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Nog drie maanden tot Amphilex 2002! 
CIRCUS OP 

POSTZEGELS SJUill'S ROïUBRmSBHEIiAKnEftGIUillIiaiUlIDnLiUIIISIIIIR 
flÖSGESr SHOWS i  SOLE OWNERS • I * BEST SHOWS. 
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Droomcollecties Postzegelboekje ĵg 
POSTZECELBOEKJES UIT A U T O M A T E N 

COMPLEET 1964-1994 

POSTZEGELBOEKJES CELECENHEID 

COMPLEET 1983-2000 

BEST.NR. 

18.87 

BEST.NR. 

18.88 

V A N 

ƒ 3.500,-

V A N 

ƒ 350,-

VOOR 

B 1.000, 

VOOR 

B 125,-

KORTINC 

37% 

KORTING 

21% 

Cadeaucollectie Postzegelboekjes Nederland 
met tevens Telblokken! 

Het guromunten-album van DAVO 
DAVO heeft een nieuw album 
ontwikkeld voor het opbergen en 
presenteren van de euromunten. 

A L B U M MET 6 MAPPEN. 

PER MAP PLAATS VOOR 2 X 8 MUNTEN 

LOSSE MAPPEN VERKRIJGBAAR PER 6 

BANKBILJETTEN MAPPEN 

BEST.NR. 

23.01 

23.02 

23.03 

PRIJS 

B 39,-

B 9,-

B 6,-

Super Tip I 
Luxe Euro Insteekalbum met Gewatteerde Kaft, Opdruk in 
Goudfolie en luxe beschermende Koperen Hoeken 

64 BLADZIJDEN 02.01 ƒ 49,- 10,- 55% 

Veel postzegels, eerstedagenveloppen, eerstedagbladen, 
velletjes, zakjes en insteekkaarten, met een set van 3 Luxe 

.̂g insteekalbums gewatteerd met 
^ ^ ^ ^ - < Y y -'' opdrukken in Goudfolie: 
^ ^ 3 c ^ S ^ ^ ^ . BRD, DDR en Berlin. 
j n f i f l j ^ ^ ^ ^ ^ J H H f ^ f f S j Bovendien krijgt u 

'""""^ de uitgebreide 
MICHEL catalogus 
Duitsland in kleur 

bij de Combi 
Wonderdoos 

Duitsland. 

Combi Tip Duitsland met Set van 3 boeken 
BRD, DDR, Berlin en Michel Duitsland 



standaard formaat Groot 230 x 305 

8 WITTE BLADEN / 16 BLADZIJDEN 

16 WITTE BLADEN / 32 BLADZIJDEN 

24 WITTE BLADEN / 4 8 BLADZIJDEN 

32 WITTE BLADEN / 6 4 BLADZIJDEN 

METTUSSENSTROOK 

8 WITTE BLADEN / 16 BLADZIJDEN 

16 WITTE BLADEN / 32 BLADZIJDEN 

24 WITTE BLADEN / 4 8 BLADZIJDEN 

32 WITTE BLADEN / 6 4 BLADZIJDEN 

mm 
BEST.NR. 

45.01 
45.02 
45.03 
45.04 

BEST.NR. 

45.05 
45.06 
45.07 
45.08 

a 
n 
H 

n 

n 
H 

H 

n 

PRIJS 

3,95 
6,95 
9,95 

12,95 

PtUS 

3,95 
6,95 
9,95 

12,95 

MET GLASHELDERE STROKEN 

8 ZWARTE BLADEN / 16 BLADZIJDEN 

16 ZWARTE BLADEN / 32 BLADZIJDEN 

24 ZWARTE BLADEN / 4 8 BLADZIJDEN 

32 ZWARTE BLADEN / 6 4 BLADZIJDEN 

BEST.NR. 

45.09 
45.10 
45.11 
45.12 

0 

n 
n 
n 

PRUS 

5,95 
8,95 
11,95 
14,95 

EUROTIPi 
Luxe Insteekalbum 
t.w.v. ƒ9,95 

• EU ROTI P 2 
• 5 Thema Velletjes op 
! Insteekkaart t.w.v. ƒ 12,50 

•EUROTIP3 ^ ^ ^ ^ W ; E U R 0 T I P 4 J E U R 0 T I P 5 \ , 
• Jubileum Eerstedagenvelop • Treinen Uitgifte Engelse • CD Rom Nederlandse 
Z Nederland 2000 t.w.v. ƒ 6,45 l Kolonie Postfris t.w.v. ƒ 9,95 J Postzegels t.w.v. ƒ 29,95 

VOOR KORTING T BESTELNR. 
78% • 04.04 

EUROTIP 6 
ECU Muntbrief Nederland 
t.w.v/8,75 

! EUROTIP 7 ^ ^ ^ ^ ^ J ""^ ^ ^ ^ J EUROTIP 9 J EUROTIP 10 
Lady Diana Uitgifte Engelse • EUROTIP 8 • Ronde postzegel in postzegel- • Thema Uitgifte Postfris Serie 
Kolonie Postfris t.w.v. ƒ 7,95 « Progressive Proofs t.w.v. ƒ 59,- J velletje Tuvalu t.w.v. ƒ 7,95 ! & Velletje t.w.v. ƒ 14,85 

EUROTIP 11 ^ 
Eerstedagenvelop Verenigd • EUROTIP 12 
Europa t.w.v/3,85 

JEUROTIP13 ^ ^ 
• 10 Telefoonkaarten 

, Verrassings Envelop t.w.v. ? « t .w.v / 15,-

J EUROTIP 14 J EUROTIP 15 
• 3 Variëteiten! 3-D, Coudfolie & • Teruggetrokken uitgifte door 
( Goudpostzegel t.w.v. ƒ 9,95 « uitsluiting Olympische Spelen 

VOOR KORTING Z BESTELNR. 

:47fiTfW:i 
Combi EUROTIP 15 ha len = 10 be ta len , 

m a x i m a a l t w e e stul<s per adres! 

Al le 15 Euro T ippen voor de prijs van 10 Euro T ippen 

PHILAPOSI 
BERKEL E N R O D E N R I J S 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

010-511 50 99 

010-511 83 21 

Pos tbus 96 , 2650 AB 
Berkel en Rodenr i js 

SURFEN 

MAILEN 

www.ph i lapos t .n l 

via de site: 
www.philapost.ni 

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 plaatsgevonden. Philapost mag 
een bestelling weigeren. Gefrankeerd retourneren met een 
verzendbewijs binnen de wettelijke termijn van 7 dagen 
na ontvangst. Ongefrankeerde zendingen worden niet 
aangenomen, terwijl de retourgarantie vervalt en de 
betalingsverplichting blijft bestaan. 

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

http://www.philapost.nl
http://www.philapost.ni


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 verpakking, porto en administratiekosten. 

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: 
(Tenzij anders vermeld) 

1940-1949 catwaarde € 752,95 Prijs €340,00 1960-1969 catwaarde € 295,50 Prijs € 65,00 
(exclusief 346/49,402/3b & 518/37) 
1950-1959 catwaarde € 994,65 Prijs € 390,00 1970-1976 cat.waarde € 214,90 Prijs €45,00 
(inclusief 617/640 & fosfor serie) 

AL ONZE JAARGANGEN KUNNEN OOK APART BESTELD WORDEN!! 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: APRIL 2002 
OVERZEESE GEBIEDEN DAVO album tot ca 1970,Ned Indie, Curasao, 
Ned Antillen, Ned Nw Guinea en Suriname merendeel gebruikt, veel complete 
series, cataloguswaarde € 415,00 nu te koop voor slechts € 40,00 
048 
ISRAEL Lindner T-album 1971-1983 bijna compleet postfris met full tab , het 
album kost alleen al een godsvermogen (zonder jaren 1980/1981) € 67,50 
050 
NEDERLAND Davo Crystal-Luxe album deel I , inhoud 1945 1979 plakker en 
groot deel postfris, redelijk compleet catw € 1 100,00 in de aanbieding voor 
€ 140,00 
052 
Overzeese gebieden Holland album met leuke starterscollectie gaat weg voor 
het luttele bedrag van € 70,00 
060 
Losbladig stockboek ( 32 biz) met vele honderden (vlaggen-)stempels op bnef-
stukken vanaf ca W,0 2 tot begin jaren 90, leuk voor liefhebber' v 17,50 
063 
Davo crystal/luxe album Nederland 1950-1986 merendeel gebruikt deels 
ong/postfris vrijwel compleet cat w € 1 170,00 slechts € 125,00 
065 
Davo album INDONESIA vanaf 1948 tot 1981 ( va 1951-1977 zo goed als com 
pleet) veel dure series en vellen ( praktisch alles postfris) incl Irian Barat & wat 
Riau cat w € 1 900,00 slechts € 300,00 
066 
2 Importa albums FDC's Nederland tussen nrs 35 en 260 tot nr 87 merendeel 
beschreven en vanaf nr 88 geheel compleet t/m 260 tevens ruim 70 diverse 
enveloppen oa Dag v d Postzegel totale cat w ca € 1 000,00 nu € 99,50 i > 
074 
Stockboek 32 bIz (zwart) Indonesia 1948 tot ca 1987 veel gebruikt maar ook 
groot aantal postfrisse series, hoge cat waarde slechts € 20,00 
075 
Davo album Overzeese Gebieden, leuke startersverzameling veel postfrisse 
series, oa Ned Antillen 1970-1980 compleet incl, cat w ca € 400,00 nu € 37,50 
080 
"Antiek" Holland album Nederland 8r O G ,ong & gebr vanaf 1870 tot 1960 oa 
UNO serre Indonesia ongebr Verder vele lOOen zegels/series selchts € 30,00 
084 
Stockboek 32 bIz bomvol met lOOOen zegels zegels Nederland gebruikt va 
1864 tot ca 1990 zeer veel complete series, hele hoge cat w slechts € 32,50 
088 
Davo album Nederland Postfris en ongebruikt tussen 1940 en 1974, veel series 
oa 550/55 & 568/72 ongebruikt, vanaf 1965 redelijk compleet postfris slechts € 
45,00 

089 
DAVO Crystal/luxe album Nederland 1960-1974 compleet postfris z plakker incl. 
kindvellen, vanaf 1975 t/m 1980 gebruikt, tevens wat (soms betere) combina
ties uit aut boekjes en dienst catw ca € 575,00 slechts € IIO.OO'i 
091 
Speciaal briefkaarten album met ruim 150 briefkaarten gefrankeerd met no 33, 
51 en 55, zeer interessant voor de kaarten cq stempel verzamelaar slechts € 
32,50 
097 
davo ALBUM Ned Indie, Nw Guinea, Curasao en Ned Antillen tot ca 1980 vanaf 
1970 prktisch compleet postfris, totale cat waarde € 640,00 nu slechts 
€ 55,00 
098 
DAVO crystal/luxealbum Ned Antillen vanaf 1948 t/m 1979 bijna compleet 
merendeel postfris cat waarde € 525,00 kan weg voor € 65,00 
099 
Davo album Nederland gebruikt vanaf 1852 tot ca 2000 goed gevuld met jaren 
30/40 en 50 veel complete series oa Kerken, Zomer 50, Rembrandt etc catalo
guswaarde € 1 800,00 slechts € 220,00 
100 
Uniealbum Nederland, 1869-1974 merendeel gebruikt, veel goede series jaren 
30/40 & 50 cat w ca € 790,00 tevens wat Ned Indie cat w € 385,00 het geheel 
kunnen wij aanbieden voor € 125,00i> 
101 
DAVO album Ned Indie gebruikt cat w € 275,00 en Suriname t/m 1975 onge
bruikt cat w ca € 225,00 nu te koop voor slechts € 40,00 
102 
DAVO album Nederland 1864-1987 gebruikt, veel goede series jaren 30/40/50 
catw c a € l 100,00 slechts € 100,00'i 
103 
INDONESIA, PRACHTIGE, OP ENKELE SERIES NA COMPLETE VERZAMELING IN 2 
NIEUWE DAVO LUXE ALBUMS, VANAF 1948 TOTEN MET 2000 " , CATALOGUS
WAARDE RUIM€ 5 000,00 INCLUSIEF ALLE DURE BLOKKEN (VOETBAL & APEN 
ETC) NU ÉÉNMALIG TE KOOP VOOR € 1 150,00 
104 
DAVO LUXE ALBUM, MET PRAKTISCH COMPLETE VERZAMELING NED ANTILLEN 
TEM 1999 cat w ruim € 1 500,00 nu slechts € 425,00 

DEZE LUST WORDT REGELMATIG AANGEPAST, DUS REAGEER SNEL'I 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT VANAF € 35,00 INCLUSIEF PORTO 
EN VERPAKKING (DAARONDER DE WERKEUJKE PTT POST TARIEVEN 

(TUSSEN € 2,25 & € 4,88) 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENÜ 

$TAMP$ DIRK N. SLUIS PHILATELIE - GLOBAL STAMPDEALERS 
Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. 

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

§11 
GLOBAL STAIyP DEALERS^ 

STAMP$ 

lil 
GLCBAL STAMP DEALERS^ 

www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com


a»o€ 
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POSTEN 

Ervaar Exofiscli 
Aland! 
Aland b een eilandprevincie in de Baltische 
Zee met een unieice archipel van meer dan 
6.500 eilanden. Leer een nieuvre wereld 
Icennen deer de Aland pesixegels. Kem ep, 
prelMer het, u m i t niet teleurgesteld x i j n ! 

1̂  

Jaarsets 
Aland uitgiften van 1215 zegels 
per jaar. De jaarset bevat alle 
zegels die in een jaar 
uitgegeven zijn. 
Prijs: ca. Eur 14/p. j . 

Model auto's 
Elk jaar worden 1 2 model auto's 
uitgegeven in een beperkte oplage. 
Alle modellen zijn gedecoreerd met 
een Aland postzegel 
Op de foto is model 
auto nr. 7 te zien. 
Prijs ca. Eur 

^ ^ 'JÊM 

•lil I 

10/p.model. 

k ▲ 

' ^ . 

/ ^ 

Aanmeldingsformulier: 

Eerste Dag 
Enveloppen 
Bij elke nieuwe postzegeluit 
gifte wordt een eerste dag 
enveloppe uitgegeven. De FDC jaarset bevat alle FDC's 
van dat jaar. Prijs: ca. Eur 17/p.j . 
Betaling loopt gemolcliëliflc vio onze NedeHondse postgiro reksning (Amderdam] of met crrnJitcord 

Q Ja, ik wil mii abonneren op jaarsets vanaf 2 0 0 1 . 
Prijs ca EUR U / p I 

D Ja, ik wil mij abonneren op ~ FDC jaarsels vanaf 2 0 0 1 . 
Prijs ca. EUR 1 7 / p j 

Q Ja, ik wil mij abonneren op  model auto's vanaf model nr 7 
NB' Bepericte oplage. Reserveer, voordat het uitverkocht is 
Prijs ca EUR 1 0 / p model 

P O S T E N 

inbegrepen! 
Bij aanvang van een 
abonnement op een van 
deze producten ontvangt 
u extra als bonus de jaarset 
1997, waarin "" ' "Ä '—* ' 
het min ia iUUrve l j i ^J i^ j M JQ^ \\^ 2ou graag meer informatie ontvangen over Aland postzegels 

"Aland 75 jaar kSS^VJfé'^ ^ 
autonomie". ■»^T ^ 

Bij aanvang van een abonnement op ieder bovengenoemd 
product, ontvangt u de jaarset 1 9 9 7 gratis 

HIÜIiii w ^ l P P 

Oamooul« 
inEutopo, 1997 

Taal voorkeur Duits G Engels Q 

Naam 

Adres 

Plaals/Posttode 

Land 

Hondtekening 

POSTAGE 
RMD 

NE FAS 
AFFRANCHIR 

Jk Pritrity 

IBRS/CCRI 
Agreennent 22100/300 

REPONSE PAYEE FINLANDE 

POSTEN 
FIUTELISERVICEN 
PB 100 
AX22101 MARIEHAMN 
ALAND, FINLAND 



Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15{xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102xx 
104/IOxx 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
150XX 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194xx 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229M3XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 
308xx 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 

2,50 
1,50 
1,50 

20,— 
16,— 

4,— 
16,— 
22,— 
35,— 
80,— 
35,— 
33,— 

50 — 
70,— 
1,50 

26,50 
105,— 

60,— 
5,— 

11,— 
540,— 

5,— 

170 — 
45,— 

170,— 
55,— 
55,— 

9,— 
145,— 

12,— 
88,— 

170,— 
98,— 
18,— 

100,— 
124,— 

70,— 
350,— 

9,50 
32,— 
2,50 

35,— 
110,— 

5,50 
25,— 
38,— 
30,— 
49,— 
30,— 
12,50 
42,— 
10,— 

144,— 
15,— 
8,80 
6,50 
7,50 

16,— 
18,— 
22,— 

2,— 
48,— 
48,— 
4,50 
2,60 

12,50 
9,50 

165,— 
4,— 
5,— 

18,— 
1,25 
4,— 
7,60 

35,— 
23,— 

4,— 
7,25 

25,— 
22,— 
10,— 
5,50 

SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
O n a f h a n k e l i j k 

v a n a f n e t t o 4 0 % 
P r i j z e n in E u r o 

321/22XX 3,50 
331/34XX 7,40 
Fosfor 
331/34XX 15,— 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961 Vm1975xx 
spec, prijs 58,

Lp.1/7xx 18,— 
Lp.8/14xx — — 
Lp.15/19xx320,— 
Lp.20/22xx 27,50 
Lp.23axx 4,— 
Lp.23bxx 4,— 
Lp.24/26xx 25,— 
Lp.27/28xx 2,— 
Lp.29/30xx 3,75 
Lp.31xx 5,— 
Lp.32/33xx 1,50 
Lp.32/33axx 1,50 
Lp.32/33VEL15,— 
Lp.32/33xx 3 6 , — a 
Porto 
33/35XX 12,— 
36/46XX 138,— 
47/57XX 8,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
Ongebr.plakker 

30,— 
18,— 
I L 
IO,— 
9,— 

15,— 
18,— 
20,— 
20,— 
20,— 
42,— 
25,— 
30,— 
36,— 
35,— 
33,— 
33,— 
33,— 
50,— 
66,— 
68,— 
72,— 
65,— 
74,— 
60,— 
77,— 

1/3x 
4x 
5x 
6x 
6Ax 
6Bx 
7x 
8x 
9x 
lOx 
lODx 
lOax 
11x 
12x 
13Bx 
14x 
15x 
16/20X 
21Cax 
22x 
23/28X 
29x 
30x 
31X 
32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 

3,50 
12,50 
10,50 
2,50 

15,— 
11,— 
10,50 
13,50 
22,50 
52,50 
80,— 

175,— 
22,50 
20,50 
18,50 
32,— 
45,50 
24,— 

100,— 
1,— 

68,— 
18,— 
40,— 

3,25 
8,— 

440,— 
3,25 

42,50 
2,50 
2,50 

38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
312/15X 
Lp.1/7x 
Lp.8/14x 
keur 
Lp.15/19x 
Lp.20/22x 
Lp.23x 
Lp.24/26x 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
7IVx 
open lijst 
7fbx 
9/14x 
lOllx 
mix 
15/16X 
leix 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

88,— 
22,50 
98,— 
3 0 , 

1 1 0 , 

9 8 , 

15,— 
125,— 

66.— 
125,— 

75,— 
124,— 

1 1 , — 
26,50 
3 1 , 

45,50 
130,— 

15,— 
16,— 
2 3 , 

2,50 
14,— 
11,40 
15,— 
10,— 
9,50 
4 , 

40,— 
6,40 
4,50 
2,40 
6,25 

11,50 
12,— 
18,50 
33,— 
1 1 , — 
5,— 

98,— 

11,95 
29,— 
18,— 
20,— 
15,— 
10,— 

7,50 
172,— 

2 4 8 , 

2 0 , 

3,— 
18,— 

99,— 
8,— 

185,— 
275,— 

85,— 
85,— 

28,— 
25,50 
19,— 
55,— 

144,— 
85,— 
1 1 , — 

8,50 
7 5 , 

Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 
13B 
15B 
4C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 

1 11C 

12,— 
30,— 

4,60 
6,60 

16,— 
11,50 
45,— 
11,50 
5,— 

19,50 
6,60 

16,— 
25,— 

1 12C 
13C 
4D 
6D 
10D 
'■E 
14F 
16/20 
21 
21D 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
30f 
31f 
32f 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp.1/7 
Lp.8/14 
keur 
Lp.8/14 
brief 
Lp.22 
Lp.26 

Lp.18 

Lp.47A 
Lp.50A 
Porto 
71 
211 
411 
3111 
7IV 
36/46 

20,50 
17,50 
30,— 
13,— 
1 2 , 

5,— 
3 5 , 

6,70 
8,— 

14,— 
12,— 
12,50 

16,— 
36,— 
88,— 
14,— 
1 5 , 

5 , 
8,80 
7,50 

8 8 , 

18,70 
110,— 

10,90 
29,50 

9,50 
45,— 

6,25 
7,50 

95,— 
70,— 
38,— 
7 2 , 

12,50 
17,— 
25,50 
22,50 
18,50 
14,— 
16,— 
17,50 
20,— 
12,— 
14,— 
12,50 
16,— 
12,— 
1 1 , — 
12,— 

7,50 
7,60 
4,60 
5,50 
4 , 
4,— 

19,75 
35,— 
12,— 
4,50 
6,25 

12,50 
24,— 
23,— 
16,— 
4,— 

180,— 

190,— 
15,— 
14,— 

1 8 5 , 

3,— 
3 , 

8 , 
5,50 
5,50 

5 5 , 

8 5 , 

' 

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

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

l\ '«'«BB.^ 
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FRANEKER POSTZEGEL
ENMUNTENVEILING 

69e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 31 mei 2002 

VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 
CIRCA 8000 KAVELS 

MUNTEN 
PENNINGEN 

2E HANDS SIERADEN 
GRAVURES ETSEN ETC 

BOEKEN 
ANSICHTKAARTEN 

POSTZEGELS 
BRIEVEN 

COLLECTIES 
SUIKERZAKJES 

SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517390533 
FAX 0517390534 

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

HANDELSONDERNEMING PHINE IMPORTEXPORT 

Fabrikant FILISAFE f S ^ ^ Groothandel in Filatelistische en Nurrismatische 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 
Postgiro 501 58 65  BTW nr. NLO 647 19.455.801 

DA«0 • HARTBERGER ■ HAWID • IMPORTA ■ KA8E ■ LEUCHTTURM ■ LINDNER  MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK • UNIE • VVERl 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

v e r z a m e l h e t 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, 
kiem en ringbanden met of 
zonder kassette. 

KIES VOOR SCHAUBEK! 



1 ^ VEIL POSTZEGELS OP 

www.eBay.nl 

NEDERLAND € 0,39 
335 

http://www.eBay.nl


!! AANKOOP, AANKOOP !! 
Voor onze internationale, wereldwijde, (verwende) 

(ZEER KAPITAALKRACHTIGE) klantenkring zijn wij op zoek naar: 

♦ Mooie, vrijwel complete (gespecialiseerde) collecties Nederland en Overzee, 
superbe stempel, brieven, eerste emissie & portverzamelingen + 

zeldzame topnummers . 

♦ Mooie (gespecialiseerde) verzamelingen Duitsland en Koloniën, Engeland en 
Koloniën, Frankrijk en Koloniën, Portugal en Koloniën + rest van de Wereld. 

Ook op stempel en brievengebied houden wij ons aanbevolen. 

♦ Handelsvoorraden Nederland, Overzee, West Europa + andere landen Wereld. 

^ Doublettenpartijen, intact gelaten nalatenschappen, overstocks en 
engrosvoorraden. 

Voorts zijn wij een betrouwbare partner voor: 
Bemiddeling in verkoop van Uw collectie (onze commissie is beduidend lager dan 

bij welke veiling dan ook) 

Het betalen van tipgeld als U ons belangrijke collecties aanbrengt. 

Onze voordelen: 
1. Gratis taxaties en adviezen, door een van onze ervaren taxateurs (desgewenst 

aan huis) 
2. Volledige discretie bij de verkoop van Uw collectie. 
3. Contante aankopen, dus contante uitbetaling (geen loze vooruitzichten op 

mogelijke (veiling) opbrengsten, dus niet 3 tot 6 maanden hoeven te wachten 
op Uw geld + geen tegenvallende resultaten) 

4. Vakbetrokkenheid sinds 1966 (RUEVl 35 JAAR!!!) 
5. Lid N.V.P.H., L.F.S.D.A. en P.T.S. 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 0302443170 Fax 0302892620 j j ^ 

www.filatelie.net 
info@sniitsphilately.nl 

http://www.filatelie.net
mailto:info@sniitsphilately.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 IVIunthandel 
'Risca' 

Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

Leidse Postzegelhandel 
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
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r^-^p FILATELIE DE BOEIER —^pj 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

-^ Nederland & OR ^- Indonesië 
-j- Rep. Suriname ^ Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 
Regelmatig treft U daar nieuwe aanbiedingen. | 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND 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 
22S-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 7,25 
649-53 3,65 
655-9 5,90 
661-5 3,65 
666-70 4,50 
671-5 11,35 
676-80 4,10 
683-7 2,95 
688-92 3,85 
695-9 2,60 
702-6 4,50 
715-9 3,40 
722-6 4,50 
731-5 3,10 
738-42 4,10 
752-6 2,95 
759-63 2,25 
779-83 2,15 
786-90 2,50 
802-6 1,35 
854 14,75 
917 3,85 
932-6 1,60 
937 3,85 
965-9 1,80 
978-82 1,80 
983 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 7,701 

NED. INDIË GESTEMPELD (nrs vigs NVPH) 1 
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 1,35 
217-20 6,80 
221-5 4,00 
226-7 0,90 
230-4 2,85 
235-8 0,90 

239-40 0,901 
241-5 2,40 
266-71 2,10 
289 90,00 
290-2 7,00 
293-7 9,001 

CURACAO-N.A. GESTEMPELD (nrs vigs NVPH) | 
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 0,60 
198-9 0,50 
200-5 7,75 
206-8 4,50 
209-10 1,90 
230-3 37,50 
234-8 15,00 
239-43 13,50 
246 1,30 
248-52 7,30 
255-6 2,50 

265-8 2,001 
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 4,401 

SURINAME GESTEMPELD (nrs vigs NVPH) | 
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 S,40 
194 4,75 
195-6 4,50 
197-9 19,00 
202-5 32,50 
220-8 4,50 
229-38 7,70 
280-3 18,00 
309-11 13,00 

luchtpost 1 
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 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail Levering aan 1 
nieuwe klanten tegen vooruitbetaling Bij bestellingen tot 120,-
euro + 2,- euro adm kosten, daarboven franco aangetekend 
Mm order svp 20,- euro Levering zolang de voorraad strekt 
zetfouten voorbehouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! { 
Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 1 
Tel: 0180-690810 Fax' 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO 50.50.44.978 
E-mail info@filateliedeboeier.nl geen winkel | 

t R Ü N D t " * * N i . H t e o o c N f^Ei p o i 

I | * * ' H c r M CP 

Wat wij u bieden: 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
" Indien gewenst contante betaling. 
* Desgewenst bezoek aan huis! 

*D« O» r t D» DE f 1 

>- t « 0 - J - ' l » • * i.t> ' l » O . 

I>ERI|ÏT1RB;¥. 

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

organiseert op 

de 160-ste postzegelveiling te Eindhoven in Motel Eindhoven 

r< 

Holland 
Grote veiling: Nederland en O.G. w.o. topnummers. Een grote afdeling stempels 
op zegels en poststukken. Grote engros voorraad postzegels gehele wereld en als 

vanouds veel collecties en partijen Nederland en buitenland. Bent U geïnteresseerd? 
Bel, schrijf of fax en U krijgt de rijk geïllustreerde catalogus gratis toegestuurd. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen ? 
Zend dan nu in voor de grote september veiling. De kavels worden gepresenteerd 

op de Wereldtentoonstelling Amphilex 2002 alwaar we met een dubbele stand 
aanwezig zijn om de kavels aan een internationaal publiek te presenteren. U krijgt 
bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat u een beslissing neemt. 

Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en gepresenteerd in onze 
luxe catalogus met uitgebreide fotopagina's. 

Londen, 

New York 

^ 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 
rweg 13-15 7413 AA DEVENTER Tel. 0570-631224 Fax 0570-63629 

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

Luk Vanduffel bvba 
29STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 1 JUNI 2002 

OM 13 UUR I N H E T HOTEL EUROTEL TE ANTWERPEN 

'^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiel< (nieuw & gestempeld) - Alle goede 
reeksen - vanéteiten/curiositeiten. 

'^ Nederland - Duitsland - Frankrijk - Luxemburg -
Italië - Liechtenstein - enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen en restanten. 

iezoek onze website T 
http://www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

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

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

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

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

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
Sint-Kateiijnevest 34 - B-2000 Antwerpen (België) 

(3) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffei.be - E-mail: info@vanduffel.be 

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

339 

mailto:info@mondialstamps.iil
http://www.mondialstamps.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffei.be
mailto:info@vanduffel.be
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AANBIEDING 
catnr 

50 5 

56 76 

61b 61c 

77 

78 
79 

80 

81 
82 83 

84 86 

87 89 

90 94 

95 
96 

97 

98 

99 
100 
101 
102 103 

104 
105 
106 
107 109 

110 113 

114 120 

121 125 

126 

127 

128 

129 
130 
131 
132 133 

135 138 

139 140 

141 143 

144 148 

149 162 

163 165 

166 168 

169 176 

-NEDERLAND-MEI 2002 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER MET ORIGINELE GOM 

pms 
39 00 

1995 00 

550 00 

240 00 

225 00 

poa 

poa 

54 00 

18 25 

375 00 

27 00 

12 00 

24 50 

24 50 

60 00 

110 00 

260 00 

435 00 

poa 
132 00 

255 00 

234 00 

5 25 

155 00 

12 90 

49 50 

10 80 

1200 

1200 

36 00 

5100 

385 00 

295 00 

128 00 

125 00 

14 50 

19 50 

57 00 

poa 
390 00 

13 00 

1100 

177 198 510 00 

177b 198b 245 00 

199 202 

203 207 

212 219 

220 223 

224 
225 228 

229 231 

236 237 

238 239 

240 243 

244 247 

248 251 

252 255 

256 

261 264 

265 266 

267 268 

269 
270 273 

274 277 

278 

279 282 

283 286 

287 288 

19 25 

37 00 

109 00 

26 75 

33 00 

46 00 

39 00 

360 00 

60 00 

68 00 

148 00 

67 00 

4100 

20 50 

59 00 

42 00 

53 00 

22 00 

60 00 

68 00 

47 00 

69 00 

43 00 

10 20 

catnr 

289 292 

293 295 

296 299 

300 304 

305 309 

310 312 

313 317 

318 322 

323 324 

327 331 

332 345 

346 349 

350 355 

356 373 

356a/d 

374 378 

379 391 

379a/d 

392 396 

397 401 

402 403 

402b 3b 

405 421 

423 427 

428 442 

444 448 

449 453 

454 459 

460 468 

469 473 

474 489 

490 494 

495 499 

500 503 

504 505 

506 507 

508 512 

513 517 

518 533 

534 537 

538 541 

542 543 

544 548 

549 

550 555 

561 562 

563 567 

573 577 

578 581 

582 

588 591 

596 600 

601 

602 606 

607 611 

612 616 

617 636 

637 640 

456/634b 

fosfor 
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649 653 
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24 75 

23 00 
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8 25 
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9 25 

22 75 
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22 50 
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7 00 
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791 
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1015 1019 
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1038 1041 

1042 
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160 

150 

5 60 
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1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

88 40 

26 75 

72 75 

6100 

25 60 

25 00 

57 30 

24 00 

30 80 

14 65 

21 10 

7 50 

1100 

9 65 

3 05 

1610 

510 
10 45 

7 95 

9 70 

14 85 

12 20 

10 55 

1135 

catnr 

1974 

1975 

BOEKJES 

pnjs 

21 15 

5 50 

(een kleine 

greepl 

1 
2 
6tfq 

9a 
Haf 
12 
13 

3 20 

4 80 

13 65 

7 95 

730 
8 20 

1180 

ROLTANDING 1 

1 18 

19 31 

33 56 

57 70 

71 73 

74 77 

78 81 

82 85 

86 89 

90 93 

94 97 

98 101 

845 00 

270 00 

356 00 

177 00 

180 00 

88 00 

45 00 

59 00 

47 00 

82 00 

76 00 

7100 

LUCHTPOST 1 

1 3 

45 
68 
9 
10 
11 
12 13 

14 
15 
16 

135 00 

115 
44 00 

44 00 

0 70 

0 20 

385 00 

2 50 

0 10 

0 55 

PORT 1 

29 30 

31 43 

44 60 

61 64 

65 68 

67a/68b 

69 79 

80 106 

28 ooi 
705 00 

295 00 

35 00 

9 50 

poa 
37 00 

3100 

BRANDKAST 1 

1 7 890 00 

INTERNERING 1 
1 
2 

OIENST 

1 8 

16 19 

25 26 

44 58 

265 00 

11400 

399 00 

68 00 

480 00 

1100 

poa = pri|s op 1 

aanvraag 

*Al le aangeboden zegels in luxe kwaliteit postfns met 
*Gratis pri|slijst met vele postfnsse en gestempelde ze 

originele gom en volle garantie 
igels Nederland en Overzee 

Tel 077 - 351 26 98 (ook 's avonds en week-end) Fax 077 354 72 42 
3% korting bij vooruitbetaling 

Giro 346 82 65 Bank 10 77 01 766 
FRANCO 

LEVERING 
Internet www postzegelhoes nl 
E mail info@postzegelhoes nl 

^ Postzegelveiling Friesland 
(H Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 91® veiling, waann weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 1 juni a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t o v deunwaarder J Venema 
In onze 91® veiling zijn o a opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan matenaal voor onze 
92® veiling worden ingeleverd 
WIJ zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk 

Kijkgelegenheid op donderdag 30 mei van 13 00-18 00 
vrijdag 31 mei van 13 00-21 00 
zaterdag 1 juni van 08 00-12 00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio sept en november 
Inzendingen dagelijks mogelijk 
Nadere inlichtingen tel 058-2122096 fax 058-2129180 
Email adres pzvfnes@xs4all nl 
Website www pzv-friesland nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe 

Naast Nederland (**/*/0/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfns (**) 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 mancolijsten 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 0384213838 (fax 4226330) Postbank 393T929 

D«0« Brouwer Philatelist 
Gespecialiseerd in 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvooiraden, nalatenschappen 
Ook inkoop frankeergeldig 

Tel 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 
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Telefax 033 43 35 258 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon 0251 31 39 39 
Telefax 0251 310405 
E mail aboservice@aboland nl 
Website www aboland nl 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se 
Cretans van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees (jaar 
Iijkse betaling aan de Stichting) zen 
den hun adreswijziging aan de admi 
nistratie (zie Abonnementen ) 

'Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie' is aangesloten (zie 
Verenigingsadressen' elders m dit 

nummer) Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt 
2 een individueel abonnement 
Vooreen individueel abonnement 
kuntu zich met uitzondering van 
België aanmelden bij Abonnemen 
tenland in Uitgeest (zie Abonnemen 
ten ) voor € 18 40 (Nederland) of 
€ 3 2 00 (buitenland) Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan het loopt 
minimaal een jaar (elf nummers) 
Voor het opzeggen van uw abonne 
ment zie Opzegging 

Belgische abonnees 
Als u m België woont kost een abon
nement €19 75 te storten op rekening 
000 0350882 33 t n V Penningmees 
ter Maandblad Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

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

Losse nummers 
Losse nummers van de Iopendejaar^an^ 
kunnen voor zover nog voorradig 
worden besteld voor € 2 30 per 
nummer (inclusief porto) op 
postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest, 
onder vermelding van de 
gewenste editienummers 
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AMSTEL GOLD RACE: 
TE VROEG VAN START 

Een verrassing die vroeg

tijdig ontliuld wordt, dat 
is geen verrassing meer. 
Geen wonder dat PTT 
Post nogal geprikkeld 
reageerde toen bekend 
werd dat twee van de in 
totaal dertien verschillen

de 'provincievelletjes' 
(samen de Verrassingsze

gels van 2002 vormend) 
nog voor hun verschij

ning te koop waren. Het 
bericht van de voortijdige 
verkoop was te lezen in 
het Limburgs Dagblad van 
i6 april jl., dat in een be

richt gewag maakte van 
het feit dat 'een Sittardse 
verzamelaar op een fila

teliebeurs in Essen meer

dere vellen had gekocht ' . 
Het zou gaan om acht 
velletjes met Limburgze

gels (verschijningsda

tum: 2 juli) en een even 
groot aantal velletjes met 
zegels van ZuidHolland 
(4 juni). PTT schijnt nog 
te gaan onderzoeken hoe 
het kan dat de velletjes te 
vroeg in verzamelaars

handen konden vallen. 
Dank aan onze lezer Al

bert Haan uit Kerkrade, 
die het bericht aan ons 
doorzond. 

Een van de te uroeg onthulde zegels, mèt een Amstcl Gold Raceuignet. 

'PERSONALISERING': 
OOK BIJ ONS? 

Het verrassingsvelletje 
van PTT Post dat tijdens 
Amphilcx 2002 verschijnt 
zou wel eens 'iets bijzon

ders ' kunnen worden, zo 
meldt de NVPH op zijn 
website. Het volgende 
heeft de NVPH bedacht: 
de vignetjes op dat laatste 
velletje zouden wel eens 
blanco kunnen blijven. En 

als dat zo is dan zouden 
die velletjes kunnen wor

den gebruikt om er 'ge

personalisecrde zegels' 
mee te maken. Anders 
gezegd: dat zouden dan 
wel eens velletjes kunnen 
worden waarop bezoe

kers van Amphilex hun ei

gen foto kunnen laten af

drukken. De NVPH zegt 
niet over voorwetenschap 
te beschikken, maar... 
het klinkt wel plausibel! 

Zou dit de bedoeling zijn van PTT Post: gepersonalisecrde postzegels' 

 BESTUUR FILATELIE 
= EEN RIDDER RIJKER 

= Op 26 april jl. werd de 
5 heer G.C. van Tdjlinflen, 
± lid van het Dagelijks Be

—"^ stuur van de Stichting 

34 ^ Nederlandsch Maand
■" blad voor Philatelie, op 

het gemeentehuis van 
Boskoop benoemd tot 
Ridder in de Orde van 
OranjeNassau. De heer 

Van Teijlingen kreeg de 
onderscheiding onder 
meer voor zijn betrok
kenheid bij een groot 
aantal filatelistische or
ganisaties, waaronder de 
NVPV, de NBFV, het 
maandblad 'Filatelie' en 
Jeugdfilatelie Nederland. 
Hij maakt zich in deze en 
andere organisaties al ja
renlang verdienstelijk als 
bestuurder. 

LAWRENCE OF ARABIA STOND AAN 
WIEG VAN BIJZONDERE ZEGELS 

Op 5 juni 1916 gaf Hoes

sein ibnAli, sjarif van 
Mekka, het sein tot de 
Arabische Opstand. 
Hoessein wilde een eind 
maken aan het Turks ge

zag over de Arabische ge

bieden binnen he tOs

maanse Rijk. Hij werd 
gesteund door de Britten, 
die hem hadden beloofd 
dat de bewuste gebieden 
onafhankelijkheid zou

den verkrijgen (een be

lofte die overigens niet 
ingelost werd) als hij in 
opstand zou komen. 
Ten tijde van de opstand 
was T.E. Lawrence (de la

tere Lawrence of Arabia) als 
geheim agent werkzaam 
op het Brits militair 
hoofdkwartier in Caïro. 
Om het streven naar on

afhankelijkheid voor de 
Arabische gebieden 

kracht bij te zetten lieten 
de Britten postzegels 
ontwerpen voor de Hed

zjaz, het gebied waar 
Hoessein de revolutie uit

riep. Lawrence was nauw 
bij het ontwerp van de se

rie zegels betrokken; ze 
werden in de tweede helft 
van ig i6 gedrukt en uit

gegeven. 
In de British Library in de 

Engelse hoofdstad Lon

den is sinds enkele we

ken een collectie van 
meer dan vijfduizend ze

gels te zien die allemaal 
op de een of ander ma

nier met de periode van 
de Eerste Wereldoorlog 
te maken hebben, waar

onder ook de zegels die 
dankzij Laiurence oJArabia 
tot stand kwamen. De 
verzameling is in bruik

leen gegeven door het Im

perial War Museum. 

Linies: Lamrencc of Arabia 

Bouen: een uan Lauirence's zegels. 

'VOOROORLOGSE' 
BIJPLAKZEGELTJES 

Heeft u ook zo'n moeite 
met het uitrekenen van 
het 'bijplaktarief ? 
Inderdaad, als u postze
gels meteen 'ouderwet
se' waardeaanduiding in 
centen of guldens wilt 
combineren met de mo
dernere europostzegels is 
het vaak een heel gedoe 
om aan het juiste tarief te 
komen, zelfs al helpt PTT 
Post ons een beetje door 
op bepaalde postzegel
boekjes richtlijnen voor 
het bijplakken te vermel
den. 
In Oostenrijk hebben ze 
er iets op gevonden: bij
plakzegels waarop de 
postbeambten zelf, met 
de hand, de frankeer
waarde mogen invullen. 
Het doet een beetje voor
oorlogs aan (denk aan de 
kwitantiezegels), maar 
handig is het wel. 
De zegels mogen overi
gens alleen als aanvulling 
op andere zegels ge
bruikt worden; enkel
frankeringen met dit 
grappige 'invulzegeltje' 
zijn niet toegestaan. 

AMPHILEX 2 0 0 2 : DIT IS DE MEDAILLE 
VOOR ALLE DEELNEMERS 

Zoals op de omslag van 
deze editie van 'Filatelie' 
ook al te lezen valt zit de 
tentoonstelling Amphilex 
2002 er aan te komen. 
Uiteraard zullen we u te 
zijner tijd  lees: in het 
juli/augustusnummer 
uitvoerig op de hoogte 
stellen van wat er van 30 
augustus tot en met 3 

september in de RAI in 
Amsterdam te beleven 
valt. Nu laten we u (en 
met name de deelnemers 
onder u) alvast kenni
smaken met de medaille 
die aan alle exposanten 
zal worden uitgereikt. 
Met dank aan Cees Jans
sen, die de foto aan ons 
ter beschikking stelde. 

'PAPIER EN DRUK' 
HOUDT OPEN DAG 

Op 25 mei houdt de fila
telistische motiefgroep 
'Papier en Druk' een 
open dag. U bent van 10 
tot ongeveer 15 uur wel
kom in het ACrestaurant 
Veenendaal, Laagerfse
weg log. Het restaurant 
ligt aan de A12 (Utrecht
Arnhem); komend vanuit 
Utrecht neemt u de afslag 
Bloemheuvel en vanuit 
Arnhem de afslag Ouden
horst. 
Als u lid wilt worden: het 
lidmaatschap van 'Papier 

en Druk' kost €20. per 
jaar. 
De filatelistische moe
tiefgroep 'Papier en 
Druk' organiseert jaar
lijks drie ledenbijeen
komsten. Leden van de 
motiefgroep ontvangen 
de bladen Druk Doende en 
Die Schwarze und die Weisse 
Kunst van de Duitse moe
dervereniging. 
Informatie over de mo
tiefgroep en het lidmaat
schap is verkrijgbaar bij 
mevr. T. DemoedVan 
Hoogstraten, De Waar
den 68, 7206 GJ Zutphen, 
telefoon 0575520374. 



PHILAALSMEER 2 0 0 2 
TROK VEEL BEZOEK 

Philaalsmeer 2002, de ex
positie die van 22 tot en 
met 23 maart het 55-jarig 
bestaan van Postzegelver
eniging Aalsmeer onder
streepte, wist veel bezoe
kers te trekken. Er kwa
men zo'n 1.700 mensen -
jong zowel als oud - naar 
het gemeentehuis van 
Aalsmeer, een belangrijk 
deel daarvan op vrijdag 
22 maart. Een door de 
vereniging gehuurde bus 
bracht bijna 500 kinde
ren uit de groepen 6 en 7 
van de Aalsmeerse en Ku-
delstaartse basisscholen 
naar het evenement. Ze 
konden onder meer aan 
een postzegelquiz deel
nemen en werden ook als 
' jeugdjury' ingezet. Een 
verzameling op het the

ma 'vogels' lovam als eer
ste uit de bus. 
Een van de hoogtepunten 
van de tentoonstelling 
was wel de Aalsmeerse 
klederdracht, die voor 
het eerst sinds 130 jaar 
weer in de openbaarheid 
werd getoond. 
De grote belangstelling 
werd mede veroorzaakt 
door de mogelijkheid om 

gratis postzegel- en mun-
tenverzamelingen te la
ten taxeren. Ook op zon
dag was het - ondanks 
het prachtige weer - bij
zonder druk. Zonder 
overdrijving kan worden 
gesteld dat het Aalsmeer
se gemeentehuis op 22, 
23 en 24 maart geheel 
door de filatelie in beslag 
werd genomen (foto). 

WYOMING VLIEGT MONTANA IN DE HAREN 
OM COWBOY MET STEIGEREND PAARD 

Links de zegel uoor Montana, rechts het beeldmerk van Wyoming 

De staat Wyoming is on
aangenaam getroffen is 
door het recente velletje 
van USPS, gewijd aan de 
Amerikaanse staten. 
Wat blijkt? Op de zegel 
van de staat l\4ontana 
prijkt een afbeelding van 
een cowboy op een stei
gerend paard. Laat dat 
nou net het 'logo' zijn 

ADRESBOEK VAN 
FILATELIE-AUTEURS 

Hoeveel mensen zouden 
zich min of meer be
roepsmatig bezighouden 
met het schrijven over 
postzegels? Heel veel, als 
we mogen afgaan op de 
Gum Mundia! de Escritores 
Filatchcos, in het Engels: 
de World Guide of Philatelic 
Writers. De bedoelde gids 
is een smaakvol ogend 
boekje met daarin de na
men en adressen van ca. 
duizend personen die aan 
een postzegelblad zijn 
verbonden, of die van tijd 
tot tijd filatelistische arti
kelen, boeken en studies 
publiceren. 
De gids is een initiatief 
van de Asociacio'n de Cronis-
tas Filotelicos de la Argenti
na (AGFA), die bij de sa
menstelling gebruik 

maakte van de ledenlijst 
van de vooral in Europa 
actieve AIJP en uiteraard 
ook van de eigen ACFA-
lijst, die voornamelijk op 
Zuid-Amerika betrekking 
heeft. 
Wie belangstelling heeft 
voor een exemplaar kan 
een e-mailtje sturen aan 
de samensteller, Osvaldo 
Giordano. Zijn adres: 
osi)aldo5iordono(3)sion.com. 

Een van de uelejroaie couers die het Amerikaanse Artcrajt produceerde. 

FDC-PRODUCENT 
ARTCRAFT GESTOPT 

Een van de belangrijkste 
Amerikaanse producen
ten van eerstedagenve-
loppen, Artcrajt, is on
langs met zijn activiteiten 
gestopt, zo meldt de 
Amerikaanse Worcester Te
legram & Gozctte. 
Artcrajt stond bekend om 

zijn tot in de puntjes ver
zorgde enveloppen, die 
voorzien waren van in 
gravure vervaardigde illu
straties. Voor de Tweede 
Wereldoorlog werd nog 
een bescheiden aantal co
vers gemaakt (zo'n twee
duizend per emissie), 
maar in de gouden tijden 
van Artcrajt kon dat oplo
pen tot 2 miljoen stuks. 

BIJZONDER: BRITS BOEKJE LEVERT 
WONKY WILDING WATERMARK' OP 

We kunnen bepaald niet 
zeggen dat het gouden 
regeringsjubileum van de 
Engelse koningin Eliza
beth II filatehstisch ge
zien onopgemerkt voor
bijgaat. Uiteraard be
steedt ook Royal Mail, de 
Engelse PTT, volop aan
dacht aan het jubileum. 
Een van de vele 'produc
ten' (zo heet dat tegen
woordig, dankzij de 
'marketingjongens') die 
in de afgelopen tijd op de 
verzamelaars afkwamen 
is het Golden Jubilee Prestige 
Booklet, dat - alsof zo'n 
benaming al niet vol
doende indruk maakt -
van de Britse PTT de titel 

A Gracious Accession mee
kreeg. 
Op een van de zegelvelle
tjes in dat boekje komen 

we een oude bekende te
gen: de emissie-Wilding, 
ditmaal voorzien van de 
waardeaanduidingen ist 
en 2nd. 
Het valt misschien niet 
meteen op, maar op het 

Tweede van links de zegel met het 'Wonky Wilding Watermark' 

links afgebeelde brief-
stukje zit een ongebruik
te zegel. Dat is een échte 
zegel, geschikt dus om 
mee te frankeren. Omdat 
het velletje gedrukt is op 
papier met watermerk is 
die ene, losse zegel op
eens heel bijzonder. In 
tegenstelling tot de acht 
zegels in het rechterdeel 
van het velletje heeft die 
ene Einzelgänger namelijk 
een schuin watermerk. 
Dat kan ook niet anders, 
want de zegel is immers 
schuin afgedrukt. 
Het Engelse handelaren-
blad The Philatelic Exporter 
heeft voor zo'n water
merk al een treffende 
naam gevonden: het 
spreekt van een Wonky 
Wilding Watermark... 

van de staat Wyoming. 
Sterker nog: Wyoming S 
heeft dat beeldmerk, dat 
in de wandeling bekend 
staat als de Wyoming Buc
king Horse & Rider, au
teursrechtelijk laten be
schermen. De USPS is 
dus in overtreding, 
meent de regering van 
Wyoming. 
'Onzin,' zegt Al DeSarro, 
USPS-woordvoerder voor 
het westen van de Ver
enigde Staten. 'Het is be
slist niet hetzelfde sym
bool. Het lijkt er alleen 
maar een beetje op.' 
De staat Wyoming wil het 
er echter niet bij laten zit
ten; de staat wil dat de 
USPS 7.5 procent van 
elke verkochte zegel aan 
Wyoming afdraagt. Eens 
zien hoe dat afloopt... 

