novem
ber 1605 vertrok het Duyfken 
van Bantam, op weg naar nog 
onbekende kusten. Bij een lan
ding op de kust van Nieuw-Gui-
nea werd de sloep van het Duyf-
ken door Papoea's aangevallen; 
van de sloepbemanning werden 
acht leden doodgeslagen en la
ter waarschijnlijk geconsu
meerd. 

Op de kaart die na de reis van 
Jan Carstensz. (1623) werd ge-

De route die de replica var) het Duyjken aßegt, de reis eindigt deze maand op Texel 

maakt zien we een wel heel pas
sende naam, namelijk Doodsla-
gersrivier. De naam Duifiensland 
is te vinden op de kaart van 
Hessel Gerritsz, die hij in 1622 
tekende om de Stille Oceaan in 
kaartte brengen. 
Ondanks de slachting - het aan
tal bemanningsleden werd er
door gehalveerd - werd de reis 
voortgezet, waarbij de kustlijn 
nauwgezet in kaart werd ge
bracht. Vele ondiepten en riffen 
werden behoedzaam omzeild. 
De naar het zuiden afbuigende 
kust werd gevolgd tot ca. 14 gra
den zuiderbreedte. Zonder dat 
hij zich dat bewust was volgde 
schipper Willem Janszoon de 
oostkust van de Golf van Car
pentaria. Bij het verkennen van 
een rivier werd de sloep aange
vallen door inboorlingen. Dit
maal was het resultaat 'slechts' 
één dode, maar veel lust om de 
reis te vervolgen was niet meer 
aanwezig. Bij Kaap Keerweer 
ging het Duyjken terug naar het 
noorden, om in mei T6O6 bij 
het eiland Banda weer in de dan 
bekende wereld te geraken. Pas 
veel later zou blijken dat de 
Spanjaard Luiz de Torres in ok
tober 1606 de doorgang tussen 

Links ook op 
de derde schip

vaart werd 
Mauritius 

weer aange
daan Rechts 
om er zeker 

van te zijn dat 
het om Mauri
tius ging werd 

het eiland 
eerst een keer 

gerond 

Nieuw-Guinea en Australië had 
ontdekt. Ook hij realiseerde 
zich met dat de 'eilanden' die 
hij in het zuiden waarnam deel 
uitmaakten van een nog onont
dekt continent. Opvallend is 
wel dat Hessel Gerritszoon, de 
kaartenmaker van de VOC, op 
zijn schitterende kaart van de 
Stille Oceaan in 1622 vermeldt 
dat Nieuw-Guinea van 9 tot 14 
graden wesen een besonder van 
het ander N Guinea verscheyden. 
Hessel was dus wel op de hoog
te van de ontdekking die Torres 
had gedaan. De eerste geteken
de kustlijn van dit nieuwe we
relddeel staat hier aangegeven 
met de door 'Rosengain' en 
Willem Janszoon gegeven na
men, waarvan alleen de naam 
Kaap Keerweer is terug te vin
den. Op nieuwere kaarten is 
een naam toegevoegd, namelijk 
Duyjken Point. Latere ontdek
kingsreizigers die deze streken 
bevoeren, zoals Abel Tasman, 
hebben deze doorgang (Straat 
Torres) niet kunnen vinaen. 

NOG EEN REIS? 
Waarschijnlijk heeft het Duyjken 
nóg een tocht naar Nieuw-Gui
nea gemaakt, namelijk m maart 

Rechts na zijn 
verkennings
tocht keerde 
het Duyjken 

terug met een 
soort 

'Robmson 
Crusoe' aan 

boord 

1607, want in een ander 
scheepsjournaal wordt het 
schip vermeld könnend van 
Nova Guinea. In de loop van 
deze jaren werd het schip letter
lijk opgevreten door de paal-
wormen; het bleek niet meer 
gerepareerd te kunnen worden. 
Daarmee kwam een roemloos 
einde aan het schip dat zo'n be
langrijke rol speelde in de ge
schiedenis van Nederland en 
Australië. 
De Australische posterijen ga
ven in 1988 een herdenkings-
blok uit waarop Willem Jans
zoon wordt geëerd. Als achter
grond van dit blokje heeft de 
ontwerper de kaart gebruikt die 
Hessel Gerritsz. op perkament 
tekende. Op het blokje zijn en
kele teksten van de kaart nog 
leesbaar. Een grote verrassing 
levert het Presentation Pack van 
het blokje, dat een schip laat 
zien dat wel eens het Duyjken 
zou kunnen zijn. In ieder geval 
is boven de afbeelding van het 
schip de naamjan Rosingain te 
lezen. Een mooi eerbetoon aan 
deze Hollander, die we als de 
eerste ontdekker van Australië 
mogen beschouwen! 

Er is in de tijd van de VOC - zo
veel zal dit artikel wel hebben 
duidelijk gemaakt - veel verricht 
door de Hollanders. We moe
ten echter ook constateren dat 
erfllatelistisch gezien tot nu toe 
nog maar weinig aandacht is 
besteed aan deze roemrijke pe
riodevan Hollandse ontdek
kingsreizen. Dat verklaart waar
om er maar één Nederlandse 
postzegel in dit verhaal past. 
Misschien dat het op 30 augus
tus verschijnende Amphiiex-
blokje nog iets goed kan ma
ken. 

Onder tijdens de vierde schipvaart werd Mozambiek aangedaan 
(links) en ook de steden Goa (rechts) en Calicut (volgende pagina) 

OTHiOtrwTmM, 

Boven bij Kaap Agulhas verloor het 
Duyjken tijdens de derde schipvaart het 
contact met de rest van de vloot 
Links de naam 'Rosengam' ts leesbaar 
op de kaart die als achtergrondillustratie 
van dit Australisch presentatiemapje 
werd gebruikt 





NEDERLAND 

Overnight Prepaid 
Expresszendingen 
Grootformaatpostwaar
destukken zoals de enve
lop voor Overnight Prepaid 
Expresszendingen zijn bij 
verzamelaars niet popu
lair. Bij postfrisse exem
plaren is de hoge prijs 
een bezwaar en gebruik
te exemplaren zijn moei
lijk te vinden. Daarnaast 
speelt de vraag hoe men 
deze grote, dikke karton
nen objecten in een ver
zameling moet onder
brengen. Omdat we bij 
de beschrijving van Ne
derlandse postwaarde
stukken volledigheid na
streven, nemen we ze in 
deze rubriek toch op. 
Sinds de laatste melding 
(augustus/september 
2000) blijkt er weer het 
een en ander gewijzigd 
te zijn aan de envelop. 
De voorzijde is nog het
zelfde; op de klep is de 
tekst Hier openen toege

ef voegd. Het bijgevoegde 
° verzendbiljet is ook nog 
"̂  identiek, maar de layout 
— van de achterzijde van de 
Z envelop is behoorlijk 

'2 veranderd. Het afzender
i: veld is nu in wituitge
^ spaard in de oranje ach
± tergrond. Bij de invulin

—^^ structies wordt er expli
M ö ciet op gewezen dat dit 
" ' " afzenderveld moet wor

den ingevuld; daarnaast 
zijn er enkele kleine 
tekstwijzigingen. 
Het meest opvallend is 

echter dat de plastic 
hoes met het verzendbil
jet nu horizontaal ge
plaatst is, en niet meer 
gedeeltelijk over de en
velopteksten valt. Mede 

Verhuiskaart voor 
zakelijke klanten 
Inmiddels heb ik het eer
ste gebruikte exemplaar 
van de nieuwe zakelijke 
verhuiskaart gekregen 

ADRESWIJZIGING 
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hierdoor is de tekstko
lom aan de rechterzijde 
smaller gemaakt en is de 
barcode een kwartslag 
gedraaid. Vermoedlijk is 
deze versie van de enve
lop al geruime tijd in 
omloop: de nieuwe 
vormgeving heeft niets 
te maken met de invoe
ring van de euro. 
Wat mij tegenviel was de 
prijsverhoging die dit 
postwaardestuk in drie 
jaar tijd heeft onder
gaan: bij de introductie 
begin 1999 kostte de en
velop f15.86 en voor het 
nieuwe exemplaar be
taalde ik €13.63, dus bij
na twee keer zoveel. Je 
moet er blijkbaar wat 
voor over hebben om een 
postzending de volgende 
dag afgeleverd te krijgen 
bij de geadresseerde... 

In tegenstelling tot de 
exemplaren voor verza
melaars die de Collect Club 
aanbiedt, is deze kaart aan 
de achterkant bedrukt. De 
oude en nieuwe adresge
gevens van het verhuisde 
bedrijf zijn door PTT Post 
met een laserprinter aan
gebracht, net zoals dat ge
beurt bij de A6kaarten 
voor particulieren. 

Verhuiskaarten met 
opgeplakte zegel 
Van de verhuiskaart met 
dubbele waardeaandui
ding die in juli 2001 ver
scheen, heb ik in de loop 
van de tijd enkele exem
plaren (A6formaat) aan
getroffen met een opge
plakte verhuispostzegel. 

Ook een andere verzame
laar meldde de vondst 

van zo'n kaart. In eerste 
instantie dachten we aan 
een variant waarbij het 
gedrukte zegelbeeld ont
brak, maar bij nadere be
schouwing bleken mijn 
exemplaren in elk geval 
volstrekt normaal. De af
zenders hebben eenvou
digweg een zelfldevende 
zegel over het zegelbeeld 
heengeplakt. Naar het 
waarom kunnen we 
slechts gissen. 

Overigens heb ik op dit 
moment (eind februari) 
nog geen A6kaarten van 
de nieuwe verhuiskaart 
met aanduiding in euro 
gezien. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Anguilla 
Anguilla, een WestIn
disch eiland dat deel uit
maakt van het Britse Ge
menebest, heeft een 
luchtpostblad uitge
bracht dat aandacht 
schenkt aan de mogelijk
heden die men daar heeft 
voor watersporters en 
strandliefhebbers. Drie 
kleurenfoto's op de bin
nen en achterflap tonen 
de haven en het strand. 

In het zegelbeeld (50 c.) 
is de Butter/ish (Latijnse 
naam: Cepüelophohs/uiva) 
te zien. 

Australië 
Ik toon u een afbeelding 
van de Australische Inter
national PrePaid Envelope 
ter gelegenheid van de 
Olympische Winterspe
len in Salt Lake City. 
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Canada 
Op 15 februari versche
nen twee nieuwe enve
loppen in de reeks Birds of 
Canada. Het gaat om en
veloppen zonder waarde
aanciuiding, waarbij 
naast het zegelbeeld in 
twee talen staat aangege
ven dat ze bedoeld zijn 
voor binnenlands ge
bruik. In het zegelbeeld 
van de ene envelop (for
maat 8, 92x165 mm) zien 
we de American Goldjinch, 
in dat van de andere (for
maat 10,105x242 mm) de 
Scarlet Tanager. 
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maat met zegelbeeld 'A' 
met afbeeldingen van vis
sen. Uitgiftedatum onbe
kend, besteldatum achter
zijde 31102000. 

Zambia 
Twee luchtpostbladen uit 
deze republiek in zuidelijk 
Afrika, het vroeger Noord
Rhodesié. Het ene post
blad (lichtgeel papier, rand 
rood en groen) heeft in het 
zegelbeeld een afbeelding 
van de Oliue Sunbird (Latijn
se naam: Nectonnia oliuacea) 
en daarnaast de tekst 'Bin
nenlands port betaald' in 
een rechthoekig kader. 

een kleurenfoto van een 
waterval: respectievelijk 
Ntumbacushi Falls en Kalam
bo Falls. 

Zwitserland 
Op 12 maart 2002 versche
nen drie briefkaarten in de 
reeks 'Toerisme in Zwitser
land' , weer met afbeel
dingen van Zwitserse meren. 
Dit keer worden op de 
beeldzijde van de kaarten 
de Murtensee, de Bieler See en 
het Lac de Neuchatel in beeld 
gebracht, met in hetzegel
beeld respectievelijk 
groenten, een kerk en uur
werken. 

Beide afbeeldingen zijn 
ontleend aan vogelschil
derijen van Pierre Leduc. 
De enveloppen kosten re
spectievelijk $ 0.54 en 
$0.55

Ierland 
Naar aanleiding van Saint 
Patricks Day verscheen 
ookditjaarweereen aan
tal postwaardestukken. 
Het zijn drie briefkaarten 
ä €1. en drie wenskaar
ten met voorgefrankeer
de envelop ä €1,80. 

de Moreton Bay V\g Tree. 
Nummer g heeft in het 
zegelbeeld de Crimson Ro
sella en als illustraties een 
kaart van de Zuidelijke 
Pacific uit 1838 en een 
foto van Barney Dujfy's 
Tree. 
Briefkaarten 10/2001 tot 
en met ig/2001 hebben 
de South Pacific Mini Games 
tot onderwerp, waarbij 
elk van de sportieve on
derdelen van dat evene
ment in beeld gebracht 
wordt met de uil Miamiti 

De uitgiftedatum was 16 
februari 2002, zodat men 
ze ruim voor de bewuste 
feestdag (17 maart) op de 
post kon doen. 

Norfolkeiland 
Briefkaarten 8/2001 en 
9/2001 werden uitge
bracht ter gelegenheid 
van de Centennial Exhibi
tion in Brisbane. Beide 
kaarten staan weer vol 
met onderwerpen. Num
mer 8 heeft de Norfolk Is
land Starling in het zegel
beeld en als illustraties 
een kaart van het eiland 
uit 1774 en een foto van 

in de hoofdrol. Als ex
traatje voor verzame
laars(!) zijn de kaarten 
niet alleen los en per setje 
te koop, maar ook in on
gesneden vellen van vier 
verschillende kaarten. 

Rusland 
Enveloppen klein for
maat met bijzonder ze
gelbeeld (4 januari 2002): 
 zeventigste verjaardag 
van het BurdenkoInsti
tuut voor Neurochirur
gie; zegelbeeld gebouw 
en portret van de stichter, 
illustratie: beelden van 
hersenonderzoek. 

 honderdste geboorte
dag filmregisseur L. 
Trauberg; zegelbeeld 
portret, illustratie: scène 
uit Maxim's Terugkeer. 

^ , _ 
A wOämmSm 

" . FW>MON ABCGWMMÉ 

ooMtnc 
^ 

^̂  
1 

l w 
— """ 

1 
— ■ 

■1 

r 

i 
^ ^ ^ ^ 

] 

1 

m 
^ 

] 

 ■ 

^ s 
_ 1 

I 

.1. 
Gelegenheidbriefkaarten 
(8 januari 2002): 
 honderdvijfenzeventigste 
geboortedag van de be
roemde Russische ge
ograaf P.P. SemenovTs
janShansky, die onder 
meer het TjanShan ge
bergte doorkruiste (en 
daaraan het tweede deel 
van zijn naam overhield); 
zegelbeeld portret, reisrou
te en boeken, illustratie: de 
geograaf in hetTjanShan 
gebergte. 
 honderdste geboortedag 
acteur A.N. Gribov; zegel
beeld verschillende por
tretten, illustratie: optre
den in het toneelstuk 'Het 
vurige hart'. 

Twee enveloppen klein for

Het andere postblad (licht
blauw papier, rand rood en 
blauw) heeft een afbeel
ding van twee exemplaren 
van de Violetbacked Sunbird 
(Latijnse naam: Anthreptes 
lonfluemarei) en de tekst 'In
ternationaal port betaald'. 
Op de achterflap, naast de 
afzenderlijnen, staat bij elk 

De drie meren vormen sa
men de langste bevaarbare 
waterweg in Zwitserland. 
Zoals gebruikelijk staat op 
de kaarten geen waarde
aanduiding, maar Taxe 
pergu (Port betaald). De 
kaarten kosten 1.50 f per 
stuk (i.io f. porto en 0.40 f 
voor de kaart). 

I 
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Internationale Briefmarkenauktionen 

ByiipJi^imll^fMai mi l l KBfcfihriJi 
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! 

280 

Peter Rapp AG 
Toggenburgerstr 
Postfach 276 
CH-9500 Wil 

139 

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

http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch
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GROOTSTE VERZAMELBEURS 
VAN EUROPA! 

Op 20 en 21 april 2002 vindt er in Utrecht de 
voorjaarseditie van de Verzamelaars]aarbeurs plaats. Het 
walhalla voor antiquairs, verhoed verzamelaars, hobbyisten 
en nieuwsgierige dagjesmensen. Afgelopen editie van de 
Verzamelaarsjaarbeurs heeft een recordaantal van 43.000 
bezoekers mogen ontvangen die hun hart op konden 
halen bij verzamelobjecten, antiek en curiosa van zo'n 
2500 exposanten. Want wat is er inderdaad leuker dan 
dat ene ontbrekende item uit uw verzameling oude 
autootjes te vinden of het kopje uit de serviescollectie dat u 
al zo lang zocht? Misschien verzamelt u oude fotocamera's 
of juist naoorlogse prenten? Wilt u nu echt de collectie 
oude munten completeren en treft u toevalligerwijs dat 
nostalgische leesplankje uit grootvaders tijd? Maar ook is 
er een ruim aanbod van (klein) antiek en art deco met 
glas, tafelzilver, porselein, kastjes en stoelen. Dus ook voor 
de inrichting van uw huis moet u beslist eens de 
Verzamelaarsjaarbeurs bezoeken! 
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Inlichtingen 
Telefoon: 030 295 58 85 
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'EEN POSTZEGEL MOET MEER 
ZIJN DAN EEN PLAATJE' 

Gesprek met Walter Nikkeis, typograafen ontwerper 
TEKST EN F O T O ' S : PAUL V A N BEEK, W A D D I N X V E E N 

uordrecnt, net pracntige oude centrum, in de naven 

deinen gerestaureerde stoomschepen op de door een 

stevige wind opgestuwde golven; ze vormen tezamen met 

de eeuwenoude gevels van voormalige koopmanshuizen 

het rustgevende uitzicht van de werkruimte van Walter 

Nikkeis, typograaf en ontwerper. Sinds 1975 ontwerpt hij, 

min of meer regelmatig, Nederlandse postzegels. Paul van 

Beek ging bij hem op bezoek en keek over zijn schouder 

mee om te zien hoe zo'n ontwerp tot stond komt. 

Walter Nikkeis werd gebo
ren in 1940 te Lobith, 
studeerde aan de Aca

demie voor Beeldende Kunsten 
in Rotterdam en voltooide zijn 
opleiding in München en aan 
de Brera Academie van Milaan. 
Omdat een rustige omgeving 
voor hem een strikte noodzaak 
is om geconcentreerd te kun
nen werken en zijn vrijheid hem 
bovendien zeer lief is, heeft hij 
altijd alleen gewerkt. Een aantal 
lucratieve aanbiedingen van 
grote bureaus heeft hij heel be
slist van de hand gewezen. Wal
ter Nikkeis ontwikkelde zich in 
de loop der jaren tot een veelzij
dig man, die tal van catalogi 
voor belangrijke exposities ver
zorgde en ook niet terugschrikt 
voor het inrichten van een ten
toonstelling. Daarnaast is hij 
sinds 1985 hoogleraar aan de 
Kunstakademie van Dijsseldorf 
Als klap op de vuurpijl maakte 
hij het arcnitectoniscne ont
werp voor de verbouwing van 
het Kurhaus van Kleef tot een 
museum voor moderne kunst. 
Dit soort megaprojecten wisselt 
hij af met kleinere opdrachten, 
zoals het ontwerpen van post
zegels. 

ERKENNING EN UITDAGING 
Natuurlijk beschouwt Nikkeis 
het als een erkenning van zijn 
werk, als PTT Post hem vraagt. 
Het is ook een uitdaging om, 
binnen het kader van de op
dracht, de grenzen van wat mo
gelijk is te testen en het uiterste 
eruit te halen. Bovendien vindt 
hij het leuk dat het eindproduct, 
de postzegel, veel meer onder 
de mensen komt, dan zijn nor
male werk. Hij illustreert dit 
met een anekdote: 'De zegel 
van Anne Frank stond indertijd 

in het geschiedenisboek van 
mijn dochtertje. Toen ze trots 
vertelde, dat haar vader die 
postzegel had ontworpen, wilde 
de onderwijzer het niet geloven 
en werd ze de klas uitgestuurd.' 

TIJDROVEND TRAJECT 
Het ontwerpen van een postze
gel doe je niet eventjes in een 
paar verloren uurtjes. Het is 
een intensieve en tijdrovende 
bezigheid. Na het accepteren 
van de opdracht wordt deze na
der toegelicht in een gesprek. 

waarbij behalve de ontwerper 
ook de productiebegeleider, ie
mand van de afdeling marke
ting van PTT Post en een verte
genwoordiger van de afdeling 
l<unst en Vormgeving aanwezig 
zijn. Er wordt uitgebreid ge
sproken en gebrainstormd over 
de nieuwe emissie en er wordt 
ook een tijdschema voor de 
aanloop naar de productie op
gesteld. De ontwerper maakt 
vervolgens de eerste, vaak 
schetsmatige, proefontwerpen, 
waarna de hele groep weer bij 
elkaar komt. Diverse meningen 
en alle op- en aanmerkingen 
worden besproken. Na deze 
evaluatie komt de ontwerper 
met zijn voorstel voor het de
finitieve ontwerp. Dit voorstel 
doet de ronde door het bedrijf 
Een aantal mensen, onder wie 
het hoofd van de afdeling mar
keting, geven hun mening, aan 
de handfwaarvan het ontwerp 
eventueel nog kan worden aan
gepast. Het resultaat belandt 
op het bureau van de directeur 
van PTT Post, die zijn commen
taar geeft. De ontwerper buigt 
zich voor de laatste keer over 
het ontwerp en rondt het af 

NAAR DE DRUKKER. 
Na het gereedkomen van het 
definitieve ontwerp wordt de 
emissie in productie genomen. 
Er volgen besprekingen met de 
drukkerij. De eerste proefdruk
ken worden door de ontwerper 
beoordeeld, tezamen met ie
mand van afdeling Kunst en 
Vormgeving. Nadat de proef 
drukken akkoord zijn, komt er 
op een gegeven moment een 
telefoontje van de drukkerij. 
Het zegel gaat op de persen en 
de ontwerper moet naar de 
drukkerij komen om, samen 
met een aantal andere betrok
kenen, het modelvel te signe
ren. De ontwerper ontvangt een 
compleet bewijsvel van iedere 
postzegel. Het werk is eindelijk 
voltooid! 
Walter Nikkeis: 'Het lijkt om
slachtig, maar op deze wijze 
wordt het proces aan alle kan
ten bewaakt en gecontroleerd, 
wat de uiteindelijke kwaliteit 
van het ontwerp alleen maar 
ten goede komt. In de regel 
duurt de hele gang van op
dracht naar drukken ongeveer 
een halfjaar.' Walter Nikkeis in zijn Dordtse atelier, inet de zegel die hij als zijn 'lievelingsontwerp' typeert de Mondriaanzegel van 90 cent 



Nikkeis met het velletje van iijuni aanstaande, dat tien landschapsschildenjen ajbeeldt 

SPOEDOPDRACHT 
Een uitzondering op die lange 
productietijd vormde de op
dracht, die hij eind vorig jaar 
kreeg. In verband met de intro
ductie van de euro moesten 
met uiterste spoed cijferzegels 
worden ontworpen die konden 
dienen als bijplakwaarden voor 
de postzegels in guldens; die 
laatste bleven immers voorlo
pig nog geldig. In ruim drie we
ken werd het nele traject van 
opdracht tot eerste druk door
lopen. Walter Nikkeis haalt een 
verbazingwekkende stapel 
proefontwerpen te voorschijn, 
die hij tijdens die zeer korte 
voorbereidingstijd produceer
de. 'Zo'n cijferzegel lijkt heel 
eenvoudig te ontwerpen,' zegt 
hij, 'Maar omdat je slechts met 
één kleur kunt werken is het 
een moeilijke opdracht.' Het 
resultaat mag er zijn en de eer
ste twee waarden (twee en 
twaalf eurocent) van het type
Nikkels zijn inmiddels versche
nen. Een zegel van vier euro
cent blauw ligt inmiddels voor 
productie gereed, maar het fiat 
is nog niet gegeven. Mochten 
er nog enkele waarden ver
schijnen, dan is er sprake van 
een 'échte' cijferemissie en 
treedt Walter Nikkeis in de 
voetsporen van beroemde en 
door hem zeer bewonderde 
voorgangers als Chris Lebeau 
('vliegende duif) en jan van 
Krimpen ('cijferzegel metgu/r
landes'). Vooral de cijferzegels 
van de laatstgenoemde vindt 
hij door hun schijnbare een
voud van een adembenemen
de schoonheid. 

ONTWIKKELING 
Wie alle zegelontwerpen van 
Nikkeis bij elkaar ziet zal niet 
snel zeggen dat er sprake is van 
één stijl. De ontwerper: 'ledere 
opdracht is anders en zie ik als 
een totaal nieuwen eenmalig 
project. Bovendien, tussen mijn 
eerste en laatste ontwerp ligt 
een periode van ruim een kwart 
eeuw. Het is met meer dan lo
gisch, ja zelfs een vereiste, dat 
je in je vak artistiek gezien een 
ontwikkeling doormaakt.' Na 

lang dubben blijkt dat hij de ze
gel van 90 cent uit de Mondri
aanserie (1994) als het lieve
lingsontwerp uit zijn eigen werk 
beschouvrt, hoewel hij ook de 
zegel van 100 cent uit de serie 
Ontdekkingsreizen (1996) nog 
steeds met een zekere tevre
denheid kan bekijken. 
Over het algemeen is de ont
werper bijzonder te spreken 
over de Nederlandse postze
gels. 'Ons land heefteen rijke 
historie en traditie op dit ge
bied,' aldus Nikkeis. 'Alleen 
vind ik dat we er langzamer
hand een beetje teveel maken. 
De sterke groei van het aantal 
emissies komt de aandacht per 
ontwerp nietten goede. Daar
naast ben ik van mening dat de 
postzegels van de laatste jaren 
meestal verkleinde aflRches zijn. 
Door de toenemende invloed 
van het commerciële denken na 
de privatisering van PTT Post, is 
de esthetiek helaas wat op de 
achtergrond geraakt. Gelukkig 
constateer ik de laatste tijd dat 

Nikkeis 'eerste emissie' was de ze
gel van 50 cent ter herdenking van 
de honderdste geboortedag van Al
bert Schweitzer (1974). De 'Anne
Frankzegel' uit igSo zal velen tot 
de verbeelding spreken. Verder 
verbond hij zijn naam onder ande
re aan de Zomerzegels uit 1977 en 
1983, de Mondriaanzegels uit 1994 
en de laatste serie dienstzegels van 
het Cour Internationale de Justice in 
Den Haag. In het afgelopen jaar 
kreeg en accepteerde hij twee zeer 
uiteenlopende opdrachten van 
PTT Post. Die hadden betrekking 
op het ontwerpen van cijferzegels 
(de zogenoemde 'bijplakwaarden') 

en een velletje van tien zegels met 
de titel 'Kunst: Landschappen'. 
Het is een duidelijk bewijs dat PTT 
Post zijn ontwerpen waardeert. 
Het velletje 'Kunst: Landschappen' 
met tien zegels van 39 eurocent, 
dat onder andere ter gelegenheid 
van de AelbertCuyptentoonstel
ling in het Rijksmuseum wordt uit
gegeven, verschijnt op 11 juni. Een 
landschap van deze beroemde 
schilder, die toevalligerwijs ook 
woonde en werkte in Dordrecht, 
heeft van Walter Nikkeis een pro
minente plaats op zijn ontwerp ge
kregen. Het gaat om het doek 'Ri
vierbank met koeien' uit 1650. 
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ter Nikkeis heeft dat in de gaten 
en de hoogleraar geeft in enkele 
zinnen een minicollege weg. 
'Een affiche of billboard moet zó 
worden ontworpen, dat je op 
tien of twintig meter afstand in 
één oogopslag kunt zien wat de 
commerciële bedoeling ervan 
is,' legt hij uit. 'Een postzegel 
daarentegen is in eerste instan
tie een waardepapier, de artis
tieke aankleding ervan een toe
gift, die meestal niet commer
cieel is. Als de ontwerper de 

De Dordtse ontwerper maakte i^oor de nieuwe cijfersene in het typeNikkels talloze schetsen 

het tij weer aan het keren is. 
Een verheugende ontwikkeling, 
want als je een postzegel ont
werpt als een affiche, dan mis je 
de rijkdom aan details.' 

BEKNOPT COLLEGE 
De betrekkelijke leek doet nu 
een stapje achteruit en probeert 
de laatste zin te begrijpen. Wal

postzegel ziet als een miniaffi
che wordt het resultaat Plakativ, 
met andere woorden: het gekar
telde papiertje wordt gedegra
deerd tot een te eenvoudig en 
te open plaatje. Juist omdat een 
postzegel OOK gemakkelijk van 
dichtbij te bekijken is, zijn de or
namenten en details die de ont
werper aanbrengt van eminent 

belang  die vertegenwoordigen 
de toegevoegde waarde.' Het 
wordt daarmee al wat duidelij
ker, maar een voorbeeld doet 
meestal wonderen. Hij toont 
het ontwerp voor het binnen
kort te verschijnen velletje 
'Kunst: Landschappen'. Het 
gaat om tien landschapschilde
rijen van beroemde Nederland
se kunstschilders door de eeu
wen heen. Walter Nikkeis: 
'Voorwaarde bij deze opdracht 
was dat de schilderijen in zijn 
geheel moesten worden afge
beeld. Omdat de doeken van 
heel verschillende formaten 
zijn, dreigde het gevaar van on
evenwichtige en onrustige ont
werpen. Binnen het kader van 
deze voorwaarde heb ik gezocht 
naar mogelijkheden om dit 
schaalprobleem op te lossen en 
uiteindelijk het volgende ge
daan, leder schilderij heb ik wel
iswaar volledig, maar wel ver
kleind in het ontwerp opgeno
men en geprojecteerd op een 
uitvergroot detail van hetzelfde 
doek. Het resultaat is mijns in
ziens een evenwichtig ontwerp, 
waarop in feite een tiental nieu
we kunstwerken te zien zijn.' En 
inderdaad: wie er de moeite en 
de tijd voor neemt om het door
dachte ontwerp op zijn gemak 
te bekijken, begrijpt precies wat 
de ontwerper bedoelt. Het is 
werkelijk verbluffend! 
Voor iemand, die gewend was 
om het hele Rijksmuseum in 
één uur te bekijken en het 
Louvre in een ochtendje door te 
rennen is er in ieder geval een 
nieuwe wereld opengegaan. 
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.\TPOMUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE organiseert: 

GROTE MUNTEN- EN POSTZEGELVEILING 
10 & 11 mei 2002 in 'IHet Veerhuis', Nijemonde 4, Nieuwegein 

Schitterende kavels Nederland / OG / Wereld Losse nummers 
Veel particuliere nalatenschappen Dozen, albums 
Veel snuffelkavels! Variëteiten 
Prachtige collecties / meest intact gelaten Poststukken 
* * * Tevens veel kavels munten, penningen, bankbiljetten, aandelen en diversen! * * * 

Tevens organiseert MPO bijna wekelijks verzamelbeurzen 
in verschillende plaatsen in Nederland (zie hiervoor het 

schema in de agenda van uw Filatelie). 
Bel gerust voor de gratis veilingcatalogus of een overzicht van onze gezellige en vruchtbare beurzen. 

Tevens begeleiden wij u graag bij verkoop van uw collectie. 
Laat u goed adviseren! 

Vrijblijvende informatie of gratis veilingcatalogus: 
MPO, Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mpo.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-A'dam) 

http://www.mpo.nl


Zadelstraat 43, 
3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 
Fax 030-2317077 

Giro 836884 

Congo € 7,-
Myanmar € 7,50 
Kyrgyzstan € 7,50 
Somalia € 9,-
Tadjikistan € 7,-
Alle vijf vellen samen 
(incl. porto) € 35,-
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UITNODIGING 
Als u al lang van plan was om eens langs te komen bij de Postzegel Partijen Centrale, 

wacht dan niet langer! 
Onze vijf full time medewerkers staan zes dagen per week voor u klaar 

van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. 
ledere maand bieden wij meer dan 500 nieuwe partijen van de hele wereld aan, 

geprijsd van €5 tot € 10.000. 

Elke dag ontvangen wij meerdere klanten uit het hele land,die allemaal heerlijk ouderwets, 
onder het genot van 'n kopje koffie of iets fris, komen postzegelen. 

De een komt een half uurtje, de ander de hele dag. 
Ruimte genoeg want we hebben meer dan 40 zitplaatsen. 

Houdt u van originele partijen dan bent u bij de Postzegel Partijen Centrale op het juiste adres 
en heeft u de keus uit meer dan 2000 partijen van de wereld. 

U kunt bij ons ook terecht voor dozen van de wereld, FDC's en brieven. 

U kunt onze gratis en geheel vrijblijvende maandelijkse partijen lijst, 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. 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
zes dagen in de week geopend (ma t/m za van g.oo-iy.oou). 

Piet l-leinstraat 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 
Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Bij bestellingen boven de € 100 zijn de verzendkosten voor PPC. 
Te bereiken met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. 

Goede parkeergelegenheid voor de deur (€ 1,10 per uur) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORJWATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 02apr. 

************************************************************************************** 
Stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt eenjaar lang gratis en geheel vrijblijvendonze maandelijkse partjiejilijst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


Postzegel Partijen Centrale 
Prijzen in euro's. 

10501 Aland 300 
In Davo album Pfris 
1984/1999. Een overkomplete collectie met 
zeer veel cutter pairs. 

10505 Argentinië 3 5 0 
In doos. Pfris/ongebr./gebr. 
Een interessante parti] op albumbladen en in 
insteekboeken. Waarbii veel ouder materiaal. 
Gesctiikt voor de specialist. 

10168 Australië 160 
In blanco album Vnl gebr. 
1927/1998. Een leuke verzameling met ook iets 
staten. 

10254 België 425 
In 2 albums. Gebr /ongebr. 
1849/1977 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere series en zegels. Hoge cataloguswiaarde. 

10382 Bulgarije 120 
In album Gebr 
1979/1982 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel betere blokken 

102 9 8 3 3 Curacao/Antl l len 
In map. Vnl gebr. 
1873/1956. Een leuke verzameling op albumbladen 
met veel materiaal. 

1 0 5 5 2 Duitse Rijk 4 5 0 
In album Gebr /ongebr 
1871/1945. Een goed gevulde verzameling met ook 
iets gebieden en iets doubletten. Zeer hoge 
cataloguswaarde 

1 0 5 2 0 Duitsl.Franse Zones 7 0 0 
In album Pfris 
1945/1949 Een komplete verzameling met veel 
schaars materiaal Zelden aangeboden. 
Cataloguswaarde DM. 4 700,. 

