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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILINI 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

S23D zonder opdruk, 
tax. € 500
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Post China 2$, 
tax. € 7.500,

1 Penny illustrated envelope 

CYPjRUS 

; SPOUNDSi 

NFD INDIÊ 

: 

5 

25 GLD 
■ * — "  ■  ' • "  • 

Cyprus 1 Va, 
tax. € 3.000,

25 G/d Tapanuli, 
tax. € 7.200,

Napels 10, pracht ex. 
tax. € 7.000,

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

ontvingen wij reeds diverse bijzondere inzendingen bestemd voor de daarop aansluitende 

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

inzage liggen. Misschien is dit ook voor u. 

het goede moment om uw collectie 
internationaal te laten veilen 

Uiterste in leverdatum 14 juli. 

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

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

Tel. 0294433020  Fax 0294433055  Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl


OPEN DAGEN 

Combi EUROTIP 15 halen = 10 betalen, 
maximaal twee stuks per adres! 

15 Euro Tippen voor de prijs van 10 Euro Tippen 

PER 5 STUKS 
VOORDELIGER 

Insteekalbums standaard formaat Groot 230 x 305 m m 

8 WITTE BLADEN / 16 BLADZIJDEN 

16 WITTE BLADEN / 32 BLADZIJDEN 

24 WITTE BLADEN / 4 8 BLADZIJDEN 

32 WITTE BLADEN / 6 4 BLADZIJDEN 

BEST.NR 

45.01 
45 02 
45 03 
45.04 

€ 
€ 
€ 
€ 

PRIJS 

3,95 
6,95 
9,95 

12,95 

METTU55ENSTROOK 

8 WITTE BLADEN / 16 BLADZIJDEN 

16 WITTE BLADEN / 32 BLADZIJDEN 

24 WITTE BLADEN / 4 8 BLADZIJDEN 

32 WITTE BLADEN / 6 4 BLADZIJDEN 

BEST.NR. 

45.05 
45 06 
45.07 
45 08 

€ 
€ 
€ 
€ 

PRIJS 

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 

BESTNR 

45 09 
45.10 
45.11 
4512 

€ 
€ 
€ 
€ 

PRIJS 

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

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

PER MAP PLAATS VOOR 2 x 8 MUNTEN 

EUROALBUM MET DE 6 MAPPEN EUROLANDEN 

LOSSE MAPPEN VERKRIJGBAAR PER 6 STUKS 

SET MAPPEN VOOR E U R O B A N K B I L J E T T E N 

SET MAPPEN SAN MARINO, VATICAAN EN M O N A C O 

EUROMUNTENALBUM NEDERLAND 1999-2002 

SET LOSSE MAPPEN NEDERLAND 1999-2002 

BEST.NR. 

23 01 
23.02 
23.03 
23 04 
23.05 
23.06 

PRIJS 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

39,-
9,-
6,-
4,-

30,-
6,-

Super Tip III 
Cadeaucollectie Postfrisse Complete Uitgiften Lady Diana, 
Princess of Wales. 

BESTNR VAN VOOR KORTING 

02 02 ƒ 99,- € 10,- 78% 

02 03 ƒ 24,95 € 10,- 12% 

;PHILAPOSTJ 
, — BERKEL E N R O D E N R I J S , 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

SURFEN 

MAILEN 

010-511 50 99 

010-511 8321 

Postbus 96, 2650 AB ] 
Berkel en Rodenrijs 

www.ph i lapost .n l 

via de site: 
www.phiiapost.nl 

Leveri ngsvoorwaarden 
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 met 
aangenomen, terwijl de retourgarantie vervalt en de 
betalingsverplichting blijft bestaan Betalen binnen 10 dagen 
na ontvangst 

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 TPG Post. 

http://www.philapost.nl
http://www.phiiapost.nl


1 15,-
2 12,50 
3 7 8 -
1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 55,-
4 8,-
5 4, -
6 48,-
6 z.fr. 24,-
7 1,25 
8 1,75 
9 17,-
10 12,50 
11 55,-
12 85,-
12z.fr 4 1 , -
13 2,50 
14 36,-
14z.fr 20,-
16 36,-
16z.fr 20,-
17 9,-
18 36,-
18z.fr. 20,-
20 10,-
21 1 , -
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 27,-
26 2,75 
27 5,75 
28 22,-
29 70,-
29 z.fr 35,-
30/33 3,-
30/33a 3,-
36 3,-
39 3 , -
40 2 , -
41 6,80 
42 3 , -
43 9,-
43a 28,-
43b 10,-
44 42,-
45 7,50 
46 9,50 
47 80,-
47A 95,-
47B 85,-
48 298,-
48z.fr. 150,-
49 70,-
56/76 20,-
65C+Cert. 380,-
61b 50,-
77 0,50 
78 1,50 
79 3,50 
80 luxe 465,-
80 z.fr 290,-
82/83 9,-
84/86 29,-
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 3,50 
95 5,70 
96 5,-
97 17,-
98 10,-
99 24,-
100 19,-
101 luxe 550,-
101 z.fr 275,-
102/03 4,50 
104 85,-
105 66,-
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5,-
121/28 3,50 
129 4,50 
130 125,-
130 zfr. 60,-
131 110,-
132 1 , -
133 9,-
133A 2 2 -
134/35 20,-
136/38 85,-
136/38 Tent. 100,-
139/140 3,00 
141/143 5,40 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven €100,-EURO 

144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184108 
191 los 
195 los 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 ios 
255 ios 
257/60 
260 ios 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 ios 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 ios 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c ios 
356 dlos 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 ios 
469/73 
474/89 
487 ios 
490/94 
495/99 
500/03 
505 ios 
508/12 
513/17 
518/33 
535 

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

31 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
4,50 

78,-
13,50 
4,50 

22,-
13,50 
38,-

6,-
1,20 
8,-

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

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

16,-
14,-
13,-
12,-
4,50 
2,25 
1,50 

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

15,50 
15,50 
3,40 

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

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

40,-
55,-

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

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

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

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

15,-
21 . -
18,-
8,50 

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

30,-
5,50 

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

14,-
6,-
1,-
4,40 
5,50 
1,-
4,-
6,90 
6.75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 
2,75 
3,60 

enz. tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto. 
Gaarne uw 
mancoliist. 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 

15,-
2,-
4,25 
6,-
6,-
8,-
7,75 
6,50 
7,75 
3,50 

Roitanding, los 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 
Rolt. series 
1/18 
19/31 

79,50 
30,-

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

15,-
7,-

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

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

27,-

215,-
75,-

32 
33/56 134,-
57/70 48,-
71/73 68,-
74/77 31 , -
78/81 11, -
82/85 11, -
86/89 13,50 
90/93 21 , -
94/97 21 , -
98/01 17,50 
Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag. 
Porto 
1 7,50 
2 9,50 
2B 19,-
2Af 120,-
3/12 65,-
8 ios 20,-
12 los 15,-
Div typen 
leverbaar 
13/26 36,-
20 ios 22,50 
27 lil 20,-
28 lil 80,-
29/30 6,50 
31/43 77,-
42 ios 27,-
43 ios 45,-
37a 78,-
37b 120.-
44/60 12.-
57a/68a 14,-
67b (0) 60,-
68b (0) 200,-
69/79 4,50 
80/06 8,-
Luchtpost 
1/3 1,75 
4/5 0,75 
6/8 6,50 
9/11 1,25 
12 los 60,-
13 los 70,-
Dienst 
1/8 keur 125,-
9/15 28,-
16/19 20,-
16a/19a 20,-
20/24 3,-
25/26 8,-
27/40 6,-
27+28+30 
Fosfor 7,50 
Telegram 
1 24,-
2 25,-
3 5,-
4 98,-
5 20,-
6 7,-
7 z.fr. 
8 12,50 
9 12,50 
10 18,-
11 19,-
12 215,-
12z.fr 90,-
Postpakket Ver 
1/2 A 3 3 , -
1/2 B 80,-
1/2 C 42,-
Postbewijs 
1/7 190,-
3 ios 40,-
4 ios 45,-
6 ios 7 , -
7 los 25 , -
6A 3 3 , -
7A 3 3 , -

Nleuw franco, 
levering vanaf 
€ 150,-. 

Aiie zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met i<lein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar 
Duurdere soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150,-. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

D.0« Brouwer PhilatelisI 
Ten behoeve van onze internationale clientele 
dringend te koop gevraagd importante collecties, 
winkelvoorraden, investment lots, topnummers: 

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 
Kanaaleilanden 
USA 
UNONY 
Canada 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

€ l,10/£ 
€ 0,70/£ 
€ 0,78/$ 
€ 0,35/$ 
€ 0,37/$ 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

Inlor 
Buile 
HL -

Tel 
fn 
E-ma 

IH l l 
nha 
521 

*31 
*31 
I l a 

e 
en 5 
1 TP 

(073 ) 
(073 ) 

dnxnO 

S-H 

612 
613 
van 

( loganbosch 

ZO 33 
67 39 

otven nl 

bflldlB*) n i k a l a a r laxa teuf 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Sur f ook eens naar o n z e I n t e r n e t s i t e : W W W . V A N L O K V E N . N L 

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://48z.fr
http://12z.fr
http://WWW.VANLOKVEN.nl


De Postadministratie van de 
U N P A J Vererii jde Naties presenteert: 
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Internationaal jaar der bergen A 

er.of ! : H M '"•'•"'W I H /Wk fi 

NATIONS UNIES ?002 I ^ATfONS UMES 2002 

A Onafhankelijkheid Oosttimor L 
Humanitaire, ecologische en culturele thema's worden door de 

Verenigde Naties dagelijks ter discussie gesteld. De postzegels 
van de UNPA zijn de filatelistische bijdrage die deze onderwerpen tot 
uitdrukicing brengt. 
De onvermoeibare inzet van de Verenigde Naties heeft voor een weer

galoze mate aan vrede en veiligheid in een land gezorgd dat op 20 mei 
2002 zijn politieke onafhankelijkheid proclameert. De UNPA viert deze 
gebeurtenis met de herdenkingspostzegels „Onafhankelijkheid 

Oosttimor". 
De berg als bron van energie, leefruimte en plaats van cultuur dient in 

het „Jaar der bergen", een nieuw bewustzijn voor zijn globale betekenis 
als ecosysteem op te wekken. Voor filatelistische bergbeklimmers bie

den deze postzegels prachtige verzameluitzichten. 
Uakari, Siamang, EstebanChuckwalla  sinds 1993 hebben de kleurrij

ke series „Bedreigde soorten" bij verzamelaars een grote populariteit. 
Ook de actuele 10e serie is een indrukwekkende potpourri van afbeel

dingen van talrijke door uitsterven bedreigde dieren. 
Nieuwe thema's, nieuwe postzegels. Geef gehoor aan uwverzamelpas

sie en plaats met een bestelling uw persoonlijke filatelistische accen

ten. Eenvoudig per coupon. 

r ^ 
IK BESTEL: Coupon invullen, afknippen of kopieren en opsturen aan: 
UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, Palais des Nations, 1211 Geneve 10, Zwitserland 

„INTERNATIONAAL JAAR DER BERGEN" 
l I Set van 12 postzegels Euro 6,70 
I I Set van 3 miniatuur vellen Euro 20,00 

„ONAFHANKELDKHEID OOSTTIMOR" 
I I Set van 6 postzegels . Euro 4,20 

„BEDREIGDE SOORTEN 2002" 
I I Set van 12 postzegels Euro 6,20 
I I Set van 3 miniatuur vellen Euro 24,80 

Post en verzendingskosten te betalen na ontvangst 
van de factuur. Euro 2,00 

Voornaam Achternaam 

Postcode/plaats Adres 

Klantnummer (Indien aanwezig) Datum/Handtekening Fi/02 



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

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 

1956 1992 
u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU GELD WAARD 

REKEN ZELF UIT WAT UW VERZAMELING / DOUBLETTEN NU OPLEVEREN !! 
INKOOP PER COMPLETE JAARGANG incl. blokken 

Jaar Aantal 
zegels/bl. 