STAMP NEWS KREEG 
ANDERE EIGENAAR 

Het enige landelijke post
zegelblad van Australië is 
in andere handen overge
gaan. Dat meldt het En
gelse handelarenblad The 
Philatelic Exporter. 
Stamp Neius is verkocht 
aan Kevin Morgan, een 
Australische handelaar 
die onder de naam Collec
tions Plus zaken doet. 
De overname heeft tot ge
volg gehad dat het blad 
een nieuwe hoofdredac
teur kreeg: John Leah, 
een man die al eerder een 
aantal bladen redigeerde 
en bovendien een ver
woed verzamelaar is. Het 
bestaande redactieteam 
van Stamp News blijft vrij
wel volledig intact. 
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HET PROVINCIEZEGELCIRCUS 
TREKT DOOR NEDERLAND 

De eerste blokken met 
twaalf verrassingszegels 
('provinciezegels') zijn 
inmiddels verschenen, al 
zal menige verzamelaar 
ze nog niet in zijn of haar 
bezit hebben. Want ge
woon naar het postkan
toor gaan en ze daar voor 
€ 4.68 (twaalfmaal € 0.3g) 
kopen is er niet bij. Be
stellen bij de CollectClub 
in Groningen of op be
zoek gaan bij tante Gea 
in Appelscha? Een e
mailtje naar tante Gea is 
net iets goedkoper! Be
staan er overigens geen 
FlPregels meer die iets 
zeggen over wat we als 
postzegels mogen be
schouwen, met name als 
het over de 'algemene 
verkrijgbaarheid' gaat? 
In een lezing getiteld In
novaties m zegels sprak 
Arie Piet, topman van 
Joh. Enschede Security 
Stamp Printing, onder 
meer over het spannings
veld tussen innovatie en 
beveiliging: 'De marke
ting van zegels wordt een 
substituut voor de bevei
liging van zegels'. Steeds 
vaker worden drukkers 
van waardepapieren  en 
dus niet alleen de verza
melaars  geconfronteerd 
met de grappen en grol
len die marketingmensen 
bedenken. 

Postzegelverzamelaars 
kunnen met twee soorten 
marketing te maken krij
gen: 
 marketing voor de con
sumentenmarkt, metals 
resultaat blokken van 
tien, boekjes met zelfkle
vende zegels en dergelij
ke; 
 marketing voor de ver
zamelmarkt (zeg maar 
'Groningen'). Het resul
taat van deze marketing

^ inspanningen bestaat uit 
<= numisletters, beursenve
_ loppen, themamapjes en 
^ ga zo maar even door. 
„ Eind iggg werd de verza
^ meiaars van Nederlandse 
5 postwaardestukken 'ver
^ rast' met 'eeuwgroet
° kaarten' (prijs: drie gul

ik «■ den per stuk, per va
J"!"! riant), maar ook met ge

ïllustreerde briefkaarten 
die als thema hadden 'de 
eeuw van het milieu, 
speelgoed, vrijheid en 

vrije tijd'. Deze briefkaar
ten waren in een oplage 
van slechts dertigduizend 
stuks bij de Filatelisti
sche Dienst in Gronin
gen, respectievelijk bij 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag 
verkrijgbaar. Of de regels 
van de FTP met betrek

dienen een goed doel; ze 
zijn ook geschikt om in 
een traditioneel postze
gelalbum te worden op
geborgen. Bij de provin
cieblokken ligt dat an
ders: die zijn voorverpakt 
in een verzorgd mapje, 
terwijl binnenkort ook 
nog eens een prachtige 
provinciebox verschijnt. 
Wie zal het in zijn of haar 
hoofd halen om die 

king tot 'algemene ver
krijgbaarheid' ook voor 
postwaardestukken gel
den? Wie het weet mag 
hetzeggen. 
De nu verschenen provin
cieblokken hebben een 
oplage van net boven de 
100.000. Ofwel ongeveer 
twee blokken per lezer 
van 'Filatelie', één onge
bruikt postfris en de an
der netjes gestempeld. 

De op 2 april jl. versche
nen Zomerpostzegels 
(blokjes van tien) die 

; voorzien zijn van een ro
zengeur zijn duidelijk ge
richt op de consumen
tenmarkt. Dat de interna
tionale tuinbouwten
toonstelling Floriade 2002 
enkele dagen na de eerste 
dag van uitgifte zijn 
poorten opende was na

I tuurlijk geen toeval. Die 
I rozengeur is een marke
' tinggimmick waarom je 
i als verzamelaar kunt 

glimlachen. Beklijft de 
geur? Gaat het hele al
bum er naar ruiken? 

, De Zomerpostzegels zijn 
i overal verkrijgbaar en 

schaarse blokken te de
monteren en een losse 
zegel te gebruiken om er 
een bedankbriefje aan 
tante Gea mee te verstu
ren? 

Bij de marketing van de 
verzamelmarkt gaat het 
er populair gezegd alleen 
maar om geld uit de por
temonnee van de verza
melaars te halen. En de 
kans dat dat lukt is niet 
gering, gezien de com
pleetsheidsdwang waar
aan veel postzegelverza
melaars lijden. 'Gronin
gen' verzorgt bovendien 
een Prouinciepostzegelpro
motietour, waarbij niet al
leen de verrassingblok
ken zelf over de toon
bank gaan, maar ook een 
aantal andere, exclusieve 
verzamelproducten, zo
als CoilectCards (één voor 
elke provincie) en pro
vincieenveloppen met 

ingesloten provinciepen
ning. 
We kunnen de activitei
ten van de marketing
mannen en vrouwen niet 
los zien van de grote 'fi
latelistische manifesta
tie' die dit jaar in Amster
dam wordt gehouden: 
Amphilex 2002. De twaalf 
verrassingsblokken vor
men als het ware de op
maat naar dit evenement. 
Het dertiende en laatste 
verrassingsblok wordt 
niet voor niets tijdens 
Amphilex gepresenteerd! 
Zou de georganiseerde 
filatelie niet in de gaten 
hebben hoe ze zich  ken
nelijk willoos  door mar
ketingplannen laat ver
leiden? Of is de wereld
wijde aandacht die zo'n 
internationaal evene
ment oplevert alles 
waard? 

Op Amphilex 2002 zal de 
Nederlandse filatelie zijn 
beste beentje voorzetten. 
De verzamelaars uit Ar
gentinië en Azerbaidzjan 
zullen er hun rijkelijk van 
'filatelistische produc
ten' voorziene brieven 
naar huis kunnen sturen. 
En als het de afzender 
een klein beetje meezit 
dan lijken de 'postzegels' 
sprekend... Quo Vadis, Fi
latelistoide! 

DE TRACK AND TRACE 
POSTZEGELS 
In de vorige rubriek werd 
een begin gemaakt met 
de beschrijving van de di
verse soorten Track and 
Tracepostzegels en post
waardestukken. Elke ze
gel of elk stuk is voorzien 
van een unieke variabele 
barcode, waarmee een 
zending die van zo'n ze
gel voorzien is tussen
tijds getraceerd kan wor
den. 
Na de aangetekendzegel 
(zie 'Filatelie' van april jl.) 
is het nu de beurt aan de 
'expressepostzegel'. Eind 
maart had ik contact met 
de producent van beide 
soorten postzegels en heb 
ik hun drukkerij mogen 
bezoeken. Een uitgebreid 

artikel over deze drukker, 
Projorms  De Blaeuive Werelt 
in Heerhugowaard, staat 
op stapel. 

De Overnight Prepaid Ex
presszegels van TNT 
aangekondigd in Balie
Nieuivs van 2g mei 2000 
werden vrij snel daarna 
ingevoerd. Het bulletin 
Veremgmgsmeuws van 
Po & Po meldde dat er op 
2 juni 2000 al exemplaren 
werden verkocht. De ze
gel is bedoeld voor het 
verzenden van bijna elke 
nationale zending tot 
tien kilo. De zegels kun
nen worden gebruikt op 
pakketten van maximaal 
100x50x50 centimeter. 
De zegels, die niet van 
een waardeaanduiding 
zijn voorzien, werden 
aanvankelijk voor f21.25 
(exlcusief 17.5 procent 
BTW) verkocht. Toen de 
BTW op I januari 2001 
werd verhoogd tot ig 
procent, werd het ver
koopbedrag (inclusief 
een prijsverhoging van 
f2.25) f^350 (ookweer 
exclusief BTW). Na de ta
riefwijziging van I juli 
2001 werd de prijs met 
f5. verhoogd: de prijs 
werd f28.50 (inclusief 
BTW: f32.73). Van de 
tweede versie vermelde 
Po & Po's Verenigmgs
nieuivs dat hij op g juli 
2001 te koop was. De zo
genoemde multipacks 
(met vijf zegels) vielen 
goedkoper uit: f101,25 
(exclusief BTW). Mo
menteel kosten de losse 
exemplaren € 12.50 en de 
multipacl« van vijf zelfs 
maar€ 52.17 (exclusief 
BTW). 

De zegels bestaan in twee 
versies: 

I. 'Model 2000'; geen 
productbarcode; serien
ummer EZ plus negen cij
fers (o.a. beginnend met 
147,148 en 711) plus de 
aanduiding'NL'; 
2a. 'Model 2001' (na i juli 
2001 verschenen met een 
geheel gewijzigde voor
zijde); met productbarco
de i48g5; serienummer 
EZ plus negen cijfers (be

Nr. Omschrijving 
HBC076 '5X t/m 10 kilo Nationaal' 
HBPooi '5X t/m 10 kilo Nationaal' 

Codes Barcode ArtikeInr. 
H12, P2 4352 206102 
H13 4352 206102 

Inhoud 
I zwart met oranje steunkleur 
2b zwart met oranje steunkleur 

mailto:dziewon@xsAall.nl
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ginnend met 447, 448) 
plus de aanduiding 'NL', 
papierrichting | (staand); 
2b. 'Jvlodel 2001'; geen 
productbarcode achterop; 
serienummer EZ plus ne
gen cijfers (beginnend 
met 44g, 450) plus de 
aanduiding 'NL'; papier
richting<> (liggend); af
komstig uithangboekjes.. 

De zegels kunnen zowel 
los worden gekocht, als 
ook in multipacks van vijf 
De eerste versie werd bij 
Prqforms gedrukt in twee
kleurenoffset, voorzien 
van een unieke barcode 
en gestanst. Ten behoeve 
van de samensteUing van 
multipacks werden ze ver
gaard en in sets van vijf 
doorgestuurd naar WILO 
in Vianen, waar ze wer
den ingeplakt in kaftjes 
die door Casparie Almere 
waren gedrukt. Op het 
Caspariehangboekje zelf 
staat op de achterzijde 
een voorbeeld met als se
rienummer *3S PSZF 
plus acht cijfers*! 

De tweede versie komt 
ook bij Proforms vandaan. 
Ook hiervoor werd twee
kleurenoffset toegepast. 
De zegels zijn ook voor
zien van een unieke bar
code. De losse zegels 
werden in pakjes van 
honderd afgeleverd. Ten 
behoeve van de multipacks 
werd echter de druk van 
de achterzijde iets aange
past (geen productbarco
de) en bij het vergaren 
(collaten) werd ze niet 
zoals voorheen het geval 
was  met de linkerkant 
aan elkaar geplakt, maar 
met de bovenkant. Bo
vendien kreeg de set met 
een schutblad en een 
achterblad en ook nog 
een hangoog; daarmee 
ontstond een authentiek 
hangboekje! 

De beide hangboekjes '5X 
t/m 10 kilo Nationaal' 
zijn uitgevoerd in zwart 
met een oranje steun
kleur. In beide gevallen is 
de barcode van het hang
boekje +4352 en het arti
kelnummer: 206102. Bij 
het Caspariehangboekje 
is de 'loper' gerasterd 
met een traditoneel 
kruisraster, bij het Pro
formshangboekje is deze 
voorzien van een stochas
tisch raster ('frequentie
modulatieraster') waarbij 
de rasterpunten volko
men willekeurig zijn ge
plaatst. Beide versies van 
de zegels hebben overi
gens ook de 'loper' met 
stochastische raster. 

De expressepostzegels zijn in hun (noij 
niet zo heel lange} bestaan van uiterlijk 

ueronderd Hiernaast is die gedaante

wisseling m beeld gebracht De diuerse 
kenmerken ujorden in de tekst van deze 

bijdrage beschreuen 

In het Prqformshang
boekje zit versie 2b en 
staat een een authentieke 
zegel afgebeeld: 
EZ152396695NL. Dit 
hangboekje was besteld 
bij Prqforms op i mei 2001 
en werd geleverd op 20 
juli 2001. De variabele 
barcode loopt van 
EZ44805001XNL tot en 
met EZ 45080000XNL (in 
deze notatie staat de 'x' 
voor een controlegetal). 
Zelf heb ik  en het is nu 
toch ruim een halfjaar na 
de aflevering  nog ner
gens een Prqformshang
boekje kunnen kopen! 

In de LoäistiekKrant van 9 
juni 2000 werd melding 
gemaakt van de introduc
tie door TNT van de Over
niflfit Prepaid Expresszegel. 
Het eerste exemplaar 
werd in het postkantoor 
aan de Neude in Utrecht 
uitgereikt aan hordeloper 
Robin Korving. i L 

In Verenigin^snieuu's wordt 
overigens ook duidelijk 
gesteld dat het bij deze 
producten gaat om post
waardestukken. Ik citeer: 
'Het gaat hier om een 
postwaardestuk! Het 
zelfklevende zegel, dat 
179x99 mm meet en uit
gevoerd is in de kleuren 
oranje en zwart met vrij
wel dezelfde illustratie 
die we op de nieuwe 
Overnightenvelop vin
den, bestaat uit twee de
len. Het grootste deel 
wordt op de zending ge
plakt, het andere deel 
dient als regu. Op hetver
zenddeel kunnen de ge
gevens van geadresseerde 
en afzender, de inhoud, 
datum en uur evenals de 
handtekening van de af
zender worden ingevuld: 
De ingevulde gegevens 
drukken door op het on
derste gedeelte van de ze
gel. Indien u op de zen
ding de afzender en 
adresgegevens reeds 
heeft vermeld, is het niet 
noodzakelijk deze op de 
zegel te herhalen. Op het 
verzenddeel is plaats 
voor een dagtekening
stempel.' 

En zie, de grenzen verva
gen: een zelfklevende 
postzegel als postwaar
destuk... 
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27 APRIL 2002: 
RODE-KRUISZEGELS 

Op 27 april jl. verscheen 
een velletje van zes post
zegels van €o.39+€o.ig. 
De uitgifte past in het be
leid van PTT Post om met 
geregelde tussenpozen 
(lees: elke vijfjaar) een 
emissie te wijden aan het 
Nederlandse Rode Kruis. 
De toeslag op de zegels is 
dan ook bestemd voor 
deze organisatie. 

Afbeelding 
In overleg met het Rode 
Kruis werd de emissie 
van 2002 gewijd aan het 
thema 'Bloesemtocht', 
waarmee wordt verwezen 
naar een wandeltocht 
langs de Lmge, die dit 
jaar voor de tiende maal 
wordt gehouden. De 
tocht - voluit Nationale 
Rode Kruis Bloesemivandel-
tocht - wordt georgani
seerd in samenwerking 
metANWBenKNBLO. 
Op pagina 350 van dit
zelfde nummer wordt 
aandacht besteed aan de 
tocht van dit jaar, die op 
27 april (dus op de dag 
dat het velleqe verscheen) 
werd georganiseerd. 

Het ontwerp van de post
zegel toont een rood 
kruis, dat de functie ver
vult van steel en bladeren 
van een gestileerde voor
jaarsbloesem. Deze bloe
sem - en de achtergrond, 
die een groen voorjaars
landschap met een helde
re lucht, verbeeldt accen
tueren het lentegevoel 
dat de zegel moet uitdra
gen. Het subtiele pers
pectiefvan de zegel sug
gereert twee achter elkaar 
lopende wandelaars. 

Ontwerpers 
Het velletje werd ontwor
pen door bureau 75B uit 
Rotterdam, bestaande uit 
de ontwerpers Robert 
Beckand, Rens Muis en 
Pieter Vos. Het drietal 

studeerde in 1997 af aan 
de Academie van Beel
dende Kunsten in Rotter
dam. 75B werkt voor di
verse opdrachtgevers, zo
als het Fonds voor de 
Beeldende Kunsten, de 
danceclub Now & Wou; en 
de band Ariin^ & Cameron. 

Overige gegevens 
Het Rode-Kruisvelletje is 
zolang de voorraad strekt 
verkrijgbaar bij de CoUect-
Club in Groningen. U 
kunt ook gebruik maken 
van de website www.co\-
lectclub.nl. De zegels zijn 
voor onbepaalde termijn 
geldig. 
De zegels zijn 'ouder
wets' gegomd; ze werden 
The House ojQuesta (Enge
land) gedrukt. 

14 MEI 2002: 50 
JAAR 'DE EFTELIHG' 

Het grootste familieat
tractiepark van Neder
land, 'De Efteling' in 
Kaatsheuvel, bestaat dit 
jaar een halve eeuw. Voor 
PTT Post aanleiding om 
een boekje met vijf ver
schillende 'Efteling'-ze-
gels uit te geven. Helaas 

was bij het ter perse gaan 
van dit nummer nog geen 
afbeelding van het boekje 
binnen. Het blijft dus ra
den naar de afgebeelde 
attracties (Holle Bolle 
Gijs? De fakir? De py
thon? Hans Klok?). Zeker 
is dat de zegels een waar
de zullen hebben van 
€0.39, zodat het boekje 
op €1.95 komt. 

DIVERSE DATA: 
VERRASSINGSZEGELS 

In de afgelopen weken 
zijn vijf van de in totaal 
dertien velletjes met ver
rassingszegels versche
nen. Het gaat om de pro
vincies Friesland (12/3), 
Drenthe (26/3), Noord-
Holland (9/4), Gelder
land (23/4) en Noord-
Brabant(7/5). 
De eerstvolgende drie 
velletjes zijn gewijd aan 
Groningen (21/5), Zuid-
Holland (4/6) en Utrecht 
(18/6). PTT Post houdt 
voor de velletjes strikte 
embargo's aan; daarom 
kunnen we u de velletjes 
die na 7 mei verschijnen 
niet laten zien. Hier
onder een overzicht van 
de al verschenen velletjes 
met onder meer informa
tie over de vignetten. 
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Overzicht van de onderwerpenop de sluitzegels van de tot nu toe verschenen velletjes 

Provincie Persoon 
12/03 Friesland Abe Lenstra 
26/03 Drenthe Jan Pelleboer 
09/04 Noord-Holland HannieScliaft 
23/04 Gelderland Titus Brandsma 
07/05 Noord-Brabant Anton Philips 

Plant/dier Landschap 
Fries paard Waddenzee 
Drents heideschaap Hunebed 
Noord-Hollandse blauwe Naardermeer 
Bevers Posbank 
Kleine ijsvogelvlinder Dommeldal 

met Verrassingszegels 2002 

Cultuur 
Friese doorlopers 
Canzenhoedster 
Zaanseschans 
Flipje 
Soete Lieve Cerntje 

WWW 
inclusief oplagen velletjes 

Gerecht/Product 
Suikerbrood 
Brume bonen 
IJsselmeerpaling 
Rookworst 
Bossche Bollen 

Evenement 
Fierljeppen 
r r Asser 
Kaasmarkt Alkmaar 
Vierdaagse Nijmegen 
Nationale Taptoe Breda 

Oplage (vel) 
120000 
100 000 
110000 
100000 
100000 

http://www.co/lectclub.nl
http://www.co/lectclub.nl
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^.W.Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Michel Noord & OostAfrika 2 0 0 2 (juni) 4 8 , 0 0 

OiiP !i/2jjJ3j apay . a3jL ÜBltfi'ê ü Dai». sdDDSi :a^ij£jy 

Gibbons GrootBrittannië "Concise" 2 0 0 2 34 ,10 

'bomfil WWF OD zeaels 2 0 0 2 ^ ^ ^ ^ ^ H 
WWF op zegels 2002 in kleur 
Olympische Winterspelen op zegels 2002 in kleur 
Disney op zegels 2000 in kleur 
Honden op zegels 2001 in kleur 
Treinen op zegels 2001 in kleur 
Padvinders op zegels 2000 in kleur 

28,00 
32,00 
37,56 
33,06 
50,00 
39,07 

J 

Thoth Geschiedenis van de Gulden, kleur 2 7 , 5 0 

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 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer

kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

lenhorsC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
lim 

alles! 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 
kienhorst.breda@freeler.ni 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
lei. 0703450886 
Fax 0703654100 
Jmail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 

IWWW.KIENH0RST.COM 

'nn iet dijk 
Postzegels verkopen? 
* Wilt u de hoogst mogelijke prijs? 
* Wilt u een gratis taxatie voordat u 

een beslissing neemt? 
* Wilt u een hoog renteloos voorschot? 
* Wilt u profiteren van onze 83jarige 

ervaring en opgebouwde reputatie? 
* Wilt u een vlotte, correcte 

behandeling en discrete afhandeling? 
* Wilt u uw collectie presenteren aan 

een groot en internationaal kopers

publiek? 
* Wilt u een deskundige verkaveling 

van uw met zorg opgebouwde 
verzameling? 

^ Wilt u een opvullende en uitste

kende presentatie in luxe uitgevoerde 
veilingcatalogus met fotobij lage? 

Dat kan Rietdijk voor u realiseren! 
Belt u daarom 0703647957 en maak een 
afspraak met een van onze taxateurs. Zij staan 
u graag te woord. Uiteraard bent u ook van 
harte welkom in onze stand gedurende de 
Amphilex (van 30 augustus t/m 3 september 
in de RAI). U kunt ons daar ontmoeten en u 
bent dan nog in de gelegenheid om materiaal 
in te leveren voor de grote Najaarsveiling 
van Rietdijk! 
De laatste grote veiling van het jaar!! 

J.K. Rietdijk BV 
Postzegel en Muntveilingen sinds 1919 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC Den Haag 
Tel.: 0703647957 

Fax.: 0703632893 
Email info@rietdijkveilingen.nl 

Internet: www.rietdijkveilingen.nl London 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.ni
mailto:insulinde@wanadoo.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl


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

met de tuiee zegels waarbij de rode kleur van de snavel ontbreekt NEDERLAND 

Misser boekje 73 
De heer Bekker uit 
Noord-Scharwoude, al 
vele jaren een verwoed 
boekjesverzamelaar, 
kwam onlangs in het be
zit van een verduiveld in
teressante misser. Op
merkzaam gemaakt door 
een collega die een kleur-
verschuiving in een boek
je aantrof, toog hij naar 
het plaatselijke postkan
toor en kwam vervolgens 
thuis met een boekje 
waarbij niet alleen een 
kleurverschuiving (ma
genta - geel, samen ook 
rood vormend) opviel, 
maar vooral het geheel 
ontbreken van de rode 
kleur (snavel) bij twee ze
gels. De oorzaak van 
deze misser is voorals
nog niet duidelijk. Soort
gelijke meldingen kun
nen wellicht meer helder
heid verschaffen en wor
den dan ook graag inge
wacht. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Azerbeidjan 
Europa 2002: Circus 
Ook op de Europazegels 
van Azerbeidjan - al ver
schenen in februari -
staat het circus centraal. 
De twee zegels van 1000 
en 3000 m. geven beel
den van een jongleur 
staande op een paard, 
een trapezewerker en an
dere lenige lieden. 
Een velletje van tweemaal 
twee zegels vormt de in
houd van een bijpassend 
boekje. 

Brazilië 
Pantanal 
De postzegels in een op 
20 november van het vo
rig jaar in Brazilië ver
schenen boekje vestigen 
de aandacht op het natio
nale park Pantanal. Het 
zijn zelfklevende zegels 
van 55 c. 

Het bewuste boekje 'Vijfvoor de baby' 

Canada 
Tulpen uit Nederland 
Canada speelde een niet 
onbelangrijke rol bij de 
bevrijding van Neder
land. Zo sneuvelden er 
hier bijna zesduizend Ca
nadese soldaten. Een ge
baar van dankbaarheid 
van de Nederlandse be
volking en van prinses Ju
liana vormde zo'n vijftig 
jaar geleden de aanzet tot 
één van de grootste tul-
penfestivals ter wereld: 
het sturen van vele dui
zenden tulpenbollen. In 
de rubriek 'Thematisch 
panorama' leest u er 
meer over. 
Het Canadian Tulip Vestival 
maakt Ottawa elk jaar tot 
een kleurrijke stad. Dit 
jaar (tussen 3 en 20 mei) 
wordt het festival specta
culairder dan ooit. In de 

De inhoud van het Canodcse boe
ket tweemaal de uier tulpen 

aankondiging heet het 
dat prinses Juliana zelf 
bij het gouden jubileum 
van dit feest aanwezig zal 
zijn. 
De post laat zich niet on
betuigd: een kleurig boe
ket van vier waarden (elk 
van 48 c.) zet het feest ex
tra luister bij. Afgebeeld 
zijn de witte City of Van
couver, de gele Monte 
Carlo, de rode Ottawa en 
de paarse Bishop. De vier 
tulpen zijn ook in een 
boekje van acht zelfkle
vende zegels verkrijg
baar. 

Uniuersiteit uan Saint Mary 
In 1802 werd in Halifax 
de eerste Engelstalige 
rooms-katholieke univer
siteitvan Canada ge
sticht. Op de universiteit 
van Saint Mary lopen te
genwoordig meer dan ze
venduizend studenten 
college; ze kunnen kie
zen uit een groot aanbod 
aan studierichtingen. 
Op 27 mei wordt de twee
honderdste verjaardag 
van dit instituut met de 
uitgifte van een speciale 
postzegel gefêteerd. Acht 
van deze zegels vormen 
de inhoud van een post
zegelboekje. 

«•MMMMMMMMMIIM 
Ouerzicht van de campus en een 
student aan de telescoop in het 
observatorium 

Duitsland 
1000 Jaar Bautzen 
De op 10 januari in Duits
land verschenen zegel ter 
gelegenheid van 1000 jaar 
Bautzen is sinds 7 maart 
ook in een boekje ver
krijgbaar. Het is het eer

ste boekje met zelfkle
vende postzegels in euro
centwaarden. De inhoud 
bestaat uit tien postze
gels van 56 c. 

Faeröer 
Glas-m-lood 
Vanwege het gouden ju
bileum van de Raad van 
de Noordelijke Landen 
gaf de post van de Fa
eröer op 8 april twee 
postzegels uit waarop 
glas-in-loodmotieven van 
Tróndur Patursson te 
zien zijn. Ook de andere 
Scandinavische landen 
vieren dit jubileum. Ze 
komen ook elke drie jaar 
met een gemeenschappe
lijk thema. Voor de jaren 
2002, 2005 en 2008 is dat 
'eigentijdse kunst' en 
voor dit jaar in het bij
zonder de kunst in pu
blieke ruimten (zie ook 
deze rubriek van vorige 
maand: Denemarken, 
bronzen beelden in ver
trekhal vliegveld). 
Ook Faeroer voegt er een 
postzegelboekje aan toe. 
Het bevat viermaal de 
beide postzegels van 5.00 
en 6.50 kr. Van Paturs-
sons experimentele kunst 
is de Ruimte in de Kos
mos en de Diepten van de 
Oceaan op de zegels te 
zien. 

Groot-Brittannië 
Wereldbeker voetbal 
Het Britse boekje ter ge
legenheid van de wereld
beker voetbal besprak ik 
al in het vorige nummer 
van 'Filatelie. Hierbij een 
afbeelding van de We-

! reldbeker Leeuwenzegel, 
waarvan er zich twee in 
het voetbalboekje bevin
den: 

Gtootformaatboekjes in 2003 

Komend jaar zullen er in 
Groot-Brittanniè twee 
Prestige Booklets verschij
nen: het ene staat in het 
teken van de medische 
wetenschap (februari) en 
het andere besteedt aan
dacht aan de kroningsju
bileum van de Britse vor
stin (juni). 

Hongkong 
AanDulling/herdruk perma
nente serie 
De huidige serie perma
nente zegels van Hong
kong, die uit iggg stamt, 
is op I april met een vijf
tal nieuwe waarden aan
gevuld. Tevens is de zegel 
van $ 1.40 in een herdruk 
verschenen. Op dezelfde 
datum kwamen er ook 
drie nieuwe postzegel
boekjes: tienmaal $ 1.40 
(herclruk, Railuiay Muse
um), tienmaal $ 2.40 (Re
pulse Bay) en tienmaal $ 
3.00 (The Peak Tower). 
Vervaardiger van zowel 
de zegels als de boekjes 
is Joh. Enschede'Security 
Printers in Haarlem. 

Kazachstan 
Salt Lake City 
Wat laat weliswaar kan ik 
nog melden dat Kazach
stan in februari twee ze

gels heeft uitgegeven ter 
gelegenheid van de 
Olympische Winterspe
len: van 50 tg (ijshockey 
dames) en van 150 tg 
(freestyle skiën). 
De beide zegels zijn ook 
verkrijgbaar in een boekje. 

De beide zeaels uit het boelgc uan de Faeroer 



Korea (Noord) 
Eeuiüfeest eerste ulucht 
Zeppelin 
Enigszins slordig vierde 
Noord-Korea op 5 febru
ari van dit jaar met een 
serie postzegels plus een 
boekje het eeuwfeest van 
de eerste vlucht van de 
Zeppelin. Daarmee is 
men zowat anderhalf jaar 
te laat, want Ferdinand 
von Zeppelin ondernam 
al op 2 juli 1900 zijn eer
ste vlucht. De diverse ze
gels uit de serie beelden 
de LZ-i, de LZ-120, de 
Zeppelin-120 en de Zep
pelin NT af 
De luchtschepen van de 
Duitsers Von Zeppelin 
waren overigens niet de 
eerste luchtschepen. AI 
in 1884 maakten de Fran
se gebroeders Renard een 
vlucht met een luchtschip 
van het zogenaamde 
slappe type. De vele door 
Von Zeppelin vervaardig
de luchtschepen waren 
groter en voorzien van 
eenjrame (stijve type). 
Bij de uitgifte horen 
tweeduizend postzegel
boekjes, waarvan de prijs 
4.90 won bedraagt. De 
vier zegels hebben fran-
keerwaarden van40J. , 80 
j . , 1.20 w. en 2.40 w. 

boekje met Maleisische au
to's uitgekomen te zijn. 
Het boekje bevat tien post
zegels van 30 s. met auto's 
van de merken Proton, Pero-
dua en Inokom. 

Noorwegen 
Locale boekjes Sandegord 
Voor het vierde achtereen
volgende jaar geeft de 
Noorse Sandejjord Fiiatelist-
klubb, samen met de plaat
selijke post, vier speciale 
postzegelboelqes uit. San
defjord staat - nog steeds -
bekend als uitvalsbasis 
voor de walvisvangst. Alle 
tot dusver verschenen 
boelqes staan dan ook in 
het teken van deze activi
teit. 
De kaftmotieven van dit 
jaar zijn Prince Olav Harbour 
(een uitvalsbasis in Zuid-
Georgië, in de Antarcti
sche Oceaan) en drie wal-
visverwerkende schepen, 
te weten de Willem Barentsz 
Il (Nederland), de Southern 
Venturer (Groot-Brittannië' 
en de Abraham Lorsen (Zuid-
Afrika). De drie fabrieks-
schepen waren gedurende 
een periode na de Tweede 
Wereldoorlog actief en 
hadden alle drie ook Noren 
aan boord. 
De boekjes verschenen op 

XHI a ëJ HI SS id 4'SOÄ**""*i 
tooth Anniversary ot Zeppelin Airships 
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HetZeppelmboekjc van Noord-Korea 

Paddestoelen 
Op 25 februari volgde een 
boekje met vijf postzegels 
met afbeeldingen van pad
destoelen. Ter meerdere 
eer en glorie van de grote 
leider Kim Jong II, want de 
paddestoelen komen alle 
voor in de nabijheid van 
diens geboortehuis bij de 
berg Paektu. 
Het gaat om de volgende 
paddestoelen; Collybia conj-
luens (10 j.) , Sparassis lami-
nosfl (40 j.) , Amanjta vagina-
tfl (80 j.), Russia Integra 
(1.20 w.) en Pholioto squar-
rosa (1.50 w.). De prijs van 
het boekje is 4.20 won. 

Maleisië 
Auto's 
Nadat er in 1995 in Malei
sië als eens een boekje met 
producten van de nationale 
autoindustrie verscheen 
(Proton Cars 1985-1995), 
blijkt er het afgelopen jaar 
op 9 juli opnieuw een 

12 april en bevatten elk 
acht zegels van 5.50 k. De 
verkoopprijs ligt overigens 
aanzienlijk hoger. 

Polen 
Boekjes Ciechano'w 
De postdirecteur in de 
Poolse stad Ciechanów 
gaat onverdroten verder 
met het uitgeven van eigen 
postzegelboekjes. In klei
ne oplagen, vaak met re
cente zegels maar soms 
ook van jaren geleden. De 
boekjes dragen het logo 
van de Poolse postdienst 
en worden daarom ook in 
deze rubriek gemeld. 
De boelqes zijn genum
merd. Het eerste boelqe 
van het jaar verscheen in 
februari en bevatte vier Eu
ropazegels van i.oo zl. uit 
1996 met een afbeelding 
van de actrice Pola Negri. 
Nummer twee verscheen 
in diezelfde maand met vijf 
permanente zegels (boer

derijen) van i.io zl en een 
omslag gewijd aan de hon-
derdvijftigste sterfdag van 
Louis Braille (1809-1852). 
Nummer drie kwam uit op 
2 februari en stond stil bij 
de mooie datumaandui
ding 2.02.2002. De inhoud 
bestaat eveneens uit per
manente zegels: vijfmaal 
2.00 zl. boogschutter. 
Nummer vier verscheen in 
februari, ter gelegenheid 
van de Olympische Winter
spelen, metals inhoud vijf
maal i.io zl. 
En op 22 februari volgden 
twee boekjes '5 ' . Ze bevat
ten elk één van de twee ze
gels 'Polen in de wereld'. 
Het gaat om de negentien-
de-eeuwse onderzoekers 
Jan Czerski en Bronislaw 
Pilsudski. Beiden verricht
ten hun werk in gevangen
schap. 

Locale boekjes m Chelm... 
Chelm, een stad in Oost-
Polen, nabij de grens met 
Oekraïne, is - vanwege de 
gelijkenis in uitvoering -
vermoedelijk aangestoken 
door Ciechanów en kwam 
op 4 februari eveneens met 
een postzegelboekje. Het 
bevat een I Loue You-zegel 
van dit jaar - vijfmaal 
i.io zl. - uitgegeven met 
het oog op Valentijnsdag. 
Op 8 maart volgde een 
paasboekje met als inhoud 
vijf zegels van i.io zl: palm 
met bloemen. 

...enookalinSiedlce' 
Twee paasboekjes tenslot
te doken op in cle provincie 
Siedlce (honderd kilome
ter ten noordoosten van 
Warschau, het gebied 
waarin ookTreblinka ligt): 
één met viermaal i.io zl. 
(palm met bloemen) en 
één met viermaal 2.00 zl. 
(kuikens). 

Rusland 
De wereld tegen terrorisme 
Op 30 januari verscheen in 
Rusland een postzegel van 
5.00 r. die in het teken 
staat van de strijd tegen het 
terrorisme. Zo'n zelfde ze
gel is ook verkrijgbaar in 
een boekje. 

Lelies 
Na de rozen en de tulpen 
volgden op 20 februari de 
lelies. Vijf verschillende 
zegels van elk 2.50 r. zijn 
verkrijgbaar in een stripje 
en ook in een boekje. 

Russische lelies, 

Honden 
Een stripje van vijf zegels 
vormt de inhoud van het 
op 15 maart verschenen 
boekje met hondenzegels 
in waarden van i, 2, 3, 4 
en 5 r. 

Honden uit Rusland 

Slovenië 
Tone Kralj 
Op 21 maart gaf Slovenië 
een nieuwe postzegel
boekje uit. Het bevat 
driemaal drie zelfkleven
de postzegels met afbeel
dingen van schilderijen 
van Tone Kralj. Het zijn 
illustraties bij de verha
len van Martin Krpan. Er 
zijn 30.000 boekjes ver
vaardigd. 

Zwitserland 
ProPatria 2002 
De Zwitserse Pro 
Patna-zegels (ver
schijningsdatum: 
15 mei) staan dit 
jaar in het teken 
van culturele mo
numenten bij het 
water. In het bij
zonder wanneer die 
monumenten een 
harmonische en dy
namische samen
hang met het water 
vertonen. 

Stnjd tegen het terrorisme. 

Er hoort wederom een 
postzegelboekje bij. Het 
is gevuld met tien zegels 
van 90-1-40 r. Op de zegel 
staat de zeventiende-
eeuwse pittoreske water
molen te Büren a/d Aare 
(kanton Bern) afgebeeld. 
De toeslag zal in dit geval 
goed gebruikt kunnen 
worden, want het ge
bouwtje is dringend aan 
restauratie toe. 
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Tien van deze zegels vormen de in
houd van het Zuiitserse boekje 

Projiciat Teddy! 
U wist het misschien 
niet, ik evenmin, maar de 
Teddybeer wordt dit jaar 
honderd! Het was de in
valide Margarete Steiff 
uit het Zuid-Duitse stadje 
Giengen an de Brenz die 
in 1902 het eerste beren-
lijfje in elkaar stikte. Er 
ontstond al snel een fa
miliebedrijf nadat de 
aanwezigheid van de 
knuffelbeer op de Leipzi
ger Messe van het jaar 
daarop een flinke Ameri
kaanse order voor 1.500 
Teddyberen tot gevolg 
had. 
Vijf Teddyberen (Duits
land 1904, Engeland 
1920, Frankrijk 1925, 
Zwitserland 1950 en 
2002) zijn op een postze-

Voorzijdc uan het ZuJitscrse boekje ^ 
metdehonderdjan^eTeddijbeer. T 

gel vereeuwigd. De ze
gels zijn uitsluitend in 
boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar. De uitgifte
datum is 15 mei en de 
drukker bevindt zich in 
Nederland (Enschedé). 
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WANDELEN VOOR HET 
NEDERLANDSE RODE KRUIS 

Bloesemtocht bood unieke kennismaking met de Betuwe 
D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

350 

Een jubileum is in ons land een 
goede aanleiding voor een 
postzegelemissie; het zakenre
gister van de NVPH-catalogus 
telt inmiddels al drie bladzijden 
met dit soort uitgiften. Maar 
datzelfde register toont ook aan 
dat het tienjarig bestaan van 
een w/andeltocht geen schijn 
van kans maakt om met een bij
zondere postzegel te w/orden 
vereerd. Dat dit op 27 april toch 
gebeurde was dan ook volledig 
te danken aan het feit dat op die 
datum toch al de reguliere, vijf
jaarlijkse Rode-Kruisemissie ge
pland stond. Er was bovendien 
sprake van 'een geluk bij een 
ongeluk', want de tiende Bloe
semtocht zou eigenlijk vorig 
jaar al worden gehouden, maar 
moest toen worden afgelast 
vanwege de problemen die de 
mond- en klauwzeerepidemie 
veroorzaakte. 

IN DE TIELERWAARD 
De Bloesemivandeltocht voerde 
de wandelaars door de Tieler-
waard, op de landkaart het 
meest links gelegen deel van de 
Betuwe. De naam van het ge
bied vinden we terug in de 
naam van het in Tiel gevestigde 
polderdistrict Tielerwaard, een 
variant op het meer bekende 
waterschap. Start en finish van 
de tocht vinden we bij de Fruit-
veiling in Celdermalsen. De lo
pers konden kiezen uit vier a f 
standen: 8,15, 25 en 40 kilome
ter. Deelnemen aan de Bloesem
wandeltocht betekent niet alleen 
wandelen voor het Rode Kruis, 
maar ook genieten van de Ap-
peldijk, de dorpjes langs de Lin-
ge en de prachtige appel- en pe
renbloesems. Ook deze keer 
werden speciale bruggen ge
legd, zodat de Linge kon wor
den overgestoken op plaatsen 
die normaal niet voor publiek 
toegankelijk zijn. Ook stelden 
de eigenaren van boomgaarden 
en andere gebieden hun terrein 
open voor de wandelaars, die 
daardoor over grondgebied lie
pen dat normaal gesproken niet 
voor het publiek toegankelijk is. 
Zo konden de wandelaars de 
bloesem van heel dichtbij zien. 
De route voerde onder andere 
over het karakteristieke land
goed De Mariënwaerdt. 
De Nationale Rode Kruis Bloe-

De vijfjaarlijkse Rode-Kruisuitgifte van PTT Post staat dit 

jaar mede in het teken van de tiende Nationale Rode Kruis 

Bioesemwandeitocbt, een duidelijk van het normale 

patroon afwijkend thema. Onze thematische medewerker 

D. Veenstra liep op 27 april j l . - de dag dat de bewuste 

tocht werd gehouden - weliswaar niet mee, maar schreef 

wel de nu volgende, korte filatelistische impressie. 

semwandeltocht is een geza
menlijk project van het Neder
landse Rode Kruis, de Koninklij
ke Nederlandse Bond voor Li
chamelijke Opvoeding KNBLO 
(de grootste wandelsportbond 
van Nederland) en de ANWB, 
die samen met de plaatselijke 
VW's de aandacht vestigden 
op deze uiterst milieuvriendelij
ke vorm van dagrecreatie in de 
Betuwe. 

GROEIENDE BEIANGSTEILING 
De eerste keer dat de tocht 

werd gehouden, in 1992, na
men zesduizend wandelaars 
aan het wandelevenement deel. 
In het 'topjaar' 1997-we heb
ben het nu over het aantal deel
nemers - kwamen maar liefst 
22.000 liefhebbers naar Celder
malsen. In de andere jaren 
schommelde het aantal deelne
mers tussen de 16.000 en 
21.000. De Bloesemwandeltocht 
is met dat al uitgegroeid tot de 
op één na grootste eendaagse 
wandeltocht van Nederland. 
Dat is gunstig voor het Rode 

'iiiiiiiig>mi»ii>i 

Diverse thema's hij elkaar Rode Kruis, wondelen, de Betuwe, de seizoenen - en nog een paar 

Kruis, want uit de opbrengsten 
worden verschillende Rode-
Kruisactiviteiten ondersteund. 
Aanvankelijk was het de bedoe
ling om de Bloesemtocht maar 
één keer te houden; men wilde 
geld bij elkaar krijgen voor het 
verwezenlijken van een nieuw 
colonnegebouw. Dat er nu 
sprake is van een jubileum be
wijst wel dat de wandeltocht in
middels een traditie is gewor
den. 

VOORBEREIDING 
Misschien dat er ook minder 
fervente wandelaars zijn die 
zich vanwege het goede doel 
aangesproken voelen deel te 
nemen aan deze Bloesemwan
deltocht. Als u de kortste af 
stand - de tocht van acht kilo
meter dus - kiest, behoeft die 
spontane deelname in het alge
meen geen problemen op te Te-
veren. Het is immers een a f 
stand die bij uitstek geschikt is 
om hem met het hele gezin te 
wandelen. Maar bij grotere af 
standen is het niet zo onver
standig om na te gaan of een 
zekere voorbereiding op de 
wandeltocht gewenst is. Het is 
dan wel geen Vierdaagse, maar 
voor ongeoefende wandelaars 
is veertig kilometer nog altijd 
een behoorlijk eind. Als u op 
zoek bent naar adviezen om
trent kleding, schoeisel en der
gelijke kunt u terecht op de 
website van de Bloesemwandel
tocht; het adres is www.bloe-
semtocht.nl. 

BLOESEMGARANTIE? 
Dit artikeltje werd drie maan
den geleden geschreven, op 13 
februari, één van die mooie 
'voorjaarsdagen' in februari. De 
RTL-weerman begon 's avonds 
zijn weerpraatje met een foto 
van fruitbomen met... bloesem. 
Het weer is wel vaker geheel 
van slag; het schijnt zich niets 
meer aan te trekken van de ge
bruikelijke indeling van de sei
zoenen. Op het moment dat dit 
artikel naar de drukker ging was 
het nog maar de vraag of de 
wandelaars tijdens de Bloesem
wandeltocht op 27 april van vo
lop bloeiende appel- en peren
bomen zouden kunnen genie
ten. Maar zo is het nu eenmaal; 
dat maakt de natuur zelf uit! 

http://www.bloesemtocht.nl
http://www.bloesemtocht.nl


Winkelen bij de enige echte 
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Aangeboden 
Regelmatig partijen onafgeweekte postzegels 

en bundelwaar van ca. 100 kg 
van een hulporganisatie. 

Bel 0183 - 611800 (H. de Pater) 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 31 mei en 1 juni 2002 
haar 120® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
P H J C Kokx Jansen 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497-512057 
Fax 0497-516605 
E mail. bpv@iae nl 

Vraag onze gratis catalogus aan " 
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KEURING JUBILEUMZEGELS 
LEVERT NIEUWE VONDSTEN OP 

Drie nieuwe zegels met lijntanding 11x11 ontdekt 

352 

Het is min ofmeer een traditie: 
in 'Filatelie' worden van tijd tot 
tijd nieuwe vondsten gemeld 
van de jubileumzegel van 35 
cent uit 1923 met lijntanding 
mxn (NVPH-nummenayA). 
Tegelijkertijd wordt de lezers 
gevraagd na te gaan of ze wel
licht zo'n interessante variëteit 
(de zeldzaamste van de drie be
staande lijntandingen) in hun 
verzameling kunnen vinden. 

DRIE NIEUWE VONDSTEN 
Hoewel er de laatste jaren wel 
een aantal zegels in de bedoel
de tanding ter keuring zijn inge
zonden, leek het er toch op dat 
de bron van echt bevonden ze
gels een beetje begon op te 
drogen. Maar het afgelopen 
jaar, 2001, bleek vruchtbaar: er 
kwamen maar liefst drie zegels 
binnen waarvan kon worden 
vastgesteld dat het echte exem
plaren waren met 
lijntanding 11x11. 
Postzegelveiling Le-
opardi zond een ge
bruikt exemplaar 
(stempel 
Rotterdam) dat na 
keuring ecnt bleek 
te zijn [afbeelding T). 
Eveneens echt was 
het ongebruikte 
exemplaar dat ter 
keuring werd voor
gelegd door de Ne-
derlandsche Veree-
niging van Postze-
gelhandelaren (af-
beelding2). En dan 
was er nog een der
de zegel waarvan de 
echtheid kon wor
den vastgesteld: een 
gebruikt exemplaar 
dat werd ingezon
den door Postzegel
veiling Van Dieten 

(afbeelding 2)-
Laatstgenoemd be
drijf zond nog een 
exemplaarter keu
ring in, maar daar
van moest helaas 
worden vastgesteld 
dat het lijntanding 
11x1172 betrof Als 
pleister op de won
de bleek de zegel 
echtereen duidelijk 
eerstedagstempel te 
hebben: St. 
Ce(rlach) Lb. of St. 

DOOR G. DE J O N G , HEEMSTEDE 

Lange tijd werd jaarlijks in dit blad melding gemaakt van 

het resultoot van de keuringen die de heer G. de Jong uit 

Heemstede verricht. Het goot daarbij onder meer om de 

Jubileumzegel van 35 cent uit 1923 met lijntanding 

11 x11, een variëteit die in de NVPH-catoiogus genoteerd 

staat voor 2.500 euro (ongebruikt), respectievelijk 1.700 

euro (gebruikt). Twee jaar lang was het stil, maar nu kan 

weer een aantal nieuwe vondsten worden gemeld. 

Ce(ertruid) Lb. met als datum 
26.x. 1923 {z\e afbeelding 4). 
In de afgelopen twintig jaar is 
het aantal bekende, echt bevon
den exemplaren van de Jubi
leumzegel van 35 cent in de lijn
tanding i i x i i ruim verdubbeld. 
Vóór 1982 stond het aantal op 

-ru~vr\r\j\ /vryfVXnJXrv/p. 

55, inmiddels, in 2002 zijn het 
er 118. In het tabelletje wordt 
vermeld hoe de oogst over de 
diverse jaren is verdeeld: 

2 C. LIJNTANDING 12X1 l < / i 
U bent er aan gewend geraakt 
dat in deze rapportages niet al

leen jubileumzegels van 35 cent 
met lijntanding 11x11 ter sprake 
komen. Er wordt ook al geruime 
tijd gekeken naar een ander 
exemplaar uit dezelfde serie, 
namelijk de zegel van 2 cent 
met lijntanding 12x1172 (NVPH-
nummer i2 i l ) , die in de NVPH-
catalogus ongebruikt genoteerd 
staat voor 2.000 euro. 
Zoals gebruikelijk is de spoeling 
bij deze wat minder zeldzame 
zegel dikker dan bij de hierbo
ven beschreven zegels van 35 
cent het geval is. In 2001 wer
den in totaal dertien exempla
ren echt bevonden. Daarvan 
waren er twaalf gebruikt en één 
ongebruikt. Het ongebruikte 
exemplaar werd ingezonden 
door de Nederlandsche Veree-
nigingvan Postzegelhandela
ren. 

NIEUWE KEURINGEN 
Het blijft mogelijk om nieuwe 
exemplaren waarvan de inzen
der vermoedt dat ze ofwel voor
zien zijn van lijntanding 11x11 
(Jubileumzegels van 35 cent uit 
1923), ofwel van lijntanding 
12x1172 (Jubileumzegel van 2 
cent uit 1923) kosteloos ter keu
ring voor te leggen. Het adres 
is: 
C.de Jong 
Bachlaan 24 
2102 EH Heemstede 
De heer De Jong is bereikbaar 
onder telefoonnummer 023-
5288881; u kunt dus eventueel 
van te voren met hem overleg
gen. 

Gemeld in 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

....n^^-'^-^g" 

Exemplaren 
5 
0 
5 
5 
0 
0 
*5 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
4 
8 
1 
0 
3 

e;(emplaar'opstuk' 



zien wat er wereldwijd aan 
nieuwe zegels is verschenen 

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

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of motief. Duizenden pagina's, 
honderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto), prijslijs
ten met verkoopprijzen of inruilprij-
zen. vrijwel alle 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 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AM YMWT 
W i | zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partijen 
etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop oon. 
Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op dit 
gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage kos
ten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te bieden 
tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder enig risico. 
Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze maandelijk
se voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan. 
PZhl Fa. Van VLIET Geopend woe.-vr. 1 1.00-17.00 (ffV^m 

zat. oaióoo Molecatenlaon 16 b 
7 3 3 9 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fox 055-5348746 Email VWLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzh-vanvliet.nl 

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

Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: 
Aland, Australië, Bundesrepublik Deutschland (tevens gebruikt), Berlijn, D.D.R., 
Duitsland, Färöer, Finland, Frankrijk, Groenland, Israël, Engeland en 
Kanaaleilanden, Malta,Vaticaan, Zwitserland en tilokken van West-Europa. 

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel./ fax: 0575 - 54 02 54 / 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 
Openingstijden: woensdagmiddag van 13.30 u. tot 18.00 u. 

donderdag en vrijdag van 10.00 u. tot 18.00 u. 
zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. 
vrijdag koopavond van 19.00 u. tot 21.00 u. 