10020 Duitsland 295 
In 2 albums Pfris/ongebr./gebr. 
Bund, Reich, Berlijn en iets gebieden. Een leuke 
verzameling met veel materiaal 

10182 El Salvador 135 
In insteekboek Ongebr./gebr. 
Een interessante doublettenpartij met voornamelijk 
ouder materiaal 

10397 Engeland 9 0 
In map Vnl gebr 
Een leuke verzameling op insteekbladen met 
veel ouder materiaal. 

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

1 0 2 0 6 Europa 1.500 
In blanco album. Gebr./ongebr. 
+/ 1850/1955 Een fantastische verzameling met 
zeer veel klassiek topmateriaal. Vooral Duitsland 
IS zeer goed vertegenwoordigd Een echte aan 
rader voor de liefhebber van klassieke postzegels 
Een mooi geheel met een extreem hoge catalogusw.. 

1 0 5 0 6 Europa 6 0 0 
In 6 Kabe albums Gebr./ongebr. 
1940/1967 Een nette verzameling met voorna

melijk Oost en Zuid Europa. 

1 0 5 0 0 Faroer 225 
In Leuchturm album. Pfris 
1975/1999 Een komplete verzameling. 

10390 Frankrijk 400 
In 2 insteekboeken. Pfris/ongebr./gebr. 
Een fantastische doublettenpartij tot 1970 met 
veel klassiek. Geschikt voor de specialist. 
Zeer hoge cataloguswaarde. 

10475 Frankrijk 2 .000 
In 10 blanco albums Pfris/ongebr /gebr. 
1849/1998 Een zeer uitgebreide dubbel verzamelde 
collectie met ook enkele brieven en fdc's Een 
uniek object met veel beter materiaal uit de 
gehele periode. Een echte liefhebberspartij 
die WIJ maar zelden kunnen aanbieden. 

1 0 1 4 4 Franse gebieden 3 5 0 
In insteekboek Vnl pfris 
Blokken, velletjes en Epreuves. Een interessant 
geheel met veel motief. Geschikt voor wederver 
kopers. Veel schaars materiaal 

10197 Groenland 135 
In map. Gebr. 
Een leuke verzameling op insteekblad. 
Cataloguswaarde ff. 4.000,. 

1 0 4 9 7 Guernsey 4 0 0 
In Davo album. Pfris 
1969/1998. Een komplete collectie. 

10082 Guinee 9 1 
In album. Vnl. pfris 
1958/1968 Een goed gevulde verzameling met 
zeer veel motief 

10088 Hongarije 4 0 8 
In 4 albums en 1 inst.boek. Vnl. pfris 
1960/1994. Een mooie, vrijwel komplete verzameling 

10114 Ierland 200 
In album. Vnl. gebr. 
1922/1980 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere series 

1 0 4 9 1 Indonesië 1.250 
In 2 Davo albums. Vnl pfris 
1949/1999. Een op enkele series uit de beginperio 
de na een komplete collectie met alle betere 
blokken uit de jaren 80 Hoge cataloguswaarde. 

1 0 4 8 4 Israel 5 5 0 
In 2 Davo albums. Pfris 
1951/2001 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel zegels. Waarbij ook veel betere blokken uit 
de jaren 80 en 90. 

10047 Japan 147 
In map. Pfris 
■f/1963/1985 Een collectie op albumbladen 
waarbij betere waarden uit frankeerseries. 

1 0 1 2 1 Jersey 2 0 0 
In album. Pfris 
1969/1990 Een vrijwel komplete verzameling. 

10028 Liechtenstein 7 4 9 
In 2 Safe albums Vnl. pfris 
Een leuke verzameling tot 1989. Na 1953 postfr. 
kompleet. Met ook veel beter materiaal uit de 
periode daarvoor. Cataloguswaarde DM 5.250, . 

10518 Liechtenstein 9 0 
In insteekboek. Pfris/ongebr./gebr. 
Een rommelige partij waarbij beter materiaal. 

1 0 2 3 4 Luxemburg 125 
In map Gebr./ongebr. 
Een klassieke partij op albumbladen met veel 
interessant materiaal. Geschikt voor de specialist 

1 0 4 7 4 Micronesia 1 2 0 
In insteekboek. Pfris 
Een leuke verzameling met veel motief. 

10075 Motief: Dieren 4 5 4 
In 5 insteekboeken. Pfris/ongebr./gebr 
Een leuke partij met veel betere komplete series. 
Waarbij ook betere, van vele verschillende landen. 

9 3 1 5 Motief: Muziek 1.475 
In 6 Lindner albums. Vnl pfris 
Een zeer uitgebreide verzameling met veel top 
materiaal Met onder andere componisten, instru 
menten, modern enz enz Een mooi geheel met 
zeer vee] topmateriaal van vete verschillende 
landen. Van oud tot nieuw. Het oudere gedeelte 
IS voornamelijk ongebruikt, maar na 1960 is 
vrijwel alles postfns 

10012 Motief: Staatshoofden 3 6 3 
In 3 albums. Gebr./ongebr. 
Een leuke partij met veel materiaal van vele 
verschillende landen. Met zorg verzameld. 

9 8 4 2 Nederland 2 0 4 
In map. Pfris 
POSTZEGELBOEKJES. Een leuke partij met veel 
beter materiaal. Waarbij doubletten. Catalogus

waarde ruim Euro 1.000, . 

10147 Nederland 1.000 
In insteekboek. Pfris 
Een vrijwel komplete verzameling postzegelboekjes 
tot 1985 met veel topmateriaal. Zelden aange 
boden. 

10153 Nederland 1 5 0 
In 2 albums. Gebr. 
1899/1993. Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de jaren 50. 

1 0 2 2 6 Nederland 8 0 0 
In album. Ongebr./gebr 
1864/1969 Een interessante verzameling met veel 
beter materiaal. Zoals de Konijnenburg en de 
Enface ongebruikt. 

10164 Nederlands Indie 2 5 0 
In blanco album. Gebr./ongebr. 
Een uitgebreide verzameling met veel interessant 
materiaal in het oudere gedeelte Waarbij ook een 
leuk deel Indonesië. 

1 0 2 9 0 Nederlands Indie 3 0 0 
In map. Vnl. gebr. 
1864/1949. Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter materiaal 

1 0 2 4 4 Nederlandse koloniën 3 0 0 
In map Gebr./ongebr. 
Een interessante partij op blanco bladen met voor

namelijk vooroorlogs materiaal. Waarbij veel 
betere zegels 

10185 Oost Europa 6 5 0 
In doos. Gebr./ongebr. 
Een leuke partij met voornamelijk ouder materiaal 
op albumbladen. Waarbij onderandere Roemenie 
en servie Een leuke uitzoekpartij voor de echte 
Oost Europa specialist 
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CURSUSSEN VAN DE COMMISSIE 
FILATEUSTISCHE VORMING 

Van een van onze leden 
ontvingen we de volgen
de email met een vraag 
over het exposeren van 
een collectie: 

'Naar aanleiding van uw 
mededeling in Filatelie 
laat ik u weten geïnteres
seerd te zijn in de cursus 
Begeleiding Beginnende 
Exposanten. Het gaat mij 
er voornamelijk om waar 
een te exposeren collec
tie aan moet voldoen. 
Zelf heb ik nimmer geëx
poseerd, maar nu heb ik 
wat meer vrije tijd ter be
schikking.' 

Omdat het antwoord van 
de Bond op deze vraag 
misschien ook van be
lang is voor andere ver
zamelaars, volgt dat hier
onder: 

'Wij nemen aan dat u een 
gevorderd verzamelaar 
bent en lid van een ver
eniging, die is aangeslo
ten bij de Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen (NBFV). 
De NBFV heeft een Com
missie Fllatelistische 
Vorming, die onder an
dere cursussen geeft en 
workshops houdt als ser
vice voor haar leden.' 
'De cursus BBF (Begelei
ding Bij Filatelie) is be
doeld voor beginnende 

verzamelaars en behan
delt het opzetten van een 
verzameling volgens een 
plan, zodat het een toon
baar geheel wordt. De 
workshop BBE (Begelei
ding Beginnende Expo
santen) is het vervolg op 
de BBF cursus en behan
delt het opzetten van een 
tentoonstellingscollectie 
volgens een wedstrijdre
glement en is dus voor u 
van belang.' 
'Als voorbereiding op een 
workshop is enige zelf
studie nodig aan de hand 
van een cursusboekje, 
verkrijgbaar bij het 

Bondsbureau; het kost 
€3.50 plus portokosten. 
Daarin worden de ten
toonstellingsregels uit
gelegd en er staat prakti
sche informatie in. Daar
na kunt u zich aanmel
den voor een workshop, 
waar de praktische kant 
wordt behandeld aan de 
hand van enkele inzen
dingen op een tentoon
stelling. De workshops 
worden geleid door jury
leden die uw vragen kun
nen beantwoorden.' 
'Bij voldoende deelname 
zijn er dit jaar nog twee 
workshops: in Leek op 5 

mei en tijdens Postex van 
18 tot 20 oktober in Apel
doorn.' 

'Tenslotte de volgende 
adviezen: 

 bezoek tentoonstellin
gen en bestudeer in
zendingen die u aan
spreken; maak gerust 
aantekeningen! 

 maak een logisch plan 
voor uw eigen inzen
ding en kijk of het door 
u verzamelde materiaal 
bruikbaar is. 

 onderzoek of uw opzet 
voldoet aan de regels 
voor wedstrijdtentoon
stellingen. 

 doe mee aan een 
workshop BBE.' 

liliii 
ppïinr 
hi ' 

Voor het eerst naar een tentoonstelling' Dan kan de cursus BBE uan pas komen 

ZILVEREN SPELD 
JAN ZONNEVELD 

Dinsdag 8 januari was 
voor onze postzegelclub 
wel een heel bijzondere 
dag. Het was niet alleen 
de eerste bijeenkomst in 
het nieuwe jaar, maar te
vens de dag dat ons üd 
Jan Zonneveld 'in het 
zonnetje' werd gezet. Jan 
is al sinds de beginjaren 
(en dan moeten we toch 
wel terug naar de jaren 
'60, als we de naam Jan 
Zonneveld in de notulen 
tegenkomen) betrokken 
bij het wel en wee van de 
club. Hij vervulde o.a. de 
functies van secretaris en 
voorzitter en verzorgde 
lange tijd vele promotie
activiteiten, niet alleen 
op clubniveau, maar ook 
op het regionale vlak. Al 
deze activiteiten hebben 
er toe bijgedragen dat de 

club in de afgelopen ja
ren, ondanks een neer
gaande spiraal in het le
denaantal, toch een dui
delijke blijk van vitaliteit 
toonde. Nog steeds wor
den er clubavonden ge
houden die door een 
schare van trouwe fans 
worden bezocht en waar 
de inzet van Jan Zonne
veld zeer zeker toe heeft 

bijgedragen. Daarom 
heeft het bestuur beslo
ten hem voor te dragen 
voor de bondsspeld in 
zilver, welk verzoek door 
de NBFV met veel plezier 
werd gehonoreerd. 
Op de afgelopen nieuw
jaarsbijeenkomst stond 
Jan dus te glunderen, 
toen hem de versierselen 
behorende bij deze on

derscheiding onder luid 
applaus werden uitge
reikt. 
Het bestuur wil nog
maals haar dank uitspre
ken voor de welwillend
heid waarmee de NBFV 
hieraan heeft bijgedra
gen. 

J.H. Spit 
Secretaris van de 

Postzegelclub Signaal 

VERLENGING INZEND
TERMIJN PHILANED 

Ondanks het hoge aantal 
bezoekers van de inter
nettentoonstelling Phila
ned  meer dan duizend 
'hits' per maand uit de 
gehele wereld  is het 
aantal inzendingen ach
tergebleven bij de ver
wachting. Het aantal 
groeit echter de laatste 
maanden gestaag. 

De Philanedwerkgroep 
heeft daarom besloten de 
inzendtermijn te verlen
gen tot 1 augustus 2002. 
Daarmee biedt de werk
groep een mogelijkheid 

om inzendingen die we
gens ruimtegebrek niet 
konden worden aangeno
men op de tentoonstel
ling Amphilex 2002, te 
plaatsen op Philaned. 
Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met: 
Piet Dees 
p/a Postbus 249 
1430 AE Aalsmeer 
telefoon 0235623858 of 
via de speciale website 
u;u)U).philaned.til. 

http://www.nbfv.nl


OPRICHTING STUDIEKRING EERSTE 
EN TWEEDE WERELDOORLOG 

Al geruime tijd komen op 
het Bondsbureau vragen 
binnen van filatelisten 
die een specifieke verza
meling postgeschiedenis 
met betrekking tot de 
beide wereldoorlogen 
hebben opgebouwd. Bij 
hen bestaat een duidelij
ke behoefte aan uitwisse
ling van informatie en fi-
latelistisch materiaal. 
Evenals in België, waar 
de postgeschiedenis met 
betrekking tot met name 
de Eerste Wereldoorlog 
is ondergebracht in een 
studiekring, blijkt ook in 
ons land behoefte te be
staan aan een dergelijke 
vereniging, hier echter 
meer gericht op de Twee
de Wereldoorlog. 
Het Bondsbestuur heeft 
besloten het voortouw te 
nemen en zijn medewer
king te verlenen aan de 
oprichting van een derge
lijke vereniging of studie

kring. Het uiteindelijke 
doel is een Nederlandse 
studiekring die nauw zal 
samenwerken met over
eenkomstige kringen of 
speciale verenigingen in 
onze buurlanden. 
Daarom worden Neder
landse filatelisten die 
zich met dit onderwerp 
bezig houden, opgeroe
pen zich te melden bij 
Dick van der Zee, waar
nemend secretaris van de 
NBFV. Het Bondssecreta
riaat zal de meldingen re
gistreren. Bij voldoende 
belangstelling voor de 
oprichting van een Stu
diekring Eerste en Twee
de Wereldoorlog zal in de 
komende maanden een 
eerste ontmoeting met 
belangstellenden worden 
belegd. Het Bondsbureau 
in Utrecht stelt hiervoor 
haar vergaderruimte ter 
beschikking.Heeft u be
langstelling en wilt u 

meedoen, meldt u zich 
dan per e-mail: secreta-
ris@nbfu.nl of schriftelijk 
op het adres van het 
Bondsbureau. 
Behalve de vermelding 
van uw persoonlijke ge
gevens ontvangen we 
graag een korte om
schrijving van het speci
fieke verzamelgebied dat 
in enig verband staat met 
de Eerste en/of de Twee
de Wereldoorlog. 

Dick van der Zee 
Wnd. secretaris NBFV 

VOORDELIG BOEK: 
'PORT BETAALD' 

Ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van de 
Nederlandse postzegel 
schreef drs. J.J. Havelaar 
het boek Port betaald/Een 
cultuurgeschiedenis van de 
eerste Nederlandse postzegel 
1852-2002. In dit boek 
wordt beschreven hoe 
Nederland in de 19e eeuw 
in rap tempo veranderde 
van een land van trek
schuiten in een samenle
ving waarin alles sneller, 
beter en goedkoper 
moest. Hoe de opkomst 
van het moderne kan
toor, de toenemende za
kelijke correspondentie 
en de versnelde bericht
geving, de komst van 
nieuwe, snelle en be
trouwbare communica
tiemiddelen noodzakelijk 

maakte. Hoe de postwet 
van 1850 tot stand kwam 
en hoe de eerste postze
gel werd ontvangen door 
voor- en tegenstanders, 
pers en publiek. Boven
dien komen alle aspecten 
van de vervaardiging van 
de eerste postzegel uitge
breid aan bod, van de op
dracht, het ontwerp, het 
papier en de platen tot de 
productie en distributie. 
Ook het gebruik van 

postzegels, de opkomst 
van het verzamelen en de 
overgebleven eerste post
zegels komen uitgebreid 
aan bod. Het rijk geïllus
treerde boek omvat 176 
pagina's. 
Speciaal voor de leden 
van de bij de Bond aange
sloten verenigingen 
wordt een exclusief ge
bonden editie uitgegeven 
die in september zal ver
schijnen. Deze editie is 
niet in de boekhandel 
verkrijgbaar. 
Het boek kost €24,95 (£''' 
clusief verzendkosten). 
U kunt deze editie tot ui
terlijk 1 mei a.s. schriftelijk 
bestellen bij het Bonds
bureau (adres en fax: zie 
colofon). 
Een goedkopere editie 
(met slappe kaft) zal bij 
de opening van Amphilex 
2002 verschijnen. 

AANMELDEN VOOR 
BANGKOK 2003 
Van 4 tot en met 13 okto
ber 2003 wordt in Bang
kok de FlP-wereldten-
toonstelling Bangkok 
2003 gehouden. Het aan
tal kaders is op dit mo
ment nog niet bekend. In 
alle FIP klassen kunnen 
inzendingen worden aan
gemeld, die al eerder op 
een FEPA- of FlP-ten-
toonstelling zijn toegela
ten, dan wel tenminste 
75 punten hebben be
haald op een nationale 
tentoonstelling (catego
rie i). 
Als landscommissaris 

voor Nederland is door 
de Bond de heer C.J.E. 
Janssen benoemd. Aan
meldingsformulieren en 
voorwaarden voor deel
name kunnen bij de 
landscommissaris wor
den aangevraagd. Deze 
zullen zo spoedig moge
lijk na ontvangst uit 
Bangkok aan de aanvra
gers worden toegezon
den. Het adres van de 
landscommissaris is: 

C.J.E. Janssen 
Timmermanshove 29 
2726 DX Zoetermeer 

Telefoon 079-3512756 
E-mail: ceesjans(2)u)xs.nl 

WORKSHOP BEGELEIDING BEGINNENDE 
EXPOSANTEN TIJDENS NOORDPHILA 2002 

Bij voldoende belangstel
ling houdt de Commissie 
Filatelistische Vorming 
op 5 mei, tijdens de ten
toonstelling Noordpfiila 
2002/Birdpex 4 in Leek, 
een workshop 'Begelei
ding Beginnende Expo
santen' (BBE). De work
shop is bedoeld voor le
den die hun verzamelin
gen willen gaan tentoon
stellen. U kunt zich hier
voor opgeven bij het 
Bondsbureau (030-
2894290). Daar kunt u 
ook het cursusboekje 
(€3.50) bestellen dat als 

voorbereidende informa
tie kan worden bestu
deerd. Tijdens de work
shop wordt de praktijk 
van het opzetten en ten
toonstellen van verzame
lingen in wedstrijdver
band behandeld aan de 
hand van de in Leek ge-
exposeerde inzendingen. 
Plaats van de tentoonstel
ling en de workshop: 
RSG De Borgen, Waezen-
burgweg 51, Leek. De 
workshop begint om 
12.00 uur en duurt ca. 
twee uur, afliankelijk van 
het aantal deelnemers. 

LEON HJ . JANSjSEN ONDERSCHEIDEN 
MET PROF. BRUHL-MEDAILLE 

Op 13 december jl. werd 
- bij hem thuis - aan de 
heer Leon Janssen, be
kend filatelist en interna
tionaal jurylid, de Prof. 
Brühl-JVledaille uitgereikt. 
De heer Janssen ontving 
deze hoogste onderschei
ding van de Duitse ver
eniging Briefmarkenjreunde 
Düsseldorf voor zijn boek 
Die Parität von Währungen 

in der Postgeschichte 1700-
1875. 
Met deze onderscheiding 
worden personen geëerd 
die op bijzondere wijze 
hebben bijgedragen tot 
de erkenning van de fila
telie in Duitsland en in de 
hele wereld. 
Het Bondsbestuur wil de 
heer Janssen graag van 
harte feliciteren! 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN VOIT 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, sfokboeken, dozen, snuffel-portijen 
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 omzetsnelheid en lage kos
ten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe portijen aan te bieden 
legen 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' 
PZH Fa. Van VLIET Geopend woe -vr 1 1 00-1 7 00 fff^^is 
Molecatenlaan 1 6 b zat 1 1.00-16 00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5348746 Email WVLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzh-vanvliet.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen te koop 

S 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel. 0346-550618 

b.g.g. 06-51360197 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 
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>"w~v,/\/vyv' Die Berliner Hochbahn 
Erste betriebene Strecke 

am 18. Februar 1902 

Schlesisches 
Tor 

Stra lauer 
Tor 

Links het eerste metrotraject 
Onder oude reclamefolder met 
o a aandacht \^oor de metro 

Boven Westduitse zegel, gewijd aan de 
metropionier Werner van Siemens 

Rechts een kijkje in de tunnel die de 
concurrent van het Siemensconcern, 

AEG, in de Berlijnse bodem groef 

Links- het 
'Hochbahn'-
station aan de 
Strolauer Tor. 

BERLIJNSE METRO: EEN EEUW 
OUD EN NOG SPRINGLEVEND 

Toekomstmioen Siemens door de werkelijkheid ingehaald 

E r werd op de drempel 
van de twintigste eeuw 
in de Duitse hoofdstad 

volop gediscussieerd over de 
noodzaak om 'ondergronds' 
dan wel 'de lucht in' te gaan. 
Twee redenen werden door de 
voorstanders aangevoerd om 
dat te doen: men wilde de stra
ten van Berlijn 'weer hun oor
spronkelijke functie teruggeven' 
(wat men zich daar dan ook van 
moge hebben voorgesteld) en 
er was een steeds groter wor
dende behoefte om meer mobi
liteit en meer snelheid bij het 
openbaar vervoer te creëren. 
De oplossing werd uiteindelijk 
gevonden door voor een elektri
sche sneltram te kiezen die zo
wel ondergronds als verheven 
boven het stratenplan heen en 
weer zou moeten snellen - met 
als resultaat een vervoermiddel 
dat in onze tijd kortweg (zij het 
niet helemaal correct) U-Bahn 
wordt genoemd. 
Al ruim twintig jaar eerder, in 

Dit jaar bestaat de oudste metro van Duitsland - die van 

de hoofdstad Berlijn - honderd jaor. Toen op 18 februari 

1902 het eerste traject, dat de Potshmer Plotz met de 

Stralauer Tor verbond, in gebruik werd genomen was dat 

het resultaat van vele jaren plannen maken. Er werd al 

langer gesproken over de mogelijkheid om een gedeelte 

van het plaatselijk openbaar vervoer ofwel 'onder de 

grond', ofwel boven het straatniveau te krijgen. 

n88o, was de Duitse uitvinder 
en industrieel Werner von Sie
mens, een van de grondleggers 
van de elektrotechniek, bezig 
met het ontwikkelen van een 
openbaar vervoermiddel dat het 
'negatief van de ondergrondse 
sneltram zou kunnen worden 
genoemd: de Hochbahn, een 
spoorbaan die niet onder, maar 
juist boven de verkeersaders 

van een stad moest lopen. Sie
mens had een ontwerp gereed 
liggen voor zo'n Hochbahn tus
sen de Mehringplatz en Fried-
richstrasse-Wedding. Deze 
spoorweg zou op pijlers wor
den gebouwd die een tien me
ter breed traject moesten dra
gen, voldoende om plaats te 
bieden aan een dubbel spoor. 
De overheid gaf echter geen 

toestemming om dit project te 
realiseren. De voornaamste re
den was dat men bang was dat 
het onder het viaduct letterlijk 
een enorme smeerboel zou 
worden: uit de treinstellen zou 
immers olie en vet kunnen lek
ken. Siemens wilde het ge
meentebestuur laten zien dat 
deze veronderstelling op niets 
berustte; hij liet de door hem 
opgerichte firma Siemens een 
buiten gebruik gestelde spoor
lijn in Lichterfelde kopen. Daar 
opende hij op i6 mei i88i een 
spoorlijn met elektrisch aange
dreven treinstellen, de eerste ter 
wereld. 
Op het concept van de Hoch
bahn zou Werner von Siemens 
blijven voortborduren. Hij ge
loofde namelijk niet dat een on
dergrondse spoorlijn in Berlijn 
zou kunnen worden gereali
seerd; daarvoor was - zo meen
de hij - de grond veel te slap. 
Een concurrent van Siemens, 
de firma AEG, kwam al in 1891 



Benutzt die UBAHN! 
Links, een kaart 
uit de jaren '20 
van de vorige eeuw 
die een overzicht 
geeft van het toen
malige metronet 
van Berlijn 

» F i r S C I I i : BlNDESPOSr B F . R I I N t i Deutschland 

Links en rechtboven een Berlijnse zegel met een karakteristiek Berlijns 
metrotremste! en de Duitse zegel die nog maar kort geleden verscheen 
ter herdenking van het feit dat de 'U' honderdjaar bestaat 

De Berlijnse metro bestaat met alleen uit 'Tiejbahn', biereen stukje 'Hochbahn'. 

met het voorstel een tunnel
baan te bouwen. Maar ook dit 
plan stuitte op weerstand; men 
geloofde  net als Siemens  niet 
dat de bodemgesteldheid van 
de hoofdstad tunnelbouw mo
;elijk zou maken. AEG deed 
letzelfde als Siemens: het nam 

de proef op de som. En zo ont
stond in 1894 een 270 meter 
lange tunnel die zich bijna ze
ven meter onder straatniveau 
bevond. Het bewuste tunneltra
ject is ook nu nog intact; het 
loopt van de Ackerstrasse naar 
de Brunnenstrasse in Wedding. 
Het tracé wordt beschouwd als 
de eerste elektrische onder
grondse op het vasteland van 
Europa. 
Het uiteindelijk gekozen com
promis, een metro die zowel 
boven als onder de grond rijdt. 

is ook in het Berlijn van nu nog 
volop in gebruik. En deze metro 
maakte in zijn bestaan  zoals 
het met zoveel noviteiten van 
de laatste eeuw het geval was 
een enorme ontwikkeling door. 
Met de openstelling van het 
eerste traject tussen het (nu 
niet meer bestaande) spoor
wegstation StralauerTor'm het 
oosten van de stad en de in het 
toenmalige centrum van Berlijn 
gelegen Potsdamer Platz werd 
slechts een handvol kilometers 
overbrugd. Maar in de daarop 
volgende tien jaar werd het net
werk zodanig uitgebreid dat al 
bijna veertig kilometer rails kon 
worden bereden. De Eerste We
reldoorlog zorgde voor een 
'bouwpauze' cfie een aantal ja
ren duurde, maar daarna ging 
Berlijn weer enthousiast verder. 

Toen het jaartal 1930 op de ka
lender was verschenen waren er 
twee lijnen die van noord naar 
zuid liepen (en natuurlijk ook 
omgekeerd) en een oostwest
verbinding bijgekomen. Boven
dien was de van oudsher be
staande metrolijn naar beide 
kanten aanzienlijk verlengd. De 
metrobouwactiviteiten kwa
men voor een tweede maal tot 
stilstand en ook nu was een we
reldbrand er weer de oorzaak 
van. Nadat de vernielingen die 
het gevolg waren van de bom
bardementen en de oorlogs
handelingen gerepareerd waren 
kon de stad Berlijn de verdere 
uitbreiding en verbetering van 
het UBahnnet weer ter hand 
nemen. Er kwam nog een derde 
noordzuidverbinding tot stand. 
Toen het er op leek dat de Ber
lijnse metro min of meer zijn 
definitieve vorm had gevonden, 
viel de muur die Oost en West
Berlijn  en dus ook een aantal 
metrostations  van elkaar 
scheidde. Een nieuw project 
diende zich aan: het weer aan 
elkaar koppelen van de oude 
verbindingen. 
In het jaar 2002 snellen elektri
sche treinstellen vrijwel onafge
broken heen en weer over een 
honderdvijftig kilometer lang 
spoorwegnet dat voor een groot 
deel onder het asfalt van de Ber
lijnse straten verborgen ligt. De 
Berlijners kunnen op de 170 
metrostations die hun stad rijk 
is in, op en overstappen. Ze 

hebben daarbij de keus uit ne
gen metrolijnen en  in de week
einden  ook nog eens twee 
nachtlijnen. 
Veel metroreizigers realiseren 
zich niet hoe belangrijk hun fa
voriete transportmiddel voor de 
stad Berlijn is. De metrosta
tions fungeren namelijk niet al
leen als op en afstapplaatsen 
of als oriëntatiepunten voor ver
dwaalde toeristen. Door de gro
te verscheidenheid aan bouw
stijlen houden de metrostations 
de bezoekers als het ware een 
spiegel voor die meer dan een 
eeuw bouwkunst reflecteert. We 
mogen daarbij een van de be
langrijkste 'gezichtsbepalers' 
niet vergeten: Alfred Crenander, 
die niet alleen bijzonder veel in
vloed liet gelden bij de bouw 
van een aantal van de vroegste 
spoorlijnen, maar die boven
dien de ontwerpen maakte voor 
de eerste rijtuigen die op het 
boven en ondergrondse metro
spoor te vinden waren. 
Misschien dat het de reizigers 
van vandaag  het zijn er jaar
lijks zo'n vierhonderd miljoen 
niet zo bezighoudt: die willen 
gewoon van A {Alexanderplatz) 
naar B (Bülowstrasse) reizen en 
doen dat dan ook  met de L/5, 
een van de vele lijnen van een 
metronet waarvan Werner von 
Siemens alleen maar kon dro
men... 

•VS an ■ 
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Australië 
Vuurtorens 
Al zo 'n drieduizend jaar 
geleden waren er bran
dende bakens voor de 
scheepvaart: aanvanke
lijk betrof het houtvuren. 
Later gebruikte men ko
len en olie. En als we het 
hebben over roterende 
lampen en reflectoren, en 
nog later lenzen en pris
ma ' s , dan zijn we al in 
laatste paar honderd jaar 
aangeland. 
In Australië staan mo
menteel zo'n vierhon
derd vuurtorens. Vier er
van zijn sinds 12 maart 
op postzegels te vinden: 
de vuurtoren van Mac-
quane, NSW (45 c ) , Cape 
Naturellste, WA (49 c ) , 
Troubridge Island, SA 
(49 c.) en Cape Bruny, TAS 
($1.50). 
Behalve een gewoon 
boekje met tien zegels 
van 49 c. verscheen er 
ook een grootformaat
boekje. Het bevat een his
torisch overzicht, infor
matie over de vuurtorens 
op de zegels, allerhande 
feiten over Australische 
vuurtorens en natuurlijk 
ook postzegels. Alles bij
een voor een waarde van 
$ 9.69: viermaal 45 c. 
(blok), twee paren van 
49 c , tweemaal $ 1.50 en 
tenslotte een blok van de 
vier verschillende zegels. 

Bruiiojtsboekje 
Een boekje met twintig 
romantische huwelijks-

zegels verscheen even
eens op 12 maart. Ze zijn 
bedoeld als cadeautje 
voor een aanstaande 
bruid of een stel dat een 
mijlpaal in zijn relatie 
gaat bereiken. 
Het boekje bestaat uit vijf 
velletjes met elk vier ze
gels plus een velletje met 
roze boeketten. De zegel 
is dezelfde als de eerder 
verschenen gelukwensze-
gel met een afbeelding 
van trouwringen en ro
zen. Op de zegelrand 
staan diverse gelukwen
sen. Voor het geheel 
moet wel wat extra be
taald worden: twintig
maal 45 c. plus 95 c. 

Herdruk 
Van het op 9 augustus vo
rig jaar verschenen boek
je metwoestijnvogels 
(twintigmaal 45 c.) l<wam 
onlangs een herdruk -
met één koala-logo op de 
marge - uit. 

Panorama's 
Australië begon in 2000 
met een serie permanen
te zegels voor post naar 
het buitenland. Op i mei 
worden een aantal waar
den vervangen door ze
gels die eveneens de 
schoonheid van 's lands 
natuur promoten. 
Daarbij hoort ook nu 
weer een postzegelboekje 
met als inhoud zes zegels 
van 50 c. (Walker Flat, SA) 
en vier van $1.00 (Mount 
Roland, TAS). 

Het circusbockje uan Gneks-Cy-
prus beuat vier zegels uan 20 en 
mer van 50 c 

Het is het eerste Austrah-
sche zelfldevende postze
gelboekje met gemengde 
waarden. 

Cyprus (Grieks) 
Europa 2002 
Posteurop koos dit jaar 
voor het thema 'circus' 
en Grieks-Cyprus beant
woordt dat op 9 mei met 
een serie en een postze
gelboekje. 
Het circus stamt uit de 
Romeinse tijd. Het 
woord heeft dan ook een 
Romeinse oorsprong: het 
betekent ' r ing' . De mani
festaties vonden plaats in 
grote amfitheaters. Rei
zende spelers zetten de 
traditie in de eeuwen die 
erop volgden voort. In de 
zeventiende eeuw ont
stonden in Engeland 
voorlopers van het circus 
zoals wij dat nu nog ken
nen. Ook toen al voerden 
tovenarij, acrobatiek en 
dierendressuur de boven
toon. 

Denemarken 
De meisjes op de luchthauen 
Denemarken geeft, net 
als de andere noordelijke 
landen, elke drie jaar 
postzegels meteen ge-

Achtcraanzicht (zoals ook op de 
postzegel van 4 k) van de beide 
naor het reizigersuolk kijkende da-

meenschappelijk thema 
uit. Dit jaar is dat thema 
'hedendaagse kunst ' en 
dan in het bijzonder de 
aankleding van openbare 
ruimten. Danmark Post 
koos het bronzen plas
tiek Pigerne i lujthaunen 
(De meisjes op de lucht
haven) van beeldhouw
ster Hanne Varming. 'De 
meisjes' staan hoog in 
terminal 3 van het Ko-
penhaagse vliegveld 
Kastrup te genieten van 
het uitzicht. Eén van de 
twee zegels, die van 4 kr., 
is ook in een postzegel
boekje verkrijgbaar. De 
uitgiftedatum was 13 
maart. 

Duitsland 
Olympische Winterspelen 
Er is in Duitsland op
nieuw een grootformaat 
postzegelboek(je) ver
schenen. Het gaat om 
een - wat de Duitsers 
noemen - Wickelfalz: een 
boekje dat zowel naar 
links als naar rechts 
dichtgevouwen wordt. De 
twee kaften omsluiten 
een middendeel, waarop 
zich in dit geval een velle
tje met de vier sportze-
gels van 7 februari be
vindt. In de twee flappen 
zijn de Olympische rin
gen uitgestanst, zodat bij 
een gesloten boekje de 
zegels toch gedeeltelijk 
zichtbaar zijn. 
Vier wintersporten zijn 
op de zegels afgebeeld: 
biathlon (51+26 c ) , 
schaatsenrijden 
(56+26 c ) , skispringen 
(56+26 c.) en rodelen 
(153+51 c ) . 

Frankrijk 
Nieuwe omslag 
Sinds I maart hebben de 
Franse boekjes met tien 
zelflflevende Marianne-
postzegels een nieuwe 

een schip en een vlieg
tuig. Het boekje kost 
€4.60. 

Stripjiguren 
Op 18 maart verscheen 
een boekje met de twee 
Franse stripflguren Boule 
etBilK'BollieenBillie') 
in het kader van de Dag 
van de Postzegel, de laat
ste jaren Feest van de 
Postzegel (Fête du Timbre) 
geheten. Prijs van het 
boekje is €3.95. 