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

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

Opmerking: 1): Incl. 1 

Inkoop 
in EURO 

290,00 
77,50 
7,00 
9,00 

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

Jaar 
ze 

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

Aantal Inkoop 
gels/bl. in E U R O 

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

.iechtenstein- 2) Excl. Liechtenstein 3) Incl. Sp. Andorra-

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

100,00 
59,00 
72,00 

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

4) Excl.Sp. 

TOTAAL INKOOP CEPT 1956-1992 

Jaar i \.antal 
zegels/bl. 

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

Andorra- 5) Excl. 

** € 3000,-

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

blok Albanië 

-

Inkoop 
in E U R O 

30,00 
45,00 
75,00 

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

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

BLOKKEN POSTFRIS 1974-1992 
Jaar Land 
1974 Monaco 
1975 Monaco 
1976 Monaco 
1977 Monaco 

Portugal 
1978 Monaco 

Portugal 
1979 Monaco 

Portugal 
1980 Monaco 

Portugal 
1981 Azoren 

Madeira 
Monaco 
Portugal 

1982 Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 

* * 
^^ * 

EURO 
17,50 
17,50 
17,00 
17,00 
27,50 
16,00 
18,50 
10,00 
10,50 
5,00 
5,00 
2,50 
2,50 
7,00 
7,50 
6,50 
1,50 
6,50 

Jaar Land 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1983 Cyprus Turks 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1984 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1985 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1986 Azoren 
Cyprus Turks 

• EUROPOST "DE DIEZE" ™ = 
* . . 

* * 
* Nieuwstraat 8 

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

EURO 
7,50 
7,50 
1,50 

28,00 
7,50 
7,50 
9,00 
8,00 
7,00 
7,00 
9,50 
7,50 
8,50 
8,50 

11,50 
10,00 
7,50 
5,00 

Jaar Land 

1987 

1988 

1989 

1990 

europost@euronet.nl 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 

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

H.FL. 
7,50 

12,00 
9,00 
8,00 
8,00 

12,00 
8,00 
8,00 
8,00 

12,00 
8,00 
8,00 
8,00 

13,00 
11,00 
10,00 
8,00 
7,50 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

Jaar 

1991 

1992 

1961 

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

San Marino vel 

CEPT infonummer: 073-6841807 

Openingstijden: di. t/m vrü. 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

EURO 
8,00 

11,00 
8,00 
8,00 
3,00 
8,00 

10,00 
8,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

10,00 
18,00 
8,00 
3,00 

90,00 

mailto:europost@euronet.nl


Jaar Land EURO 
1956 Luxemburg 250,00 
1957 B R D - m w m 3,00 

Itahe 1,00 
Luxemburg 60,00 
Zwitserland 1,50 

1958 Duitsland 1,50 
Itahe 0,50 
Saar 1,00 

1959 Duitsland 1,00 
Luxemburg 1,50 
Nederland 2,00 
Zwitserland 1,75 
Zwits PTT 22,50 

1960 Engeland 4,00 
Ierland 22,00 

1961 San Marino 15,00 
1962 Cyprus 40,00 
1963 Cyprus 33,00 

Ierland 1,00 
Monaco 1,00 
Noorwegen 1,50 
Portugal 7,00 

1964 Cyprus 22,00 
Griekenland 1,00 
Ierland 5,00 
Monaco 1,00 
Noorwegen 1,25 
Portugal 11,00 
San Marino 1,00 

1965 Cyprus 16,00 
Griekenland 1,00 
Ierland 6,00 
Noorwegen 1,50 
Portugal 24,00 

1966 And Fr 1,00 
Cyprus 2,00 
Griekenland 1,00 
Ierland 1,75 
Noorwegen 1,00 
Portugal 20,00 

1967 And Fr 7,50 
Cyprus 2,00 
Ierland 1,50 
Portugal 20,00 
Nederland 
fosfor 1,00 
Noorwegen 1,00 

1968 And Fr 10,00 
Griekenland 1,00 
Ierland 1,00 
Monaco 1,50 
Portugal 20,00 

1969 And Fr 10,00 
Cyprus 1,25 
Engeland 0,25 
Finland 1,00 

LOSSE SERIES 

Jaar Land EURO Jaar Land EURO Jaar Land EURO 
Griekenland 1,00 
Monaco 3,00 
Portugal 27,50 
Zweden 3,50 

1970 And Fr 10,00 
Cyprus 1,50 
Griekenland 2,50 
Ierland 2,00 
Monaco 2,00 
Portugal 27,00 
Turkije 1,50 
IJsland 1,50 

1971 And Fr 13,50 
Cyprus 1,00 
Finland 1,50 
Griekenland 1,50 
Ierland 1,50 
Monaco 5,00 
Portugal 22,00 
IJsland 1,50 

1972 And Fr 14,00 
Cyprus 5,00 
Finland 2,00 
Griekenland 1,00 
Ierland 5,00 
Monaco 1,50 
Portugal 15,00 
Turkije 1,50 

1973 And Fr 12,00 
Cyprus 1,00 
Finland 0,75 
Ierland 1,50 
Monaco 4,00 
Noorwegen 1,25 
Portugal 37,00 
Turkije 1,50 
IJsland 1,50 

1974 And Fr 14,00 
AndSp 1,50 
Finland 1,50 
Ierland 2,50 
Portugal 45,00 
Turkije 2,00 

1975 AndSp 1,50 
Ierland 2,00 
Monaco 1,00 
Portugal 40,00 
Port fosfor 12,50 

1976 And Fr 3,00 
Cyprus Grieks 1,00 
Cyprus Turks 1,00 
Finland 1,00 
Ierland 1,00 
Monaco 1,00 
Portugal 45,00 
Turkije 3,00 

1977 And Fr 5,50 
Cyprus Grieks 1,25 
Denemarken 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 

1978 And Fr 

1,00 
3,00 
1,00 
4,00 
4,00 
5,00 

Cyprus Grieks 1,00 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
IJsland 

2,00 
0,75 
5,00 
1,50 
1,25 
5,00 
2,50 
1,00 

1979 Cyprus Grieks 1,75 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
IJsland 
Turkije 

1980 And Fr 

1,00 
0,50 
2,25 
1,00 
2,75 
1,50 
3,00 
2,00 
2,00 
0,75 

Cyprus Turks 0,75 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
IJsland 

1981 Cyprus Turks 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
IJsland 

1982 And Fr 
Az of Mad 
Denemarken 
Griekenland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
San Marino 
IJsland 

1983 And Fr 
Az of Mad 

1,25 
1,25 
0,75 
1,00 
1,00 
0,75 
1,00 
1,50 
1,50 
0,75 
2,00 
2,00 
1,50 
1,50 
0,75 
1,00 
1,00 
3,50 
1,00 
1,00 
1,50 
3,00 
2,00 
1,00 

Cyprus Turks 15,00 
Denemarken 
Finland 

1,00 
3,00 

Griekenland 
Italië 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
IJsland 

1984 And Fr 
Az of Mad 
Finland 
Itahe 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
IJsland 

1985 Azof Mad 
Denemarken 
Finland 
Itahe 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
IJsland 

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

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

1988 And Fr 
Azor wit" 
Cypr Turks 
Denemarken 
Finland 
Gibraltar 

1,00 
4,00 
1,00 
1,00 
1,50 
8,00 
9,00 
3,00 
1,00 
2,00 
4,00 
2,00 
1,50 
1,00 
2,00 
9,00 
1,50 
1,00 
1,25 
3,00 
4,00 
3,00 
1,50 
1,00 
2,00 

10,00 
1,50 
2,00 
1,00 
3,50 
2,50 

16,00 
3,50 
1,50 
1,50 
1,00 

10,00 
4,50 
4,00 
3,00 
1,00 
1,00 
4,00 
1,50 
2,00 
1,50 
1,00 
7,00 
3,00 
1,50 
3,00 
5,00 
1,50 
1,25 
3,00 
1,50 

Jaar Land EURO 
Luxemburg 2,25 
Mad Wit" 5,00 
Monaco 1,50 
Port Wit" 5,00 
San Marino 4,00 
Turkije 3,00 
IJsland 1,50 

1989 And Fr 2,50 
Azoren 2 wrd 3,00 
Cypr Turks vel 1,50 
Denemarken 1,25 
Finland 2,00 
Luxemburg 1,50 
Madeira 2 wrd 3,00 
Madeira 2644" 5,00 
Portugal 2 wrd 3,00 
Monaco 1,50 
San Marino 9,00 
Turkije 5,00 
IJsland 2,50 

1990 And Fr 2,00 
Azoren 2 wrd 3,00 
Cyprus Turks 2,00 
Denemarken 2,00 
Finland 3,00 
Luxemburg 2,00 
Madeira 2 wrd 3,00 
Monaco 1,50 
Portugal 2 wrd 3,00 
Turkije 2,00 
IJsland 2,00 

1991 And Fr 2,50 
Azoren 2 wrd 2,50 
CyprusTurks 2,50 
Denemarken 1,25 
Finland 3,00 
Luxemburg 1,50 
Madeira 2 wrd 2,50 
Monaco 1,50 
Noorwegen 2,00 
Portugal 2 wrd 2,50 
Turkije 4,00 
IJsland 3,00 

1992 And Fr 2,50 
Azoren 2,00 
Cyprus Turks 2,50 
GibraUar 2,25 
Madeira 2,00 
Monaco 1,50 
Portugal 2,00 
Roemenie 6,00 
Turkije 2,00 
IJsland 3,00 

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

• * * * 
* E U R O P O S T " D E D I E Z E " ^-'^^''^ europost@euronet.nl 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

* ^ ^ ^ 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 
B.G.G. 06-53172 658 

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

mailto:europost@euronet.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 coUectie (onze commissie is beduidend lager dan 

bij welke veiling dan ook) 

Het betalen van tipgeld als U ons belangrijke collecties aanbreng^. 