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 ) 353 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
mailto:VWLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
TELEFOON 023-5477444 FAX 023-5291605 

phil@postzegelhandel oom www postzegelhandel com 

ARUBA 
Jaar nummers Euro 
1986 1/20 
1987 21/36 
1988 37/53 
1989 54/69 

22,00 
15,00 
20,00 
20,00 

1990 70/85 20,00 
1991 86/102 20,00 
1992 103/17 17,00 
1993 118/33 
1994 134/50 
1995 151/70 20,00 
1996 171/87 19,00 
1997 188/06 29,00 
1998 207/20 20,00 
1999 221/42 27,00 
2000 243/59 24,00 
2001 kompl 

16,00 
19,00 

20,00 
TOTAAL 319,00 

ARUBA-FDC 
Jaar nummers buro 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

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

TOTAAL 339,00 

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

575 00 
1,00 

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

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 Euro 
1968 393/06 
1969 407/20 
1970 421/33 

3,00 
4,00 
5,00 

1961/1970 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 735/63 
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 
1992 996/21 

54,00 
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 

53,00 
59,00 

116,00 
49,00 
58,00 

JAARGANGEN REPUBLIEK SURINAME 
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 
1982 280/20 
1983 321/81 
1984 382/32 

45,00 
45,00 
48,00 
49,00 

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 
1992 721/54 
1993 755/92 
1994 793/28 

78,00 
77,00 

108,00 
128,00 

VRIJBLIJVENDE AANB 

Jaar nummers Euro 
1995 829/65 120 00 
1996 866/15 121,00 
1997 916/66 108,00 
1998 967/08 127,00 
1999 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 

Ü Signoscopë 

w r f l 

cïiewischen v 
z i e n - . - . A C i . -

Sigtvoscope 
Tianstoritvatoi 
Seibattenietv 

StofkaP 

oSicjnoscope^^ 
IfleineSigi 
SigivoscopejT^ 

„,.989l€6'^5 

^j_98-Il€l,»" 

Voor informatie omtrent de signoscopë 
of overige Safe artikelen, 

informeer bij uw handelaar 
Of schrijf of bel naar 

verzamelsystemen-testapparatuur 

Safe Nederland 
Fa M V Mastngt 

Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam 
Tel 010-4143077 Fax 010-4149499 



OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E BRAAKENSIEK 
E - m a i l a d r e s : e b r a a k e n s i e k ( ä ) w o r I d o n l i n e . n l 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C VerlooijJW Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax 071-
5619264 
Federatie IV Philatelien Geul
straat 26, 5463 RL Veghel, 
©0413-310805, e-mail j slee-
gers(tt)hccnet nl 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekom 
JeugdFilatelie Nederland mw W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, e-mail wille-
ke tnb(iDwxs nl 
Ned Ver Voor Thematisclie Filate
lie ) C van Duin, Berglustlaan 
84,3054 BK Rotterdam, 
©oio-46to573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249, r430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
P V De PostKoorn, A Treure, 
Plantageweg 39,2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
32r, 1800AH Alkmaar, ©072-
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, ©0546-
861525, e-mail 
bkarschcffipi net 
Almere: 
VPVAAImerc.AH deHoop-
Meijer, Hilversumpad 29,1324 
SL Almere, ©036-5331981 
Alphen aan den Rjjn: 
NVPV,P van der Poel, SafFier-
straat49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0i72-42r332, e-
mail p_m_vdpoel@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: 
PVAmstelueen , S Zaal, W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV,MM Kleij,Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB Am
stelveen, ©020-6405039 
Hollandia,T Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19 00 uur) 
AV'DcPliilatclist',DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810 
ASV Shell Filatelie,! JM Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA-Filatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,114t ZM Monnic-
kendam, ©0299-654r63 
FV'Statuut80,mw AC 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr 

PVPostaumaat, H LI van den 
Brink, Beethovenstraat r86-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, e-mail hvanden-
brink(éhi nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Loenermark530,1025 
TV Amsterdam, ®020-
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138 
FV'DeGlobe',M A Buitenhuis, 
Josine Reuhngstraat 7, 7321LA 
Apeldoorn, ©055-3666000 
Appingedam: 
PVAppin^edam, H Knijp, W 
V d Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen , J J Wintjes, Maas
straat 5r b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, e-mail 
I_huiskes@hetnet nl 
FV 'De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8,9331 BLNorg, 
©0592-612413 

B 

Baarn: 
PV Baarn, A C Engelberts, Le
pelaarstraat 20,3742 XP 
Baarn, ©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeue-
dorp , mw T Ackema, Pr P 
Christiaanhof 5,1171LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481 
Barneveld: 
FV De Globe, P Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC Bar
neveld, ©0342-412915, e-mail 
p broekema(j)fv-deglobe-bar-
neveld myweb nl 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philatclica West Brabant, K 
v d Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PV 'Onderlint] Contact', mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576 
FV Delta Oost', T van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe', mw H J M van 
de Louw, Burg Overmars-
straat 6, 6644 CG Ewijk, 
©0487-521618 
Beverwijk: 
KPCBeueruJijlc,Rvd Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HctPostmerk',JH teBrmke, 
Burg Fabiuspark 109, 3721 CL 
Bilthoven, ©030-2292047 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen , A J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Bhtterswijck, ©0478-
531992 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelien, mw MJ Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944 

Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin
neweg 158, 24ir XW Bodegra
ven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682, e-mail 
m h visser(5)trouwweb nl 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo-
zartlaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o , H.C.M A.M 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV, I A C Schuller, Markt 
27, 5281AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PVBrcdo, B H Kleiman, Para-
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
PzD Philatelien West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
Brielle: 
PV Philatelica Bnelle-Westuoornc, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straati4, 3237 ATVierpoIders, 
©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Brumisse, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
®0525-68484r 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe', C W Stolk, Ruy-
genbosweg 55,6961 GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8. Om
streken, O Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsscl-8.Lekstreek,J Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474 
Castricum: 
PVCastricum, D C v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCocuorden e o , 1 Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, ® 0523-260051 

Dalfsen: 
IV Philatclica, I T M Bongarts, 

Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©074-3761719 
Delft: 
WP Dcljt, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, e-
mail hansmuis(o)wanadoo nl 
Delfzijl: 
PV'DeFii)el',P AM Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,72r6 PN Kringvan 
Dorth, ©0573-22r3i5, e-mail 
paulvaessen(ffihotmaiI com 
Diemen: 
PV 'De Zecjelaars, P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV'De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©03r3-42i22o. 
Dinxperlo: 
FV 'De Globe', L A Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinx
perlo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV'De Globe', A Bakker, De 
Vherbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV'De Globe', J H Peters, G 
Grootestraat 36, 700g MJ Doe
tinchem, ® 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 LG 
Dordrecht, ©078-6170884 
DPV'DePostjaaer', IJ Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512-521562 
Driebergen: 
FV Stichts Oucrkuiamer, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dromen: 
PV Drontcn e o , mw H A Kols-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ®032i-
3ioioi,e-mail h-aklos(p)dron-
ten net 
Drunen: 
PV'Philatron', AC G van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV'De Globe, JJ Gubbels, Rijdt 
36, 6631 ATHorssen 
Duiven/Westervoort: 
FV'De Globe', B W van Vliet, dr 

Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim
straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475-468369, e-mail 
henk_vogels@yahoo com 
PhVGelrc-Gulick/Echt.P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486x44 
EdamA'olenclam: 
P V 'Euopost', L P C Smits, 
J M Osterlinghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe', G Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede 
Eindhoven: 
EFV, H J Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414 
Eist: 
FV'De Globe', M B P Boeve, Ce
res 90, 669r PT Bemmel, 
©0481-451678 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,JJ 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 Zijl-
stra. 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 Renkenlaan4, 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 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Booragaarddreef5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 
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Goes: 
FV'De Beuelanden'; J.A Grira-
minck, Vogelzangsweg42, 
4461 NH Goes, ©0113-
227945 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17,7471HH 
Goor, ©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGonnchem e 0 ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 HP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV; L H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702. 
Philatelica Den Haag; Ir. P. Gle-
rum, Parsifalstraat 33,2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098. 
PC 'De Knnfl'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787. 
Shell Te Weruc, ajd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Shngelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten. 
PV'Vrcdestein'; P.W. van de Nes, 
Raetvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965. 
PV's-Grauenhaflee o ; J Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547-
Groningen: 
IV Philatelica; D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GRJ, ©050-5344229. 
PVGronin^en, 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). 
IV Philatelica; H.J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L A. 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; Mevr. M. 
van Ditshuyzen-Alberda, 
Dorsersstraat7g, 2151 CG 
Nieuw-Vennep, ©0252-673134. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA;J.C.vanderBi]l, 
Houtrijkstraat g, 1165 LL Half
weg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PVHarderuiijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-4x3653. 
Hardinxveld: 
PVDe Philatelist'; D. Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugotuaard e o , mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e o ; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790-

Heeze: 
Filatelie Heeze, J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L Ch. Werst, Li-
niewegi3,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; J. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492-
534793, e-mail: 
pzvdehelm@planet.nl. 
WPV Helmond, J. Neggers, Van 
't HofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J.S.P. van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 
3331 BKZwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertoflenbossche FV; C.W.M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M L.H Verha
ren, Herptseweg27, 5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M.Th.M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatehca; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard; Th N.H. van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkelds-
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoo.geueen, H.J. Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoo.gezand-Sappemcer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19, 9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPV a/d West-Fncsland; J.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 G001-& Eemland; 
H.M. van der Spoel, Handel-
laan 6,1272 EE Huizen,©035-
5262702. 

K 

Kampen: 
IVPhilatehca, J.G. Fidder, Gal-
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsbur^; mw W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3, 2225 ZA 
Katwijk, ©071-4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W Berends, 
Pastoor Theelenstraat 26, 
6466 JH Kerkrade, 
©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 
6343 ED Klimmen, 
©043-4592797. 

Langedijk: 
IVPhilatehca; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail: ver-
sluis.a@iworIdonline.nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland', H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520. 
Leiden: 
n'Philatelica; R.K.J.Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265. 
LWPV;H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©071-5214019. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. de Bruin, Harpoen 
2,2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871. 
AV'De Philatelist'; W.L.Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CRLelystad, ©0320-221803. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenho-
ve 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-mail: wis-
senburg.g@hetnet.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiseher, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PVDeZcumerecr Maastricht; P. de 
Melker, Sprinkstraati03, 6269 
AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727. 
PVZuid-Limburfl; J.J. Wetzels, 
Mockstraat23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615. 
Meppel: 
Philatelica P V ; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114, 7944 TP Mep
pel, ©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA Pur-
merend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, e-mail: 
w.storm@hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserlood-den Duik, Burg. 
Van Trichtlaan 116,3648 VK 
Wilms, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 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 Noordwijkerhout, ©0252-
373632-
Noordwijkerhout: 
IVPhilatehca, J.M.G. van Mulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; mw. M. v.d Sommen, 
Mezenbergerwegi2, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551. 
Nijmegen: 
NVPV, L T.A. Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 66o2ZTWijchen, 
©024-64i7443.E-mail:j.a.lau-
ret@planet.ni 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos-
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, E maihw.j.m.goos-
sens@chello.nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat 35,7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243. 
Ommen: 
Vcrzamelaarsuer Ommen en Om
streken; J. Geers, Ds Smitslaan 
5 A, 7711 BA Nieuwleusen, 
©0523-482881. 
Oostburg: 
P V Land ran Cadzünd ; LW. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe', L. Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©026-3335732. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162-423311. 
Oosterwolde (Frl): 
Stellmguieruer Fil Ver; P. Rau-
werda. Brink 3, 8423 TE Mak-
kinga, ©0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936. 

Papendrecht: 
Postze^eluer 'Iris'; D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©078-6151717. 
Purmerend: 
IVPhilatehca; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163,3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484. 

R 

Kaalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352-
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; P.A.H. Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M F Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Elen
den, ©0344-601280. 

Roden-Leek: 
IVPhilatehca; W v.d. Velde, Bo
venland 10, 9315 PH Roder-
wolde, ©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond; F. Weerts, Hel-
densedijki2, 5768RLMeijel, 
©077-4661885. 
Roosendaal: 
Pzi) Philatelica West-Brabant; K 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489-
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV, mw N. Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597. 
ROVShell-Filatehe; J. Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatehca; E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH,©oi8i-
212967. 
Rijssen: 
P V Rijsscn; D. Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijssen, 
©0548-542669, e-mail: 
d.grunwald@wxs.nl. 
Rijswijk: 
WPVRijsujijk, D vd . Winden, 
Weth. Brederodelaan 2K, 2286 
AL Rijswijk, ©070-3931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SWP;J.van Schijndel, Julia-
nastraat 3, 5482 AK Schijndel, 
©073-5474155 
Sittard: 
FVSittard e.o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV'Philetica'; J. van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TB Shedrecht, 
©0184-412338. 
Soest: 
P V Eemland; J. van der Vos, Ju-
hanalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©033-2534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatehca; E.v.d. Graaf, Dal-
Ielaan 14, 3208 CG Spijkenis-
se, ©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatehca; H.Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©0599-616693, e-
mail: H.Apperlo@hetnet.nl. 
Steenwijk: 
FV 'IJsselham'; mw D. Vrugt, 
Christinastr. 42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EP 
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Terneuzen, ©0115697125. 
PVZeeuiuschVliianderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof54,4536 
HC Terneuzen, ©0115

Tiel: 
Philatdistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.F.M Tukker, 
postbus 10418,5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uitfioorn;J.SP. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van derMeulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733 
PV Utrecht; G. Hamoen, Mere
veldlaan 9, 3454 CA De Meern, 
©0306663166. 

Vaals: 
PV'Dnelandenpunt'; H.J 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369BVSimpelveld 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe'; H.G. Breuker, 
Merelstraat 16,7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 
Veendam: 
FV Veendam e o ; mw. CR. 
BeereboomLubben, 
Ben. Oosterdiep 1140, 
9641 JA Veendam, 
©0598618974. 

Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Fnmarkct'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhouen;J.JJ Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; I.F Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P V 'Phila Venlo'; M.J.M. Gie
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn', C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV;W.G.L Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019 
VolkelUden: 
IVPhilatelica, E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo
zartlaan45, 2253 HX Voor
schoten, ©0715614683 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
5171 IN Kaatsheuvel, ©0416
274760 
Wageningen: 
FV 'De Globe', J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40, 6707 DG Wage
ningen. 
Wassenaar: 
PCWassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e o ;LC.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PV Weesp e o ; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
tVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip
polytushoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o ; W. Top, 
Schepperijlaan 8, 9951BJ 
Winsum, ©0595444395 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbehnk44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960 
FV 'De Klomp'; G.J. A. Epping

broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
FVWoerden; W.O. Cornehssen, 
Luxemburglaan 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; mw E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©0332864251. 
Wijchen: 
FV'De Globe'; I H.G. Gosselmk, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.I. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
©0343573979 of 06
51079947. 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden;GC BakkerBak
ker, Nobelstraat 7,1972 RS II
muiden, ©0255522310, inl. 
rondzending. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn', H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatehca Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde; G.W. Spek, Kwel
der 30, 389iGRZeewolde, 
©0365225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2ooo;wnd. 

P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IIsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; LI. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 Cl Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiucland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oii i 
416175 
Zoetermeer: 
PV Zoetermeer en Omstr ,W.M. 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Hutünga, 
v.d Vegtestraat99, 7201BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o ; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 3, 
8061 GL Hasselt, ©038
4771726 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e o ;mw.J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle, J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'F i la te l ie ' een kleine 
a d v e r t e n t i e p l a a t s e n . 
Dat wil z e g g e n : alleen 
als u lid bent via een ver

e n i g i n g o f als u e e n i n d i 

v iduee l a b o n n e m e n t b e n t 
a a n g e g a a n . 
D u s als u ie ts wilt v e r k o 

p e n ; als u o p z o e k bent 

naar die e n e , b e p a a l d e 
z e g e l ; a ls u d e 41 .500 le

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

n o n c e . De ee r s t e drie r e 

ge l s k o s t e n u maar 5 e u r o 
en e lke v o l g e n d e regel 
2 , 5 0 e u r o . 
Het formulier h i e r o n d e r 
m a a k t h e t o p g e v e n van 
een k le ine a n n o n c e hee l 
g e m a k k e l i j k . Vul d e b o n 

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

van) vo l l ed ig in , ze t u w 
h a n d t e k e n m g en z e n d 
h e t f o r m u l i e r a a n h e t vol 

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

m\Ë 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

foonnummer) in de 
advertentie is ver

plicht. Plaatsing o n 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge 

w e n s t e rubriek aan: 

a AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 

€7,50 
€ 1 0 

€ 12,50 

€ 1 5 

€17 ,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie een uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PCtPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



Links circustaferelen komen gere 
geld voor op de vele mozaïeken 
uit de late keizertijd van de Ro 
meinen zoals het hier afgebeelde 
Ceen wonder want dit soort ver 
maak was destijds bijzonder po 
pulair De voorstellingen werden 
opgeluisterd door acrobatiek en 
komische voorstellingen maar 
het publiek werd pas écht wild als 
het de beurt was aan de wagen 
menners van de vier officiële ploe 
gen die om de eer streden Niet 
zeiden braken er woedende 
scheldpartijen uit tussen de sup 
porters van de strijdende partijen 

• .^ , .g«5:a .««a jÄ^- j ; . .3 - .K«^ 

Rechts een van de vele zegels die dit jaar op het thema 
Circus zijn verschenen of nog zullen verschijnen Het 

onderwerp Circus ts door PostEurop de organisatie van 
Europese postadministraties uitgeroepen tot centraal 

thema van de Europazegels 2002 

3S8 

POSTZEGELS EN 
EN HET CIRCUS 

Van godsdienstige processies tot Cirque du Soleil 
DOOR I N G E B A U W E N S , H E R E N T H O U T ( M . M . V . M A R C E L B A U W E N S ) 

De oorsprong van het circus zo
als WIJ dat nu kennen, moeten 
we zoeken in de menselijke 
drang om dieren te onderwer
pen en de drang om voorwer
pen en ons lichaam dingen te 
laten doen die iemand anders 
met kan 
Het Romeinse circus was de 
eerste vorm die onze circussen 
enigszins benaderde De basis 
hiervoor werd gelegd in Egypte, 
in de periode tussen 323 tot 30 
voor Christus De Macedoni 
sehe koning Ptolemeus II legde 

De Europazegels van het jaar 2002 staan in het teken van 

het thema 'Circus'. Inmiddels heeft een aantal londen al 

(over het algemeen kleurige en vrolijke) zegels uitgegeven. 

Inge Bauwens laat u in de nu volgende bijdrage in 

vogelvlucht kennismaken met ruim tweeduizend jaar 

circusgeschiedenis en circusacts. 

m Alexandrie een zoologische exotische dieren in de optoch-
verzamelingaan Tijdens gods ten meegevoerd In Kreta hield 
dienstige processies werden men wedstrijden waarbij jonge 

mannen die op stieren gezeten 
waren hun kunsten vertoon
den [afbeelding ^) 
In Rome werden de dieren dik
wijls op bloedige wijze afge
slacht, de organisatoren van 
de spelen waren enkel uit op 
macht en prestige Keizer Au 
gustus maakte aan deze 
slachtpartijen een einde en liet 
in plaats daarvan koorddan
sers en acrobaten m de arena 

aantreden Het grootste circus 
van Rome was het circus Maxt 
mus Hier werden strijdwagen 



Boven aßjeelding 6 - Krantenbandje voor her Duitse artiestenvakblad 'Das Programm' van de 
Internationale Artisten Loge, artiesten konden hierin advertenties plaatsen De zegels op het 
bandje zijn voorzien van een perfin ('I AL') om misbruik van de zegels te voorkomen 

rennen gehouden ter ere van de 
paardengodin Epona {afljeel-
ding2). Met de bouwvan het 
bekendste circusgebouw ter we
reld, het Colosseum in Rome, 
werd begonnen doorVespasia-
nus in 72 na Christus; het circus 
werd door zijn zoon Titus rond 
80 na Christus voltooid. Er was 
plaats voor ongeveer vijftigdui
zend mensen. Ondergronds be
vond zich een systeem van gan
gen, platforms, trappen, liften 
en kooien [ajbeeld'mg fj. 
Onder de invloed van de Ro
meinse keizer Caesar werden 
circusgebouwen zoals het Co
losseum ook in andere Italiaanse 
steden en daarna in heel Euro
pa gebouwd. Na de ineenstor
ting van het Romeinse keizerrijk 
raaKten de meeste van deze cir
cusgebouwen in verval; ze wer
den veelal gebruikt als steen
groeve. 
Tijdens de Middeleeuwen ver
maakten rondzwervende zigeu
nerstammen de mensen met 
muziek, dans, vuur spuwen en 
paardrijkunsten. Zij verschenen 
in Europa omstreeks de twaalf 

de eeuw. Op kastelen maakte 
de nar zijn opwachting: het was 
de oervorm van onze latere 
clowns. 

HET MODERNE CIRCUS 
Philip Astley ^742-1814) wordt 
beschouwd ais de vader van het 
moderne circus. Hij was leger
kapitein bij de cavalerie en na 
zijn diensttijd kocht hij een ter
rein in Lonclen waar hij voor
stellingen gaf met paarden. Hij 
introduceerde ook het eerste 
'circusorkest': een jongen die 
de voorstellingen begeleidde op 
een trom. Ook bracht hij de eer
ste clownsnummers: als boe
renknecht verklede mannen die 
lachwekkende kunsten deden 
op een paard. Vanaf 1772 bracht 
Astley zijn troep elk jaar naar 
Parijs, waar hij voorstellingen 
gaf in de Faubourg du Temple. 
Astley's circus veroorzaakte een 
kettingreactie, het idee waaide 
over naar Amerika, West-Euro
pa, Rusland en Azië - het mo
derne circus was geboren! 
Aanvankelijk hielden de circus
sen hun optredens uitsluitend 

in bestaande gebouwen, maar 
in de Verenigde Staten ontdekte 
men de voordelen van een tent. 
In de negentiende eeuw reisden 
de circussen rond met zoge
noemde parablus, ronde tenten 
met een centrale mast en een 
tot op de grond neerhangend 
grondzeil [aßieelding4). Pas 
met de komst van het circus 
van Barnum &, Bailey omstreeks 
1900 werd overgestapt naar het 
gebruik van chapiteaus, tenten 
met meerdere centrale masten, 
stormpalen en rondelpalen. 
Rondreizen deden de artiesten 
in meestal kunstig bewerkte 
woonwagens (q/beeW/ng5). De 
moderne circusartiest woont in 
een caravan met meer luxe. 
Ook de trein werd door sommi
ge circussen als vervoermiddel 
gebruikt. Het eerste circus dat 
zo rondreisde was Brown &. 
Lent's uit Noord-Amerika. 
Soms waren wel zestig treinwa
gons nodig om een compleet 
circus te vervoeren. 
De artiesten waren in het begin 
overgeleverd aan de grillen van 
hun circusdirecteur, maar de in 

1901 in Berlijn opgerichte Inter
nationale Artisten-Loge (lAL) 
bracht hierin verandering. Artie
sten moesten worden behan
deld als de uitoefenaars van een 
vrij beroep (aßjeelding 6). 

CIRCUSACTS EN HUN EVOLUTIE 
Bij een circus horen natuurlijk 
jongleurs. Het woord jong/eur 
komt van het Latijnse woord jo-
culator. Al ten tijde van de Ro
meinse arena's traden mannen 
op die met ballen jongleerden. 
Tijdens de Middeleeuwen was 
de jongleur aanvankelijk een 
volkszanger, maar breidde hij 
daarna zijn acts uit door te 
jongleren; dat maakte zijn op
treden levendiger. Het jongle
ren met diabolo's ftwee met de 
punten aan elkaar bevestigde 
kegels) is afkomstig uit de oos
terse circussen; vooral in Japan 
en Korea is het jongleren met 
diabolo's heel populair. Oor
spronkelijk waren diabolo's van 
hout gemaakt en waren ze be
doeld als kinderspeelgoed; nu 
worden ze vervaardigd uit 
kunststof Er bestaan zelfs licht-

359 



Boven en rechts ajbeeldmg 7 -
Diabolospelers op een Japanse kaart 

met militaire portvrijdom uit de 
Tweede Wereldoorlog en op een 

Koreaanse zegel 
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Boven afoeelding 8 - Afatempeting met 
daarin een afbeelding van een hand 
stond, de brief werd portvrij (wegens 
dienstzaken) en aangetekend (met R-
strookje 'carnaval') verzonden 

Rechts afbeelding g-
Twee Koreaanse 

meisjes oefenen met 
een lanceerplank 

Rechts afbeelding n - Een 
Russische afstempeling uit 
7977 van een jonglerende 

fietser op het slappe 
koord 

Links afbeelding 10-
Een salto aan de trapeze 
op het vijfde festival van 
Monaco Een kwestie 
van wederzijds vertrou
wen en een perfecte ti
ming De 'catcher' be
paalt telkens het mo
ment van de afsprong 

Boven afbeeldingen 12, ^ en 14 Postale clownsstreken met een Duits clownsvelletje Links 
het velletje zoals het behoort te zijn, in het midden eenfoutdruk met verschoven groene en 
paarse drukgangen en rechts een nogal ver verschoven perforatie over clownerie gesproken' 

il 

gevende en vuurdiabolo's {af
beelding 7). 
Ook de mogelijkheden van de 
acrobatiek zijn eindeloos. Eerst 
moet een acrobaat de hand
stand en de boog onder de knie 
krijgen, hierna volgt de plank 
achterwaarts en voorwaarts, 
daarna begint men met grond-
sprongen, zoals salto's {afbeel
ding 8). Een volgende fase zijn 
de werpsprongen en als laatste 
in de rij komen de lanceer-
sprongen meteen lanceer
plank. In veel landen mogen 
zulke lanceersprongen niet 
meer zonder veiligheidsgordel 
worden uitgevoerd, dit vanwege 
de vele ongevallen die hiermee 
gebeurden {afbeelding g). 
In NederlancTbestonden tussen 
de jaren 1930 en igöoacroba-
tenzolders, waar jongelui kon
den oefenen en waar ervaren 
acrobaten nieuwe nummers uit
probeerden. Deze zolders be
staan nu niet meer. 
Bij de acrobatiek hoort ook het 
vormen van piramides. Hier
voor is veel kracht vereist, uiter
aard vooral voor degenen die 

onderaan staan. Voor de top 
van de piramide gebruikt men 
meestal kinderen of jonge meis
jes. 
We kiezen nu het luchtruim 
met de vliegende trapeze. De 
trapeze werd m 1859 uitgevon
den door de Fransman Jules 
Léotard. Voor zijn debuut in het 
Cirque Napoléon in Parijs kreeg 
hij de fabelachtige gage van vi j f 
honderd Franse frank per dag. 
Een echt valnet bestond nog 

niet en Léotard gebruikte daar
om een matras om zijn val te 
breken. Natuurlijk kan men de 
trapezeacts van nu met meer 
vergelijken met de eenvoudige 
zweefsprongen die Léotard in
dertijd uitvoerde {afbeelding!o). 
Het koorddansen is één van de 
oudste circusacts. Ook in de 
Romeinse arena's traden 
koorddansers op. In de Middel
eeuwen wandelden zij op 
schuin omhoog gespannen tou

wen of kabels van de grond 
naar de top van een kerktoren. 
Later werden ook fietsen aange
past om er mee op het koord te 
kunnen rijden {afbeelding n). 

EEN LACH EN EEN TRAAN 
De komische ruiters die tijdens 
de voorstellingen van de nier
voor vermelde Philip Astley op
traden waren in feite de voorlo
pers van onze moderne clowns 
{afbeelding 12,73 en 14). Het 

EVEN VOORSTELLEN: INGE BAUWENS 
De auteur van dit artikel, In̂ e Bauuiens, woont 

in Herenthout (België) en is 20 jaar; ze stu
deert aan de hogeschool in Lier. Al tien jaar 

lang verzamelt Inge alles wat postaal en fila-
telistisch met het circus te maken heeft. Om

dat de Europazegels van dit jaar gewijd zijn 
aan het thema 'Circus' kan ze nu eindelijk een 

Belgische circuszegel in haar verzameling 
opnemen. Inge's collectie werd dit jaar met 

goud bekroond; in Tilburg won ze de IFN-bo-
kaal. Van de burgemeester van die stad ont
ving ze Tilburgs gouden speld. Haar verza

meling is onder meer te zien op de exposities 
in Seoul en Salamanca. (Foto: Elle Van Loy) 



Links aßjeeldmg 15 Pierrot op een Britse zege! 
De Pierrot was oorspronkelijk een melancholi
sche figuur tijdens ae Griekse treurspelen, van
daar de soms geschminkte traan Boven af
beelding i6 Muzikale clowns tijdens het car 
naval van Keulen op een Duitse zegel uit 7973 

Boven afbeelding i8  Het handelsmerk 
van de Spaanse clown Charlie Rivel was 
zijn veel te lange hemd 

Boven afbeelding y  Ce. 
heidsstempel met het portret van 
Crock, geplaatst zijn geboorte
plaats Loveresse (Zwitserland) 

Rechts afbeel
ding 22  Fredy 

Knie met vnj
heidsdressuur 

tijdens het 
eerste festival 
van Monaco 

in igyA Links 
de definitieve 
zegel uitgifie, 
rechts kleur

proeven 

Links afbeelding 79 Vanaf igy^ werd Charlie Rivels portret op de affiches en postzegels afgebeeld die 
het circusfestival van Monaco belichten Rechts Popov, afgebeeld op een Russische zegel uit 7963 

Geheel links afbeelding 27 
Cartoonist Emmett Kelly liet 
zijn eigen schepping, Weary 
Willie, tot leven komen Hij 
kwam niet aan de bak om 
dat men zijn personage 'te 
vuil' vond Pas nadat men 
Chaplin leerde waarderen 
kreeg ook hij succes 
Links afbeelding 23  Een 
troep Hongaren geeft een 
demonstratie voorde Hon 
gaorse Post 
Rechts afbeelding 24 
Aquarel van de Engelse kun
stenaar Andrew Restall als 
ontwerp vooreen Britse cir
cuszegel In het definitieve 
ontwerp werden nog enkele 
wijzigingen doorgevoerd 

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊim 
Ai^tfv^i^vhA^ 

woord 'clown' is een vervor
ming van het Engelse woord 
clod, wat 'boerenpummel' bete
kent De komische ruiters van 
Astley werden beschouwd als 
minderwaardige plattelandsfi
guren in vergeTiikmg met de 
aristocratiscne kunstrijders. 
Vóór Astley had de clown al veel 
andere gedaanten gehad: Egyp
tische farao's rekruteerden bij
voorbeeld dwergen om zich te 
vermaken en in de Middeleeu
wen sprongen straatartiesten 
op het toneel om gekke fratsen 
uit te halen tijdens jaarmarkten 
die destijds werden gehouden. 
In Italië heette een cFown ar

lecchino, in Frankrijk Pierrot, m 
Duitsland Hanswurst en in 
Spanje Cracioso. De Pierrot met 
zijn witte gezicht, geschminkte 
traan en witte, gesteven kraag is 
meestal de hoofdclown van het 
circus. HIJ werkt samen met 
een August en een spreekstal
meester [ajbeeld'mgi^]. Muzika
le clowns zijn meesters m het 
bespelen van ongewone instru
menten. Bekende clownsfami
lies zijn de Italiaanse Zamper

la's en de familie Spindler [af
beelding T 6). 
De kleurrijkste figuren vind je 
bij de Augusten. Beschilderd 
met felleKleuren en m grote 
schoenen gestoken bekoren zij 
zowel kinderen als volwasse
nen. Crock, de keizer der Au
gusten werd op l o januari 1880 
geboren in het Zwitserse Lover
esse. Zijn grote kin en zijn kreet 
Sans bläaäägue! ('zonder gek
heid!') waren zijn handelsmerk 
[afbeelding Tf). 
Ook CharMe Rivel uit Spanje 
was een monument m de Au
gustenwereld. Vanaf 1975 stond 
zijn gezicht op de afiRches van 
het wereldberoemde circusfesti
val van Monaco. Zijn bekendste 
act was een parodie op een 
operazangeres van de scala van 
Milaan. In de entree van de Kro
nebau in München, de winterre
sidentie van het circus Krone, 
staat zijn standbeeld. Hij over
leed in 1983 [afbeeldingen i8er\ 

19). 
Oleg Popov, de beroemdste 
Russische clown, behoef ik u 
natuurlijk niet meer voor te stel

len. In 1946 werd hij leerling 
aan de circusschool van Mos
kou. Op negentienjarige leeftijd 
debuteerde hij als koorddanser 
en jongleur. Zijn carrière als 
clown begon toen hij een zieke 
collega moest vervangen. Po
pov werkte veertig jaar als 
clown in de manege en tegen
woordig begeleidt hij jonge ar
tiesten. Hij werd onderscheiden 
als 'volksartiest' van de Sovjetu
nie (afbeelding 20). 
Vagebondclowns beleefden hun 
grootste successen na 1928, 
toen Charlie Chaplin zijn suc
cesrijke film The Circus uit
bracht. De bekendste van deze 
clowns was Emmett Kelly, die m 
de ring het personage Weao/ 
Willie vertolkte. Het bij elkaar 
vegen van een spotlicht werd 
een wereldberoemd onderdeel 
van zijn act [afbeelding 21). 

DIEREN IN HET CIRCUS 
Al vanaf de begintijd van het cir
cus vormden de paardenacts de 
hoofdmoot van het totale cir
cusrepertoire. Het hogeschool
rijden IS de hoogste vorm van 

ruiterkunst. Meestal neemt 
men een voorbeeld aan de 
Spaanse rijschool uit Wenen. 
Bij de vrije dressuur wordt een 
troep paarden ongezadeld en 
onbereden voorgeleid. De dres
seur staat in het midden van de 
manege [afbeelding 22). Voltige 
en jockeyacts zijn behendig
heidsoefeningen op een galop
perend paard. Bij de pas de deux 
wordt er met twee naast elkaar 
rijdende paarden gewerkt, bere
den door een heer en een 
dame. Als men op drie paarden 
een piramide vormt dan noemt 
men dit de Hongaarse Post [af ■̂  
beelding 23). S 
Geen circus zonder olifanten ~ 
[afbeelding 24)1 Het houden en Z, 
verzorgen van olifanten is ^ 
steeds voorbehouden geweest 3 
aan de rijke circussen. Een oli " 
fant werkt gedurende de dag =t 
een flinke hoeveelheid voedsel ^^^— 
naar binnen. In het circus wor ^ £ 1 
den zowel Afrikaanse als Aziati »O 1 
sehe olifanten opgeleid. Een 
Aziaat kost echter tweemaal zo
veel dan een Afrikaan. De Afri
kaanse olifanten zijn veel ge
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BoveY\ aßyeeldmg 25  Speciaal stempel, 
geplaatst bij de onthulling van het stand
heeld voor Jumbo De naamjumbo staat 
nog steeds voor 'groot en sterk' 

Rechts afbeelding 
2C) ■ Buffalo Bill u^as 
een imposante per

soonlijkheid Onder 
afbeelding }0 ■ An
nie Oakley, bekend 
van de film 'Annie 
get your gun', was 

een uiterst bedreven 
scherpschutter 

( '  ■ j ^\^ \.r\., 
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Rechts ajbeeldmg l "B 
37  Het Indiaanse W 
opperhoofd Sitting ' 

Bull voerde in vol 
ornaat oorlogsdan

sen uit, hii gooide 
ook met bijlen en 

speren naar houten 
doelen 

Boven afbeelding 26  Het jong
leren met ballen is voor zee

leeuwen een koud kunstje ze 
wandelen er zelfs lustig trapjes 

mee op en af 

Boven afbeelding 2j ■ Ursula Bott 
eher op een zegel van de Duitse 
Democratische Republiek 
Zelfs Ijsberen krijgje mak met zo'n 
zoen 

Links afbeelding 28  Particulier Beiers postwaardestuk, aapjes kun 
nen ook als ze mooie kleren dragen venijnig uit de hoek komen 

Onder afbeelding 32 ■ Rolstempel 'looJahre Hagenbeck' op aangete
kend stuk Hagenbeck werd bekend van zijn roojdierenact, de sokkels 

waarop de dieren plaatsnamen werden in zijn circus uitgevonden 

i^ fi*>~ 
Zimmermann 
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voeliger voor stress en ze zijn 
ook minder volgzaam. Jumbo is 
waarschijnlijk de bekendste oli
fant aller tijden. Circuseigenaar 
Barnum kocht hem in 1882 voor 
tienduizend dollar van de Lon
dense dierentuin.. Heel Enge
land stond op stelten en er 
werd zelfs met een kort geding 

geprobeerd Jumbo te verbieden 
het land te verlaten. Niets hielp 
en de olifant vertrok naar de 
Verenigde Staten. Achttien 
maanden lang werd Jumbo aan 
het Amerikaanse publiek voor
gesteld. In 1885 werd Jumbo in 
St. Thomas, Ontario (Canada) 
dooreen locomotief geramd 
terwijl hij een spoorweg over
stak. De olifant stortte van het 
talud en stierf In 1985, honderd 
jaar na zijn dood, werd op de 
plaats van het ongeluk voor 

Jumbo een levensgroot stand
beeld opgericht (q/beeWi/ig 25). 
Ook zeeleeuwen worden ge
traind om in het circus op te 
treden. Het zijn heel lieve die
ren die gemakkelijk als jong
leurs te dresseren zijn, want ze 
hebben een uitstekend ontwik
keld evenwichtsgevoel. Ook in 
de vrije natuur jongleren deze 
dieren soms met vissen die ze 
gevangen hebben {aflieelding 
26). 
Wie roofdieren traint moet na
tuurlijk steeds op zijn hoede 
zijn.Vooral beren en ijsberen 
kunnen uiterst gevaarlijk zijn, 

want ze hebben maar een kort 
geheugen. Ursula Böttcher, de 
berenbarones, begon in 1964 
met ijsberen te werken; voor dit 
nummer verkleedde ze zich als 
eskimo. Ze reisde met haar tien 
Ijsberen de hele wereld rond. 
Haar laatste show verzorgde zij 
bij circus Busch, in de zomer 
van 1999 (afbeelding!/). 
De grappigste dieren zijn echter 
de chimpansees. Het probleem 
met deze dieren is echter dat ze 
als ze volwassen worden agres
sief worden: ze proberen onder
ling namelijk zo hoog mogelijk 
in de rangorde te raken. Ze 
doen dit trouwens ook tegen
over mensen en daarom ge
bruikt men in het circus uitslui
tend jonge dieren. Vooral 
koorddansen is geen probleem 
voor deze grappige dieren: ze 
grijpen gewoon het touw of de 
kabel vast met hun tenen. Deze 
clowns onder de dieren geven 
zichzelf steevast applaus [af
beelding 28). 

BEKENDE CIRCUSNAMEN 
William Cody, alias Buffalo Bill, 

werd geboren m 1846. De eer
ste dertig jaar van zijn bestaan 
leidde hij een onstuimig leven 
in het westen van de Verenigde 
Staten. Tussen i860 en 1870 
was hij onder meer koerier bij 
de Poney Express en hij werkte 
ten tijde van de burgeroorlog 
als scout en verkenner. Hij 
vocht tegen de indianen en 
maakte naam als bizondoder, 
dit om de werklieden van de 
Union Pacific Railroad te voe
den. In 1883 stichtte hij zijn 
Wild West Show en trok hiermee 
tot in 1913 door de Verenigde 
Staten en Europa. Phoebe Annie 
Oakley Mozee en het indiaanse 
opperhoofd Sitting Buil waren 
samen met Bill Cody zelfde 
grootste sterren van zijn show. 
Nu nog steeds hebben veel cir
cussen westernnummers op 
hun programma staan (q/bee/
dingen 2C), ^0 en ^i) ■ 
Het Duitse circus van Carl Ha
genbeck introduceerde de cen
trale, van tralies voorziene die
renkooi omstreeks 1885. Vóór 
die tijd werden de koelwagens 
gewoon in de tent binnen gere



Links: ajbeeïd'mg^^  Laat 
gebruik (december 1^45) 
van een f ran keerstempel 
van Circus Krone met de 
tekst 'Deutsche Reichs
post'. Onder: afbeelding 
34  Frankeerstempel van 
circus 'Barnum ßl Bailey 
and the Ringling Brothers. 
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Links: afbeelding 37 
Machinestempel von de 
circusschool in Chalon
surMarne. De school be
schikt over het grootste 
circusdocumentatiecen
trum ter wereld: niet al
leen boeken, maar ook vi
deo's en films kunnen er 
bekeken worden. Het cen
trum is ondergebracht in 
één van de oudste circus
gebouwen van Frankrijk. 

Boven: afbeelding ^6  In het hoofdgebouw van het Sovjetcircus in Mos
kou is onder meer een circusschool ondergebracht. De piste kan zand, 
water of Ijs bevatten, dankzij een ingenieus draaisysteem. 

i^ '"i 
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Links: afbeelding ^8 ■ Het festi
val van Monaco stamt uit 
1974. Er worden souden, zilve
ren en bronzen clowns uitge
reikt aan de deelnemende 
groepen of artiesten, een on
derscheiding die vergelijkbaar 
is met de Oscars van de film
wereld. 
Rechts: afbeelding ^g  Het 
Cirque du Soleil heeft over de 
gehele wereld succes. Het Is 
circus ontstond in de jaren 'yo 
uit een groepje straatartiesten 
die alternatief circuvermaak 
wilden brengen. 

^Ül 

den, waarna de dompteurs 
schijngevechten hielden. Ha
genbeck was ook de bedenker 
van de tamme dressuur. Vanaf 
dat moment werden de domp
teurs Tierlehrer ('dierenleraren') 
genoemd {afl}eelding}2). 
Circus Krone is het grootste cir
cus in WestEuropa. Krone juni
or nam in 1900 de menagerie 
over van zijn vader en wist die 
om te toveren tot een groot cir
cus. De huidige directrice is 
Christel Sembach Krone. De 
winterverblijven zijn gevestigd 
in de al eeraer genoemde Kro

nebau in Müncnen. Circus Kro
ne staat bekend om zijn voor
beeldige dierenverzorging (q/

beelding ̂ 2) ■ 
Het grootste circus ter wereld is 
echter het Amerikaanse circus 
Ringling Bros. and Barnum al 
Baifey, een fusie van drie circus
sen (apeelding24). PhineasT. 
Barnum begon in 1870 met cir
cuszaken. In 1887 ging hij een 
fusie aan met James Bailey, zijn 
grootste concurrent. Ze noem
den hun circus The Greatest 
Show on Earth. 

Toen Barnum op 7 april 1891 
stierf leidde Bailey het circus ge
durende vijftien jaar, tot 1906. 
In 1905 verkocht Bailey al vijftig 
procent van zijn aandelen aan 
de Ringling Brothers, die in 
1884 een eigen circus waren be
gonnen. Op 8 juli T 907 kocht 
Ringling Bros. de rest van de 
aandelen van Barnum &. Bailey 
en zo vormden ze het grootste 
circus ter wereld. Sinds 1971 
zijn de aandelen in handen van 
Mattel. De hoofdzetel is nog 
steeds gevestigd in Barraboo, 
Wisconsin, waar de wieg van 
het circus van de Ringling 
Brothers stond. 
De geschiedenis van her Zwit
serse circus Gebroeders Knie 
gaat terug tot in 1784. De lei
ding is tegenwoordig in handen 
van Fredy en Rolf Knie en de 
toekomst is verzekerd door hun 
vier zonen. Zij brengen num
mers van het hoogste niveau op 
het gebied van paardrijdressuur 
(fl/beeW//ig 35). 
Catharina de Grote, keizerin 
van Rusland, nodigde Charles 
Hughes (17471797), Philip Ast

leys' grootste concurrent in En
geland, uit om in St. Petersburg 
een rijschool op te zetten. Vanaf 
dat moment verspreidde het 
circus zich door heel Rusland. 
In 1919 werd het circus door Le
nin genationaliseerd, waarna 
het Sovjetcircus uitgroeide tot 
één van de grootste circusbe
drijven ter wereld. Op het hoog
tepunt beschikte de onderne
ming over zeventig permanente 
circusgebouwen en vijftig rei
zende circussen. Het belang
rijkste gebouw staat in Moskou 
[afbeelding ^6). 

TOEKOMST VAN HET CIRCUS 
De toekomst van het circus 
wordt verzekerd door de vele 
circusscholen die er bestaan. 
Ze zorgen er voor dat de circus
sen steeds kunnen beschikken 
over een volgende generatie de
gelijk opgeleide artiesten [af
beelding ■^f). Ook de vele circus
festivals, zoals het befaamde 
festival van Monaco, dragen bij 
tot het voortbestaan van net cir
cus [afbeeldingiS). 
Dat het circus nog niet met uit

sterven wordt bedreigd bewijst 
het wereldwijde succes van het 
Cirque du Soleil. Dit Canadese 
circus geeft ons een beeld van 
hoe het circus van de toekomst 
er uit zal zien. Het basisidee is 
een circus zonder dieren, met 
een mix van oosterse circuskun
sten en westerse technologie. 
Het Cirque du Soleil laat de zon 
werkelijk schijnen en is daar
mee een lichtend voorbeeld 
voor het circus in de toekomst 
[afbeelding 2cj). 

Bronnen: 
Stad op wielen  de wereld van het cir
cus door André ]N4inne; Hade
wijch, Antwerpen (iggi). 
Legrand liure du cirque door Monica 
Renevey (twee delen); Bibliothè
que des Arts, Geneve (1977). 
De wereld uan het circus door André 
Minne; ASLK Gallery (1982). 
Diverse websites van circussen, 
zoals: 
Planet Circus (Internationale Reporta
QonaQazm der Circuswelt), jaargan
gen 1999, 2000 en 2001; Circus 
Verlag, Dormagen (Duitsland). 
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ganzsachen 
Schweiz 

Voor de achtste maal gaf 
Zumstein een editie uit 
van Die Ganzsachen der 
Schweiz, een catalogus 
die  zoals de titel duide
lijk maakt  een overzicht 
geeft van de in Zwitser
land verschenen post
waardestukken. Het 
overzichtelijke en van 
duidelijke (in zwart/wit 
uitgevoerde) illustraties 
voorziene boekje behan
delt drie categorieën 
postwaardestukken: Amt
liche Ganzsachen, Dienst
postkarten en Pnvat^anzsa
chen. De nadruk ligt uiter
aard op de eerste catego
rie, de officiële ('norma
le') postwaardestukken. 
In die gevallen waarin 
van een bepaald type 
postwaardestuk verschil
lende versies bestaan (zo
als bij de geïllustreerde 
briefkaarten) worden 
overzichtelijke tabellen 
gebruikt, die ook als 
mancolijst kunnen wor
den gebruikt. Omdat de 
waarde van de diverse 
uitvoeringen kan ver
schillen wordt één basis
prijsgehanteerd en wor
den voor de verschillende 
uitvoeringen vermenig
vuldigingsfactoren ver
meld. 
Zumstein Ganzsachen Schujeu, 
552pp,3eill (zjw),formaatA'j 
Uitgê Euen door Zumstein & Cie , 
Bern (Zujitserland). Prijs. €59 

Het is een pittige prijs die 
voor Chans Stamp Cata
logue of China moet wor
den betaald, maatje 
krijgt ook wel wat; 900 
dichtbedrukte pagina's 

en volop vierkleurenillus
traties, ondergebracht in 
twee stevige paperbacks. 
De boel<werken bestrij
ken de periode van 1878 
tot 1949, met teksten die 
hoofdzakelijk in het Chi
nees zijn gesteld, maar 
die op de juiste plaatsen 
worden afgewisseld met 
heldere toelichtingen in 
het Engels. Dankzij kleu
rige balkjes aan de bo
venzijde van de pagina's 
zijn de diverse secties van 
de catalogus  het zijn er 
meer dan twintig  ge
makkelijk te vinden. De 
aanschaf mag dan zoals 
gezegd prijzig zijn, wie 
als enthousiast Chinaver
zamelaar wil kunnen be
schikken over vrijwel alle 
gegevens die op zijn of 
haar verzamelgebied be
trekking hebben kan met 
een gerust hart voor 
Chan kiezen. 
Colourillustrated Stamp Catalo
gue of China (18781949) door 
ShiuHonChan, goopp ,ge\U 
(l(leur),/ormaat 14x21 cm Uitije
êuEn door Philatelic Publications 
Ltd .Honglconc] Prijs €125 

Portugal is een van de Eu
ropese landen die in het 
verleden veel werk heb
ben gemaakt van de kolo
nisatie van bekende en 
minder bekende gebieds
delen over de gehele we
reld. Een deel die kolo
niale geschiedenis kan 
worden aangetoond door 
de vele postzegelemissies 
die daarvan getuigen. Af
msa bracht onlangs een 
catalogus op de markt, 
Selos Postais das Coló
nias Portuguesas, die de 
gegegevens over deze 
emissies bundelt. Na een 
overzicht te hebben gege
ven van de algemene 
postzegeluitgiften voor 
de koloniën komen de in
dividuele gebieden aan 
bod: Angola, Kaapverdië, 
Guinee, India, Macau, 
Mozambiek, Sao Tomé e 
Principe en Timor. De 
voertaal in de catalogus is 
Portugees, hetgeen mis
schien voor sommigen 

een beetje lastig is, al zal 
het de liefhebbers van 
'Portugal en gebieden' 
waarschijnlijk niet te veel 
hinder opleveren. 
Selos Postais das Colo'nias Portu
guesas, 416 pp ,geill (kleur), 
formaat 16x25 Uittjegeuen door 
Afinsa, Porto Prijs €27 

Nogmaals aandacht voor 
postwaardestukken, dit
maal voor die van Cana
da. De zevende editie van 
Webb's Postal Stationary 
Catalogue heeft een qua 
formaat, zetwerk en bin
ding (spiraalband) ty
pisch 'Amerikaanse' uit
straling. Daarmee is niets 
ten nadele van deze cata
logus gezegd, want met 
de geboden informatie 
zit het wel goed. Behalve 
de postwaardestukken 
van Canada (onderver
deeld in enveloppen, 
briefkaarten, kranten
bandjes, luchtpostbladen 
en nog een aantal andere 
categorieën) is er ook 
aandacht voor verwante 
gebieden, zoals de speci
men van Newfoundland 
en zogenoemde Premium 
Products Juist dat 'Ameri

kaanse' formaat stelde de 
redacteuren van deze ca
talogus in staat optimaal 
van de beschikbare ruim
te gebruik te maken, 
waardoor de illustraties 
duidelijk zijn en de infor
matie niet 'afgeknepen' 
in de bladspiegel behoef
de te worden geperst. 
Webb's Postal Stationary Catalo
gue ojCanada and Neujfound

land (7th Edition) door Earle L 
Couert en William C Walton, 
524pp,geill (zuiart/wit),for
maat 22x28 cm Uttgegeven door 
Saskatoon Stamp Centre, Saska
toon (Canada) Prijs €45.. 
De catalogus die Domfil 
onlangs aan het thema 
Olympische Winterspe
len wijdde  Sports/ Jeux 
Olympiques d'Hiver  is 
enigszins apart opgezet. 
Tekst komt maar spaar
zaam voor; de nadruk ligt 
op de afbeeldingen. Ver

der is niet de bij andere 
catalogi gebruikelijke on
derverdeling in landen 
gehanteerd, maar een in
deling aan de hand van 
de diverse 'jaargangen' 
van de Winterspelen, te 
beginnen met Chamonix 
(1924) en eindigend met 
Salt Lake City (2002). Een 
systeem van pictogram
men helpt de gebruiker 
van de catalogus bij het 
achterhalen van de diver
se onderdelen die op de 
zegels zijn verbeeld. Bo
vendien worden in die 
gevallen waarin een spor
ter herkenbaar in beeld is 
gebracht diens naam ver
meld en de medaille die 
hij of zij behaald heeft. 
Bij de vermelding beperkt 
Domfil zich niet tot zijn 
eigen nummersysteem, 
maar worden ook de 
nummers van Yvert & 
Tellier, Scott, Michel en 
de Umficado vermeld. De 
prijzen zijn in euro's en 
dollars aangegeven. 
Jeux Olympiques d'Hiuer, 538 
pp,geil! (kleur)./ormaat 17x24 
cm Uit̂ cgeuen door Domjil, Sa
badell (Spanje) Prijs €52

Het schattige, kleine 
gidsje met de titel Kata
log Znaczków Polskich is 
niet voor niets van de 
aanduiding 'Junior' voor
zien, want in dit catalo
gusje zijn informatie en 
afbeeldingen tot het ui
terste gecondenseerd. De 
Poolse 'hoofdnummers' 
uit de periode 18602001 

komen aan bod, waarbij 
de datum van uitgifte, 
een korte omschrijving 
en noteringen voor post
fris, gestempeld en (tot 
1952) 'op stuk' worden 
vermeld. 
Katalog Znaczków Polskich Juni
or 2002, 240 pp ,geill (Meur), 
Jormaat 12x16 cm Uitgegeven 
door Fischer, By torn (Polen). 
Prijs €9 90 

Toegegeven, de jongste 
editie van de Brookman, 
die van 2002, is  zoals 
voorheen  in de eerste 
plaats een postzegelcata
logus waarin de emissies 
van de Verenigde Staten, 
de Verenigde Naties, Ca
nada en de zogenoemde 
Ttust Territories adequaat 
worden beschreven, ter
wijl er ook veel ruimte 
wordt uitgetrokken voor 
eerstedagenveloppen. 
Maar de Brookman heeft 
ook nog iets anders te 
bieden: een bijna zeven
tig pagina's omvattende 
sectie Autographs, die de 
waarde aangeeft van au
togrammen die grote en 
minder grote beroemd
heden op foto's, brieven 
en enveloppen plaatsten. 
2002 Brookman, 360 pp .ijeiH 
(zu)art/u)it),Jormaat 21x27 5 
cm Uitgegeuen door Brookman/ 
Barret & Worthcn, Bedford (VS) 
Prijs €23 70 

De hierbouen genoemde boeken 
zijn verkrijgbaar bij P W Mem
hardt international Booksellers, 
PietHeinstraat36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227 of 
fax 0703651885. 
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POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Wij hebben de laatste maand veel binnen gekregen en weinig tijd gehad om alles uit te zoeken. 