Groot-Brittannië 
Luchtuaart en uoetbal m mei 
De Britse post is wat zui
niger geworden met het 
rondstrooien van nieuwe 
boekjes. De tijd van tien
tallen boekjes per jaar, 
vaak alleen verschillend 
in een onopvallend tekst
je ergens in of op de kaft, 
lijkt voorbij. 
Op 2 mei verschijnt er 
een postzegelserie 'lijn-
vliegtuigen' metafljeel-
dingen van de vliegtuig
typen Airbus (de A340-
600 uit 2002), Concorde 
(1976), Tndent (1964), 
VCio (1964) en Cornet 
(1952): vijftig jaar reizen 
per straalvliegtuig. 
Tegelijk met de serie ver
schijnt ook een boekje 
met vier permanente First 
Class-zegels plus twee 
vliegtuigzegels. 
Het team van Engeland 
doet ook mee aan het 

De 'First Class'-zegel uit het Britse 
velletje zit ook in het boekje. 

Va alAela da traaapaata. Laa tlaibraa 'laa par laa rvaaeala 

10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
A VALIDITÉ PERMANENTE 
TImbru V « U U M 
qualla qua lo l t l'twatuttan du t>r)f 
paar una latua luaqu'A ZO g. 
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Het meuwe boekje met permanente zegels. 

kafttekst met het thema 
'Transportmiddelen uit 
de twintigste eeuw'. Af
gebeeld zijn een brom-
flets, een auto, de trein. 

Wereldkampioenschap 
Voetbal dit jaar. Op 21 
mei resulteert dit in een 
postzegelserie plus weer 
een boekje met vier First » 
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Ook het kajtje van het boekje uit luoorkust beeldt de tekening van de postzegel of. 

Class-klas en twee voet
balzegels. 

Ivoorkust 
Vfllentijnsboekje 
Ivoorkust gaf tot dusver 
maar enkele boekjes uit: 
één in igi6, één in 1975 
en twee in 1993. 
En nu, in 2002, verschijnt 
dan nummer vijf. Het 
boekje kwam op 14 fe
bruari uit en het bevat 
acht hartvormige, zelf
klevende Valentijnsze-
gels van 180+20 f 
De boekjes zijn genum
merd en doen tevens 
dienst als loten van een 
loterij waarmee een Voya
ge d'Amour naar Parijs en 
bovendien nog een aantal 
andere amoureuze prij
zen te winnen zijn. 
Filatelie-lezerM. Parren, 
die mij dit nieuwtje meld
de, was toevallig op de 
dag van uitgifte in Ivoor
kust aanwezig en kocht 
meteen tien boekjes. 
Benieuwd of-ie in de prij
zen viel... 

Kazachstan 
Winterspelen 
Ook de republiek Ka

zachstan vond de in de 
Salt Lake City gehouden 
Olympische Winterspe
len de moeite van een 
boekje waard. De uitgif
tedatum van dat boekje 
was 8 februari. 

Luxemburg 
Fun Sports 
Al eerder maakte ik mel
ding van het op 5 maart 
verschenen Luxemburgse 
boekje met sporten die 
we pas sinds enkele tien
tallen jaren kennen. In 
het algemeen zijn het uit 
de Verenigde Staten over
gewaaide recreatieve 
sporten zonder al te veel 
regels, veelal beoefend 
door jongeren, die het als 
een prettige tijdsbeste
ding zien. 
In het boekje zitten twee
maal zes zegels: snou)-
boarden,skataboarden,In
lineskating, BJVlX-fietsen, 
beach volleyball en straat
basketbal. 
De als strip getekende ze
gels hebben waarden van 
€0.07 (zesmaal) en €0.45 
(zesmaal). De prijs van 
een boekje is niettemin 
€3.00. 

Roemenië 
Kerstboekje 
Wat laat kan ik melden 
dat Roemenië op 5 no
vember van het afgelopen 
jaar met een boekje 
kwam waarin zich tien 
driehoekige postzegels 
van 25001. bevinden. Het 
gaat in feite om vijf paar
tjes die elk een fraai aan
geklede kerstkrans laten 

Thailand 
Voorlopig geen boekjes meer' 
Na het 32gste boekje van 
Thailand, uitgegeven in 
oktober vorig jaar, lijkt 
het erop dat er in dat land 
voorlopig geen boekjes 
meer zullen verschijnen. 
Tot die tijd was vrijwel 
elke postzegel van 2 baht 
ook in een boekje ver
krijgbaar. Dat bevatte 
dan vijf van die zegels en 
was na een inworp van 
10 baht uit automaten te 
koop. 
Op dit moment is de 
meest gangbare waarde 
3 baht (bijna €0.08) en 
daar weten de boekjesma
kers kennelijk nog geen 
raad mee. We wachten af. 

Zweden 
Wereldmonumenten 
Twee Zweedse wereld
monumenten - de voor
malige Hanzestad Visby 
en het plaatsje Birka - en 
de hoofdstad Stockholm 
vieren hun 750-jarig be
staan. Met de uitgifte van 
een aantal postzegels 
werd daar op 21 maart 
aandacht aan besteed. 
Vier van die zegels zijn in 
een boekje te koop. 
Visby staat sinds 1995 op 
de Wereldmonumenten
lijst van de Unesco. Het is 
een voorbeeld van een 
door een stadsmuur om
geven Hanzestad in het 
noorden van Europa. De 
vier zegels in het boekje 
tonen een stadsgezicht, 
met op de voorgrond Al-
medalen en de domkerk 
op de achtergrond, een 
gedeelte van de 3.6 kilo
meter lange stadsmuur, 
het Burmeister-huis van 
een Duitse handelsman 
en een gezicht op het 
Grote Plein met de Sint-
Catharinakerk. 
De postzegels zijn be
stemd voor binnenlandse 
brieven (breu innkes) en 

hebben een waarde van 
5k. 

Astrid Lindgren 
Vijf weken na het overlij
den van Astrid Lindgren 
kwam de Zweedse post 
op 5 maart met een post
zegeluitgifte ter nage
dachtenis van deze be
roemde kinderboeken
schrijfster. 
De postzegels zijn ver
krijgbaar in boekjes met 
zeven zegels van elk 5 k. 
Op een centraal in het 
velletje geplaatste zegel 
is de schrijfster zelf te 
zien, de zes andere post
zegels tonen haar gees
teskinderen. 
Zweden gaf ook in 196g 
al een kerstpostzegel (in 
een boekje) uit met daar
op een afbeelding van de 
beroemdste schepping 
van Lindgren, Pippi Lang
kous. 
In 1987 verscheen, ter ge
legenheid van Lindgrens 
tachtigste verjaardag een 
kortingboekje met daarin 
tien postzegels op het 
thema 'Astrid Lindgren 
vertelt'. 

De Zuieedse Visby-zegels zijn vervaardigd m een combinatie van enkel-
kleurige plaatdruk en vierkleurenojfset 

Kaft en inhoud van het Luxemburgse 'Fun sports'-boekje 

ASTRID LINBORRN 1907- looa 

I 

De Lindgrenzegels ujerden in een recordtijd in omloop gebracht: tujee we
ken van besluit tot druk. 



POSTZEGEL HAN DEL HET TREFPUNT 
64/66 f 6 20 
67/71 e 1 25 
72/80 e 3 65 
81/95 e 2 55 
96/00 e 0 60 
101/06 £ 11 60 
107/16 f 1 95 
118 f 365 
119/26 f 12 35 
127/32 t 0 55 
133/36 f 1 75 
137/41 e 0 60 
142/45 f 2 90 
146/49 f 3 65 
150/53 £ 1 50 
154/56 € 3 75 
157/60 € 1 40 
161/63 f 2 90 
164/78 € 1 30 
179/84 e 1 00 
185/88 € 2 90 
189/94 e 1 10 
195/99 f. 1 65 
200/03 e 1 25 
209/13 t 1 85 
214/19 t 0 40 
223/27 e 0 75 
236/41 t 0 75 
290/99 e 316 
319/21 e 0 75 
332/35 € 0 75 
344/48 e 0 76 
349/53 e 1 00 
354/58 e 1 15 
359/63 C 1 40 
412/19 f 0 80 
516/35 t 1 00 
533B t 10 50 
549/58 e 1 05 
563/78 * 1 95 
602A € 10 50 
615/19 e 1 50 
648A € 10 50 
651B € 5 25 
660B € 5 25 
672/74 € 0 95 
679/80 f 100 
683A «12 00 
684 € 4 80 
685/86 E 4 80 
687 e 4 80 
688/89 f 9 75 
690/92 e 15 00 
693/95 e 7 05 
697/99 € 6 00 
701/02 e 210 
705/06 e 2 20 
707/09 e 1125 
710/12 e 4 10 
713 e 0 75 
715 f 1.00 

716/18 t 4 1 0 
719 fe 0 90 
720/24 € 4 50 
725/27 € 3 90 
728/30 € 4 50 
731/33 € 12 00 
734/36 f 2 10 
739/41 t 8 25 
742/43 e 0 95 
744/46 t 3 40 
747/48 t 1 00 
749/51 t 5 60 
752 C 0 80 
753/55 e 2 00 
756/58 fc 9 00 
760/85 € 39 25 
786/88 € 5 60 
790/95 f. 3 60 
796/98 € 1 80 
799/02 f 3 00 
803/05 e 5 25 
806/13 £ 2 1 5 
814/16 e 2 75 
819/20 f. 1 0 5 
821/23 € 5 60 
824/27 e 9 00 
828/31 € 1 9 5 
832/34 f 1 20 
836/38 t 4 90 
839/41 € 1 35 
842/44 t 1 40 
849/51 e 1 20 
852/54 € 1 20 
855/58 € 7 50 
869/61 e 3 00 
864/66 € 2 10 
869/70 € 0 75 
872/74 f 3 75 
875/77 f 1 75 
878/79 t 0 75 
880/82 t 1 25 
885/86 f 1 05 
892/94 t 4 1 0 
895/96 e 1 90 
897/99 e 1 80 
901/03 e 3 1 5 
908/10 f 3 35 
921/23 t 3 75 
930/32 e 2 60 
937/39 t 2 25 
942/44 f 1 35 
945/47 f. 1 00 
948/50 E 1 90 
953/57 £ 1 00 
964/66 e 1 15 
972/74 £ 3 00 
977/79 E 0 90 
980 f 1 50 
984/86 £ 1 00 
990/91 £ 0 75 
995/97 E 1.00 

999/02 £ 
1005/09 £ 
1014/16 E 
1022/24 E 
1029/31 f 
1033/34 £ 
1040/42 E 
1047/48 £ 
1051 £ 
1055/56 £ 
1062/64 £ 
1065 £ 
1066/93 £ 
1094/95 £ 
1096/98 £ 
1102/04 £ 
1106/08 £ 

1 10 
4,511 
1 10 
3 611 
2 4(1 
6 00 
11 «5 
3/5 
1 1)0 
140 
0 90 
0/5 

18 00 
100 
3 60 
11/5 
0 90 

1121/22 £ 45 00 
1125/26 £ 
1131/33 £ 
1135/36 £ 
1137/38 £ 
1143/45 E 
1146B £ 
1148/51 £ 
1153/54 E 
1156 E 
1162/63 £ 
1164/65 E 
1170 E 
1171/73 £ 
1176/79 E 
1188/91 E 
1193/96 E 
1197 £ 
1198/03 E 
1204/07 E 
1210/11 £ 
1215/18 £ 
1222/24 E 
1225/26 £ 
1233/34 £ 
1237/38 £ 
1239/42 £ 
1244/46 f 
1249/51 £ 
1258/59 £ 
1260/62 E 
1263/65 £ 
1267/69 £ 
1270/71 £ 
1272ff3£ 
1274/75 £ 
1276/78 £ 
1282/83 £ 
1287/89 £ 
1290/92 £ 
1299/01 E 
1306/08 E 
1311/13 £ 
1316/18 £ 

Inlichtingen verkri jgbaar bij: 

2/0 
3 90 
9 00 
3/5 
1 15 
3 00 
1 15 
1 15 
6 1)0 
130 
0/5 
4 511 
3 90 
5 25 
1911 
210 
0/5 
3IIII 
2.50 
1(111 
5 611 
1 ?0 
2 25 
0 911 
100 
140 
13(1 
2 25 
0/5 
13(1 
1.15 
2.5(1 
100 
1(10 
105 
1 10 
1(15 
/ . M l 
1(15 
1.5(1 
2 /5 
i.sn 
1,35 

1322/23 £ 
1324/29 £ 
1336/41 E 
1351/53 E 
1357/68 £ 
1362/63 £ 
1366/69 £ 
1375 E 
1383/88 £ 
1390/95 £ 
1396/98 E 
1402/07 £ 
1412/14 £ 
1417/18 E 
1426/28 £ 
1442/47 £ 
1448/50 £ 
1453/54 £ 
1461/66 £ 
1476/78 £ 
1482/84 £ 
1489/91 £ 
1497/01 £ 
1503/06 E 
1508/11 £ 
1512/14 £ 
Blokken 
1/4 E 
5 £ 
6 E 
7 E 
8 £ 
9 £ 
10 E 
11 E 
12 £ 
13/14 £ 
15 E 
16 E 
17 £ 
18 E 
19 E 
20/21 £ 
22/23 E 

135 
2 40 
2 30 
135 
135 
120 
8 25 
0/5 
2/5 
3 3(1 
135 
18(1 
13(1 
1 00 
1 15 
1.5(1 
1 65 
1(10 
14(1 
1 65 
115 
1411 
130 
( 1 /5 
100 
130 

9 00 
2 40 
5 25 
150 
180 

1 1 2 5 
11 25 
190 
2 25 
3 60 
190 
3 40 

18 75 
9 00 

1 8 / 5 
10 50 

9 40 
24/25 E 11 40 
26/27 E 
28/29 £ 
30/31 £ 
32 E 
33 £ 
34 £ 
35 E 
36 £ 
37 £ 
38 £ 
39 E 
40 E 
41 £ 
42 £ 
43 E 
44 £ 

4 80 
/ 5 ( l 
415 
165 
4 90 
12(1 
1211 
3 40 
2 25 
15(1 
2 25 
18(1 
165 
6 75 
9/5 
6,00 

45 E 4 15 
46 £ 6 75 
47 £ 2 25 
48 £ 6 75 
49 E 3 00 
50 £ 21 00 
51 £ 21 00 
62 £ 4 1 5 
53/54 £ 90 00 
55 £ 6 00 
56 £ 9 00 
57 f 7 50 
58 £ 6 00 
59 £ 4 50 
60 E 4 50 
61 £ 9 75 
62 E 6 75 
63/64 E 24 75 
65 E 11 25 
66 E 11 25 
67/68 E 21 75 
69/72 E 27 50 
73/74 £ 12 75 
77/78 £ 12 00 
79/80 E 13 50 
81 £ 12 00 
82/83 E 60 00 
84 E 4 50 
85 £ 4 50 
Gouden munten 
N L t 5 1812 

E 68 50 
110 1875 

£ 68 50 
110 1876 

£ 68 50 
f 10 1877 

E 68 50 
110 1879 

£ 68 50 
110 1897 

E 80 00 
110 1911 

£ 68 50 
110 1912 

E 68 50 
110 1917 

£ 68 50 
110 1925 

E 68 50 
Uni daalder Goud 
1979 £ 8 0 00 
Dukaat 1974 

£ 50 00 
Dukaat 1985 

£ 52 50 
Dukaat+dubbete 
Dukaat m Gasset 
te 1996 £135 00 
Gouden h rijder 
1750 E 60.00 

Ned Antillen 
f 100 1973 

£ 80 00 
Zuid Afrika Goud 
1 Rand 1964 

£ 60 00 
1 Pond 1928 

f 80 00 
Krugerrand1982 

£390 00 
Amenka Goud 
20 dollar 1904 

£445 00 
20 dollar 1907 

£435 00 
Frankrijk Goud 
10 Frank 1859 

E 45 00 
10 Frank 1868 

E 50 00 
20 Frank 1854 

£ 80 00 
20 Frank 1856 

f 80 00 
20 Frank 1863 

£ 80 00 
20 Frank 1865 

£ 80 00 
20 Frank 1869 

£ 80 00 
20 Frank 1906 

£ 80 00 
20 Frank 1909 

E 80 00 
Duitsland 
Pruisen Goud 
10 DM 1873 

£ 70 00 
10 DM 1903 

£ 70 00 
Engeland Goud 
Pond 1931 

£ 95 00 
Mexico Goud 
2 Pesos e 35 00 
2 / . Pesos 

£ 37 50 
Oostenrijk Goud 
10 Corona 1911 

£ 45 00 
10 Fr 1892 

E 52 50 
Zwitserland Goud 
20 Fr 1947 

£ 85 00 

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 

S.J.C, den Oudsten 
Tel./Fax 0302618720 

Giro 2162775 
Bank 39.47.69.112 
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grote sortering  kwaliteit  lage prijzen ' 

gratis verzamelingen en 
restanten lijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 

o 
r¥ 
(b 
0) 
o 
(D 

Uw MANCOl i js ten volgens Michel of Yvert cat. zijn we lkom 
W I J hanteren zeer redeli jke pri jzen. 

l a n O e n  kwahteitsvoorraad van 
Neder land/overzee, België, W.Duits land, Berli jn, D.D.R., 
Denemarken, Faroer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongari je, 
Ierland, Indonesië, Israel, Finland, Liechtenstein, Luxemburg , 
Noorwegen, Oostenri jk, rep. Sunname, Vaticaan, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Zweden , Zwi tser land, Engeland, Kanaalei landen, 
Austral ië, Canada, Nieuw Zeeland 

m O I i e V e n l gratis pnjslijsten van 
auto's, f ietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoe len, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vl inders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schi lderi jen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel , UPU, ruimtevaart, te lecommunicat ie, schepen, 
t remen, vl iegtuigen, sport , voetbal , scout ing 

de venrayse 
postzegelhandel 

<» 

Ju l ianas inge l 1  5802 AS Venray 
Winke l te l . / fax: 0478586391 (bestel l ingen) 

Pri js l i js ten: t e l . 0736572334, fax 0736572785 
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SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFARÖER 

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

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

rZn RON nCnSCliEIT Eman: pzhronh@bart.nl 
c ) Bel voor informatie: 

Jeanine de Troye 
Brouwer Media 
Tel. 033-4335231 
Fax 033-4335258 

UIT ONZE PRIJSLIJST 
GROOTFORMAAT 100 GR 250 GR 
West Europa 
Duitsland zeer nieuw 
Duitsland toeslag 
Engeland met hw's 
Zweden 
Denemarken 
Bclgie 
Zwitserland 
Luxemburg met hw's 
Malta 
Frankrijk zeer nieuw 
Frankrijk met hw's 
Australië 
NieuwZeeland 
MISSIEWAAR 
Denemarken 
Noorwegen 
Australië 
Slowakye 
Luxemburg 
Duitsland 
Engeland 
USA 

500 GR 
21,
23,
21,

2i,-
12,
12,
12,

KILOWAAR PER 50 GRAM: 
Liechtenstein 20,
Far Oereilanden 32,
Groenland 35,
Duitsland hw's 11,

22,
11,
39,
14,
IV,
17,

24,-
39,
22,
29,
39,
17,
27,

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

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

(of vraag de l i jst aan) 

1ste KLAS KILO WAAR 
vee la l met 2001 u i tgaven 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

Tel. 0243777730 Fax 0243730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

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

VOOR EE^sl «Acm^eeu o v e i * z x d  i  r 
w w w . k i i o v v a a r . n l 

TE KOOP GEVRAAGD: 
goede kwaliteit moderne 
kilowaar (onuitgezocht) 

AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

USA MISSIE, enorme sortering 
4,5 kg € 69,

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

Betaling ook mogelijk met uw creditcard 
(VISA en EUROCARD/IVIASTERCARD) 

9 kg e 135,

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

AUSTRALIE MISSIE 
2 kg € 69,

DENEMARKEN GROOTFORMAAT, 
goede variatie met wat hw's en al iets 2002 
500 gr € 27,
1 kg € 50,

DUITSLAND GROOTFORMAAT, 
zeer nieuw met al 2002 
500 gr € 20,
1 kg € 38,

ENGELAND MISSIE, ook al met iets 2002 
9 kg € 85,

FRANKRIJK GROOTFORMAAT, 
alleen zeer nieuw matenaal met ook al de eerste 
2002uitgaven 
500 gr € 55,

FAROER/GROENLAND, mix van deze extreem 
moeilijk gebieden (samen nog geen 100 000 
inwoners) 
50 gr € 32,50 

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

http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.kiiovvaar.nl


Londen IS/ew York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

läfiTil mnkmm 
Ie 160-ste postzegelveiling te Eindhoven 

in Motel Eindhoven 

Kijkdagen ook U|J ÜUJ, kUlllUUI in Deventer van 1 
vrijdag 17 mei t/m donderdag 23 mei. 
Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen 

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

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

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

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

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

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

^Laat onze Wereldwijde in uw voordeel zijn^ 

MONDIAL' 
'OSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER 
Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

E-mail info@mondialstamps.nl 
www.mondialstamps.nl 

)i e . 

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


TUINEN: KLEINE 
PARADIJSJES OP AARDE 

'Stukje eigen natuur' is nu populaire {vrijetijdsbesteding 
D O O R J E F F R E Y G R O E K E V E L D , P U R M E R E N D 

Als enige bewoners van de Hof 
van Eden hebben Adam en Eva 
het geluk gehad dat zij mochten 
vertoeven in het enige echte pa
radijs op aarde [aßjeeld'mg 2). 
Helaas, sinds Eva's snoepen 
van de verboden vrucht moet 
de mens het doen met surroga
ten die proberen het origineel te 
evenaren. 
Uit grafschilderingen blijkt dat 
al m het oude Egypte tuinen be
stonden. De muren van de graf
tombe van koning Snofroe (ca. 
26002576 voor Chr.) laten hië
roglyfen zien die vertellen dat 
de vorst enorm genoot van zijn 
tuin. Er wordt melding gemaakt 
van fraaie bomen en van een 
zeer groot meer, dat omringd 
was door vijgenbomen en een 
wijngaard. Water was in het 
hete Egypte van groot belang. 

Begin deze maand  het Zomerzegelveiletje van dit joar 

(afbeelding 1) herinnert er aan  opende de Floriade haar 

poorten. Deze internationale tuinbouwtentoonstelling, die 

voor de vierde maal wordt gehouden, is voor veel 

tuinliefhebbers een buitenkans om zich op de hoogte te 

stellen van de laatste ontwikkelingen op tuingebied. 

Jeffrey Groeneveld laat in het nu volgende artikel zien 

dat tuinen zo oud zijn als de mens zelf. 

Waar mogelijk werden bevloei
ingskanalen aangelegd, die het 
water vanuit de Nijl naar de tui
nen moesten leiden. Ook is be
kend dat met eenvoudige mid
delen als potten en kruilen het 

water verzameld en vervoerd 
werd om de tuin maar fris te 
houden. De in het graf van 
Snofroe beschreven tuin moet 
een lusthof van de eerste orde 
geweest zijn. Bomen kwamen 

aanvankelijk nauwelijks voor in 
Egyptische tuinen en ook waren 
er weinig bloemen, die wel 
graag gebruikt werden. De blau
we waterlelie was het summum 
om in de tuin te hebben, maar 
men nam ook genoegen met 
papaver, goudsbloem en olean
der. In het graf van Toetancha
mon zijn bloemenguirlandes 
gevonden die uitzonderlijk 
goed m tact zijn gebleven en 
die een beeld geven van de 
bloemen die men indertijd had. 

WERELDWONDER 
In Mesopotamië legde men tui
nen aan op terrassen. Legen
darisch is een van de wereld
wonderen van de oudheid, de 
hangende tuinen van Babyion, 
waar echter bijna mets meer 
van over is en waarvan slechts 

•ijPTTOST 1 0 G E U R E N D E Z O M E R Z E G E L S 

dahlia prunus 

2 Adam en Eva waren de S 
^ ^ B enigen die m een 'paradijs op ) 
^ ^ " aarde' konden vertoeven ^ 

phalaenopsis tu l ipa ^,, ^^,, 
FLNDS 

10 X Steun v o o r h e t Juderenhulp 

1 Een noviteit voor Nederland geurige Zomerpostzegels 

4 De oorsprong van de westerse tuin

kunst ligt m de Middeleeuwen, bij de 
^ ommuurde moestuinen en boom
^ gaarden bij kloosters en kastelen. 

\.r\JXr^J^J (j UX/ \j^f\j\jxr\ •■\.r\ 

5 De invloed van Italiaanse ontwerpers 
van tuinen zorgde ervoor dat de aanvan
kelijk vrij strenge tuinstijl werd vervangen 
door een veel uitbundigere 

3 Kronkelige paadjes, houten paviljoens en 
bruggetjes kenmerken de Chinese tuinen, die 

in feite een poging zijn om het natuurlijk 
landschap na te bootsen 

6. De prachtige tuinen van het paleis 
van Versailles danken we aan de Franse 

tuinarchitect Le Notre. 

; 3^^370 



een beschrijving van twee Grie
ken is blijven bestaan. Zij vertel
len over een tuin, bestaande uit 
een aantal terrassen met een 
frontaanzicht van meer dan 450 
meter. Wie de summiere be
schrijving leest, realiseert zich 
waarom de bezoeker van het 
door de hitte zo geteisterde 
stad zich liet imponeren door 
deze luisterrijke tuin, die als een 
groene heuvel het aanzicht do
mineerde. Of de tuin in werke
lijkheid zo indrukwekkend is ge
weest, is niet met zekerheid 
vastte stellen, maar waarschijn
lijk IS de beschrijving wat over
dreven. 

NATUURLIJK 
In China heeft men sinds men
senheugenis geprobeerd om 
het natuurlijke landschap na te 
bootsen. De natuurlijke 
schoonheid imiteerde men 
door de aanleg van heuvels, vij
vers en rotspartijen. Kronkelige 
paadjes, houten paviljoens en 
bruggen vormden het menselij
ke element in deze natuurlijke 
tuinen (o/beeW//ig3). Vanuit 
China werd deze tuinvorm in Ja
pan geïntroduceerd, maar on
der invloed van het zenboed
dhisme kreeg de Japanse tuin 
een aanzienlijk soberder karak
ter. In Kyoto is daar nu nog een 
mooi voorbeeld in extreme 
vorm van te zien. De tuin van 
de Daitokoedj i-tem pel is voor 
de westerling - gewend aan tui

nen met bloemen, struiken en 
bomen - de kaalheid ten top. 
Hij bestaat uit niets anders dan 
wat grote stenen in een veld van 
wit zand. Hij is gemaakt om op 
afstand bewonderd te worden, 
zodat de toeschouwer over de 
diepere dingen van het leven 
kan nadenken. 

NUTSTUINEN 
In de Griekse oudheid deden 
exotische elementen, zoals de 
roos, hun intrede in de westerse 
tuin. Dit had zijn invloed op de 
strakke geometrische vormen 
die in Romeinse tuinen nor
maal waren. De Griekse goden
wereld was nauw verbonden 
met de flora. Apollo was de dra
ger van de lauwerkrans (laurier) 
en de god van alle vegetatie. 
In het algemeen legt men de 
oorsprong van de westerse 
tuinkunst echter niet in de an
tieke oudheid, maar pas in de 
late Middeleeuwen. Het zijn de 
ommuurde moestuinen en 
boomgaarden bij kloosters en 
kastelen die men dan aantreft 
met slechts hier en daar een fri
voliteit als een vijver of geknipte 
haag {afbeelding 4). Dit in te
genstelling tot de weelderige 
lusthoven die de Moren in 
Spanje aanlegden; de tuin van 
het Alhambra is een bekend 
voorbeeld. 

IMPONEREND 
Vanuit Italië drongen er veran

deringen in de tuinen door {af
beelding 5). Na een nogal stren
ge tuinstijl die was gebaseerd 
op een stelsel van vierkanten 
die waren omgeven door hagen 
of loofgangen kwam er een veel 
uitbundigere tuinstijl, waarbij 
langgerekte rechthoeken de 
overhand kregen. Steeds meer 
werd de tuin een uitdrukking 
van macht {afbeelding 6). Met 
zichtassen die leken te reiken 
tot de horizon werd een ruimte 
gecreëerd die slechts onderbro
ken werd door het plaatsen van 
beelden, vijvers en zo hoog mo
gelijk spuitende fonteinen. De 
tuin werd in deze tijd het ver
lengstuk van het gebouw, dat 
geaccentueerd werd door de 
hoofdassen van gebouw en tuin 
met elkaar te laten samenval
len. 
Een van de belangrijkste land
schapsarchitecten van die tijd 
was de Fransman Le Notre {af
beelding-/), die onder meer ae 
imposante tuin van het paleis 
van Versailles ontwierp {afbeel
ding 8). Hij had vele navolgers 
die ook buiten Frankrijk barokke 
tuinen aanlegden, zoals Daniel 
Marot deed op Het Loo in Apel
doorn {afbeelding g). Hij paste 
de Franse grotti^eu/'overigens 
wel aan: de afmetingen waren 
bescheiden en niveauverschil
len ontbraken {afbeelding 10). 
Bovendien waren Nederlandse 
tuinen meestal bloemrijker; 
daarvoor werden bijvoorbeeld 

•MilliliilllilillMlilMlli^^ 
J./8. Franse postzegel met het portret van Le Nötre, 
de man wiens naam onverbrekelijk is verbonden aan 

de turnen van het paleis van Versailles, 
afgebeeld op de panoramische zegel rechtsboven 

Boven 9 Daniel Marot, een van de vele 
navolgers van Le Nötre, ontwierp de tuinen 

van paleis Het Loo in Apeldoorn 

Rechts 10 Een blik op de tuin van kasteel 
Middachten in De Steeg (Cid), ons vergund 

dankzij een geïllustreerde Nederlandse briefkaart. 
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uit Turkije kostbare tulpen inge
voerd [afbeelding 11). Bijna altijd 
werden de tuinen ook ingericht 
meteen boomgaard of moes
tuin. De tuin was er niet alleen 
maar voor de sier, maar moest 
ook iets opleveren. 
In Duitsland kwam een stro
ming op gang die niet uitging 
van één hoofdas, maar verschil
lende die als de stralen van een 
ster vanuit het gebouw leken te 
komen [afl)eeldingi2). Nog 
meer dan de Franse tuinen wer
den deze Duitse tuinen opge
sierd met beelden en fonteinen. 
Voor tropische gewassen wer
den speciale verblijven, oranje
rieën, gebouwd, waar de plan
ten die in de zomer in potten op 
de terrassen stonden, konden 
overwinteren [afbeelding 12)■ 

OOSTERS EN ENGELS 
Omstreeks 1760 ontstond er 
een tegenbeweging die de 
strakke en kunstmatige tuin
kunst verwierp. Met name in 
Engeland begon men ernaarte 
streven om de natuur zo na
tuurgetrouw in de tuin na te 
bootsen. Grillige lijnen en land
schappelijke elementen, zoals 
beekjes, vonden hun weg in de 
tuin [afbeelding 14). Een pionier 
op dit gebied was Capability 
Brown, die onder andere terug
greep op de oude Chinese tuin
architectuur. In deze tijd ver
schenen dan ook allerlei ooster
se bouwsels, zoals pagodes, in 
de tuin [afbeelding 15). 
In navolging van de gewone 
boerentuinen kwam aan het 
eind van de negentiende eeuw 
de zogenoemde cottogetuin in 

opgang. In de tuin werden af
zonderlijke ruimten gemaakt 
die werden omsloten door ha
gen of muren. Elke ruimte had 
zijn eigen functie; zo waren er 
de bloementuin, de rozentuin, 
de fruittuin of de moestuin. 
Gertrude Jekyll is een van de 
grote namen die nauw verbon
den zijn met deze stijl. De tuin 
van Vita Sackville West en Ha
rold Nicolson in Sissinghurst 
geldt nog steeds als een van de 
meest geslaagde voorbeelden 
van een cottogetuin [afbeelding 
16). 

MODEVERSCHIJNSELEN 
Invloeden van alle hier genoem
de tuinen hebben hun weg ge
vonden in de particuliere tuinen 
van vandaag. Met het toene
men van vrije tijd en het bezit 

Boven het zonnedak op de Floriade 

van een eigen huis met tuin is 
tuinieren een van de belangrijk
ste vrijetijdsbestedingen gewor
den, leder probeert daarbij te 
kiezen wat hem het beste bevalt 
binnen de mogelijkheden die de 
oppervlakte van de tuin biedt. 
Daarnaast is er de invloed van 
tuinprogramma's oftuinarchi
tecten, die soms voor modever
schijnselen zorgen, zoals de 
bielzen van Mien Ruys [afbeel
ding 77). Ook de zorg voor het 
milieu is terug te vinden in he
dendaagse tuinen met wilde 
planten en het vermijden van 
schadelijke bestrijdingsmidde
len. Zo maakt iedere tuinbezit
ter naar eigen inzicht zijn Para
dijs op Aarde. 

Von links naar rechts: n. Dankzij de uit Turkije ingevoerde tulpen waren de Nederlandse tuinen enkele eeuwen geleden bijzonder 
bloemrijk. 12. De tuin van het Duitse kasteel Clemenswerth in vogelvluchtperspectief: de een ster vormende zichtassen zijn duidelijk 

zichtbaar. 13. Oranjerie van een buiten in Weimar, Duitsland. 

Links: 14. Landschapspark Wiesenburg 
in Duitsland. 

Onder: 15. Oosterse invloeden in de tuin 
leverden bouwsels als deze pagode op. 

* s JlL 1 * 
s ̂  IJL 1 «"̂  
^^ ü *C.̂  

^ÜSuüüW^^ 

Onder: 16. De befaamde cottagetuin 
in Sissinghurst, op deze Engelse zegel 

omschreven als een '20th Century 
Garden'. 

17. Modeverschijnselen, trends en de invloed van 
tuinprogramma's en tuinboeken zorgen er voor 
dat het &zicht van de tuin steeds wisselt; heel 

populairWaren de spoorbielzen die in de tuinen 
van Mien Ruys werden gebruikt. 

^suRm 



Floriade en Filatelie 
The art of ('Aan de berg') 

Het Nederlandse polderlandschap 
is thema van het middelste park-
deel. Omgeven door water liggen 

hier tien eilanden van zestig bij ze
stig meter in een geografisch pa

troon. In dit deel wordt 'the art of 
uitgewerkt, de verbeelding van de 

artistieke mogelijkheden van de 
mens met de natuur. Ook werken 

aan een duurzame, kwalitatieve 
leefomgeving hoort bij dit thema. 
Op vier eilanden staat de Groene 
Stad met als thema: wonen, wer

ken en recreëren in 2010. Het 
spreekt vanzelf dat vooral de 'groe
ne' aspecten van de woon- en leef
omgeving aan de orde komen. Elk 
eiland heeft zijn eigen landschap: 
een cultuurlandschap, een weide

landschap, een boslandschap en 
een waterlandschap. Natuurtui
nen, hangende tuinen, watertui-
nen en drijvende tuinen. Er zijn 

twintig huizen gebouwd, waaron
der een stapel- en daktuinwoning, 

een riethuis en een boomwoning en 
er zijn voorbeelden van onder

gronds bouwen in het groen en wo
nen in bomen en op het water. 