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

4. Vakbetrokkenheid sinds 1966 (RUIM 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 

www.matelie.net 
infoC^smitsphilately.nl 

i 

http://www.matelie.net


1987  2002: AL 15 JAAR AAN DE TOP 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol met 
stockboeken en/of voordrukalbum(s) en/of FDC 
album(s), kaarten, enveloppen, zakjes etc.etc. van 
Nederland en/of Overzeese Gebieden (op verzoek 
ook gevuld nnet 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 allin, 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) 

19601969 catwaarde € 295,50 Prijs € 65,00 19401949 catwaarde € 752,95 Prijs € 340,00 
(exclusief 346/49, 402/3b & 518/37) 
19501959 catwaarde € 994,65 Prijs € 390,00 
(Inclusief 617/640 & fosfor serie) 

19701976 cat.waarde € 214,90 Prijs € 45,00 
AL ONZE JAARGANGEN KUNNEN OOK PER SERIE BESTELD WORDEN!! 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: JUNI 2002 
048 
ISRAEL Lindner Talbum 1971 1983 bijna compleet postfris met full tab , het album 
kost alleen al een godsvermogen (zonder jaren 1980/1981) € 57,50" ■ 
050 
NEDERLAND Davo Crystal Luxe deel I, bladen 18521979 gevuld va 1945 ong en groot 
deel postfris, ca compl cat w € 1 100,00 deze maand voor € 125,00 
063 
Davo crystal/luxe album Nederland 1950 1986 merendeel gebruikt deels ong/postfris 
vrijwel compleet cat w € 1 170,00 slechts € 120,00 " 
106 
Indonesia, Davo album 19491979 t/m 1974 op enkele zegels na compleet ongebruikt 
en deels postfris tussen 1975 en 1979 o a een 14 tal betere postfrisse blokken cat w 
€ 1 450,00 nu el 10,00 
107 
Indonesia, 2 Davo albums 19491993 tot ca 1970 praktisch compleet daarna redelijk 
gevuld zowel postfris alsmede gebruikt inclusief 27 postfrisse blokken cat w 
€ 1 650,00 slechts € 135,00 
111 
UNIEK STANLEY GIBBONS WERELD VOORDRUKALBUM 'THE IDEAL POSTAGE STAMP 
ALBUM' EEN PRACHTIG 'BOEKWERK' MET ALLE LANDEN (BEHALVE USA, ENGELAND 8r 
KOLONIEN) VAN 1915 TOT 1930 VELE 100EN ZEGELS ZOWEL GEBRUIKT ALSMEDE 
ONGEBRUIKT KWALITEIT VAN DE ZEGELS IS GOED TOT ZEER GOED, ENORME CAT.W 
SLECHTS € 85,00 
113 
Indonesia, Holland album met een zogenaamde "dubbele "verzameling 1950  1974 op 
enkele zegels na compleet, praktisch alles postfris maar ook de "dubbele"verzameling 
gebruikt goed gevuld Totale cat w € 1 650,00 slechts € 17S,D0ii 
114 
Nederland, DAVO LUXE ALBUM DEEL II, ZO GOED ALS NIEUW ( NW PRIJS € 60,00) vanaf 
1960 tot en met 1969 compleet postfris z pi incl kmdvellen cat w € 295,50 nu voor 
€ 95,00 
116 
Ned Antillen, Davo album vanaf 1956 tot en met 1987 GEHEEL COMPLEET postfris z pi 
incl alle vellen, mooie startersverzameling cat w € 655,00 slechts € 130,00 
117 
Import Album, Ned Antillen 19491986 op 2 series na compleet enkele goedkope series 
met plakker, rest alles postfris z plakker, cat w € 760,00 slechts € 140,00ii 
118 
Importa Album, O G postfris en 99% compleet Ned Antillen 7389 cw € 610,00, Aruba 
8689 cw € 106,00, Suriname 7389 cw € 1 250,00, tevens nog wat Indie & NNG cw 
e 150,00 totale cataloguswaarde dus ruim € 2 100,00 éénmalig voor € 295,00 m 
119 
Importa Album OG veel postfris en redelijk compleet Curacao/Antillen tem 1992 cw 
€ 895,00, Aruba t/m 1992 cw € 185,00 NNG& SUR cw ca € 385,00 totaal dus ruim 
€ 1 450,00 nu € 185,00 
120 
Erka album , OG t/m ca 1975, zowel ong, postfris en gebr oa leuk Curacao, LP etc etc 
totale cat w € 1 105,00 slechts € 110,00iii 
121 
Davo album Indonesia 19491976 praktisch compleet, merendeel postfris z pi veel dure 
blokken aanwezig, totale cat w € 1 495,00 slechts € 135,00< 
122 
Davo album Ned Antillen 1949 1985 "dubbel verzameld"dus zowel postfris praktisch 
compleet alsmede zeer goed gevuld met mooi gebruikt totale cat w ruim € 1 200,00 
slechts e 120,00 

123 
Importa album Indonesia 1951971 praktisch compleet zowel ongebruikt als mede 
postfris, veel dure postfrisse blokken cat w € 920,00 slechts € 85,00 
124 
Importa album Ned tndie & Indonesia 1870 1978 veel postfrisse betere series t/m 1974 
redelijk compleet, totale cat w € 1 300,00 slechts € 125,00 n 
125 
Importa album Republiek Suriname 1975 t e m 1998 Hop enkele zegels na compleet 
postfris zonder plakker, totale cataloguswaarde € 2 400,00 éénmalig te koop voor 
slechts € 375,00 
126 
Importa album Curacao/Ned Antillen t/m 1973 incl luchtpost etc ongebr & postfris 
catw € 380,00 nu € 45,00 
127 
Davo album Curacao/Ned Antillen t/m 1982 ong, gebr en postfris vanaf 1960 ca compl 
cw € 725,00 nu € 85,00 
128 
Lindner luxe album Nederland 19531969 op enkele series na compleet postfris z pi, 
catw € 725,00 slechts € 165,00 
129 
2 Davo albums met mooie complete verzameling FDC's Nederland, tussen nrs 105 & 
309 op 8 na onbeschreven cat w € 798,00 slechts € 65,00 ( mcl extra verrassings
album) 
130 
2 Davo albums met pracht verzameling FDC's tussen nrs 41 en 302 vanaf 1965 geheel 
compleet t/m 1992, totaal slechts 9 beschreven/getypte FDC's cataloguswaarde 
€ 892,00 slechts € 85,00 
BUITENLAND 
131 
2 Lindner luxe albums ZWITSERLAND, 50/60 jaren postfris z pi w o Pro Patria, Pro 
Juventute, Dienst, hoge cat w slechts € 125,00 
132 
Davo album Zuid Afrika, jaren 60/70 veel postfris, leuke startersverzameling slechts 
€ 55,00 
133 
Davo album, VATICAAN 1929 1986, prachtverzameling vanaf 1955 geheel compleet 
postfris incl Luchtpost, Blokken etc zeer hoge cataloguswaarde nu éénmalig te koop 
voor € 175,00 
134 
Davo album met leuke startersverzameling Oostenrijk vanaf 18501977 incl LP 8c 
Dienst (on)gebruikt 8r postfris € 75,00 
135 
Schaubek album met beginnersverzameling Zweden tussen 18721966 veel ongebruikt 
slechts € 47,50 
136 
3 Schaubek albums Roemenie 19451973 (on)gebruikt veel zegels/series hoge cat w 
slechts € 120,00 

DEZE LUST WORDT REGELMATIG AANGEPAST, DUS REAGEER SNELI! 

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

(TUSSEN € 2,25 8c € 4,88) 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENÜ 
gTAMPg DIRK N. SLUIS PHILATELIE  GLOBAL STAMPDEALERS 

Cees Buddingh'liof 168,1628 WL HOORN, Tfie Netlierlands  geen winl<el. 
Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

Fax: dag en nacfit 0229264013  Email: dirk.sluis@lietnet.nl giro: 528501 
INI 

GLOBAL STAMP OEALBtS» 

glAMPg 

III 
GLOBAL STAIV DEALERS* 

www.stampsdns.com 

mailto:dirk.sluis@lietnet.nl
http://www.stamps-dns.com
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AANBIEDING  NEDERLAND 

catnr. 

5055 
81 
8283 
8486 
8789 
9094 
95 
96 
97 
102103 
104105 
106 
107109 
110113 
114120 
129 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
166168 
169176 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349 
350355 
356373 
356a/d 
374378 
379391 
379a/d 
392396 
397401 
402403 
405421 
423427 
428442 
444448 
449453 
454459 
460468 
469473 
474489 
490494 
495499 
500503 

POSTFRIS 
prijs 

39,00 
54,00 
18,25 

375,00 
29,50 
12,00 
24,50 
24,50 
60,00 

132,00 
515,00 

5,25 
157,00 

13,25 
49,50 
49,00 

128,00 
57,00 

126,00 
14,25 
19,50 
57,00 
13,00 
12,00 

510,00 
19,25 
41,00 
21,00 

109,00 
27,75 
33,00 
46,00 
39,00 
39,75 

360,00 
60,00 
70,00 

151,00 
67,00 
41,00 
20,50 
95,00 
61,00 
42,00 
48,00 
22,00 
60,00 
68,00 
47,00 
69,00 
43,00 
10,20 
32,50 

8,40 
24,75 
24,00 
23,40 

8,25 
24,00 
24,50 
9,25 

14,50 
22,75 
14,00 

310,00 
23,85 
81,00 
70,00 

7,00 
4,70 
4,90 
2,20 
1,05 
3,75 
1,20 
0,45 
6,00 
0,60 
1,30 
1,60 
4,10 
1,45 

79,50 
3,45 
2,85 
3,30 

cat.nr. prijs 

504505 1,05 
506507 1,55 
508512 3,95 
513517 7,75 
518533 167,00 
534537 715,00 
538541 7,30 
542543 5,15 
544548 8,00 
549 1,10 
550555 25,00 
556560 38,00 
561562 4,65 
563567 12,70 
568572 14,50 
573577 10,45 
578581 12,25 
582 1,10 
583587 9,10 
588591 4,55 
592595 34,00 
596600 6,85 
601 0,35 
602606 10,90 
607611 7,25 
612616 9,00 
617636 6,25 
637640 16,00 
465/634b 8,00 
641645 13,00 
646 1,20 
647648 2,30 
649653 6,30 
654 0,45 
655659 8,00 
661665 5,40 
666670 7,60 
671675 22,00 
676680 6,40 
681682 32,00 
683687 6,35 
688692 6,50 
693694 2,50 
695699 3,75 
700701 4,85 
702706 7,45 
707711 8,15 
715719 5,10 

ROLTANDING 

7173 160,00 
7477 88,00 
7881 45,00 
8285 59,00 
8689 47,00 
9093 82,00 
9497 76,00 
98101 71,00 

LUCHTPOST 

13 135,00 
45 1,15 
68 44,00 
9 44,00 
10 0,70 
11 0,20 
1213 385,00 
14 2,50 
15 0,10 
16 0,55 

INTERNERING 

1 265,00 
2 114,00 

Staat de door U 
gewenste serie 
niet in deze adver

tentie? De ruimte 
is niet toereil<end 
om alles te ver
melden. Informeer 
vrijblijvend naar 
voorraad en prijs 

'Gratis prijslijst met vele postfrisse en ge 

Tel: 077  3 

3% korting 
Giro: 346 82 

POSTZEGELHANDEL 
Hbl POSTZEG 
(Eig.Hans Mans) 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelen 
5911 HM Venio Winkel op m 

51 26 98 (ook ' s avonds 

bij vooruitbetaling. 
65 Banl<: 10 77 01 766 

FRA 
LEVE 

AANBIEDING  OVERZEE 
POSTFRIS Cura9ao 

cat.nr. 