Daarom hebben wij veel in de dozen, zoals ze zijn binnen gekomen, laten zitten. 

En daarom is het bij ons DOZEN-MAAND 
Alle dozen zijn op ons kantoor in Den Haag te bezichtigen 

en ook telefonisch, per post, fax en e-mail te bestellen. 

10504 D AMERIKA (U.S.A) 
In doos Pfns Grote moderne vellen Nominaal USD 135,-

€180 

10737 D AMERIKA (U.S.A) €350 
In doos Vnl gebr Een interessante uitzoekpartij met voornamelijk 
eenvoudig materiaal en af en toe iets beters Waarbij ook iets 
Canada 

10505 D ARGENTINIË €350 
In doos Pfris/ongebr /gebr Een interessante partij op albumbladen 
en in insteekboeken Waarbij veel ouder materiaal Geschikt voor de 
specialist 

9534 D AUSTRALIË €455 
In doos Ongebr /gebr Een rommelige, uigebreide, interessante 
collectie met veel beter materiaal Leuk om uit te zoeken Geschikt 
voor de gevorderde Australie-verzamelaar 

10741 D AUSTRALIË €295 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een leuke partij met zowel oud als nieuw 
materiaal Waarbij ook veel betere zegels 

10134 D BALTISCHE STATEN €75 
In doosje Gebr Een interessante engrospartij Geschikt voor de 
specialist 

9228 D BELGIË €295 
In doosje Vnl gebr Een fantastische partij in drie blanco 
albumpjes Een vooroorlogse, uitgebreide collectie met veel 
interessant materiaal Zoals brieven, type enz Zeer geschikt voor 
de specialist 

10124 D DENEMARKEN € 100 
In speciale doos Pfns 25 vergulde replica's van postzegels Zeer 
hoge aanschafprijs 

10726 D DENEMARKEN €400 
In doosje Gebr Een fantastische voorraad in zakjes met veel 
klassiek materiaal Zeer geschikt voor de specialist Leuk om uit te 
zoeken en een gigantische cataloguswaarde 

10743 D DENEMARKEN €250 
In grote doos Gebr Een engrospartij met zeer veel zegels Waarbij 
ook iets andere landen Geschikt voor wederverkopers 

10762 D DUITSL-BUND €400 
In doosje Pfns/ongebr /gebr Een leuke engrospartij in enveloppen 
met voornamelijk ouder matenaal Geschikt voor de handel Zeer hoge 
cataloguswaarde 

10612 D DUITSLAND €600 
In 2 dozen Pfns/gebr Bund en Berlijn Een verzameling in 23 
speciale albums met postfrisse zegels, gebruikte zegels en fdc s van 
de jaren 80 en 90 Zeer hoge aanschafprijs 

10259 D ENGELAND €500 
In doosje Gebr Een interessante engrospartij met voornamelijk 
vooroorlogs materiaal Geschikt voor de specialist Cataloguswaarde 
ft 100 000,-+++++ 

10294 D ENGEUND €73 
In zak Gebr 9 kilo missie kilowaar 

10404 D ENGELAND €450 
In doos Gebr /ongebr Een interessante partij op insteekkaartjes met 
veel materiaal Waarbij ook klassiek Geschikt voor de specialist 

10213 D ENGELSE KOLONIEN €225 
In doosje Ongebr /pfns Een rommelige partij met naoorlogs 
materiaal Waarbij veel motief 

10375 D EUROPA €400 
In doosje Vnl pfns Een leuke engrospartij met voornamelijk 
blokken Waarbij veel Hongarije en Joegoslavië Geschikt voor de 
handel Hoge cataloguswaarde 

10758 D EUROPA €900 
In doos Gebr /ongebr Een fantastische vooroorlogse partij op 
albumbladen met veel beter matenaal Zeer geschikt voor de echte 
liefhebber van klassiek materiaal Met veel betere zegels en een zeer 
hoge cataloguswaarde 

9821 D FAROER € 190 
In doos Pfns 1977/1999 Een komplete verzameling jaarsets 

10131 D FRANKRIJK €900 
In 3 grote dozen Een gigantische partij eerste dag bladen met zeer 
veel motief Geschikt voor zowel verzamelaars als wederverkopers 
Hoge aanschafprijs 

10507 D FRANKRIJK €500 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een leuke partij met veel klassiek 
materiaal Geschikt voor de echte Frankrijk specialist Zeer hoge 
cataloguswaarde 

10744 D FRANKRIJK € 170 
In doosje Gebr /ongebr Een leuke partij op albumbladen met veel 
zegels +/1870/1993 

9380 D FRANSE KOLONIEN € 1.800 
In doosje Ongebr /gebr Een fantastische partij op rondzendblaadjes 
met voornamelijk beter en top materiaal Vele landen zijn goed 
vertegenwordigd Een must voor elke echte Franse kolomen liefhebber, 
maar zeker ook geschikt voor wederverkopers EXTREEM HOGE 
CATALOGUSWAARDE »iii 

10725 D GRIEKENLAND €425 
In doos Gebr /ongebr Een fantastische uitzoekpartij met veel beter 
materiaal Van oud tot nieuw Voornamelijk op albumbladen Hoge 
cataloguswaarde 

10295 D HONGARIJE €350 
In doos Pfns/ongebr/gebr Een leuke verzameling tot+/1975 op 
albumbladen met veel komplete series Cataloguswaarde Michel Euro 
3 500, 

10768 D HONGARIJE €50 
In doos Gebr Tienduizenden motiefzegels in vellen en veldelen 
Geschikt voor wederverkopers 

10564 D ISRAEL €175 
In doos FDC's Een leuke verzameling tot 1985 in 6 albums Hoge 
cataloguswaarde 

10565 D ISRAEL € 1.000 
In doos Vnl pfns Een zeer uitgebreide verzameling tot 1986 in 8 
albums Met veel gespecialiseerd materiaal, zoals hoekblokken Zeer 
hoge cataloguswaarde 

10293 D KILOWAAR €73 
In zak Gebr 9 kilo Engeland missie 



10395 D MOTIEF €1.500 
In doos Vnl pfris Een fantastische parti) met zeer veel beter 
materiaal Geschikt voor de handel. Alles in insteekboeken Zeer veel 
zegels 

10616 D MOTIEF: WWF €290 
In doos Pfris 5 speciale albums met zegels en fdc's 80 sets. Hoge 
aanschafprijs 

10777 D NEDERLAND €280 
In doosje Pfns/ongebr /gebr Een leuke uitzoekpartij met veel 
materiaal Zeer geschikt voor wederverkopers Hoge cataloguswaarde 

10784 D NEDERLAND € 100 
In doos Gebr STADSPOST Kilowaar Interessant materiaal wat zeer 
zeiden word aangeboden 

10778 D NEDERLANDSE KOLONIEN € 150 
In doosie Vnl pfris Een leuk uitzoekparti]t|e, geschikt voor 
wederverkopers 

10638 D NOORWEGEN € 1.750 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een gigantische partij in 2 
insteekboeken en in zakjes Met zeer veel interessant materiaal. 
Qeschik voor de specialist Zeeeeeeeer hoge cataloguswaarde 

10129 D OOST EUROPA €300 
In doosje Pfris Een engrospartij met voornamelijk materiaal van de 
jaren 80 en 90 Waarbij veel motief Geschikt voor de handel. 

10185 D OOST EUROPA €650 
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 

10740 D OOST EUROPA €350 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische partij met veel 
Rusland Geschikt voor zowel verzamelaars als wederverkopers 

10586 D RUSSISCHESTATEN €250 
In doosje Pfris De nieuwe gebieden Een leuke niuewtjes partij met 
veel motief 

10639 D TURKIJE €2.000 
In 2 doosjes Pfns/ongebr /gebr Een gigantische partij in zakjes 
met voornamelijk klassiek matenaal Zeer geschikt voor de 
specialist Vondsten goed mogelijk Een enorme cataloguswaarde 

9592 D WERELD €910 
In doos Vnl gebr Een fantastische uitzoekpartij in zakjes met 
voornamelijk ouder materiaal Waarbij zeer veel betere zegels van 
vele verschillende landen Een echte uitdaging voor de 
wereldverzamelaar 

9939 D WERELD €725 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een leuke uitzoekpartij met veel 
materiaal Waarbij onder andere een leuke collectie Nederland en 
Kolomen Ook zeer geschikt voor wederverkopers 

10068 D WERELD €270 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische partij met veel zegels 
Leuk om uit te zoeken Ook geschikt voor wederverkopers 

10071 D WERELD € 1.135 
In grote doos Pfns/ongebr /gebr Een leuke partij met 
rondzendboekjes en los Leuk om uit te zoeken Zeer geschikt voor 
wederverkopers. Enorm veel zegels 

10125 D WERELD €1.500 
In grote doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische partij met veel 
postfris materiaal Zeer geschikt voor de handel 

10238 D WERELD €900 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische uitzoekpartij met veel 
materiaal Waarbij ook veel betere zegels Zeer geschikt voor 
wederverkopers Extreem hoge cataloguswaarde 

10265 D WERELD €250 
In doos FDC'S Een leuke partij grootformaat fdc's met veel beter 
matenaal Geschikt voor wederverkopers 

10285 D WERELD € 1.000 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een avontuurlijke partij met veel beter 
materiaal Onder andere van Nederland en Kolomen Zeer geschikt voor 
wederverkopers 

10378 D WERELD €700 
In doos Gebr /ongebr Een fantastische uitzoekpartij met veel t>eter 
materiaal van onder andere Oostenrijk 

10379 D WERELD €350 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een leuke partij met veel beter 
materiaal Waarbij Franse en Engelse Kolomen 

10386 D WERELD €450 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een interessante klassieke partij met 
veel Oostenrijk Zeer geschikt voor de specialist 

10399 D WERELD €525 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een zeer gevarieerde partij met veel 
materiaal van vele verschillende landen Geschikt voor 
wereldverzamelaars en wederverkopers 

10473 D WERELD €550 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische uitzoekpartij met zeer 
veel Duits materiaal Geschikt voor wederverkopers. 

10476 D WERELD €1.100 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische uitzoekjiartij met zeer 
veel beter materiaal van vele verschillende landen Zeer geschikt 
voor wederverkopers 

10563 D WERELD €1.050 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische uitzoekpartij met zeer 
veel beter matenaal van vele verschillende landen Geschikt voor 
wederverkopers Vele avonden uitzoekplezier Vondsten goed mogelijk 

10578 D WERELD €500 
In doos Vnl gebr Een fantastische klassieke uitzoekpartij met zeer 
veel materiaal Waarbij veel Duitsland en Engelse Kolomen Zeer 
geschikt voor de specialist 

10583 D WERELD €1.000 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische uitzoekpartij met veel 
beter matenaal van onder andere Duitsland Zeer geschikt voor 
wederverkopers Interessante vondsten goed mogelijk 

10623 D WERELD €1.000 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een fantastische uitzoekpartij met zeer 
veel materiaal Geschikt voor wederverkopers Met veel betere zegels 
en series 

10643 D WERELD €950 
In doos Pfns/ongebr/gebr Een uitgebreide verzameling in 15 
insteekboeken Vele landen zijn goed vertegenwoordigd Met veel 
betere zegels en series Hoge cataloguswaarde 
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In de loop van de uijftig joren waann koningin Elizabeth II op de troon zat uerschenen er uelc postzegels met 
hoor portret, hier een greep uit het  bijzonder äcuaricerde  oanbod 

BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 

Gouden Elizabeth 
Het gouden regeringsju
bileum van de Britse vor
stin IS ook voor de niet
Engelse filatelistische 
bladen Gefundenes Fressen. 
Zo heeft de Deutsche 
BriefmarkenZeitung 
(4/2002) een voor dit 
blad heel uitvoerig en 
kleurig geïllustreerd arti
kel over het portret van 
koningin Elizabeth II op 
de postzegels van de lan
den van het Gemenebest. 
Er wordt uitgebreid stil
gestaan bij de twee lang
lopende series Britse 
frankeerzegels (van de ty
penWilding en Machin) 
en er is een lijst van niet 
minder dan zo'n tachtig 
landen en gebieden die 
gewone frankeerzegels 
met het portret van de 
vorstin hebben uitgege
ven, van Aden tot Zypern 
(om de Duitse schrijfwij
ze te volgen). Ook zijn er 
afbeeldingen van de spe
ciale stempels die ter ge
legenheid van dit zeldza
me jubileum op 6 febru
ari jl. werden gebruikt. 

Dubbel interessant 
Een ander Duits blad. 
Der BriefmarkenSpiegel 
(maart) kijkt vooruit naar 
wereldkampioenschap
pen voetbal, dit jaar in Ja

^ pan en Korea. Ofschoon 
o Nederland daarbij afwe
■̂  zig zal zijn zullen de vele 
^ Nederlandse filatelisten 
^ dieookvoetbalenthou
i; siast zijn dit evenement 
5 met in hun collectie wil
i len laten ontbreken. 

In hetzelfde nummer van 
het genoemde blad staat 
een overzicht van alle 
landen die sinds i januari 
iggg zegels met de nog 
gangbare valuta en de 

Voetbal is een populair postzegel
thema, hier tujee Duitse uoorbeel
den van zegels waarop het leren 
monster de hoofdrol ueruult 

waarde in Euro's hebben 
uitgegeven. Dat zijn er 
niet minder dan 23, want 
behalve de bekende leden 
van de Europese Unie 
zijn er heel wat 'geasso
cieerde gebieden', zoals 
sommige Franse overzee
se departementen (bij
voobeeld St.Pierreet
Miquelon en Mayotte), 
het Weense kantoor van 
de Verenigde Naties en 
de in Straatsburg geves
tigde Raad van Europa. 
Ook de automaatstroken 
met duale waardeaandui
ding mogen niet worden 
vergeten. 

Westerse wereld ook fila
telistische sporen heb
ben, nagelaten. 

Op het juiste spoor 
Behalve bejaarde journa
listen, zoals de schrijver 
van deze rubriek (die ove
rigens nog bijzonder vi
taal is, red.), weten maar 
weinig Nederlandse ver
zamelaars van het be
staan van speciale spoor
wegzegels in ons land. 
Helemaal uit de Verenig
de Staten komt echter 
een uitvoerig artikel over 
deze zegels, die van 1913 
tot 1979 door de verschil
lende spoorwegonderne
mingen die in Nederland 
werkzaam waren voor het 
brievenvervoer werden 
gebruikt. 

Nederlondse treinzcgel uan 15 c 
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Spaanse automaatstrook met dubbele uioordeaanduiding. 
En om onze rondgang 
langs de Duitse filatelisti
sche pers te besluiten 
slaan we ook de Deutsche 
BriefmarkenRevue (fe
bruari) voor u open. Het 
blad herinnert nog eens 
aan de WeltfestSpiele, die 
in 1951 in OostBerlijn 
werden georganiseerd en 
die behalve nogal wat po
litieke opschudding in de 

Deze zogenoemde trein
brieven werden door 
journalisten gebruikt om 
hun kopij snel naar de re
dactie te krijgen. In het 
januarinummer van 
Netherlands Philately, 
het blad van de American 
Society Jor Netherlands Phi
lately (ASNP) geeft lohn 
van Rysdara een uitvoerig 
geïllustreerd overzicht 

van deze door de verza
melaars wat verwaarloos
de zegels en hun gebruik. 
Hij verwijst daarbij naar 
de studie die mr. G.W.A. 
de Veer in 1964 in het 
toenmaüge Maandblad 
Philatelie heeft gepubli
ceerd. Diens collectie is 
nu te vinden in het 
Spoorwegmuseum te 
Utrecht. 

Wiener en Hugo 
Onze Belgische buren 
hebben in de eerste num
mers van de huidige jaar
gang van De Postzegel 
een serie artikelen over 
de graveur Jacques Wie
ner gepubliceerd. Hij 
stak de eerste twee Belgi
sche postzegels en werd 
zelf in 1987 met een zegel 
geëerd. Hij heeft ook en
kele Belgische munten 
gegraveerd. 

Wiener (onder) stak onder meer de 
allereerste zegels uan België. 

Dit jaar is een van Frank
rijks onsterfelijken, de 
schrijver Victor Hugo 
tweehonderd jaar gele
den geboren. Nu doen de 
Fransen onder andere in 
het onderwijs veel om de 
belangstelling voor hun 
onsterfelijken levend te 
houden, maar ook de 
Frans post werkt er on
vermoeibaar aan mee. De 
Franse blad 1'Echo van 
maart laat nog eens uit
gebreid zien wat er zoal 
voor een thematische ver
zameling met als onder
werp deze negentiende
eeuwse schrijver gebruikt 
kan worden  even afge
zien van vijf Franse post
zegels met zijn portret. 

Dat behelst dan bijvoor
beeld speelkaarten, 
bankbiljetten en natuur
lijk stempels, maar ook 
acteurs die rollen in zijn 
toneelstukken hebben 
vervuld. En een ansicht
kaart met een foto van 
een oorlogsschip dat de 
naam van de strijdvaardi
ge schrijver droeg wordt 
eveneens vermeld. 

De Finnen te hulp 
Van de oorlog die Fin
land in 1939 moest voe
ren om de Russen uit hun 
land te weren is weinig 
blijven hangen. De spoe
dig daarna waarheid ge
worden Duitse dreiging 
heeft de beelden van de 
in hun witte camouflage
uniformen gestoken Fin
se militairen uit ons ge
heugen verdrongen, of
schoon de Nederlanders 
in die ijzige winter van 
i939/'40 diep geschokt 

Een uerzameling, gemijd aan de Franse schnjuer Victor Hugo, kon uit 
meer dan alleen portrctzegels bestaan. 



waren. Ons land stuurde 
een ambulanceteam, 
maar in het neutrale Zwe
den (en ook in andere 
landen) waren er velen 
die als vrijwilliger naar 
Finland trokken. Over die 
vrijwilligers (die allemaal 
naar huis schreven en 
dus ook fdatelistische 
sporen hebben achterge
laten) staat een aardig ar
tikel in American Philate
list van november 2001. 
Een groep van welgeteld 
367 Amerikanen en Ca
nadezen vormde het 
Amerikaans-Finse Le
gioen en ook de Noren, 
Denen, Zweden, Esten 
vormden hun eigen ge-
vechtseenheden. 

Manupilaties bestraft 
Een jaar geleden werd in 
Filatelie bericht over een 
in de Verenigde Staten 
aanhangig gemaakte 
rechtszaak tegen een 
aantal postzegelhandela
ren die zich schuldig 
zouden hebben gemaakt 
aan ri^ bidding (het door 
onderlinge biedafspra-
ken te maken voordeel 
behalen op belangrijke 
postzegelveilingen). Het 
Amerikaanse postzegel
blad Linn's Stamp News 
van 18 februari jl. meldt 
nu dat het in de Verenig
de Staten bekende han
delshuis John D. Apfel
baum is veroordeeld tot 
een boete van $ 130.000 
en tot het terugbetalen 
van ten minste $ 150.000 
aan gedupeerden. Apfel
baum persoonlijk hangt 
een gevangenisstraf van 
maximaal zes maanden 
boven het hoofd, een 
sanctie waarover een fe
derale rechtbank nog 
moet beslissen. Een aan
tal handelaren wacht nog 
een proces. Niet zo lang 
geleden verschenen in de 
filatelistische pers be
richten waaruit bleek dat 
de zaak tegen de ene Ne
derlander die zich in het 
handelarengezelschap 
bevond inmiddels is ge
seponeerd. HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Maximale kaarten 
Dat er een duidelijke rela
tie bestaat tussen bank
biljetten en postzegels 
wordt bewezen in het 
Bulletin van maart 2002 
van de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie. 

Immers, het bankbiljet 
van vijf gulden uit 1966 

DE NEDERLANDSCHE 
BAN K / V U F GULDEN. 

ifer 

Weet u het nog'Joost van den Vondels portret sierde het bankbiljet von 
uijfauldenuitigSS... 

bevatte een afbeelding van 
Vondel, welke persoon 
eveneens terug te vinden 
is op de Vondelzegel uit 
1937. En daarvan bestaat 
een prachtige maximum-
kaart. En zo bevat het 
(door zijn hoge waarde ui
terst zeldzame) bankbiljet 
van vijfhonderd gulden uit 
de jaren '30 een afbeel
ding van stadhouder Wil
lem III die eveneens voor
komt op de veel goed
kopere postzegel van 
75 cent uit 1988, waarvan 
eveneens een prachtige 
maximumkaart wordt ge
toond. Dit eerste artikel 
uit een reeks doet ons uit
zien naar het vervolg. 

'ITEP' jubileert 
Novioposta (nummer 
2002-1), het blad van de 
filatelistenvereniging 
Noviopost, herinnert ons 
aan het feit dat vijftig jaar 
geleden de ITEP-zegels 
werden uitgegeven. In 
1952 vierden wij immers 
het honderdjarig bestaan 
van de Nederlandse post
zegel, zoals wij straks 
met Amphiiex 2002 het 
honderdvijftigjarig be
staan gaan vieren. Met af
beeldingen van twee 
fraaie fdatelistische sou
venirs wordt het artikel 
opgesierd. 

In de bu(i)s geblazen 
Een interessant betoog 
over de teloorgang van de 
pneumatische stadspost 
staat in nummer 4 van Al-
phapost, het orgaan van 
de NVPV afdeling Alphen 
aan den Rijn. Ooit wer
den miljoenen telegram
men, brieven en kleine 

pakjes in tal van Europe
se hoofdsteden door een 
systeem van buizen met 
een diameter van onge
veer zeven centimeter ra
zendsnel heen en weer 
'geblazen'. Die buizen-
systemen liggen thans 
diep onder de grond weg 
te roesten. 

Een voorbeeld is het sys
teem van vierhonderd ki
lometer lengte dat in Ber
lijn is terug te vinden. 
Het feit dat het grootste 
deel van het proces onder 
de grond plaatsvond zal 
wel de oorzaak zijn van 
het ontbreken van een of 
meer afbeeldingen. 
Wordt vervolgd! 

Nogal doorzichtig 
Een goed gedocumen
teerde waarschuwing te
gen het verzamelen van 
de zegels van Lundy is te 
vinden in het maart/april-
nummer van Eekaapee-
veetje, het tijdschrift van 
de Eerste Kerkraadse Phi
latelisten Vereniging uit, 
u raadt het al, Kerkrade. 

De waarschuwing is ech
ter voor een deel overbo
dig, want wie valt er nu 
voor postzegels die zijn 
vervaardigd met een dot 
matrix printer en met af
stempeling uit 1942? Of 
met de opdruk Feldpost 
voor een eilandje dat vie
rentwintig mijl uit de 
kust van noord Devon 
ligt? 

Grottenpracht 
Ook uitvoerig gedocu
menteerd is het artikel 
over het ontstaan van 

Zegels van Lundy:.. oppassen... 

grotten dat we aantroffen 
in het februarinummer 
van Thema, het tijd
schrift van de Nederland
se Vereniging voor The
matische Filatelie. Ach
tereenvolgens wordt uit
eengezet wat grotten 
zijn, waar ze voorkomen, 
hoe ze ontstaan en waar
door ze uitblinken in 
schoonheid. Een groot 
aantal postzegels is afge
beeld die de pracht van 
die grotten illustreren. 

In den beginne... 
Het winternummer 2002 
van NIP, het orgaan van 
de vereniging Nederland-
Israël Philatelie is voor het 
grootste deel gevuld met 
een bijzonder uitgebreid 
artikel over Beresjirt, het 
Begin; het scheppingsver
haal uit het bijbelboek Ge
nesis. 
De letterlijke tekst van dit 
verhaal wordt opgesierd 
met postzegels uit vele 
landen, waaronder de 
Sovjetunie, de Verenigde 
Staten, de DDR, Azer
beidzjan, Nicaragua en ui
teraard een groot aantal 
uit Israël. Een wel heel bij
zonder aspect van dit arti
kel is, dat de tekst aan-

Deze tekening geejt ons een beeld van de drukte bij de buizcnpostajdeling 
van de Berlijnse beurs, meer dan een eeuw geleden. 

Een gravure van Dorc' die de zon
deval in beeld brengt 

zienlijk minder ruimte be
slaat dan de afbeeldingen. 

Eindelijk positief! 
Tussen de vele negatieve 
berichten over de toe
komst van de filatelie was 
het lezen van het artikel 
Oud IS opnieuiv m' in num

mer 631 van De Postzegel, 
het maandblad de Ko
ninklijke Vlaamse Bond 
van Postzegelverzame
laars, een verademing! De 
schrijver constateert een 
opleving in het verzame
len van klassieke zegels, 
waarvoor op veilingen -
zelfs voor licht bescha
digde exemplaren - steeds 
weer hogere prijzen wor
den betaald. 

Gratis en voor niets 
Jungfraupost (nummer 
91, maart 2002), het me
dedelingenblad van de 
Studiegroep Zwitserland, 
doet alles uit de doeken 
over het verzenden van 
post zonder te betalen. 
Het betreft hier geen eo-
filatelie of ongefrankeer
de brieven van na 1862, 
maar de portvrijdomze
gels voor liefdadige in
stellingen en uiteraard de 
portvrijdom voor de PTT 
zelf Vanaf 1969 genoten 
ook militairen portvrij
dom. Een uitvoerig en in
teressant artikel, waar
voor veel literatuur werd 
geraadpleegd die dan ook 
werd verantwoord. 

Egyptische erfenis 
Leuk om te lezen en fraai 
met filatelistisch materi
aal in kleur geïllustreerd 
is het artikel De wereld uan 
het Circus, dat afgedrukt 
staat in het januarinum
mer van 't Dijkenaartje, 
het tweemaandelijks tijd
schriftvan de Hobby- en 
Verzamelclub Begijnen
dijk (België). Het artikel 
gaat terug tot de prehis
torie van het circus in de 
Romeinse tijd.Het circus 
uit die periode vond zijn 
basis in Egypte, enkele 
eeuwen voor Christus. 

In het Colosseum in Rome werden 
m de tijd van de Romeinen 'acts' 
opgevoerd die de basis vormden 
van het huidige circusvermaak. 
Wie meer wil weten slaat 
er snel het artikel van 
Inge Bauwens (elders in 
deze editie van 'Filatelie') 
op na! PETERVAN SPELLEN 

I 
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DEELNAME AAN INTERNATIONALE 
TENTOONSTELLINGEN 

Lang niet alle verzame
laars die aan internatio
nale tentoonstellingen 
mogen deelnemen, mel
den hun verzameling(en) 
aan. Een vaak gehoord 
argument: 'Het is duur 
om mee te doen; ik koop 
er liever materiaal voor 
mijn verzameling voor'. 
Begrijpelijk, maar ook 
spijtig, want de moge
lijkheid om internatio
naal contacten te leggen 
wordt klein. Als u deel
neemt en zelf internatio
nale tentoonstellingen 
bezoekt, krijgt uw hobby 
een extra dimensie. 
De Bond heeft geen en
kele invloed op het ka
dergeld, dat soms bij
zonder hoog is. JVlaar als 
u de totale kosten van 
tentoonstellingen bekijkt 
blijken deze vaak een 
veelvoud te zijn van de 
ontvangen kadergelden. 
Gelukkig zorgen PTT's 
er vaak voor om de be
groting te laten kloppen. 

Bovenop het kadergeld 
komen de kosten van de 
landscommissaris; mo
menteel €10 per kader 
(een uitzondering is Am-
philex 2002: €5). Sommi
ge verzamelaars menen 
dat de Bond de kosten 
voor de landscommissa
ris volledig zou moeten 
betalen. De Bond heeft 
echter als gevolg van de 
vele bezuinigingen in de 
afgelopen jaren, gecom
bineerd met de bepaald 
bescheiden jaarlijkse bij
drage van de leden, daar
voor geen geld. Als de 
Bond elke inzender indi
vidueel de kosten zou la
ten betalen, dan zou blij
ken dat zijn/haar totale 
kosten veel hoger zijn 
dan wat de Bond nu 
vraagt. Een voorbeeld: de 
portokosten voor een 
pakket van 2 tot 5 kilo 
(pnority-tarief, aangete
kend met waardeaangifte 
voor €16.000) kost €50. 
De kosten voor het over

maken van kadergelden 
belopen circa €25. En 
dan gaat het alleen nog 
maar over deelname bin
nen de Europese Unie. 
Voor andere landen moe
ten ook douaneformulie
ren (een zogenoemd 
ATA-carnet) worden be
taald en dat kost al gauw 
€100. Bovendien moet 
men die papieren bij in
zending en bij retouront
vangst door de Neder
landse douane laten afte
kenen en moet de zen
ding worden verzegeld. 
Daar komen de portokos
ten van de normale corre
spondentie dan nog bij. 
Het is echter gebruikelijk 
dat de Bond alle kosten 
op zich neemt en dat de 
landscommissaris zorgt 
voor alle werkzaamheden 
en (douane)formalitei-
ten. Omdat dit voor 
meerdere verzamelaars 
tegelijk wordt gedaan, 
worden de kosten per 
verzamelaar zo laag mo
gelijk gehouden. Boven
dien is het vaak voordeli
ger dat de landscommis
saris de verzamelingen 

zelf meeneemt (al gauw 
zon vijftig kilo extra ge
wicht) dan deze te ver
zenden. Hoewel een 
landscommissaris door 
het organiserende land 
wordt betaald, met uit
zondering van de reis
kosten, moet hij toch 
vaak zelf aan allerlei kos
ten bijdragen. Dat wordt 
dan gedaan ten behoeve 
van de inzenders. Met de 
bijdrage van €10 per ka
der van de inzenders pro
beert de Bond zo goed en 
zo veel mogelijk kosten
dekkend te zijn. 

Het is inderdaad niet 
goedkoop om aan een in
ternationale tentoonstel
ling deel te nemen, maar 
als men een boeiende 
verzameling heeft, is het 
wel erg leuk en leerzaam. 
En... u hoeft toch ook 
niet elke keer mee te 
doen? Dat lukt bovendien 
niet altijd, want geregeld 
worden aanmeldingen 
afgewezen, bijvoorbeeld 
doordat er te weinig 
ruimte is op een tentoon
stelling. 

VOORJAARSBIJEENKOMST 
VAN DE REGIORAAD 

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

Onder voorzitterschap 
van Henk Buitenkamp, 
vice-voorzitter van de 
Bond, vergaderde de Re
gioraad op 16 maart 2002 
op het Bondsbureau in 
Utrecht. De meeste re
giobesturen waren aan
wezig, zodat een groot 
aantal punten kon wor
den besproken. De struc
turering van de verschil
lende regio's vordert ge
staag. Veel aandacht 
wordt op dit moment be
steed aan het gebied tus
sen Haarlem en Rotter
dam, waar al een aantal 
samenwerkingsverban
den bestaat. Over de 
voorzittersvergadering 
op ig januari werd opge
merkt, dat deze zich ken
merkte door de voortref
felijke sfeer waarin de 
richtlijnen voor een Regi
oraad en het regionale 
overleg werden goedge
keurd. Deze richtlijnen 
zijn inmiddels opgeno
men in het Vademecum 
van de NBFV. 
De voorbereidingen voor 
Amphilex 2002 vorderen 
gestaag. Uit diverse hoe
ken van het land worden 
busreizen georganiseerd 

naar de tentoonstelling. 
Op de entree kan zo al een 
korting van vijftig procent 
worden verkregen. 
Daarnaast zijn lunch
afspraken met de horeca 
van de RAI mogelijk 
en/of een gezamenlijk di
ner op de terugreis. Kort
om, geen hoge parkeer-
kosten en veel plezier 
met leden van andere ver
enigingen uit het be
treffende gebied. 
De Bond heeft op Amphi
lex 2002 een eigen stand. 
Om in deze stand aan de 
bezoekers adequate in
formatie over de vereni
gingen te kunnen geven, 
is een vragenformulier 
naar de verenigingen ge
stuurd. Ook is er ruimte 
voor informatiestands 
van de gespecialiseerde 
verenigingen. In de 
maand mei zullen meer 
concrete gegevens be
kend worden en zullen de 
gespecialiseerde vereni
gingen die een stand 
hebben aangevraagd na
der worden geïnfor
meerd. 
De tentoonstellingsregle
menten verdwijnen uit 
het Vademecum en zijn 

inmiddels in de Jurymap 
opgenomen. Na goed
keuring door de Algeme
ne Vergadering zullen de 
reglementen ook op de 
website van de NBFV 
voor iedereen ter inzage 
zijn en kunnen eventueel 
worden 'gedownload'. 
Ook kan het Bondsbu
reau op verzoek een ko
pie verstrekken. 
De open klasse begint 
zich af te tekenen. De in
ternationale discussie is 
gestart en uit diverse lan
den, waaronder Japan en 
Denemarken, zijn con
cept-voorstellen ontvan
gen zodat ook in Neder
land een brede discussie 
in de regio's op gang kan 
komen. Bolle kaders en 
glazen piramides zijn een 
Nederlands idee dat ver
der moet worden uitge
dragen. De open klasse is 
een combinatie van een 
andere hobby met thema
tisch filatelistisch materi
aal. Het niet-filatelistisch 
materiaal (20 tot 50% van 
het totaal) moet een dui
delijke binding hebben 
met het onderwerp of 
thema en in de verzame
ling moet een verhaal zit
ten met een 'rode draad'. 
Het laatste woord over de 
open klasse is echter nog 

niet gesproken, dus 
ideeën zijn welkom. De 
Regioraad zal dit nieuwe 
fenomeen promoten en 
het laten ontwikkelen tot 
een erkende klasse van 
tentoonstellen. 
Tijdens de rondvraag 
werd gewezen op de ten
toonstelling in Heerhu
gowaard op 15,16 en 17 
november 2002, waar
voor nog onvoldoende 
inzendingen zijn aange
meld. Aan de Regiobe
sturen werd gevraagd om 
individuele leden te sti
muleren aan deze ten
toonstelling mee te doen. 
Aanmeldingen kunnen 
via uw vereniging bij het 
Regiobestuur worden in
gediend. 

De volgende vergadering 
van de Regioraad wordt 
gehouden op 19 oktober 
2002 tijdens Postex 2002 
in Apeldoorn. Agenda
punten voor de najaars
vergadering van de Regi
oraad zijn in ieder geval: 
de jeugd en het jubileum 
van JFN, public relations 
binnen de Regio en de 
verenigingen, filatehsti-
sche vorming (cursus
sen), de vervulling van 
bestuursfuncties en com
municatie (e-mail). 

http://http.//www


BEKERTOERNOOIEN NBFV: 
EEN GROOT SUCCES 

Na enkele jaren van 'stil
te' werden dit jaar weer 
de bekertoernooien van 
filatelistische voordrach
ten van de Bond gehou
den. Voor de eerste keer 
in het bestaan van het Be
kertoernooi Traditionele 
Filatelie (sinds 1925) en 
dat van de Thematische 
Filatelie (sinds 1968), 
werden beide toernooien 
tegelijk en op dezelfde 
plaats gehouden. Ook 
werden ze voor het eerst 
door een vereniging ge
organiseerd, in plaats 
van door de Bond zelf. 
Deze primeur viel ten 
deel aan de Filatelisten
vereniging Noviopost uit 
Nijmegen, met de heer 
J.P. Toussaint als grote 
animator van beide toer
nooien. De toernooien 
werden gehouden op 24 
februari tijdens Postzegel 
Totaal in wijkcentrum 'De 
Klokketoren' in Nijme
gen. 

Het programma werd ge
opend door Bondsvoor
zitter Ties Koek, in aan
wezigheid van de com

missaris Filatelistische 
Vorming en Jeugdzaken 
van de Bond, de heer F. 
Leijnse. 's Morgens werd 
het Traditionele Toer
nooi gehouden met drie 
deelnemers en 's mid
dags het Thematisch 
Toernooi met vijf deelne
mers. 

De jury van het Traditio
nele Toernooi bestond 
uit de heren L.M. Goofers 
(voorzitter), J. Pieters en 
J.F.G. Spijkerman. 
De jurering van het the
matisch gedeelte was in 
handen van de heren 
W.E.J. van den Bold 
(voorzitter), drs. 
H.C.Stoop en F. Leijnse. 
Hoewel een aantal deel
nemers hun voordrach
ten voor de eerste keer 
presenteerde, waren deze 
alle van hoog niveau. De 
zaal was goed bezet, wat 
in hoge mate bijdroeg 
aan een geanimeerde 
stemming. Niet onopge
merkt mag blijven dat in 
het Thematisch Toernooi 
de wisselbeker na dertig 
jaar weer in het bezit 

Aan de Keer A. Roozendaol (rechts) werd, behalve de uiisseibcker voor 
Traditionele Filatelie, ook de medaille uoor de eerste prijs uitgereikt. 
Links de heer L.M, Goofers, voorzitter uan dejury. 

Mevrouw P. var\ Gestel, lumnaar 
van het Thematisch Toernooi, 
ontvangt de ivisselbeker uit han
den van de heer W.E.J. uan den 
Bold. 

kwam van een vrouw en 
dat ook de tweede plaats 
voor een vrouw was! Ge
zien de perfecte organi
satie door de vereniging 
Noviopost en de inzet 
van de deelnemers en ju
ryleden, is gebleken dat 
deze bekertoernooien 

wel degelijk een be
staansrecht hebben. De 
voordrachten in het Tra
ditionele Toernooi wer
den door de jury als volgt 
beoordeeld: 

Eerste plaats, medaille en 
wisselbeker, 239 punten: 
de heer A. Roozendaal voor 
zijn voordracht Postale ge
volgen Japanse bezetting Ne-
derlands-Indie 1942-1945. 
Tweede plaats en 
medaille, 214 punten: 
de heer C. uan der Horst 
voor De geschiedenis van de 
Tiüeede Wereldoorlog aan de 
hand uan uerbroken postuer-
bindingen; 
Derde plaats, 165 pun
ten: 
de heer J. Janssen voor 
Saarland. 

De uitslag van de jury van 
het Thematisch Toernooi 
luidde als volgt: 

Eerste plaats, medaille en 
wisselbeker, 260 punten: 
mevrouw P. uan Gestel 
voor De geschiedenis uan de 
kartogra/ie. 
Tweede plaats en 
medaille, 230 punten: 
mevrouw M. uan Oss voor 
Leuen zonder slaap, de ho-
ningbij; 
Derde plaats en medaille, 
222 punten: 
de heer W. Hogendoorn 
voor Rechercheujerk; 
Vierde plaats en 
medaille, 214 punten: 
de heer H. Suiueer voor De 
geschiedenis uan het oude 
Egypte; 
Vijfde plaats en medaille, 
195 punten: 
de heer H. uan Kolck met 
de voordracht Postbezor
ging, brieuenbusscn. 

Alle deelnemers aan de 
toernooien worden van 
harte gefeliciteerd! 

SAMENWERKEN, FUSEREN, OPHEFFEN. 
EEN NIEUW GELUID IN DE FILATELIE? 

Het klinkt bijna als in de 
wereld van het bedrijfsle
ven: samenwerken, fuse
ren, opheffen. Toch zijn 
deze zaken inmiddels 
ook in de filatelie aan de 
orde. De hausse van de ja
ren '70 en '80 is voorbij 
en al is er hier en daar 
sprake van ledenaanwas, 
de georganiseerde filate
lie in zijn totaliteit levert 
toch in. Dat is niets 
nieuws, maar hoe reage
ren onze leden op deze 
ontwikkelingen? Een 
aantal signalen heeft ons 
bereikt over gesprekken 
tussen besturen van ver
enigingen. Meestal be
treffen deze 'Wat is de 
stand van zaken nu bij 
jullie en bij ons' en 'Hoe 
kunnen we de toekomst 
invullen?' 
Vaak is de situatie zorg
wekkend en de toekomst 

somber, omdat het aantal 
leden is afgenomen en 
nog steeds afneemt. Ui
teraard neemt ook het 
aantal kaderleden af en is 
het vinden van nieuwe 
bestuursleden en leden 
die een functie willen ver
vullen behoorlijk lastig. 
De eerste fusie is een feit, 
evenals de eerste op
heffing, en van een paar 
verenigingen weten we 
dat ze met elkaar aan het 
praten zijn over samen
werken of fuseren. Welke 
rol kan de NBFV hierin 
vervullen? 
We zijn geen juristen en 
we hebben ook geen 
checklist van zaken waar 
u aan denken moet. We 
hebben ook geen proto
collen die we voor u uit 
de kast kunnen halen, 
maar we hebben wel 
mensen die voorafgaand 

of tijdens het proces met 
u mee willen denken en 
ook de ervaringen van de 
andere verenigingen ken
nen ofte weten kunnen 
komen. We weten ook 
welke zaken u op een rij 
moet krijgen alvorens 
een definitief besluit 
door de ledenvergadering 
te laten nemen. 
En natuurlijk kunnen we 
u informeren over het 
oude en nieuwe lidmaat
schap van de NBFV. 
Ook over de gevolgen van 
het functioneren binnen 
de regio is wat te zeggen. 
Het mag duidelijk zijn 
dat het in eerste instantie 
een proces binnen uw ei
gen vereniging is en bin
nen dat van uw partner
vereniging, die gezien uw 
lidmaatschap van de 
Bond er ook bij betrok
ken is. Laat eens iets van 
u horen als samenwerken 
en/of fuseren ook bij u 
aan de orde is! 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel Is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 
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POSTBEELD TREFT DOEL 
OP HET INTERNET 

Rob Smit: 'Handelen in postzegels is een dynamisch beroep' 
TEKST EN F O T O ' S : PAUL V A N BEEK, W A D D I N X V E E N 

Haarlem, een winkelstraat in 
het noorden van het centrum. 
We bevinden ons in een ruim 
bemeten postzegelzaak. Op 
een aparte afdeling worden 
ook tweedehands boeken ver
kocht. Het is het domein van 
Rob Smit en zijn medewerkers. 
In 1983 werd de winkel geo
pend. Rob Smit was toen 22 
jaar en had door het bezoeken 
van veel beurzen al de nodige 
ervaring opgedaan in het avon
tuurlijke wereldje van de post
zegelhandel. Een klassiek geval 
van iemand die van zijn hobby 
zijn beroep maakte. Behalve 
met de winkelverkoop van 
postzegels werd in 1986 ge
start met een postorderbedrijf 
Als logisch vervolg werd in 
1996 begonnen met een site 
op het internet. Inmiddels 
zwaait het achtkoppige team 
van www.postbeeld.com de 
scepter over 's werelds groot
ste om /mepostzegelwinkel. 
Een bijzonder grote en perfect 
georganiseerde voorraad 
vormt de basis van het succes. 
Honderden dikke insteekboe
ken, voornamelijk gevuld met 
postfrisse zegels van na 1920 
onderschrijven dat succes 
door hun weliswaar stille, maar 
visueel wel degelijk impone
rende aanwezigheid. Terwijl 
door beide deuren van het 
pand de klanten komen en 
gaan en emailtjes vanuit de 
hele wereld binnendruppelen 
vertelt Rob Smit met gepaste 
trots zijn verhaal. 

DE 'GOEDE TIJD' 
Rob Smit: 'Toen ik in 1983 de 
winkel begon waren de prijzen 
van postzegels al over de top. 

■̂  De goede tijden waren volgens 
° veel collega's voorbij. Persoon
^ lijk heb ik dit echter anders er
Z. varen. Door de overspannen 
^ prijzen, die in 1980 hun hoog
^ tepunt bereikten, stonden zo
^ wel de kwaliteit van het aanbod 
: ; als de marges van de handel 
"■ immers sterk onder druk. 

Over het Internet  en don vooral over het handel drijven 

met behulp van het Internet  Is de laatste maanden veel 

geschreven. Er zou met de 'elektronische snelweg' geen 

droog brood te verdienen zijn, zo viel links en rechts te 

lezen. Rob Smit van Pos/6ee/(/denkt daar anders over. 

Geen wonder, want zijn Internethandel floreert volop, zo 

kwam Paul van Beek te weten. 

zij mijn opleiding HEAOeco
nomie was ik me er bij voor
baat van bewust dat je als 
postzegelhandelaar te maken 
hebt met de meest elementaire 
economische wetten. En die 
moet je vooral niet laten over
schaduwen door teveel gemij
mer over vroeger of door een 
waas van romantiek. Dat 
neemt overigens niet weg dat 
ik van mijn werk houd en graag 
met postzegels bezig ben. Zelf 
verzamel ik ze echter niet, 
want ik wil geen concurrent 
van mijn klanten worden.' 

DYNAMISCHE MARKT 
'Een ander voordeel van mijn 
start na de hoogtijjaren is, dat 
ik me niet in slaap heb laten 
sussen door een ge 
makkelijk be 
haald suc
ces,' zegt 
Smit. 
'De 
post
zegel
markt 
is nu 

len op de constant veranderen
de omstandigheden. Ik vind 
het bijvoorbeeld heel belang
rijk dat hetgeen je te bieden 
hebt zonder drempel toegan
kelijk is. Mensen moeten onbe
vangen binnen kunnen komen 
en zowel letterlijk als figuurlijk 
ademruimte hebben. Als je een 
kledingzaak binnenstapt vind 
je het ook niet prettig, als er 
meteen iemand op je afkomt. 
Vroeger was onze tweede
hands boekenzaak gescheiden 
van de postzegelwinkel. Juist 
voor het ruimtelijk effect heb ik 
de tussenmuur er uit laten bre
ken. Ik koesterde daarnaast de 
stille hoop dat onze postzegel
klanten ook eens een paar boe
ken zouden meenemen. En 
wie schetst mijn verbazing: het 
was precies andersom! Men

die boeken kochten ble
ken belangstelling te heb

ben voor postzegels. 
Op deze manier ben ik 
er achter gekomen, 

dat veel mensen in 
postzegels zijn 
geïnteresseerd, 
zodra ze ermee in 
aanraking komen.' 

37 f l Toen de prijzen in de 
I * loop van de jaren 

tachtig daalden en 
er meer aanbod 
kwam, verbeterde 
de situatie. Dank

VERANDERDE INTERESSES 
Rob Smit wijst er op dat het 
verzamelgedrag en de redenen 
waarom mensen verzamelen 
in de afgelopen decennia nogal 
zijn veranderd: 'Twintig jaar 
geleden werden er voorname
lijk Nederlandse postzegels 
verzameld, veelal met de ge
dachte dat de collectie uitein
delijk een appeltje voor de 
dorst zou zijn. Het werd als 
een geldbelegging gezien. Te
genwoordig vormt net verza
melen van postzegels meer 
een verlengstuk van andere 
hobby's. Je gaat bijvoorbeeld 
altijd op vakantie naar Frank
rijk en verzamelt de postzegels 
van dat land. Of je houdt van 
klassieke muziek en verzamelt 
uitgiften met afbeeldingen van 
componisten. Iemand speelt 
schaak en verzamelt alle post
zegels van dat thema. Er wordt 
veel minder uit het oogpunt 
van beleggen verzameld. Het 
plezier van de collectie staat 
voorop, de eventuele op
brengst is van later zorg. Het 
emotionele aspect is uiteinde
lijk als overwinnaar uit de strijd 
gekomen. Het is eigenlijk wel 
grappig om te constateren, dat 
uitgerekend na deze omslag 
postzegels weer in waarde be
ginnen te stijgen. Een voor
beeld zijn de uitgiften van na 
1990, die minder massaal wer
den aangekocht, en thema
tisch materiaal uit de jaren vijf
t ig en zestig, vooral van de in
dertijd minder populaire en 
dus nu schaars aangeboden 
'anden.' 