Links dahlia en het uit 
zonnepanelen opgebouw
de dak van het Floriade 
Green Trade Center 

Onder tulp en de eilanden. 

Big 
Spotters' 
HUI 
De piramide 
van Cheops in 
Egypte was de inspi
ratiebron voor Big 
Spotters' HUI. Zeifi 
grondoppervlak heefi dezelf
de afmeting: 230 meter bij 230 
meter. Op het uitkijkpunt bovenop 
de heuvel (45 meter hoog) is niet al
leen de Floriade maar ook de wijde om
geving te zien. Big Spotters' Hifi is de eerste 
zandpiramide ter wereld van dit formaat. 
De heuvel bevat maar liefst 500.000 
kubieke meter zand. De hellin
gen zijn ingezaaid met gras 
in de kleuren licht- en 
donkergroen en 
gras met een 
rode gloed. 

('Bij het dak') 
In het noordelijk 

jgen parkdeel 
staat 'feel' uit feel the 
art of nature' centraal. 

Een langgerekte vallei met 
een centrale vijverpartij do

mineert dit deel van het park. 
De heifi van deze vallei is over

dekt met een enorme glazen kap 
van 100 bij 27S meter. In het over

dekt landschap eronder staan verschil
lende soorten wintergroene naaldbo-

men van zes tot zeven meter hoog. De 
ruimte onder de glazen kap is verdeeld in 

een open en een meer beschut deel. Het geslo
ten deel biedt onderdak aan permanente en wis

selende binnententoonstellingen met uiteenlopen
de thema's zoals bolbloemen, heesters, kasgroenten 
en tropische planten. In het open deel van de vallei 

zijn mediterrane inzendingen en inzendingen van de 
overheid, bedrijven en organisaties te zien. Er is een han

delscentrum voor vakgenoten uit de bouwsector, een pers
centrum en de Kas van de Toekomst. 

Rechts roos in de 
Droomtuin 

Nature 
('Aan het meer') 

Ruim twintig jaar geleden werd 
een recreatieterrein aangelegd 

rondom een zandwinningspias, 
het Haarlemmermeerse Bos. In dit 

deel van het park staat het ele
ment 'nature' centraal. Slingeren
de paden, vloeiende lijnen, hoog
teverschillen en doorkijkjes, bos

schages en een centrale water
partij roepen de ^er van een 
Engels Landschapspark op. Er 
zijn beschutte valleien aange

legd, de diversiteit in de be
planting is vergroot en kolossa
le blokken natuursteen uit Bel

gië zijn verwerkt. Meer dan 
zestigduizend planten kregen 

een plaats en ook zijn er 
tienduizenden 

verwilderingsbollen gepoot. 

Rechts waterlelie in de 
Lelievijver van de Floriade 

Teksten op deze pagina: 
Noortje Krikhaar, Huizen. 

Tekening Flonadeplattegrond: 
Niek Roozen bv, Weesp. 
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Links orchidee aan de 
oever van het meer 
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Veiling Nr. 75 ** 
wordt gehouden 

op zaterdag 20 april 2002 
te Alkmaar 

Kijkdagen in 
Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

** een greep uit de vele kavels: 
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Lokaal uitgiften Duitsland 
Bezette gebieden WO II 
Verenigd Europa 
Azie 
Buiten de vele bodkavels een breed aanbod van 
diverse landen en gebieden 

Nog meer vertellen? Probeer het maar en vraag de gratis catalogus aan ! 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-holIandse.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 
Oudegracht 215 

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

Postz.-

Jan V. 

en IVIuntliandel 
'Risca' 

Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 | 

Leidse Postzegeltiandel 
Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel : 071-5123233 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel : 070-3625263 

VANAF € 5 

VOOR IEDER 

WAT WILS 

Bredenhof 
Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BL Rotterdam 

Tel : 010-4826725 

PZH W. v.d. Bijl 
Zadelstraat 43 

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

Postzegelcentrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

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

Stamp Planet 
Beekstraat 2a 6001 GJ Weert 

Tel : 0495-451270 
Fax : 0495-526580 

E-mail: info@stampplanet.nl 

mailto:info@stampplanet.nl


liJBH EUiSI I ISMinE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2002 
(verschijnt begin juni) moe
ten uiterlijk op i mei 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 31 oktober: 
PhilaNed, filatelistische pro-
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: 24 uur per dag, 7 
dagen in de week geopend. 
Bezoek wu)U).philaned.nl of 
vraag informatie bij Piet 
Dees, email deesws6i@wxs.nl, 
telefoon 023-5623858. 
• 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: J. 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): Exfilno 
2002, nationale postzegel
expositie georganiseerd door 
de Grupo Filat^ico y Numismati

cs, co Salmantmo. Informatie: Co-
= misión Organizadora Exfila 
ê  2002, Apartad 477, 37001 Sa-
_, lamanca (Spanje). 
^ • 2 t/m II augustus: 
^ Seoul (Zuid-Korea). PhilaKo-
^ rca 2002, wereldpostzegel-
3 tentoonstelling onder FlP-pa-
" tronaat, georganiseerd door 
2 de Philatelic Federation of 
i Korea. Convention and Exhi-

_^^L_ bition Center (COEX). Infor-

3A A matie: PhilaKorea 2002 Or-
ü / ganizing Committee, 154-1 

Seorin-dong, Jongno-gu, 
Seoul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 

door het Liechtensteiner Philate
listen-Verband in samenwer
king met het Verband Schiueize-
rischer Philatelisten-Vercine. 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In
lichtingen: Postfach 532, FL-
9490 Vaduz (Liechtenstein). 
Informatie over het inzenden 
van 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@hi.nI. 
• 30 augustus-3 september: 
Amsterdam. Amphilex 2002. 
Internationaal postzegeleve
nement, georganiseerd door 
PTT Post (in samenwerking 
met de Stichting Filatelie) 
naar aanleiding van het jubi
leum '150 jaar postzegels in 
Nederland'. Randstadhal, 
Deltahal en Hollandhal van 
Amsterdam RAI, Europa
plein. Eenkaderexposities in 
de wedstrijdklasse. Stands 
van postadministraties en 
handelaren. Openingstijden: 
op alle dagen van 10 tot 17 
uur. Toegangsprijs: EURO-
SIGN5.00 per dag, EURO-
SIGNio.oo 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 & MünzExpo. 
Informatie: KölnMesse Aus
stellungen, Postbus 210760, 
D-50532 Köln (Duitsland). 
• 28 en 29 september: 
Helmond. Pro-Phil en Limphi-
Icx. Veka Sporthal, Deltaweg 
201. Openingstijden: op za
terdag 28/9 van 10 tot 16.30 
uur en op zondag 29/9 van 12 
tot 16 uur. Ruilbeurs, veiling, 
handelaren aanwezig. In
schrijving sluit op 1 juni 2002. 
Informatie en aanmeldingen: 
H. Vogels, Kasteel Noord 14, 
5702 NX Helmond, telefoon 
0492-523864, e-mail han.uo-
flels@planet.nl. 
• 18,19 en 20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2002, na
tionaal postzegelverzame
laarsevenement met tentoon
stelling in de categorieën i, 2 
en 3, alsmede leugdklasse, 
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. 
• 2 en 3 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2002, 
tentoonstelling (categorieën 
2 en 3, alsmede i-kaderin-
zendingen) in het kader van 
de Dag uan de Postzegel 2002. 
HuygenscoUege, 2e Const. 
Huygensstraat3i, 1054 NN 
Amsterdam. Ca. 250 kaders, 
handel aanwezig. Opening
stijden: op zaterdag 2/11 van 
10 tot 17 uur en op zondag 
3/11 van 10 tot 16 uur. Infor

matie: mevr. A.C. Hooger-
huis-van Schellen, Van Baer-
lestraat I4bv, 1071AW Am
sterdam, telefoon/fax: 020-
6734323-
• 23 en 24 november: 
Dieren. Themanifestane'o2. 
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 
leugdklasse. Ca. 500 kaders, 
handelaren, jeugdactivitei-
ten, rondleidingen, lezingen 
en diverse presentaties. Za
lencentrum Theothorne, Cal-
lunaplein 77. Toegangsprijs 
EUROSIGN 2.50. Opening
stijden: op zaterdag 23 no
vember van 10 tot 18 uur en 
op zondag 24 november van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: P. 
Struik, Suze Groeneweg-
straat 181,1442 NG Purme-
rend, telefoon 0299-425078, 
e-mailadres struik.pCjDplanet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 6 april: 

Abbekerk. De Nieuwe Haven, 
13-17. Tel. 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. 
Hendrik Ido Ambacht. Cas
cade, Hoge Kade 50,13-17. 
Telefoon 078-6813940. 
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
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. DeWheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
• 7 april: 
Aarschot (B.). Stadsfeestzaal, 
Demervallei, 9-17. Inlichtin
gen: I. Jadot, Spoorwegstraat 
17, B-3200 Aarschot (België). 
Asten. lan van Hoek, Markt 
12, 9.30-14.30. Telefoon 
0493-691428. 
Enschede. Heuwkampstraat 
14,10-16. Telefoon 0543-
531372-
's-Gravenhage. De Uithof, 
laap Edenweg 10,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Harmeien. H.I.-gebouw. 

Willem Alexanderlaan i, 11-
16. Telefoon 030-6011918. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, 9.30-12.30. 
Telefoon 073-5498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijk bij Duurstede. Feuniks-
gebouw, Walplantsoen 14, 
11-16. Telefoon 0343-
573649. 
• 13 april: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De leugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521-511185. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
• 14 april: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Ewijk. Heumenshof, Klap
hekstraat 4a, 10-16. Telefoon 
0487-521697. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 0492-538244. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 20 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. 
Apeldoorn. Oranjerie, 9-17. 
Telefoon 055-3669823. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,10-14. Telefoon 
0297-289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,10-16. Telefoon 
0184-421023. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29, 10-16. Telefoon 
040-2534002. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
0348-452311. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
10-16. 
• 21 april: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,10-16. Tele
foon 0485-571842. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan 881,11-16. Tele
foon 030-6011918. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g.30-12.30. 
Telefoon 0414-367786. 
• 22 april: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 

272,19.30-22. Telefoon 024-
3974654. 
• 27 april: 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Enschede. Lindenhof, Van 
Leeuwenhoekstraat 215,10-
16. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i, 12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Rotterdam. Nedloyd-socië-
teit. Westplein 9,10-16. Tele
foon 010-4654941(na 18 
uur). 
Veenendaal. De Lampegiet, 
Kerkewijk 10,10-16. Telefoon 
0318-517569. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 april: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
weerd 396,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 036-5291178. 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat2,11-16. Tele
foon 0343-563844. 
Echt. Willie-bar, Floutstraat 
7,10-13. Telefoon 046-
4492604. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat 1,13.30-16.30. Te
lefoon 0486-474197. 
Nijmegen. Clubgebouw Ste-
vensgaarden, Vossenhof 55, 
10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 
• I mei: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.30-17. Telefoon 071-
3614198. 
• 3 mei: 
Hendrik Ido Ambacht. Cas
cade, Hoge Kade 50,13-17. 
Telefoon 078-6813940. 
• 4 mei: 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2240201. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Leek. RSG De Borgen, Wae-
zenburglaan 51,10-16.30. Te
lefoon 050-4092874. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon oi62-42gi54. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
• 5 mei: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, g.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 

mailto:deesws6i@wxs.nl
mailto:ari.haasnoot@hi.nI
mailto:han.uoflels@planet.nl
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Telefoon 030-6063944. 
Leek. RSG De Borgen, Wae-
zenburglaan 51,10-16.30. Te
lefoon 050-4092874. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, 9.30-12.30. 
Telefoon 073-5498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,11-16. Tele
foon 0343-573649. 

11 mei: 
Dromen. De Open Hof 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521-511185. 
Woerden. Filatelist:sche contact
groep Islamitische Wereld, De 
Gentel, Genteldijk 34, 9.30-
15. Telefoon 0348-481070. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
Zoetermeer. Bridgehome, 
Vernedesportpark ia, 10.30-
15.30. Telefoon 079-
3610524. 

12 mei: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 04II-
673775• 
Harmeien. H.I.-gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11-
16. Telefoon 030-6011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 

VEILINGEN 
• 12 en 13 april: 
Enschede. Veiling 167. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053-
4335500, fax 053-4341094. 
• 14 april: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165-527130, fax 
0165-527194, e-mail hille-
sum(a)platelist.com. 
• 14 april: 
Roosendaal. Poststukken. She
raton & Peel, Postbus 170, 
4700 AD Roosendaal, tele
foon 0165-527130, fax 0165-
527194, e-mail hillesum@Jila-
tehst.com. 
• 14 april: 
Roosendaal. Postzegels en bricf-
stukjes. Veiling René Hille-
sum. Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, e-
mail hillesumcfflfilatelist.com. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

g april: 
Verrassmgszcgels. Velletje van 
12 dezelfde zegels van €0.39; 
onderwerp: provincie Noord-
Holland. 
23 april: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 
Gelderland. 
27 april: 
Rode-Kruiszegels 

t De Rode Kruis Bloesemtocht 
1 2002 vormt het thema van 

een velleqe met zes dezelfde 
gegomde zegels van €0.39 en 
een toeslag van €0.19. 
7 mei: 
Verrassingszcgcis. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 
Noord-Brabant. 
14 mei: 
Vijjtigjaar 'De Ejteling' 
Sprookjes- en attractiepark 
'De Efteling' bestaat 50 jaar. 
Velletje met zes verschillende 
postzegels van €0.39. 
21 mei: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 
Groningen. 
4 juni: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 
Zuid-Holland. 
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: 
Europazegcis 
Velletje van zes postzegels 
van €0.54 (twee verschillende 
zegeltypen). 
18 juni: 
Verrassingszcgcis. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 
Utrecht. 
2 juli: 
Verrossingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 
Limburg. 
16 juli: 
Vcrrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 

Overijssel. 
30 juli: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: Zeeland. 
13 augustus: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: provincie 
Flevoland. 
30 augustus: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf verschillende zegels 
van €0.39; onderwerp: de 
twaalf Nederlandse provin
cies. 
30 augustus: 
i50jaarpostzegels 
Derde uitgifte t.g.v. '150 jaar 
Nederlandse postzegels'; ver
schijnt tijdens Amphilex 2002 
(30 augustus-3 september 
2002). Velletje van twee ver
schillende gegomde postze
gels van €0.39. 
24 september: 
Industrieel erfgoed 
Velletje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende postzegels van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met daarin zes ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.394-0.19. Uitgege
ven in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 
26 november: 
Kortingzegels ('Dccemberzegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzcgcl 
Zegel om samen met een kor
tingzegel het normale bin
nenlandse brieftarief te vor
men. Velletje met vijf dezelf
de postzegels. Waarde onbe
kend. 

Aruba 

3 juni: 
70jaar Water Energie Bedrijf; 
waarden 60, 85 en 165 cent. 
15 juli: 
UPAEP 2002 (thema analfabe
tisme); waarden 25 en 100 
cent. 
9 september: 
Historische zegels (thema oor
log); warden 40, 70 en 150 
cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels 2002; waarden 
40+20, 60+30 en 100+50 

t cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's-Gravenhage, telefoon 
070-3307500 (infolijn: 070-
3307575), fax: 070-3608926 
Internet: u;u;u).muscom.nl 
Openingstijden: ma-vrij 10-17 
uur; za, zo en feestdagen 12-
17 uur; op 25 december en i 
januari gesloten. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
BAARN 
Openingstijden: elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 
De Bondsbibliotheek is ook 
via het internet bereikbaar: 
UI u)U).nbjv.nl/bieb.htm. 
Voor alle andere vragen kunt 
u de bibliotheek op de gewo
ne wijze e-mailen; het adres 
is bibliotheck@nbji;.org. 

PTT Post, eerdaags TPG 
Post genaamd, gaat on 
tour. Met een grote pro-
motietruck rijdt men 
sinds 12 maart door het 
land met de 'provincie-
postzegeltour'. Ter gele
genheid hiervan zullen 
maar liefst twaalf bijzon
dere poststempels wor
den gebruikt. Behalve 
deze twaalf kan ik deze 
keer ook nog twee andere 
stempels aankondigen. 

BIJZONDERE 
POSTSTEMPELS 
De ontwerpen van alle 
hier genoemde bijzonde
re poststempels zijn van 
Paul Pleijs uit Den Haag. 

Postzegel Promotietour 
Van 12 tot en met 25 
maart reed de Promotie-
truck van TPG Post door 
Friesland en sinds 26 
maart (en tot en met 8 
april) rijdt diezelfde truck 
door Drenthe. Vanaf 9 
april is Noord-Holland 
aan de beurt. In totaal 

SAMENSTELLING; KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2 5 0 8 AC DEN HAAG 
E-MAIL:KEES.VERHULST(3)WANAD00.NL 

zullen alle twaalf provin
cies worden aangedaan. 
Dit hangt samen met het 
feit dat in elke provincie 
een ander postzegelvelle
tje met Verrassingszegels 
verschijnt. 
In elke provincie wordt 
een bijbehorend bijzon
der poststempel ge-
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bruikt. Ik toon u de de af

beeldingen van de eerste 
twee stempels: die van 
Friesland en Drente. De 
stempels beelden de vlag 
uit van de desbetreffende 
provincie. 
In Collect nummer 32 
staat nadere informatie 
over de halteplaatsen van 
de promotietruck. 

Briefmarken Messe 
Van 4 tot en met 6 april 
werd voor de veertiende 
keer de Internationale Brief

marken Messe in Essen 
(Duitsland) gehouden. 
Eigenlijk gaat het hier 

ven Me^ 
' «><Q 

O, £V 

om een beurs waar zowel 
postzegels als telefoon

kaarten worden verhan

deld en geruild. In het 
stempel is dan ook een 
(oude) telefoon afge

beeld met daaronder en

kele telefoonkaarten. 
Tijdens de Internotionale 
Briefmarken Messe ver

schijnt ook de Neder

landse beursenvelop met 
nummer 200204 (bestel

nummer 632254). 

1; ..JV 

Birdpex 4 
Het is nu al voor de vierde 
keer dat de gespeciali

seerde 'vogelfilatelie'

tentoonstelling Birdpex. 
Na NieuwZeeland 
(iggo), Duitsland (1994) 
en Engeland (1998) is het 
ditmaal de beurt aan Ne

derland om als gastland 
op te treden. Birdpex 4 
wordt op 3, 4 en 5 mei 
gehouden in Leek, in 'De 
Borgen', V^faezenburg

laan 51), samen met 
Noordphila 2002. Meer in

formatie in de rubriek Uit 
de u;ereld uan de/ilatelie. 
Ter gelegenheid van Bird

pex 4 wordt een bijzonder 
poststempel gebruikt 
met daarin een afbeel

ding van een steenuil ĉ  
(Athene noctua). Deze be ° 
schermde vogel is in wer ~ 
kelijkheid niet veel groter ^ 
dan een merel. T 

B i r d p e x = 
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4 .̂W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 17.00, zaterdag 10.00 14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
Email pwmeinhardt@collectura.com 

b o o k s e l l e r s Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer

Piet Heinstraat 3 6 • 2 5 1 8 C H Den Haag kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
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N e d e r l a n d s I n d i ë 

.ë 2 0 0 2 in € 11,90 

Dal Nippon speciale catalogus Japanse Bezetting 2001 in kleur 35,00 
Dai Nippon handboek fiscale zegels Japanse Bezetting 1999 27,00 
Bulterman catalogus postwaardestukken Japanse Bezetting 15,90 
Bulterman cat. postwaardestukken Republik Indonesia 194549 27,20 
Bulterman handboek langstempels Ned. Indië 18641913 11,35 

i^Storm V. Leeuwen catalogus stempels Nederlands Indië 61,25^ 

hM.^m^^mfrm^mmm wm 
D y / y j ' J i i i i J l ' j ' ju j Pi'z.u\'Aï\yA 'AO'J'A .'ilyu/' JDjj'J 

Yvert naaximumkaÉrten Frankrijk 2002 44,90 

P o l e n s p e c i a a l 2 0 0 2 
Fischer speciale catalogus Polen 2002 in kleur 21,90 
Fischer speciale cat. Poolse Gebieden & lokale post 2001, kleur 27,90 
Fischer catalogus Polen 2002 zakformaat, In kleur 9,90 
Barefoot speciale catalogus Polen lokale zegels 1918 ed.1999 22,50 
Barefoot handboek Poolse ExilPost GrootBrittannië 193949 43,10 

j J u ^ J JjJ'i 
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editie 2 0 0 1 in kleur' 

'>2J2JJJ 

Ö ^ J  ^ ^ . i/sJd 
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,i,II.I.NI.III[UM.I.H.U.IhMI 
speciale catalogus Duitsland deel 1 tot 1945 editie 2002 31,80 

j speciale catalogus Duitsland deel 2 na 1945 editie 2002 36,80 
! catalogus postwaardestukken Duitsland 2002 29,65 j 

handboek Plaatfouten Württemberg 18511925 ed. 2001 kleur 39,90 
I speciale catalogus Zeppelin & Luchtpost Duitsland 2002 39,901 

Scott wereidcat. 18401940 "Classic" 2002 59,90 

Scott catalogus USA 2 0 0 2 in kleur 17,90 

Wij leveren alle merken albums, bladen & supplementen ! 

ientiorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
_ ..lail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 
kienhorst.breda@freelernl 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Emall: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa ^^Cepf* xxx 

(bel voor laatste dagprijs) 
Portugal xx/xxx 

Nederland o/xx/xxx 
Ned. gebr. Telefoonkaarten 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoekó, 3201HR 

0181624635 
0629227782 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM
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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 Zwitserlan 

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

Wij adviseren ruimschoots tijd te reserv ;1failllUiti]i bezichtiging, 

l^^vi f f i i i DölTHiwmiaking van €10,= (postgiro 46 00 298) ontvangt u onze 
goed verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 

mp/i blok 1 op brief 

I n f o r m a 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 : ac lm in@van lokven .n l 

beëdigd makelaar t axa teur 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

DE GEHELE VEILING IS OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VANLOKVEN. N L 

mailto:aclmin@vanlokven.nl


2 2 . VERVALSINGEN TEN NADELE VAN 
DE POSTERIJEN (AFLEVERING 8) 

In deze aflevering van 
'Vervalsingen herkennen' 
komen de laatste verval
singen van Frankrijk ter 
sprake die ik in mijn be
zit heb. We mogen er van 
uitgaan dat het hier niet 
om de laatste vervalsin
gen gaat die ooit ten 
nadele van de Franse pos
terijen zijn gemaakt, als 
we zien hoe Frankrijk 
meent zijn usage courant
zegels te moeten vormge
ven en te laten drukken. 

Frankrijk [3] 
Na het opduiken van de 
vervalsingen van het 
type-Marianne de Gan-
don duurde het tot 1975 
voordat er weer een ver
valsing ten nadele van de 
posterijen opdook waar
van men zeker weet dat 
die in grote aantallen is 
vervaardigd. 

0,50/. type-Marianne 
de Becquet 
Begin 1975 werd in de fi-
latelistische wereld be
kend dat er een verval
sing van de zegel van 
0,50 f in het type-Ma
rianne de Becquet was 
opgedoken. In een artikel 
in het Franse postzegel
blad Le Monde des Philate'-
hstes (juli/augustus 1975) 
werden aflseeldingen van 
deze vervalsing gepubli
ceerd. Behalve over een 
ongebruikte versie be
schikte men ook over een 
met deze vervalsing ge
frankeerde brief, die was 
afgestempeld op 31 mei 
1975-
Omdat het brieftarief van 
50 centimes per septem
ber 1974 was gewijzigd 
en deze waarde niet meer 
courant was, trachtten de 
vervalsers alsnog de vel-

Afb. 59" Zegel uan 
2,30 'Faux 

d'Espoflne', gedrukt 
m qjset met tête-

bêche, lijntanding 
ii'/4Xii'/4, blol<i;an 
tien isookongctand 

bekend 

SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

len met vervalste zegels 
voor 35 centimes per ze
gel te verkopen. Ze deden 
dat echter niet via de ta
boes, want dat leverde te
veel risico op; in plaats 
daarvan kozen ze voor 
verspreiding via groot
verbruikers, zoals de wa
renhuizen. Maar omdat 
deze instellingen vooral 
gebruik maakten van 
frankeermachines lukte 
het niet erg, anders wa
ren er vast veel meer brie
ven of kaarten opgedo
ken met deze frankering. 
De originele zegel werd 
gedrukt in plaatdruk; de 
achtergrond van de zegel 
bestaat uit fijne, gegra
veerde lijnen en als perfo
ratie koos de PTT voor 
kamtanding 13x13. De 
vervalsing is gedrukt in 
offset, de achtergrond 
van het zegelbeeld is bij
na egaal met hier en daar 
kleine witte puntjes 
(overblijfselen van het 

wit tussen de gegraveer
de lijnen) en in plaats van 
kamtanding voerden de 
vervalsers hun zegels uit 
met lijntanding 105/4 (af
beelding 58). Wie deze 
vervalsingen heeft ver
vaardigd, en waar en 
wanneer dat gebeurde is 
niet bekend. 

Verualsinflen type-Marianne 
de Briflt 1990-1998 
Voordat ik de vervalsin
gen in het type-Marianne 
de Briat met u doorneem 
wil ik in het kort de 
ontstaansgeschiedenis 
van dit zegeltype schet
sen. In januari 1989 stel
de Paul Quiles, minister 
van P.T.E. (des Postes, des 
Tele'communications et de 

1'Espace) aan de Franse 
president voor om ter 
gelegenheid van de 
Bicentenaire het Franse 
zegelbeeld een nieuw 
gezicht te geven. De 
nieuwe zegels zouden 
een 'demonstratie van 
jeugd en vitaliteit' moe
ten worden. In het voor
jaar van 1989 werd een 
nationale ontwerp
wedstrijd uitgeschreven, 
met als resultaat 788 
zegelontwerpen. 
Na selectie bleven er 
zeven ontwerpen over: de 
zegels van Franck Bemal, 
Claude Bonnehon, Louis 
Briat, Charles Bridoux, 
Claude Jumelet, Cyril de 
la Patellière en Jean-Claude 
Mathias. 

Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen door de auteur van deze 
rubriek kunnen de redactie van Filatelie een brieve 
schrijven. Het adres is: Redacte Filatelie, Khpper 2, 
1276 BP Huizen. 

Ajb. 58-Zegel uan 0,50'Faux Marianne 
de Bequet' - lijntanding 10̂ /4. ••••••••••«••• 

^émè: 

Ajb 5o-Zegel uan 2,50, origineel, 
gedrukt m plaatdruk (grauure), kamtan
ding 15. 

AJb. 61 - Zegel zonder ujaardeaanduiding 
('D'),- origineel, gedrukt in plaatdruk, lijn-
stonsmg. 

Ajb 62-Zegel uan 2,30'Fauxd'Espagne' 
('de Marseille''), gedrukt in qfset, lijntan
ding U'IIXU'IA, ajkomstig van blokken. 

Afb. 63 -Zegel uan 2,30 'Fauxd'Espagne' 
('de Marseille''), gedrukt in ojset, lijntan
ding ii'/4Xii'/4, ajkomstig uan uellen. 



Tijdens de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philexfrance 8g werden 
deze zeven ontwerpen 
aan het publiek voorge
legd. Men kon aangeven 
welk ontwerp men het 
beste vond om in de vorm 
van een nieuwe, nationa
le gebruiksserie (usage
courant) te worden gere
aliseerd. Uitemdelijk 
koos de minister van 
P.T.E. het ontwerp van 
Louis Briat. Al tijdens de 
voorpresentatie werd er 
op gewezen dat dit zegel
beeld op vrij simpele wij
ze zou zijn na te maken! 
Desondanks is de serie 
op I januari iggo officieel 
in gebruik genomen. 
De eerste waarde, 2,30 
francs, werd op 31 de
cember 1989 als eerste 
uitgegeven; daarvoor 
werd het speciale Marian
ne Premier Jour-stempel in 
Parijs gebruikt. De geko
zen zegel was nog niet 
eens uitgegeven of er was 
al een vervalsing ge
maakt. Deze vervalsing 
werd gedrukt in velletjes 
van tien zegels (5x2) 
waarvan het middelste 

verticale paar kopstaand 
was gedrukt. Op de rand 
was de volgende tekst ge
drukt: 178g [vignet] igSg 
(zie ajbeelding 5g). Terzij
de: er bestaan van deze 
vervalsing zowel getande 
als ongetande velletjes. 
De vervalsing werd aan
geboden op een nage
maakte 'ofificièle' eerste-
dagenvelop, die werd af
gestempeld met een 
eveneens vervalste eerste-
dagafstempeling. Het fi-
latelistische blad Timbro-
scopie van februari 1990 
meldde dat een vervalste 
FDC en dit blokje met een 
brief naar eindredacteur 
Georges Bartoli was ge
zonden. De 'vervalser' 
schreef de redactie dat hij 
de - volgens hem goed 
nagemaakte - vervalsing 
in Spanje had laten druk
ken in blokjes van tien. 
Hij wenste Bartoli een 
'goed filatelistisch jaar 
1990' toe. 
De originele zegels - de 
zegel van 2,30 francs, de 
zegel met de letter 'D' als 
waardeaanduiding (ge
drukt omdat men nog 
niet wist wat het nieuwe 

tarief zou worden), de ze
gel van 2,50 francs en de 
zegel Sans Valeur (zonder 
waardeaanduiding) -
werden alle in plaatdruk 
vervaardigd en zijn als 
zodanig duidelijk her
kenbaar aan de gegra
veerde lijnen (zie afbeel
ding 60). De zegels ko
men voor met normale 
kamperforatie, rechte 
lijn- of stansvorm en zo
genaamde hgnes ondule'es 
(golflijnstans). Men heeft 
in de loop van de jaren 
verschillende papiersoor
ten gebruikt: normaal pa
pier zowel als verschil
lende soorten zelfklevend 
papier. 

Zoals ik hiervoor al 
schreef waren de zegels 
in het type-Marianne de 
Briat heel gemakkelijk na 
te maken (zie de afbeeldin
gen 61 toten met 77). Dat 
gebeurde vooral met be
hulp van offsetdruk. Wat 
verder een rol speelde is 
dat men juist in die perio
de kleurenkopieermachi-
nes ging gebruiken; met 
behulp van computer en 
scanner waren vrij ge

makkelijk kopieën te ma
ken van bestaande mate
rialen. Men heeft dit dan 
ook uitgebreid gedaan. 

Eerste 'Faux de Marseille' 
(2,30/.) 
In januari 1991 meldde 
Timbroscopie een nieuwe 
vervalsing ten nadele van 
de post, die was aange
troffen op een brief geda
teerd 30 oktober iggo. 
Tegelijk werd er melding 
van gemaakt dat de per
foratie van de vervalsing 
bestond uit lijntanding 
II, in plaats van kamtan-
dingi3. 
De eigenaar van de Bar-
Tabac op de Place Castel-
lane in Marseille was 
grootafnemer van post
zegels van 2,30 f; hij zet
te 30 tot 40.000 zegels 
per maand om ofwel 300 
ä 400 vellen. Toen zijn 
bestelling op een bepaald 
moment slechts 10.000 
zegels bedroeg (100 vel
len) wekte dit de argwaan 
van de posterijen. Com
missaris Chaterine Lanzi 
van de Service des Rensigne-
ments de la Police Judicaire 
(Criminele Recherche af

deling Financiële zaken) 
kreeg opdracht informa
tie in te winnen en te pro
beren de vervalsers op 
heterdaad te betrappen 
en te ontmaskeren. 
Op 14 februari 1991 meld
de Le Dauphme' Libe're' op 
grond van het onder-
zoeksbevel van rechter 
Franck Landau van het 
Openbaar Ministerie van 
Toulon, dat op dinsdag 
12 februari 1991 in Mar
seille en de omgeving van 
Toulon de eerste vellen 
vervalste zegels in beslag 
waren genomen. Ook 
werden tijdens deze 
grootscheepse operatie 
tegen de dertig verval
sers, helers en wederver
kopers gearresteerd. 
Complete drukkerijen 
werden ontmanteld. 
Bi] de gearresteerde bar-
tabac-handelaar van de 
Place Castellane werden 
nog 28.000 vervalste 
'postzegels' onderzijn 
matras gevonden. Daar
aan had hij 39.200 frs. 
kunnen verdienen. Hij 
kocht de 'zegels' voor 
0,90 franc per stuk en 
verdiende dus 1,40 franc 

AJb 54 - Zegel uan 2,30'Foux de Nice', 
enkelkleuriflc fotokopie, slechte kuialtteit 
kopie, lijntanding ii'/^ 

Ajb 65-Zegel uan 2,30'FauxdeMontcs-
cot', cnkclklcurigefotokopie, slechte kwali
teit kopie, ongetand met lijntjes voor het 
lossnijdcn. 

Ajb 66 - Zegel uan 2,30'Faux de Mar
seille', gedrukt in offset, imitatie kamtan-
dingi3. 

Afb 67-Zegel uan 2,30'Faux de Mar
seille', gedrukt in oj^ct, ongetand 

H 

\ PO SI 
Afb 68-Zegeluan2,3o'Fauxde 
Paisieux', driekleuren-fotokopie, verticale 
lijnscannmg, ongetand 

Afb 6g - Zegel van 2,30 'Faux de Marseille' (nieuu) type), gedrukt in qfsct, zoals 
in de vellen met tussenstrook, ongetand 

Afb 70-Zegel van 2,30'FauxdeFrejus', 
driekleuren-fotokopie, horizontale lijn
scannmg, ongetand 



per verkochte 'zegel'. 
Een uitvoerig verslag, ge
publiceerd in Timbroscopie 
van april 1991, meldde de 
verkoop van vele duizen
den vervalsingen sinds 
oktober iggo in Toulon 
en Marseille èn het oprol
len van de vervalsersben
de en inbeslagname van 
'zegels' en geld. Ook 
werd gemeld dat de fos-
forbalk op de nagemaak
te zegels ontbreekt, een 
feit dat de post attent 
maakte op het bestaan 
van de vervalsingen. De 
machines de tri automatique 
(opzetstempelmachines) 
weigerden de brieven 
daarom te verwerken. 
Ook het verschil in tan
ding, een soort kamtan-
ding II in plaats van 13, 
viel op. 
Volgens hetzelfde verslag 
kochten de wederverko
pers de vervalsingen voor 
I franc per stuk; ze ver
kochten soms duizend 
'zegels' per dag! Timbro
scopie riep zijn lezers op 
vooral brieven uit Var en 
Bouches-du-Rhóne uit de 
periode oktober iggo tot 
februari/maart iggi op 

vervalsingen te controle
ren. 
Dat de vervalsers beken
den in de filatelistische 
wereld waren, blijkt uit 
het feit dat zij inmiddels 
de tanding hadden aan
gepast naar 'kamtanding' 
13-
In La PhilatelicJrangaise 
van mei iggi werden ver
valsingen gemeld en af
gebeeld die ontwaard wa
ren methetvlagstempel 
13 Marseille CTA Bouches du 
Rhone 31.1.19.14H. De 
tandingmaat van deze 
vervalsingen was ii'li en 
op de 'zegels' ontbraken 
de fluorescerende stre
pen. 
Op 3 april iggi bood een 
Parijse hanclelaar twee 
brieven aan met daarop 
zegels met tanding 13; hij 
rekende er vijfhonderd 
frank per stuk voor. Zijn 
(hier letterlijk afgedruk
te) toelichting luidt: Je 
vous rappeler que Ie dentele' 
13 est rare sur lettre, beau-
coup plus que Ie 11 ('Ik her
inner u er aan dat de tan
ding 13 op brief schaars 
is, veel schaarser dan tan
ding 11.'). 