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

Postfris 

13 
416 
17 
1825 
2640 
4144 
4552 
5368 
6981 
8288 

prijs 

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

137,00 
522,00 

6,00 
380,00 

4,50 
5,25 

395,00 
198,00 

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

12,00 
210,00 

1,80 
74,00 

1,10 
0,60 

10,80 

luchtpost 

129,00 
32,00 
34,00 

139,00 
88,00 
19,25 
11,50 
16,00 
11,00 
poa 

Gebruikt Frankeer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1317 
18 
1923 
24 
25 
2628 
2934 
3541 
42 
43 
4456 
5767 
6870 
71a72a 
73 
74 
74a 
7581 
8288 
8999 
104120 
126134 
141152 

6,35 
84,00 

9,25 
14,25 
44,00 
14,00 
6,00 

35,50 
2,00 

12,25 
64,00 
24,00 

9,50 
8,50 

16,00 
5,50 
4,00 

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

2,30 
1,50 

26,00 
poa 

16,00 
18,00 

137,00 
21,50 

üeDruikt luclrtpost 

13 
416 
17 
1825 
2640 
4144 
4552 
5358 
6981 
8288 

52,00 
9,50 

11,00 
115,00 
29,00 
17,50 
9,50 

10,00 
4,00 

185,00 

POSTFRIS Antillen | 
cat.nr. prijs 1 1 

Eerdere nrs. 
u i t e raa rd ook 

v o o r r a d i g . 
Dit is s lech t s 

een greep 

10789 
10802 
10834 
10858 
10894 
1095C 
1097E 
10991 
1102e 
1107C 
11112 
11135 
11167 
11189 
11201 
11225 
1126 
11270 
11314 
11358 
1139C 
11414 
11458 
11498 
11594 
11654 
11756 
1187 
11880 
11914 
11957 
1198 
11990 
12013 
1204 
12058 
12091 
1212 
12138 
12190 
12214 
12258 
12291 
12325 
12367 
12389 
1240 
12414 
12456 
12478 
12491 
12523 
1254 
12557 
12582 
1263 
12643 
12746 
12779 
12803 
12845 
12967 
12985 
1306 
1307 
13083 
13146 
13178 
1319 
13201 
1322 
13236 
13279 
13303 
13345 
1336 
1337 
13380 
13416 

stempelde zegels Nederlanc 

ELHC >ES ^ ^ 
Ä marlrt, Centraml WM' 

aandag gesloten T^ ' ^ 

en weekend) 

NCO 
RING 

Fax: 07 

Internet: www.po: 
Email: info@pos 

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

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

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

10,60 
0,80 

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

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

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

15,00 

i en Overzee. 

^ 
c_ • ^ 

_^ 

7  354 72 42 

tzegelhoes.nl 
zegelhoes.nl 

^.W.Meinhardt 
i n t e r n a t l o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Yvert Jaaroverzicht zegels hele wereld 2001 15,00 

Unitrade spec. cat. Canada 2002 in kleur 25,00 

^ S S ^ f f l f ^ f ^ ^ W ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
Michel cat. Noord & OostAfrika 2002 48,00 

Nieuwe Michelcatalogi 
speciale catalogus Oostenrijk 2002 in € 23,50 
speciale catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2002 in € 23,50 
catalogus Duitsland 2002/2003 in kleur Ouli) 21,50 
catalogus West en MiddenEuropa 2002/2003 (juli) 34,80 
catalogus ZuidEuropa 2002/2003 üuli) 34,80 
wereldcatalogus Automaatzegels 2002 in kleur 25,50 

fA^ili^j'nmiij üïJij j'Ji):JyyJiJjJÜJ ;j=JpJy/^£jJ'Jj JllaiJ/ l i^ j^ icj ' ) 

Schön cat. Euromunten (met afbeeldingen) 5,00 

Winlteltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 17.00, zaterdag 10.00 14.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Emall pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Banl< 80.70.90.077 
Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer

kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
> 

^ 
HANDELSONDERNEIVIING IMPORTEXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen  Fabrikant FILISAFE isur'j iri 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland ^ ^ ^ 
Oude Bredaseweg 6 c  NL 4854 BR Bavel  Tel. (0161) 431983, fax (0161) 433099 
Bank:Rabo,Bave l rek .nr . 10.46.96.761  K.v.K. 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTWnr . NL.0 647 19.455.BOl 

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

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamel het in SCHAUBEK! 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

http://www.po
http://tzegelhoes.nl
http://zegelhoes.nl
mailto:pwmeinhardt@collectura.com


De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Nu ook 
partljenhandelaren 
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 Postzegelliandel 
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 

Te l : 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


BREDENHOF POSTZEGELIMPORT | 
P W ^ [ ^ ^ 1 ? Bovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamUssämonde • Telefoon 0104826725 • Rix 0104797065 

1 V ^ 1 enriailBreclenhof@cs.com • Internet: www.bredenlxrf.nl / 

^ t J ^ rtowink«J'STWpon<1V"n'<'n'^qt^"inT«=*>"i^n>«in9nn»ntl7SniiiironTnlioiHnr|m^ l | 
i M | | J ^ 3 ^ AAaandog is de vtnnkel gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. \ 

[ teMi i i DoiiMMii] Oüoo M![°)o|gii 
PRIJZEN PER STUK NOR/WAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 

wrrre BOEKEN MET TUSSENSTROOK I,OO 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 

i lJiil iSïi^iii i W@@i g^CM^l^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 125,00 NU 105,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 72,60 NU 64,00 

^ 1 
^ ^ w 
\h"i)i 
^ \ 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 

KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
ROEMENIE 
SCANDINAVIË 
U S A 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZUID AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 10« y' '■• ' " 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 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2001 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 

GROOT ASSORTIMENT LASTIG 

LET OP: 
Wij zijn 

gesloten 

van 
24 juni 

t/m 8 juli 

6,00 14,00 
56,95 

9,10 22,00 
15,00 36,50 
11,35 27,00 

85,00 
13,40 32,50 

9,10 21,50 
12,50 30,00 
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 

500 gr 
30,65 

30,65 
30,65 

43,10 
27,00 

42,50 
72,00 

41,00 

31,00 

25,00 
52,00 

36,50 
41,00 

150,00 

30,00 
38,60 

Naast Nederland (**/*/©/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (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 bier 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 3931929 

Postzegelhandel De Viking 
zeer uiteenlopend motief: 

Bloemen VliegtuigenMedisch
SportRuimtevaart Vogels 

en nog veel meer 

daarbij een stock van (bijna) alle 
Europese landen 

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 

Telefoon: 030273 30 30. Fax: 030600 08 65. 

wim.hoeijenbos@wxs.nl 

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

NIEUWE MICHEL EDITIES, 
zojuist verschenen 

Noord en Oost Afrika 2002 (Overzee 4) € 45,50 

Automaatzegels Wereld 2002 €28,

SaargebiedSpeciaalcatalogus 2002 € 21,50 

12 juli: 

Feldpost Handboek 4e editie €45,50 

Europa band 1, West en Midden Europa 2002/03 € 34,80 

Europa band 2, Zuid Europa 2002/03 €34,80 

Duitsland cat. 2002/03 in kleur €21,80 

Kanaal Eilanden Speciaalcatalogus 2002/03 € 21,50 

auf der héióe 
emaii aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 0306924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

ßelgie • Congo * Rwanda • Burundi • Katanga 
•n spadal« oonbledingsn van vcrsdillland* londan 

www.philagodu.be 
JeanPaul Codu • ß.P.10 • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 info@phllagodu.be 

VOOR PRIJSLIJST EN ZOMERAANBIEDINGEN 

\Afv\/v\/. kilov\f aar. nl 
Postzegelhandel J. van HAARLEM 

Postbus 330  6500 AH Nijmegen 

Tel.: 024  3777730 • Fax: 024  3730735 • Email: j.haarlem@wxs.nl 

mailto:enriailBreclenhof@cs.com
http://www.bredenlxrf.nl
mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl
http://www.philagodu.be
mailto:info@phllagodu.be
mailto:j.haarlem@wxs.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag 

'Filatehe bevat buiten verantwoorde 
lijkheid van de redactie de officiële 
mededehngen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen Inhoud/Colofon/AdvertentieindeX 
'Filatehe verschiint in de eerste helft rV'j 1 V 'i"r-'i \ 
van de maand (met m juh) Uit de wcreld van dc filatelie 

^ ^ ^ ^ 418/419/420 
AaTStTÄi ' iP M Verzamelgebied Nederland 
Kl ippen i276BPHuizen 4 2 ^ / 4 2 3 / 4 2 4 / 4 2 5 
Telefoon 035 52 54 391 Nieuw op het postkantoor 
Telefax 0 3 5 5 2 4 0 9 2 6 4 2 6 / 4 2 7 
Email philatelie(5)tip nl TT U T J I T ^ I T ^ ^ I I T T / 
Website !vww go to/fiiateiie Verenigingsbladprijs 2002/ FilaKortrijk! 