INTERNET 
Voor het internet heeft Rob 
Smit van het begin af aan veel 
belangstelling gehad. 'Het gro
te voordeel van een web site is 
dat je naast de catalogusnum
mers en prijzen gemakkelijk 

een plaatje van de zegel 
kunt afbeelden. We maken 

die met een scanner. Het 
1 is een visuele toevoe
I ging die de aantrekke

lijkheid van het bewus
te artikel vergroot en 

die het vinden en 
bestellen verge
makkelijkt. De 

http://www.postbeeld.com


mogelijkheden zijn onbe
grensd, maar je moet in alles 
wat ie doet betrouwbaar én 
duidelijk zijn naar je klanten. 
Dan boek je succes.' We log
gen in op de site, die inmid
dels meer dan honderddui
zend verschillende aanbiedin
gen bevat, geïllustreerd met 
ruim zeventigduizend foto's, 
ledere aanbieding is minutieus 
omschreven, geprijsd en vaak 
via verschillende paden in het 
systeem te vinden. Het keurig 
verzorgde aanbod bestaat uit 
postzegels, filatelistische lite
ratuur en catalogi en andere 
benodigdheden, gesorteerd 
per land of thema. De jeugd 
kan op de 'kinderpagina' te
recht en er bestaat ook de mo
gelijkheid om 'kennis te ma
ken' met de leden van het 
team. Dan weet de klant uit 
Heerenveen, Toronto of Mel
bourne in ieder geval iets meer 
over de persoon die zijn bestel
ling heeft behandeld en hoe hij 
of zij eruit ziet. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Als extra service worden, heet 
van de naald, de nieuwe uitgif
ten gepresenteerd. Voordat het 
zover is wordt de beeltenis van 
iedere nieuwe postzegel door 
Rob Smit persoonlijk en uitge
breid gescreend en vaak bij 
meerdere motieven in het 
zoeksysteem ingedeeld. Hij 
probeert daarbij niets over het 
hoofd te zien. Een verdwaald 
insect, een minuscuul padvin
dertje, alles krijgt zijn plek op 
de lijst van 250 thema's die 
zich in de belangstelling van de 
postzegelverzamelaars kunnen 
verheugen. Populair zijn onder 
andere dieren/vogels, vuurto
rens, scouting en Verenigd Eu
ropa. De laatste trend.^ 'Geur
zegels!', zegt Rob. 'Daar zijn er 
inmiddels een stuk of vijftien 
van. Als je over het papier wrijft 
komt er een luchtje vrij. Het is 
natuurlijk een gimmick, maar 
als de klant er om vraagt kun
nen wij het leveren. Het is niet 
aan ons om te bepalen, wat 
leuk of interessant is.' 

Een deel van het team van het internationaal opererende Internetbedrijf Postheeld (zie de klokken), van links naar rechts zijn afgebeeld de me
dewerkers Niels Vissers, Rob Smit, Birgit Bol en Ad Biere 

INRUILEN 
PostBeeld biedt de vrij unieke 
mogelijkheid om de geplaats
te bestelling te betalen in 
postzegels. Er is een speciaal 
onderdeel van het programma 
waarin de inruilprijzen en be
nodigde aantallen per emissie 
vermeld staan. Rob Smit: 'Van 
deze optie wordt veel gebruik 
gemaakt door verzamelaars 
met doubletten en zelfs door 
collega's. Een accurate voor
raad is voor ons van eminent 
belang. Daarom staat de in
ruilbenoefte per soort ver
meld. Veelal gaat het om 
maximaal vier exemplaren, 
want we willen graag een zo 
breed mogelijk aanbod creë
ren. Die voorraad is sowieso 
bijzonder kapitaal intensief 
en je bent bij een moderne en 
economisch verantwoorde be
drijfsvoering genoodzaakt om 
het renteverlies op het hierin 
geïnvesteerde bedrag mee te 
laten spelen. Bovendien heeft 
het helemaal geen zin om een 
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Een van de vele pagina's met aanbiedingen op de website van Internetbedrijf PostBeeld 

serie dertig keer in de boeken 
te hebben als je er drie per 
jaar verkoopt.' 

WERELDCATALOGUS 
Rob Smit houdt nog een slag 
om de arm, maar hij kan het 
toch niet laten om te vertellen 
dat hij waarschijnlijk op Am
phiiex 2002 zijn nieuwe gees
teskind aan het grote publiek 
zal gaan presenteren: een we
reldcatalogus van de postze
gels van na 1920. In tegenstel
ling tot het huidige systeem, 
waarin alleen de voorradige 
postzegels worden vermeld, 
worden in de wereldcatalogus 
alle postzegels met foto afge
beeld, behalve dan van die 
landen die er een potje van 
maken. De in zijn voorraad 
aanwezige postzegels worden 
van een verkoopprijs voorzien 
en bij alle andere zegels staat 
de inkoopprijs van PostBeeld 
vermeld. Smit: 'Op de huidige 
site staat al een voorproefje 
van hoe het gaat worden. Het 
is een megaproject en er gaat 
gigantisch veel t i jd in zitten. 
Ik heb ook zeker niet de illusie 
dat de catalogus over een 
halfjaar al helemaal gereed is. 
We willen zeker geen conces
sies doen ten aanzien van de 
kwaliteit en we zullen dus pri
oriteit moeten geven aan de 
meest populaire verzamelge
bieden, zodat zoveel mogelijk 
klanten er zo snel mogelijk ge
bruik van kunnen gaan ma
ken.' 

ONDERHOUD 
Behalve het maken van een 
site op het internet verst ook 
het onderhoud veel t i j a Rob 
Smit: 'Het is essentieel dat 
alle gegevens goed worden 
bijgehouden, prijsveranderin

gen worden doorgevoerd, 
nieuwe uitgiften snel worden 
opgenomen. Als een stock
boek in zes verschillende kleu
ren wordt geleverd dan ver
meld ik die allemaal. Voor een 
aantal filatelistische boeken 
bestaat een levertijd van vele 
weken. Ik laat dat mijn klanten 
weten vóórdat ze bestellen. 
Ontevredenheid en irritatie 
krijgen op zo'n manier geen 
kans. Nogmaals, duidelijkheid 
in alle opzichten creëert een 
stuk basiszekerheid voor de 
klant, wat uiteindelijk moet 
leiden tot vertrouwen in onze 
organisatie. Als je het vertrou
wen eenmaal hebt gewonnen, 
moet je het zien te nouden, 
anders is alle moeite voor 
niets geweest. Het tevreden 
stellen van de klant is een van 
onze doorlopende uitdagin
gen!' 

TOEKOMST 
Rob Smit ziet de toekomst 
rooskleurig in. 'Het is verheu
gend te merken dat het klan
tenbestand aan het verjongen 
is, zegt hij.. ' Wij zien geregeld 
nieuwe gezichten van mensen 
tussen de vijfentwintig en 
veertig jaar, die de hobby uit 
hun jeugd weer oppakken. 
Van onze collega's horen wij 
soortgelijke berichten. Voorlo
pig werken we keihard aan de 
nieuwe wereldcatalogus en 
ook als die klaar is zullen we 
weer inspringen op nieuwe 
trends en ontwikkelingen. 
Handelen in postzegels is een 
dynamisch beroep. Als je daar 
van doordrongen bent zijn er 
altijd weer nieuwe invalshoe
ken en uitdagingen te beden
ken en kom je niet snel voor 
onaangename verrassingen te 
staan.' 
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NEDERLAND 

Verhuiskaart A6: 
nieuwe opmaak 
Nadat begin januari de 
postwaardestukken met 
euroaanduiding in om
loop gebracht waren, was 
het wachten op de eerste 
verhuiskaart in A6for
maat. Zoals bekend zijn 
deze kaarten in afwijkend 
formaat bedoeld om door 
PTT Post bedrukt te wor
den met afzendergege
vens; ze zijn op het post
kantoor niet te koop en 
ook de ColIectClub in Gro
ningen kan ze niet leve
ren. 
Inmiddels heb ik de eer
ste exemplaren gezien; 
de vroegst aangetroffen 
verhuisdatum is tot nu 
toe I februari 2002. De 
kaart is vervaardigd van 
hetzelfde ruwere en dik
kere karton dat ook voor 

de andere europostwaar
destukken gebruikt is. 
Afgezien van het formaat 
zijn er twee duidelijke 
verschillen met de ver
huiskaarten die aan het 
loket verkocht worden: 
 de fosforbalk van de A6
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kaarten is niet 25, maar 
slechts 20 millimeter 
hoog; 
 de tekst op gele balk 
aan de achterzijde wijkt 
af (er is bijvoorbeeld 
geen rubriek 'handteke
ning') en is bovendien 
gezet in een grotere let
ter. 

Ter vergelijking tonen we 
hierboven de achterzij
den van een A6kaart en 
van een loketkaart van 94 
millimeter hoog (de 
kleinste uit een strip van 
vijf). 

NIEUWE UITGIFTEN 

Canada 
Al geruime tijd geeft Ca
nada Post voorgefrankeer
de prentbriefkaarten uit 
met foto's van Canadees 
natuurschoon. Op deze 
kaarten is in de rechter
bovenhoek een postzegel 

met de Canadese vlag af
gedrukt. Daarnaast staat 
in twee talen aangegeven 
dat de kaarten zonder bij
frankering over de gehele 
wereld verstuurd kunnen 
worden. Momenteel zijn 
zes verschillende sets van 
tien kaarten verkrijgbaar, 
met als onderwerp re
spectievelijk Canad\ana, 
Wildlife, Central Canada, 
Canadian Rockies, Quebec 
en Atlantic Canada. Per set 
kosten ze $14.90. 

Een bijzonder postwaar
destuk werd uitgegeven 
in de aanloop naar de 
Olympische Winterspe
len van Salt Lake City. 
Met deze voorgefrankeer
de en voorgeadresseerde 
briefkaart konden de Ca
nadezen hun ijshockey
teams succes wensen. De 
kaarten werden verkocht 
voor $2. per stuk, waar
van de helft ten goede 
kwam aan de Canadese 
ijshockeybond. 

Duitsland 
Het zegelbeeld 'Schaat
sen' (56126 c.) uit de se
rie Fur den Sport 2002 is 
gebruikt op een PlusBnef 
die op 7 februari 2002 
werd uitgebracht ter ge
legenheid van de Olympi
sche Winterspelen in Salt 
Lake City. 

Voor een mailing aan ver
zamelaars maakte een 
Duitse veilinghouder in 
februari gebruik van geïl
lustreerde brieflcaarten 
met het zegelbeeld 
'Schloss Rheydt'. 

^ 4 j r J e * O H * P  ^ ' * Ö ; . 

Omdat de frankeerwaar
de van 60 pfennig inmid
dels niet meer voldoende 
is, werden de kaarten bij
gefrankeerd door middel 
van een machinestempel. 
De tekst in het stempel 
luidt Deutsche Post/ Fran
kier/ Service! Entgelt bezahlt. 

Finland 
Er versehenen vier maxi
mumkaarten bij de post
zegelemissie die op 6 
maart 2002 gewijd werd 
aan de schrijver Elias 
Lönnrot (18021884). 

Een andere PlusBriefver
scheen ter gelegenheid 
van de Internationale Mun
chener Briefmarkenta^e (7, 8 
en 9 maart 2002). Voor 
deze envelop is het nieu
we zegelbeeld '1000 jaar 
Deggendorf gebruikt. 
De illustratie links op de 
envelop en het gelegen
heidsstempel verwijzen 
eveneens naar het jubi
leum van deze Beierse 
stad. 

De kaarten zijn van 55 tot 
en met 58 genummerd en 
hebben op de adreszijde 
elk een andere portbe
taaldaanduiding, respec
tievelijk een medicinale 
plant, twee vliegende 
adelaars, een kantele 
(soort harp) en een ster. 

Litouwen 
Behalve het luchtpost
blad dat beschreven werd 
in 'Filatelie' van decern



ber 2001 heb ik inmid
dels nog twee luchtpost-
bladen gezien in dezelfde 
uitvoering, maar met an
dere illustraties .Gezien 
het jaartal in de boven
hoek van de foto's zijn 
deze bladen waarschijn
lijk ook vorig jaar uitge
bracht. 

De foto's op de lucht-
postbladen tonen een 
kerk met het onderschrift 
Kauno Rotusè en een kas
teel met onderschrift Tra-
ku Solos Pilis. 

In de Ganzsachen-Katalog 
Europa Ost van Michel is 
trouwens te zien dat dit 
niet de eerste luchtpost-
bladen van Litouwen zijn: 
in mei 1993 is er ook al 
een verschenen. 

Rusland 
In Rusland verschenen de 
volgende enveloppen in 
groot formaat met waar
deaanduiding'A': 

- herdenkingsallee Ne-
winnomysk (besteldatum 
24-07-2001); 
- houten kerk uit 1798 in 

- verjaardagswens (licht
geel); 
-groeten (oranje); 
- Internationale Vrou-

het Nationaal Park Kare-
lië (besteldatum 14-08-
2001). 

Groet-enveloppen in 
groot formaat met waar
deaanduiding 'A' en 
bloemenmotief: 
- zonder tekst (roze); 
- verjaardag (lichtgeel); 
- Internationale Vrou
wendag 8 maart (licht
blauw); 
-groeten (oranje); 
- feestdag (blauw/lila). 
Groet-enveloppen klein 
formaat met waardeaan
duiding 'A' en bloemen
motief: 

wendag 8 maart (lila); 
Behalve de bovenge
noemde kaarten is in de 
reeks groet-enveloppen 
ook een envelop uitge
bracht ter gelegenheid 
van de 'Dag van de Verde
digers van het Vader
land', met in het zegel
beeld een veteranenme-
daille en links op de en
velop een afbeelding van 
Sint-Joris die de draak 
verslaat, omgeven door 
een erelint, tegen de ach
tergrond van een Russi
sche vlag. De bestelda
tum van deze envelop is 
08-10-2001. 

Tsjechië 
Zoals gebruikelijk bij in
ternationale manifesta
ties bracht de Tsjechische 
Post voor de Internationale 
Münchener Bne/markenta^e 
(7, 8 en 9 maart 2002) 
een briefkaart uit. 
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Het gaat om een kaart 
met het groene zegel
beeld van 9 k., die aan de 
linkerzijde voorzien is 
van de afbeelding van een 
postkoets in bruin. Op de 
achtergrond is vaag een 
document te zien. 

Zuid-Afrika 
Op 26 november 2001 
verscheen in Zuid-Afrika 
het postzegelboekje 'De 
vele gezichten van Nels
on Mandela' (zie ook 'Fi
latelie' van februari 2002, 
pagina 121), dat behalve 
tien zegelvelletjes ook 
twee briefkaarten bevat
te. Op de beeldzijde van 
de kaarten is Mandela te 
zien als staatshoofd en 
als ANC-leider. Het ze
gelbeeld van beide kaar
ten is gelijk: een portret 
van Mandela in het lucht
posttarief voor briefkaar
ten. De zegel is voorzien 
van een fosforbalk over 
de bovenkant en de rech
terkant. Dit postzegel
boekje werd gedrukt in 
een oplage van 30.000 
stuks en kost 45 rand. 
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Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

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

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

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER-

GROENLfliND-IJSL^ND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ool< mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.fliasoft.nl Tel. 0313-419041 

Faxnr. 0313-413295 
E-mail: pzhronh@bart.nl PZH RON HERSCHEIT 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzamelingen te l(oop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2002 (Amphilexnummer, 
verschijnt begin augustus) 
moeten uiterlijk op i juni 
2002 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om 
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: nog tot en met 31 
oktober, 24 uur per dag, 7 da
gen in de week. Bezoek 
www.philaned.nl of vraag in
formatie bij Piet Dees, email 
decsu)s5i@u)xs,nl, telefoon 
0235623858. 
• 7 t/m 15 juni: 
Salamanca (Spanje): Exfiina 
2002, nationale postzegel
tentoonstelling georgani
seerd door de Grupo Filatclico \j 
Numismatico Salmantmo. In
formatie: Comisión Organi
zadora Exfila 2002, Apartad 
477. 37001 Salamanca (Span
je). 
• 2 t/m II augustus: 
Seoul (ZuidKorea). PhilaKo
rea 2002, wereldpostzegel
tentoonstelling onder FlPpa
tronaat, georganiseerd door 
de Philatelic Federation of 
Korea. Convention and Exhi
bition Center (COEX). Infor
matie: PhilaKorea 2002 Or
ganizing Committee, 1541 
Seorindong, longnogu, Se
oul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten

ê  toonstelling, georganiseerd 
= door het Lifchtensteiner Philate
tv listenVerband in samenwer
_ king met het Verband SchiDEize
^ nschcrPhilatEhstetiVereine. 
^ Deelname van verzamelaars 
^ uit Liechtenstein, Duitsland, 
" Oostenrijk, Zwitserland en 
2 Nederland. Ca. 1.800 kaders, 
i Locatie nog niet bekend. In
"• lichtingen: Postfach 532, FL

ikmi 9490 Vaduz (Liechtenstein). 
H / U '"formatie over het inzenden 

van Liechtensteininzendin
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs

sel, telefoon 0180321538, e
mail an,haasnoot(5)lii.nl. 
• 23,24 en 25 augustus: 
Fallingbostel (Duitsland). 
HeidePosta 2002, postzegel
tentoonstelling (Ranfl 2) ge
organiseerd door het Verband 
Niedersachsischer Philatelisten en 
het Norduiestdeutschen Philate
listenuerband. HeidmarkHal
le. An der HeidmarkHalle i. 
Thema's: op 23/8 Tag der Ju
gend, 24/8 Tag der Heide en 
25/8 Tag der Vo3clu;elt. Ope
ningstijden: onbekend. 
• 30 augustus3 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: €5.00 per 
dag, €10.00 voor een passe
partout. Kinderen tot en met 
12 jaar gratis. Inlichtingen: 
VOF Amphilex 2002, Kamer 
AA 1170, Postbus 30250, 
2500 GG 'sGravenhage. 
• 20,21 en 22 september: 
Leipzig (Duitsland). Philate
lia metT'card & MünzExpo. 
Informatie: KólnMesse Aus
stellungen, Postbus 210760, 

' D50532 Köln (Duitsland). 
i • 28 en 29 september: 

Helmond. ProPful en Limphi
lex. 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 

( 0492523864, email han.uo
I gels(a)planet.ni. 
< • 18,19 en 20 oktober: 
j Apeldoorn. Postex 2002, na
1 tionaal postzegelverzame
I laarsevenement met tentoon
i stelling in de categorieën i, 2 

en 3, alsmedeleugdldasse, 
Propagandaklasse en ika
derldasse. Americahal, Laan 
van Erica. Uitgebreide infor

1 matie volgt t.z.t. in Filatelie. 
i Aanmelding sluit op 31 mei 

2002. Inlichtingen: L.L. Lou
werse. Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 2811T Reeuwijk, 
telefoon 0182395103. 
• 2 en 3 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2002, 
tentoonstelling (categorieën 
2 en 3, alsmede ikaderin
zendingen) in het kader van 
de Dag van de Postzegel 2002. 
Huygenscollege, 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
huisvan Schellen, Van Baer
lestraat i4bv, 1071AW Am

I sterdam, telefoon/fax: 020

6734323
• 23 en 24 november: 
Dieren. Themanifestatie'o2. 
Thematische tentoonstelling, 
georganiseerd door de Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie (NVTF) 
ter gelegenheid van het 50ja
rig bestaan. Themanifesta
tie'02 bestaat uit twee onder
delen: de wedstrijdtentoon
stelling Eurothema 2002 met 
internationale deelname en 
een wedstrijdtentoonstelling 
in de klassen 2 en 3 plus ika
derklasse, Open klasse en 
Jeugdklasse. Ca. 500 kaders, 
handelaren, jeugdactivitei
ten, rondleidingen, lezingen 
en diverse presentaties. Za
lencentrum Theothorne, Cal
lunaplein 77. Toegangsprijs 
€ 2.50. Openingstijden: op 
zaterdag 23 november van 10 
tot 18 uur en op zondag 24 
november van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: P. Struik, Suze 
Groenewegstraat 181,1442 
NG Purmerend, telefoon 
0299425078, emailadres 
struil<.p{5)planet.nl 
• 27,28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apeldoorns Emde
jaarsbcurs, internationale be
nefietbeurs voor verzame
laars (onder wie filatelisten). 
Americahal, Laan van Erica 
50. Ca. 400 strekkende meter 
filateliestands; handel aan
wezig (ca. 40 stands); jeugd
boek (gratis postzegels uit
zoeken). Openingstijden: op 
27/12 van 12.30 tot ig uur, op 
28/12 van 10 tot 17 uur en op 
29/12 van 10 tot 16.30 uur. 
Entree: €3. per dag (jeugd 
t/m 12 jaar gratis, mits onder 
begeleiding). Inlichtingen: 
mevr. P. van de Vlekkert, tele
foon 0553558600, email or
flanistotie@emdejaarsbeurs.nl of 
op de website ujujuj.cindejaars
bcurs.nl. 

RUILDA6EN EN 
HANDELSBEURZEN 

• II mei: 
Dronten. De Open Hof 
13.3016.30. Telefoon 0321

314305
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De leugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
iWaassluisWest. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521511185. 
Woerden. Filatelistische contoct
flroep Islamitische Wereld. De 
Gentel, Genteldijk 34, 9.30
15. Telefoon 0348481070. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
Zoetermeer. Bridgehome, 
Vernedesportparkia, 10.30
15.30. Telefoon 079
3610524. 
• 12 mei: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411
673775

Harmeien. H.I.gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 18 mei: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarn. Filatelistische contact
groep Oost Europa. De Twee 
IWarken, Trompplein 5,10
16. Telefoon 0346572593 
(na 19 uur). 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
• 19 mei: 
Kerkrade (Kaalheide). De Ir
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1018. Telefoon 045
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g.3012.30. 
Telefoon 0414367786. 
• 20 mei: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
• 25 mei: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1017. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i, 1216. Telefoon 
0306011918. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
• 26 mei: 
Amsterdam. Ondernemers
college, lan Tooropstraat gg, 
1016. Telefoon 030
6o63g44. 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,1116. Tele
foon 0343563844. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 03652gii78. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. Telefoon 046
44g26o4. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat 1,13.3016.30. Te
lefoon 0486474ig7. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat g8, 9.3012.30. Te
lefoon 04925347g3. 
• 27 mei: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
• I juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 2 juni: 
Denekamp. De Timp, Van 

derHeijdenstraat22,1016. 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
• 8 juni: 
Dieren. NFVSkandinauic. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
632goi8. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 1317. Telefoon 
0365304354
Hoofddorp. De leugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Nieuwegein. Contactdag Neder
landse Vereniging voor Themati
sche Filatelie, 't Veerhuis, Nij
enmonde 4,1016. Telefoon 
0299425078. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
■ 9 juni: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 15 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
MaassluisWest. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 16 juni: 
Kerkrade (Kaalheide). DeIr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 22 juni: 
Enschede. Lindenhof Van 
Leeuwenhoekstraat 215,10
16. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
• 23 juni: 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
• 24 juni: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
• 29 juni: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat g, 1017. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 02356i3g2g 
(na 20 uur). 
• 30 juni: 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. Telefoon 046
4492604. 

• 6 juli: 
Putten (Old.), 't Voorhuys, 
Voorthuizerweg 14,1017. 
Telefoon 0332452484. 
• 7 juli: 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 

http://www.philaned.nl
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Telefoon 0735498049. 
3 juli: 

Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon 0714030659. 

VilüNGEN 
22 t/m 25 mei: 

Wiesbaden (Duitsland). 
Heinrich Köhler, Postfach 
3680, D65026 Wiesbaden 
(Duitsland). 
• I4eni5juni: 
Enschede. Vtilmg 168 Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500, fax 0534341094. 
• I4eni5juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 
• 5, 6 en 7 september: 
Berlijn (Duitsland). Heinrich 
Köhler, Postfach 3680, D
65026 Wiesbaden (Duits
land). 
• 6 en 7 september: 
Enschede. Veiling i6g. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500, fax 0534341094. 

25 t/m 28 september: 
Wiesbaden (Duitsland). 
Heinrich Köhler, Postfach 
3680, D65026 Wiesbaden 
(Duitsland), 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

14 mei: 
Vijftî jaar 'De EJtcling' 
Sprookjes en attractiepark 
'De Efteling' bestaat jaar. Er 
komt een velletje met zes ver
schillende postzegels van 
€0.39. 
21 mei: 
Verrassingszegels, Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: Gronin
gen. 
4 juni: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: ZuidHol
land. 
II juni: 
Kunstpostzcgels 
De kunstpostzegels staan dit 
jaar in het teken van het Ne
derlandse landschap door de 
eeuwen heen. Velletje van 
tien verschillende postzegels 
van €0.39. 
II juni: 
Europazegels 
Velletje van zes postzegels 
van €0.54 (twee verschillende 
zegeltypen). 
18 juni: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: Utrecht. 
2 juli: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: Limburg. 
16 juli: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: 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: Flevoland. 
30 augustus: 
Verrassingszegels, Velletje van 

twaalf verschillende zegels 
van €0.39; onderwerp: de 
twaalf Nederlandse provin
cies. 
30 augustus: 
ijojaar postzegels 
Derde uitgifte t.g.v. '150 jaar 
Nederlandse postzegels'; ver
schijnt tijdens Amphilex 2002 
(30 augustus tot en met 3 
september 2002). Velletje van 
twee verschillende gegomde 
postzegels van €0.39. 
24 september: 
Industrieel erjgoed 
Velletje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende postzegels van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met daarin zes ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.39 en met een 
toeslag van €0.19. Uitgegeven 
in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 
26 november: 
Kortingzegels ('Decembcrzcgels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegcl 
Zegel om samen met een kor
tingzegel het normale bin
nenlandse briefiarief te vor
men. Velletje met vijf dezelf
de postzegels. Waarde onbe
kend. 

Aruba 

3 juni: 
70 jaar 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 
40t20, 60130 en 100+50 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen f g.00,65plussers en 4
t/m 15jarigen f6., kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permanentte zien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Postzegels van de landen 
van Europa 
• De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro

ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
• 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkeling van het 
thematisch verzamelen. 

Smdiezalen 
Voor belangstellenden is er 
eenmaal per maand, op don
derdag, gelegenheid om ma
teriaal uit het depot van de af
deling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070
3307560. 
Op de algemene studiezaal in 

de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307570. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (uiuiu).nbjv.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 

m Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nbfv.org). 

De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

■dinifüifsr 

nieuws 
emissies 

advertenties 
links 

archief 
bladinhoud 

...en nog 
veelmeer! 

^ t u l i t blad vooT postztgelmzamdaan 

Nieuws | \ei*s 

t Fakteurke Alitueel: nu aui 

t nttütjrli« Ali1ue*i 10 heM ót csnvocabe die 
d« fiUteiiltsnv«r«mgir>4 t FaktïurVi M«rg«ll*nd 
m««ndakjlct rondienclt Dg pubbciti« il mot 
MQAn« van hatten ook per e meil bescliihb*^ 
leden die toegeng tot hat het Interriet hebbe 
knjgen 1 ^Wtourir«' AJi«jc*t voorteeri m de 
vorm ven een Word document m de bui, 
perdon in hun e mtdtroi 
Oe vereniging wd Ie iijner bjd elheohet)k ' 
de reecties op de digAale vanpreidiAg ven h 
bied overgeen tot het itopietten ven de 
vertendmg per sn«lmeil, Icei per PTT Po*t 

Progremme 1002 
02 01 BetiHegeb t H 
10 01 HuM4jkfv«M)e 
ZS 01 Betitiegeb [ t ] 
1203 Fneslend* 
26 O) Drenthe* 
02 04 Zoinencgels 
09 04Hoord Ho«er>d* 
27 04 Rode KrunWokje 

02002 

' verreiimgsiegeli 

m55 
NIDEKLIINDSE 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2508 AC DEN HAAG 
EMAIL:KEEi.VERHULS r@WANADOO.NL 

215 juli: 
provincie Limburg 

1629 juli: 
provincie Overijssel 

30 julii2 augustus : 
provincie Zeeland 

1329 augustus: 
provincie Flevoland. 

De afbeeldingen van de 
hier genoemde stempels 
zullen worden afgebeeld 
in volgende nummers 
van 'Filatelie'. 

Op 30 augustus wordt de 
promotietruck bij of in de 
RAI in Amsterdam gepar

keerd; dit in verband met 
de postzegeltentoonstel

ling Atnplulex 2002, die 
van 30 augustus tot en 
met 3 september in de 
RAI zal worden gehou

den. 
Op dit moment is nog 
niet bekend welke post

stempels tijdens Amphilex 
2002 zullen worden ge

bruikt. 

Deze maand is er niet 
veel te melden op het ge

bied van poststempels. 
Wel kan ik u wijzen op 
het van de postzegelpro

motietour. Tijdens deze 
tour (die gekoppeld is 
aan de verschijning van 
de Verrassingszegels van 
2002, bestaande uit der

tien 'provincievelletjes') 
wordt in elke provincie 
apart een bijzonder post

stempel gebruikt. 

Postzegelpromotietour 
De promotietruck van 
TPG Post rijdt door het 
land. De exacte locaties 
waar de truck zal stop

pen, staan steeds tijdig 
vermeld op de website 
van de CollectClub 
(u)U)U).colIectcIub.nl). Bij 
het ter perse gaan van dit 
nummer van 'Filatelie' 
waren de precieze loca

ties nog niet bekend. 

De bijzondere poststem

pels (zie de afbeeldingen 
van de stempels voor 
Friesland en Drenthe in 

het aprilnummer) bevat

ten steeds een afbeelding 
van de provincievlag, de 
naam van de provincie, 
de gebruiksperiode en de 
tekst Postzegelpromotietour. 

Na de verschijinng van de 
zegels voor Friesland en 
Drenthe werden de vol

gende stempels gebruikt; 

922 april; 
provincie Noord Holland 

23 april6 mei: 
provincie Gelderland. 

In de komende maanden 
zullen de volgende stem

pels in gebruik zijn: 

720 mei: 
provincie NoordBrabant 

21 mei3 juni: 
provincie Groningen 

417 juni: 
provincie Zuid Holland 

18 junii juli: 
provincie Utrecht 

377 
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POSTGESCHIEDENIS WATERLAND EN 
ZAANSTREEK BEUCHT 

John Dehé neemt veertig poststukken onder de loep 

Voor die jongeren van Zaan
streek/Waterland die in de jaren 
'20 zijn geboren, w/erden deja-
ren '30 (w/aarin zij op de leeftijd 
kwamen - zo rond de tien -
waarop het verzamelaarsin
stinct zich pleegt te manifeste
ren) een fllatelistisch dorado. 
Natuurlijk spaarden zij al - veel
al uit de krant geknipte - plaat
jes van bekenJe sportfiguren 
(Fanny Koen, Gerrit Schulte, 
Max Euwe, Leo Halle enzo
voort), maar postzegels waren 
toch nog mooier. Als je de ge
tande witte ziikantjes eraf knip
te (met moeclers mooie schaar 
uit het linkerbovenlaatje van 
haar naaimachine) hield je 
mooie plaatjes over dieje zó 
met gluton in een schrift kon 
plakken. 
Aan mooie plaatjes was bij de 
uitgiften van de jaren '30 geen 
gebrek en dat de tandjes er niet 
vanaf mochten worden geknipt 
omdat de zegels dan hun waar
de verloren leerde je al spoedig 
op het schoolplein. Sterker nog: 
als de hoektanden aan elkaar 
vast zaten, werden de zegels 
meerwaard. 'Dat heet roTtan-
ding,' zei Wim die er één had: 
een postzegel uit 1931 van 5 
cent blauwgroen en paars met 3 
cent toeslag voor het misdeelde 
kind; Wim was een bevoorrech
te jongen. In 1932 verschenen 
er VW-zegels, in 1933 Zee
manszegels en in 1934 Crisisze
gels, de fraaie kinderzegels 
'meisje-met-pop' en de Emma-
zegel. 
In 1935 volgde de uitgifte van de 
luchtvaartfondszegeFvan 6 cent 
met drie vliegtuigen boven Ne
derland. Echte luchtpostzegels 
waren al eerder verschenen. In 
1921: de meeuw van Lebeau bo
ven zee in rood, groen en 
blauw, en niet te vergeten de -
eveneens van Lebeau - in 1928 
uitgegeven piloten Koppen (40 
cent) en Thomassen A thues-
sink van der Hoop (75 cent), 
beiden bekend van postvluch-
ten naar Indië. Deze zegels wer
den in 1931 ook geldig voor ge
wone frankering en bleven daar
voor nadien nog lang verkrijg
baar. In 1933 kwam de bekende 
driehoekzegel van Aart Dob-
benburgh voor 'bijzondere 
vluchten' aan de loketten; in 
eerste instantie voor record
vluchten van de Postjager, Zil
vermeeuw en Pelikaan naar In-

D O O R KEES N I E S S E N ' , Z U I D O O S T B E E M S T E R 

De Noord-Hollandse regio's Waterland en Zaanstreek zijn 

- zoals dat tegenwoordig heet - pure 'aanleunregio's' met 

een aantal dwarsverbanden. Diverse instellingen zeggen 

dan ook van zichzelf dat ze functioneren in 

'Zaanstreek/Waterland'. John Dehé - bij de lezers van dit 

blad onder andere bekend als de auteur van Loont den 

bode^ - heeft Zaanstreek en Waterland nu ook 

filatelistisch samengebracht. In een boekje, dat door de 

Waterlandse filatelist Kees Niessen wordt besproken. 

ScMemkers Pürmreniler Goamt" 
^'NEGEN EN VEERTIGSTE JAARGANG. - Intercomm. Telephoon: No. 40 . 

Hoofilliiirpin KOESTIUAT lliilpburcui WKEllWAL D 101 

C<>!:e^J /<fy-^^C-''/^'- <^^-^ 

Bnejkaart van 'Schuitemakers Purmerender Courant', die onder meer is gefrankeerd met een 
zegel van het type 'majesteit met bontkraag'. 

dië, later voor bijzondere vluch
ten. En daarmee kwamen 
mooie poststukken in het bezit 
van jonge verzamelaars. Enve
loppen en kaarten die niet al
leen echt gelopen, maar ook 
'gevlogen' hadden! Zie Poststuk 
34 (Luchtpost uit Purmerend) in 
het boek van Dehé. 
Sinterklaas - onze nationale 
grijsaard - haakte in 1936 in op 
de populariteit van het verza
melen van postzegels. Kinderen 
van AVRO-leden die de Sint een 
kaartje stuurden, werden ver
rast meteen postzegelalbum! 
Het jaar daarna kregen ze een 
insteekboekje. In zijn voor
woordje bij dat postzegelboekje 
schreef de Sint dat het album in 
1936 een groot succes was ge
weest. Als aanvulling op dat ge
schenk kregen ze nu dit postze
gelboekje, waarin ze dubbele 

postzegels konden uitstallen 
om ze met hun vriendjes te rui
len. Mochten er nog kameraad
jes zijn die ook zo'n postzegel-
albumpje wilden hebben, dan 
konden zij dat voor 45 cent ver
krijgen bij het AVRO-hoofdkan-
toor. Keizersgracht 107 in Am
sterdam. 
Met de groei van de verzame-
laarsmarkt ontstonden ook de 
postzegelverenigingen. In Pur-
merend werd op 4 april 1942 de 
Purmerender Postzegelruilclub 
opgericht. Secretaris Bouwman 
in het jaarverslag 1954: 'Het be
stuur plantte een boom die vele 
zijtakken kreeg'. De toestroom 
van jonge leden en de onderlin
ge vriendschap zorgden ervoor 
dat de clubavonden steeds ge
zellige avonden werden waar 
veel met elkaar geruild en aan 
elkaar verkocht werd. 

Het feit dat de club dit jaar ze
stig jaar bestaat, was aanleiding 
om John Dehé te vragen een ju
bileumboek te schrijven. Hij 
heeft zich met enthousiasme 
van deze taak gekweten door 
veertig poststukken te beschrij
ven die de postgeschiedenis in 
deze regio's illustreren. In ple
zierige verteltrant neemt hij de 
lezer mee op een reis langs 
postbezorging, postkantoren, 
postzegels- en postvervoer. Van 
dit laatste aspect lezen we bij
voorbeeld dat de postzakken in 
Waterland door de trekschuit 
van plaats naar plaats werden 
vervoerd, terwijl ze m de Zaans
treek door de beurtschipper 
werden meegenomen. 
Daar kan nog aan worden toe
gevoegd dat een onderzoek van 
de Studiegroep Zaanse Postge
schiedenis heeft uitgewezen dat 
er ook per ezelwagen post werd 
vervoerd (om precies te zijn 
naarjisp). Diezelfde studie
groep zorgde ook voor een 
ZaanstreeKhoofdstuk (Poststuk 
15: Een klein stukje Zaanse post-
historie). Jeffrey Croeneveld 
nam Waterland - een waterrijke 
streek met een rijke geschiede
nis - thematisch voor zijn reke
ning. Hij illustreerde het onder
werp met weidevogels en kle
derdrachten op postzegels. 
Deze hoofdstukken (Waterland 
en Zaanstreek) passen heel 
goed binnen het kader van de 
veertig postale verhalen van 
John Dehé, die opschreef wat 
iedere filatelist weet: achter elke 
kaart, zegel, envelop of stempel 
zit een - vaak heel interessant -
verhaal! 

Vecrty poststukken - ouer de ijeschiedenis van 
de post m Waterland en Zaanstreek door 
John Dehé; 136 pagina's, geill. (ged. in 
kleur), formaat 17x24 cm. Uitgegeven 
door de Purmerender Postzegel Ruil-
club. Verkrijgbaar door overmaking van 
EUROSIGN14.- (incl. verzending) op 
Postbankrekening 4632286 t.n.v. de au
teur, o.v.v. uw naam en volledige adres. 
Schriftelijke bestelling: J. Dehé, Purme-
renderweg 191,1461 DJ Zuidoostbeem-
ster. 

Noten: 
': De recensent - zelf een Waterlandse 
filatelist - heeft zich gespecialiseerd in 
postzegels met een relatie tot de droog
makerij Beemster; hij heeft ze alle drie! 
Red. 
': Studie over de geschiedenis van de 
post in Purmerend, Beemster en De 
Rijp, in 1997 uitgegeven door de Purme
render Postzegel Ruilclub. 
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DE EFTELING: EEN WERELD 
VOL WONDEREN 

Grootste familieattractiepark van Nederland is vijftig 

Als we de opening in 1952 van 
het Efieimg Spookjesbos aanhou
den viert 'De Efteling' dit jaar 
zijn vijftigste verjaardag. Maar 
eigenlijk gaat de oorsprong nog 
bijna tw/intig jaar verder terug. 
In 1936 openden de kapelaans 
E. Rietra en F.J. de Klijn in 
Kaatsheuvel een paar trapveld
jes en een speeltuintje voor de 
buurtkinderen. Het w/erd een 
'sportpark' genoemd. In 1949 
zag mr. R.J.Th, van der Heijden, 
burgemeester van Loon op 
Zand - met Kaatsheuvel als 
hoofdplaats - in het initiatief 
van de twee kapelaans recre
atieve mogelijkheden die tot 
over de grenzen van zijn ge
meente zouden kunnen reiken. 
Ook toen al ontbrak het met 
aan natuurschoon; de in de na
bijheid gelegen Loonse- en 
Drunense Duinen stonden daar 

DOOR D. VEENSTRA, BUITENPOST 

Van een eenvoudige speeltuin in vijftig jaar tijd 

uitgegroeid tot één van de toonaangevende 

attractieparken van Europa - dat is het succesverhaal van 

'De Efteling' in Kaatsheuvel. PTT Post zorgt op 14 mei 

voor een passend jubileumgeschenk in de vorm van een 

velletje met vijf verschillende zegels. Onze thematische 

medewerker D. Veenstra uit Buitenpost geeft in dit artikel 

een korte schets van het park waar sprookjes 

werkelijkheid worden. 

garant voor, zoals drie frankeer- (FR17491) lezen we de tekst 
stempels van de gemeente ons 'Wonen bij de natuur' - daar 
duidelijk maken. In het eerste wordt dus al een relatie gelegd 
stempel (FR7423) werd nog vol- met de recreatieve mogelijkhe-
staan met het gemeentewapen, den. In een nog later stempel 
maar in een volgend stempel (FR26108) noemt de plaats zich 

al 'Recreatiegemeente Loon op 
Zand'. In een port-betaaldstem-
pel legt de gemeente de nadruk 
op de ligging in de provincie 
Noord-Brabant: 'Gemeente 
Loon op Zand - da's Brabant!' 
De eerdergenoemde burgerva
der richtte in 1950 de stichting 
Natuurpark de Efieling op. De 
naam ontleende men hoogst
waarschijnlijk aan de boerderij-
herberg 'De Ersteling' (eerste
ling), die drie eeuwen daarvoor 
in i<aatsheuvel stond. 

ANTON PIECK EN DE EFTELING 
Op 11 mei 1951 - Eerste Pink
sterdag - werd de vernieuwde 
Efteling-speeltuin geopend. De 
bekende tekenaar Anton Pieck 
kwam pas m februari 1952 in 
beeld. Hij werd door stichting 
Natuurpark de Efteling benaderd 
om zijn tekenpen en creatieve 

Gemeente Loon op Zand KAATSHEUVEL 

is.vii.ssii 

natuur 

IHEDERLAND 

J1Z5_ 

loon op zond 

PORT BETAAJ 
PORT PAYÉ 

KAATSHEUVEL 
PAYS BAS 

Lmks burgemeester mr Rj Th van der Heijden van Loon op Zand haakte dankbaar m op het 
mtitiatief van de kapelaans Rietra en De Klijn Onder de geestelijk vader van De Efie

ling was de bekende kunstenaar en illustrator Anton Pieck, hier met Doorn
roosje op weg naar Kaatsheuvel Rechts Peter Reijnders wekte de 

creaties van Pieck technisch tot leven 

Rechts decennia lang vergapen Efielingbezoekers zich al aan Langnek, 
tijd de hoogste attractie van het park, maar nu qua 

lengte ruimschoots overvleugeld door mo-
^ dernere attracties 

lange 



geest in te zetten voor het 
Sprookjesbos. En dat deed hij 
met verve. Piecks ontwerpen 
werden door Peter Reijnders 
technisch tot leven gewekt. Het 
Sprookjesbos, nog steeds één 
van de topattracties in het park, 
bleek een solide basis voor alles 
wat later volgde. Het werd offi
cieel geopend op 31 mei 1952. 
Er kwamen dat eerste jaar 
222.941 bezoekers naar het 
Sprookjesbos, die per persoon 
tachtig cent (€0.36) toegang 
moesten betalen. 
Wie vijftig jaar later door het 72 
hectare grote, groene park 
loopt, komt voortdurend stuk
ken uit de rijke nalatenschap 
van Anton Pieck tegen. Toege
geven, inmiddels zijn ook talrij
ke andere - vooral op spanning 
en sensatie gerichte - attracties 
aan de inventaris toegevoegd, 
maar de erfenis van vijftig jaar 
geleden wordt toch nog steeds 
zorgvuldig in ere gehouden. Tot 
op de dag van vandaag vormen 
Anton Pieck en 'De Efteling' 
daardoor nog steeds een twee-
eenheid. 'De Efteling' is Pieck 
niet vergeten, zoals blijkt bij het 
veertigjarig bestaan in 1992, als 
er een expositie over de beken
de tekenaar wordt ingericht. 
Zijn naam is ook verbonden 
aan een sprookjeswedstrijd die 
in 1995 werd ingesteld en waar
aan basisscholen in Nederland 
en Vlaanderen: kunnen deelne

men: de Anton Pieck Prijs. 

WERELD VOL WONDEREN 
Het is ondoenlijk zelfs maar 
een beknopte opsomming te 
geven van de belangrijkste ver
anderingen m de afgelopen vijf
tig jaar. Dat hoeft ook niet: iede
re bezoeker van 'De Efteling' 
heeft zo zijn favoriete attractie. 
Sommige daarvan zijn zó bij
zonder dat ze m de loop van de 
tijd grote bekendheid hebben 
gekregen, zoals Holle Bolle Cijs, 
de vriendelijke schrokop die in 
1959 zijn intrede deed (nadat 
Anton Pieck zijn ongenoegen 
had geuit over de rommel die in 
het park rondslingerde). Talloze 
bezoekers herinneren zich ook 
nu nog - zelfs na tientallen jaren 
- de kreet Papierrr hierrr... -
Dank u well 
Met de opening in 1986 van de 
indrukwekkende Fata Morgana 
('de verboden Oosterse stad') 
ging 'De Efteling' min of meer 
'terug naar de sprookjes'. In
middels was het park al uitge
breid met - het is maar een 
greep - een waterorgel (1966), 
een stoomtreintraject (1969), 
een diorama (1971), een spook-
slot (1978), de fameuze Python 
(1981), de schipschommel Hal
ve Maen (1982), een wildwater
baan (1983) en een 'ijselijk snel
le' bobbaan (i985).Van nog re
centere datum is huisvesten 
van het Volk van Loof (1990). 

Drie jaar geleden maakte 'De 
Efteling' een begin met de on
derverdeling van het park in vier 
'Rijken': het Marenjk (sprookjes 
die met de fantasie op de loop 
gaan), het Ruigrijk (snelheid, 
spanning en sensatie vragen de 
aandacht), hei Anderrijk (exoti
sche en spetterende attracties 
overdonderen de bezoeker) en 
het Reizenrijk (dat de bezoeker 
meeneemt op een reis door 
dromen en wensen). 
Op 28 maart jl., het begin van 
het nieuwe seizoen, gingen de 
deuren van twee nieuwe attrac
ties open: Pandadroom en het 
Efielingtheater. De eerste attrac
tie kwam tot stand in samen
werking met Wereldnatuur-
fonds (WNF) en is volgens 'De 
Efteling' 'een spannende we
reldreis door de indrukwekken
de natuur van Moeder Aarde'. 
Het theater brengt dagelijks de 
Wonderlijke Efieling Show op de 
planken, met in de hoofdrol de 
wereldberoemde 'magiër' (illu
sionist) Hans Klok. 

SUCCES DOOR KWALITEIT 
Het is vooral de hoge kwaliteit 
van het park en zijn attracties 
die het succes van 'De Efteling' 
heeft bewerkstelligd. Door ieoer 
jaar nieuwe attracties te openen 
en door er voor te zorgen dat er 
entertainment van de Dovenste 
plank wordt geboden, blijft het 
aantal bezoekers groeien: van 

de bijna 223.000 in 1952 tot de 
drie miljoen die nu jaarlijks de 
poorten passeren. Dat de groei 
er in bleef was voor een deel 
ook te danken aan de opening 
van de Winter Efieling, die het 
sinds het seizoen 1999/2000 
mogelijk maakt het park ook 
buiten de zomerse periode te 
bezoeken. Geen wonder dat 'De 
Efteling' in 1999 zijn 70 mil
joenste bezoeker kon begroe
ten. Dat 'De Efteling' een fami
lieattractiepark van bijzonder 
hoge kwaliteit is werd al onder
streept in 1972, toen het park de 
Pomme d'Or won, destijds de 
belangrijkste toeristische on
derscheiding ter wereld. En in 
1992, toen het veertigjarig be
staan werd gevierd, kreeg 'De 
Efteling' een mooi verjaardags
cadeau: het jaarcongres van de 
International Association of Amu
sement Parks and Attractions 
(lAAPA) nep het park uit tot het 
mooiste ter wereld. 
Merkwaardig genoeg loopt het 
aantal onderscheidingen paral
lel aan het aantal frankeerstem-
pels. Uit het begin van de jaren 
tachtig stamt het stempel 
FR13420 met de leuke hofnar 
die aandacht vraagt voor de 
tekst'150 ha levensvreugde'. 
Zelfs het stempel HR5702 ('De 
Efteling - het leukste dagje uit 
van Europa!') is nog steeds in 
gebruik. 

150 ha 

LEVENS 

VREUGDE 

KAATSHEUVEL jHEDERlANDl 
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Links na de 'sprookjesachtige' beginjaren werden Nederlands grootste familiepark steeds spannender attracties gebouwd Een goed 
voorbeeld hiervan is het afgebeelde spookslot, dot ontelbare bezoekers heerlijk liet (en laat) griezelen 

Rechts m een van de recentste attracties van De Efteling, getiteld 'De Wonderluke Wereld van 
de Efteling', speelt de wereldberoemde illusionist Hans Klok de hooflrol 
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TRANSAVIA 
De Nederlandse lucht
vaartmaatschappij Trans
avia gaat zijn Basiq Airbe
stemmingen nog verder 
uitgebreid. Met ingang 
van I mei jl. werden Bor
deaux, Marseille en Ma
drid als vluchtbestem
mingen toegevoegd. 

AUSTRIAN 
De Oostenrijkse lucht
vaartmaatschappij Aus
trian wil zodra de situatie 
in Afghanistan dat toe
laat van Amsterdam via 
Wenen naar Kaboel gaan 
vliegen. Of er met deze 
geplande vlucht ook post 
zal meegaan was op het 
moment van schrijven 
nog onbekend. 

BELGIË 
SN Brussels Airlines, de op
volger van de Belgische 
luchtvaartmaatschappij 
Sabena, is met ingang van 
26 april op elf verschil
lende bestemmingen in 
Afrika gaan vliegen. 
Ook hier kan weer dezelf
de vraag worden gesteld 

als bij de voorgenomen 
vlucht van Austrian: gaat 
er wel of geen post mee? 

TAP 
De Portugese luchtvaart
maatschappij TAP her
dacht het twintigjarig be
staan van de luchtlijn 
FaroPorto maar liefst 
tweemaal: op 23 maart en 
op 3 april jongstleden. 
Ter gelegenheid hiervan 
werd een speciaal stem
pel gebruikt. 

CONCORDE 
Zoals al in het vorige 
nummer van Filatelie 
werd gemeld is er weer 
een begin gemaakt met 
de vluchten van de Con
corde en wel met Mach
2. Het rechtsboven afge
beelde stuk heeft betrek
king op zo'n vlucht. 

PRO JUVENTUTE 
Op 14 februari was het 
Valentijnsdag, een feit 
dat herdacht werd door 
een schitterende Pro Ju
uentutekaart die hier
naast is afgebeeld. 
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Toch nog mogelijk de euro's 
compleet te sparen! 

FINLAND 
1 + 2 Eurocent 

Setje voor € 12,95 
(max 3 per adres) Betalins na ontnmest! (ind. partokosten) , 

I 
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Deze muntjes zijn kort na uitgifte 
uit circulatie geliaald! 

(Zalang de voorraad strekt.  Volggrde van binnenkomst.) 

Uw reservering met uw voUedigp adres 
en Email adres naar: CollectVision 

Postbus 7080,3286 ZH Klaaswaal 
mail@collectvision.nl 

Gratis 100 verschillende postzegels 
bij een reserveringbiimen 5 dagen! 