Dat vervalsingen geld op
brengen blijkt uit de aan
biedingsfolder van Les 
Promotions Nice Philatelie 
van lente/zomer iggi. 
Voor Marianne de Briat, 
2,30 f., 'Faux de Marseil
le'wordt per stuk 
g5 franc gevraagd en voor 
een blokje van vier 
375 franc. Verder kost 
l'unite'sur lettre ayant voy
age' (enkelfrankering op 
echt gelopen brief) igo f 
Dat men ook op andere 
wijze bezig is geweest 
met het vervalsen blijkt 
uit de volgende voorbeel
den: 
- vervalsingen gefabri
ceerd op een éénkleuren-
kopieermachine, voor
zien van lijntanding ii'li, 
de meest voorkomende 
tandingmaat op de perfo
ratiemachines in drukke
rijen en binderijen; 
- vervalsingen geko
pieerd op een éénkleu-
renmachine met meege-
kopieerde lijntjes waar
langs men de vervalsin
gen voor gebruik kon af
knippen; 
- fotokopieën vervaar
digd met behulp van drie

kleurenkopieermachi
nes, respectievelijk-prin
ters. Het beeld werd op
gebouwd via lijnscan-
ning. Al naar gelang de 
stand waarin de originele 
zegels bij het kopiëren 
werden neergelegd wer
den dit horizontale of 
verticale lijnen. Kopiëren 
met gebruikmaking van 
een computer (waarbij 
het zegelbeeld met be
hulp van een stochastisch 
raster wordt opgebouwd) 
komt ook voor. 
Zelfs aanbrengen van zo
genaamde fosforstrepen 
kwam voor, net als kam-
perforatie die met behulp 
van een speciale stans-
vorm op de drukpers 
werd vervaardigd. 
Behalve zeer professione
le drukpersen werden 
ook eenvoudige offset
machines ingezet voor 
het vervalsen. De afdruk
ken zijn dan slecht. Men 
gebruikt ook allerlei 
soorten papier: met en 
zonder witmaker en met 
en zonder strijklaag. Al
les wat men maar kan ge
bruiken wordt voor het 
vervalsen toegepast. Zo

dra de normale postze
gels in ongetande vorm 
in carnets aan de loketten 
worden verkocht, worden 
er ook niet-geperforeerde 
vervalsingen op de markt 
gebracht, zelfs complete 
carnets worden gemaakt. 
De laatste zullen wel spe
ciaal voor de verzamelaar 
zijn aangemaakt. 
Hoeveel vervalsingsvor-
men er bestaan is niet be
kend. In het artikel Mo
dern French Postal For,genes 
made m the Period iggo-
iggS compared with Genui
ne Stamps, gepubliceerd 
in het tijdschrift Fakes For
geries Experts (nummer 3, 
mei 2000, pagina's /g tot 
en met log) heb ik zowel 
de originele als de verval
ste zegels zeer uitvoerig 
besproken en afgebeeld. 
Bij de op deze pagina's 
afgebeelde voorbeelden 
worden vaak plaats- en 
landennamen vermeld; 
die geven aan waar de 
oorsprong van de verval
singen moet worden ge
zocht, of in welke plaat
sen de vervalsingen voor 
het eerst werden afge
stempeld. 

A POt 
Ajb 71 - Zegel van 2,30 'faux de Pierrcfitte 
s/Seinc', gcdrulrt m ojsct, ongetand. 

Ajb 72-Zegelzonderwaardeaandwdmg 
('D'), 'Faux de Roucn', driekleuren-Jotoko-
pie, horizontale lijnscanninfl, ongetand. 

Ajb. 73 -Zegel uan 2,50 'Fauxde Paris', 
dnekleuren-Jotokopie, horizontale lijn-
scanning, ongetand. 

Ajb. 74-Timbre Sans Valeur (=2,80 J) 
'Faux de Persan', uierkleuren-pnnting, met 
behulp van de computergescand beeld met 
stochastisch roster, ongetond 

QUE fmt 
Ajb 75 -Timbre Sons Valeur (=2,8o/5,ooJ) 
'Faux de Lyon/de Marseille', jjedrukt m ojjset, 
tujeejiuorcscerendc bolken (slecht zichtbaor), 
lijntondingi3"/ix:37i 

Ajb 76 - TSV (=3,ooJ)'Faux de Marseil
le', gedrukt m ojset, met twee Jluoresceren-
de balken (goed zichtbaor), machinale imi-
totie kamtanding 13. 

<i.S.V» * WVK* SX?».. 

Ajb. 77 - Detailopnamc onder de ultrouiolette lamp uan dejiuorescerende balken 
uon ajbeeldmg 76. 
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SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Pruisische postbeambten, anderhalueeeuu) geleden indrukwekkende, kleurrijke uniformen 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Degen om! 
Of alles bij de post vroe
ger beter was kan een on
derwerp van discussie 
zijn, maar zeker is dat 
werken bij de post des
tijds een status had die 
nu verdwenen is. Niet al
leen hoge functionaris
sen, maar ook bestellers 
waren ambtenaren die 
een ambtseed hadden af
gelegd - het waren in ie
der geval geen van de 

ging was ondenkbaar. 
Over die uniformen bij de 
Pruisische staatspost 
geeft de Briefmarken-
Spiegel van januari een 
aardig artikel met vele il
lustraties. 

Postzegeljubilea 
In het februarinummer 
van het hiervoor ge
noemde blad en m de 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung nummer 2/2002 
wordt veel aandacht ge
schonken aan het feit dat 
honderdvijftig jaar gele-

Anderhalue eeuw oud zegels uan Thurn und Taxis en Oldenburg 

straat geplukte scholie
ren. Strikte uniformvoor
schriften bevestigden die 
status en vooral in de ne
gentiende eeuw wedijver
den de posterijen in de 
diverse Duitse staten met 
elkaar door middel van 
fraaie, veelkleurige uni
formen. Een postdirec
teur die zonder degen 
aan zijn zijde de straat op 

den de eerste postzegels 
van Thurn und Taxis uit
kwamen. Ofschoon de 
postdienst van de vorsten 
van Thurn und Taxis al 
bijna drieëneenhalve 
eeuw bestond en eens 
bijna geheel Europa be
diende, hebben de post
zegels met hun naam 
slechts vijftien jaar dienst 
gedaan, want toen ging 

hij over in de Pruisische 
post. Daarbij werden de 
zegels zowel gebruikt in 
staten waar de Thaler als 
munteenheid werd ge
bruikt als in de zuidelijke 
gebieden met de Gulden. 

Olympische Winterspelen- ueelfilatelistisch materiaal... 

De Briefmarken-Spiegel 
brengt overigens in het
zelfde nummer een arti
kel over de postzegels 
van het groothertogdom 
Oldenburg, die eveneens 
in 1852 voor het eerst 

verschenen. De negen
tien verschillende zegels 
van dit staatje werden in 
1868 buiten gebruik ge
steld toen Oldenburg tot 
het Norddeutsche Postbezirk 
toetrad. 

Wat ooit een betrekkelijk 'modern' idee was - het houden uan een Dag uan de Postzegel - is inmiddels op ueel 
plaatsen een traditie gemorden 



'Let the Games begin' 
Meer van onze tijd is de 
bescliouwing die in de 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung nummer 3/2002 
te vinden is onder de titel 
l/on Chomonix bis Salt Loke 
City. De filatelistische re
flectie van de Olympische 
Winterspelen gaat terug 
tot het begin van de jaren 
'20 van de vorige eeuw. In 
onze tijd hebben behalve 
de Duitsers vooral de 
Fransen veel zegels aan 
dit evenement gewijd. 

En in het Amerikaanse 
Lmn's Stamp News (4 fe
bruari) worden de afbeel
dingen gepresenteerd 
van alle achttien gelegen-
heidsstempels die in de 
diverse plaatsen in de 
staat Utah gedurende de 
spelen werden gebruikt. 

Idee sloeg aan 
Nog meer fdatelistische 
geschiedenis is te vinden 
in het Franse postzegel
blad Echo de la Philatelie 
van februari. Het gaat 
dan om de Dag van de 
Postzegel. In Nederland 
is die traditie - die slechts 
één keer, in 1943, een bij
zondere zegel opleverde -
nooit erg van de grond 
gekomen, maar in Duits
land en in Frankrijk wel. 
In het laatstgenoemde 
land wordt ieder jaar in 
maart in vele plaatsen 
een speciale manifestatie 
georganiseerd, die tegen
woordig vergezeld gaat 
van een corn2t dat zegels 
bevat ter gelegenheid van 
het Féte du Timbre. De Echo 
vertelt er alles over en 
meldt daarbij eerlijk dat 
het allemaal in Danzig 
begon; in 1934, meteen 
congres en een speciaal 
stempel. 

De Duitsers en Oostenrij
kers pikten het idee op en 
ook België volgde: dat le
verde in 1937 een bijzon
der stempel op. Frankrijk 
kwam in 1944 met een 
bijzondere zegel en heeft 
die traditie tot op de hui

dige dag voortgezet, te
genwoordig gecombi
neerd met een toeslagze
gel. Duitsland begon er 
in 1976 mee, Berlijn al in 
1951 en ook de Oost-
Duitsers lieten zich niet 
onbetuigd. Kortom - er 
valt wat betreft de Dag 
van de Postzegel heel wat 
te verzamelen, zeker als 
de geruchten waar zijn 
dat er ook bij ons weer 
zegels ter gelegenheid 
van het evenement zullen 
worden uitgegeven. 

Jodenvervolging 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie van februari 
brengt de eerste afleve
ring van een artikelen
reeks over de jodenver
volging in het Derde Rijk. 
In februari gaat het over 
de aanloop, met onder 
andere aandacht voor de 
nog door president Hin-
denburg ondertekende 
Rijkswet van 7 april 1933. 

De door Hmdenburg ondertekende 
Rijksuiet uan 7 april 1933 luidde 
uoor dejoden m Duitsland een 
inktzujarte periode in. 

Op grond van die wet 
werden niet-Arische 
ambtenaren uit de dienst 
verwijderd - en dat op een 
moment dat de nazi's 
nog helemaal niet de 
meerderheid in de Rijks
dag hadden. Hindenburg 
had wel bepaald dat de 
wet niet zou gelden voor 
joodse frontsoldaten uit 
de Eerste Wereldoorlog. 
Over de zogenoemde 
Ariërverklaring moest 
vaak veel gecorrespon
deerd worden en het arti

kel is dan ook met vele 
brieven en poststukken 
geïllustreerd. 

Volop nieuws 
Het Amerikaanse postze
gelweekblad Linn's 
Stamp News had in de af
gelopen tijd heel wat te 
melden. In het nummer 
van 17 december 2001 
vinden we een artikel 
over de Amerikaanse se
rie van 1851-1857, die in 
1861 moest worden inge
trokken en ongeldig ver
klaard als gevolg van de 
burgeroorlog die toen 
woedde. 

In de opstandige zuidelij
ke staten waren namelijk 
grote voorraden van die 
zegels aanwezig; de 
noordelijken waren bang 
dat hun tegenstanders 
met de opbrengst van die 
zegels de strijd zouden fi
nancieren. 
Op 7 januari meldde het
zelfde blad dat een van de 
productiefste ontwerpers 
van Engelse zegels, David 
Gentleman, in het verle
den tevergeefs heeft ge
tracht het profielportret 
van koningin Elizabeth, 
dat op alle Britse gele-
genheidszegels staat, te 
laten vervallen. De We
reldpostunie (UPU) heeft 
de Engelse post toege
staan om in plaats van de 
landsnaam de afbeelding 
van de heersende Britse 
vorst of vorstin te gebrui
ken. Engeland voerde in 
1840 als eerste postzegels 
in en vond het als enige 
gebruiker van dit fran-
keermiddel niet nodig de 
landsnaam te vermelden. 
Inhakend op de traditie 
die bij de munten was 
ontwikkeld koos men 
voor een portret en profil 
van koningin Victoria. 

Gentleman vindt dat het 
verplichte gebruik van 
een figure head storend 
werkt bij het grafisch 
ontwerpproces. We moe
ten hierbij wel aanteke
nen dat de afbeelding van 

Ooit werd gevreesd dat zegels zoals deze de zuidelijke partij in de Amerikaanse Burgerloorlofl de middelen zou 
uerschajfen om de strijd uoort te zetten. 

In de loop uan de ajgelopenjaren 
ujcrd het formaat van het portret 
uan koningin Elizabeth II op En
gelse zegels drostisch uerkleind -
maar Dauid Gentleman umdt dot 
nog niet genoeg... 

het portret van koningin 
Elizabeth in de loop der 
jaren kleiner en beschei
dener is geworden. Maar 
afschaffen is er (nog) niet 
bij! 
En op 14 januari waar
schuwde Linn's er voor 
dat brieven en andere 
poststukken die ontsmet 
zijn om anthraxvergifti-
gingen tegen te gaan, 
verkleuringen kunnen 
vertonen. Witte envelop
pen en briefkaarten zien 
er bruinachtig uit, net 
alsof ze lang in de zon 
hebben gelegen. Ook 
gegomde adresetiketten 
worden door de behande
ling aangetast. En nog 
onlangs werd bekend dat 
enveloppen die zegels be
vatten die in Hawidstro-
ken of cellofaanzakjes 
verpakt zijn onherstel
baar beschadigd kunnen 
worden. Zie daarvoor het 
berichtje op pagina 260 
van dit nummer van 
'Filatelie'. HANSGABRIÊLS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Biografie van Brecht 
In De Brug, het februari
nummer van het twee
maandelijks orgaan van 
Philatelica Den Haag 
staat een biografie over 

Berthold Brecht, die met 
zijn toneelstukken streed 
tegen het conventionele 
theater, dat er op uit is 
om de toeschouwers 
emotioneel te laten re
ageren in plaats van het 
gezonde verstand te ge
bruiken. 

Na de Tweede Wereld
oorlog keerde Brecht te
rug naar Europa en ves
tigde zich in Zwitserland. 
Hoewel hij in 1953 zijn 
sympathie voor landen 
achter het toenmalige 'ij
zeren gordijn' niet onder 
stoelen of banken stak, 
werd hij toch in het wes
ten alom gewaardeerd en 
geprezen. 

Onleesbaar? 
Belangstelling en waar
dering voor zeer oude 
brieven wordt opgeroe
pen in het februarinum
mer van De Posthoorn, 
het tijdschrift van de 
stichting leugdfilatelie 
Nederland (JFN). Mooie 
afbeeldingen van twee 
heel oude brieven (1565 
en 1752) maken duidelijk 
dat met name de zeer oude 
brieven voor de leek nau
welijks leesbaar zijn. In
teressante toevoegingen, 
zoals met de schuit uan uier 
uren 6 jher (september?) 
1752 zullen ongetwijfeld 
de belangstelling voor dit 
verzamelgebied vergro
ten. 

VN: leuk en betaalbaar 
Het blad Onder de loupe 
genomen (februari 2002) 
van de Postzegelvereni
ging Haarlemmermeer 
gaat uitvoerig in op het 
verzamelgebied Verenig
de Naties. Complete ver
zamelingen van bijvoor
beeld de Verenigde Na
ties New York zijn op vei
lingen vaak voor een 
schijntje te koop, zeker 
als wordt gekeken naar 
de aanschafprijs. 

Berthold Brecht: .belicht in'De 
Brug' (Philatelica Den Haag), 

Van de dne postadministratics die 
de Verenigde Naties rijk zijn (Neu; 
York, Genèue en Wenen) is die in 
de Amerikaanse stad de oudste. 



Het eerste blok van deze 
postadministratie maakt 
daarop een uitzondering. 
Als dat postfris is, neemt 
een veilinghouder het uit 
de verzameling om het 
apart te veilen. Is het 
blok daarentegen ge
stempeld (of ongestem
peld met plakker) dan is 
de aardigheid er af en 
blijft het netjes in het al
bum! De conclusie van de 
schrijver is echter dat het 
toch een leuk en betaal
baar verzamelgebied is 
met smaakvolle zegels. 

Koloniale politiek 
De kolonisatie door de 

. 'l'Si^Ms: 

Vanzelfsprekend ging de 
regering uiteindelijk 
door de bocht, toen in 
1885 de keizerlijke 
machtiging tot verwer
ving van de kolonie werd 
verstrekt. 

Voel de tekst 
Ruim 175 jaar geleden 
ontwierp Louis Braille 
een communicatiemiddel 
voor blinden, een feit 
waarover in het februari
nummer van het maand
blad van de Zuid-Hol
landse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
ZHPV een bijdrage te vin
den is. 

Het aan Louis Braille toegescfireuen schnjt uierd eyenlijk door anderen 
ontuiikkeld. 

Duitsers in Afrika nam 
een aanvang op 4 no
vember 1884, toen dr. 
Carl Peters, tegen de zin 
van zijn regering in, voet 
aan wal zette in Zanzi
bar. Het complete ver
haal kuntu lezen in 
Deutsche Post van janu
ari 2002 (Filatelistenver
eniging Duitsland). Het 
initiatief tot koloniseren 
ontstond dus niet in re
geringskringen; herwa
ren vertegenwoordigers 
uit de industrie, het 
banlcwezen en de handel 
die al in 1882 de Deutsche 
Kolonialuerein oprichtten. 

Het zal niet alom bekend 
zijn dat Braille niet de 
echte uitvinder is van het 
tastbare puntjesschrift, 
want dat werd vóór 1825 
al in het Franse leger ge
bruikt om berichten ook 
in het donker leesbaar te 
maken. Veel landen ga
ven postzegels uit met 
betrekking tot het brail
leschrift en voorbeelden 
daarvan verluchten het 
artikel. 

Kenmerkende stijl 
Het leven en werk van 
een heel vermaarde post
zegelontwerper uit Oost 

Europa wordt uitvoerig 
beschreven in Oost Euro
pa Filatelie (nummer i, 
2002). Het betreft de op 
24 juli i860 geboren 
Alfons Mucha, die zijn 
beroemdheid onder 
andere dankt aan de 
Hradschin-uitgifte van 
Tsjechoslowakije. 

Jugendstil-zeflel van Mucha, 
ontujorpen voor Tsjechoslomokije. 

Mucha wordt beschouwd 
als een van de grondleg
gers van de Jugendstil. Op 
22-jarige leeftijd kwam 
Mucha in contact met 
graaf Khuen Belassi, die 
hem financieel in staat 
stelde te gaan studeren 
aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in 
München. Sarah Bern
hardt gaf hem een exclu
sief contract voor het 
ontwerpen van de affi
ches voor haar voorstel
lingen. Zijn stijl ken
merkte zich door afbeel
dingen van betoverende 
vrouwen met wapperen
de haren en sierlijk val
lende gewaden. Met deze 
wetenschap is het niet 
moeilijk om Mucha's 
ontwerpen terug te vin
den in de Tsjechische ca
talogi. 

Voor en na Amiens 
Een interessant artikel 
over Franse krijgsgevan-

Toen het urcdesuerdratj uan Amiens, dat op 25 maart 1802 werd afslo
ten, in 1803 werd geschonden betekende dat, dat er een eind kujam aan 
achttien maanden vrede. Generaal Bonaparte u;as er op uit het Franse 
grondgebied te vergroten, andere landen - Engeland in het bijzonder -
uiilden er voor zorgen dat hij zijn zm niet kreeg. De Slag bij Waterloo 
(1815) u;as inde maak... 

genenpost uit Engeland 
gedurende de periode 
1756-1815 staat te lezen 
in Britannia News van fe
bruari 2002, het tijd
schrift van de gelijkna
mige studiegroep. Het 
artikel beschrijft twee 
perioden, te weten die 
tot 1802 (waarin de Vre
de van Amiens tot stand 
kwam) en het tijdperk 
daarna. 
Mooie afbeeldingen en 
vertalingen van briefge-
deelten maken het geheel 
tot een boeiend verhaal. 

Niet zo stom 
De stomme nommerstempels 
van Nederlanci heet een ar
tikel in het februari/-
maartnummer van Plak
ker, het tweemaandelijks 
clubblad van de NVPV af
deling Boskoop. Het arti
kel geeft uitleg over het 
gebruik van de nommer
stempels, die in de dage
lijkse omgang al snel 
'puntstempels' gingen 
heten. Alleen al om het 

feit dat er twee van die 
nommerstempels hebben 
bestaan zonder nommer 
rechtvaardigde die 
naamsverandering. 

Portzegel met 'nommerstempel' 
(inditgeval met nummer). 

Waar en waarom die 
nummerloze puntstem
pels werden gebruikt, 
wordt uitvoerig toege
licht in het artikel. Maar 
liefst vier boelcwerken 
werden geraadpleegd 
voor de totstandkoming 
van dit interessante ver
haal. PETER VAN SPELLEN 
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kosel.nl 
Meer dan 21.000 artikelen op 1.200 pagina's. Altijd aetueei! 

Wereldwijd porto-vrij thuis bezorgd! 
AdolfKDsdKG,Hebragassse7-9,A-1095Wenen.OosIennjk,Tel 0O43/l/«)643O3-O,Fax -33,E-mail mSxgkoselnl 

LiT^ OTE^^ÄTD(Q)ff^ÄL 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625. 

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

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-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!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieénservice 

Veilingschema 

april 2002 
september 2002 
januari 2003 
mei 2003 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel. 0592-350486 
fax 0592-355861 
email: j zinkstok@poveia nl 
http://www.poveia.nl 

meer dan waard. 

S R P E "Jumbo" 

Afmetingen: 
Ringband: 
535x410x55 mm 
Bladen: 
510x360 mm 
Nutt. opp.: 
508x340 mm 
Inh. verm.: 
max 70 bladen 

Blauw gewatteerde ringband 
2-zljdig bruikbare bladen 

Kartonnen verstevigingsvel 
voor in bladen, per 5 vel 

Bestel nr. 6055 
Bestel nr. 6053 

Bestel nr 6054 

€35,90 
per blad € 2,70 
per 5 bladen, bladprijs 

€ 3,05 

Verkrijgbaar bij iedere post2egelhandel. 
Voor informatie en uitgebreide SAFE foider: 

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

1 1 

ï—f-~ FILATELIE DE BOEIER - f - J 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

-j- Nederland & GR ^ -
-j- Rep. Suriname -af

Indonesië 
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 GESTEMPELD (nrs. vigs. NVPH) 
1 15,90 
2 13,60 
3 61,00 
6 51,00 
9 17,30 
12 86,50 
25 25,50 
29 68,00 
44 40,80 
56-76 20,40 
97 17,00 
98 11,20 
99 24,90 
104 77,00 
105 68,00 
136-8 72,50 
177-98 32,90 
212-9 19,90 
225-8 7,25 
229-31 9,90' 
232-5 5,50 
238-9 19,30 
240-3 14,50 
244-7 22,50 
257-60 13,40 
265-6 4,50 
270-3 10,50 

278 5,70 
289-92 3,20 
305-9 2,25 
318-22 2,70 
327-31 2,50 
346-9 37,50 
350-5 2,25 
356-73 72,00 
356a-d 39,70 
402-3 4,10 
428-42 5,65 
500-3 1,00 
508-12 1,00 
513-7 1,95 
534-7 8,85 
550-5 12,50 
556-60 19,00 
563-7 6,15 
568-72 7,50 
573-7 5,45' 
578-81 6,80 
583-7 5,90 
592-5 20,40 
596-00 3,65 
602-6 6,80 
607-11 4,10 
612-6 5,90 

641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
683-7 
688-92 
695-9 
702-6 
715-9 
722-6 
731-5 
738-42 
752-6 
759-63 
779-83 
786-90 

'802-6 
854 
917 
932-6 
937 
965-9 
978-82 
983 

NED. INDIË GESTEMPELD 
31-7 14,50 
135-7 12,50 
138-41 2,10 
142-8 1,50 
167-70 6,80 
172-5 8,50 

176-9 4,20 
180 0,25 
182-5 3,20 
186-94 1,10 
195-04 5,70 
205-10 10,70 

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

CURACAO-N.A. GESTEMPELD 
13-7 9,40 
18 12,50 
19-23 15,90 
24 7,60 
25 4,70 
26-8 35,00 
29-34 12,50 
35-41 36,00 
42 21,00 
43 21,00 
68-70 25,00 

89-99 25,00 
100 0,50 
101-2 2,50 
104-20 125,00 
126-34 6,90 
135-7 19,70 
141-52 16,50 
153-7 6,20 
168-77 12,80 
185-94 24,50 
195 5,50 

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

SURINAME GESTEMPELD 
16-20 7,50 
21 8,00 
34 5,50 
35 9,50 
36 8,20 
40 108,00 
48-55 32,50 
65-8 11,30 
87-99 29,50 

127-9 2,25 
130-6 14,00 
137-40 9,00 
141-4 14,50 
146-9 9,90 
151-6 10,00 
179-82 7,50 
183-6 4,50 
187-9 2,20 

190-3 
194 
195-6 
197-9 
202-5 
220-8 
229-38 
280-3 
309-11 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e 

7,25 
3,65 
5,90 
3,65 
4,50 

11,35 
4,10 
2,95 
3,85 
2,60 
4,50 
3,40 
4,50 
3,10 
4,10 
2,95 
2,25 
2,15 
2,50 
1,35 

14,75 
3,85 
1,60 
3,85 
1,80 
1,80 
6,80 

1026-9 1,35 
1042 4,40 
1052pr 6,10 
1063 1,70 
1068-71 0,95 
1305 1,70 
1396-8 1,15 
1399-01 1,00 
1427 2,05 
1557-9 1,35 

roltanding 
19-31 62,50 
57-70 47,50 
74-7 31,30 
78-81 10,90 
82-5 11,30 
86-9 13,50 
94-7 21,50 

port 
13-26 35,40 
44-60 12,50 
80-106 7,95 

dienst 
9-15 29,50 
16a-9a 21,50 
25-6 7,70 

(nrs. vIgs. NVPH) 
1,35 
6,80 
4,00 
0,90 
2,85 
0,90 

239-40 0,90 
241-5 2,40 
266-71 2,10 
289 90,00 
290-2 7,00 
293-7 9,00 

(nrs. vIgs.NVPH) 
0,60 
0,50 
7,75 
4,50 
1,90 

37,50 
15,00 
13,50 
1,30 
7,30 
2,50 

265-8 2,00 
271-4 1,40 
275-90 1,60 
298-02 2,60 
315-7 1,90 
460-8 5,00 

luchtpost 
4-16 14,00 
18-25 97,50 
45-52 10,75 
69-81 4,40 

(nrs. vIgs. NVPH) 
5,40 
4,75 
4,50 

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

18,00 
13,00 

luciitpost 
1-7 4,50 
20-2 15,50 
53-9 2,00 

port 
17-32 10,90 
33-35 1,35 
36-46 43,00 
47-57 3,20 

-mail. Levering aan 
nieuwe klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot 120,-
euro + 2,- euro adm.kosten; daarboven franco aangetekend. 
Min.order svp 20,- euro. Levering zolang de voorraad strekt. 
zetfouten voorbehouden 

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

http://kosel.nl
http://www.poveia.nl
http://www.filateliedeboeier.nl


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sprolcen van afbeelding melding 
3/352 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de a%ebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
35'o2. Noordse uitgifte, he
dendaagse kunst. 
€ 3 .  . 'Radar II' van Stefan 
Lindfors (12 m stalen con
structie met binnenin licht). 

ANDORRAFRANS 
42'o2. Olympische Winter
spelen. 
€0.58. Skiër, olympische rin
gen. 

i83'o2. Hotel Rosaleda. 
€0.46. Hotelgebouw. 

roiM WAn» wimttA n AA^ 

ANDORRA SPAANS 
2i'o2. Frankeerzegels. 
€0.25, 0.50. Wapenschild. 

314 
ARAIENIË 
2ii2'oi . Europees jaar van 
talen. 
350 d. SymboHsche afbeel
ding met hoofden. 
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350: 

22i2'oi. Tien jaar Republiek 
Armenië. 
300 d. Armeense vlag tegen 
lucht. 
24i2'oi. Traditionele am
bachten, transport. 
180, 205 d. Resp. kar, faëton. 

25i2'oi. Medicinale planten 
in Armenië. 
85, 205 d. Hypericum perfo
ratum, Thymus serpyllum. 

BELGIË 
43'o2. Brugge 2002, cultu
rele hoofdstad van Europa. 
Driemaal €0.42. Restauratie 
en nieuwe architectuur, klas
sieke en hedendaagse mu
ziek, tentoonstellingen en 
hedendaagse kunt. 
43'02. Vrouw en kunst. 
€0.42,0.84. Resp. Anna 
Bijns (14941575, dichteres), 
Anna Boch (18481936, schil
deres). 

BULGARIJE 
igii'oi. Kerst. 
0.25 L. Kerststal. 

fr..y. bbArAPils 

iQii'oi. Vuurtorens aan 
kust Zwarte Zee. 
0.25, 0.32 L. Vuurtoren bij 
resp. Schabla, Kaliakra. 

27ii'oi. Klooster Zograf. 
Velletje met 0.25,0.651. 
Resp. klooster Zograf in 
monnikenrepubliek Athos 
(Griekenland), George Zo
graf (beschermheilige kloos
ter, icoon 12de eeuw). 

i2i2'oi. Bulgaarse cartoon. 
0.25 L. (velletje met drie ze
gels en drie aanhangsels). 
i7i2'oi. Tweehonderdste 
geboortedag Vincenzo Bellini 
(18011835), Italiaans com
ponist. 
0.25 L. 
2ii2'oi. Bouwers van Bul
garije. 
o.io, 0.25,0.30, 0.65 L. 
3i'o2. Euro, gezamenlijke 
Europese munteenheid. 
0.65 L. Euroteken en Europe
se sterren. 
23i'o2. Vijfüg jaar ontwa
peningscommissie Verenig
de Naties. 
0.25 L. Boekje lucifers. 
2gi'o2. Balkanmax' 2002. 
Velletje met 0.25, 0.65 L. 
Resp. rotsformatie, vogel 
(Buteoruflnus). 
5a'02. Olympische Winter
spelen in Sak Lake City. 
0.25, 0.65 L. Resp. kunst
schaatsen, snowboarden. 

DENEMARKEN 
i33'o2. Versieren openbare 
ruimtes. 
4., 5. kr. Twee beelden van 
Hanne Varming in luchtha
ven Kastrup, Kopenhagen, 
resp. achterzijde, voorzijde. 

i33'o2. Toeslagzegel voor 
'Landsforeningen LEV'. 
4.H0.50 kr. Gezicht. 

4 , 0 0 Danmark 
*5q 

«̂  

tA*r!^l 
dsforen ingen LEV 
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DUITSLAND 
73'o2. Serie 'Kulturstiftung 
der Länder' (stichting voor 
behoud, steun en bescher
ming kunst en cultuur van 
nationaal belang). 
€0.56 . Cilindrische rekenma
chine (18201822) van horlo
ge en rekenmachinemaker 
Johann Christoph Schuster 
(17591823) uit Ansbach. 

73'o2. Duizend jaar stad 
Deggendorf 
€0.56. Gestileerd stadsge
zicht. 

] 0 0 0 l A H R E D t G & [ N D l l H ( 

ESTLAND 
22'o2. Frankeerzegels, wa
penschild. 
o. 10,4.40 kr. Wapen van Est
land (drie leeuwen) met 
' 2 0 0 2 ' . 
2o2'o2. Vuurtorens. 
4.40 kr. Vuurtoren van Laid
unina (1907), op achtergrond 
kaart. 

GEORGIË 
December '01. 'Wij vertrouwen 
je Amerika!'. 
30HO; bloki2ono (T). Resp. 
nationale vlaggen Verenigde 
Staten en Georgië; idem met 
op rand panorama New York 
voor II september 2001. 

FRANKRIJK 
43'o2. Europa, circus. 
€0.46. Circusscène met 
olifant, paard, acrobate, 
clowns. 

i83'02. Dag van de postze
gel. 
€0.46,0.46+0.09, blok 
0.46+0.09 (toeslag voor Rode 
Kruis). Tekenfiguren jongetje 
Boele en zijn hond Bill sinds 
1959 getekend door Jean 
Roba. 

253'o2. Architectonische 
schatten, Arènes van Nimes. 
€0.46. Romeins amfitheater. 

253'02. De eeuw op postze
gels, transport. 
Vijfmaal €0.46 in velletje met 
tien zegels. Passagiersschip 
'Le France' met Vrijheids
beeld in New York, 
TGVtrein, vliegtuig 
Concorde, auto 2CV en 
bergen, bromfiets Mobylette 
met SacréCoeur in Parijs; 
op rand velletje kaart 
Europa en meer transport
onderwerpen. 

GIBRALTAR 
43'o2. Europa, circus. 
30 ,40 ,42 , 54 p. Beroemde 
clowns. 

GROOTBRJTTANNIË 
53'o2. Wenszegels. 
Vijfmaal ist. Konijntjes met 
'a new baby', 'LOVE', 'hello' 
(door vliegtuig in lucht ge
schreven), in vorm huisje ge
knipte boom word versleept, 
'best wishes' in bloemen. 

94'02. Europa, circus. 
2nd, ist. E, 45,65 p. Resp. act op 

slappe koord, 
leeuwentemmer, 
fietsnummer, 'Krazy 
Kar', paarden
nummer;opistenE 
Europabeeldmerk. 
HONGARIJE 
23ii 'oi. Honderd
vijftig jaar staats
drukkerij postzegels. 
150 Ft. Zegel (Yvert i) 
en jubileumgetal. 

S j50EVESAZAlli(ll\VO«pA 
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82'02. Olympische Winter
spelen. 
160 Ft. Ijshockeyspeler, 
olympische ringen. 

2o2'o2. Voor de jeugd, 
geschiedenis. 
Velletje met 50,50, 
100+50 Ft. (toeslag voor 
jeugdfilatelie). Gevechten in 
1552 die de Turken verhin
derden Europa binnen te 
dringen, resp. vrouwen van 
Eger verdedigen hun kasteel, 
Losonczy te paard vecht met 
Turken buiten kasteel, 
Szondi met twee pages die 
tragische gebeurtenissen 
voorzagen; op rand Turkse 
leger. 

; Magyarorszag 
lÊ.' 

202'o2. Geschiedenis van 
de fiets. 
Velletje met viermaal 40 Ft. 
Fiets met groot wiel van 
ErnestMichaux (1880), 
driewieler uit begin 1900, 
Karoly Iszer (18601929, 
voorzitter sportclub 
Boedapest) met fiets, tan
dem. 