428 
Advertentieverkoop L u c h t p O S t n i e u W S 
Brouwer Media bv '^ 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 43*^ 
jeamne de rroye P o s t w a a r d e s t u k k e n 
Telefoon 0334335231 4 3 2 / 4 3 3 

e e ax 033 43 35 25 Bourgondisch genieten van natuur en cultuur 
Abonnemen tenen 4 3 4 / 4 3 5 / 4 3 6 / 4 3 7 / 4 3 8 
en bezorgklachten Verenigingsadressen 
Abonnementenland A-»nl A A^I A ^T 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest ;•• 4 3 9 ' 4 4 0 / 4 4 i 
Telefoon 02513139 39 Bon voor een kleine annonce 
Telefax 0251 310405 AA^ 
E mail aboservicecBaboland nl P n c f y p p p ï h n p k i ' p c ' 
Website wwwabolandnl 1 O S t z e g e i D O C K j e s 

442/443 
Adreswijzigingen Marc Pourpe en de vluchtCairo-Khartoem 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se AAAIAAC 
Cretans van de vereniging waarvan u A." *i'V " i */ ,""1 1 s 4 4 4 ' 4 4 5 
lid bent Individuele abonnees (jaar D u D D e l ' g e p r i C t ' - h o e l a n g n O g ' 
lijksebetalingaan de Stichting) zen 4 4 8 / 4 4 0 
den hun adreswijziging aan de admi R n n H s n a o i n a ' « ; 
nistratie (zie Abonnementen ) D U I l U b p a g i n d S 

450/451/452 
'Hoe word ik abonnee?' Filatelistische evenementen/Stempels 
Er zijn twee abonnementsmethoden AZAIACIC 
I. een collectief abonnement '* ,* ," ' , ,",' V*"i' Vj 4 J 4 ' 4 J 3 
u kunt lid worden van een vereniging Het gouden jubileum van een vakkundig koorddanseres 
diebi) Filatelie is aangesloten (zie 4 5 6 / 4 5 7 / 4 5 8 / 4 5 9 / 4 6 0 / 4 6 1 
Verenigingsadressen elders ,n dit V e r v a l s i n g e n h e r k e n n e n [ 2 4 ] 
nummer) Het abonnementsgeld is ^ >- 'TJ C I C 
dan inbegrepen inde contributie die u 4 ^ ^ ' 4 ^ 3 
aan de vereniging betaalt 'In ons vak IS iedere dag een nieuw avontuur' 
2 een individueel abonnement AÓzL/ilfi'^ 
Voor een individueel abonnement W " 1 
kunt u z ich-met uitzonderingvan **1J l a z e n V O O r u 
België aanmelden bij Abonnemen 4 6 6 / 4 6 7 / 4 6 8 
tenland in Uitgeest (zie Abonnemen g ^ ^ .^^^ ^ b ^ j j . y g ^ LefFe 
ten ) voor €18.40 (Nederland) of -* ^ ' 
€ 3 2 00 (buitenland) Een individueel 47*-* 
abonnement kan per de eerste van een N i e U W e U i t g i f t e n 
mtSfJn^a^ t lSm 'e f s r ' ' ' V̂ V-V- 472/473/474/475/476/477/478/479/48o/48i 
Voor het opzeggen van uw abonne- ^ nemauscn panorama 
ment zie Opzegging' 4 ^ ^ / 4 ^ 3 / 4 ^ 4 

, , Kleine annonces 
Belgische abonnees o r 
Als uin België woont kost een abon 4 ° " 
n e m e n t € i 9 75 te storten op rekening 
000 0350882 33 t n V Penmngmees 
ter Maandblad Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moetworden gezonden' TiZZ J ^ « . . ^ . . « « . « . « ^ . « . t . . ^ 
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 lopen de jd arg a n^ 
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 

'Karakteristiek Kortrijk' is het thema van 
de foto op onze voorpagina. Aanleiding is 
de nationale postzegeltentoonstelling 
FilaKortrijk 2002, die in juh m België zal 
worden gehouden. Drewes Veenstra greep 
de gelegenheid aan om u voor te lichten 
over natuur en cultuur in West-Vlaanderen. 

Advertentie-index 

Pourpe 444 

Een van de 'Kortrijkbijdragen' in ( 
nummer van 'Filatehe' is geschreven 
door Filip Van Der Haegen uit Izegem. 
HIJ beschrijft Mare Pourpe's historische 
eerste vlucht van Cairo naar Khartoem. 

Dubbele pric 448 

MllSl£76BPc B s e s e s T ' ^ A O i s T ' e e 

Onze redacteur voor moderne filatehe, 
Frans Hermse, wijst op iets nieuws: dubbel 
'gepricte' enveloppen Zo blijkt maar weer 

eens hoe interessant het kan zijn om uw 
dagelijkse pos t in de gaten te houden 

Koorddansen 456 

^ 9 DEO I QUEFMzia 

Het koningschap en koorddansen - het 
lijkt een gewaagde vergelijking, maar 
Jeffrey Groeneveld toont in zijn bijdrage 
over de 'gouden' Britse koningin aan dat 
het inderdaad vaak neerkomt op uiterst 
behoedzaam balanceren. 

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penninameester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A van der Hier AIJP 

Copyright. 
© 2002 Maandblad Filatelie 
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41 000 exemplaren 
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S^YHfii E 
VROOM & DREESMANN: PRIMEUR MET 
EERSTE NEDERLANDSE BEDRIJVENZEGEL 

Op 24 april werd in Am
stelveen een zegel ont
huld die onder de naam 
'Bedrijvenpostzegel' 
door het leven zal gaan. 
De heer M.A.J.M, de 
Gruyter, directeur Marke
ting van Vroom & Drees
mann, ontving op het fili
aal in Amstelveen de eer
ste V&Dzegel uit handen 
van mevrouw mr. drs. 
H.W.P.M.A. Verhagen, 
directeur Grootzakelijke 
Markt van TPG Post. 
De Bedrijvenzegel is een 
zegel die speciaal is ont
wikkeld en gemaakt voor 
en door een bepaald be
drijf. Anders gezegd: een 
'zegel van de zaak', die 
bedrijven de mogelijk
heid biedt op hun uit
gaande post hun 'eigen 
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postzegelgezicht' te to
nen. 
De bedrijvenzegel werd 
begin mei voor het eerst 
gebruikt en wel op een 
uitnodiging voor een spe

ciale koopavond voor 
vaste V&Dklanten. 
De Bedrijvenzegel is re
delijk exclusief: TPG Post 
heeft meegedeeld dat er 
jaarlijks maximaal zes 
verschillende Bedrijven
zegels zullen worden uit
gegeven. 

M AJ M deGruijter, directeur Marketing uanV&D ende beujuste zegel 

HARRY POTTER: 
WEGGETOVERD? 

Het internetbedrijf eBay 
heeft onlangs een kavel 
met Tadzjikistaanse 
postzegels, gewijd aan de 
boeken en filmheld Har
ry Potter, van zijn veiling
site verwijderd. Dat 
wordt gemeld in het 
Amerikaanse postzegel

blad Linn's Stamp News. De 
inzender van de kavel. 
Stephen Sullivan, kreeg 
van eBay te horen dat 
Warner Bros. bezwaar had 
gemaakt tegen de veiling 
van de zegels. Het be
wuste multimediabedrijf 
heeft niet alleen alle 
rechten op afijeeldmgen 
uit de Harry Potterfilms, 
maar is ook eigenaar van 
de charocters, hetgeen in
houdt dat het niet is toe
gestaan tekeningen te 
vermenigvuldigen waar
op de gebrilde tovenaars
leerling te zien is. 
En er schijnt nog meer 
aan de hand te zijn, want 
Maria Libera van de We
reldpostunie (UPU) heeft 
meegedeeld dat de zegels 
waarschijnlijk helemaal 
niet van Tadzjikistan 
zijn; het zou om Cinderel
la's (plakplaatjes) gaan. 

BONS ONTWERPT 
KINDERZEGELS 2 0 0 2 

Het thema van de Kinder
zegels van 2002 wordt 
'Kind en Kleur', zo deelt 
de Stichting Kinderpostze
gels Nederland (SKN) mee. 
Ook de ontwerper van de 
emissie (een velletje met 
daarin zes verschillende 
zegels) is bekend: dat 
wordt Jan Bons. De kun
stenaar ontwierp al eer
der postzegels voor PTT 
Post; de Cobrazegels uit 
1988 zijn van zijn hand, 
net als de zegel ter gele
genheid van de vijftigste 
sterfdag van de drukker/ 
kunstenaar Werkman 
(1995) en de emissie be
zetting/bevrijding/VN 
(ook uit 1995). Bons is de 
vijfenzeventigste kunste
naar die ontwerpen voor 
Kinderpostzegels maakt. 

WADPSYSTEEM 
KOMT OP GANG 

Enkele weken geleden 
kwam het Management 
Committee van de World As
sociation Jor the Develop
ment o/Philately (WAPD) 
in Bern bijeen. Belangrijk 
agendapunt was de in
voering van het speciale 
nummersysteem dat 
dient ter bestrijding van 
illegale postzegeluitgif
ten. Het blijkt dat inmid
dels meer dan honderd 
postadministraties te 
kennen hebben gegeven 
aan het systeem te willen 

meewerken. 
Door postzegels een 
uniek 'erkenningsnum
mer' te geven wil de 
WADP voorkomen dat al

lerlei bedrukt papier door 
het leven gaat als 'echte' 
postzegels. Een voor
beeld van zo'n illegale 
postzegelemissie is het 
hier afgedrukte velletje 
van Afghanistan, dat 
puur maakwerk is, ook al 
doet het onderwerp ('Ge
zocht: Usama bin Laden') 
geloofwaardig aan. 
De nominale waarde van 
de zegels daarentegen 
(100.000 AFG) maakt het 
bedrog duidelijk, want 
dat zou neerkomen op 
een frankeerwaarde van 
24.50 euro ofwel 220 
euro voor het hele vel. 

DUITSE DOHNANYIZEGEL KOMT VOOR 
IN TWEE VERSCHILLENDE VERSIES 

Het doet een beetje den
ken aan de commotie van 
een aantal jaren geleden, 
toen er plotseling exem
plaren van een nietuitge
geven Duitse 'Olympiaze
gel' in de kilowaar opdo
ken. 
En ook nu is er weer op
schudding in Duitsland, 
want er is een opmerke
lijke variant gevonden 
van de zogenoemde Doh
nanyizegel, die gewijd is 
aan de in 1945 vermoorde 
verzetsstrijder van die 
naam. 
Twee oplettende verza
melaars hebben elk de 
hand weten te leggen op 
een exemplaar waarbij 
het jaartal '2002' niet 
naast de tekst Deutschland 
staat, maar in de uiterste 
hoek van de zwarte balk 
te vinden is. Het gaat niet 
om een vervalsing en ook 
niet om drukuitschot. 
Van de zegel waren al 
3.200 exemplaren ge
drukt toen een magenta
zweem in het portret 

werd ontdekt. De persen 
werden gestopt en een 
nieuwe versie werd opge
legd, ditmaal met een 
portret dat minder rood 
was. Men maakte meteen 
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van de gelegenheid ge
bruik om het jaartal 
'2002' naar beneden te 
schuiven, tot vlakbij de 
landsnaam Deutschland. 
De 3.200 'rode eerstelin
gen' hadden natuurlijk 
vernietigd moeten wor
den, maar uit de twee re
cente vondsten blijkt dat 
er toch een aantal 'rode 
Dohnanyi's' is doorge
glipt. Mocht u dus post 
uit Duitsland krijgen dan 
is 'oppassen' het parool! 

USPS SLAAT HOUDINI 
IN DE BOEIEN 

Toepasselijk is het wel: 
de Amerikaanse PTT zal 
een 'verdwijntruc' uitha
len met de zegel die in 
juli a.s. ter nagedachtenis 
van de wereldberoemde 
illusionist Houdini zal 
verschijnen. Net zoals 
goochelaars eerst iets la
ten verdwijnen om het 
even later weer tevoor
schijn te toveren verstopt 
de USPS in de zegel een 
'geheime boodschap'. 
Onder normale omstan
digheden toont de zegel 
uitsluitend Houdini's 
portret, een man die fu
rore maakte als 'boeien

koning', iemand dus die ■ 
hoe stevig men hem ook 
knevelde  steeds weer 
wist te ontsnappen. 
Geheel in lijn met Houdi
ni's kunsten is de zegel 
zó gedrukt dat  als ge
bruik wordt gemaakt van 
een speciale decoder  de 
borst van Houdini wordt 
omspannen door een 
aantal forse ketenen. Let
terlijk een boeiende zegel 
dus! 
Een echte noviteit is het 
overigens niet; de Ameri
kaanse posterijen gaven 
in het verleden wel vaker 
postzegels uit die, als een 
soort beveiliging, een zo
genoemde hidden message 
bevatten. 