!! Grijp uw kans !!̂  
Bij ons kunt u nu nog uw oude 

nominale zegels kwijt: 
LAND: 
Neder land v / a 1977 
België v / a 1960 
Engeland v / a 1971 
Guernsey, Alderney, 
Man & Jersey vanaf 
1971 
Bund v / a 1969 
Frankrijk v / a 1960 
U.S.A. v / a 1940 
Canada v / a 1940 

Wij betalen: 
euro 25,00 
euro 14,00 
euro 90,00 
euro 55,00 

euro 25,00 
euro 65,00 
euro 60,00 
euro 30,00 

Per: 
fl 100,00 
B.fr, 1000 
£ 100,00 
£ 100,00 

100 mark 
1000 franc 
100 U.S. $ 
100 Can. $ 

I 

Uitsluitend postfris per waarde gesorteerd in zakjes 
Minimum zending euro 200 

Betaling binnen 24 uur ä contant, per bank, giro 

I 
I 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT ^ ^ 
TeL 0302443170 [yfC 
Fax. 0302892620 l | j j ) 

mfo@sinitsphilately.nl 

mailto:mail@collect-vision.nl
mailto:mfo@sinitsphilately.nl


Postzegelveiling 
diggers deVries 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

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

Onze 174^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 2002. 

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

(o.a. Japanse bezetting Ned. Indië met postwissels). 

Scandinavië unieke collectie antwoordcoupons. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series, 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 
brievenkavels, engrosposten, dozen diversen en het tweede gedeelte 

van een uitzonderlijke collectie prentbriefkaarten 
- met o.a. prachtcollecties plaatsen Zuid Holland -. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

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

waarom neemt u geen contact met ons op voor een vrijblijvend 
advies en informatie over onze veiling voorwaarden. 
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23 . OORLOGS OF SPIONAGEVERVALSINGEN 
(AFLEVERING 1) 

Wie ten tijde van een oor
log het postale gebeuren 
van de tegenpartij in het 
ongerede wil brengen, 
zal waarschijnlijk in de 
eerste plaats denken aan 
het in grote aantallen 
produceren van de meest 
courante gebruikspostze
gels om daarmee propa
gandamateriaal te fran
keren en te verzenden. 
Het opvallende is echter 
dat het soms wel tot zo'n 
productie komt, maar dat 
de bewuste vervalsingen 
die meestal oorlogs of 
spionagevervalsingen 
worden genoemd  veelal 
pas na de oorlog opdui
ken. U kent ongetwijfeld 
de verhalen waarbij spra
ke is van grote aantallen 
van zulke nagemaakte ze
gels op poststukken 
(soms voorzien van voor 
de vijand compromitte

rende teksten) die dan 
boven vijandelijk gebied 
zouden zijn gedropt, 
stukken die geadresseerd 
zouden zijn aan hoge mi
litairen of andere autori
teiten. Die verhalen wor
den echter weersproken 
door het simpele feit dat 
zulke poststukken na de 
oorlog nergens worden 
aangetroffen. Wel komen 
er als de oorlog achter de 
rug is ongebruikte exem
plaren op de marktwaar
van de exacte herkomst 
niet te achterhalen is. 
'Spionage' is en blijft al
tijd iets geheimzinnigs. 

DUITSLAND 
Germania, lo en 15 Pfennig 
De bekendste spionage
vervalsingen van de Eer
ste Wereldoorlog zijn 
twee Germania zegels 
van Duitsland; de 10 

Pfennig rood en de 15 Pf
ennig violet (Michel
nummers86en loi). 
De beide zegels lovamen 
pas vier jaar na de Eerste 
Wereldoorlog, in 1922, op 
de markt. De verkoper was 
de bekende postzegelhan
delaar Walter Behrens 
in Braunschweig. 
Hij bood de vervalsingen 
aan tegelijk met een spe
ciale folder waarop hij de 
kenmerken aangaf (af
beelding 1). 
Hij had, volgens eigen 
opgave, 5.500 paren van 
deze spionagevervalsin
gen gekocht en bood 
deze aan voor 165 Mark. 
Hoe hij er aan was geko
men werd niet duidelijk. 
Soldaten van de Belgi
sche bezettingsmacht in 
het Rijnlandse gebied ge
bruikten op hun brieven 
dezelfde vervalsingen. 
Bekend is dat in mini
maal twintig verschillen
de plaatsen vervalsingen 

werden gebruikt, met 
Stempeldata tussen 1919 
en 1922. Later bleken 
deze via dr. Terwagne, 
voormalig directeur van 
het Belgische bureau Pa
tne et Liberte', aan deze Bel
gische soldaten te zijn 
verstrekt. Resteerde ech
ter nog de vraag waar en 
door wie de vervalsingen 
werden gedrukt. De ver
denking viel al gauw op 
de Engelsen. 
In het boekje Forged 
Stamps ofTiuo World Wars 
1914/1918 1935/1945 van 
de gebroeders L.N. & M. 
Williams (1954) wordt op 
de pagina's 5 en 6 een 
publicatie van 1922 aan
gehaald; aanleiding was 

de vraag of de vervalsin
gen wel echt door de En
gelsen waren gedrukt. 
Hieronder het bewuste 
citaat; 

'Sir, 
In the last number of the Phi
latelic Magazine you have a 
paragraph headed 'Espiona
ge Stamps', and you seem to 
throu) doubt on this story: 
but the German story is quit 
correct. My/other was the 
Deputy Master ojthe Mint, 
the beginning years o/the 
War, and he got me a few of 
the iwo ualues, which I am 
enclosing (10 p_ .̂ and 15 
pfd) My Jathergave me the 
stamps m the envelope in 
u)hich they still are. He wrote 

Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen door de auteur van deze 
rubriek kunnen de redactie van Filatelie een briefje 
schrijven. Het adres is: Redacte Filatelie, Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

Diitsehes Reich 
IS W^. TlslMt 

Fälschungen 
sa SploDi^esweekeD 

der Entente 

Dl« Zensur w*r iiu 
bRiondere In den icURB 
Krl>gi)>hien so tireog, 
<US Cl den in DeuUcti 
l u d befindlichen [eind 
Iidwa Sploiwn kutrn 
niögiiel) wai ihre Nach 
lichten Int Autliad tu 
abermitlela Eine Art, 

Jahr« uu 
eotdecki |cbliebrn ut, 
»ar dl* Verwendunf 
von betond«» lör dleie 
Zwecke In London ge 
tlltchien d«uuch Bnel 
nurken lu 10 u 15 Pfg 

Orlolnl 
gdblTon 

Itetareclileile 

Papier 
Zlhnung 

Druck 
Halsllnic 

Dl« 
Filtelwia 
rein wdS 

Da« 
rlalw 

\ gdblTc 
* 14. 14'/ 

p* 1 Halsllnic la ^ 

^ 2 Haarfall lm Nacken 2a ^ ^ 

/ o 3 Augenbraae 3a K 

T 4 Fußitnch bel T 4a T 

y 5 Querstncti bd H 5a } | 

Die PXlKhunpn ■aiiitn 
nie Frhumi otwlen 
wenn »iclit ein lehr 

bekinntcr Errtente 
Dlplontil «inen kleinen 
RMI den er bel d « 
Einileliung vergiS ab 
ïUfcben einem philat«

HUtKhCfiFreundc zeigte 
der ihn laf die Sammler 
well tkhetle ftlbrend 
det Knegei gelaulene 
Origliulbneie tiod bei 
d Cnliilfcrung der Nach 
rich It n lïmtlich 

Bouen afbeelding i  Kopie uan de folder, zoals die werd uerstreict door Walter Behrens m 
Braunschiuei^, bij de uerkoop uan de zogenoemde Britse oorloos ojspiona^euerualsm^en 
uan 10 en 15 Pfennig m hettypeGermania. 

Onder ajbeeldm^ 2Links een originele Germantaze^el uan 10 Pfennig, rechts de 
oorloos o/spiona^euerualsin^, uerkocht door Walter Behrens 
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Onder afbeelding 5  Een uituer^rotmg uan een deel van de oorlogs of 
spionageuerualsmg uan 10 Pfennig in hcttypeGermonia, let uooral op 
het oog uan Germania. 



Forced German Stamps' on 
:he enuelope and told me all 
ibout them. The Gouernment 
-node the plates and printed 
them/or two reasons, one be-
in^ that It worked out 
:heaperthan buying the 
quantities they u)anted Jrom 
dealers, and secondly, they 
lüould haue ujondered thot 
was up if there had been an 
sudden bid demand/or these 
stamps. 
(Miss) B.M. Elliott' 

Hieruit blijkt dus dat de 
spionagevervalsingen bij 
de Munt in Engeland 
werden vervaardigd. Ze 
werden gedrukt in vellen 
van tienmaal tien 'ze
gels'. De gom van de ver
valsingen is gelijk aan de 
gom die werd gebruikt 
door de Engelse drukker 
De La Rue & Co. Het pa
pier heeft een ruitwater-
merk, dat veel beter 
zichtbaar is dan bij de 
normale zegels. 
De zegel van lo Pfennig 
heeft kamtanding 
I4'/4XI4 (vijftien gaten 
horizontaal) in plaats van 
i4Xi4'/4 (origineel); de 
letters van de tekst DEUT

SCHES REICH zijn 'versle
ten' (minder schreven); 
bij het oog ontbreekt het 
eerste lijntje (oogbol). 
Voor een visuele vergelij
king: zie ajbeeldin^ 2 (ori
gineel en vervalsing); af
beelding 5 geeft de details 
vergroot weer. 
De zegel van 15 Pfennig 
is voorzien van kamtan
ding i4'/2Xi4; de letters 
zijn eveneens 'versleten'. 
De handschoen om het 
gevest van het zwaard is 
slecht getekend en het
zelfde geldt voor de 
'borstschilden'. De 
kroon is een 'rommeltje'. 
Afbeelding 4 toont de ori
ginele zegel en de voor en 
achterzijde van de verval
sing (met het stempel 
Behrens); voor de details 
verwijs ik naar ajbeelding 
5. Het formaat van de 
vervalste 'zegels' is iets 
groter dan dat van de ori
ginele. 

In dezelfde periode wer
den ook nog de zegels 
van 5,10 en 15 Pfennig 
van Beieren (koning Lud
wig III, Michel-nummers 
95, 96 en 115) en de waar

den 5,10 en 25 Heller van 
Oostenrijk ('kroon' en 
keizer Karl I, Michel-
nummers 186,188 en 
223) gedrukt. Deze laat
ste zien we af en toe op 
een veiling. 

NEDERLAND 
Lebeau, i'/z cent 
De tweede vervalsing die 
we in dit artikel bespre
ken is de Nederlandse ze
gel van I'll cent in het 
type-Lebeau. Blijkbaar 
weet men niet waar, wan
neer en door wie deze 
'spionagevervalsing' is 
gemaakt, gedrukt en ge
perforeerd. In de NVPH 
catalogus lezen we dat de 
zegel in opdracht van het 
Britse Ministerie van 
Oorlog bij Waterloo and 
Sons Ltd. in Londen is 
vervaardigd en wel ten 
behoeve van de Britse In
telligence Service. In het 
hiervoor geciteerde boek
je van de gebroeders Wil
liams wordt echter niets 
vermeld over waar, wan
neer en door wie deze -
zoals zij het zeggen -
'slechte kopie' is ge
maakt. 

Ook in het artikel British 
'Propaganda' Forgery of 
World War II; The i'/z cent 
'Lebeau', geschreven door 
A. J. Pekelharing in The 
Cinderella Philatelist van 
oktober 1986, komt de 
auteur niet met een dui
delijk antwoord op de 
vraag wie de maker en de 
drukker van de vervalsing 
is. 
De waarde van de zegel, 
i'/z cent, komt overeen 
met het toenmalige tarief 
voor de verzending van 
een prentbriefkaart met 
een tekst van maximaal 
vijf woorden. Voor even
tuele spionnen een ge
makkelijke en weinig in 
het oog springende vorm 
van communicatie. 
De oorspronkelijke ze
gels werden gedrukt in 
offset en de latere emis
sie is gedrukt in raster
diepdruk; zie ajbeelding 6, 
die offset- en rasterdiep
druk afbeeldt. In beide 
gevallen gaat het om de 
vliegende duif met kleine 
kop. Al in 1939 werd bij 
postzegeldrukkerij van 
Joh. Enschedé in Haar
lem deze waarde voor het 

drukken in rasterdiep
druk voorbereid. Van de 
gemonteerde film werd 
een zogenoemde schone 
film gemaakt, die geko
pieerd werd op het voor-
gerasterde pigmentpa
pier. Dit pigmentpapier 
werd vervolgens overge
dragen op de cilinder. 
Het dragermateriaal (pa
pier) werd daarna 'ge
lost', dat wil zeggen met 
behulp van vocht lang
zaam afgeweekt van de 
op de cilinder aange
hechte, belichte pig-
mentlaag. Vervolgens 
werd de gelatinelaag ge
droogd, waarna de cilin
der kon worden geëtst, 
zodat het beeld - raster
napjes met ongelijke 
diepten - in de cilinder 
ontstond. Dat dit inder
daad al in 1939 gebeurde 
(zodat de waarde al begin 
1940 aan de loketten kon 
komen) wordt wel aange
toond door een zegel van 
i"/2 cent met de afstempe
ling Leiden 6 - 2g.II.13 -
1940 (ajbeelding 7). VVe 
melden hiermee overi
gens niets nieuws, want 
over het drukken van 

Links, afbeelding 4 - Van links naar 
rechts een originele Germania-zegel 
uan 15 Pfennig, de uoorzijde uan de 
oorloos- ojspionâ euerualsing uan 
deze ujaarde (zoals die uerkocht ujerd 
door Walter Behrens) en de achterzijde 
uan de oorlogs- ojspionageuerualsin̂  
met het stempel uan Behrens. 

Geheel linksonder, afbeelding 5 - Zegels uan i'ji cent m 
het type-Lebeau; de linkerzegel uierd gedrukt in offset, de 
rechter m rasterdiepdruk. 

Rechts: afbeelding 7 - Zegels uan 172 cent in het 
type-Lebeau- bouen met de afstempeling 

'Leiden 6 - zg.ll.i^ 1940'; daaronder in uerschillende 
kleuren gedrukte automoatzegcls (1940) 

Bouen- afbeelding 5 - Een uituergrotmg uan de handschoen, hetgeuest 
uan hetzu;aard en het borstschild op deucrualsing uan 15 pfennig. 

1 1 3!5 
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deze waarde met behulp 
van het rasterdiepdruk-
procédé werd al eerder 
gepubliceerd. 
Dat het drukken van deze 
in grijs uitgevoerde zegel 
in 1940 verschillende 
kleuren opleverde tonen 
twee andere datumvoor-
beelden aan. Ook de ze
gel van I'll cent is werd 
in rasterdiepdruk ge
drukt. Volgens de gege
vens werd daarmee in 
1940 begonnen, maar 
ook in dit geval werd 
daarvoor het oude zegel
beeld gebruikt. 
De hogere waarden met 
de duif met grote kop en 
'puntoog' werden later, 
vanaf 1940, gedrukt in 
rasterdiepdruk. Ze waren 
vanaf begin 1941 aan de 
loketten verkrijgbaar; of-
be2ldin5 8 toont de waar
den 5 en j'li cent. Ter 
vergelijking van de twee 
typen toon ik een stripje 
van de samenhangende 
zegels van j'li li'h ly'h 
cent van de rol (zie afbeel
ding g). 
Vergelijken we de echte 
zegels in offset en raster
diepdruk met de vervalste 

- volgens velen gedrukt in 
offset - dan zien we dui
delijke verschillen. Bij 
nauwkeurige beschou
wing moeten we wel tot 
de conclusie komen dat 
dit zo goed als zeker in 
boekdruk is gedrukt. Het 
zegelbeeld is geheel op
nieuw getekend (zie af
beelding 10, die een beeld 
geeft van de vervalsing): 
er zijn andere lettervor
men gebruikt voor de 
tekstelementen 'Neder
land' en 'cent'. De letters 
zijn over het algemeen 
veel slechter getekend. 
De linkeronderlijn van de 
N van 'Nederland' is net 
zo schuin als bij de latere 
j'h cent en de bovenste 
dwarslijn van de eerste 
'E' is smaller. De neer
gaande lijn van de 'R' is 
smaller en rechter en de 
opgaande rechterlijn van 
de 'A' heefteen kleinere 
'schreef, zoals bij de ze
gels van 772 cent. De bo
venste dwarslijn van de 
'E' van 'cent' is ook dun
ner dan bij de j'lz cent. 
De vleugels en vleugeltip
pen zijn meer vergelijk
baar met de y'h cent, net 

als de vleugelvormen 
links- en rechtsonder. 
Het geheel komt meer 
overeen met de tekening 
van de / ' /i cent (zie afbeel
ding 11). Ook het formaat 
van de vervalsing, in zo
wel hoogte als breedte, 
komt overeen met de af
metingen van de zegel 
van j'li cent. 
De vervalsing is gedrukt 
op houthoudend papier. 
Als we afgaan op de 
kraalrandachtige structu
ren om de vleugellijnen 
en letters (zie afbeelding 
12), dan dringt zich - zo
als gezegd - de conclusie 
op dat de vervalsing toch 
eerder in boekdruk zal 
zijn vervaardigd dan in 
offset, ofhet moet wel 
een erg 'vettige' vlak-
drukafdruk (offsetaf-
druk) zijn. Verder is de 
vervalsing geperforeerd 
in lijntanding 11. 
Bekend is hoe nauwkeu
rig men in Engeland oor-
logs- of propagandaver-

valsingen vervaardigde. 
In het artikel over de 
Franse oorlogsvervalsin
gen kom ik hier nog op 
terug. In dit geval is de 
druk echter bijzonder 
slecht. De inkt heeft een 
wat metallische, groen
grijze, in het houthou-
dende papier weggesla
gen kleur. Gezien de per
foratie (lijntanding 11) en 
het gebruikte papier 
(houthoudend) rijst de 
vraag of we hier nu wer
kelijk met een in de oor
log gedrukte vervalsing te 
maken hebben. Is het 
misschien zo dat deze -
pas in 1948 ontdekte -
vervalsing een product is 
van een naoorlogse ver
valser? Vooral als we 
nauwkeurig naar het ze
gelbeeld kijken en de vele 
overeenkomsten met de 
zegel van j'li in aanmer
king nemen dringt die 
laatste verdenking zich 
op. Bovendien is het feit 
dat de grootste eenheid 

De auteur van deze rubriek houdt zich aanbevolen 
voor de melding van nieuwe vervalsingen. Red. 

die we kennen een verti
cale strip is van vier ze
gels met een onder- en 
bovenrand al uiterst ver
dacht. 
Wie de waarheid weet 
mag het zeggen, maar 
voor mij staat zo langza
merhand wel vast dat we 
hier te maken hebben 
met een wel een erg 
slecht product, de Britse 
Intelligence Seroice onwaar
dig. En dat dan met een 
model dat nooit heeft be
staan! 

Literatuur: 
Forged Stamps ofTuio World 
Wars 1914/1918 -
1935/1945 door L.N. en 
M. Williams; 1954. 
British 'Propaganda' Forgery 
o/World War II - The i'U 
cent 'Lebeau' door A. J. Pe
kelharing; 1986. 
Die Postfalschungen des 
deutschen Kaiserreichs door 
IVlichael Jäschke-Lantel-
me; 2000. 
Alle andere publicaties 
over de hier besproken 
vervalsingen halen steeds 
dezelfde, hierboven ver
melde bronnen aan. 

Onder: afbeelding 10 -Zegel van I'/J 
cent in het tijpc-Lebcau (oorlogsverual-
sing). 

NEDERl^ND 
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Links: afbeelding 8 - Zegels 
van 5 cent en 772 cent in 
hettype-Lebeau. 

Rechts: afbeelding g -
samenhangende zegels uan 
de rol: 772-272-772 cent in 

de tu)ee typen. 

Rechts: afbeelding 12 - Uitvergroting 
(linkeruieugcl) uan een deel uan de zegel 

uan 172 cent (spionage- qfoorlogs-
uerualsing) in het type-Lcbeau; er is 

sprake uan duidelijke 'kraalranden'. 

Onder: afbeelding 11 - De zege! uan 772 
cent in hettype-Lebeau: uergelijkbare 
grootte, zotuel in hoogte a\s in breedte; 
grootte uan de letters, uormen uan de 
uleugels en vleugeltippen enzouoort. 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 

Tel. 053-433.55.00(buiten kantooruren 053-433.33.98) 
Fax 053-434.10.94 

e-mail: o.postzegelveiling@tiscali.nl 

VEILING 168 
Vrijdag/zaterdag 14/15 juni a.s. 
in congrescentrum/schouwburg 

ORPHEUS te Apeldoorn. 
Indeling veiling: 

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

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

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

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

De catalogus zal rond 24 mei verzonden worden. 
Totaal bevat de veiling ca.6000 kavels 
U vindt bij ons kavels met een waarde van 20 tot duizenden Euro. Een belangrijk deel van het 
aanbod is gericht op de VERZAMELAAR. 
Al onze kavels zijn uitvoerig en correct omschreven in onze catalogus. Het overgrote deel van 
onze omzet behalen wij uit de verkoop aan schriftelijke bieders, die, vrijwel altijd ongezien, vele 
biedingen uitbrengen. 

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

Veiling 169 zal 7/8 september plaatsvinden met KIJKDAGEN TIJDENS AMPHILEX 2002. 
Voor deze Amphilex-veiling kan ingezonden worden tot eind juni 
Wellicht voor U een gelegenheid uw collectie aan een internationaal publiek te presenteren. 
Uiteraard is bezoek bij U aan huis mogelijk. 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden. 

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

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sprol<en van afiieddms melding 
j/3 3 2 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelstervan deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALDERNEY 
304'02. Serie trekvogels I, 
rooft'ogels. 
22, 27, 36,40,45, 65 p. Resp. 
Falco subbuteo, Milvus 
migrans, Falco columbarius, 
Pernis apivorus, Pandion 
haliaetus, Circus aeruginosas. 

EAlderney f; 

isG 
ANDORRA FRANS 
223'02. Mondiale dag van 
het water. 
€ 0.67. Waterdruppel tegen 
wolkenlucht. 

h*fc»*%t%%tmiiaiiiüfc 

BELGIË 
Aanvulling en afbeelding 
melding 4/314, Brugge. Resp. 
gebouwen, orgel en 
xylofoon, octopus. 

^ Aanvulling en afbeelding 
^ melding 4/314, vrouw en 
2 kunst. Resp. 'Het tweede 
:;; boeck' van Anna Bijns, 

Anna Boch in zitkamer. 

224'o2. 'Dag van de post
zegel', briefschrijven. 
€ 0.47. Vulpen en tekst. 

224'o2. Honderd jaar 
Koninklijke Kynologische 
Maatschappij der Vlaanderen 
{K.K.M.V. of S.R.C.F.: 
Société Royal Canine des 
Flandres), Belgische ras
honden. 
Vijfmaal € 0.47. Schipperke, 
bouvier des Ardennes, Sint
Hubertushond, Brussels 
griffonnetje, vlinderhondje. 

65'o2. Frankeerzegel, 
holenduif 
€ 0.07. Columba oenas. 

\ 0.07 J 

Zonder datum. Frankeerze
gel koning Albert II. 
€ 0.47. Afbeelding Albert II 
(met briltype MVTM). 

CYPRUS 
95'o2. Europa, circus. 
20, 30 c. Resp. paardennum
mer, koorddanser. 

DUITSLAND 
44'02. Honderdvijftig jaar 
geleden Ecksberg gesticht 
(inrichting voor geestelijk ge
handicapte volwassenen). 
€ 0.56. Pelgrimskerk Ecksberg. 

sehe vereniging gekozen 
totvogels van jaar 2002. 
4.40 kr. Passer domesti
cus en Passer montanus. 

203'02. Voorjaar. 
4.40 kr. Bloesem. 
273'02. Vijftig jaar Estlands 
poppentheater. 
4.40 kr. Beeldmerk poppen
theater, op aanhangsel 
kindertekening van po
pulaire pop 'Krossu'. 

44'o2. Honderd jaar 
Duits museum voor vrij
metselarij. 
€ 0.56. Museum en muse
umstukken. 

63'02. Binnenstad Rauma, 
havenstad aan Botnische 
Golf gesticht in 1441, nu op 
lijst werelderfgoed Unesco*. 
Velletje met viermaal € 0.60 
doorlopend beeld. Huizen, 
kerk en gemeentehuis uit 
1776. 

:..<U)MI HM.WI) : SlOMl H \ l . \ 
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Rcrj 
FAERÖER 
84'o2. Noordse kunst. 
5., 6.50 kr. Glaskunst 
van Trondur Patursson 
(1944), resp. 'Bladypio', 
'Cosmic Space'. 

ISII7: 

1 BIK,ir 

65'o2. Europa 2002, circus. 
€ 0.52. Kindertekening uit 
wedstrijd met thema Circus: 
circustent met zeeleeuw, 
clown en directeur. 

« 

65'02. Toeslagserie Rode 
Kruis. 
€ 0.84+0.12. Slachtoffer met 
hulpverlener, op achtergrond 
overstromingsramp. 

44'02. Vijftig jaar Baden
Württemberg. 
€ 0.56. Drie leeuwen uit 
het wapen deelstaat. 

wmim 
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44'02. Vijftig jaar Bondsin
stituut voor arbeid. 
€ 1.53. Gedeelte beeldmerk 
Bondsinstituut voor arbeid. 

44'o2. Serie 'Post!'. 
€ 0.56. 'Post' door vliegtuigje 
in lucht geschreven. 

ESTLAND 
73'02. Huismus en ringmus 
door Estlandse ornithologi

84'o2. Europa 2002, circus. 
6.50, 8. kr. Kindertekenin
gen, resp. drie lachende 
clowns, optreden met dieren 
en acrobaten. 

FINLAND 
63'o2. Pasen, heks. 
€ 0.60. Hekst op bezemsteel 
met zwarte kat en ketel. 

i54'02. Europa 2002, cir
cus. 
€ 0.60 Paardennummer. 

FRANKRIJK 
54'c2. Ontmoeting ontdek
kingsreizigers Flinders en 
Baudin in Encounter Bay 
tweehonderd jaar geleden 
(gezamenlijke uitgifte met 
Australië). 
€ 0.46, 0.79. Kaart Austrahe, 
zeilschip en resp. portretje 
Matthew Flinders (1774
1814), portretje Nicolas Baud
in (17541803). 

63'o2. Tweehonderdste ge
boortedag Elias Lönnrot 
(18021884), taalkundige en 
arts. 
Velletje met viermaal € 0.60. 
Weegbree, boektekst, boek
tekst, portret Lönnrot. 

84'o2. La CharitésurLoire 
(op lijst werelderfgoed Unes
co*) in departement Nièvre. 
€ 0.46. Romaanse basiliek 
NotreDame. 



f,4'o2. Wenszegels. 
Tweemaal € 0.46. Vogel met 
ïnveioppen (uitnodiging), 
)akje en vlinders (verjaar
iag). 

ii»i>ii»*i<i *<i* IÉ < >i imi>»»Mii)»*ii * * * ' 

[54'o2. Wielersport, hon
ierdste wegwedstrijd Parijs
S.oubaix. 
0.46. Wielrenners op weg 

net kinderkopjes. 

1 
Bfipis 

294'02. Fernando Botero 
(1932), Columbiaans schilder. 
Êi.02. 'Les danseurs'. 

Jüfza^T* 

294'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Tweemaal € 0.46 (samenhan
gend). Resp. zegel is rond te 
maken: plattegrond voetbal
veld met vlaggen (Engelse, 
Duitse, Argentijnse, Brazili
aanse, Franse, Italiaanse en 
Uruguayaanse vlag; wereld
kampioenen), voetballers in 
actie en Franse vlag met tekst 
'wereldkampioen voetballen 

GEORGIË 
ii2'02. Honderdveertig jaar 
haven van Poti. 
Velletje met zesmaal 30 (T). 
Schip, laden, schepen in ha
ven, laden (oude foto), schip 
(oude foto), laden; op rand 
panorama haven Poti. 
ii2'o2. Nationaal ballet van 
Georgië. 
30, 50,80 (T). Scènes uit dans 
van Soliko Virsaladze, resp 
Mtiuluri', 'Samaya', 'Jeirani'. 

ii2'02. Frankeerzegels. 
100 (T), 5.(L). Standbeeld, 
'Ashot KurapalatI Opiza'. 

GIBRALTAR 
Aanvulling melding 4/314: 
namen clowns, resp. Josh 
Grimaldi (17781837), Karl 
Adrien Wettach (18801959), 
Nicolai Polakovs (1900
1974), Hubert Jean Charles 
Cairoli (19101980). 

GRIEKENLAND 
i53'o2. Olympische Spelen 
2004 in Athene. 
€ 0.41, 0.5g, 0.80, 2.05, 2.35; 
blok € 5.. Beeldmerk spelen 
en resp. hardloopwedstrijd, 
wagenmenner, speerwerper, 
bronzen Doryphoros (speer
drager) van Polycletus (5de 
eeuwv.C), gewichthefFer; 
crypte in het oude stadion van 
Olympia. 

95'02. Europa 2002, circus. 
€ 0.60, 2.60. Resp. olifant 
met bal, acrobaat op paard. 

EAAHNIKHAHMOKPATIA 
HELLAS .,'0(12 
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zU^OPA 2 
GROENLAND 
53'02. Noordse uitgifte, 
kunst. 
I., 31. kr. Resp. gedeelte 
beeldhouwwerk 'Stone and 
Man' (uit rots gebeitelde ge
zichten in Qaqortoq), vissen
kop gebeeldhouwd uit 
sneeuw. 

53'o2. Toeslagzegel voor 
Groenlands instituut 
'Paarisa' (=laten we voor 
elkaar zorgen). 
4.50H0.50 kr. Noorderlicht, 
kinderen bouwen iglo, ijs
beer; ook velletje met vier ze
gels. 

■' oi.\/ ' 
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53'02. Cultureel erfgoed. 
4.50,4.75 kr. Resp. trom uit 
Thule, masker; ook velletje 
met acht zegels van een waar
de en zegel zonder waarde 
met afbeelding andere zegel. 

GROOTBRJTTANNIË 
Afbeelding melding 4/314, 

25'o2. Vijftig jaar reizen 
met straalvliegtuigen. 
2nd, ist, E, 45, 65 p.; velle
tje/bIok£ 1.93. Resp. voor
aanzicht Airbus A340600, 
zijaanzicht Concorde, staart 
Trident, achteraanzicht 
VCio, motoren Havilland Co
met; hebten langs startbaan. 

2i5'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
ist; velletje met vijfmaal ist. 
Gekroonde leeuw van Enge
land met schild van St.Geor
ge; idem en viermaal doorlo
pende zegels met elk voetbal 
en deel vlag St.George. 

304'o2. Honderdvijftig jaar 
brievenbus. 
Blok £1.75. Brievenbus in 
Union Street, St Peter Port 
van 821853. 

ie 
Él 

E^n 
IERLAND 
i23'02 Tweehonderdvijftig 
jaar sinds de eerste Ierse 
steeplechase. 
Viermaal 38 c. (samenhan
gend). Beroemde paarden, 
resp. Istabraq (probeert dit 
jaar voor de vierde achtereen
volgende keer de 'Champion 
Hurdle' in Cheltenham te 
winnen). Dawn Run (Gold 
Cup 1986 Cheltenham), Arkle 
(eerste overwinning in 1964, 
Gold Cup, Cheltenham), 
L'Escargot (eerste Gold Cup 
in 1970). 

i23'o2. Vijfenzeventig jaar 
scouting in Ierland. 
Tweemaal 41 c. (samenhan
gend); tweemaal 57 c. (sa
menhangend). Beeldmerk 
scouting en resp. zingen 
rond kampvuur, opzetten 
tentenkamp; bergwandelen, 
kanoën. 

^v««^i i i i i im^iw«ww*ww 
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GUERNSEY 
304'o2. Vijftigjarig jubi
leum koningin Elizabeth II. 
22, 27, 36,40, 45, 65 p. Fo
to's koningin tijdens haar be
zoek aan Guernsey in juli 
2001. 

ITALIË 
i3'02. Frankeerzegels, hoge 
waarden. 
€ 6.20. Profiel 'vrouw met de 

torens', 
wapen 
republiek, 
geometrische 
figuren en 
eurosymbool. 
i3'o2. Fran
keerzegels 
'de vrouw in 
de kunst', II. 
€0.01,0.03, 

0.20. Resp. beeldhouwwerk 
'Elbe' van Antonio Canova 
(1816), muurschildering 
'de legende van Vera Croze' 
van Piero de Francesco (ca. 
1400), schilderij 'Danae' van 
Antonio Allegri (15311532). 

23'02. Vijftigste sterfdag 
koningin Helena van Savoye 
(18731952), echtgenote van 
Victor Emanuel III. 
€ 0.41+0.21 (toeslag voor on
derzoek en preventie borst
kanker). Portret Helena. 

83'o2. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', zevenhon
derdste sterfdag Arnolfo di 
Cambio (ca. 12451302), 
beeldhouwer. 
€ 0.41. Beeldhouwwerk 'Zie
ke bij de fontein'. 

233'o2. Serie 'toerisme'. 
Viermaal € 0.41. Koninklijk 
paleis uit 17de eeuw in Vena
ria Reale, middeleeuwsplein 
met waterput in San Gimig
nano, kasteel in Sannicandro 
di Bari, Villa Piccolo in Capo 
d'Orlando. 
34'02. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', heiligdom 
van Santa Maria delle Grazie 
in Spezzano Albanese. 
€ 0.41. Kerk Santa Maria delle 
Grazie. 

45'02. Europa 2002, circus. 
€ 0.41. Clown als jongleur, 
acrobaten en olifant. 

JERSEY 
245'o2. Politievoertuigen. 
23, 29, 38,40, 47, 68 p. Resp. 



Vauxhall 12 c.1952. Jaguar 
2.4 Mkll i95g/6o, Austin 
1800 ig72/73. Ford Cortina 
MkIVc.ig78, Honda 
1995/2000, Vauxhall Vectra 
1998/2000. 

wwwvwmwwt u m i 
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i86'o2. Insecten. 
23, 2g, 38,40, 47, 68 p. Resp. 
Apis mellifera, Coccinella 
septempunctata, Tettigonia 
virdissima, Urocerus gigas, 
Anax imperator, Acanthoso
ma haemorrhoidale. 

BÉM«AttAM««IAAAAA* 

JOEGOSLAVIË 
5i'o2. Wereldkampioen
schappen ijshockey voor juni
oren, januari 2002 in Belgra
do. 
14. Ndin. Ijshockeyers in ac
tie, beeldmerken internatio
nale en Joegoslavische ijshoc
keyfederatie. 

25i'o2. Olympische Win
terspelen Salt Lake City. 
28.70, 50. Ndin. (beide met 
aanhangsel). Beeldmerk spe
len en resp. skiër (getal 2002 
met schansspringer), bob
sleeërs (wereldbol met uitge
licht Verenigde Staten). 

cola rubetra. Parus caeruleus, 
Turdus Philomelos. 

73'02. Pasen, kunst. 
7., 14., 26.20, 28.70 Kc. 
Resp. 'Kruisiging' fresco uit 
klooster Studenica (1208), 
'Sluier van koning Milutin' 
uit museum Servisch Ortho
doxe Kerk Belgrado (1300), 
'Wederopstanding van Chris
tus' door Petarvan Smedere
vo (1540), 'Paasei' uit kloos
ter van Pech (1980). 

KROATIË 
43'o2. Elfhonderdvijftig 
jaar geleden akte van schen
king van prins Trpimir. 
Blok 14.40 kn. Detail gevel
spits (gde eeuw) met de naam 
prins Trpimir uit kerk in 
Rizinice. 

LIETUVA 

MAN 
ii3'oa. Sport, 17de Ge
menebestspelen in Manches
ter 2002. 
22, 26, 29, 34,40, 45 p. Resp. 
wielrennen, hardlopen, 
speerwerpen en hoogsprin
gen, zwemmen, polsstok
hoogspringen en hordelo
pen, rolstoelrace. 

i5'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
22, 26,39,40,66,68 p. Voet
balscènes. 

YjvrmNmMimswinm 
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i5'02. Schil
derijen. 
22,26,37,45, 
65 p. Water
verfschilderij
en van Toni 
Onley (1928), 
geboren op 
Man, geëmi
greerd naar 
Canada. 

i2'o2. Jovan Karamata 
(19021967), lid Academie 
voor kunsten en wetenschap. 
14. Ndin. Portret wiskundige. 

222'o2. Beschermde die
ren, zangvogels. 
7., 14., 26.20, 28.70 Ndin. 
Resp. Saxicola torquata, Saxi

LITOUWEN 
23'o2. Beroemde 
mensen. 
I., 1.30,1.70 Lt. 
Resp. Antanas Salys 
(19021972, linguïst; 
op achtergrond hand
schrift), Satrijos 
Ragana (18771930, 
lerares, schrijfster), 

Oskaras Milasius (18771939, 
dichter). 

233'o2. Wapenschilden ste
den. 
I., I., 1.70 Lt. Wapenschild 
van resp. Birstonas (water
spuitende vis), Anyksciai 
(brug), Prienai (ruiter). 

* A « A * * A * * « A * * i 

i7'o2. Gelukkige herinne
ringen van Paul McCartney 
aan eiland Man. 
22, 26, 29, 52, 63, 77 p. Ge
stileerde bloemen, getekend 
door sir Paul McCartney 
(1942)

s « PAUL MCCARTNEY 

MOLDAVIË 
82'02 Olympische Winter
spelen. 

40 b., 5. L. Resp. skiër, 
biadon. 

MONACO 
2i3'o2. Leonardo da Vinci 
(14521519). 
€ 0.76. Portret Italiaanse 
schilder, tekenaar, ontwerper 
van architectuur, beeldhou
wer, musicus, ingenieur, na
tuuronderzoeker. 

S MONACO 
m^ *■ 0,76€ 

tAMÉÉÉ«*ÉÉMÏÏÉÉ«É«*ÉMM 

2i3'o2. Internationale hon
dententoonstelling. 
€ 0.99. St. Bernard en Zwit
serse bouvier. 

MONACO 
0,99€ 

i^i 

W: 
SAINT BERNARD BOUVIER SUISSE 

OEKRAÏNE 
262'o2. Frankeerzegel, 
bloem. 
10 k. 

i82'o2. Gebied Kiev. 
40 k. Standbeeld, molen, 
landschap, landkaart, wa
penschild. 

OOSTENRIJK 
83'o2. Vrouwendag. 
€ 0.51. Vrouw boven stad uit
torend. 
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54'o2. Liefde. 
€ 0.58. Gestileerde rozen. 

54'o2. Serie 'Philis', I. 
€0.58. Mei en Lucy. 

io4'o2. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Alfred Ku
bin (18771959), schrijver en 
tekenaar. 
€ 0.78. Tekening 'Tachtigste 
verjaardag Marianneum' 
(man met stok en hoge 
hoed). 
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264'o2. Liefdadigheid. 
€ 0.51. Glasinloodraam met 
heilige Elisabeth. 

. Caritas 
Österreich 
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POLEN 
i3'o2. Poolse steden. 
2., 2.10, 3.20 Zl. Resp. ka
thedraal van Gniezno en kist 
met overblijfselen St.Adal
berg, kathedraal van Wawel 
in Krakow en figuur 'Lajko
nik' (ruiter), koninklijk paleis 
in Warschau en beeld zee
meermin (symbool van de 
stad). 
83'o2. Pasen, 
i.io, 2. Zl. Resp. palm, kui
kens. 

\T 
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rPOLSKA 

253'o2. Zoogdieren en hun 
jongen. 
Viermaal i.io Zl. Hond (la
brador retriever), kat, wolf 
lynx. 

''im 



[63'o2. Evacuatie leger van 
;eneraal Wladislaw Ander uit 
lusland zestig jaar geleden. 
10 Zl. Marcherend leger en 

)urgers. 

P O L S K A 1,10 ZL 

?ORTUGAL. 
[23'o2. UPAEP*, jeugd, on
ierwijs, alfabetisme. 
Driemaal € 0.70. Kinderen 
metresp. groot potlood, let
ters in boek, bloem. 

( Portugal 

ROEMENIE 
i3'02. Belangrijke personen 
voor wetenschap en cultuur. 
1500, 2500, 5500, 9000, 
16500, 34000 L. Resp. 150""̂  
geboortedag Ion Minco 
(18521912, architect), loo"" 
geboortedag Costin Nenites
cu (19021970, scheikundi
ge), 200"" geboortedag 
Alexander Dumas (1802
1870, Frans schrijver), loo"' 
geboortedag Serban Ciocu
escu (19021988, schrijver), 
550"' geboortedag Leonardo 
da Vinci (14521519, 'homo 
universalis'),200"= geboorte
dag Victor Hugo (18021885, 
Frans schrijver). 

RUSLAND 
i52'02. Honderdvijftig jaar 
museum de Hermitage in St.
Petersburg. 
2.50, 2.50, 5., 5. r.; blok 
15. r. Resp. 'Courtisane' 
HendrickGoltzius (1558
1617), 'Ecco Homo' Peter 
Paul Rubens (15771640), 
Alexandria (Gonzagaminia
tuur, 3deeeuwv.C.),wapen
helm van meester Philippe 
Negroli (Italië, rond 1530); 
'Hermitage' Luigi Premazzi 
(1861) op rand Italiaanse ka

POCCMJl. 2 . 5 0 ; 

202'02. Wenszegels: flora, 
lelies. 

Vijfmaal 2.50 r. Lelie 'Cinna
bar' en 'onze felicitaties', le
lie 'Thunderbolt' en 'prettige 
verjaardag', lelie 'Stargazer' 
en 'we wensen je geluk', 
goudlelie en 'uit de grond van 
ons hart', koningslelie en 'we 
wensen je liefde en geluk'. 

; ?occm n «n ' 

SAN MARINO 
223'o2. Prioritypost, sport. 
€ 0.62,1.24. Resp. wiehen
ner, hordeloper. 

2i3'02. 'Martin Krpan' ver
haal van de schrijver Fran 
Levstik (18311887), getekend 
door Tone Kralj (19011972) 
is zoutsmokkelaar en de 
sterkste man van het Habs
burgse rijk. 
Driemaal B. Martin Krpan 
resp. met zijn paard, in sme
derij, in Ljubljana. Ook post
zegelboekje. 

[̂  SLOVENIJAi 
•/•'■■ 

\<J Bi 
2i3'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
A, D. Resp. berggroep 'Mar
tuljek' in nationaal park Trig
lav met Clematis alpina, 
bergtop 'Spik' en lelie (Lili
um carniolicum). 

223'o2. Europa, circus. 
€ 0.36, 0.62. Resp. trapeze
werker, paardennummer. 

223'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Velletje met zesmaal € 0.41. 
Voetbalscènes uitwedstrij
den met Italiaanse elftal: 
1934 tegen TsjechoSlowa
kije, tegen Hongarije in Ri
metCup, 1970 tegen Duits
land in halve finale wereld
kampioenschap, 1982 tegen 
Brazilië, 1990 tegen Enge
land, 1994 tegen Nigeria. 

SLOVENIË 
282'o2. Pasen. 
B, D. Resp. paaseieren uit 
Bela Krajina, bundel gemaakt 
van vers groen en geverfd 
houtschaafsel voor palmzon
dag uit Ljubljana. 

2i3'o2. Serie fossielen en 
mineralen. 
C. Haarvlieg (Bibio) uitoligo
ceen gevonden in grijze mer
gelplaten in de regio Zasavje. 

2i3'o2. Stad Kostanjevica 
aan de Krka bestaat zeven
honderdvijftig jaar. 
D. Stad op eiland in Krka en 
klooster. 

SLOWAKIJE 
i5i'02. Belangrijke perso
nen. 
10., 14. Sk. Resp. Juraj Papa
nek (17381802, dominee en 
historicus), Bjornstjerne 
Bjornson (18321910, Noors 
schrijver, winnaar Nobelprijs 
letterkunde 1903). 

25i'02. Olympische Win
terspelen in Salt Lake City. 
18. Sk. Langlaufen, alpine 
skiën en ijshockey. 

NSKO 
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82'02. Europees kampioen
schap sledehondenraces in 
Donovaly 2002. 
6. Sk. Sledehonden. 

S L O \ h N S K O 

S K 6 ; 
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i52'02. Pasen. 
5.50 Sk. 

SLOVENSKO 
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203'o2. Eerste Slowaakse 
middelbare scholen. 
12., 13., 15. Sk. Resp. 'Mar
tin', 'Revuca', 'Klastor pod 
Znievom'. 

SPANJE 
222'o2. Postzegeltentoon
stelling Espana 2002, Sala
manca. 
€ 0.50, blok 1.80. Resp. 
beeldmerk tentoonstelling, 
kerktoren Salamanca. 
252'o2. Eeuwfeesten. 
€ 0.25, 0.75. Resp. portret 
Francisco Piquer (16661739) 
stichtte driehonderd jaar ge
leden bank van lening (huidi
ge Bank van Madrid) en 
beeldmerk bank, beeldmerk 
van viering honderd jaar voet
balclub Real Madrid. 

262'02. Zesde SpaansPor
tugese postzegeltentoonstel
ling Philaiberia '02 in Tarazo
na. 
Blok € 2.10. Gevelsteen ge
meentehuis Tarazona, op 
rand gemeentehuis. 

272'o2. Alexander Mon 
(18011882). 

€ 0.25. Portret politicus en fi
nancier. 

282'o2. Eerbewijs peseta 
(18682002). 
€ 0.25. Symbool en tekst. 
83'02. Natuurschoon. 
€ 0.75, 2.10. Resp. rivierdal in 
natuurgebied Ribeira Sacra, 
landpunt in nationaal park 
Cabo de Gata. 

; ESPANA rorrm 
e.rr~ .T '.rr.r. 

i53'02. Vijfenzeventig jaar 
Militaire Academie in Zara
goza. 
€ 0.25. Cadetten. 

sESiVVNA 0^5 

223'o2. Honderd jaar voet
balclub Real Union in Irun. 
€ 0.50. Vlag en beeldmerk. 
253'o2. Dag van de postze
gel. 
€ 0.25. Handen met postze
gel in pincet en vergrootglas, 
beeldmerk Ifsda (Interna
tional Federation of Stamp 
Dealer's Association). 

TSJECHIË 
63'02. Belangrijke perso
nen, honderdste geboortedag 
componisten. 
g. Kc. Notenbalk en portret
ten KarelVacek(i902i982), 
Jaromir Vejvoda (r902i988), 
Josef Poncar (19021986). 

»™»™™ 1 KAROZENl M 
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63'02. Pasen. 
5.40 Kc. Meisje metpaasei, 
jongen met paasstok en 
kuikens. 

83'02. Olympische Winter
spelen in Salt Lake City. 
12. Kc. Freestyle skién, 
olympische ringen (melding 
3/232) met overdruk 'Ales 
Valenta gouden medaille'. 

VATICAAN 
i23'o2. Frankeerzegels, 
Heilige Maagd in Vaticaanse 
basilica. 
€0.08, 0.15, 0.23, 0.31, 0.41, 
0.52, 0.62, 0.77,1.03,1.55. 
OnzeLieveVrouw resp. van 
kraamvrouwen (fresco, 14de 
eeuw), metbiddenden (mo
zaïek), bij graftombe Pius XII 
(fresco, 15de eeuw), van 
koorts (13de eeuw), van de 
slag (verwonding in gelaat), 
Immaculata (mozaïek), van 
hulp aan chnstenen, van Deesis, 
1'AddoIorata (schilderij, 14de 
eeuw), als kind (mozaïek). 

i23'02. Driehonderdjarig 
bestaan 'Pontificia Accade
mia Ecclesiastica'. 
Driemaal € 0.77 (samenhan
gend). Paus Clemens IX 
(stichter), academiegebouw, 
paus Johannes Paulus IL 

223'o2. Frankeerzegel IV 
met jaartal 2002. 
B (briefkaart binnenland). 
Vrouw met korenschoof (zelf
de afbeelding als 8ii'oo). 

ZWEDEN 
53'02. Astrid Lindgren 
(19072002), Zweeds kinder
boekenschrijfster. 
Velletje met zevenmaal 5. kr. 
Portret Astrid Lindgren, zes
maal illustraties uit haar boe
ken: Pippi Langstrump (Pippi 
Langkous), Karlsson PaTa
ket, Broderna Lejonhjarta (De 
gebroeders Leeuwenhart), 
Emil van Lonneberga, Lotta 
Pa Brakmakargatan, Madic
kenserie (Madieke). 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
73'o2. Cricket, vijftigste 
verjaardag sir Vivian 
Richards. 
$ 0.25, 0.30, 0.50, 0.75,1.50, 
1.80; tweemaal blok $ 6.. 
Portretten Richards. 
84'o2. Fauna en Flora uit 
het Caribische gebied. 
$ 0.50, 0.75,1.50,1.80; twee 
vel met negenmaal 90 c.; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
Rhyncopsitta pachyrhyncha, 
Leptonycteris curasoae, 
Icterus oberi, Leptotes 
perkinsae; Pharomachrus 
mocinno, Choloepus 
didactylus, Cotinga amabilis, 
Pseudolycaena marsyas, 
Philodice bryantae, Automeris 
rubrescens, Bufo periglenes, 
Tayassu tajacu, Tamandua 
tetradactyla; Amazona 

i23'o2. Automaatzegels, de 
vier evangelisten. 
Viermaal € 0.41. Johannes de 
Apostel met adelaar, Lucas met 
stier, Marcus met leeuw en 

^ Matteüs met gevleugeld mens. 

° WITRUSLAND 
_ 203'o2. Serie fauna, insec
^ ten, bosmieren. 
^ 200 r.; blok 1000 r. Resp. 
^ Formica rufa; activiteiten bij 
^ mierennest (op rand bos en 
■<( mierenhoop). 

versicolor, Chondrohierax 
wilsonii, Dendrocygna 
arborea, Eurema amelia, 
Eudocimus ruber, Pterodroma 
hasitata, Cnemidophorus 
vanzoi, Solenodon cubanus, 
Papilio thersites; Felis wiedi, 
Lepidochelys olivacea. 

ARGENTINIË 
93'02. Argentijns Antarctica, 
vijftig jaar basis 'Esperanza' 
en vijftig jaar postdienst naar 
Antarctica. 
Tweemaal 75 c. Zicht op 
basis 'Esperanza' met kaart 
Antarctisch schiereiland en 
schip 'Chiriguano', zicht op 
basis 'Decepcion' met kaart 
Antarctisch schiereiland en 
vliegtuig PBY5 A Catalina. 

233'o2. America UPAEP*, 
onderwijs, alfabetisme. 
Tweemaal 75 c. Beeldmerk 
Upaep* en resp. kinderteke
ning 'mijn school', school
kinderen spelen hinkelspel. 

R$ 0.55. Portret, kerk en 
tekst. 