ITALIË 
24i'o2. Serie 'scholen en 
universiteiten', handels
universiteit 'Luigi Bocconi' 
in Milaan. 
€0.41. Portret Bocconi, 
universiteitsgebouw en zegel 
universiteit. 

26i'o2. Eerste postzegel 
hertogdom Parma 
honderdvijfl:ig jaar. 
€0.41. Afl)eelding zegel uit 
i852(Yverti). 

OUCATO Dl PARM* 

ITALIA € 0,41^ 
■ ■ ■  " / 

i2'o2. Serie 'Milieu en na
tuur', internationaal jaar van 
de bergen. 
€0.41. Nachtelijk zicht op 
Monte Viso (3841) in 
Cottische Alpen, oorsprong 
van rivier de Po. 

^ 

JOEGOSLAVIÉ 
Interimbestuur VN in Kosovo. 
i2ii'oi. Frankeerzegels, 
vrede in Kosovo. 
0.20, 0.30, 0.50,1., 2. DM. 
(€0.10, 0.15,0.26, 0.51, 
1.02.) Resp. vogel, straat
muzikant, vlinder op peer, 
kinderen kijken naar sterren, 
handen om wereldbol. 

KROATIË 
24i'o2. Beroemde Kroaten. 
i.8o, 2.30, 2.50, 2.80, 3.50, 
5. kn. Resp. huis Ivan Gucetic 
(14511502, schrijver), portret 
Dobrisa Cesaric (19021980, 
schrijver), bladzijde uit 'Ge
schiedenis Kroatische heer
sers' (1652) van Juraj Rattkay 
(16131666, historicus), beeld 
van Franjo Vranjanin Lavrana 
(ca. 14201502, beeldhouwer), 
portret met boek en staf van 
Augustin Kazotic (ca. 1260
1323, bisschop Zagreb, 300 
jaar geleden zalig verklaard), 
portret Matko Laginja (1852
1930, politicus en schrijver). 

RepuDlikd Hn/aUiK; I 
2 ^ 

m. 
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B A N o R U M. 

82'o2. Olympische Winter
spelen. 
5. kn. Skiër, beeldmerk spelen. 

ZIMSKE OLIMPIJSKE lORE Q R ! ^ | 

i62'02. Honderdvijftigjaar 
Kamer van Koophandel. 
2.50 kn. In gestileerde 
'H' streepjescode en tekening 
'Man met zeis' uit 1910 van 
Robert Franges Mihanovic. 

;J2 1852 2 0 0 2 ; ^ ^ ^ 
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1 J_._ 2,50 m 
LETLAND 
i2i'o2. Frankeerzegels, wa
penschild. 
15 s. Wapen van Jurmala. 

15 

2gi'o2. Frankeerzegels, wa
penschilden. 
5,10,15 s. Wapens van resp. 
Ludza, Dobele, Sigulda. 
92'o2. Olympische Winter
spelen. 
40 s. Biatlonskiër met beeld
merken spelen en olympisch 
comité Letland. 

53'02. Winterparalympics. 
15 s. Skiër. 

LITOUWEN 
i62'o2. Onafliankelijk
heidsdag. 
Tweemaal i. Lt. Portretten 
Kazys Bizauskas (18921941), 
Stanislovas Narutavicius 
(18621932); beiden teken
den onafliankelijkheidsver
klaringini9i8. 

LUXEMBURG 
53'o2. Serie kunstcollectie 
P&T (Postes et Telecommu
nications) Luxemburg II. 
€0.22,0.45, 0.59. Werkvan 
resp. Moritz Ney (1947), 
Dany Prüm (1965), Christiane 
Schmit. 

53'o2. Europese instanties 
in Luxemburg. 
€0.45, 0.52. Kaart Europa 
met resp. sterren en jaartal 
1977 (vijfentwintig jaar Euro
pese Rekenkamer), weeg
schaal met boek en 'CVRIA' 
(vijftig jaar Europees Hof van 
Justitie). 

^ C V R I A 
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53'o2. Funsporten. 
Driemaal €0.07; driemaal 
€0.45 (in boekje met 12 ze
gels). Snowboarden, skate
boarden, skeeleren, BMX
fietsen, beachvoUeybal, 
straatbasketbal. 

53'o2. Frankeerzegels 
'groothertog Henri'. 
€0.52, 0.59, 0.74, 0.89. Por
tretten. 
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MACEDONIË 
85'oi. Verplichte toeslagze
gel in week (8 tot 15 mei) van 
Rode Kruis. 
3 den. Gestileerde kinderen. 
Rode Kruis. 
i6'oi. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis in week (i tot 
7 juni) van solidariteit. 
3 den. Man met hulppakket
ten. 
i4g'oi. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis in week (14 
tot 21 september) van tuber
culosebestrijding. 
3 den. Mensen en kruis. 

MALTA 
30i'o2. Zeepaardjes. 
6, 6,16,16 c. Beeldmerk 
WWF* met panda en resp. 
Hippocampus hippocampus. 
Hippocampus guttulatus. 
Hippocampus hippocampus. 
Hippocampus guttulatus. 

I # » ^ ' ^ 1 
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MONACO 
82'o2. Olympische Winter
spelen  Salt Lake City 2002. 

Tweemaal €0.23 (doorlo
pend beeld). Collage van win
tersporten. 

82'o2. Serie 'eeuwfeesten'. 
€0.64, 0.67. Resp. honderd 
jaar museum van prehistori
sche antropologie (vitrine
kasten en portret), honderd 
jaar geleden publicatie 'La 
carrière d'un navigateur' van 
prins Albert I (boektitel, zeil
schip, portret). 

■»■■■■■»■>■ 
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i82'o2. Vierhonderdste ge
boortedag Jules Mazarin 
(16021661). 
€0.69. Portret Frans staats
man van Italiaanse afkomst. 

i82'o2. Tweehonderd jaar 
geleden Legion d'Honneur 
ingesteld (Franse ridderorde, 
op initiatief van Bonaparte, 
voor militaire en civiele ver
diensten). 
€0.70. Borstbeeld Bonaparte, 
medaille. 

i82'o2. Accobams (Accord 
sur la Conservation des Cé
tacés de la Mer Noire, de la 
Méditerranée et de ia Zone 
Atlantique Adjacente). 
€0.75. Kaart Europa met lij
nen waarbinnen walvisachti
gen beschermd worden. 

ACCOBAMS 
de U /one AtlMnoque Adßetiui 0,75€ 



NOORWEGEN 
ii2'o2. Frankeerzegels, 
posthoorn. 
5.,9.kr. 
ii2'o2. Noorse acteurs en 
actrices, III; grote entertai
ners. 
5., 5.50, 7., 9., 10.kr. 
Getekend door Arne Roar 
Lund resp. Tordis Maurstad 
(1901 1997), Rolf Just Nilsen 
(1931 1981), Lars Tvinde 
(1886 1973), Henry Gleditsch 
(igo2 1942), Norma Balean 
(19071989). 
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OEKRAÏNE 
i7 i  '02. Kozakltenhoofd
raannen (hetmannen). 
Driemaal 40 k. Ivan Bryukho
vetsky en vechtende mensen, 
Demiyan Mnogogreshnyi en 
rivier met boten en leger, 
Pavlo Teterya met stad en op
trekkend leger met koets. 

' * IRAH EPIOXOKCUhKHM 

i2 'o2. Frankeerzegel, flora. 
5 k. Vinca minor. 

^ i52 'o2. Atletiek en zwem
=■ men. 
° Tweemaal 40 k. Hardlopen, 
_, zwemmen. 

* * * " " ' *  " * mmanr T 7mt 

222'o2. Zeilschepen. 
Tweemaal 40 k. Fregat 'Sizo
pol' , brik 'Perseus ' . 

i3'o2. Tien jaar moderne 
postzegels. 
40 k. Afbeelding zegel 1991 
(Yverti53). 
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43'o2. Personen. 
40 k. Portret L. Hlibow. 

POLEN 
42'o2. Valentijnsdag. 
i . io Zl. Appel en peer op tafel. 

29i 'o2. Serie 'Oekraïne als 
gastland', Scythen (Centraal
aziatisch steppenvolk ver
want aan Iraniërs). 
Viermaal 40 k. (samenhan
gend). Scytische ruiter met 
pijl en boog, zwaarbewapen
de krijgers, Scytische tsaar 
met jonge soldaat, Scytische 
amazone. 

82'o2. Olympische Win
terspelen 2002. 
i . io Zl. Kunstschaatsen voor 
paren, skiën, biatlon en ski
springen. 

222'o2. Olympische Win
terspelen 2002. 
i . io Zl. met aanhangsel. Zelf
de zegel 82'o2, op aan
hangsel prestaties Adam Ma
lysz, skispringer met twee 
olympische medailles. 
222'02. Polen in buiten
land. 
Tweemaal 2. Zl. Jan Czerski 
en diergeraamte {18451892, 
deed geografisch onderzoek 
bij Baikalmeer), Bronislaw 
Pilsudski en twee Ainoe 
(18661918, broer staatsman 
Jozef, verbannen naar Sacha
lin wegens poging moord op 
tsaar Alexander III, maakte 
daar studie van cultuur oor
spronkelijke bewoners en Ai
noetaal). 

I'()I,SK.\ 2 Zl 

PORTUGAL 
2i 'o2. Euro. 
€0.01, 0.02,0.05, o.10, 0.20, 
0.50,1. , 2.. Afbeelding zelf
de euromunt als waarde ze
gel. 

262'02. Vijfhonderdste ge
boortedag Damiao de Gois 
(15021574). 
€0.45. Portret humanistisch 
schrijver, stad aan water, mu
zieknoten. 
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62'o2. Belangrijke perso
nen, EmanuilGojdu (1802
1870). 
2500 L. Portret jurist, strijder 
voor rechten Roemenen en 
gebouwen bekend als 'God
juplaats'. 

262'o2. Vogels uit Portugal, 
m. 
€0.02, 0.28, 0.43, 0.54, 0.60, 
0.70. Resp. 'abelbaruco', 
'andorinhademarana', 
'bufo real', 'cortigolde barri
gabranca', 'noitihode
macavermelha', 'emcorabi
lango'. 

Pürtugdl 

MÉHHÉIIIIIÉIIÉÉ 
63'o2. Vijfhonderdste ge
boortedag Pedro Nunes 
(14921578). 
€0.28,1.15, 0.28 (doorlo
pend beeld). Resp. wereldbol 
en schip, portret (wiskundige 
en astronoom, ontwikkelde 
voor de zeevaartkunde be
langrijke theorie), zeilschip 
en nonius (een gradenboog 
die met een hulpgradenboog 
een aflezing in minuten mo
gelijk maakt, geconstrueerd 
en genoemd naar Nunes, ge
latiniseerd Nonius). Velletje 
met de drie zegels; op rand 
Latijnse tekst, schepen. 

ROEMENIË 
4i 'o2. Sterrenbeelden, II. 
1500, 2500,5500, 8700, 
9000, 23500 L. Resp. ram, 
stier, tweelingen, kreeft, 
leeuw, maagd. 
30i 'o2. Koralen en zeeane
monen. 
Velletje met 9000, 9000, 
16500,16500 L. Resp. Acro
pora palmata, Corallium ru
brum, Metridium senile. Ac
tinia equina. 

82'o2. Valentijnsdag. 
5500,43500 L. Resp. verlief
de muizen met cadeautje, oli
fantjes met pakje en bloem. 

RUSLAND 
2i 'o2. Russische gebieden. 
Vijfmaal 3. r. Republiek Altaj 
(bergrivier), provincie Amoer 
(standbeeld man, smwdam, 
rivier), republiek Karatsjaje
voTsjerkessië (standbeeld 
vrouw, kasteel, bergen), pro
vincie Sakhalin (zeerobben 
aanrotskust) , republiek Kha
kassiya (rivier, beeld ruiter). 

24i 'o2. Olympische Win
terspelen. 
3., 4., 5. r. Resp. skiën, 
kunstschaatsen, skispringen. 

30i 'o2. Wereldeenheid te
gen terrorisme. 
5. r. Wereldbol met symbo
len van vrede: blauw, regen
boog en duif tegen kleiner 
wordend stuk zwart: de dui
vel en tekst 'Wereldeenheid 
tegen terrorisme'. 
30i 'o2. Honderd jaar 
Transsiberische spoorlijn. 
Blok 12. r. Trein komt uit 

tunnel Jablonovygebergte, op 
rand kaart Europa en Azië 
met verbinding Moskou
Vladivostok, brug over de 
Amoer. 

SPANJE 
i4 i2 'o i . Juan Carlos I vijf
entwintigjaar koning. 
Velletje met viermaal 40 P., 
tweemaal 75 P., 260 P. 
(€0.24, 0.45,1.56). Resp. 
prins Felipe, prinses Elena, 
Prinses Cristina, wapen
schild, koning Juan Carlos I, 
koningin Sofia, koninklijk 
paleis in Madrid. 

2i 'o2. Spaanse voorzitter 
Europese Unie. 
€0.25, 0.50. Symbolische af
beeldingen. 

2i 'o2. Frankeerzegels. 
€0.01, 0.05, o.io, 0.25, 0.50, 
0.75,1., 2.. Portretten ko
ningjuan Carlos I. 
25i 'o2, Serie bomen. 
€0.50, 0.75. Resp. Juniperus 
Phoenica, Ulmus minor. 

202'o2. Bloemen. 
Velletje metachtmaal €0.25. 
Orchideeën, rozen en lis. 

WITRUSLAND 
25i 'o2. Wapenschild ge
meente Borisov. 

28i 'o2. Frankeerzegels IV 
met jaartal 2002. 
I, 2 r. Resp. oeros, kerstster 
(zelfde afbeelding als resp. 
6i'oo, 29i 'oo). 



2'o2. Frankeerzegels IV 
net jaartal 2002. 

r. Kerkfort in Synkovichy 
zelfde afbeelding als 
)i'oo), 
2'02. Olympische Winter
pelen Salt Lake City. 

;oo, 300, 500, 500 r. Resp. 
ilalom skièn, kunstschaat
en paren, biatlon, skisprin
»en. 

22'o2. Frankeerzegels IV 
net jaartal 2002. 
3,10, 20 r. Resp. snaarinstru
ïient, volksfeest Kupula, 
ians Kryzhachok (eerder af
gebeeld op resp. io3'oo, 
5i'oo, io3'oo). 

JWEDEN 
2i3'o2. Serie werelderfgoed 
Zweden, II; Visby en Birka. 
^'iermaal 'brev inrikes' (bin
lenlandse post); 'brevinrik
s', 'brevekonomi' (partijen

post), 'brev forenings' (ver
enigingsdrukwerk). Resp. 
(Hanzestad Visby:) stadsge
zicht, deel stadsmuur met to
rens, 'Burmeister'huis van 
Duits handelsman, gezicht 
op Grote Plein met SintKata
rinakerk; (handelspost uit Vi
kingtijd, Birka:) opgegraven 
hanger met gezicht man, ruï
nesteen, hanger met kruis. 
2i3'o2. Stockholm bestaat 
zevenhonderdvijftig jaar. 

M A A A M U A M « » « * * 

'Brev inrikes', 10. kr. Op bei
de zegels: oudst bekende af
beelding Stockholm met kas
teel 'Drie kronen' en Grote 
kerk, van schilderij uit 1535 
toen boven de stad een aantal 
bijzonnen zichtbaar waren. 

: : S l^E R I G E BREV 

233'o2. Scandinavië 2002, 
beeldhouwwerken uitKris
tianstad. 
Tweemaal 8. kr. 'Structuur' 
van Takashi Naraha (1930), 
'Ontsprongen aan' van Pal 
Svensson. 

ZWITSERtAND 
i23'02. Vijftig jaar Rega 
(reddingsdienst vanuit de 
lucht). 

180 c. Vliegtuigen: Agusta A
109K2 helikopter en Hawler 
800B luchtambulance. 

i23'o2. Expo.02, zesde na
tionale tentoonstelling in 
Biel, Murten, Neuchatel, 
YverdonlesBains. 
Viermaal 70 c. Expo.02 en 
architectuur uit resp. Biel, 
Murten, Neuchatel, 
YverdonlesBains. 

i23'02. Vierhonderd jaar 
'Escalade Geneve'. 
70 c. Muur met ladder. (In 
1602 probeerde hertog Charles 
Emmanuel de stad bij verras
sing in te nemen door met 
ladders over de stadsmuren 
te klimmen, toch verjaagd.) 

i23'02. Parlementsgebouw 
Zwitserland honderd jaar. 
90 c. Parlementsgebouw van 
architect Hans W. Auer. 

i23'02. Honderd jaar Zit
serse spoorwegen (SBB). 
70, 90,120.130 c. Treinen, 
resp. RABDe 500 InterCity, 
Intercity 2000 dubbeldekker, 
spoorwagen op lijn Luzern
Lenzburg, Re 460 loc voor 
zwaar werk. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
257'oi. Vijftig jaar sport
wedstrijden landen rond 
Middellandse Zee. 
Tweemaal 5. Dh. Landkaart 
en jubileumbeeldmerk, finish 
hardlopen en tegeldecor. 
88'oi. Vijftiende wereldspe
len voor jeugd en studenten 
in Algiers. 
5.Dh. Beeldmerk. 
208'oi. Nationale dag isla
mitische vrijheidsstrijders. 
5. Dh. Beelden van strijd. 
6io'oi. Mondiale dag van 
de leraar. 
5. Dh. Boom met potloden. 
gio'oi. Jaar van dialoog tus
sen culturen. 
5. Dh. Wereldbol metvier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief 
telefoon, palqe en toetsen
bord. 

i7io'oi. Nationale dag: 
veertig jaar geleden geweld
dadige oplossing Algerijnse 
demonstratie in Parijs. 
5. Dh. Eiffeltoren en Pont 
Neuf in Parijs, ontploffing, 
schieten op demonstranten. 
23i'o2. Sieraden uit Aurès
gebergte. 
5., 5., 24. Dh. Resp. oor
ring, hanger, jasspeld. 

232'o2. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en 
ZuidKorea. 
5. 24. Dh. Allegorie. 
i93'02. Veertig jaar feest 
van de overwinning. 
5.Dh. Allegorie. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
28i'o2. Amerikaanse bur
geroorlog (18611865). 
Vel met achttienmaal 45 c ; 
vel met twaalfmaal 50 c ; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
slag bij/van: Nashville (1864), 
Adanta (1864), Spotsylvania 
(1864), Wilderness (1864), 
Chickamauga Creek (1863), 
Gettysburg (1863), Chancel
lorsville (1863), Fredericks
burg (1862), Antietam (1862), 
'Second Bull Run' (1862), Fi
veForks (1865), 'Seven Days' 
(1862), Bull Run (i86i),Shi
loh (1862), Seven Pines 
(1862), Fort Sumter (1861), 
Chattanooga (1863), overga
ve generaal Robert E.Lee aan 
generaal Ulysses S. Grant in 
Appomattox (1865); generaal 
Ulysses S. Grant, president 
Abraham Lincoln, president 
Jefferson Davis, generaal Ro
bert E. Lee, generaal George 
A. Custer, admiraal Andrew 
Hull Foote, generaal Thomas 
'Stonewall' Jackson, generaal 
James 'Jeb' Stuart, generaal 
George A. Meade, generaal 
Philip Henry Sheridan, gene
raal James Longstreet, gene
raal John S. Mosby; slagschip 
'Monitor', pantserschip 
'Merrimack'. 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Foto's koningin en 
prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen Ver
enigde Staten en Antigua & 
Barbuda. 

ARUBA 
3ii'o2. Luchthaven. 
30, 75,175 c. Resp. luchtha
ven prinses Beatrix in 1950, 
luchthaven koningin Beatrix 
in 1972, in 2000. 

22'o2. Huwelijk Willem
Alexander en Maxima. 
60, 300 c. Bruidspaar en resp. 

Paleis op de Dam en Gouden 
koets. Beurs van Berlage en 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. 

AUSTRALIË 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
45 c , $ 2.45. Portretten uit 
resp. begin regeerperiode, 
2000 tijdens staatsbezoek 
aan Italiè. Velletje met de 
twee zegels en op rand meer 
portretten (o.a. bezoeken aan 
Australië (1954, 2000), huwe
lijk (1947). 

202'o2. Gouden medaille 
Olympische Spelen Salt Lake 
City. 
45 c. Portret Steven Bradbury, 
short track 1000 m mannen. 
222'02. Gouden medaille 
Olympische Spelen Salt Lake 
City. 
45 c. Portret Alisa Camplin, 
freestyle skiën, aerials vrou
wen, 
272'o2. Hoogtepunten Aus
tralisch autoracen. 
Zesmaal 45 c. Austin 7 en Bu
gatti type 40 tourer (1928), Ja
guar Mark II van Bob Jane 
(1963), RepcoBrabham van 
Jack Brabham {1966), Holden 
Torana XU i van Peter Broek 
en Ford Falcon XY GTHO van 
John French (1972), Williams 
FW07 Ford van Alan Jones 
(1980), Renault van Benetton 
(2001). 

i23'o2. Vuurtorens. 
45, 49, 49 c , $ 1.50. Vuurto
ren en kustlijn van resp. Mac
quarie. Cape Naturaliste, 
Troubridge, Cape Bruny. 

44'o2. Ontmoeting ontdek
kingsreizigers Flinders en 
Baudin in Encounter Bay 
tweehonderd jaar geleden 
(gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk). 
45 c.; $ 1.50. Resp. portret 
Nicolas Baudin met land

kaart, kangoeroe en zeil
schip; portret Matthew Flin
ders (17741814) met land
kaart, papegaai en zeilschip. 

i5'02. Frankeerzegels, ver
gezichten. 
50 c , $ I., 1.50. Resp. rivier 
Walker Flat (zuidAustralië), 
Mount Roland (Tasmanieë), 
Kaap Leveque (WestAustra
lië). 

BAHREIN 
i2'02. Dag van de Arabische 
vrouw. 
100, 200, 250 fils. Portret 
sjeik Hamad bin Isa Khalifa 
en resp. beeldmerk hoge raad 
voor vrouwen, beeldmerk in 
cirkels, vrouwen. 

Cf SUt« Ol BAHRAIN P'*» ( 

BARBADOS 
Afbeelding melding 12/949, 
George Washington. 
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Barbados $1.15 

BHUTAN 
ii'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang**. 
Velletje met 3,10,15, 20 nu. 
Symbolische slangen. 
239'oi. Choelong Trulsum. 
Velletje met 10,15, 20 nu. 
Verschillende boeddhistisch 
beelden; op rand klooster Ta
kisang. 
gio'oi. Overdrukken op 
kloosters uit 1984. 
4,10,15, 20 nu. Resp. over 
10 c. Domkhar, 25 c, Shem
gang, 50 c. Chapcha, i nu. 
Tashigang(Yvert657, 658, 
659, 660). 
ii'02. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Tweemaal 20 nu. Paarden. 

BOLIVIA 
26i'o2. Ontmoeting presi
denten Bolivia en Peru. 
0.50, 3. Bs. Wapenschilden 
en resp. stuwmeer met pijl 
naar landkaart, brug met pijl 
naar weg tussen La Paz en 
Puerto de Ilo (ill. zie 318). 

W 1 / 



29i'02. Honderdste ge
boortedag Mauro Nunez 
Caceres, componist en ver
tolker. 
I., 5. Bs. Notenbalken en 
resp. snaarinstrumenten, 
Caceres met snaarinstrument. 

BOTSWANA 
Wetenschappelijke namen 
melding2/155, Chobe rivier. 
Resp. Varanus albigularis en 
Merops nubicoides, Syncerus 
cafFer, Papio cynocephalus, 
Panthera leo, Loxodonta africana. 

BRUNEI 
iii'oi. WWF*, fazant. 
Viermaal 30 s. Viermaal ver
schillend: Lophura bulweri. 

CANADA 
Afbeelding melding 3/233, 
gouverneurgeneraal. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
203'02. Serie bergen in Tai
wan, II, berg Hsueh. 
NT$ 5., 5., 12., 25.. Nerg 
Hsueh resp. in winter, noord
kam, herfst, keteldal vol 
sneeuw. 

^ CHRISTMASEILAND 
<= i5'02. Vogels. 
° 45,45C.,$i., i.50.Resp. 
_, Ducula whartoni, Ninox 
— natalis, Acciper fasciatus 
o. natalis, Turdus poliocephalus 
" erythropleurus. 

CONGO KINSHASA 
3ii2'oi. 'Tintin au Congo' 
(Kuifje in Afrika), 
gezamenlijke uitgifte met 
België. 
190 Nz., blok 461 Nz. Resp. 
detail eerste omslag 
(Kui^e in safarikleding), 
huidige omslagtekening 
'Kui^e in Afrika' (Kuifje met 
Congolese vriend en hond in 
auto, filmcamera, op rand 
giraffe) van striptekenaar 
Hergé, 19071983. 
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1̂  
EQUATORIAAL 
GUINEE 
2 0 0 1 . 
Paddestoelen. 
Viermaal 400 F. 
Amanita 
muscaria, 
Gyroporus 
cyanescens, 
Terfezia 
arenaria, 
Battarrea 
stevenii. 

DJIBOUTI 
284'oo. Locomotieven. 
5,15, 25, 35,40 F.; vel met 
zesmaal iio F.; vel met 
zesmaal 120 F.; tweemaal 
blok 250 F. Resp. Chinese 
stoomloc QJ 2102, 
gletsjerexpres (Zwitserland), 
Eurostar, Indische stoomloc 
WP 462, motorwagen; 
Franse stoomloc, Duitse 
stoomloc, Amerikaanse 
stoomloc, Britse stoomloc, 
ZuidAfrikaanse stoomloc, 
Indische stoomloc; TEE 
(Duitsland), Nederlandse 
motorwagen, Franse TGV, 
Italiaanse ETR450, Spaanse 
AVE, lapanse Bullet train; 
diesel (SantaFéspoor), 
Britse stoomloc. 
284'oo. Volksdans. 
75 F. Dansgroep. 

DOMINICA 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Foto's koningin en 
prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen 
Verenigde Staten en 
Dominica. 

EGYPTE 
2i'o2. Dag van de post. 
30 P., blok 125 P. 
Muurschilderingen 20ste 
dynastie (11961070V.C.) 
resp. tombe Anhur Khawi, 
Irinefer. 
i6i'o2. Internationaal 
congres nefrologie. 
30 P. Beeldmerk congres 
en afbeelding nier en 
wereldbol. 
25i'o2. Dag van de politie, 
vijftig jaar geleden slag bij 
Ismailia (2511952). 
3oP.,blok3oP.Zelfde 
afbeelding: beeldmerk 
politie, Egyptische vlag, 
muurschildering soldaten. 

EL SALVADOR 
20i2'oi. Paddestoelen. 
Viermaal 1.50 c. ($ 0.17): 
viermaal 4. c. ($ 0.46). Resp. 
Lactarius indigo, Pleurotus 
ostreatus, Ramaria sp. 
Clavaria vermicularis; 
Amanita muscaria, Phillipsia 
sp., Russuia emetica, 
Geastrum triplex. 

[ ^ i^^Sj 
ERITREA 
235'oi. Tien jaar onafhan
kelijkheid. 
20, 6oc.,i., 3.n. Resp. 
vrouwendoen sieraden om, 
vredessymbolen en vlag, 
symbolisch schild, dansende 
mannen. 
iio'oi. Mondiale natuurbe
scherming, aardwolf. 
Viermaal 3. n. (samenhan
gend). Pandabeeldmerk 
WWF* en verschillende af
beeldingen Proteles cristatus. 
iio'oi. Inheemse zoogdie
ren. 
Twee vel met zesmaal 3. n. 
Orycteropus afer, Canis me
somelas. Hyaena hyaena, 
Crocuta crocuta, Pantera par
dus suahelica, Loxodonta af
ricana; Madoqua salüana, 
Oreotragus oreotragus, Tra
gelaphus strepsiceros, Gazel
la soemmeringi, Gazella dor
cas, Equus africanus. 

ETHIOPIË 
gio'oi. Jaar van dialoog tus
sen culturen. 
25, 75 c , I., 2. B. Wereldbol 
met vier poppetjes van ver
schillend ras (rood, wit, geel 
en zwart) die verbonden zijn 
door brief, telefoon, pakje en 
toetsenbord. 
29ii'oi. Vogels uit Ethio
pië. 
50,60,90 c , 2. B. Resp. 
'whitetailed swallow', 'soft
breasted plover', 'Abyssinian 
longclaw', 'prince Ruspoli's 
turaco'. 

FILIPIJNEN 
8io'oi. Muziekinstrumen
ten. 
Twee velletjes met viermaal 
5. P. Resp. trompet, tuba, 
hoorn, trombone; grote 
trom, klarinet en hobo, xylo
foon, sousafoon. 
i6io'oi. Gasindustrie. 
5., 15. P. Buitengaats pro
ductieplatform Malampaya, 
beeldmerk Malampaya. 
i6io'oi. Kerst 2001. 
5., II., 13., 15.P. Resp. 

'Kumukutikutitap' (lantaarns 
tijdens kerst), jongetje met 
kerstlichtjes, zingende kin
deren met kerstballen, kerst
stal zoals kinderen daarover 
denken. 
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24io'oi. Jaar van dialoog 
tussen culturen. 
5. P. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 
24io'oi. Jaar van vrijwilli
gers. 
5.P. Symbolische mensen. 
i6ii'oi. Frankeerzegels, te
keningen van Jean Mallat, 
Frans reiziger. 
17., 21., 22. P. Tekeningen 
van Filipijnse bevolking 
ca. 1840 (Spaanse overheeisings
tijd), resp. man en vrouw, 
man en vrouw, twee mensen 
bij grote vijzel. 

; wiffüMS" 
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26n'oi. Nationale maand 
postzegel verzamelen, he
dendaagse kunst. 
5., 17., 21., 22.; blok 22.
P. Resp. Antonio Austra 
(1936): 'Puj' (1970), Angelito 
Antonio (1936): 'Hesus Naza
reno' (1971), Anita Magsay
sayHo (1914): 'Drie vrouwen 
met mand', Mauro 'Malang' 
Santos {1928): 'Kerk met gele 
achtergond', Danilo Dalena 
(1942): 'KomedyangPakil'. 
ii2'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
5., 17. P. Paardjes van pa
piermaché; velletje met de 
twee zegels en aanhangsels 
waarop 'gelukkig nieuwjaar' 
(geperforeerd en ongeperfo
reerd). 

^ ^ r ^ ^ m i i i i i i i i i i i i i i 
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7i2'oi. Honderd jaar kan
toor advocaatgeneraal. 
5. P. Schilderij man met 
zwaard en knielende man, 
van Edgar Talusan Fernandez. 
22i'o2. Werelderfgoedlijst 
Unesco*. 
5., 22.P. In de stad Vigan 

resp. St. Paul's 
metropolitaanse kathedraal 
(17901800), Calle Crisologo 
(straat met huizen van 
Chinese handelslieden). 
i2'02. Honderd jaar 
douanekantoor. 
5. P. Schilderij 'Douane
kantoor in Manilla' uit 
ca, 1852. van Auguste Nicolas 
Vaillant (17931858). 

GAMBIA 
Mei '00. Internationale 
postzegeltentoonstellingen 
in Anaheim en Londen, 
ruimteonderzoek. 
Twee vel met zesmaal 7. D.; 
tweemaal blok 25. D. Resp. 
onderzoekssatelliet Uhuru, 
röntgensatelliet Rosat, 
satelliet onderzoek 
ultraviolette stralen, Japanse 
röntgensatelliet Astro E, 
Europese röntgensatelliet 
Exosat, Indische satelliet 
Chandra; Helios, SalarMax, 
SOHO,O.S.O., lancering 
raket.I.M.P.; 
CassiniHuygens, 
röntgentelescoop. 
267'oo. Koningen. 
Veertienmaal 7. D.; driemaal 
blok 25. D. Resp. Jacob IV 
van Schotland (14731513), 
Jacob V van Schotland 
(15121542), 
Jacob VI van Schodand 
(15661625), Maria Stuart 
(15421587), Maria II Stuart 
(16621694), Elizabeth II van 
GrootBrittaniie {1926), 
Karel I van Engeland 
(i6ooi649),LodewijkIIIvan 
Frankrijk (677694), Karel II 
van Frankrijk (839888), 
Catharina de Medici 
koningin van Frankrijk 
(15191589), Boris Godunow 
tsaar van Rusland (15521605), 
Vasilij III grootvorst Moskou 
(14791533), Anna van 
GrootBrittannië (1665
1714), Karel IX van Frankrijk 
(15501574); Robert van 
Schotland (12741329), 
Bahadur Sjah II Mogol van 
India (17751862), Jacob IV 
van Schotland. 
267'oo. Pausen. 
Drie vel met zesmaal 7. D.; 
driemaal blok 25. D. Resp. 
Gregorius XIII (15021585), 
Urbanus II (ca. 10351099), 
Sixtusl (rond 125), 
piusIX(i792i878), 
Plus IV (14991565), 
Paschalis I (overleden 824); 
Felix III (overleden 530), 
Gelasius (overleden 496), 
Gregorius I (ca. 540604), 
Gregorius IX (ca. 11701241), 
Gregorius XII (ca. 13251417), 
Honorius III (ca. 11501227); 
Alexander VII (15991667), 
Benedictus XI (12401304), 
Calixtus 111(13781458), 
Coelestinus V (ca. 12151296), 
Clemens IX (16001669), 
Fabianus (overleden 250); 
heilige Petrus (overleden 
rond 67), Johannes) 
(overleden 526), 
Damasus I (ca. 305384). 
78'oo. Jonge honden. 
I., 1.50, 3., 4., 10., 15. D.; 
vel met zesmaal 7. D.; blok 
25. D. Resp. West Highland 
white terriër (staande oren), 
Berner sennenhond, 
Yorkshire terriër, West High
land white terriër (hangende 
oren), chowchow, poedel; 
bruine border collie, zwarte 
border collie, Yorkshire ter
riër, Duitse herder, beagle, 
spaniel; boxer. 
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4i'o2. Jacqueline Kennedy 
)nassis (19291994). 
elletje met zesmaal 7. D.; 
lok. Portretten uit resp. 
929,1935 op paard, verlo
ing met John F. Kennedy, 
953 huwelijk, 1960,1980; 
968 huwelijk met Aristoteles 
)nassis. 
4i'02. Vlinders. 

3., 10., 15.D.; twee vel 
iet zesmaal 10. D.; twee
laal blok 40. D. Resp. Or
letica maura, Erinnyis ello, 
;hetone angulosa, Celerio 
uphorbiae; Saturnia pavo
lia, Callioratis millari, Amp
»fterus gamascus, Phrygionis 
irivignaru, Zygaena curnioli

Urania leilus; Uranus slo
nus, Syssphinxmolina, 
Lscalapha odorata, Zygaena 
arniolica, Alcidis metaurus, 
dimas tiliae; Geometra papi
ionaria, Catocala nupta. 
.4i'o2. Veertigste geboor
edag prinses Diana (1961

997)
'iermaal 15. D.; blok 40. D. 
'ortretten. 
:4i'02. President Theodore 
toosevelt (18581919). 
'iermaal 15. D.; blok40. D. 
'ortretten. 
i2'o2. Zilveren jubileum 
roningin Elizabeth II. 
'elletje met viermaal 15.D.; 
)lok 40. D. Foto's koningin 
■n prins Philip. 
'ebruari '02. Ter herdenking 
I september 2001. 
belletje met viermaal 20. D. 
/rijheidsbeeld, vlaggen Ver
inigde Staten en Gambia. 