Linl<s de'normale'Houdini, rechts 'Houdim in chains'. 



NOORSE 'SCHEIDS' BLEEK BIJ NADER 
INZIEN UIT DUITSLAND TE KOMEN 

Op 12 april jl. verscheen 
in Noorwegen een post
zegelserie die het hon
derdjarig bestaan van de 
Noorse voetbalbond her
denkt. Een van de zegels 
toont een scheidsrechter 
die zo te zien een overtre
ding constateert. 
Voordat de zegel ver
scheen werd meegedeeld 
dat de 'scheids' die op de 
zegel zou worden afge
beeld een 27-jarige Noor
se arbiter was, Larsjohan 
Hammer. Geen wonder 
dat Hammer zijn familie 
en kennissen trots op de 
hoogte stelde van zijn na
derende vereeuwiging. 
Maar toen de eerste fo
to's van de zegel in de 
pers verschenen moest 
Hammer tot zijn teleur
stelling constateren dat 
hij in het geheel niet op 
de zegel te ontwaren was. 
In plaats daarvan was een 
hem totaal onbekende 

scheidsrechter te zien. 
Nader onderzoek bracht 
aan het licht dat voor de 
zegel per ongeluk een 
foto was gebruikt van een 
Duitse fluitist, Peter Hertel 
uit Berlijn. 'Gelukkig 
nam de heer Hertel het 
sportief op,' schrijft Pos
ten Norflc in het persbe
richt dat de uitgifte van 
de voetbalzegels bege
leidt. Maar hoe het aan
vankelijk beoogde 'foto
model', de Noor Lars 
Johan Hammer, het op
nam vermeldt de Noorse 
PTT niet... 

VEILING A4 TERUG 
BIJ OUDE EIGENAAR 

Postzeflebeilin^ A4 is weer 
in handen van de oor
spronkelijke eigenaar, 
Wieland Buit, die de vei
ling van Arve Collectors, 
heeft overgenomen. 
De veiling, die in 1996 
door Buit werd opgezet, 
moest door tijdgebrek 
van de eigenaar vrij snel 
van de hand worden ge
daan; Arve kocht het be
drijfin 1997. 
Nu, vijfjaar later, is Post-
zeflelueilin^ A4 in handen 
van Buits postzegelbe-
drijf Stamp land. De vei
ling is in die zin uniek 
dat er uitsluitend partijen 
onder de hamer komen. 

Dat kan variëren van 
mappen en insteekboe-
ken tot dozen. A4 zal on
der andere de complete 
voorraad insteekboeken 
veilen die door verzame
laars in de afgelopen ja
ren bij een ander bedrijf, 
PhilaPost, zijn ingebracht. 
De eerstvolgende kijkda
gen van A4 zijn op 13 en 
14 juni (showroom Phila-
post, Berkel en Rodenrijs) 
en op 21 en 22 juni (Mo
tel Schiphol). De veiling 
zelf zal op 22 juni in Mo
tel Schiphol worden ge
houden. Informatie: 
Stamp Land, Aburahout 
33, 2719 MX Zoetermeer, 
telefoon 06-20284370. E-
mailen kan ook (adres: 
stampland@hotmail.com). 

RODE-KRUISBLOKJE: 
VREEMDE VARIANT 

Er is iets vreemds aan de 
hand met het Nederland
se Rode-Kruisblokje dat 
op 27 april voor het eerst 
werd verkocht. Het gaat 
om een blokje met daarin 
zes dezelfde toeslagze
gels van €0.39+0.19. 
Toen dit nummer van 'Fi
latelie' ter perse ging wa
ren er al drie lezers die 
een vrij spectaculaire va
riant van dat blokje had
den gemeld. In alle geval
len gaat het om blokjes 
die niet alleen geheel on-
getand zijn (wat wel op
merkelijk is, maar nog 
niet meteen spectaculair 
genoemd mag worden). 

maar waarvan bovendien 
de zwarte drukgang (vel-
randbedrukking) ont
breekt. De blokjes wer-
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VAN DIETEN STOPT MET VEILINGEN 
PROEVEN UIT ARCHIEF PTT POST 

In 'Filatelie' van novem
ber 2001 berichtten wij 
uitvoerig over de veiling 
van een collectie proeven 
van postzegels en post-
waardestukken, afkom
stig van PTT Post. Toen 
PTT Postin 1996 besloot 
om afstand te doen van 
deze collectie werd de 
verzameling in zijn ge
heel aangeboden aan het 
Museum voor Communi
catie in Den Haag. Het 
museum maakte van deze 
gelegenheid gebruik om 
er voor te zorgen dat van 
alle proeven ten minste 
één exemplaar in zijn 
collectie terechtlovam. 
Op die manier bleven alle 
proeven voor onderzoek 
beschikbaar. Wat over
bleef- de doubletten -
bood PTT Post vervol

gens aan Van Dieten 
Postzegelveilingen ter 
veiling aan. Het lag in de 
bedoeling dat deze proe
ven verspreid over een 
reeks van veilingen onder 
de hamer zouden komen. 
Tegelijkertijd zou een 
nieuwe, losbladige en ge
detailleerde Proevencata-
logus in afleveringen 
worden uitgegeven. 
In januari stuurde een le
zer van 'Filatelie' een 
brief aan het Algemeen 
Rijksarchief en hij sloot 
daarbij het artikel in ons 
novembernummer bij. In 
de brief stelde hij de 
vraag of het veilen van 
deze proeven wel legaal 
was. De Rijksarchiefin
spectie onderzocht dat. 
In maart kwam de in
spectie tot de conclusie 

UNIEKE PARTIJ PROEVEN 
KOMT ONDER DE HAMER 
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dat de proeven moeten 
worden beschouwd als 
archiefmateriaal dat on
der de Archiefwet van 
1995 valt en dat ze daar
door niet het eigendom 
zijn van PTT Post. De 
Rijksarchiefinspectie 
voegde er aan toe dat PTT 
Post geheel te goeder 
trouw heeft gehandeld. 
Naar aanleiding van het 
onderzoeksrapport som
meerde de staatssecreta
ris van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 
PTT Post de veilingen van 
de proeven onmiddellijk 
te staken. Het ministerie 
onderzoekt nog of ko
pers van proeven die in 
de januariveiling van Van 
Dieten onder de hamer 
kwamen moeten worden 
teruggegeven. 
Het zal duidelijk zijn dat 
de zaak voor Van Dieten 
Postzegelveilingen bij
zonder gênant is en dui
delijk is ook dat het vei
linghuis geen enkele 
blaam treft. 
Van Dieten heeft de vei
lingen van proeven uit de 
collectie van PTT Post 
stopgezet. Ook is het 
werk aan de nieuwe Proe-
vencatalogus beëindigd. 
Wie de luxe opbergmap 
heeft gekocht en/of de 
tweede aflevering van de 
catalogus, krijgt als hij 
dat bij Van Dieten meldt, 
zijn of haar aankoopbe
drag volledig vergoed. 

den ons gemelddoor Nol 
Ruis uit Geldrop, door 
Cees de Wit uit Bergen op 
Zoom en door een verza
melaar uit Loosduinen. 
Uit de gegevens in de ru
briek Verzamelgebied 
Nederland (zie elders in 
dit nummer) blijkt dat de 
bewuste blokjes in zes
kleurendruk zijn vervaar
digd (alle kleuren behal
ve zwart) en daarna van 
de zwarte drukgang, de 
fosforbalk en een laag 
'kristallen' zijn voorzien. 
Pas daarna is er geperfo
reerd. 
Hoe het nu mogelijk is 
dat er velletjes bestaan 
die alleen de eerste be
werkingsgang hebben 
ondergaan (zeskleuren
druk) en daarna toch ge
woon zijn schoongesne-
den (er zitten 24 blokjes 
in een drukvel) is niet 
duidelijk. 
Mochten er lezers van 
'Filatelie' zijn die ook 
zo'n blokje bezitten dan 
worden die verzocht dat 
te melden aan de redactie 
van dit blad. We komen 
er dan nog op terug. 

Twee van de vier zegels die het ouerlijdcn van de Queen Mum herdenken. 

QUEEN MUM OOK OP 
ZEGELS ERG GELIEFD 

In Engeland is een run 
ontstaan op de zegels die 
ter gelegenheid van het 
overlijden van de konin
gin-moeder zijn uitge
bracht. Zodra de loketten 
opengingen vlogen de ze
gels over de toonbank; in 
enkele uren werden zes 
miljoen exemplaren ver
kocht. Het gaat bij de 
Queen Mum-zegels om een 
soort heruitgifte van de 
zegels van 1990, die des
tijds de 90ste verjaardag 
van de koningin-moeder 

luister bijzetten. Het ver
schil met de zegels van 
twaalf jaar geleden is dat 
de nieuwe serie van een 
in zwart gedruke rand is 
voorzien met daarin de 
tekst HM Queen Elizabeth 
the Queen Mother igoo-
2002. 
Een zegsman van de Roy
al Mail liet weten dat de 
drukte aan de loketten ei
genlijk alleen maar kan 
worden vergeleken met 
de belegering die de 
postkantoren ondergin
gen toen de zegels ter 
herdenking van prinses 
Diana verschenen. 

mailto:stampland@hotmail.com


BRIEVENBEURS GAAT 
DE GRENS OVER 
De landelijk opererende 
beurs voor poststukken 
en postgeschiedenis, De 
Brieucnbeurs, gaat de grens 
over. Op zaterdag 7 en 
zondag 8 september van 
dit jaar wordt de eerste 
internationale editie van 
de beurs gehouden in het 
Erasmus Atheneum in 
Kalmthout (België), net 
iets onder Roosendaal. 
Tijdens de twee beursda
gen zullen standhouders 
uit Nederland, België, 
Duitsland en Engeland 
een grote verscheiden
heid aan poststukken, 
stempels, postgeschiede
nis, postwaardestukken 
en literatuur aanbieden. 
Ook is een aantal gespe
cialiseerde verenigingen 
met een stand aanwezig. 
De beurs is gratis toegan
kelijk. De organisatoren 
van De Brieuenbeurs streven 
naar een 'huiskamerach
tige' aanpak, een benade
ring die er voor moet zor
gen dat de bezoekers in 

alle rust en op hun ge
mak kunnen rondkijken. 
Tijdens deze eerste inter
nationale editie kunnen 
de beursbezoekers ken
nis nemen van een foto
tentoonstelling van het 
Gemeentearchief Roo
sendaal met opnames die 
betrekking hebben op de 
posterijen in de genoem
de gemeente. 
De openingstijden van De 
Brieuenbeurs zijn op zater
dag 7 september van 11 
tot 18 uur en op zondag 8 
september 2002 van 10 
tot 17 uur. Het adres van 
het Erasmus Atheneum is 
Ganzendries 14, Kalmt
hout. Als u per trein 
komt: u moet uitstappen 
bij de halte 'Kijkuit' (en 
dus niet op het station 
Kalmthout!). 
Om misverstanden te 
voorkomen: De Brieuen
beurs is geen ruilbeurs en 
handel mag uitsluitend 
door de standhouders 
worden gedreven. 
Wie meer informatie 
wenst kan terecht op de 
website www.filatelie.org. 