CANADA 
44'02. Nieuwe datum mel
ding 3/233, Laval Universiteit. 
304'o2. Serie Canadese 
universiteiten, honderdvijftig 
jaar 'Trinity College' in 
Toronto. 
34 c. Gebouw uit 1925, wa
penschild, studenten. 
35'02. Tulpen. 
Viermaal 48 c. in boekje met 
acht zegels. 'City ofVancouver' 
tegen silhouet Vancouver, 
'Monte Carlo' op achter
grond tulpenbed bij Dow's 
Lake in Ottawa, 'Ottawa' er
achter Canadees oorlogs
gedenkteken, 'Bishop' op 
achtergrond Burgerzieken
huis in Ottawa (geboorte
plaats prinses Margriet). 

BRAZILIË 
209'oi. Frankeerzegels, 
muziekinstrumenten. 
R$ o.oi, 0.05, o.10, 0.40, 
0.50, 0.55, 0.60, 0.70,1.. 
Resp. tamboerijn, saxofoon, 
'cavaquinho' (kleine gitaar), 
fluit, 'rabeca' (viool), gitaar, 
'zabumba' (trom), gitaar, 
trompet. 
272'o2. Serie belangrijke 
Braziliaanse personen, 
honderdste geboortedag 
Lucio Costa (19021998). 
R$o.55. Portret en werk 
architect en ontwerper 
stadsplan Brasilia. 

42'o2. Olympische Winter
spelen. 
Viermaal R$ i.io. Alpine 
skiër, langlaufer, sleeër, 
bobsleeërs. 
83'o2. Internationale dag 
van de vrouw. 
R$ 0.40. Wereldbol met 
zesvrouwenhoofden. 
ig3'o2. Honderdvijftig jaar 
Sao José do Rio Petro. 
R$ 0.40. Stad met wolken
krabbers aan water. 

i95'02. Koralen, gezamen
lijke uitgifte met Hongkong. 
Viermaal 48 c. Tweemaal met 
donkerblauwe achtergrond 
(Canadees ontwerp): 
Paragorgia arborea met 
Balanophyllia elegans en 
Carophyllia alaskensis, 
Primnoa resedaeformis en 
Antipatharia, tweemaal met 
kustachtergrond (ontwerp 
Hongkong): Dendronepthea 
gigantea (rood en roze), 
Tubastrea en Echinogorgia. 

Marie in Ontario; noorder
licht in Northwest Territo
ries, Stanley Park stadspark 
in Vancouver, archeologisch( 
plaats bij Fort Mcleod in Al
berta: HeadSmashedIn Buf 
falo Jump, Saguenayfjord in 
Quebec, Peggy's Cove met 
vuurtoren in Nova Scotia. 

Hü^: 
io6'o2. Beeldhouwers. 
Tweemaal 48 c. 'Houthak
kers' van Leo Mol (1915) staat 
in Assiniboinepark, 'IJsdara' 
van Charles Daudelin (1920) 
geplaatst in Parijs. 

CAYMANEILANDEN 
93'02. Nieuwe datum mel
ding 2/156 en afbeelding. 
Peanuts. 

^■'Ml'*̂ *

2i4'o2. Serie belangrijke 
Braziliaanse personen, hon
derdste geboortedag Jucelino 
Kubitshek. 
R$ 0.55. Portreten gebouwen. 

275'o2. Serie Canadese uni
versiteiten, tweehonderd jaar 
Universiteit van Saint Mary in 
Halifax. 
48 c. Universiteitsgebouwen, 
wapenschild en student bij 
telescoop. 

BRASIL 
2002 
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i5'02. Serie belangrijke 
Braziliaanse personen, hon
derdste geboortedag José Ma
ria Escriva (19021975). 

i6'02. Toeristi
B sehe attracties. 

Vijfmaal 65 c.; vijf
I maal $ 1.25. Resp. 

sledehondenrace 
Yukon Quest, oude 
haven van Montreal, 
openluchtmuseum 
Kings Landing in 

New Brunswick, Icefields 
Parkway bergweg over ijsvel
den in Alberta, Agawa Canyon 
ten noorden van Sault Ste. 

CHINA (Republiek, 
Taiwan) 
203'o2. Herdruk 'Dra
ken rond twee karpers'. 
NT$ 50., 300.. 
44'o2. Chinese klassieke 
novelle 'Het verhaal van 
de drie koninkrijken', II 
(I: i24'oo). 
NT$ 3.50, 3.50, 5., 20.. 
Resp. drie helden strijden 
te paard met Lu Bu, Chao 
beschermt te paard fami

lie Liu, Guan Yu wordt geope
reerd terwijl hij schaakt met 
Ma Liang, ChuKo speelt luit 
op stadspoort om vijand te 
verdrijven; velletje met de vier 
zegels. 

i55'o2. Natuurbehoud, 
vogels. 
Velletje met tienmaal 
NT$ 5.; blokNT$ 25.. Ver
schillende afbeeldingen Tha
lasseus bernsteini. 



DJIBOUTI 
[45'oo. Zeedieren, 
k'elletjes met twaalfmaal 
;o F., zesmaal 55 F., twaalf
naai 60 F.; tweemaal blok 
250 F. Resp. Cephalopholis 
•niniatus, Ptereleotris hanae, 
bphyraena genie, Triptery
gion segmentatum, Odontas
pissp., Cirrhitessp., 
Amphiprion sp., Capros 
iper, Balistessp., 
Trygonorhina fasciata, 
Cephalopholis sp., 
Corythiochthys ocellatus; 
Dendrochirus biocellatus. 
Hippocampus sp., 
Amphiprion ocellaris en 
Amphiprion percula, 
Periclimenes imperator, 
Pomacantrus sp.. Octopus 
vulgaris; Lutianus kasmira, 
Choerodon fasciatus, 
Epinephelus sp., 
Hypoplectrus guttavarius, 
Loligo opalescens, Diodon 
sp., kwal, Sargocentron 
xantherythrum, Thalassoma 
lunare, Hemichromis 
bimaculatus, Dasyatis sp., 
Fromia monilis; Chelonia 
mydas, Eschrichtius 
robustus. 
i45'oo. Handwerk. 
100 F. Smid en dolk. 
266'oo Schepen. 
10,15, 20, 25, 50 F.; velletjes 
met zesmaal 130 F., zesmaal 
13 5 F.; tweemaal blok 250 F. 
Resp. 'Thomas W. Lawson' 
(1902), Global Challenge 
(2000), America's Cup 
(1903), 'Archibald Russell' 
(1905), Grieks handelsschip 
(8ste eeuw V.C.); Vikingschip 
(1066), Hanzeschip (rond 
1300), 'Santa Maria' (1492), 
'Mary Rose' (1510), 'Golden 
Hind' (1577), 'Sovereign of 
the Seas' (1637); 'Endeavour' 
(1768), 'Constitution' (1797), 
ChasseMaree {1800), 
Baltimore klipper (1812), 
'Lightning' (1853), 
'Blue Nose' (1921); 'Britannia' 
(1893), 'Herzogin Caecilie' 
(1902). 

Pterocles lichtensteinii. 
238'oo. Ruimteonderzoek. 
Twee vel met zesmaal 100 F.; 
driemaal blok 250 F. Resp. 
service module Apollo 11 
(1969), satelliet Telstar 
(1962), Arianeraket4 (1988), 
maansloep Eagle (1969), Neil 
Armstrong (1930), module 
Apollo II (1969); John Glenn 
(1921), ruimtestation Sojuz 
19 (1975), ruimtetelescoop 
Hubble (1990), ruimtestation 
Apollo 18 (1975), J. Glenn 
achter lessenaar (1974), 
ruimteveer Columbia (1981); 
astronaut (1986), ruimteveer 
Challenger (1986), maan
sloep en astronauten op 
maan (1969). 

DOMINICA 
iio'oi. Betty Boop. 
Viermaal blok $ 5.. Betty 
Boop (tekenfilrafiguurvan 
Amerikaan Max Fleischer, 
18891972) als actrice, zittend 
in stoel, als koeienhoedster, 
als verpleegster. 

FIJI 
i23'02. Specerijen. 
69, 89 c , $ I., 2., Resp. pe
per (Piper nigrum), muskaat
noot (Myristica fragrans), 
kaneelboom (Cinnamomum 
verum), laurierachtige 
(Vanilla fragrans). 

FILIPIJNEN 
72'o2. Valentijns
dag. 
Viermaal 5.p. 'Ik 
houd van je' in 
negen Filipijnse 
talen, man in mos
limkostuum en 
vrouw 'baro't saya' 
(liefde gaat boven 
religie), hond en kat 
met hartjes (liefde 
tussen alle wezens), 
luchtballon (liefde 
kent geen grenzen). 

266'oo. Landbouw. 
35 F. Melken van dromedaris. 
i87'oo. Eeuwwisseling. 
125 F. Jaartal en symbolen 
van vooruitgang. 
2000. Olympische Spelen in 
Sydney. 
80, 90 F. Olympische vlam en 
olympische vlag met resp. 
hardloper, tennisster. 
238'oo. Inheemse vogels. 
5,10,15,40, 50 F. Resp. Lani
us excubitor, Phoeniconaias 
minor. Neophron percnopterus, 
Eupodotis senegalensis, 

262'02. Honderdvijftigjaar 
betrekkingen tussen 
Zwitserland en Filipijnen. 
5. 5.; blok 15. P. Resp. 
monument Wilhelm Teil in 
Altdorf, monument Dr. Jose 
P. Rizal in Manila; 
Mayonvulkaan uit de 
Filipijnen en de Zwitserse 
Matterhorn (op rand vlaggen 
Zwitserland en Filipijnen). 
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GABON 
i62'oo. Begin jaar 2000. 
225 F. Hamer boven compu
ter (schrik voor computersto
ringen). 
2000. Honderdvijfentwintig
ste geboortedag Albert 
Schweitzer (18751965). 
260 F. Foto Albert Schweitzer, 
Nobelprijswinnaar Vrede 
1952. 
2000. Wereldtentoonstelling 
Expo 2000 in Hannover. 
225 F. Poubarawaterval, 
beeldmerk tentoonstelling. 
56'oo. Natuurbescherming, 
zeldzame dieren. 
125, 225, 260 F. Resp. 
Haliaeetus vocifer, Panthera 
pardus, Panthera leo. 
2000. Gebeurtenissen 20"' 
eeuw. 
100,125, 225 F. Resp. alge
mene verklaring van de rech
ten van de mens (geboeide 
handen, weegschaal), Tweede 
Wereldoorlog, eerste beman
de maanlanding. 
2000. Toerisme. 
100,125, 225, 260 F. Resp. 
Pygmeeëndorp, merenge
bied, Poubarawaterval, 
dierenreservaat La Lopé 
(MontBrazza). 

GAMBIA 
i83'02. Olympische Win
terspelen Salt Lake City. 
Tweemaal 20 . D. Curling, 
skispringen; velletje met de 
twee zegels. 

GHANA 
43'02. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Velletje met viermaal 4000 Cs. 
Verschillende afbeeldingen 
van meisje met pony 
(Chinees knipwerk). 
43'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Korea 
en Japan. 
100,150, 300,400, 500, 800, 
1000,1500, 2000, 3000, 
4000, 5000, 6000, IIOOO, 
12000 Cs.; tweemaal blok 
15000 Cs. Resp. Jay Jay 
Okacha uit Nigeria, speler uit 
ZuidAfrika, Pele uit Brazilië, 
Roger Mila uit Kameroen, 
Bobby Charlton uit Engeland, 
Michel Platini uit Frankrijk, 
Franz Beckenbauer uit Duits
land, Ulsan Munsu stadion in 
Korea, speler uit Duitsland, 
speler uit Brazilië, speler uit 
Korea, Yokohama stadion in 
Japan, speler uit Italië, affiche 
wereldkampioenschap 1950 
in Brazilië, affiche wereld
kampioenschap 1934 in Italië; 
scène uit EngelandBrazilië 
in 1970 met Gordon Banks en 
Pele, scène met Geoff Hurst 
uit Engeland in wedstrijd 
tegen Duitsland in 1966. 

GUINEE 
202'o2. Presidenten 
Kennedy (19171963) en 
Reagan (1911). 
Twee vel met zesmaal 750 F.; 
tweemaal blok 4000 F. Resp. 
tweemaal drie verschillende 

afbeeldingen John F. Kennedy; 
tweemaal drie verschillende 
afbeeldingen Ronald Reagan; 
Kennedy op persconferentie 
in 1961, Reagan met zegel 
presidenten Verenigde Staten 
en Vrijheidsbeeld. 
202'o2. Prins William van 
Engeland. 
Twee vel met zesmaal 750 F.; 
tweemaal blok 4000 F. Resp. 
portretten William; portret
ten; met broer Harry, met 
vader. 
2o2'02. Honderd jaar gele
den eerste Nobelprijs, Nobel
prijs natuurkunde. 
Vier velletjes met zesmaal 
750 F.; viermaal blok 4000 F. 
Nobelprijswinnaars natuur
kunde, resp. Hendrik Lorentz 
(Nederland, 1902), Pieter 
Zeeman (Nederland, 1902), 
sir Joseph Thomson (Groot
Brittannië, 1906), Gabriel 
Lippmann (Frankrijk, 1908), 
Max von Laue (Duitsland, 
1914), Jean B. Petrin 
(Frankrijk, 1926); Owen 
Richardson (GrootBrittannie, 
1928), sir Chandrasekhara 
Venkata Raman (India, 
1930), Victor F. Hess 
(Oostenrijk, 1936), Carl D. 
Anderson (Verenigde Staten, 
1936), George Thomson 
(GrootBrittannie, 1937), 
Clinton Davisson (Verenigde 
Staten, 1937); Enrico Fermi 
(Italië, 1938), Ernest Lawrence 
(Verenigde Staten, 1939), 
Isidor Isaac Rabi (Verenigde 
Staten, 1944), Patrick Blackett 
(GrootBrittannië, 1948),Frits 
Zernike (Nederland, 1953), 
Donald A. Glaser (Verenigde 
Staten, i960); Alfred Kastler 
(Frankrijk, 1966), 
Luis W. Alvarez (Verenigde Sta
ten, 1968, Murray GellMann 
(Verenigde Staten, 1969), 
John Bardeen (Verenigde Sta
ten, 1972), Leon N. Cooper 
(Verenigde Staten, 1972), John 
R. Schrieffer (Verenigde Sta
ten, 1972); Wilhelm Röntgen 
(Duitsland, 1901), Marie Curie 
(Frankrijk, 1903), Pierre Curie 
(Frankrijk, 1903), Antoine 
Henri Becquerel Frankrijk, 
1903)
202'02. Tachtig jaar gele
den kreeg Albert Einstein 
(18791955) Nobelprijs voor 
natuurkunde. 
Velletje met zesmaal 750 F.; 
blok 4000 F. Portretten. 
202'o2. Jacqueline Kennedy 
Onassis. 
1000, 2000,4000 F.; velletje 
met zesmaal 1000 F.; blok 
4000 F. Portretten. 
202'o2. Japanse sterren uit 
film en kabuki (theatervorm). 
Twee vel met zesmaal 750 F.; 
tweemaal blok 4000 F. Resp. 
Miyoshi Umeki, Kimiko 
Ikegami, MasahiroTakashima, 
Sessue Hayakawa, Torshiro 
Mifune, Kaho Minami; 
Shinnosuki als Sukeroku, 
Kikugoro als Genkuro Kitsune, 
Ganjiro als Izaemon, 
Kikunosuke als Shiratama, 
Kikunosuke als Keisei, 
Shinnosuke als Matsuomaru; 
portret regisseur Akira 
Kurosawa (op rand acteurs 
Toshiro Mifiine en Masayuki 
Mori in film 'Rashomon' uit 
1950 geregisseerd door 
Kurosawa), Danjuro als 
Kampei en Tamasaburo als 
Okaru. 
202'o2. Veertigste geboor

tedag prinses Diana (1961

1997)

Velletje met zesmaal 750 F.; 
blok 4000 F. Tweemaal drie 
portretten Diana; formeel 
portret. 
202'o2. Theodore Roosevelt 
(18581919). 
Velletje met zesmaal 950 F.; 
blok 4000 F. Portretten 26"» 
president Verenigde Staten 
en winnaar Nobelprijs vrede 
in 1906, resp. marinejaren 
i8g7'g8, commandant 
'Rough Eüders' (1898), in 
nationaal park Yellowstone 
(1903), president (1901
1909), voorbereiding Eerste 
Wereldoorlog (igi6), in 1917; 
commandant 'Rough Riders' 
(1898). 

GUYANA 
2001 Marsraeteoriet. 
Blok $ 50.. Meteoorsteen 
van Mars, 13000 jaar geleden 
op aarde gevallen. 

HONGKONG 
i4'02. Frankeerzegels. 
$ 1.80, i.go, 2.40, 3., 
13.. Resp. Hongkong sta
dion, Westmarkt, Repulse
baai, Peaktoren, cultureel 
centrum Hongkong. 
i44'02. Computerindustrie 
in Hongkong. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Symboli
sche afbeeldingen over IT in 
resp. onderwijs, communica
tie, amusement, handel; ook 
postzegelboekje. 
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JAMAICA 
i82'02. Koninklijk bezoek 
februari 2002. 
$ 15,45. Resp. foto bezoek 
1983 en koninklijke stan
daard, foto bezoek 1983 en 
wapenschild Jamaica. 

■••■■■■■■■« 

JAPAN 
2ii2'oi. Serie werelderf
goed, V. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Hoofdzaal heiligdom 
Ujikamijinja, 'Kaerumata' 
heiligdom Ujikamijinja, voor
kant Kozanjitempel, Sekisuiin
zaal Kozanjitempel, tuin 
Saihojitempel, tuinpoort 
Saihojitempel, tweemaal tuin 
Tenryujitempel (doorlopend 
beeld), gouden paviljoen 
Rokuonjitempel in herfst, 
gouden paviljoen Rokuonji
tempel in de sneeuw. 



24I '02. Wetshulp 2002. 
So yen. Hand (laat me je hel
pen). 
i52'o2. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen tussen 
Japan en Mongolië. 
80 yen. Deel Mongoolse viool 
met paardenhoofd versierd. 

222'o2. Serie werelderf
goed, VI. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Zilveren paviljoen Jishojitem
pel in de sneeuw, zilveren 
paviljoen Jishojitempel, rots
tuin Ryoanjitempel, rotstuin 
Ryoanjitempel, 'Karamon' 
poort Honganjitempel, 
'Hiunkaku' Honganjitempel, 
'Shoin' Honganjitempel, ge
bouw van Nijojoburcht, havik 
in den, havik in den. 
i3'02. Vijftig jaar service
club 'Lions' in Japan. 
80 yen. Bel en Chinese leeuw 
(Karajishi). 

83'o2. Wereldkampioen
schappen kunstschaatsen. 
Tweemaal 80 yen. Kunstrijden 
voor resp. mannen, paren. 
253'o2. Frankeerzegels, 
vogels. 
50, 80 yen. Resp. brilvogel, 
bonte ijsvogel. 

JORDANIË 
2002. Arabische culturele 
hoofdstad. 
100, 200, 300 fils. Resp. ge
bouwen en beeldmerk met 
kleuren vlag en ster, bran
dende toorts en pen, gebou
wen en ster. 

_ KAZACHSTAN 
"̂  i42'o2. Olympische Spelen 
^ 2002 in Sak Lake City. 
^ 50., 150.1. Resp. Vrouwen
™ ijshockey, freestyle skiën. 

KIRGIZIË 
232'02. Olympische Spelen 
2002 in Sak Lake City. 
0.50,1.50,7., 10. s.; blok 
50. s. Resp. schaatsen, biat
lon, ijshockey, schanssprin
gen; skiën. 

233'o2. Jaar van het 
paard**. 
I. s. Paard. 

KIRIBATI 
253'o2. Ontdekkingsreizi
gers en hun schip. 
25,40, 60,75 c , $ I., 2.; 
blok $ 5.. Resp. admiraal 
Bellinghausen en 'De Vo
stock' (1920), kapitein Wilk
es en 'Vincennes' (1838
1842), kapitein Planning en 
'De Betsey' (1798), kapitein 
CofFin en 'De Transit' (1823), 
commodore Byron en 'Dol
fijn' (1765), kapitein Brough
ton en HMS 'Providence' 
(1795); kapitein Cook en 
HMS 'Resolution' (1777). 

KOREA ZUID 
42'02. Treinen, III. 
Viermaal 190 w. Elektrische 
Iocs EL8000, EI8100, elektri
sche trein, elektrische snel
trein. 
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252'o2. Planten die verfstof 
leveren. 
Viermaal 190 w. Cartharnus 
tinctorius, Lithospermum 
erythrorhizon, Praxinus 
rhynchophylla, Persicaria 
tinctoria. 
i53'02. Frankeerzegel, vogel. 
60 w. Eophona migratoria. 

264'o2. Internationale 
bloemententoonstelling An
myeondo 2002. 
190 w. Verschillende bloe
men. 

LAOS 
267'oi. Gevecht tegen 
drugsmisbruik. 
100, 4000 k. Resp. veld 
papavers, helikopter. 
i8'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon, ooie
vaars. 

700, 800, 3100, 3400 k. Af
beeldingen van ooievaars; 
velletje met de zegels en 
beeldmerk tentoonstelling 
op rand. 
i79'oi. Kunst op boeddhis
tische tempeldeuren. 
600, 2300, 2500, 2600. Ver
schillende deuren; velletje 
met de zegels. 
2io'oi. Bloemen, 'fagipane'. 
1000, 2500, 3500 k. Verschil
lende afbeeldingen bloem; 
velletje met de zegels. 

MARSHALLEILANDEN 
62'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Blok 80 c. Portret. 
ii2'o2. 'United we stand'. 
34 c. Groep mensen  hulp
verleners, brandweerlieden, 
soldaten, mannen, vrouwen 
en kinderen  voor Ameri
kaanse vlag. 

UARSilAU ELANDS M ' 
UNITED WESTAND 

i5ii'oi. Antieke vijzels. 
900, 2600, 3500 k. Resp. 
twee vrouwen met kind op 
rugwerken bij grote vijzel, 
vijzel, vrouw met vijzel. 
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5i2'oi. Volksvertelling 
'Vessentara'. 
200, 900, 3200, 3600 k. Ver
schillende scènes uit vertel
ling; velletje met de zegels. 
20i2'oi. Internationaal jaar 
van vrijwilligers. 
1000 k. Symbolische mensen, 
beeldmerk. 

LIBERIA 
7i'02. WangZhi Zhi, eerste 
Chinese speler in National 
Basketball Association 
(NBA). 
Twee vel met zesmaal $ 25.. 
Verschillende afbeeldingen 
Wang Zhi Zhi. 

MACAU 
i3'o2. Literaire figuren, 
'Pavilhao Vermelho II'. 
Zesmaal 2. ptcs.; blok 8. ptcs. 

i53'02. Feestdagen, 'Tou
Tei'. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.50 ptcs.; 
blok 8.ptcs. 

262'o2. Antieke auto's, II. 
Achtmaal 34 c. Franse 'Le 
Zebre' uit 190g en landschap, 
Deense 'Hammel' uit 1886 en 
groot gebouw, Britse 
'Wolseley' uit 1902 en paleis, 
Nederlandse 'Eysink' uit 1899 
en Koppelpoort in Amersfoort, 
Deense 'Dansk' uit 1903 en 
gebouw, Nederlandse 
'Spyker' uit 1907 en Konink
lijk Paleis op de Dam in 
Amsterdam, Italiaanse 'Fiat 
Model Zero' uit 1913 en ber
gen, 'Weber' uit 1902 en ge
bouw. 
i i « « « « * i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ 

; NARStULL ISLANDS 

h A « « * * * * « * * * « « * * 

MAURITIUS 
i23'02. Tien jaar republiek 
Mauritius. 
1,4, 5, 9 Rs. Resp. haven met 
containerschip, symbolische 
afbeelding beurs van Mauritius 
(financiële diensten), bouw 
van waterbekkens, klaverblad 
van wegen. 
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MAYOTTE 
253'o2. Atletiek. 
€ 0.41. Hardlopers. 
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MEXICO 
ii7'oi. Honderdste geboor
tedag Maria de la Cueva. 
3. p. Portret, universiteitsge
bouw en wapenschild. 
257'oi. Internationaal jaar 
van vrijwilligers. 
4.20 p. Symbolische afbeel
ding. 
48'oi. Rodolfo Morales 
(19252001). 

Blok 10. p. Schilderij van 
Morales. 
238'oi. Vijfenzestig jaar fe
derale rechtbank voor fiscale 
en administratieve recht
spraak. 
3. p. Symbolische afbeel
ding. 
gg'oi. Vierhonderdvijftig 
jaar universiteit van Mexico. 
3. p. Universiteitsgebouw, 
wapenschild. 
ög'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Daniel Cosio 
Villegas. 
3. p. Portretjournalist. 
6g'oi. Adaela Formosa de 
Obregon Santacilia. 
3. p. Portret voorvechtster 
vrouwenrechten in Mexico. 
279'oi. Mexicaanse apothe
kers. 
3. p. Flesjes, tabletten, cap
sules en apotheek. 
iio'oi. Internationale dag 
van de ouderen. 
3. p. Kind met grootvader. 
gio'oi. Wereld postzegel
dag. 
3. p. Gestileerde fiets en 
brief 
gio'oi. Dialoog tussen 
culturen. 
3. p. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 
3iio'oi. Internationale dag 
van de vrouw en vrouwen 
gezondheidsdag. 
Tweemaal 3. p. Resp. vrouw, 
bloem. 
23ii'oi. Vijfentwintigjarig 
bestaan instituut voor oog
heelkunde. 
4. p. Oog en mensen. 
26ii'oi. Natuurbehoud, 
vogel. 
5.30 p. Cyanocorax dickeyi. 
3i2'oi. Kerst, kinderont
werpen. 
3., 4.20 p. Resp. kinderen 
vieren feest, kaarsen. 
4i2'oi. Nationale stichting 
voor studiebeurzen. 
Blok 3. p. Studenten bezig 
met onderzoek. 
4i2'oi. Stichting voor 
onderwijs en gezondheid. 
Blok3. p. Kinderen, ver
pleegster, vrouw met boek. 

iii2'oi. Voor het kind, 
voorkomen staat voorop. 
3. p. Twee kinderen. 
i7i2'oi. Wereld voedsel
dag. 
3. p. Appel met hap eruit. 
24i'o2. Natuurbehoud, 
bergschaap. 
6. p. Ovis canadensis. 
32'o2. Manuel Alvarez 
Bravo, honderd jaar licht. 
6. p. Foto gemaakt door 
Bravo. 

MICRONESIË 
253'o2. Kunst van Sakai 
Hoitsu (17611828). 
Twee vel met zesmaal $ o.60; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
zesmaal vogels en bloemen 



erste zes maanden jaar; zes
maal vogels en bloemen 
iveede zes maanden jaar; 
auw en pioenrozen van Na-
;asawa Rosetsu (1754-1799), 
eeschelpen en pruimen van 
luzuki Katsu (1796-1855). 
o-3-'o2. Internationaal jaar 
an de bergen, 
'iermaal $ 0.80, blok $ 2.-. 
Lesp. Matterhorn in Zwitser
and, Maroonbells in Ver-
nigde Staten, Wetterhorn in 
Zwitserland, Mount Tsaranora 
n Afrika; Cerro Fitzroy in 
luid-Amerika. 
lo-j-'oa. Vijfentachtigste 
;eboortejaar John F. Kennedy 
1917-1963). 
'el met viermaal $ 0.60, blok 
! 2.-. Portretten 35"' presi-
lent Verenigde Staten. 
[o-3-'o2. Vijfde sterfjaar 
)rinses Diana (1961-1997). 
/el met zesmaal $ 0.60, blok 
i 2.-. Portretten. 

VIONTSERRAT 
o-io-'oi. Frankeerzegels, in-
leemse vruchten. 
), 10,15, 20, 25,40, 55,70, 
)oc.,$i.-, 1.15,1.50, 3.-, 5.-, 
7.50,10.-. Resp. Malpighia 
jlabra, Mammea americana, 
Citrus aurantifolia, Citrus x 
jaradisi, Citrus aurantium, 
Passiflora edulis, Musa sp., 
3arica papaya, Punica 
jranatum, Psidium guajava, 
Mangifera indica, Annona 
squamosa, Anacardium 
accidentale, Annona muricata, 
CitruUus lanatus, Ananas 
ramosus. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2-2-'02. Huwelijk kroonprins 
Willem-Alexander en 
Maxima Zorreguieta. 
75, iio c.; velletje met 225, 
275 c. Tekening gouden 
koets en foto's van resp. 
Willem-Alexander, Maxima 
(overhelde zegels '2-2-2002'); 
Willem-Alexander, Maxima. 

NEVIS 
4-3-'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar ven het paard'̂ '̂ . 
Velletje met viermaal $ 1.60. 
Vier schilderijen met paarden 
van Chinese schilder Ren 
Renfa (1255-1328). 

NIEUW-CALEDONIË 
8-2-'02. chinese horoscoop, 
jaar van het paard**. 
100 F.; velletje met tweemaal 
70 F. Resp. paard en zee-
paardje omgeven door andere 
tekens Chinese dierenriem; 
paard, zeepaardje (op rand 
tekens en meer paardjes). 
i4-2-'o2. Valentijnsdag. 
100 F. In hartvorm twee vleer
muizen. 

2i-3-'o2. Cricket, cultureel 
erfdeel. 
100 F. 

2i-3-'o2. Antieke bijl. 
505 F. 

NIEUW-ZEELAND 
6-3-'02. Paddestoelen. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-. 
Resp. Hygrocybe rubrocamosa, 
Entoloma hochstetteri, 
Aseroe rubra, Hericium 
coralloides, Thaxterogaster 
prophyreus, Ramaria 
aureorhiza. 

3-4-'o2. Architectonisch erf
goed. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-
(ook in velletje met de zes ze
gels). Resp. oorlogsmuseum 
in Auckland (1929), oudste 
stenen huis in Kerikeri (1830, 
sinds 1848 winkel), kunst
centrum in Christchurch 
(1877, oorspronkelijk univer
siteitsgebouw), regeringsge
bouwen in Wellington 
(1876), stationsgebouw 
Dunedin (igo6). Sky Tower 
in Auckland. 

5-4-'o2. Northpex tentoon
stelling 2002. 
Velletje met 40 c , $ 1.30, 2.-. 
Zegels van melding 2/158, 
The fellowship of the ring, op 
rand filmscène en beeldmerk 
tentoonstelling. 

NORFOLKEILAND 
2i-i-'02. Dieren- en planten-
leven op de rotsen. 
45 c , $ I.-, I.-, 1.50. Resp. 
keerkringsvogel (Phaethon 
rubricauda), 'white oak 
lagunaira', 'white oak', 
adelaatsrog (Myliobatis 
aquila). 

OEZBEKISTAN 
8-ii-'oi. Tien jaar onafhanke
lijkheid. 
(Meeste zegels met aanhang
sel of tussenveld waarop 
beeldmerk tien jaar onafhan
kelijkheid.) 
Regering. Tweemaal 90.- (S). 
Wapenschild, vlag. 60.-, 115.-
(S). Resp. parlementszaal, 
grondwet 1992. Driemaal 
90.- (S). President Oezbekistan, 
president Oezbekistan, parle

mentszaal. 95.- (S). President 
Oezbekistan en paus Johannes 
Paulus II. 

Internationale samenwer
king. Twaalfmaal 95.- (S); 
blok 175.- (S). President op 
bijeenkomst OSCE* in 
Istanbul, elfraaal in gesprek 
met wereldleiders en andere 
mensen; wereldkaart (op 
rand beeldmerk Verenigde 
Naties, vlaggen van diverse 
landen). 
Grenswachters 60.-, 80.-, 
90.- (S). Resp. eed zweren bij 
vlag, vader en zoon, grens
wachters met hond. 
Leger. Driemaal 115.- (S); vel 
met 60.-, 60.-, 70.-, 80.-, 
90.-, 90.-, 115.-, 160.- (S). 
Resp. mars, training met 
schilden, raketwapens; mili
taire oefeningen van land- en 
luchtmacht. 

Hulpverleners. 70.-, 80.-, 
II.- (S). Resp. in bescher
mende pakken, duiker, in 
uniform. 
Medailles en ordes. Twaalf-
maal 160.- (S). Oltin Yulduz, 
Mustaqillik, AmirTemur; 
Jaloliddin Manguberdi, 
Buyuk Xizmatlari, El-Yurt 
Hurmati; Do'stlik, i ' Shon-
Sharaf, 2= Shon-Sharaf; 
1= Sog'lom Avlod Uchum, 
2' Sog'lom Avlod Uchum, 
Mehnat Shuhrati. 
Monumenten. 60.-, 70.-, 85.-; 
115.-, 115.-, 125.-, 160.- (S). 
Resp. Zahiriddin Bobur, 
Amir Temur, Jaloliddin 
Manguberdi; Berdaq, Alisher 
Navol, Alpomish, Al-Farg'oniy. 
Economie. 90.-, 115.-; 90.-, 
90.- (S). Resp. open mijn, 
goudstaven en munten; 
Markaziy-bank, gebouw 
bankassociatie. 
Wetenschap. Blok 160.- (S). 
Academiegebouw, op rand 
studenten aan het werk. 
Industrie. Driemaal go.-; zes
maal 115.-; tweemaal 160.- (S). 
Resp. autofabriek Daewoo, 
elektriciteitscentrale, olieraffi
naderij; katoenmolen, driem
aal gasfabriek, olie en gas, 
bouw pijpleiding; olieraffina
derij, industrie. 
Transport. Zesmaal 90.-, 115.-
(S). Resp. autotonnel, vier
maal auto (Tico, MaQz, Nexia, 
Damas), tweemaal vliegtuig 
(IL76MF,ILii4-ioo). 

Landbouw. Tweemaal 90.-, 
vijfmaal 160.- (S). Zijdeco-
cons, katoen, katoenoogst, 
tractor SHR-ioo, tarweoogst, 
afladen tarwe, president met 
boeren op tarweakker. 

Gezin. Viermaal 125.- (S). 
Gezin met baby, kinderen, 
eerste keer naar school, 
moeder en kind. 
Sport. 100.-, zesmaal 115.-, 
driemaal 160 (S). Resp. 
Dilshod Muxtorov, Artur 
Grigorian, Lina Cheriazora, 
worstelwedstrijd, Atabek 
Kasimov, Iroda Tulaganova, 
Oksana Chusovitina, Armen 
Bagdasarov, Rustam 
Kasimdjanov, 
Muhammadqodir Abdullaev. 
Cultuur. Viermaal go.-, twee
maal 125.- (S). Resp. drie
maal scènes uit toneelstuk, 
driemaal concert. 
Toerisme. 60.- (S). Hotel. 
Architectuur. Tweemaal 75.-, 
driemaal 90.-, negenmaal 

115.- (S). Resp. 
driemaal oude 
monumenten 
(Al-Marg'inoniy, 
Al-Moturidiy 
maqbarasi, Al-Buxoriy 
maqbarasi), elfmaal 
moderne architec
tuur. 
Archeologie. 
Driemaal 75.-, acht-
maal 80.- (S). Antie
ke sier- en ge
bruiksvoorwerpen 
van aardewerk. 
8-ii-'oi. Tien jaar 
Gemenebest van 

Onafhankelijke Staten. 
60.- (S). Beeldmerk gelegen
heid. 
8-ii-'oi. Schilder Ural 
Tansikbaeb. 
100.-, 125.- (S). Tweemaal 
berglandschap, op tussen
veld portret schilder. 

PAKISTAN 
g-io-'oi. Dialoog tussen cul
turen. 
4.- R. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 
27-io-'oi. Tien jaar onafhan
kelijkheid Turkmenistan. 
5.- R. President Saparmurat 
Niyazov van Turkmenistan, 
vlaggen, toren, vuurwerk. 
i5-ii-'oi. Honderdvijfen
twintig jaar klooster van Je
zus en Maria Lahore. 
4.- R. Klooster en beeldmerk. 

20-ii-'oi. Honderdste ge
boortedag Ishtiag Husain 
Qureshi (1902-1981). 
4.- R. Portret historicus en 
opvoeder. 
26-ii-'oi. Vogels. 
Viermaal 4.- R. (samen
hangend). Luscima svecica, 
Upupaepops, Pterocies 
alchata, Copsychus sanlaris. 

2-i2-'oi. Dertig jaar diploma
tieke betrekkingen tussen 
Verenigde Arabische Emiraten 
en Pakistan. 
5.- R. Handdruk en vlaggen. 
20-i2-'oi. Vijftig jaar medi
sche universiteit Nishtar. 
5.- R. Universiteitsgebouw. 
25-i2-'oi. Honderdvijfen-
twintigste geboortedag 
Mohammad Ali Jinnah, de 
grote leider. 
Tweemaal 4.- R. (samenhan
gend), driemaal 4.- R. 
(samenhangend). Verschil
lende foto's Jinnah. 

28-i2-'oi. Vijftig jaar Paki
staanse munitiefabrieken. 
4.- R. Munitie, tanks, solda
ten. 
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i7-i-'02. Pakistaanse 
dichters. 
5.- R. Samander Khan 
Samander (igoi-iggo). 
i5-2-'02. Medicinale planten. 
5.- R. Hyssopus officinalis. 

395 
PALAU 
4-3-'02. Bloemen uitPalau. 
$ 0.20, 0.34, 0.60, 0.80; twee 



vel met zesmaal 60 c.; twee
maal blok $ 2.. Resp. Euanthe 
sanderiana, Ophiorrhiza 
palauensis, Cerbera manghas, 
Meddinilla pterocaula; 
Bruguiera gymnorhiza, 
Samadera indical, Maesa 
canfieldiae, Lumnitzera 
litorea, Dolichandrone 
palawense, Limnophila 
aromatica; Sonneratia alba, 
Barringtonia racemosa, Ixora 
casei, Tristellateia australasiae. 
Nepenthes mirabilis, 
Limnophila aromatica; 
Cerbera manghas, Fagraea 
Ksid. 
i83'o2. Honden en katten. 
Twee vel met zesmaal 50 c; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
'Himalayan', Noorse boskat, 
'Havana', exotische korthaar. 
Pers, 'Maine coon'; Deense 
dog, whippet, Bedlington 
terriër, golden retriever, 
vlinderhondje, dobermann; 
Britse korthaar, sheltie. 
i83'02. Olympische 
Winterspelen Salt Lake City. 
Tweemaal $ i.. Mannelijke, 
vrouwelijke skiër tijdens 
Super G; velletje met de twee 
zegels. 

PITCAIRNEILANDEN 
54'o2. Opmerkelijke man
nen. 
Viermaal $ 1.50. James Russell 
McCoy {18451924, staats
man, missionaris en zeeman) 
en wapenschild, admiraal sir 
Fairfax Moresby (17861877, 
filantroop) en zeilschip, 
Gerald DeLeo Bliss (1882
1957, postdirecteur van 
Christobal in de panama
kanaalzone) en luchtpost
brief, kapitein Arthur C. Jones 
(18981987, milieubeschermer 
en zeeman) en schip. 
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POLYNESIË 
i22'o2. Wenszegels. 
55, 55, 85, 85 F. Bloemen en 
resp. gefeliciteerd, vrolijke 
feestdagen, gefeliciteerd, 
vrolijke feestdagen. 

_ 93'02. Tiende wereldkam
"^ pioenschap'Va'a'. 
^ 120,180 F. Kanoërs 
Ui 

^ SOJVIALIË 
2 i36'oo. Neteldieren. 
;i 100, 200, 600, 3300 Sh.So. 

Zeeanemonen. 
9Q£ i36'oo. Duikersuitrustin

200, 300, 3500 Sh.So. Resp. 
sportduiker, duiker, duiker 
met luchtslang. 
i36'oo. Honingbijen. 
200,400, 3300 Sh.So. Bijen 

(Apis mellifica) met resp. 
bloesem, maan, honingraat. 
i36'oo. Giraffen. 
200,400, 3300 Sh.So. Giraffa 
camelopardalis met resp. 
jong, takken, bergen. 
ijö'oo. Helikopter. 
100,400, 3500, blok3200 
Sh.So. Resp. lichte helikopter, 
helikopter voor burgers, voor 
militairen, voor transport. 
ijö'oo. Duikboten. 
100, 500, 3000, blok 3300 
Sh.So. Resp. driemaal duik
boot, ontwerptekening. 
i36'oo. Fietsen. 
200, 400, 3200, blok 3000 
Sh.So. Resp. hoogwieler, 
draisine, proeffiets, racefiets. 
ijö'oo. Woestijndieren. 
200, 300,400 3300, blok 
3200 Sh.So. Resp. 
Clamydosaurus kingii, 
Crotalus viridis en vogelspin, 
schorpioen en hagedis, 
Moloch horridus en termiet, 
Camelus dromedarius. 
i2i2'oo. Inktvis. 
100, 200, 600, 3300 Sh.So. 
Octopus vulgaris. 
i2i2'oo. Paardenraces. 
IOC, 200, 600, 3300 Sh.So. 
Resp. ruiter, race, start, 
finish. 
i2i2'oo. Tafeltennis. 
200, 300, 3500 Sh.So. 
Spelscènes. 

SRI LANKA 
27ii'oi. vijfentwintig jaar 
'Bandarnaike Memorial 
Foundation'. 
3.50 Rs. Portret dame, heer 
en gebouw. 

i2'02. Honderd jaar kloos
ter St. Bridget. 
3.50 Rs. Gebouwen. 

ST. HELENA 
i54'02. Sinthelenapluvier, 
Birdlife international. 
10,15, 30, 80 p.; velletje met 
10,15,25, 30, 80 p. (doorlo
pend beeld). Verschillende 
afbeeldingen Charadrius 
sanctaehelenae en beeldmerk 
Birdlife. 

2i5'o2. Vijfhonderdjarig 
bestaan St. Helena. 
Blik op haven Jamestown, 
beeldmerk vijfhonderdjarig 
bestaan en portretten van 
resp. sir William Doveton, 
Canon L. Walcott, gouver
neur H.R. Janisch, dr. W.J.J. 
Arnold. 

S U D A N 
3ii'o2. Dialoog tussen cul
turen 
100,150, 200 D. Driemaal 
wereldbol met vier poppetjes 
van verschillend ras (rood, 
wit, geel en zwart) die ver
bonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 
i42'o2. Alzubairprijs voor 
innovatie en wetenschappe
lijke uitblinkers. 
100,150, 200 D. Driemaal 
portret en beeldmerk waarin 
verwerkt microscoop, 
computer, boek. 

i42'02. Vereniging ter be
vordering wetenschappelijke 
innovatie. 
100,150, 200 D. Driemaal 
beeldmerk met halve maan, 
computer en atoommodel. 
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i32'02. Serie 'verkeersbor
den'. 
Sf 4000. Verkeersborden: 
'u nadert voorrangsweg', 
'verkeer van andere zijde 
heeftvoorrang', 'verplichte 
rijrichting'. 

mms 
'SF4000f 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
i23'02. Zeehonden. 
€ 0.46,0.87. Resp. Phoca 
vitulina, Halichoerus grypus. 

TOGO 
i83'o2. 'United we stand', 
steun voor Verenigde Staten 
bij de gevolgen van 11 sep
tember. 
400 F. Duiven met vlaggen 
Amerika en Togo bij torens 
World Trade Center. 

TURKMENISTAN 
Oktober '01. Tien jaar onaf
hankelijkheid (vervolg). 
Velletje met zesmaal 1000 m. 
velletje met zesmaal 1200 m.; 
velletje met zesmaal 1250 m.; 
velletje met zesmaal r250 m.; 
velletje met zesmaal 3000 m. 
velletje met zesmaal 3000 m. 
Resp. gebouwen en ruïnes: 
Soltan mausoleum, Nusay, 
Gyz Gala, Urgench, Anu, 
Kone Urgench; zesmaal mu
seumvoorwerp, op rand na
tionaal museum; zesmaal ar
chitectuur in Turkmenistan; 
zesmaal architectuur in Turk
menistan; monumenten: 
Oguz han, Seljuk bai, Bairam 
han, Soltan Sanjar, Gorkut 
Ata, Gorogly beg (op rand 
Edermen Gerceklery); monu
menten: Bairam han, Sahyr
lary Kemin, Sahyriary Zelili, 
Sahyrlary Seydi, Sahyriary 
Mollanepes, Sahyriary Mataji 
(op rand president Sapyrmu
ratNijazov). 

SUDAN 

M'i'> 
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i42'o2. Palestijnse intifada. 
100,150, 200 D. Driemaal 
Mohammed Al Dora. 

33'02. Uitroeiing guinea
worm (Dracunculus 
medinensis, veroorzaakt 
dracunculiasis, een parasitaire 
huidziekte). 
100,150, 200 D. Beeldmerk 
en resp. aangetaste voet, 
tekst 'bijeenkomst in 
Khartoum van managers die 
programma uitroeiing 
guineaworm uitvoeren', 
kindje met aangetaste voet. 

■■■■■■■■■ 
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SURINAME 
2ii'oi. Kinderzorg en kerst. 
Sf 1700, 5000. Resp. relaties 
(prettige kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar), judo 
(kind en sport). 

253'02. Boerderij 
'Laranaga'. 
€0.79. 
253'o2. Veldappeltje, 
€0.58. 

TADZJIKISTAN 
i4i'02. Vijftig jaar UNHCR*. 
Velletje met driemaal 0.50 Tr. 
(doorlopend beeld). Moeder 
met kinderen, vluchtelingen 
en doorgestreepte helikopter, 
tekenend kind en regenboog. 
i4i'02. Zevenentwintighon
derdste verjaardag 'Avesto'. 
0.02, 0.03 Tr.; velletje met 
0.70, 0.90,1., 2.Tr. Resp. 
kan met godin Anahita, gou
den bord met afbeelding 
priester; godin Haoma, god 
Farroh, god Surush, godin Din. 

December '01. Turkmenistan
Pakistan. 
500 m. Portret president 
Pakistan. 

URUGUAY 
23io'oi. Dialoog tussen 
culturen. 
24. P. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsenbord. 
29io'oi Commissie voor 
strijd tegen kanker. 
12. P. Gezin laat vlieger op. 

■?■ 4 
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jiio'oi. Twintigjarig bestaan 
krant 'Ultimas Noticias'. 
12. P. Kranten. 



)ii'oi. Basketbalclub 
ïauce. 
2. P. Basketbal in net. 
:2ii'oi. Dag voor vrijwillige 
jloeddonors. 
[2. P. Bloeddruppel als man
letje. 

URUGUAY 

? 
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22ii'oi. Honderdtien jaar 
atletiekclub Penarol. 
12. P. Trofeeën, hand, wa
penschild. 
i2i2'oi. Nationaal museum 
van visuele kunst. 
12. P. 'Momente Cosmico' 
van J. Torres Garcia. 
i32'o2. Frankeerzegel, 
landschap. 
100. P. 'Sierra de los Caraco
les'. 
ig2'o2. Flora. 
5.P. Oxalis Pudica. 

SS CORREOS URUGUAY 

VANUATU 
273'o2. Paarden. 
35, 6o, 75, 8o, 200 vt. Resp. 
werkpaard met ploeg, paar
den bij kudde rundvee, race
paarden, paarden voor toeris
tische trektocht, wild paard 
(laatste zegel ook in blok met 
op rand meer wilde paarden). 

3i7'o2 Postzegeltentoon
stelling Philakorea 2002. 
Blok 200 vt. Gedeelte blok 
273'o2 met beeldmerk Phi
lakorea 2002. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
22'o2. Internationale confe
rentie watermanagement in 
Dubai. 
50 fils. Symbolische afbeel
ding. 

«««■•■■■ 
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253'o2. Vijfentwmtigjaar 
Universiteit Verenigde Arabi
sche Emiraten. 
50 fils, I. Dh. Tweemaal 
beeldmerk. 

VERENIGDE STATEN 
44'o2. Groeten uit Amerika. 
Vel met vijftigmaal 34 c. In 
grote letters naam staat met 
enkele kenmerken, resp. 
Alabama (camellia, slagschip 
USS Alabama, capitol), 
Alaska (Mount McKinley en 
beer met zalm in de bek), 
Arizona (Saguaro (cactus) en 
saguaro bloem, rotsen in 
Monument Valley), Arkansas 
(rivier in Ozark National 
Forest, gebouw' Bath House 
Row' en bomen), California 
(palmen Santa Catalina 
Island, Californische 
papaver. Bay Bridge panora
ma San Francisco), Colorado 
(skiër en bergen in Aspen), 
Connecticut (kerk, haven met 
schepen in Mystic), Delaware 
(capitool in Dover, strand 
staatspark Fenwick Island), 
Florida (ruimteveer Discovery 
vertrekt van Cape Canaveral, 
strand en palmen in 
St. Petersburg), 

Georgia (plantage, Spaans 
mos (Tillandsia usnoides), 
cipressen, perzik), Hawaii 
(strand, gebouwen en gele 
hibiscus), Idaho (watervallen 
Shoshone, bergen en kajak
kers), Illinois (silhouet 
Chicago, mais), Indiana 
(silhouet Indianapolis, over
dekte brug in Parke County), 
Iowa (eenden, schuur en 
silo's). Kansas (maaidorser, 
graanpakhuis, zonnebloem), 
Kentucky (huisje en racepaar
den), Louisiana (paard, 
wagen, hindernis, lantaarn
paal, grote blauwe reiger 
[Ardea herodias]), Maine 
(eland en vuurtoren 
Portland), Maryland (vis 
'skipjack'. Memorial Bridge 
bij Annapolis), Massachusetts 
(Rockport Harbor, Mount 
Greylock in Berkshire Hills), 
Michigan (Renaissance Center 
complex in Detroit, visboot), 
Minnesota (silhouet 
Minneapolis, fijut), 
Mississippi (herenhuis, 
garnalenboot), Missouri 
(silhouet en triomfboog 
St. Louis), Montana (bergen 
in nationaal park Glacier, 
wilde paarden), Nebraska 
(Scotts Bluff, huifkar), 
Nevada (neonuithangbord 
paard en ruiter uit Las Vegas, 
woestijnplanten), New 
Hampshire (Portsmouth, 

hert). New Jersey (zonnebader 
met parasol aan strand, 
silhouet Atlantic City), New 
Mexico (Taos Pueblo, kerk in 
Santa Fe), New York (Niagara 
watervallen. Vrijheidsbeeld), 
North Carolina (vuurtoren op 
Cape Hatteras, vliegtuigvan 
Wright Brothers, duingras). 
North Dakota (heuvels, rot
sen en wilde paarden in 
nationaal park Theodore 
Roosevelt), Ohio (silhouet en 
brug Cleveland), Oklahoma 
(cowboy en silhouet Oklahoma 
City), Oregon (Mount Hood, 
Lost Lake en surfer), Pennsyl
vania (kanon. Liberty Bell in 
Philadelphia, Pocono Moun
tains). RJiode Island (zeil
boot, vuurtoren Rhode 
Island), South Carolina 
(strand bij Myrtle Beach), 
South Dakota (Mount Rush
more National Memorial in 
Keystone, buffel), Tennessee 
(silhouet Nashville, gitaar en 
bergen Great Smoky Moun
tains National Park), Texas 
(langhoornkoe, kapel in San 
Antonio, gele roos), Utah 
(Wall of Windows in Bryce 
Canyon National Park, leeuw, 
lelie), Vermont (skiër, kerk), 
Virginia (houten hek, kanon, 
buitenhuis Oatlands in Lees
burg), Washington (silhouet 
Seattle, Mount Rainier, 
appel). West Virginia (koren
molen, wildwaterkanoërs), 
Wisconsin (boerderij met 
koeien), Wyoming (bergen: 
Grand Tetons, eland). 