HANA 
!i2'oi. Muziekinstrumen
en. 
belletje met viermaal 4000 
^s. 'Bamboo orchestra', 'mi
nensuon', 'fontomfrom 
iruras', 'pati'; op rand meer 
nstrumenten. 
)i'o2. Honderd jaar Nobel
)rijs. 
)rie vel met zesmaal 4000 
"s.; vijfmaal blok 15000 Cs. 
vlobelprijswinnaars schei
cunde, resp. George A. Olah 
Verenigde Staten, 1994), 
Cary Mullis (Verenigde Sta
:en, 1993), sir Harold W. Kro
o (GrootBrittannië, 1996), 
Uchard R. Ernst (Zwitser
and, 1991), Ahmed H. Zewail 
Verenigde Staten/Egypte, 
1999), Paul Grützen (Neder
and, 1995); John E. Walker 
GrootBrittannië, 1997), 
ens C. Skou (Denemarken, 
997), Alan G. MacDiarmid 
Verenigde Staten, 2000), 
Thomas Robert Cech (Ver
migde Staten, 1989), John 
'ople (GrootBrittannië, 
998), Rudolph A. Marcus 
Verenigde Staten, 1992); 
A'alter Kohn (Verenigde Sta
len, 1998), Frank Sherwood 
Rowland (Verenigde Staten, 
1995), Mario Molina (Ver
nigde Staten, 1995), Hideki 
ihirakawa (Japan, 2000), 
'aul D. Boyer (Verenigde Sta
len, 1997), Richard E. Smal

ley (Verenigde Staten, 
1996); Svante Arrhenius 
(Zweden, 1903), Alfred 
Werner (Zwitserland, 
1913), Peter Debye (Ne
derland, 1936), Wole Soy
inka (Nigeria, literatuur, 
1986), Nelson Mandela 
(ZuidAfrika, vrede, 
1993)
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 

Velletje met viermaal 6500 
Cs.; blok 15000 Cs. Foto's 
koningin en prins Philip. 

GRENADA 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Foto's koningin en 
prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen Ver
enigde Staten en Grenada. 

GRENADA/CARRJCOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Foto's koningin en 
prins Philip. 

GUATEMALA 
gio'oi. Bekende personen. 
3., 4., 8.75,10. Q. Resp. 
Francisco Marroquin (1499
1563, eerste bisschop Guate
mala), Jacinto Rodrigo Diaz 
(1899, luchtvaartpionier), Mi
guel Angel Asturias (1899
1974, schrijver, Nobelprijs 
1967), Cesar Branas (1899, 
schrijver, historicus). 

GUINEE 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje metviermaal 1400 F.; 
blok 4000 F. Foto's koningin 
en prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Vrijheidsbeeld gedragen door 
multiculturele handen, vlag 
Verenigde Staten. 
82'o2. Treinen in Afrika. 
Vel met zesmaal 200 F.; vel 
met zesmaal 300 F.; vel met 
zesmaal 750 F.; achtmaal 750 
F.; tweemaal blok 4000 F. 
Resp. 460 (1895, De Kaap), 
282 (1920, Centraal Zuid
Afrika), 442 (1898, De 
Kaap), Class 23 482 (1930, 
ZuidAfrika), 4102 (1901, 
Natal), Class 24 284 (1940. 
ZuidAfrika); Class 16E 462 
(1935, ZuidAfrika), Class 25 
484 (1953, ZuidAfrika), 
Class 20 2D1+1D2 (1954, 
ZuidAfrika), Class 59 48
2+284 (Oost Afrika), Class 
92 iCoCo.i (1971, Oost 
Afrika), Class 26 2D2 {1982, 
ZuidAfrika); (uit ZuidAfri
ka:) Class 15F 482 (1948), 
GEABeyerGarret 482+2
84 (1950), Class II482 
(1951), GMABeyerGarret4
82h284 (1954), Class 4E i
CoCoi (1954), Class 4E I
CoCoi (1954); 462 (1858, 
ZuidAfrika), 064 (1858, 
Transvaal), 440 (1903, De 
Kaap), 482 (1951), 12 482 
(1920, ZuidAfrika), Class 10 
RB 462(1950, ZuidAfrika), 
Class 25 NC484 (1953, 
ZuidAfrika), Class 15A46
4+464 (1952, ZuidAfrika); 
JohannesburgCape Town 
Class 5E BoBo 'Blue Train' 

(1969, ZuidAfrika), Umtali
Salisbury Class 440 {1897). 

GUYANA 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 150.; 
blok $ 400.. Foto's koningin 
en prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal $ 200.. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen Ver
enigde Staten en Guyana. 

HONDURAS 
206'oi. Mondiale dag 
vluchtelingen, vijftig jaar 
UNHCR*. 
2.60,10.65 L. Resp. volwas
sene met bagage op hoofd en 
kind aan hand, groep vluch
telingen; beeldmerk 50 jaar 
UNHCR*. 

HONGKONG 
242'02. Kunstcollectie van 
Hongkong. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.. Details 
en gereedschap, resp. 'Lijnen 
in beweging' Chinese kalli
grafie van Chui Tzehung 
(1936), 'Inhoud en tijd' acryl 
schilderij van Hon Chifiin 
(1922), 'Stralende zon' bron
zen beeld van Aries Lee 
(1943), 'Midzomer' tekening 
met Chinese inkt en kleur van 
Irene Chou (1983). 
WWIWVf^ 

INDIA 
i4i2'oi. Raj Kaloor. 
4. R. Portretten, clown. 

HnjIINOW 

i8i2'oi. Honderd jaar Dig
boiraffinaderij. 
4. R. Raffinaderij. 

i8i2'oi. Wenszegels. 
3., 4. R. Resp. vuurwerk 
met bloemen en wolken, vlin
ders en bloemen. 
20i2'oi. Vijaya Raje Scindia 
(19192001). 
4. R. Portret politicus. 

22i2'oi. Tempelarchitec
tuur. 
4., 4., 4., 15. R. Tempels 
in resp. Kedarnath, Tryam
bakeshwar, Aundha Nag
nath, Rameshwaram. 

: VRW INDIA 

7i'02. Honderd jaar direc
toraatgeneraal voor veilig
heid in mijnen. 
4. R. Hand met helm, ijzeren 
torens. 

i5i'o2. Expeditie leger In
dia naar Mount Everest. 
4. R. Mount Everest en klim
mer, beeldmerk met twee ge
kruiste zwaarden. 

2ii'o2. Belangrijke plaat
sen. 
4., 4., 8., 15. R. Resp. Raj
gir in Gridhakutaheuvels, 
Dhamekstoepa in Saranath, 
Mahaparinirvanatempel in 
Kushinagar, Mahabodhi
tempel in Bodhgaya. 
28i'o2. Jaar van boeken 
20012002. 
4. R. Boekenplanken en 
mannetje met brief 

42'o2. Swami Ramanand. 
4. R. Boeddhistische monnik. 

IRAN 
26ii'oi. Bron van de koran. 
500 Ris. Binnenkant tempel, 
open boek en bloem. 

i7i2'oi. Dag van vervoer. 
Tweemaal 350 Ris. (samen
hangend). Vrachtwagen op 
resp. snelweg, viaduct. 

6i'o2. Vijftig jaar UNHCR*. 
500 Ris. Beeldmerk. 
29i'o2. Eerste auto, 
gemaakt in Iran. 
Tweemaal 500 Ris. Auto en 
berg, auto met bos en berg. 

ISRAËL 
242'o2. Lelie. 
NIS. 1.20. Lelie van 
'Aziatische' hybride soort. 
242'o2. Jiddische taal. 
NIS. 2.10. Illustratie van 
pauw uit affiche Jiddisch 
toneelstuk 'Di megile'. 

i l B"T' 8 Yiddish 1 

^M 
242'o2. Ladino (taal van de 
Sefardische joden in Noord 
Afrika, Turkije en de Balkan). 
NIS. 2.10. Woord 'Ladino' in 
Rasjischrift. 

242'o2. Paddestoelen. 
NIS. 1.90, 2.20, 2.80. Resp. 
Agaricus campester, Amanita 
muscaria, Suillus granulatus. 

242'o2. Frankeerzegels, 
maanden van het jaar. 
Twaalfmaal NIS. 1.20 in vel 
met aanhangsels (ook boek
je). Boek met bloemenaar en 
vijg, druiven en bruidspaar, 
zonnebloem en schelpen, 
korenaar en sikkel, pijl en 
boog met aardappel, glas met 
matse en bloem, feestmuts 
en ratel, planten bloemetjes, 
anemoon en sinaasappel, 
kaarsen en lolletje, bladeren 
en zaadjes, rozenbottel en 
hoorn; op aanhangsels 
sterrenbeelden en herhaling 
voorwerp zegel (»+ 320). 

319 
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IVOORKUST 
2001. Vakvereniging. 
180+20 F. Rinoceros. 

JORDANIË 
i5 i i  'oi . Olijfbomen. 
200, 300 fils. Resp. olijfboom 
en tak met olijven en kaart, 
vrouw plukt olijven. 

i5 i i  'oi . Jaar van dialoog 
tussen culturen. 
200, 300 fils. Ontwerp met 
wereldbol en vier poppetjes 
en resp. wereldkaart en twee 
handen ineen en gezin, twee 
handen ineen en kaart. 
6i2'oi. Samenwerking Jor
danië en Japan. 
200, 300 fils. 

KOEWEIT 
io5'oo. Derde bijzondere 
onderwijsweek. 
50,150, 350 f. Driemaal hand 
met diploma, keten picto
grammen met oor, hoofd, 
donkere bril, rolstoel. 

tsTTV^vrrm^ 
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3i5'oo. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
50,150, 350 f. Wereldbol met 
cirkel postzegels, beeldmerk 
UPU*. 
i27'oo. Honderd jaar alge
mene douanedienst. 
50,150, 350 f., blok I. d. 
28'00. 
25, 50,150 f. Beeldmerk met 
twee handen aan tralies. 
lög'oo. Olympische Spelen 
Sydney 2000. 
25, 50,150, 200, 250,350 f.; 
blok I. d. Beeldmerk olym

5̂  pisch comité Koeweit en Syd
= ney 2000 met resp. taekwon
S do, schieten, gewichtheffen, 
_, evenwichtsbalk, zwemmen, 
— voetbal; alle zes sporten. 

Mitlwkrtlfr " r. ji nnjji 

i5io'oo. Zilveren jubileum 
vereniging tandartsen in 
Koeweit. 

50,150, 350 f. Kies 
met daarin beeld
merk gelegenheid. 
28io'oo. Zesde 
postzegeltentoonstel
ling GCC*landen in 
Koeweit. 
25, 50,150 f.; blok I.
d. Driemaal ontwerp 
met postzegels; 
afbeeldingen 

ie tot 6de tentoonstelling 
(Verenigde Arabische 
Emiraten, Bahrein, Saudi 
Arable, Oman, Qatar, 
Koeweit). 

Stali elf kun .III 
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j i  io 'oo. vijftien jaar Golf 
investeringsmaatschappij. 
25, 50,150 f. Hoofdgebouw 
en getal '15'. 
i4i i 'oo. Nationale raad 
voor kunst en cultuur. 
25, 50,150, 500 f Viermaal 
boek waaruit letters komen. 

28'oi. Koeweiti's in Iraakse 
krijgsgevangenschap. 
25, 50,150 f Driemaal speer 
door vlag van Koeweit. 
ii2'oi. Zilveren jubileum 
toeristische maatschappij. 
25, 50,100,150 f Stilistische 
weergave van resp. winter, 
lente, zomer, herfst. 
ioi2'oi . Mensenrechten. 
25, 50,150 f Symbohsche 
afbeeldingen van artikelen uit 
Universele Verklaring van de 
rechten van de mens. 

6i'o2. Vijftig jaar Nationale 
Bank van Koeweit. 
25, 50,150 f Resp. 
bankgebouw, modern 
gebouw, 'vijftigste 
verjaardag'. 
252'02.41ste Nationale 
dag. 
25, 50,150 f Driemaal 
lampenglas met vlag van 
Koeweit. 

LAOS. 
ii'oi. Millennium. 
3200, 4000 k. Resp. stude
rend kind, waterkracht sta
tion. 
i42'oi. Reconstructie brug 
op nationale weg no. 13, 
fase 2. 
Velletje met drie zegels 
(onbekende waarden). 
Verschillende bruggen. 
2o2'oi. Verschillende 
etnische groepen in Laos. 
100, 200, 500, 2300, 2600, 
2700, 3100, 3200, 3300, 
3400, 3500 3600,4000, 
5000 k. Mannen in verschil
lende etnische kostuums. 
lo  j  ' o i . Hanengevechten. 
500, goo, 3000, 3500; blok 
10.000 k. Verschillende scè
nes met vechtende hanen. 
i34'oi. Nieuwjaar in 
Luangprabang. 
300, 600,1000, 2300, 4000 k. 
Resp. mensen met maskers, 
mensen met os in optocht, 
gebouw en kastelen, 
standbeeld, offeren van voed
sel voor monniken. 
i54'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang**. 
900, 3500 k. Slangen. 

254'oi. Diplomatieke 
betrekkingen LaosChina. 
1000 k. Nationale vlaggen en 
gebouwen. 
i36'oi. Uitroeien polio. 
Velletje met twee zegels 
(waarden onbekend). 
Symbolische mensen en 
kaart, mensen krijgen 
vaccinatie. 
206'oi. Mekong. 
Drie zegels (waarden onbe
kend). Verschillende gezich
ten op rivier in schemering. 

LESOTHO 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 8. M.; 
blok 20. M. Foto's koningin 
en prins Philip. 

LIBERIA 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 35.; 
blok $ 100.. Foto's koningin 
en prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal $ 20.. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen 
Verenigde Staten en Liberia. 

MALDIVEN 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 10 Rf; 
blok 25 Rf Foto's koningin 
en prins Philip. 

iMARSHALLEILANDEN 
2i'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Blok 80 c. Beschilderd paard
je, op rand steigerende 
paardjes. 
22i 'o2. Schelpen. 
Zesmaal 34 c. Argopecten 
gibbus, Nucella lamellosa, 
Bosycon contrarium, Cyprae
cassis tesriculus, Strombus 
ranius, Neptunea decemco
stata. 

MICRONESIË 
24i'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Velletje met vijfmaal 60 c. 
Paarden. 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje metviermaal 80 c ; 
blok $ 2.. Foto's koningin en 
prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal $ i.. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen 
Verenigde Staten en Micronesië. 

NEVIS 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Foto's koningin en 
prins Philip. 

NORFOLKEILAND 
iio'oi. 'Norrfka', vogel. 
10 c. Halcyon sancta. 
3i2'oi. Zesde minispelen 
gebied zuidelijke Grote 
Oceaan. 
$0.50,1.50; velletje met vier
maal 45 c ; velletje met vier
maal $ I.. Mascotte doet mee 
aan resp. aüetiek, tennis; 
triadon, netbal, bodybuil
ding, kleiduiven schieten, 
squash, 'lawn bowls', golf, 
boogschieten. 

WT^s^' 

iV()>fo(fe Isltïiul 

2ii2'oi. De eeuw van 
stoom. 
$ 4.50. Stoommachine uit 
1909 van Rusten Proctor; op 
aanhangsel zelfde stoomma
chine gerestaureerd. 

PALAU 
io6'oi. Frankeerzegels, 
personen. 
II, 70, 80 c , $ 12.25. Resp. 
Lazarus Salii, Douglas MacA 
rthur (18801964, Ameri
kaans generaal), Chester W. 
Nimitz (18851966, Ameri
kaans admiraal), John F. 
Kennedy (19171963, 35ste 
president Verenigde Staten). 
i i  i  'o2. Vriendschapsbrug 
PalauJapan. 
Vel met dertigmaal 20 c , vel 
met dertigmaal 34 c. Dertig 
verschillende zegels maken 
samen een beeld van eenheic 
voor inhuldiging vriend
schapsbrug (vervanging 
met hulp Japan  van in 1996 
ingestorte brug tussen Koroi 
enBabeldaob). 
62'o2. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 80 C.; 
blok $ 2.. Foto's koningin ei 
prins Philip. 
202'o2. Frankeerzegels, in
heemse vogels. 
$ o.oi, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 
o.10, o.II, 0.15, 0.20, 0.21, 
0.23, 0.50, 0.57, 0.70, 0.80, 
I., 2., 3., 3.50, 3.95, 5., 
10.. Resp. Zosterops latera
lis, Fregata minor, Eclectus 
roratus, Sula sula, Bubulcus 
ibis, Myzomela cardinalis, 
Erythrura trichroa, Rhipidur; 
rufifrons, Pelagodroma mari 
na, Rhipidura leucophrys, La 
rus ridibundus, Calidris alba, 
Phaethon lepturus, Tricho
glossus haematodus, Gallinu
la chloropus, Gallirallus phi
lippensis, Esacus magniro
stris. Sterna hirundo. Arena
ria interpres. Halcyon chlo
ris, Cacatua galerita, Hirundc 
rustica. 

POLYNESIË 
i22'o2. Chinese zodiac, jaai 
van het paard**. 
130 F. 

QATAR 
30i2'oi. Houten deuren. 
0.25, 0.75,1.50, 2.; blok 
3. R. Verschillende houten 
deuren. 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding melding 2/159, 
koeskoes. 

SAUDI ARABIË 
22'oi. Stad Burayda. 
0.50,1. , 2., 0.50,1. , 2. R. 
Twee verschillende stadsge
zichten. 
254'oi. Drukpers koning 
Fahad. 
0.50,1. , 2. R. Zelfde afbeel
ding: drukpers. 

284'oi. Stichting koning 
Abdul Azziz voor geestelijke 
zorg. 



• R. Profiel gezicht. 
■5'oi. Hadj, bedevaart naar 
lekka, 1421 na hidjra. 
chtmaal i. R. Moskeeën en 
eligieuze plaatsen, beeld
lerken. 

55'oi. AlAqsa intifadah. 
., 2., blok I. R. Schuilende 
inderen. 
65'oi. Mondiale dag lera
en. 
. R. Handdruk. 
25'oi. Schilderijen, 
'ijfinaal i. R. Groene stad, 
laardenhoofd, houten bal
ion, stadsgezicht in rood, 
tadspoort. 
58'oi. King Abdul Azziz 
leritage Centrum, 
'iermaal i. R. Gebouwen. 
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ENEGAL 
64'oi. Medicinale planten. 
40 , 320, 350, 500 F. Resp. 
ilayenus senegalensis, Bos
ia senegalensis, Euphorbia 
ürta, Guierra senegalensis. 
i5'oi. Negentiende inter

lationale Lions bijeenkomst 
n Dakar. 
90, 300 F. Resp. beeldmerk 
net kano en kaart, leeuw. 
EO6'oi. Vijftigjaar 
JNHCR*. 
140, 320 F. Resp. beeldmerk 
net tank en rennend per
ioon, wereldbol en vluchte
ing. 

JIERRA LEONE 
£4i'o2. Eeuwen van stoom 
;n elektriciteit. 
3rie vel met zesmaal i ioo 
.e.; driemaal blok 5000 Le. 
lesp . stoombrandbluswa
;en, telefoon, luxueuze 
itoomboot, stoomrijtuig 
1770), elektrische passa
jierstrein; Robert Fulton 
17651815, schepper stoom
300t), Thomas Edison (1847
931, uitvinder gloeilamp), 
itoomlocT9 (1899), draadlo
!e technologie, James Watt 
!i736i8i9, ontwikkeling 
stoommachine), Alexander 
j r a h a m Bell (18471922, uit
ander telefoon); stoomloc 
locket (1829), hogesnel
leidstrein, stoombrandblus
vagen (1863), elektrische 
vagen, auto op stoom (1893), 
elektrische monorail; tele
"oon met radio en lamp, 
stoomloc (1899), Benjamin 
Franklin (17061790, Ameri
<aans staatsman, schrijver en 
natuurkundige). 
)2'o2. Zilveren jubileum 
coningin Elizabeth II. 
/elletje met viermaal 2000 
^e.; blok 5000 Le. Foto's ko
lingin en prins Philip. 
Februari '02. Ter herdenking 
[I september 2001. 
belletje met viermaal $ 2.. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen Ver
enigde Staten en Sierra Leone. 

SINGAPORE 
2o3'o2. Tekeningen na
tuurlijke historie uit collectie 
William Farquhar, II, vogels 
en vissen. 
Twee vel met tienmaal 'lokale 
post'. Vogels: buruna mural, 
burung kunyit, keleng king, 
?, burung gajigaji, putung, 
ayam kolam, burung kuang, 
burung berekberek, burung 
pacat sayap biru; vissen: pari 
hitam, ikan ketang, ikan bun
tal pisang, ikan tenggin pa
pan, telinga gajah, ikan pa
rang, ikan kakatua, ikan 
bambengan, ikan babi, ikan 
kertang. 

ST. VINCENT 
62'02. Zilveren jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Foto's koningin en 
prins Philip. 

TANZANIA 
Datum melding 3/237, onaf
hankelijkheid. 

THAILAND 
i2'02. Rode roos. 
4. B. Roos Antonia Ridge. 

242'o2. Twaalfde wereld
congres maag en darmon
derzoek 2002. 
3. B. Medisch team bij pa
tiënt, tekening slokdarm en 
maag, beeldmerk congres. 
252'02. Vijfentwintig jaar 
overheidsinstantie voor com
municatie. 
Tweemaal 3. B. (doorlopend 
beeld). Satellietantenne, digi
tale codes, beeldmerk CAT 
(Communications Authority 
of Thailand); brievenbus, en
velop, beeldmerk Thaise post. 
262'o2. Maghapujadag 
(belangrijke Boeddhistische 
dag). 
3. B. Beeld van liggende 
Boeddha voor hen die op 
dinsdag geboren zijn. 
303'02. Rode Kruis 2002. 
4. B. Vroegere ziekenhuis 
'Queen Sawang Wadhana 
Memorial Hospital' nu afde
ling Thaise Rode Kruis. 

i4'02. Negentig jaar Minis
terie van vervoer en commu
nicatie. 
3. B. Hoofdgebouw en 
beeldmerk ministerie. 
24'o2. Dag van behoud 
Thais erfgoed 2002. 
3., 3., 4., 15. B. Poppen 
voor marionettheater, resp. 
man, vrouw, boze geest, be
drieger. 

i34'02. Songkran dag 2002 
(vroeger Thaise nieuwjaars
dag). 
2. B. Vrouwelijke engel te 
paard omgeven door twaalf 
tekens uit Chinese dieren
riem**. Blok 8. B. met en 
zonder perforatie. 
i55'o2, Vechtvissen. 
3., 3., 4., 15. B. Resp. Betta 
imbellis, Betta splendens, Bet
ta splendens, Betta splendens. 

i76'02. Tempels. 
3., 3., 4., 12. B. Resp. Wat 
Phra Si Rattanasatsadaram 
(waarin de 'Smaragden Boed
dha') , Wat Pho, Wat Arun, 
Wat Benjamaborpit. 

Wf^^l 
TONGA 
i22'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Velletje met 65, 8 0 s . , $ ! .  , 
2.50. Doorlopend beeld: dar
telende paarden in wei. 

TONGA NIUAFO'OU 
i22'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Velletje met 65, 80 s., $ i., 
2.50. Doorlopend beeld: 
paarden bij drinkplaats. 

TUNESIË 
2gi2'oi. Beroemde Tune
siers. 
250, 250, 350, 650 m. Resp. 
Ibn Rachiq Al Kayrawani 
(10001071) met ganzenveer 
en document, Ibrahim Ibn Al 
Aglab (757817) met schild 
en boeken. Abed El Aziz El 
Iroui (18781971), Assad Ibn 
Al Fourat (759828) met 
weegschaal en boeken. 

3ii2'oi Arabische kalligra
fie. 
Tweemaal 350 m. Verschil
lende voorbeelden. 

UGANDA 
26ii'oi . Paddestoelen. 
300, 500, 600, 700,1200, 
2000; blok 3000 Sh. Resp. 
Armanita excelsa, Coprinus 
cinerus. Scleroderma auran
tium, Armillaria mellea, 
Flammulinavelutipes, Leopi
ota procera; Amanita phalloi
des. 
i7i2'oi. Jaar van dialoog 
tussen culturen. 
300,700, 2000, 3000 Sh. 
Resp. gemaskerde werkers 
dragen man op brancard, 
bloeddonoren, gezamenlijke 
poging voor schoon water, 
wereldbol met vier poppetjes 
van verschillend ras (rood, 
wit, geel en zwart) die ver
bonden zijn door brieftele
foonpakje en toetsenbord. 
i4i2'oi. Kerst, muziekins
trumenten. 
400, 800,1000,1200,1400, 
2000; blok 3500 Sh. Resp. 
grote trom, dwarsfluit van 
dierlijk materiaal, stenen 
trom, muzikale boog, pan
fluit, grote xylofoon; grote 
harp. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
30i2'oi. Zilveren jubileum 
eenwording luchtmacht. 
I. Dh. Beeldmerk, vliegtuig, 
schip en tanks. 

«■■■■■■■ 

VERENIGDE STATEN 
i2'02. Serie 'Black herita
ge', XXV, Langston Hughes 
(19021967). 
34 c. Portret dichter en schrij
ver uit 1946. 

82'o2. Verjaardag. 
34 c. Tekst 'Happy Birthday'. 

i i2'02. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard. 
34 c. Paard. 

i63'o2. Tweehonderd jaar 
militaire academie in West 
Point. 
34 c. Wapenschild academie. 

UNITED STATES 

1802 m gfS'y^ USA 

' " ' ' 1 1 " 341 
MIUTARY ACADEMY 

ZIMBABWE 
22i 'o2. Kunstnijverheid uit 
Zimbabwe. 
$ 12., 20., 25., 30., 35., 
45.. Resp. brei en haaknaal
den met trui en muts en 
kleedje, passer en penseel 
met stof en tekenbord, koord 
met gevlochten tas en ton, 
draaitafel en schalen met 
kan, gutsen en houtsnijwerk, 
hamer en beitel met beeld. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
Oktober '01. Toerisme, 
aquarellen van Serge Marko. 
Veertienmaal standaardpost 
(5.20 F.). Schip in pakijs, 
basiskamp 'Dumont d'Urville', 
pinguïns, gletsjer, 'Pointe
Geologiearchipel', oplaten 
weerballon, colonne rups
voertuigen, helikopter met 
levensmiddelen, keizer
pinguïns, communicatie
centrum, blik over zuidpool. 
Kaap Prud 'homme, schip 
'Astrolabe', postvliegtuig. 

*: Gebruikte afkortingen: 
GCC GulfCooperation 

Council 
(samenwerkingsraad 
SaoediArabië, 
Koeweit, Bahrein, 
Qatar, Oman en de 
Verenigde Arabische 
Emiraten) 

Unesco United Nations 
Educational Scienti
fic and Cultural 
Organization 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/
Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife Fund 
**: Chinese dierenriem 

(zodiak): 
24I'0I tot I22'02 
Jaarvan de slang; 
i3 2 'o2 to t3 i  i  'o3 
Jaarvan het paard. 
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FILATELISTISCH MAGNETISME 
IN HET ZUIDPOOLGEBIED? 

Al tweehonderddertig 
jaar oeftent het Zuidpool
gebied een grote aantrek
kingskracht uit op ont
dekkingsreizigers. In te
genstelling tot de eerdere 
ontdekkingsreizen van 
de Hollanders, die meest
al uit de bekende koop
mansgeest voortkwa
men, hadden de reizen 
naar de Zuidpool een 
meer wetenschappelijk 
karakter. En die zoek
tocht naar kennis is nog 
lang niet ten einde. Daar
om besteden de postad
ministraties van diverse 
Zuidpoolsectoren (zoals 
Australisch, Frans en 
Brits Antarctica) niet al
leen filatelistische aan
dacht aan het verleden, 
maar ook aan het heden. 
Wie dat bij wil houden 
kan een wereldcatalogus 
of de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' als informatie
bron gebruiken. 
Het blijkt trouwens dat 
ook Europese landen 
ondanks hun vaak overla

id den emissieprogramma's 
°  ruimte willen vrijmaken 
■̂  voor uitgiften, gewijd aan 
=! vroegere antarctische ex
^ pedities. Duitsland deed 
"2 dat op 8 november 2001 
z met het twee zegels be
5 vattende velletje 100 Jahre 
li Deutsche Antarktisforschutifl. 

—'̂ — Nietzonder succes, want 
M ^ het velletje eindigde bij 
• ■ • een Duitse verzamelaars

enquête met een afgete
kende voorsprong op 
nummer één. Wie de ze
gels bekijkt ziet dat de 

beide schepen gedetail
leerd zijn weergegeven; 
thematisch gezien is het 
velletje zeker een aan
winst. 
Ook de twee zegels die 
Zweden op 24 januari uit
gaf ter herdenking van de 
eerste Zweedse Zuidpool
expeditie (igoi1903) zijn 
de moeite waard. Ze ma
ken duidelijk onder wel
ke omstandigheden de 
expeditieleden in het gro
tendeels onherbergzame 
gebied hun werk moeten 
doen. Wetenschappelijk 
was de expeditie een suc
ces (zie 'Postzegelboek
jes', februari 2002), maar 
voor de Antarctic liep ze 
dramatisch af: het schip 
werd door het pakijs om
laag gedrukt en het vaar
tuig zonk op 12 februari 
1903. De bemanning, die 
er in slaagde het vege lijf 
te redden, l<wam op drie 
verschillende plaatsen te
recht. Op één zeeman na, 
die aan een longontste
king bezweek, wist ze te 
overleven; op 8 november 
1903 slaagde een Argen
tijnse reddingsexpeditie 
er in ze veilig naar huis te 
krijgen. Voor hoeveel ex
pedities zou dit verhaal 
model kunnen staan? 
Zelfs als we ons beperken 
tot recente Zuidpoolse
ries komen we in 'Filate
lie' ruimte tekort, maar 
we moeten een uitzonde
ring maken voor de serie 
Port Lockroy van Brits 
Antarctica van i decem
ber 2001. Het weten

schappelijk station Port 
Lockroy werd in de Twee
de Wereldoorlog door de 
Engelse Royal Nauy inge
richt als onderdeel van 
een militaire campagne 
onder de codenaam Ope
ration Tabarin. Het station 
werd in 1962 verlaten, 
maar in 1996 heropend 
ten behoeve van het 
groeiend aantal toeris
ten. Sindsdien is het ie
dere zomer geopend voor 
bezoekers. De vier zegels 
uit de serie zijn verdeeld 
over heden en verleden. 
Wat het verleden betreft: 
op de zegels van 43 en 
65 p. zien we respectieve
lijk de situatie van 1945 
(Bransjïeld House, het eer
ste gebouw) en een foto 
van het interieur van het 
laboratorium. Thema
tisch gezien interessanter 
zijn de aan het heden ge
wijde zegels. De zegel 
van 37 p. bewijst dat het 
huidige station er heel 
wat indrukwekkender 
uitziet dan de rommelige 
Romneyloods uit 1945. 
Op deze zegel zijn ook 
toeristen zichtbaar; die 
komen vooral af op de 
pinguïns die niet alleen 
hier, maar ook bij Jou.gla 
Point op Wiencke Island 
voorkomen. Er komen 
steeds meer toeristen 
naar Port Lockroy; waren 
heter in het seizoen 
199798 nog 6.429, twee 
jaar lag het aantal al op 
7.804. Gelukkig is vast
gesteld dat de grote be
zoekersaantallen geen 
invloed hebben op de 
voortplanting van de 
ezelspinguïns (Pygoscehs 
popua); die is vooral af

hankelijk van locale mi
lieufactoren. De zegels 
zijn volgens mij uitste
kend geschikt voor een 
verzameling op het the
ma 'ecotoerisme'. 

TRADITIONELE 
DANSEN 
Misschien dacht u dat ik 
over voorkennis beschik
te toen ik het onderwerp 
Een echte dans: de Argentijn
se tango in oktober 2001 
behandelde. Maar nee, ik 
had niet het minste ver
moeden dat de tango 
maar dan als muziekstuk 
 zo'n belangrijke rol zou 
spelen tijdens het kerke
lijk huwelijk van Willem 
Alexander en Maxima. 
Carel Kraayenhofs vertol
king van Adios Nonino op 
de bandoneo'n bracht niet 
alleen bij prinses Maxima 
de waterlanders tevoor
schijn, maar ook bij veel 
Nederlanders. 
Op 29 november jl. ver
scheen in Maxima's ge
boorteland Argentinië de 
serie 'Traditionele dan
sen': vier postzegels van 
75 c. in een postzegel
boekje, die het 'voeten
werk' van de dansers la
ten zien. Heel belangrijk 
natuurlijk, maar toch 
komt het echte karakter 
van de afgebeelde dansen 

niet in alle gevallen goec 
tot zijn recht. 
Zelfs Nederlanders heb
ben een andere voorstel
ling bij de jlamcnco, afge
beeld op de bruine zegel 
De dans is heel ritmisch 
dankzij vingerknippen, 
voetritmen en zang. De 
jlamcnco wordt vaak  ten 
onrechte  een zigeuner
dans genoemd. 
Op de üchtblauwe zegel 
wordt gewalst. Door de 
grote populariteit in Oos 
tenrijk spreekt men ook 
wel van de 'Weense wals 
en men denkt dan aan d( 
bekende componistenfa 
milie Strauss. Onze eige 
André Rieu dankt zijn 
roem voor een groot dee 
aan deze dans. 
Wèl typisch ZuidAmeri
kaans is de samba(crème 
kleurige zegel), die zijn 
oorsprong heeft in Peru. 
Tussen 1825 en 1830 
werd de dans ook in Ar
gentinië geïntroduceerd 
waarna de samba al spoe
dig het gehele land vero
verde. 
De lichtpaarse zegel is 
gewijd aan de dans die 
dankzij 'het huwelijk' vai 
2 februari plotseling in 
de belangstelling kwam 
te staan: de tango. De ge
schiedenis van deze emo 
tionele dans gaat terug 
tot i860, waar ze in de 
achterbuurten van 
Buenos Aires werd ge
danst. De man vervulde ii 
de tango aanvankelijk de 
dominante rol. Zelfs in 
zijn 'ballroomvorm' 
schijnt de tango een moei 
lijk te leren dans te zijn. 