KOENE RIDDER OP 
STRIPZEGEL 

De Post, de Belgische PTT, 
heeft het emissiepro
gramma van het jaar 
2003 bekend gemaakt. Te 
zijner tijd wordt het vol
ledige programma in 
onze kolommen vermeld 
(onder andere in de ru
briek 'Filatelistische eve
nementen), maar nu la
ten we u alvast weten dat 
de zegel die in het kader 
van het thema 'jeugdfila
telie' zal uitkomen een 
dappere stripheld laat 
zien. Het gaat om de Koe

ne Ridder, een creatie van 
Frangois Craenhals. De 
zegel krijgt een waarde 
van 0.52 euro. 
Op dezelfde dag 19 mei 
2003  komt ook nog een 
zegel ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
uit, gewijd aan iVlail Art. 

Franfois Craenhals' Koene Ridder. 

'FAKTEURKE': NU 
OOK PER EMAIL 

't Fakteurke Aktueel heet de 
convocatie die de filate
listenvereniging 't Fak
teurke Mergelland maan
delijks rondstuurt. De 
pubücatie is sinds enige 
tijd ook per email be
schikbaar; leden die toe
gang tot het het Internet 
hebben krijgen 't Fakteur

ke Aktueel voortaan in de 
vorm van een Worddo
cument in de bus, par
don: in hun emailbox. 
De vereniging wil te zij
ner tijd  afhankelijk van 
hoe er op de digitale ver
spreiding van het blad 
wordt gereageerd  over
gaan tot het stopzetten 
van de verzending per 
snailmail, lees: perTPG 
Post. 

AMSTERDAM 2002 : 
SCHRIJF NU IN! 

Op 2 en 3 november a.s. 
houdt de Organisatie Dag 
van de Postzegel Amster
dam een tentoonstelling 
in de categorieën 2 en 3, 
getiteld Amsterdam 2002. 
Er zullen ook eenkader
inzendingen en jeugdcol
lecties te zien zijn. 
De expositie wordt ge
houden in het Huygens
college, 2e Constantijn 
Huygensstraat 31 in Am
sterdam. De openingstij
den zijn op zaterdag 2 
november van 10 tot 17 
uur en op zondag 3 no
vember van 10 tot 16 uur. 
Het is nog mogelijk om u 
voor deze tentoonstelling 
aan te melden. Inschrijf
formulieren zijn verkrijg
baar bij mevrouw A.C. 
Hoogerhuisvan Schel
len, Van Baerlestraat 
i4bv, 1071AW Amster
dam, telefoon/ fax 020
6734323. Als u wilt deel
nemen moet uw inschrij
ving uiterlijk 30 juni 2002 
binnen zijn. 

VETERANENZEGEL 
HIELD KORT STAND 

Niet alleen verzamelaars 
en handelaren, maar 
zelfs beambten van som
mige postkantoren ver
spreidden op een bepaald 
moment het gerucht dat 
de Honoring Veteranszegel 

van 34 cent met een wap
perende vlag en de tekst 
Continuing to Serve door de 
Amerikaanse PTT was in
getrokken. De ingeno
men zegels zouden in 
grote aantallen vernietigd 
zijn. 'Niets van waar,' 
zegt Cathy Yarosky, 
woordvoerster van de 
U.S. Postal Service. 'De ze
gel is niet ingetrokken en 
niet vernietigd. Er was zo 
veel vraag naar  zeker na 
de gebeurtenissen van de 
elfde september  dat we 
op een gegeven moment 
gewoon uitverkocht wa
ren.' 

NIEUW: STAMPGAUGE BEPAALT 
TANDING VIA HET INTERNET 

Triom/der Techniek was 
ooit de slogan waarmee 
onze (toenmalige) natio
nale trots, Philips in 
Eindhoven, zijn aller
nieuwste (uit)vindingen 
placht aan te kondigen. 

S Het is deze reclamekreet 
° die zich opdringt als je 
— als verzamelaar kennis 
= maakt met een noviteit 
"^ die de Amerikaanse web
^ site Stamp2.com introdu
5 ceerde: het meten van ze
i geltandingen per inter

net. Wie van deze (gratis 
d9A verstrekte en geheel vrij
" ■ V blijvende) dienstverle

ning gebruik wil maken 
kan een gescand plaatje 
van een zegel uploaden, 
waarna na een aantal se

conden een venster ver
schijnt met daarin gege
vens die kunnen helpen 
bij het vaststellen van de 
maat van de tanding. 
Ook wordt aangegeven of 
de zegel perfect, mooi 
danwei minder mooi is 
gecentreerd. Het bewuste 
zegelplaatje moet wel op 
de harde schijf van de 
computer staan. 
De redactie van 'Filatelie' 
zond een foto in JPEG
formaat in en kreeg bin
nen tien seconden een 
heldere analyse van de 
zegel. Wie het ook eens 
wil proberen: het pro
gramma heetStampGauge 
en is te vinden op de web
site u)u;.stamp2.com. 

SPLINTERNIEUWE AUTOMAATSTROKEN VAN 
NOORWEGEN BESTAAN IN TWEE TYPEN 

De komende jaren zal de 
Noorse PTT in alle grote 
postkantoren zegelauto
maten plaatsen. De stro
ken die uit deze automa
ten kunnen worden ver
kregen laten een doseup 
van een uil zien. 
De stroken uit de auto
maten lijken sprekend op 
die uit de automaten van 
de Portugese PTT. Dat is 
geen toeval, want zowel 
de Noorse als de Portuge
se automaten worden ge
leverd door hetzelfde be
drijf: Newvision. In Noor
wegen komen touch sereen
apparaten van het type 
Epost 2000JW te staan. 
De eerste automaat werd 
enkele maanden geleden 
bij de Filatelistische 
Dienst in Oslo geplaatst. 
Niet lang daarna versche
nen de automaten ook op 
de kantoren en werd het 

Onder: postkantoorstrook, bouen: 
strook uon dejïlatelistische dienst. 

duidelijk dat er twee ty
pen verkrijgbaar zijn. De 
stroken die uit de auto
maten op de postkanto
ren worden verstrekt 
hebben namelijk een iets 
kleiner type waardeaan
duiding dan op de stro

ken is te vinden die wor
den geleverd door de fila
telistische dienst van 
Noorwegen. Het onder
scheid tussen de twee 
strokentypen wordt dui
delijk gemaakt door af
beeldingen in het Noorse 
verzamelaarsblad Norsk 
Filatelistisk Tidsskrijt van 
april jl. 

SIR PAUL ONTWERPT 
ZEGELS VOOR MAN 

In zijn vroege jeugd 
schijnt Paul McCartney 
een van de twee nog le
vende Beatles  een uit
stapje naar het eiland 
Man te hebben gemaakt. 
'Ik weet nog hoe mooi 
het er was en hoe vrien
delijk de mensen waren,' 
zegt Paul. 'En dat voor 
een opgeschoten knulle
tje uit Liverpool!' 
En nu, een halve eeuw la
ter, doet Sir Paul iets te
rug: hij ontwierp voor de 
PTT van Man een serie 

postzegels. Van McCart
ney is bekend dat hij 
sinds een aantal jaren 
verslingerd is aan de 
schilderkunst, dus een 
'bijbaantje' als postzege
lontwerper is niet zo'n 
heel gek idee. We moeten 
daar meteen aan toevoe
gen dat de muzikale mul 
timiljardair geen cent 
vangt voor zijn ontwer
pen: het geld dat met de 
serie verdiend wordt gaat 
naar AdoptAMinefield, 
een liefdadige organisa
tie die hulp verleent aan 
de slachtoffers van de 
mijnenvelden. 

http://www.filatelie.org


1919 R i e t d i j k 2002 
Onze Voorjaarsveiling was een groot succes. 
Wij mogen ons nog steeds verheugen in een groeiend aantal deelnemers, 
welke zowel d.m.v. schriftelijke biedingen alswel door een bezoek aan onze 
veilingzaal hun vertrouwen in ons uitspreken. Er is o.a. veel belangstelling 
voor het betere materiaal, terwijl zeer hoge prijzen worden gerealiseerd 
voor zeldzame en mooie stempels. Ook collecties Buitenland zijn erg gewild 
en brengen prima prijzen op. Misschien ook voor u een reden om eens 
informatie bij ons in te winnen? 

Wilt u uw verzameling of voorraad (deels) verkopen? 
U kunt vanaf heden weer inzenden.Wij zijn u graag van dienst! Voor onze 
volgende veiling, die in het najaar van 2002 zal worden gehouden kunt u 
dagelijks materiaal inleveren, ook tijdens de Amphilex 2002 in de RAI te 
Amsterdam. Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 
kluis. Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. 
Neemt u gerust eens contact met ons op! 

Rietdijk is ook uw vertrouwen waard! 
* Ruim 83 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobij lage; 
* Extra publiciteit bij importante objecten; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering; 

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

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(5)xs4.all.nl 
WEBSITE: vvwvi'.xs4all.nl/ -dziewon/fila/druktech.htm 

BLOKJE TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJK 
VAN WILLEM ALEXANDER EN MAXIMA 

Op IQ januari van dit jaar 
verscheen een blok met 
twee verschillende zegels 
van 39 cent ter gelegen
heid van het huwelijk van 
Willem Alexander en 
Maxima. De blokjes wer
den gedrukt bij The House 
ofQucsta in vijfkleuren 
rasterdiepdruk op een 
Application Techniques Nou-
ueaux-pers. De zegels zijn 
in vijfkleuren gedrukt: 
oranje, rood, zilver, don
kerblauw en zwart. 
Het artikelnummer is 
220161. In de linkeron-
derhoek van elk blokje 
staat een barcode: -t-7773. 
Het blokje heeft de vol

gende randverschijnse
len. Er werd gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
zes blokken. Het geper
foreerde modelvel is niet 
voor akkoord getekend. 
Op de ondervelrand staat 
een lange horizontale 
zwarte lijn. Paskruizen 
vinden we in de uiterste 
hoeken. Op de bovenvel-
rand (te beginnen boven 
blok i) zien we drie oran
je rechthoekjes, gevolgd 
door driehoekjes: oranje, 
rood, oranje, donker
blauw, oranje, zilver, 
oranje en zwart. Rechts 
daarvan, halverwege de 
velrand, staat een viertal 

gekleurde vierkantjes 
met daarin uitgespaard 
letters die naar de kleu
ren verwijzen: R (rood), B 
(donkerblauw), S (zilver) 
en K (key ofwel zwart), dit 
alles in een oranje kader. 
De cilinders zijn opval
lend genoeg alle vijf ge-

^eheel nieumejosforesccntie... 

graveerd met de volgende 
rastermaat: 7.5/5.5 onder 
een hoek van 60 graden. 
De drukrichting is R. 
De blokken hebben 
scheerperforaat 13 /̂4:14 
(27 tanden horizontaal/ 

, 21 tanden verticaal). Als 
I we het blok om zijn hori

zontale as draaien dan 
zijn de restjes papier aan 
de gomzijde naar links 
omgeslagen (tegen de 
drukrichting in). De deci
male perforatiemaat is 
13.85:14.00. 
Het papier is fosfores-
cent rasterdiepdrukpa-
pier van Tullis Russell, 
dat aan de beeldzijde on
der ultraviolet licht geel 
oplichten minutenlang 
nalicht (fosforesceert); 
aan de gomzijde licht het 
niet op. Qua fosforescen-
tie is dit geheel nieuw 
voor Nederlandse zegels. 
Het papierdoorzicht is 
III, de papierrichting <-> 
(liggend, in de lengte
richtingvan de zegel); de 
gom is C2. 