264'02. Naaldbos. 
Vel met tienmaal 34 c , door
lopend beeld. Afbeelding van 
naaldbos met dieren en 
plantensoorten die daarin 
voorkomen; van 27 soorten 
zijn dagelijkse en weten
schappelijke namen achter 
op velletje vermeld. 

ig4'02. Wapenschild Mon
seigneur Pompallier, eerste 
bisschop van westelijk 
Oceanië. 
500 F. 

«Ai.r.isj<iianTiNA 
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284'o2. Brandweer. 
85 F. 

WESTSAMOA 
272'o2. Ecotoerisme. 
60, 90 s., $ 1.90, 3.. Beeld
merk Verenigde Naties en 
resp. snorkelaars, kanoërs, 
mensen rond kookpot, 
waterval; ook in strook met 
de vier zegels en middenin 
zegel zonder waarde met 
beeldmerk Verenigde Naties 
en '2002 jaarvan ecotoerisme'. 
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WALLIS EN FUTUNA 
29i'o2. College Finemui in 
Teesi. 
115 F. Tekening schoolge
bouw en tuin. 

53'o2. Mondiale dag van de 
vrouw. 
800 F. Portret koningin Aloisia. 

ZAMBIA 
i6'oi. Zons
verduistering. 
1000,1500, 
1700,1800, 
2200 K. Zons
verduistering 
en resp. vrouw, 
vogel, hagedis, 
man en olifant, 

man. 
307'oi. SOSkinderdorp. 
2500 K. Kinderen. 
2001. President Frederick 
Jacob Titus Chiluba (1943). 
1000,1500,1700 K.; blok 
6000 K. Resp. doctoraalbul, 
tekenen van formulieren, 
Chiluba; doctoraalbul. 
Februari '02. Ter herdenking 
II september 2001. 
Velletje met viermaal 3200 K. 
Vrijheidsbeeld, vlaggen 
Verenigde Staten en Zambia. 
ii2'02. Honderd jaar gele
den eerste Nobelprijzen. 
Drie vel met zesmaal 2000 K.; 
driemaal blok 6000 K. Resp. 
Nobelprijs vrede: Norman 
Borlaug (Verenigde Staten, 

1970), Lester Pearson 
(Canada, 1957), Internationaal 
Rode Kruis (1944), Anwar 
Sadat (Egypte, 1978), Georges 
Pire (België, 1958), Linus 
Pauling (Verenigde Staten, 
1962); Seamus Heaney 
(Ierland, 1995, literatuur), W. 
Fogel (Verenigde Staten, 
1993, economie), g) Günter 
Grass (Duitsland, 1999, 
literatuur), Wislawa 
Szymborska (Polen, 1996, 
literatuur), Dario Fo (Italië, 
1997, literatuur), Jose 
Saramago (Portugal, 1998, 
literatuur); Isaac Bashevis 
Singer (Verenigde Staten, 
1978, literatuur), Gerard 
Debreu (Verenigde Staten, 
1983, economie), Claude 
Simon (Frankrijk, 1985, 
literatuur), Naguib Mahfouz 
(Egypte, 1988, literatuur), 
Camilo José Cela (Spanje, 
1989, literatuur), Czeslaw 
Milosz (Verenigde Staten, 
1980, literatuur); George C. 
Marshall (Verenigde Staten, 
1953, vrede). Toni Morrison 
(Verenigde Staten, 1993, 
literatuur), Gao Xingjian 
(China, 2000, literatuur). 
i82'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Blok 5000 K. Porseleinen 
beeldje uit Tangdynastie. 
262'o2. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en 
ZuidKorea. 
Twee velletjes met vijfmaal 
2000 K.; tweemaal blok 
8000 K. Resp. Ferenc Puskas 
uit Hongarije, affiche Chili 
1962, speler uit Spanje, speler 
uit Engeland, luchtfoto Jeon
justadion in Korea; affiche 
Zwitserland 1954, Stanley 
Matthews uit Engeland, 
speler uit Schotland, speler 
uit België, luchtfoto Daejeon
stadion in Korea; Bryan 
Robson uit Engeland maakt 
doelpunt tegen Frankrijk in 
1982; Salenko Last uit 
Rusland maakt doelpunt 
tegen Kameroen in 1994. 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
23'o2. Nieuwe datum 
melding 3/238, wereld
records bij zoogdieren. 

*: Gebruikte afkortingen: 
OSCB Organization for c. 

Security and Coope => 
ration in Europe ° 

Unesco United Nations _ 
Educational Scienti ^ 
fie and Cultural Or ^ 
ganization — 

UNHCR United Nations ^ 
High Commissioner < 
for Refiigees ^ 

Upaep Union Postal de las 
Americas yEspafiay ^ 0 7 
Portugal W # / 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 24I'0I tot I22'02 
Jaar van de slang; i$i'02 tot 
3ii'03 Jaar van het paard. 
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CANADA-NEDERLAND: 
TULPEN, NATUURLIJK 
Nederland heeft in meer 
dan een opzicht een nau
we band met Canada: 
door het verblijf van de 
koninklijke familie tij
dens de Tweede Wereld
oorlog, de bevrijding van 
ons land en de talloze 
emigranten. Maar er is 
nóg een bindend ele
ment: tulpen. En die rela
tie vinden we terug in de 
Canadese serie tulpenze
gels die op 3 mei werd 
uitgegeven. De vier ze
gels zitten in een postze
gelboekje dat werd uitge
geven ter gelegenheid 
van het vijftigste Canade
se Tulpen Festival in Ot
tawa, het grootste in zijn 
soort in de wereld. Otta
wa dankt er zijn titel 'tul-
penhoofdstad van 
Noord-Amerika' aan. De 
oorsprong van het festi
val, dat dit jaar van 3 tot 
en met 20 mei wordt ge
houden, is te vinden in 
het verblijf van de Neder
landse koninklijke fami
lie in Ottawa en in de be
vrijding van ons land, 
waarbij meer dan 5.700 
Canadese militairen het 
leven lieten. In de herfst 
van 1945 zond Nederland 
als een gift van ons volk 
honderdduizend tulpen
bollen naar Ottawa. Het 
jaar daarop schonk prin
ses Juliana nog eens 
twintigduizend bollen 
aan de Canadese hoofd-

o. stad; dit om haar dank-
° baarheid te tonen voor de 
"̂  ondervonden gastvrij-
^ held. Daarmee werd in 
^ feite een traditie begon-
^ nen: jaarlijks stuurt de 
•j koninklijke familie tien-
=; duizend tulpenbollen 

naar Ottawa. Daar bloei-
OQO en jaarlijks inmiddels 
» ' " meer dan een miljoen tul

pen! 
De lichtgele tulp heet City 
ofVancouuer. De tulp, die 
een hoogte van ca. 70 

centimeter kan bereiken, 
is tegen de achtergrond 
van de skyline van Van
couver geplaatst. 
Bij de zegel met de gele 
tulp (hoogte ca. 30 centi
meter, naam Monte Carlo) 
wordt als informatie ver
strekt dat in het zegel
beeld de tulpenbedden 
aan Dow's Lake, Ottawa 
zijn verwerkt; ik heb ze 
jammer genoeg niet kun
nen ontdekken. 
De derde zegel toont het 
War Memorial in Ottawa, 
samen met de rode tulp 
Ottaiüa (hoogte ca. 50 
centimeter). 
De vierde zegel is de 
meest 'Hollandse' en the
matisch gezien ook de in
teressantste. De paarse 
tulpensoort, The Bishop, 
maakte deel uit van de 
eerste gift van de konink
lijke familie. Op de zegel 
is verder het Ciuic Hospital 
in Ottawa afgebeeld, het 
ziekenhuis waar prinses 
Margriet werd geboren. 
En wat staat er in het eer-
stedagstempel van deze 
emissie? Een molen, voor 
de verandering. 

BELGISCHE 
RASHONDEH 
België gaf op 22 april een 
serie van vijf zegels van 
€0.42 uit ter gelegenheid 
van het honderdjarig be
staan van de Koninklijke 
Kynolo îsche Maatschappij 
der Vlaanderen (KKMV), 
oorspronkelijk de Sociéte' 
Royale Canine des Flandres 
(SRCF), een organisatie 
die sinds 1901 werkzaam 
is in Oost-Vlaanderen. 
Ook in 1986 werd al een 
serie van vier zegels met 
Belgische rashonden uit
gegeven, terwijl in 1993 
een serie van vier zegels 
met Europese katten-
soorten verscheen. Ken
nelijk waren nu de hon
den weer aan de beurt. 

Omdat sommige rassen 
wellicht nog niet eerder 
op zegels te vinden wa
ren, kan de serie een leu
ke aanwinst zijn voor het 
thema Honden. 
De eerste zegel toont het 
Schipperke, een kleine, be
hendige en levendige 
hond met een heel dichte 
pels en uitstekend be
stand tegen strenge 
weersomstandigheden. 
Naar verluidt zouden 
eigenaren van Vlaamse 
aken zwerfhonden van dit 
ras hebben geadopteerd, 
hetgeen zijn naam ver
klaart. Het Schipperke is in 
ieder geval tevreden met 
een bescheiden leefruim
te en is bovendien een 
goede waakhond. 
Bij de Bouvier des Ardennes -
hoofdrolspeler op de 
tweede zegel - gaat het 
om een zuiver ras dat en
kele jaren geleden bijna 
verdwenen was. De 
staartloze, stevig ge
bouwde en krachtige 
hond is van nature wan
trouwig en zoekt dus 
geen contact met onbe
kenden. Als een goede 
waakhond verjaagt hij 
moedig alle indringers 
van zijn territorium en 
verdedigt hij zijn baasjes 
en hun bezittingen. Zijn 
borstelige snor en een 
sikje geven hem een wat 
nors uiterlijk; kortom: 
een hond die inbrekers 
liever niet op hun pad te
genkomen... 

Zegel drie is gewijd aan 
de Sint-Hubertushond, het 
oudste Belgische hon
denras. De jonge ridder 
Hubert, zoon van de her
tog van Aquitanië, ge
bruikte deze hond al bij 
de jacht in de dichte bos
sen van de Belgische Ar
dennen. Later maakte de 
Sint-Hubertushond deel uit 
van de meutes van de ko
ningen van Frankrijk en 
Engeland. Deze laatsten 
herdoopten hem tot 
Bloodhound (bloed- of ras-
hond). Ondanks die 
naam is het is een heel 
vriendelijk beest met een 
goed karakter en een le
gendarische reukzin. 
Brussel gaf zijn naam aan 
het Brussels Gvfonnetje, een 
hond die we tegenkomen 
op de vierde zegel. Het is 
een kleine gedrongen 
hond met lange gladde 
haren die waarschijnlijk 
is ontstaan uit de krui
sing van een Ajfenpincher 
en een straathond. On
danks zijn geringe ge
stalte staat hij zijn man
netje: hij is robuust, in
telligent, vinnig, trouw 
en gehoorzaam. Volgens 
sommige eigenaren to
nen hun gezichts- en li
chaamsuitdrukkingen 
aan dat ze erg gevoelig 
zijn en in staat zijn sub
tiele sociale signalen af te 
geven. 

Op de vijfde zegel heeft 
de ontwerper een thema
tisch functioneel grapje 
toegepast. De vlinder 
naast het leuke hondje 
verwijst naar de naam: 
het gaat namelijk om een 
Epagneul Papillon, ook wel 
Vlinderhondje genoemd. 
Deze kleine gezelschaps
hond met zijn pluim-
staart, zijn fijn getekende 
kopje en zijn grappige 
snoetje is vrolijk van 
aard, heeft een zacht ka
rakter en zoekt toenade

ring tot onbekenden. 
Tenger als hij is, is hij 
toch heel taai: hondjes 
van dit ras bereiken vaak 
een hoge leeftijd. 

DE HIPPIES 
UIT HET BOS 
Misschien lijkt het wat 
overdreven om padde
stoelen 'de hippies uit 
het bos' te noemen, maar 
als we de uit zes zegels 
bestaande serie 'Inheem
se paddestoelen' van 
Nieuw-Zeeland bekijken 
lijkt die omschrijving 
zelfs nog aan de beschei
den kant. De uitbundige, 
bijna extravagante kleu
ren en vormen van de af
gebeelde paddestoelen 
maken wel duidelijk dat 
een wandeling door 
Nieuw-Zeelandse bossen 
een ware ontdekkings
tocht kan zijn. 
Deze jaarlijkse flora- en 
fauna-serie, die op 6 
maart verscheen, mar
keert het officieuze 'Jaar 
van de paddestoelen' in 
Nieuw-Zeeland. De afge
beelde exemplaren ko
men niet voor in Stanley 
Gibbons' paddestoelen
catalogus (tweede druk, 
1997), zodat de reeks 
voor het thema 'padde
stoelen' ongetwijfeld een 
uitstekende aanwinst 
vormt. 
De rode paddestoel (Hy^-
rocybe rubrocarnosa) op de 
zegel van 40 cent komt in 
de herfst voor in ge
mengde bossen rond 
Auckland, Bay of Plenty 
en Wellington. 

Peyo, tekenaar van de fa
meuze Smurfen, heeft 
zich misschien wel laten 
inspireren door de blau
we paddestoel (Entoloma 
hochstetteri) op de zegel 
van 80 cent. 
Het exemplaar op de ze
gel van 90 cent, Aseroe ru-
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op de vliegbewegingen; 
thematisch gezien een 
aanpak die voordelen 
biedt. 
Hoewel sommige vogels 

afgebeeld, een populaire 
spottersplek voor 
roofvogels. De visarend 
(Pandion haliaetus, 45 p.) 
zien we terwijl hij net een 

bro, lijkt eigenlijk meer 
op een zeeanemoon dan 
op een paddestoel. Deze 
paddestoel komt van fe
bruari tot mei in het bos 
voor. 
Ook de paddestoel op de 
zegel van 1.30 dollar, He
ricium coralloides, heeft 
een heel opmerkelijke 
vorm, die doet denken 
aan een conifeer met ijs
pegels. Wie ze wil vinden 
moet in de herfst of vroe
ge winter op zoek in 
South Auckland, Waika
to. Bay of Plenty, Tarana
ki. Wellington of Nelson. 
Kleurrijk is ook 
Thaxterogaster porphyrcus 
op de zegel van 1.50 dol
lar. Die opvallende kleur 
is nodig om insecten en 
wellicht ook vogels aan te 
trekken, die de sporen uit 
de hoed van de padde
stoel opeten en ze daarna 
met hun uitwerpselen 
verspreiden. 
Heel herkenbaar is ook 
Ramana aureorhiza op de 
zegel van 2 dollar, een 
koraalvormige padde
stoel die in de omgeving 
van Waikato en 
Wanganui wordt 
aangetroffen. 

INSECTEN: SOMS 
LEUK OF MOOI 
Er zijn veel insecten die 
'eng' gevonden worden, 
maar bekende uitzonde
ringen zijn het lieve
heersbeestjes ('leuk') en 
de libel ('heel mooi'). 
Beide figureren in de na
tuurserie 'Insecten', die 
Jersey op 18 juni uitgeeft. 
Aanleiding voor de serie 
is het 85jarig bestaan 
van de bijenhoudersver
eniging op Jersey. 
De reeks begint met een 
zegel van 23 p., die  en 
dat ligt voor de hand  de 
honigbij (Apis mellijica) 
laat zien. Overbekend is 
het zevenstippelig lieve
heersbeestje (Coccinella 
septempunrtata, 29 p.). 
Daarna volgen dan wat 

minder populaire insec
ten, die we dan ook niet 
zo vaak op zegels tegen
komen: de groene sabel
sprinkhaan (Trttiflonia 
uendisima, 38 p.), de 
houtwesp (Urocerus^igas, 
40 p.) en de keizerlibel 
(Anax :mperotor, 47 p.). De 
laatste komt op de zegel 
jammer genoeg niet hele

al vaker op zegels zijn af
gebeeld zitten er toch ook 
verrassingen tussen. De 
vogelcatalogus van Stan
ley Gibbons maakt duide
lijk dat ongeveer de helft 
van deze vogels slechts 
zelden op zegels is 
afgebeeld; dat feit maakt 
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maal tot zijn recht. 
Zowel Grzimek al Stanley 
Gibbons lieten me in de 
steek toen ik op zoek 
ging naar de Nederlandse 
naam van de Haiüthorn 
Shield Bufl (Latijnse naam: 
Acanthosoma haemorrhoida
le). 

ROOFVOGELS OP 
ZEGELS ALDERNEY 
Alderney begon op 30 
april met een nieuwe 
reeks 'Trekvogels'. Dit ei
land voor de noordweste
lijke kust van Frankrijk 
ligt aan een van de be
langrijkste trekvogelrou
tes van Europa. Gezien 
de ongerepte natuur op 
Alderney kunnen we de 
voorkeur van de vogels 
begrijpen. Op de eerste 
zes zegels zijn roofvogels 
afgebeeld, met het accent 

de serie extra aantrekke
lijk. 
Het is al meteen raak bij 
de boomvalk (Falco subbu
teo, 22 p.): daarvan vond 
ik slechts één eerdere ver
melding. Op de achter
grond zien we een Duitse 
bunker uit de Tweede We
reldoorlog, bekend als de 
Odeon. De zwarte wouw 
(Miluus microns, 27 p.,hier 
in een vlucht boven 
St. Anne, de belangrijkste 
plaats op het eiland) werd 
al door elf andere postad
ministraties afgebeeld. 
Dertien landen deden dat 
met het smelleken (Falco 
columbanus, 36 p.). De 
wespendief (Pernis apiuo
rus, 40 p.) is daarentegen 
op slechts twee andere ze
gels te vinden. Deze roof
vogel is vliegend boven 
Trois Vaux Valley 

vis heeft bemachtigd  hij 
doet zijn naam dus eer 
aan; deze vogel scoort het 
hoogst met 26 catalogus
vermeldingen. De bruine 
kiekendief (Circus aerufli
nosus, 65 p.) vliegt in de 
buurt van het vliegveld 
van Alderney. De vogel 
wordt daar geregeld ge

Group One Winners) uitgaf 
valt onder het begrip 
'paardenzegels', al wijkt 
de reeks wel sterk af van 
het normale patroon. We 
zien actiefoto's van ren
paarden die zo zijn geno
men dat de combinatie 
jockey/paard naar voren 
springt: de achtergron
den zijn onscherp gehou
den, zodat de indruk van 
snelheid wordt gewekt 
met een geslaagd, 'flit
send' resultaat. 
Desondanks geef ik de 
voorkeur aan de 'fletsere' 
serie Steeplechasma 1752
2002 die Ierland op 12 
maart uitgaf. De strip van 
vier zegels van 38 c. her
denkt het feit dat 250 jaar 
geleden voor het eerst in 
Ierland een steeplechase 
werd gehouden, een bij
zondere vorm van paar
densport die in het mid
den van de achttiende 
eeuw door de Ieren werd 
bedacht. 
De oorsprong van de 
steeplechase moet worden 

signaleerd; wellicht staat 
er ergens in de buurt een 
kippenhok... 
Voor de liefhebbers heeft 
Guernsey Post ook nog zes 
velletjes uitgegeven die 
tien exemplaren van de 
zegels bevatten, vergrote 
afbeeldingen van de des
betreffende vogels en 
nog wat aanvullende in
formatie. Thematisch ge
zien zijn deze velletjes 
niet erg relevant. 

PAARDEN 
'De ene serie is de andere 
niet' is een gezegde dat 
zeker van toepassing is 
op twee series waarin 
paarden de hoofdrol 
spelen. Paarden
verzamelaars beleven een 
topjaar dankzij het 
Chinese 'Jaar van het 
paard'  maar dat mag 
ook wel, want daarna 
moeten ze weer twaalf 
jaar wachten. 
De serie die NieuwZee
land op 7 februari onder 
de titel Neu; Zealand's 

gezocht bij de paarden
rennen die de jagers van 
toen hielden, waarbij ze 
herkenbare landschaps
elementen (zoals toren
spitsen) als start en fi
nish gebruikten. 
De eerste steeplechase be
sloeg de vierenhalve mijl 
tussen de torenspitsen 
van St.John's Church in 
Buttevant en de St. Leger 
Church in Doneraile 
(Cork); Edmund Blake en 
Cornelius O'Callaghan 
waren de deelnemers. 
Wellicht heeft de ontwer
per met de fletse afbeel
dingen op de zegels de 
historische achtergrond 
van de steeplechase willen 
benadrukken. Jammer is 
wel dat de namen van de 
afgebeelde paarden (tus
sen de landsnaam en de 
waardeaanduiding) nau
welijks leesbaar zijn. 
Toch oefenen de zegels 
door hun bijzondere ont
werp een bepaalde aan
trekkingskracht op de 
beschouwer uit. 
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SCOUTING 
Verzamelaars van het 
thema 'Scouting' be
schikken over de Scou-
ting-catalgus van Domfil, 
een lijvig boekwerk van 
bijna 560 bladzijden. Be
staat - gezien het nu al 
ruime aanbod - niet het 
gevaar dat er bij nieuwe 
uitgiften van 'meer van 
hetzelfde' sprake zal 
zijn? Eigenlijk is dat al 
zo, want het aantal zegels 
met het portret van 
Baden-Powell, 'uitvinder' 
van scouting, is bijna niet 
meer te overzien. 
Ook de twee Scouting-se-
ries die ik deze maand 
behandel laten vrij be
kende beelden zien; ze 
verschillen gelukkig wel 
van elkaar als het om de 
vormgeving gaat. Belang
rijker is echter dat de 
twee series afkomstig 
zijn van 'serieuze' lan
den, die tot nu toe slechts 
beperkt aandacht aan dit 
thema schonken. Grie
kenland deed dat in i960 
en 1963 en voegt daar op 
26 juni een serie van vier 
zegels aan toe ter gele
genheid van de wereld
conferenties scouting 
(jeugd en volwassenen) 
die in juli in Griekenland 
worden gehouden. Op 
een van de zegels is daar
om het logo van de we
reldconferentie afge
beeld. Verder valt op dat 
er steeds een of meer 
scouts worden afgebeeld. 
Bij de Ierse zegels gaat 
het vooral om groeps-
acties. De serie verscheen 
op 12 maart ter gelegen
heid van 75 jaar Scouting 
Ireland (voorheen Catholic 
Boys Scouts ojireland), een 
organisatie die nu dertig
duizend leden heeft. Bij 
het 50-jarig bestaan 
(1977) zijn twee gestileer
de zegels uitgegeven. 
Op de eerste Griekse ze
gel zien we links een 
luchtverkenner en rechts 
drie aankomende scouts 
die een boom planten. 
Op de tweede zegel (die 
met het embleem) treffen 
we een scout aan met de 
bekende padvinders-
hoed. Zegel nummer drie 
toont twee scouts met 
een topografische kaart; 
dit ter illustratie van de 
activiteit kaartlezen. De 
vierde zegel heeft als 
hoofdonderwerp hetwa-
terscoutisme. 

Wat de Ierse zegels be
treft: op het linkerexem
plaar van het samenhan
gende paartje van 41 cent 
zetten scouts een tenten
kamp op; daarna is er 

beria (4), iVlicronesie 
(4)en Tuvalu (i) schaar
den zich in dit rijtje. 
Bij de emissie No al tern-
nsmo van Paraguay (19 
december 2001) is de re
latie met de gebeurtenis
sen in New York en 
Washington wat duidelij
ker. De Tiüin Towers van 
het World Trade Center in 
New York zijn afgebeeld 

tijd voor vertier. De rech-
terzegel geeft een beeld 
van de traditionele sa
menzang rond het kamp
vuur. 
Bij het paartje van 57 c. 
gaat het om activiteiten 
in de natuur. Op de lin
kerzegel zoekt een 
groepje scouts zijn weg 
door heuvelachtig terrein 
(hier aangeduid als hill-
lualkin^), terwijl op de 
rechterzegel drie scouts 
aan het kajakvaren zijn. 

BEELDEN MET EEN 
GESCHIEDENIS 
Stadspostzegels hebben 
de charme dat ze vaak za
ken uit de eigen regio to
nen; dat biedt soms on
verwachte thematische 
mogelijkheden. Dat 
bleek al toen we in het fe
bruarinummer de muse
umserie van RegioPost 
JVlidden/Oost Groningen 
behandelden. 
Ditmaal vraag ik uw aan
dacht voor een vergelijk
bare serie, die in novem
ber 2001 door RegioPost 
Annen werd uitgegeven: 
het betrof het eerste vel
letje van tien van deze 
stadspost, dat in januari 
nog werd gevolgd door 
een tweede, oranjekleu
rig exemplaar ('konink
lijk huwelijk'). Helaas 
overleed de eigenaar van 
deze regiopost eind janu
ari, waardoor RegioPost 
Annen per i februari 
2002 moest worden op
geheven. 
Het eerste velletje is op
gebouwd uit vier ver
schillende zegels met 
beelden uit de regio. De 
uil op de eerste zegel 
worclt Anneroele genoemd 
(sinds mensenheugenis 
worden de inwoners van 
het Drentse Annen 
Anneroelcn genoemd). 
Het door een plaatselijke 
kunstenaar gemaakte 
beeldje datwe op de 
tweecle zegel aantreffen 
staat in Gieten. Het 
beeldje, dat omstreeks 
1996 werd onthuld heeft 
geen specifieke beteke
nis, maar het wordt in de 
volksmond Bleke Bet ge
noemd. 
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Over het beeld op zegel 
nummer drie valt wel wat 
te vertellen. Het stelt We
meitje Kruit (1887-1963) 
voor, een inwoonster van 
Gasselte. Omdat haar 
man ziek was moest ze 
zelfde kost verdienen. 
Dat deed ze door in Gas
selte en omgeving op de 
fiets met koopwaar langs 
de deuren te gaan. Ze 
deed dit tot op hoge leef
tijd. De carnavalsvereni
ging ter plaatse nam het 
initiatief voor het plaat
sen van een beeld ter her
denking aan deze beken
de Gasseltse. Het beeld, 
gemaakt door de kunste
naar Bert Kieviet, werd 
op 17 juni 1996 onthuld; 
u vindt het aan de Kerk
straat in Gasselte. 
Thematisch gezien bij
zonder interessant is het 
beeld op de vierde zegel, 
dat de paardenhandel op 
de bekende Zuidlaarder 
paardenmarkt symboli-
sert. Deze markt wordt 
jaarlijks op de derde 
dinsdag in oktober ge
houden. Het beeld werd 
na een plaatselijk initia
tiefdoor de Friese beeld
houwer Frans Ram ver
vaardigd; aanleiding was 
de achthonderdste Zuid-
laardermarkt. Het beeld, 
dat op 13 oktober 2000 
door prins Willem 
Alexander werd onthuld, 
staat bij het oude post
kantoor in Zuidlaren. De 
nu uitgekomen zegel 
past prima bij de fran-
keerstempels (FR10711 
en FR20870) die de ge
meente Zuidlaren ter pro
motie van de paarden
markt gebruikte. 
Het velletje is momenteel 
nog verkrijgbaar (tele

foon 0592-272170 of 
schriftelijk: Ronkels-
kamp 67, 9468 EN An
nen). 

'NEE' TEGEN 
TERRORISME 
Gezien de impact van de 
terroristische aanslagen 
van de elfde september 
zou je verwachten dat 
veel landen een postzegel 
op het thema 'Nee tegen 
terrorisme' op hun pro
gramma hebben staan. 
Nee dus. Er zijn wel lan
den die in het spoor van 
de Amerikaanse United we 
stand-zegel treden, maar 
dan gaat het meestal om 
postadministraties die 
niet erg moeilijk doen 
over een zegeltje meer: 
Grenada (4 zegels), Guy
ana (4), St. Vincent/Gre-
nadinen (i) en de Mar
shalleilanden (6). Ook de 
Caymaneilanden (i), Li-

op de zegel van 700 Gs. 
MongoUë (2) gaf ook een 
zegel uit met de Twin To
wers, maar legt bovendien 
de relatie met de United 
we stand-zegel door de 
tekst Let's unite against the 
terror. 

Opmerkelijk is het blok 
dat Georgië uitgaf. Be
halve een panorama van 
New York toont de zegel 
de tekst We trust you Ame
rica' ('Wij vertrouwen je, 
Amerika!'). De ge
spannen verhoudingen 
tussen Georgië en Rus
land zijn wellicht de ver
klaring. 
Op de meeste zegels staat 
ook het Vrijheidsbeeld in 
New York. 
Een e-mailbericht dat ik 
ontving van de heer H. 
Rozyn naar aanleiding 
van het stukje 'De andere 
Twin Towers' (Filatelie 
van januari jl.) stelt me in 
staat te melden dat de ze
gel van Maleisië met de 
Petronas Twin Towers in 
Kuala Lumpur (al gerui
me tijd het hoogste ge
bouw ter wereld) deel uit
maakt van een serie van 
drie zegels die in 1999 
werd uitgegeven. Later 
verscheen nog een blok 
met een hologramzegel. 
'Terrorisme' mag dan 
een thema zijn met een 
negatieve lading, in de 
thematische filatelie zijn 
er meer van zulke the
ma's die desondanks tot 
de verbeelding spreken 
(zie bijvoorbeeld de vele 
verzamelingen over de 
Tweede Wereldoorlog). 
In dit verband kan nog 
worden gemeld dat het 
Hoogheemraadschap 
Schieland in Rotterdam 



an het normale fran-
:eerstempel met zijn wa-
)en en naam (PB71314) 
)ok het bekende logo van 
ie actie tegen zinloos ge
veld (een lieveheers-
)eestje en de tekst 'ik ben 
egen zinloos geweld') 
leeft toegevoegd. 

CATALOGUS GLAS
SCHILDERKUNST 
onlangs bracht de Filate-
istenvereniging Gabriel 
;en nieuwe catalogus ge-
:iteld Glas ais doorschijnen-
k inspiratiebron (onderti-
:el: Was het maar nooit don-
ceri) uit. Helaas in 
swart/wit, maar een cata-
ogus in kleur voor zo'n 
jeperkt verzamelgebied 
s nu eenmaal geen haal-
aare kaart. Tegenover dit 
'gemis' staan gelukkig 
/eel voordelen. Zeven le
den van Gabriel werkten 
gedurende vijfjaar aan 
dit project. Het resultaat 
mag er wezen: een cata
logus van 150 pagina's op 
A4-formaat, bijgewerkt 
tot december 2001. 

De catalogus biedt een 
overzicht van vrijwel alle 
postzegels (ruim 700) die 
onder dit thema vallen. 
Ze worden gepresenteerd 
in volgorde van jaar van 
uitgifte, samen met de 
landsnaam, de frankeer-

RSPUBLIQUB PRANCAISB r 

I 

waarde en catalogus
nummers volgens Michel 
en Yvert. Er wordt zoveel 
mogelijk informatie over 
het afgebeelde kunstwerk 
verstrekt (afbeelding, 
herkomst, glazenier, 
glasatelier, jaar van uit
voering, enzovoort). Een 
alfabetische index op 
landsnaam, informatie 
over schadelijke en/of 
ongewenste uitgiften en 
een literatuurlijst ontbre
ken niet. 
U kunt de catalogus be
stellen door €17.- (inclu
sief verzending) over te 
maken op Postbankreke
ning 533202 t.n.v. de 
penningmeester van de 
Filatelistenvereniging 
'Gabriel' te Barchem. 

GUINNES WORLD 
RECORDS 
Aan de hype om te probe
ren een plekje te verover

en in het Guinness Boek of 
World Records wordt nu 
ook in filatelistische 
kringen meegedaan. De 
postadministratie van 
Zuid-Georgie en de Zui
delijke Sandwicheilanden 
ontdekte dat er van drie 
walvissen en drie zee
honden een aantal super
latieven kunnen worden 
gekoppeld. Voldoende 
redenen vond men om 
een vel met zes zegels uit 
te geven - en daar werd 
ook nog een blokje aan 
toegevoegd. 
Rechts van de twee rijen 
van drie zegels in het vel 
zijn acht blokjes tekst op
genomen met de 're
cords' waarop deze zoog
dieren kunnen bogen; de 
luidste schreeuw, het 
langste zoogdier, en ga 
zo maar door. 
Waarschijnlijk staan re
dacteuren en medewer
kers van filatelistische 
bladen en verenigingsor
ganen niet te dringen om 
in Guinness opgenomen te 
worden. Toch zijn er wel 
kandidaten. Nee, niet de 
redacteur van deze ru
briek. Die is met zijn ze
ventig jaar nog een 
groentje. Maar wel Lew 
Waller, hoofdredacteur 
van Nature's Wonders, het 
orgaan van de studie
groep Earth's Phsysical 

Features van de American 
Topical Association (ATA), 
zeg maar de Amerikaanse 
vereniging voor themati
sche filatelie. Lew vierde 
op 6 augustus 2001 zijn 
negentigste verjaardag. 

een feit waarvan hij in het 
decembernummer van 
Nature's Wonders verslag 
deed. Dank aan de heer 
J.P. van der Pas uit 
Schimmert die mij op dit 
'record' wees. 

I GUiNltSS WORLD RECORDŜ  

POSTZEGELS (VER-)KOPEN ? 
www.postmunt.nl 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels m omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

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

KILOWAAR MET VEELAL 2000/2001 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRUZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostennjk grote sortering 
W Europa grote sortenng + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen grote variatie + hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 45 00 + € 3,50 porto / Orders boven € 45,- portovnj 

Levering onder rembours + € 5 75 porto Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 
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Meer dan 21.000 artikelen op 1.200 pagina's. Altijd actueel! 
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AANGEBODEN 

Israël postfris per jaargang. 
C J. Kraaijeveld, Turkooislaan 
131, 2332 RK Leiden 
Tel- 06-54983762. 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest. v.a. nr. i. Bijna alles m 
voorraad. Stuur uw no., ontvang 
mijn prijs. F. Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar. 
Tel./fax; 0316-529241. 

Duitsland, 200 versch. grf. 
@12,-. Postr. 972073. 
G. Schonewille, Pr. Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk. 

Rusland collecties 20% 
Michel. C J. van Beveren, 
Apollostr. 351, 3024 TC 
Rotterdam. Tel: 06-23587327. 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W J Manssen. 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk. Tel. 0341417980. 

Liechtenstein - we buy all mint 
stamps. Please ask for order now 
the World biggest buying lists 
(postage charge for each list US 
$/Euro 2.00). Jürgen Wolff S+S 
GmbH, Flughafenstr 61, D-
53842 Troisdorf Fax: -1-49 
2203371546 or free of any charge 
at www.wolfff-sammeIn.de 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels: 50 grams IJsland-
€ 20,-; no grams Finland -
€ 10,-, 140 grams Noorwegen, 
Denemarken of Zweden -
€ 10,- m een brief of op giro
nummer 1624853. Franco thuis. 
Correspond m English. Lennart 
Runfors, Gotlandsgatan i, SE-
602 17 Norrkoping, Zweden. 
Email. lennärt.runfors@swip-
net.se 

Leuk Nederland te koop tegen 
zeer scherpe prijzen. 
A.E. Sanders, tel: 035-622 14 70 
(na 18 00 uur) 

Ned. kinderbedank. maxi 
numkrt. FDC blanco getypt PFR 
autbj., tedelijke prijs. 
J. Laman Trip, tel: 0499-474163. 

Pracht verzameling Indonesië 
vanaf Zonnebloem i t/m 1768 
(mcl. RIS/port/blokjes/Irian B.) 
98% <?ö. Met veel extra's zoals, 
tandingen; zegels uit blokjes; 
blokken van 4, strippen; FDC's 
BIJ koop 7 gratis units. Lijst op 
aanvraag. 
J. Rotmans, Bredevoorde 106, 
3085 TD Rotterdam. 

FDC's onbeschr. vanaf nr. 60 
t/m 442 -̂  I leeg album. Importa 
ie dagbladen vanaf nr. i t/m 264 
-1-1 leeg album. Prijs € 500,-. W. 
Huuksloot, tel: 010-415 34 33. 

^ Websitewwwcovers.myweb.nl 
c^ de site voor Postst. van Ned. 
_ Motief EO en kamppost. F H.H. 
^ Willems, tel: 0475-468 700. 

T.k. poststukken, briefkaarten 
vanaf 1840, effectenrekeningen 
documenten papiernotgeld, enz 
J Briggeman, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne. 
Tel/fax: 0181-485 096. 402 Vogels op zegels pfr. gratis hjst. 
F. Nijhof, 
Van Maanenware 48. 
8014 PRZwoIle Tel. 038-465 37 54, 
email: fred.nijhofcfflkeyaccess.nl 

Ned. verzamelaar ruimt op, o.a. 
13-18 gest € 90,-; 274/277® 
€ 20,- , 374/378©^ € 6,- ; 
641/45 gest. € 8,- ; R82/85©® 
€ 50,- , ook FDC. C. Snel, tel: 
033-245 65 82. 

DDR®© kompl. Jrg. 2o7o vanaf 
1965 Arkenbosch 
Tel. 0455463016 
email carkenbosch@home.nl 
Ook; manco's. 

Te koop 100 grfm USA-Canada-
Australië-N.Zeeland of W.Europa 
€ 3 , - , 1000 grfin wereld € 3 5 , - J 
Pekel, Lichtenbergstr 25, 6433 
BP Hoensbroek Giro 5338059 T 
045-5213901 

Veren.Europa 1956-92 Cept-
Voorl. En Meelop. Specif wordt 
op verzoek toegezonden. B. 
Jansen Tel. 023-5338634 

Partijen, groot en klein. Ook 
losse verkoop. Centro Filatehco, 
0348-423885, www.centrofilate-
lico.nl 

PZM NL t/m 2000 m 10 DAVO-
Alb Compleet met losse zegels € 
650,- B Schepers Tel;0345-
513995 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax: 046-451 27 51. Ook rari
teiten' 

Te koop 100 kg Nederland 
Klein. Prijs in overleg 
inter-stamps P. Hallegraeff 070-
3465016 

Ned. 500 vetsch. zegels (grf-h 
Asl) € 14,- Giro 972073 
G.Schonewille, Pr Beatrixl. 144, 
2286 LD Rijswijk 

Aangeboden: i kilo Duitsland 
brieven, 12 Euro-modern Tel. 
035-6245718 Giro: 1914787, v.d. 
Weijer surprise 

Aangeboden. Rondzendboekjes 
voor rondzenddiensten of parti
culieren J. v.d. Meer, 
0561-688809 

Kilow. Duitsland, ikg. € 35,-
(grf). Postr. 972073. 
G Schonewille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286 LD Rijswijk. 

Nieuwtjes; Westeuropese landen 
o.a. Engeland, Frankrijk enz. Alles 
nominaal -t-10%. Aruba en Ned 
Antillen redelijke prijs. H.O. 
Landegent, Jupiter 107,1115 TL 
Duivendrecht. 
Tel: 020-6993179 

Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwtjes gehele wereld. 
Redelijke prijzen 
H. Sundquest, J. Perkstr 39, 
Papendrecht. 
Tel 078-6153386. 
Email, sundquest@planet.nl 

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. 

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,- + portokosten, girorek.: 
6868218. Henry Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo. 
Tel: 0546-532 155, 
email; hkuipers.3(iDhccnet.nl 

T.k. 215 verschillende F.D.C.'s 
in zeer goede staat, 90% onbe
schreven nrs 86 t/m 327. Cat. 
waarde € 625,- prijs slechts 22% 
ä 625,- IS € 137,-. C. v.d Does, 
tel: 0180-314 720 bgg 013-507 70 
56. 

T.k. Poststukken. Briefkaarten 
vanaf 1840. Aandelen, documen
ten, enz. J Briggeman 
Kantelenweg 70, 
3233 JU) Oostvoorne 
Tel/fax; 0181485036 

Eurocat Europa Inkoop/ver
koop Cept en uitgebreid meelo
pers zegel(s)-blokken-vellen-
ongetand etc Ook voor uw man
co's en nieuwtjes 
Tel: 0180-520069 / 
fax: 0180-523342 
E-mail; pluijmpies(a)hotmail.com 

700 W-Europa of 1400 Wereld 
€ 5,- in brief of giro 3330084 
Boetzkes Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Qatar- we buy all mint stamps 
Please ask for order now the 
World biggest buying lists (pos
tage charge for each list US 
$/Euro 2.00) Jürgen Wolff S-hS 
GmbH, Flughafenstr. 61, D-
53842 Troisdorf Fax: 
-f49 2203371546 or free of any 
charge at www.wolfff-
sammeln.de 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. 0 CH. Ft. ect. v.a. 35% J. 
Romkens, tel. 045-546 28 94. 

Duitsland: 2001 pfr € 90 gest € 
65. 85 versch., vanaf 2000 tot 
heden voor € 10; 450 versch. 
vanaf jan. 90 heden 
€ 45. Gratis serie 554/7 pfr. Giro 
5312882. Verseveld-Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. 
Finse euromuntenset € 20. 
Alleen de 
I en 2ct € 5 Prijslijst Duitsl. 

Portugal,* 1000 verschillend-
€ 45,- (franco). Storten op giro 
1778285 tav F. van Beckum te Den 
Haag. Tevens series en losse num
mers leverbaar. 
Tel. na 19 00: 033-465.78.05 

Nederland postfris v.a. 35%. 
Nederland gebruikt v.a. 3270. 
Tevens België T. van Wijck, tel. 
0115-622474 

GEVRAAGD 

Eirmaperforaties. Koop of ruil 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
Tel: 035-6234423. 

Ruilen 100 zegels Engeland-
Scandinavië, zelfde aantal 
retour. P.M. van Zoelen, 
Pr. Alexanderstraat 25 kmr. 211, 
1814 XK Alkmaar. 

Takje, Francotakje, Francohalfr., 
Puntst op zegel/smk emissie 
1867 en 1869 Ook andere afstem-
pelmgen Aanbieding.aan. H 
Steggink tel:0546-56485i 

Hangzakjes (= kartonnetje met 
velletje). Geef goede prijs. Tel. 
06-51079972 J.C.Erkens 

Mooie collecties vd hele wereld 
Gratis taxatie/vlot afgehandeld. 
W.v.d.Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
Tel:070-3272io8 

Collectie Kombin. uit 
Autom.bk. x en o. J. de Bruijn, 
V. Necklaan 31, 2803 XB 
Gouda. 0182-514185 

Gestopt met postzegels verza
melen? Verzamelaar komt bij u 
langs. J. Dekker, 0299-621339. 

Klassiek Montenegro, gebruikt, 
ongebruikt en op brief(stak). 
Aanbiedingen richten aan: V. 
Coenen, 
Cees van Gendlaan 15, 
4797 CV Willemstad 
Tel: 0168-472 029. 

In- en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collecties. 
M. Breedt Bruijn, 
tel: 033-4946980 of 
06-14679827 (Leusden) 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig W.J Manssen. Laan 
derV.N. 31, 3844AD 
Harderwijk. Tel 0341-417 980 

Alle soorten bundels, zakjes en 
massawaar H. Koning, Postbus 
53087 Den Haag. Tel;070-
3972999 

Postfi-isse frankeergeldige 
postzegels van Nederland en 
andere West-Europese landen 
koopt J.F.P. Peereboom. 
Tel 0499/475622 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
West-Europese landen zonder 
gom koopt P.J.M, van den 
Düngen. Tel. 06/53204122 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M van Dijk, tel: 055-3660475. 

Gevraagd dienstorders tussen 
1914 t/m 1919 en 1933 t/m i960; 
compl. jaarg. gebonden of los. C. 

Avezaat, Burg. Burgerhof 29, 34J 
CX Harmeien. 

Facsimiles van bekende post
stukken gezocht Info of aanbit 
ding, W. Ahlers, 
Pr. Bernhardstr. 9, 
7573 AM Oldenzaal. 

Grootrondstempels PTT Post 
met nr., ook ruilen zie nr 12, 
2002 van dit blad. 
J.M. Hollestein, 
Jacob Vrijstraat 18, 
3076 JG R'dam. 

DIVERSEN 

Ruilen: Stuur mij 100 (of meer) 
zegels van de wereld na 1980 e 
u ontvangt zelfde aantal retour. 
PL.vd Kloet, 
Witte Spaanstraat 23, 
3062 XL Rotterdam 

Wie kan mij meer vertellen over 
perforatiezegels' 
W. Hoek, Het Hogestuk 21, 8431 
KL Oosterwolde. 

www.tijdvooreenfeest.nl 
A.A van derMeij-anangementen 
Tel 070-382 50 37 

Filitalia, contactgroep Italië er 
gebieden, Vaticaan en 
S.Marino bijeenkomsten, veilin
gen en rondzending. 
Inl.:L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstraat33, 
2518 GV Den Haag, 
tel 070-3460328. 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engelan( 
en Gebieden. Blad, meetings, 
veiling, rondzending, bieb Bel 
070-386 02 32, zie www.sgbn-
tannia.nl 
see you' 

Israël; gratis prijslijst en 
verzorging van abonnementen. 
Inl. A Bouwense, 
tel. 0113-212762, 
email: a.bouwense(p)wolmail.nl 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(I E Postzegels 

van der Bijl 1) 

t±=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.wolfff-sammeIn.de
mailto:rt.runfors@swipnet.se
mailto:rt.runfors@swipnet.se
http://Websitewwwcovers.myweb.nl
mailto:carkenbosch@home.nl
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.centrofilatelico.nl
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.wolfffsammeln.de
http://www.wolfffsammeln.de
http://www.tijdvooreenfeest.nl
http://www.sgbntannia.nl
http://www.sgbntannia.nl


BRED E N H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
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Bovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamUsselmonde • Tfelefbon 0104826725 • Fax 0104797065 
emailBredentiof@cs.com • Internet: www.biedenhof.nl 

De VMnkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de v\nnkel gestoten. Besteinng op gito/bankoversdirijving is vokioende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100, geen veaendkosten. 

MISSIE / MIX GROOT EN KLEINFORMAATZEGELS 
prijzen In Euro 

LAND OMSCHRIJVING 500 1 5 9 
GRAM KILO KILO KILO 

AUSTRALIË 

BELGIË 

CANADA 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

ENGELAND 

FINLAND 

FRANKRIJK 

JAPAN 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

NIEUW ZEELAND 

NOORWEGEN 

OOSTENRIJK 

SCANDINAVIË 

U.S.A 

WERELD 

WEST EUROPA 

ZUID AFRIKA 

ZWEDEN 

ZWITSERLAND 

LEUKE MIX MET NIEUW 

MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 

MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 

GROTE VARIATIE MET NIEUW 

GROTE SORTERING MET NIEUW 

HET BESTE MET NIEUW 

VEEL NIEUW 

MEEST NIEUWE ZEGELS 

VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 

GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 

GROTE SORTERING 

LEUKE MIX VEEL NIEUW 

MET DE NIEUWSTE 

DIREKT UIT HET KLOOSTER 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

LEUKE KILO MET 33c ZEGELS 

VEEL LANDEN LEUK 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

GOEDE MIX MET NIEUW 

LEUKE MIX MET NIEUW 

KORT GEKNIPT MET NIEUW 

15,90 

17,50 

20,50 

16,00 

13,75 

9,00 

18,50 

24,50 

15,90 

20,50 

10,50 

19,50 

23,00 

20,50 

15,00 

9,25 

15,00 

17,50 

15,00 

16,00 

15,00 

31,75 

32,50 

30,00 

26,50 

17,00 

35,00 

45,00 

30,00 

41,00 

18,25 

37,50 

43,50 

38,75 

27,50 

17,00 

27,50 

32,50 

27,50 

30,00 

27,50 

147,50 

120,00 

65,00 

80,00 

250,00 

80,00 

131,50 

77,50 150,00 

115,00 190,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN 
WWW.BREDENHOF.NL 

Lti UK: 

Wij zijn gesloten 

van 24 juni t/m 8 \mt 

^mÊÊm M^ÊkÉm m M^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x 

■Mi 

lOx 

PBMstojJSu §QOPBM[L®mÄffi mmnïi^miMï 
L4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L 4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

2450 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 «ANCO ^ ^ U 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 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 125,00 NU 112,50 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 72,60 NU 64,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
ROEMENIE 
SCANDINAVIË 
U S A 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZUID AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OmscMKUViiNU luu gr zou gr 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 6,85 15,90 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 10,90 26,10 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 15,50 38,00 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 6,85 15,90 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 6,85 15,90 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,20 23,80 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 6,00 14,00 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 56,95 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 9,10 22,00 
VEEL NIEUW 2001 15,00 36,50 
LEUKE MIX MET NIEUW 11,35 27,00 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 85,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW 13,40 32,50 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 
LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 30,00 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 11,50 27,50 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,20 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 14,75 35,50 
GOEDE MIX MET TOESLAG 7,00 16,50 
ALLEEN TOESLAG 13,60 32,50 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 11,35 27,50 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,90 38,75 
LEUKE MIX MET NIEUW 5,70 13,50 
LEUK MET KLEINE LANDEN 11,35 27,00 
LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
VEEL LANDEN LEUK 8,00 19,00 
VEEL LANDEN MET NIEUW 9,25 21,50 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 31,80 78,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW 10,50 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 7,25 16,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 8,40 20,40 
ALLEEN TOESLAG MET HOGERE WAARDEN 17,95 42,00 

ouu gi 
30,65 

30,65 
30,65 

43,10 
27,00 

42,50 
72,00 

41,00 

31,00 

25,00 
52,00 

36,50 
41,00 

150,00 

30,00 
38,60 

mailto:emailBredentiof@cs.com
http://www.biedenhof.nl
http://www.bredenhof.nl


U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE STAND OP DE 
INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS AMPHILEX 2002 

waar u deze unieke VOC-brief naast vele andere 
bijzondere poststukken, zegels en verzamelingen 
kunt bekijken die geveild zullen worden in onze 

VEILING 589 van 7-11 SEPTEMBER 2002 

« K 

Complete brief, geschreven te Amsterdam op 2 juni 1784 en verzonden naar de 
VOC-fiandelsnederzetting te Nagepatnam aan de kust van Zuidoost-lndia. Een unieke brief! 

Indien u uw bijzondere verzameling wilt veilen 
kunt u nu profiteren van extra internationale aandacht! 
U kunt voor deze veiling nog inzenden tot 14 juni 2002. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

f 
• • • 
am 
I 
siipp 

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

postbanknr. 17369, bankrek.nr. 423117335 

'C '̂ -̂ i«/C4/" 
j ^ 

/ 

u ^ 

/ 

:^^ 

mailto:info@vandieten.iil