HONGAARSE VISIE OF 
FIETSGESCHIEDENIS 
Hongarije verraste de ver 
zamelaars van het thema 
'Fietsen' op 20 februari 
met een velletje met een 
strip van vier zegels op 
het thema 'De geschiede 
nis van de fiets'. Het ac
cent ligt op de vroegste 
geschiedenis van de fiets 
en dat geeft de zegels eer 
nostalgisch tintje. 
De eerste zegel toont een 
fiets met een wiel met 
een grote diameter, om
streeks 1880 ontwikkeld 
door de Fransman Ernesi 
Michaux, op de tweede is 
een driewieler afgebeeld 
uit het begin van de twin
tigste eeuw. Op de derde 
zegel zien we de Hongaa 
Karoly Iszer (18601929), 
pionier en pleitbezorger 
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'an de wielersport in 
-longarije. De afbeelding 
)p de vierde zegel wordt 
langeduid als een tan-
lem. 
5oor de schaarse infor-
iiatie die de Hongaarse 

breid Deens onderzoek 
in 1926 en 1927 kwam op 
ruime schaal informatie 
beschikbaar. Tussen 
1928 en 1951 werden 237 
soorten beschreven. In 
de periode 1987-1990 

PTT over de zegelafbeel
dingen verstrekt gaat het 
[lier wel om een serie met 
open einden', maar the
matische verzamelaars 
zijn meestal heel deskun
dig op het gebied van 
hun thema, zodat de ont
brekende stukjes waar
schijnlijk wel zullen wor
den ingevuld. 

WEEKDIEREN 
Faeröer gaf op 11 februari 
een bijzondere serie ge
wijd aan weekdieren uit. 
Het bijzondere zit niet zo 
zeer in de weekdieren, 
maar vooral in de wijze 
waarop ze zijn afgebeeld. 
Dat blijkt overigens niet 
uit de afbeeldingen bij 
deze tekst, want daarvoor 
hebt u de zegels zélf no
dig. De achtergrond van 
de vier zegels is gewoon 
in kleur gedrukt, maar de 
afbeelding van de week
dieren en het staande ka
der waarin ze zijn ge
plaatst, liggen door het 
toepassen van een ther-
mografisch drukprocédé 
als het ware verhoogd op 
de ondergrond. Dit effect 
is goed zichtbaar als u de 
zegels schuin houdt. 
Grafisch gezien een 
mooie serie en daardoor 
thematisch ook aantrek
kelijk. 
In de wateren rond Faer
öer ('verre eilanden') le
ven heel wat weekdieren. 

werd het BIOFAR-project 
uitgevoerd, een diepzee-
onderzoek waarbij bijna 
vierhonderd soorten 
weekdieren werden waar
genomen. De vier in deze 
serie afgebeelde soorten 
maken deel uit van het 
omvangrijke onderzoeks
resultaat. 
Op de zegel van 5 k. zien 
we Sepiola altantua afge
beeld (in het Engels: Ten-
armed squid). Deze kleine 
inktvis heeft acht korte 
en twee extra lange grijp
armen. In de omgeving 
van de Faeröer komen vijf 
van deze soorten voor; ze 
veranderen afhankelijk 
van de omgeving van 
kleur, waarbij het kleu
rengamma loopt van 
lichtroze tot diepbruin-
rood. 
De Horse mussel (Latijnse 
naam: Modiolus modiolus) 
op de zegel van 7 k. be
hoort tot de grootste 
mosselsoorten die in de 
wateren rond de eilanden 
kan worden aangetrof
fen. De mossel, die wel 
twintig centimeter lang 
kan worden, wordt als 
een echte delicatesse be
schouwd. De naam horse 
mussel - een Nederlandse 
naam kennen we helaas 
niet - heeft een leuke oor
sprong. Kinderen van 
enige generaties terug 
hadden nog niet de ber
gen speelgoed die hun 

ze zelf namen als koe, 
schaap, hond, etc. Zo 
werd de grootste schelp 
naar het grootste dier, 
het paard, vernoemd. 
Op de zegel van 7.50 k. 
staat een zeekomkom-
mer (Polycera Jaeroensis). 
Een eerste exemplaar 
daarvan werd gevonden 
in juni 1899. 
De afbeelding van de 
wulk of kinkhoorn (Bucci-
num undatum) op de zegel 
van 18 k. is duidelijk 
mooier dan die op de Ne
derlandse Zomerzegel 
van 15-1-10 cent uit 1967. 

PADDESTOELEN 
Ilsland gaf op 17 januari 
zijn derde serie 'Padde
stoelen' uit. Op beide ze
gels zijn zowel de IJs-
landse als de Latijnse na
men vermeld. 
Op de zegel voor brieven 
tot 20 gram is de berken-
boleet (Leccinum scabrum) 
in verschillende groeista-
dia afgebeeld. De boleet 
wordt wel de koning van 
de paddestoelen ge
noemd. De bekendste en 
meest gewaardeerde pad
destoel uit deze familie is 
het eekhoorntjesbrood 
(Boletus eduiis). De ber-
kenboleet groeit van juli 
tot november onder ber
ken. Volgens de Encyclope
die van Paddestoelen zijn 
jonge exemplaren eetbaar 
en heerlijk; ze lenen zich 
voor vele culinaire doel-

Dat houdt niet in dat die 
ook allemaal al zijn waar
genomen. De eerste re
sultaten van een weten
schappelijk onderzoek 
naar weekdieren werden 
al in 1785 gepubliceerd, 
maar pas na een uitge-

leeftijdgenootjes van te
genwoordig hebben. Aan 
zee wonende kinderen 
speelden toen met voor
werpen die ze in de na
tuur tegen kwamen, zo
als (in dit geval) schelpen 
en dergelijke. Die gaven 

einden. Eet smakelijk! 
Bij het zoeken naar 
Nederlandse namen van 
de paddestoelen viel het 
me op dat behalve deze 
berkenboleet nog talrijke 
andere boleten met 
bomennamen bestaan. 

zoals de dennenboleet, 
de haagbeukboleet, de 
rosse populierboleet, de 
eikenboleet, de elzen-
boleet en de kastanje-
boleet. 
Op de zegel van 85 k. 
zien we drie exemplaren 
van de gele stekelzwam 
(Hydnum repandum). 

DRIEWERF EURO 
De invoering van de euro 
blijft de verzamelaars 
ook nu nog bezig hou
den. Vooral landenverza-
melaars, maar ook the
matische verzamelaars 
krijgen daarbij met ver
rassingen - positieve zo
wel als negatieve - te ma
ken. Een positieve sur
prise was de eerder ge
melde permanente na
tuurserie van Monaco, zij 
het dat de nominale 
waarde erg hoog uitviel. 
Een bijzonder geval is de 
vogelreeks van Ierland, 
vóór de invoering van de 
euro een aantrekkelijke 
serie. Ierland vond het 
kennelijk nodig op 11 
juni 2001 zes bestaande 
zegels uit deze serie met 
een dubbele waardeaan
duiding uit te geven. Op i 
januari volgde een soort 
'driewerf euro', want 
toen werd de serie op
nieuw uitgegeven, maar 
nu met uitsluitend euro
waarden. Kommer en 
kwel voor landenverza-
melaars, want alleen al 
voor de zegels met hoge 
eurowaarden moet€i8.-
worden neergeteld. Moe
ten de Vogelverzamelaars 
deze derde versie dan 
maar vergeten? Nee, 
want vijf van de zeventien 
zegels zijn aanvullingen 
vanwege de eurowaar
den. Gelukkig zitten die 
zegels in de 'midden
moot', zodat de aanschaf 
daarvan u niet in finan
ciële problemen zal bren
gen. 

Op de zegel van 41 c. is 
de vink (Frin^iila coelebs) 
te zien. Vooral de zegels 
in het kleine formaat met 
dit soort vogels vormen 
een aardige 'aanvulling' 
op de bekende Belgische 
vogelreeks, hoewel de 
aankleding van de zegels 
van André Buzin net iets 
fleuriger is. 
Op de zegel van 50 c. 
staat een blauwe reiger 
(Ardea cinerea) in het wa
ter, gereed om een vis te 
verschalken. 
Een minder alledaagse 
vogel is te vinden op de 
zegel van 51 c.: de Dou-
galls stern (Sterna 
dou^alli). 
Bekender is de wulp (Nu-

menuis arquata) die we 
aantreffen op de zegel 
van 57 c. En de brand-
gans (Branto leucopsis), af
gebeeld op de zegel van 
€1.-, is bij ons een beken
de wintergast. 

TRANSPORT IN 
VIJFVOUD 
In de Franse millennium-
reeks Le siècle au Jil du tim
bre verscheen op 23 maart 
de vijfde aflevering, 
'Transport'. Veel nieuws 
biedt de serie niet, maar 
wel zodanig, dat we deze 
vijf zegels van €0.46 toch 
als aanwinsten voor de 
desbetreffende thema's 
kunnen beschouwen. 
Opvallend detail is dat de 
transportmiddelen 'uit
springend' zijn afge
beeld, zodat een trein bij
voorbeeld het beeld bin
nen rijdt. Het passagiers
schip France is afgebeeld 
met op de achtergrond 
het bekende vrijheids
beeld in New York, een 
verwijzing naar de vele ja
ren dat het schip passa
giers naar en van de Ver
enigde Staten vervoerde. 
In 1979 verliet het schip 
definitief de thuishaven 
Le Havre. De France werd 
ook al in 1962 op een 
Franse zegel afgebeeld en 
verder nog eens mini
maal zeven keer door an
dere landen. 
De hogesnelheidstrein 
TGV (Tram ä Grande Vitesse) 
is nog populairder: 
Frankrijk beeldde deze 
trein al vijfmaal eerder af, 
terwijl er dankzij andere 
landen nog eens dertig 
zegels bij elkaar kunnen 
worden gebracht. 
Ook het supersonische 
burgerluchtvaarttoestel 
Concorde - onlangs na een 
fataal ongeluk tijdelijk 
aan de grond gehouden, 
maar inmiddels weer in 
de lucht- is ettelijke ma
len afgebeeld. 

De meest nostalgische 
zegel uit de reeks is die 
met een detail van La 2CV 
ofwel de deux-cheuaux 
(naar de twee paarden-
krachten die de 'eend' le- >~ 
vert). Het is ook een aan- = 
trekkelijke aanwinst voor "̂  
autoverzamelaars. De — 
2CV - in Frankrijk ook " 
wel liefkozend Deudeuche " 
genoemd-werd in 1958 ^ 
als postauto afgebeeld op ^ 
de zegel ter gelegenheid =: 
van de Dag van de Postze
gel. De nieuwe afbeel- 1 0 1 
ding is echt veel mooier, »"W 
en dat is wel gepast bij dit 
vervoermiddel, dat we 
gerust een uniek feno
meen van de autoindus-
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trie mogen noemen. Het 
wagentje werd dan ook 
heel lang - van 1949 tot 
1987 - geproduceerd. Na 
de stopzetting van de 
productie in Frankrijk 
werd de 2CV nog tot 1990 
in Portugal gefabriceerd. 
Een bijna net zo uniek 
transportmiddel is de 
Mobylette, die we op de 
vijfde zegel aantreffen. 
Deze gemotoriseerde 
fiets kwam in Frankrijk 
in 1949 op de markt en 
werd een soort symbool 
van de persoonlijke vrij
heids. Op 14 oktober 
1955 werd het miljoenste 
exemplaar verkocht. 

SPOORWEGEN IN 
ZWITSERLAND 
De Zwitserse Spoorwe
gen (SBB) vieren dit jaar 
het honderdjarig be
staan. Dat levert een jubi
leumserie op. Meestal 
mondt zoiets uit in een 
reeks die een soort histo
risch overzichtje biedt, 
maar ditmaal deed Swiss 
Post het anders, zodat we 
vier 'actuele' treinen 
voorgeschoteld krijgen. 
Thematisch gezien is dat 
prima, want spoorweg
verzamelaars kunnen nu 
weer eens wat nieuwe 
aanwinsten aan hun col
lectie toevoegen. 
De treinen op de vier ze
gels uit de serie (uitgifte
datum 13 maart) rijden 
als het ware het beeld 
binnen, metals gevolg 
dat het accent vooral op 
de locomotieven is ko
men te liggen. Jammer 
dat de namen van de trei
nen niet op de zegels ver
meld worden. Twee ze
gels zijn gewijd aan per
sonenvervoer over lange 
afstanden, een aan het 
regionale personenver
voer en een aan het 
vrachtvervoer. 
Op de zegel van 70 r. zien 
we de RABDe 500 InterCi-
ty-trein afgebeeld, waar

van de SBB er vierentwin
tig in bedrijf heeft. De ze
ven wagens tellende trein 
is 189 meter lang en biedt 
plaats aan 451 passa
giers, waarvan 125 in de 

tende passagiers (waar
van 12 in de eerste klasse) 
en 118 staande. De bijna 
53 meter lange treinstel
len zijn voorzien van air
conditioning en hebben 

eerste klasse. Het restau
rant kan 23 gasten ont
vangen. De trein haalt 
een snelheid van onge
veer 200 kilometer per 
uur. Gewoonlijk koppelt 
men twee van deze units 
aan elkaar. 
Dat er ook in Zwitserland 
dubbeldekkers rijden 
blijkt uit de zegel van 
90 r. De SBB heeft 350 
van deze InterCity 2000-
treinen. In de eerste-klas-
wagons kunnen 86 pas
sagiers een plaats vinden 
tegen 126 in een tweede-
klaswagon. 
Een echte noviteit op 
spoorweggebied is de 
trein op de zegel van 
120 r. Het treinstel wordt 
ingezet op de lijn Luzern-
Lenzburg/Seetal, waar 
het spoor de beperkte 
trajectruimte moet delen 
met het wegverkeer. In 
verband hiermee besloot 
de SBB motorrijtuigen 
aan te kopen die zo'n 
dertig centimeter smaller 
zijn dan de normale trei
nen; de eerste zeventien 
acht-assers worden dit 
jaar afgeleverd. De trein 
biedt plaats aan 128 zit-

een instaphoogte van 35 
centimeter; de maximum 
snelheid ligt op 115 kilo
meter per uur. Het gaat 
hier om een aantrekkelij
ke vorm van openbaar 
vervoer op de korte af
stand. 
Dat in bepaalde delen van 
Zwitserland heel krachti
ge locomotieven nodig 
zijn zal u niet verbazen. 
Op de zegel van 130 r. 
zien we een voorbeeld: de 
Re46o, een treintype 

waarvan de SBB er tussen 
1990 en 1994 maar liefst 
119 aanschafte. Het lijkt 
tegenstrijdig, maar deze 
zwaargewicht behoort tot 
de elegantste locomotie
ven uit de spoorwegwe
reld. Voor het zware goe
derentransport door de 
Gotthardtunnel worden 
drie van deze locomotie
ven - twee voor en een 
achter - per trein ge
bruikt. De Re46o kan 
zelfs op afstand worden 
bestuurd. De trein zal de 
spoorwegverzamelaars 
bekend voorkomen: het 
type werd ook afgebeeld 
op de zegel van 70 r. in de 
jubileumserie van 1997. 

BEKENDE PILOTEN 
Argentinië gaf op 24 no
vember 2001 twee inte
ressante luchtvaartzegels 
uit. De eerste (okerkleu-
rige) zegel is gewijd aan 
Carola Lorenzini (1899-
1941), een vrouw die een 
belangrijke rol speelde in 
de Argentijnse lucht
vaartgeschiedenis. Haar 
carrière als piloot begon 
in 1931, toen ze lid werd 
van de Argentijnse Lucht
vaart Club. Ze behaalde 
haar brevet twee jaar later 
en viel al snel op door 
haar gewaagde capriolen 
in de lucht. Ze besloot 
een aanval te doen op het 
nationale hoogterecord 
voor vrouwen. En ze 
slaagde: met een bereikte 
hoogte van 5.381 meter 
brak ze op 31 maart 1935 
het bestaande record. Dat 
leverde haar de eretitel 
^aucho-pilootop. Gau-
cho's zijn mensen die ge
voel hebben voor lande
lijke tradities en zich so
lidair met anderen beto
nen. 
Toen er een kinkhoeste-
pidemie heerste nam ze 
vliegtuigen vol zieke kin
deren mee, om ze zo eni
ge verlichting te bieden. 
Aan het drukke leven van 

Carola kwam op 23 no
vember 1941 abrupt een 
eind, toen ze midden in 
een acrobatische 
manoeuvre de controle 
over haar toestel verloor 
Boven haar portret op d« 
zegel is een Focke Wulff 

44-J afgebeeld. 
De blauwe zegel is een 
leuke aanvulling op de 
zegel van Jean Mermoz 
(1901-1936) uit de Frans( 
luchtvaartreeks. We 
schreven al eerder over 
diens vlucht van Le Bour 
get naar Buenos Aires in 
1930 in het driemotorige 
vliegtuig Arc-en-Ciel ('Re
genboog'). 

LUCHTHAVEN ARUBA 
'GEACTUALISEERD' 
Aruba gaf op 31 januari 
een serie van drie lucht
vaartzegels uit, een wel
kome aanvulling op de 
collecties van de verza
melaars van dit thema, 
want de reeks actualiseer 
in feite de serie 'Luchtha
ven Aruba' van de Neder
landse Antillen uit 1975. 
Destijds was de aanlei
ding het veertigjarig be
staan van de Arubaanse 
luchthaven, een feit dat 
helaas niet consequent u 
de NVPH-catalogus 
wordt vermeld (de infor
matie is wel in het zaken 
register te vinden). 
De serie van 2002 heeft 
als nadeel dat de gebou-



'en nogal klein zijn uit 
evallen. Of de ontwer-
er echte vliegtuigen 
eeft willen laten zien of 
ewoon zijn fantasie 
eeft laten werken laat ik 
raag aan het oordeel van 
e deskundigen over. Op 
e zegels uit 1975 werden 
1 ieder geval wèl beken-
e vliegtuigen afgebeeld. 

)e zegel van 30 c. geeft 
e situatie in 1950 weer, 
oen de luchthaven nog 
)akota heette (een erfenis 
it 1934, toen het vlieg-
eld werd aangelegd). 
)p 22 oktober 1955 kreeg 
e luchthaven de naam 
Prinses Beatrix' en in 
982 werd dat gewijzigd 
n Aeropuerto Reina Beatrix 
mdat de prinses inmid-
lels koningin was ge-
rarden. Hoe de situatie 

in dat jaar was zien we op 
de zegel van 75 c. 
En nu, na drie jaar van 
uitbreidingen en renova
ties, is de luchthaven 
weer up to date, zoals de 
zegel van 175 c. ons 
toont. 

THEMATISCH 
STEMPELKWARTET 
Het stempel van de mu
ziekschool Westerkwar
tier in Leek (FIVl 75230) 
valt op door een aan een 
vleugel gezeten persona
ge; een dubbele aanwinst 
voor de muzielcverzame-
laars! 
Na II september 2001 is 
het thema 'geweld' 
actueler dan ooit. Het 
stempel van de Landkreis 
Elbe-Elster in Herzberg 
(F530874) sluit daarbij 
uitstekend aan. De Duitse 

tekst luidt Gewaltfrei -
^e^en Rechtsextremismus und 
Jremdenjeindliche Geu;alt -
Fur einen toleranten und wel
toffenen Landkreis. Een bij
passende zegel is de 
emissie Fur mehr Toleranz, 
die Duitsland op 
IG januari uitgaf 
Na maanden van 'Oranje
gekte' mag een bijpas
send stempel hier niet 
ontbreken. In een Bel
gisch frankeerstempel 
(BCBF90KNY) prijst 
Diest zich aan als Oranje
stad met allure. 
Een Brussels stempel 
(NC1545) bevat de twee
talige tekstjullie sorteren, 
ujij recycleren - Vous triez, 
nous recydons - een leuke 
aanwinst voor het thema 
'Milieu'. 
Met dank aan Willy De 
Doncker uit Aalst (B.), 

die zorgt voor een con
stante aanvoer van een 
internationaal assorti
ment van actuele thema
tische frankeerstempels. 

Ook de beide hier afge
beelde Belgische stem
pels zijn uit zo'n zending 
afkomstig. 

Postzegelhandel 'Wien' 
• posttnsse motiefzegels, 

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

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA ADAM, tel en fax 020 - 6974978 

e-mail wien(5)chello nl www wien nl 

POSTZEGELS (VER-)KOPEN ? 

www.postmunt.nl 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op nieuwe thematische uitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen en verkoop thematisch materiaal 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundig advies bij het opzetten van verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op zegels, stempels e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en materiaal 

met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* Kortingen op 

• abonnement maandblad Filatelie 
• abonnement Mijn Stokpaardje 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 20,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 - Email: struik.p@planet.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

ÜHPE" dual blanko" 
Eén systeem voor al uiv variëteiten! 
^> Verzameling naar eigen inzicht opzetten. 
=> Achterzijde van uw zegels kunnen blijven bekijken. 
=> Klemvast weekmakervri j folie, veilig en beschermend. 

Safe Dual Blanko bladen (folieblad met chamois kleurig onderblad) 
verkrijgbaar in een veelzijdigheid van 22 variaties, per los blad € 1,55 
in pak van 5 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad. € 1,45 

Grijze of zwarte onderbladen tegen meerprijs € 3,75 
in pak van 10 stuks van hetzelfde bestelnummer. 
Bestelnummers zie verkrijgbare gratis folder. 

Verkrijgbaar bij ledere postzegelhandel. 
Voor informatie en uitgebreide SAFE folder: 

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

http://www.postmunt.nl
http://www.nvtf.nl
mailto:struik.p@planet.nl
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AANGEBODEN 

Ned.DuitslandFrankrifk

Engeland, 500 versch * 4, op 
giro 32056011 n V H van Heel, 
Tiboschlaan 28, 5481MJ 
Schijndel 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels 50 grams IJsIand
€ 20,, n o grams Finland 
€ 10 ,140 grams Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 
€ 10 in een brief of op giro
nummer 1624853 Franco 
thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE602 17 
Norrkoping, Zweden Email 
lennart runfors(3)swipnet se 

500 versch. Ned. € 4,50, 
1000/2000 wereld € 6 /€ 11 , 
1000 Europa € 8,50, 500 
Duitsland grf € 15 
Giro 413922 A Snoep, 
Aletta Jacobserf 46, 
3315 EE Dordrecht 

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 
ShS GmbH, Flughafenstr 61, 
D53842 Troisdorf 
Fax +49 2203371546 or free of 
any charge at www wolflfFsam
meln de 

Bod gevr op 525.000 st 75 
cent Beatrix nr. 1239, geh P 
100 St J H Koppelaar, 
tel 0187482 077 

700 WEuropa of 1400 wereld 
€ 5 m brief of giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Ned. + Overzee  Indonesië 
Oost Europa  VN 
Zwitserland  Nieuwtjes gehele 
wereld Redelijke prijzen H 
Sundquest, J Perkstr 39, 
Papendrecht Tel 078 6153386 
Email sundquest(5)planet nl 

Gratis prijsl. Egypte, Mexico, 
Argentinië, Chili, Colombia, 
Nicaragua, Cuba, Honduras, 
Panama, Bolivia, Japan, 
Formosa etc , Turkije, geheel 
OostEuropa incl BaltStaten 
en Kroatië Zeer uitgebreid no 
van Yvert/michel Verder lijsten 
van geheel WestEuropa en 
verzamelingen gehele wereld 
G v Toor, Lingedijk 77a, 
4247 EG Kedichem 
Tel 0183567 203, 
fax 0183567 204, 
email gtoort@)chello nl 

Rusland + USSR, Australische 
staten en div. landen, klassiek 
tot max 25% Michel Stuur uw 
mancolijst naar S Koning, 
Lijnbaanstraat 58,1501 PD 
Zaandam Tel 075617 88 17 of 
0655 10 23 23 (na 17 00 uur) 
Ook evt ruilen voor klassiek 
USA en andere landen tot 1912 

Duitsland, 200 versch. grf. 
€ 12 Postr 972073 
G. Schonewille, Pr Beatrix! 144, 
2286 LD Rijswijk 

Nederland no 49 € 39 , no. 
90/100 € 59 , ook andere 
no 's en series J W van Os, 
Geerweg 64, 2611 VR Delft 
Tel 015 213 55 10, 
email jvwanos(J)hotmail com 

Nederland & Ver. Europa pfr 
+ gest V a nr I Bijna alles in 
voorraad Stuur uw no , 
ontvang mijn prijs F Ghyben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar Tel /fax 0316529241 

Liechtenstein  we buy all mint 
stamps Please ask for order 
now the World biggest buying 
lists (postage charge for each 
listUS$/Eur0 2 00) 
Jürgen Wolff ShS GmbH, 
Flughafenstr 61, D53842 
Troisdorf Fax +49 2203371546 
or free of any charge at 
www wolfïfsammeln de 

USA precancel catalogi. Town 
en type cat 6e editie 1998 
€ 30 , bureau cat , 4e editie 
1997 €12 , silent precancels 
1995 € 25 , printed dated type 
cat 2001 € 30 , city type coils 
update 2001 € 10 , Hibernian 
spec Ierland cat € 23 ̂  por
tokosten, girorek 6868218 
Henry Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo 
Tel 0546 532155. 
email hkuipers 3(ä)hccnet nl 

Aangeboden complete serie 
postmapjes t e a b W M A 
Groen, tel 0316261 060 

USA 250 grf. uit samendrukken 
€ 12,50 Frankrijk 250 grf 
recent 2001 € 15 incl porto 
G Voorsluijs, Den Haag 
Tel 070 385 2119 Bank ABN 
AMRO 472686380 

T k ozegels + Ned. gest. veel 
1992 2001 + veel buitenland 
H vd Burg tel 0342491 892 
Aangetekende st 

Verzamelaar biedt aan per 
manco dieren/vogels, thema's, 
Europa, Eng. koloniën, Cept, 
nieuwtjes. E Nijman, 
tel 0186 609 760, email 
ed ni]man@wanadoo nl 

DDR postfris 15% cat waarde 
J V Hal, Daltuin 3, 
7041 CH 's Heerenberg 
Tel 0314 663 396 

T k 100 grf zegels vers € 5 
per land 
Jap /Nzl /Can /Did /Sp /Aus /D 
DR/Scan ! Brouwer, 
Wildzoom 105, Barneveld 
Giro 3278281 

Used older US stamps for used 
Dutch + colonials Write to J 
Franohch, 430 Jasmine Ln 
Prescott AZ 86301 USA 

T k poststukken, briefkaarten 
vanaf 1840 effecten, rekeningen, 
documenten, enz 
J Briggeman, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne 
Tel/fax 0181485 036 

Zwitserland vanaf 1850 en 
Liechtenstein. Goede kwaliteit 

pfr /gestempeld, goede 
prijzen Gratis prijslijst voor 
series en alle enkelwaarden 
R Vollenweider, Sasso Boretto 2, 
CH 6612 Ascona/Schweiz 
Fax 00410917912354 

300 versch. Did. 2/3 grf. € 5 
J Eeftink, W d Within 17, 
1403 VC Bussum 
Tel 0356981883 

Rusland collecties 20% Michel. 
C J van Beveren, Apollostr 351, 
3024 TC Rotterdam 
Tel 0623587327 

Kilow. Duitsland, ikg € 35 
(grf J Postr 972073 
G Schonewille, Pr Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk 

Postz. boekjes Ned. + België. 
Rolzegels Ned Ook de 
Europazegels J Poppe, 
Pinksterbloem 36, 
9302 BC Roden 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel/fax 046451 27 51 Ook 
rariteiten' 

Gratis prijslijst met leuke aan

biedingen, alle landen 
Tel/fax +32 16 47 31 48 
Pascal Raes, Ridderstraat40, 
3040 Neerijse, België 

Roemenie 5%i5%i Michel, 
pfr , gest 18652001, gratis 
hjst Dan S OF 48CP27 
Boekarest 2 Roemenie 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N L o CH Fr eet V a 35% J 
Romkens, tel 045546 28 94 

Israel postfris per jaargang 
C J Kraaijeveld, Turkooislaan 131, 
2332 RK Leiden 
Tel 0654983762 

Te koop wereldverzameling 
postzegels + bloes, waarde 
€ 2 700 voor € 250 
J V d Meer, tel 0561688 809 

Indonesië postfris volgens 
Zonnebloem 2001. Prijzen in 
Euro's Alle blokken 19901994 
(€ 120) Blokken per 10 B102, 
18, B104 20, B105 20, B107 18, 
B116 16, B117 17, B12114, B128 
13, B13118 en B140 II 
Blokken per 100 B168 45, 
B169 45, B170 45, B17145, 
B173 37, B176 45 en B177 45 
Uitgiften 1998 € 2001 voor € 
o,i8/Rp i 000 Series en blok
ken leverbaar vanaf 1970 
Nieuwtjesabonnement voor 
series, blokken, minisheets, 
postzegelboekjes, complete 
vellen enz Boven € 125 geen por
tokosten Vraag graas prijslijsten 
bij B Veenhof, Postkade 53, 
9648 JT Wildervank 

GEVRAAGD 

Ruilen 100 zegels Engeland

Scandinavie, zelfde aantal 
retour P M. van Zoelen, 
tel 072511 59 83 

Stuur 50 Rstr. NL, 50 NL str 
retour N v Dijk, 
Bloemendaalselaan 61, 
2351 RS Leiderdorp 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop 
H M van Dijk, tel 0553660475 

Klassiek Montenegro, 
gebruikt, ongebruikt en op 
brief(stuk) Aanbiedingen 
richten aan V Coenen, Cees 
van Gendlaan 15, 4797 CV 
Willemstad Tel 0168472 029 

In en verkoop van Ned + 
Overzee, alleen goede collecües 
M Breedt Bruijn, 
tel 0334946980 of 0614679827 
(Leusden) 

Firmaperforaties. Koop of ruil 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum Tel 035
6234423 

Wie wil tegen verg RZB plakken 
verzorgen P Koopmanschap, 
Huizerstraatweg 10,1411 GN 
Naarden Tel 035694 42 65 

Rondzendboekjes, goede 
kwaliteit Filatelistenvereniging 
Amersfoort A v Nunspeet, 
tel 033472 52 22 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig W J Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341417 980 

DIVERSEN 

Zaterdag 4 mei 2002: grote 
verzamelbeurs in 
"Sportcomplex De Brake" aar 
de Oosteinderweg te Nunspet 
open van 10 0016 30 uur 
Entree gratis Inl J den Bester 
tel 0341256 163 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S.Marin 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendmg Inl L v d Brui 
V Kinsbergenstraat33, 
2518 GV Den Haag, 
tel 0703460328 

Stuur mij 150 gr. form, zegels 
gehele wereld z m n k retour 
J Rudenaerd, Kievit 20, 
4872 RB EttenLeur 

Studiegroep Britannia, voor d 
actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden Blad, 
meetings, veiling, rondzendin; 
bieb Bel 070386 02 32, zie 
www sgbritannia nl see you' 

Israel gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen 
Inl A Bouwense, tel 0113212 76: 
email a bouwense(iDwolmail r 

Fil. Ver. Duitsland 4X per jaar 
bijeenkomst met veiling, 
clubblad en rondzendingen 
A Hulkenberg, Vivaldiweg 6 
3752 HC Bunschoten, 
tel 033298 32 61 Vraag info' 

Rullen 100 zegels of meer 
België, zelfde aantal retour 
A C Veerman, Melisandepad ic 
3816 KM Amersfoort 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(i 
■ Postzegels 
W. van der Bil 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA (PT.A./C.N.E.P.) 
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NIEUW BIJ BREDENHOF 
DOOR DE GROTE AANVOER VAN VERZAMELINGEN ZIJN WIJ 

BEGONNEN MET HET MAKEN VAN EEN PATIJENLIJST DEZE IS OP 
AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

SPECIALE AANBIEDINGEN; 
250gr. LUXEMBURG GROOTFORMAAT VAN 34,50 VOOR 29,50 
250gr. DUITSLAND GROOTFORMAAT MET IETS TOESLAG EN 

HOGE WAARDEN NU 12,50 

NIEUW BINNEN; 
SPANJE GROOTFORMAAT JAREN 80 EN 90 MET VEEL ZEGELS 

UIT BLOKKEN 250gr. 27,00 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD: 
DOOR DE TOENEMENDE VRAAG NAAR ONZE KWALTEITS KILOWAAR 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR RECENTE KILOWAAR VAN VEEL LANDEN 
ZOALS NEDERLAND, BELGIË, ITALIË, PORTUGAL, ENGELAND ENZ. 

AANBIEDINGEN MET PRIJSVOORSTEL NAAR BOVENSTAAND ADRES. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN 
WWW.BREDENHOF.NL 

MÊMmU^a^mmmÉ^i$m mmm§>'\ïmm\mmwmÈm§m^\mMh^ 
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 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 125,00 NU 112,50 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 72,60 NU 64,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2001 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
OOSTENRIJK MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
ROEMENIE LEUKE MIX MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZUID AFRIKA GROTE SORTERING MET NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG MET HOGERE WAARDEN 

0X2)firi?C0)|f l̂.',l/A/»Y 

100 gr 250 gr 500 gr 
6,85 15,90 30,65 

10,90 26,10 
15,50 38,00 
6,85 15,90 30,65 
6,85 15,90 30,65 

10,20 23,80 43,10 
6,00 14,00 27,00 

56,95 
9,10 22,00 42,50 

15,00 36,50 72,00 
11,35 27,00 -

85,00 
13,40 32,50 

9,10 21,50 41,00 
12,50 30,00 
11,50 27,50 

35,20 —-- --
14,75 35,50 
7,00 16,50 31,00 

13,60 32,50 
11,35 27,50 
15,90 38,75 
5,70 13,50 25,00 
11,35 27,00 52,00 
15,00 35,00 --
8,00 19,00 36,50 
9,25 21,50 41,00 

31,80 78,00 150,00 
10,50 
7,25 16,00 30,00 
8,40 20,40 38,60 

17,95 42,00 

mailto:Breclenhof@cs.com
http://www.breclenhof.nl
http://www.bredenhof.nl


VEILING NR. 588 - 13 t/m 16 MEI 2002 

WAARIN OPGENOMEN DE SPECIAALCOLLECTIE 
NEDERLAND & OVERZEESE RIJKSDELEN 

VAN WIJLEN DE HEER IR. J.A. DE BIE TE AERDENHOUT 

Curagao, gecombineerde tanding 
nrs. 3E+3D. Grote rariteit 

Suriname, gecombineerde tanding 
nrs. 32aD+32a. Zeer zeldzaam 

UIT HET TWEEDE GEDEELTE VAN DE UNIEKE 
PROEVENCOLLECTIE VAN PTT POST 

ÄFZ. 

[AART B 
Proef uit 1944 van een briefl<aart van 4 cent type Germaanse symbolen, 

ontwerp Pijke Koch. Niet tot uitgifte gekomen. Enige overgebleven exemplaar. 

De veilingcatalogus kost € 12,50; inclusief de proevenbijlage € 25 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

ih'ik 
Prinsessegracht 3 - 2514 AN 's-Gravenhage 

'^t9l: 070 - 3653817, fax 070 - 3617436 e-mail: info@vandieten^ 
postbanknr. 17369, bankrek.nr. 423117335 