DE ZOMERPOSTZEGELS VAN 2 0 0 2 : 
IN HET TEKEN VAN DE FLORIADE 

Op 2 april 2002 ver
scheen een blokje met 
tien zegels (zes verschil
lende ontwerpen) van 39 
cent, dat bij The House of 
Questa in vierkleuren off
set werd gedrukt op een 
Mitsubishi-pers. De ze
gels zijn uitgevoerd in 
vier kleuren: cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
Als we de postzegelhan-
del buiten beschouwing 
laten (waartoe ik de Col
lect Club ook maar reken) 
zijn de blokjes uitslui
tend verkrijgbaar in ge
sloten enveloppen. Dit is 
hoogstwaarschijnlijk ge
daan om te verhinderen 
dat de 'rozengeur' verder 
komt dan de enveloppe. 
Het ziet er niet naar uit 
dat de geur aan een van 
de drukkleuren is toege
voegd (zoals bij de Zwit
serse Chocosuisse-zegels 
gebeurde), maar is in de 
vorm van kristallen op de 
bedrukte vellen ge-

^ strooid. Wie voorzichtig 
=> over de zegels strijkt kan 
c« de 'zanderige' kristallen 
— goed voelen. Bij nadere 
= beschouwing lijken de 
"2 kristallen ook wat meer 
^ op de fosforbalk voor te 
5 komen. Opvallend is dat 
^ andere emissies die in 
°- dezelfde periode bij The 

JAA House ojQuesta werden ge-
4 X A drukt vergelijkbare kris

tallen vertonen - voorna
melijk op de fosforbalk -
maar geen geur versprei
den! Overigens waren dit 

de eerste bij Questa ge
drukte Nederlandse ze
gels met een fosforbalk. 
Misschien zijn de kristal
len bij andere emissies 
toegepast om te zien of 
ze wel aan de zegels ble
ven vastzitten? 
De randverschijnselen 
van het blokje zijn als 
volgt. Het blokje is ge
drukt in drukvellen van 
viermaal vier blokken. 
Het geperforeerde mo
delvel is niet voor ak
koord getekend. Op alle 
velranden van het drukvel 
staan tussen de blokken 
snijlijnen; in de vier hoe
ken zijn dat twee haaks 
op elkaar staande lijnen. 
In alle hoeken en op drie
kwart van de linker- en 
rechterrand staan pas-
kruisen. Op de linkervel-
rand zijn vier korte hori
zontale balken tegen el
kaar aan gedrukt; van bo
ven naar beneden zijn ze 
aangebracht in de kleu
ren cyaanblauw, geel, 
magenta en zwart. Daar
onder zien we achtereen
volgens: het woord LAY-
EDGE; vier blokjes in cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart (van boven naar 
beneden); de met de ba
sis naar links geplaatste 
tekst Q5107 Dutch Post 
Summer stamps WIP Stamp-
size: 35.96x25.73mm, 
trims 150x105mm. Purup 
305# ^g6g DGB; een pas-
kruis; een barcode met 
een niet leesbare tekst er 

onder. Op de rechtervel-
rand staat boven het pas-
kruis een vierkleurige 
balk waarvan de intensi
teit van boven naar bene
den oploopt. Op de on
dervelrand zijn vier hori
zontale balken over de 
gehele breedte aange
bracht, gedrukt in (van 
boven naar beneden) cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart. Geheel links
onder staat onder de bal
ken nog iets van (Q5107 
Dutch summer WP-stcp) 
210800. De drukrichting 
is O. 
De rastermaat is R120 
(Hiline 300 ofwel 300 lij
nen per inch, dus per 
centimeter (delen door 
2.54) 118,1 lijnen. De af-

1>PTV0ST 

zonderlijke offsetplaten 
zijn als volgt gerasterd: 
cyaanblauw onder een 
hoek van 75 graden, geel 
o, magenta 45 en zwart 
15 graden. 
De blokken zijn voorzien 
van kamperforatie: 
i4'/4:i4'/2 (19 tanden ho-
rizontaaI/26 tanden verti
caal). De perforatie loopt 
door in de zij randen van 
het blok. De velranden 
van het drukvel zijn links 
niet doorgeperforeerd en 
rechts wel, dat wil zeg
gen: uiterst links zitten 
nog tien perforatiegaten 
in de rand. Tussen de 
blokken zit horizontaal 
een ruimte van één zegel. 
De decimale perforatie
maat is 14.77:14.46. 

In de linkeronderhoek 
staat de tekst Art.nr. 
220360 en in de rechter
bovenhoek van elk blokje 
vinden we een product
barcode; +7797-
Het papier is niet-fosfo-
rescent offsetpapier van 
Tuüis Russell, dat noch 
aan de beeldzijde, noch 
aan de gomzijde oplicht 
of nalicht. Het geheel 
kleurt 'paars'; er is dus 
sprake van een totale re
flectie van het ultraviolet
te licht. De fosforbalken 
lichten geel op en kort 
na; ze zijn als vijfde 
kleur(?) aangebracht. Het 
papierdoorzicht is III met 
papierrichting | (dwars 
op de lengterichtingvan 
de zegel), de gom is C2. 

1 0 GEURENDE ZOMERZEGELS 

phalaenopsis tuïipa 

10 X steun voor het 
F*. NOS 

Juderenhulp 

Zomerpostzegels 2002 ('Flonadezetjels') gemende kristallen vooral op de/osforbalken 



DE VERRASSIHGSZEGELS VAN 2 0 0 2 
(PROVINCIEBLOKKEN IN CARNETS) 

Sinds 12 maart verschijnt 
elke twee weken een blok 
met twaalf postzegels van 
39 cent, gewijd aan een 
van de twaalf provincies. 
Elk blok heeft twee ko
lommen van zes dezelfde 
zegels, met daartussen 
zes vignetten met speci
fieke, op de provincies 
betrekking hebbende af
beeldingen. De blokken 
zijn in vierkleuren offset 
gedrukt bij The House of 
Questa op een Mitsubishi
pers. De zegels zijn uit
gevoerd in vier kleuren: 
cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart. In de 
rechterbovenhoek van elk 
blok staat een 'volgnum
mer' voor elke provincie. 
In de linkeronderhoek is 
met een numeroteur een 
volgnummer aange
bracht. 
Het dertiende blok in 
deze reeks, dat tijdens 
Amphilex 2 002 zal worden 
uitgebracht, heeft een 
iets andere indeling: 
 twee kolommen met zes 
zegels boven elkaar, daar 
tussenin in een blanco 
ruimte; links en rechts 
van elke kolom zes af
beeldingen die specifiek 
slaan op de provincieze
gel ernaast; 
 op de vignetten links 
staan van boven naar be
neden de Friese doorloper 
(Friesland); Jan Pelleboer 
(Drente); IJsselmcerpalin^ 
(NoordHolland); Vier
daagse (Gelderland); het 
Dommeldal (NoordBra
bant) en de zeehond (Gro
ningen) 
 rechts zien we op de 

vignetten (ook van boven 
naar beneden) Deijtsblauu) 
(ZuidHolland); de Vecht 
(Utrecht); asperges (Lim
burg); klootschieten (Over
ijssel); AnnieM.G. Schmidt 
(Zeeland) en de lepelaar 
(Flevoland). 
Ook heeft dit dertiende 
blok in plaats van een 
nummer de gedrukte 
tekst art.nr. 220273 ^^ 
rechtsonder een product
barcode (+8814). 
Op de eerste twaalf blok
ken zit geen productbar
code. Dat is ook niet no
dig, want de blokken 
worden verkocht in een 
net 'boekje' dat voorzien 
is van een productbarco
de op de achterkant van 
de omslag: +7957 (Fries
land), +7964 (Drente), 
7971 (NoordHolland) 
etc. Wie er problemen 
mee heeft om deze pro
ducten te betitelen als 
een 'boekje' (het zijn ze
ker geen automaatboek
jes en ook geen hang
boekjes) kan wellicht le
ven met de enigszins def
tige term carnet. Ook is 
nergens in de buurt van 
de zegels iets over de arti
kelnummers te vinden: 
220261 t/m 220272. 
De provinciezegels zijn 
gedrukt in drukvellen van 
driemaal drie blokken. 
Elke provincie heeft een 
rij van drie blokken op 
het vel. 
Op de linker en rechter
rand staan tussen de 
blokken snijlijnen en in 
alle vier hoeken en op 
driekwart van de boven
en onderrand paskrui

sen. Op de rechtervelrand 
zien we vier lange, verti
cale, tegen elkaar ge
drukte balken; van links 
naar rechts zijn de druk
kleuren cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
Op de bovenvelrand, op 
de linkerhelft, staat een 
vierkleurige balk met een 
van links naar rechts in 
kracht toenemend inten
siteitsverloop. Op de on
dervelrand (v.l.n.r.) staan 
een vierkleurige balk (cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart); het woord LAY
EDGE; de tekst Cyan, Yel
louj, Magenta, Black (in de 
desbetreffende kleuren); 
de tekst Q5124 Dutch Post 
Surprise Stamps FORM 2', 
'3x 5/let(3)25.73mmX 
35.96 mm, Trims: 123 x 
170mm','Purup 305# 3969 
DGB, Paper: 457x584mm; 
een paskruis; de barcode 
'^$CHQoo5i2402oooo'^; 
een paskruis. 
Dit zijn de randverschijn
selen zoals ik ze aantrof 
bij de blokken gewijd aan 
Friesland (i=boven), 
NoordHolland (3=mid
den) en Drente (2=onder). 
Bij de andere drukvellen 
zijn de gegevens op de 
velrand soms net iets an
ders en is ook de volgor
de van de drie soorten 
boven elkaar anders: 

Bij Gelderland (4 = boven), 
NoordBrabant (5= mid
den) en Groningen (6=on
der): 
 Q5155 Dutch Post Surprise 
Stamps 46 FORM 2; 
 •^$CHQoo5i55020ooo'^. 

Bij Limburg (9=boven), 
Utrecht (8=midden) en 
ZuidHolland (7=onder): 

 Q5162 Dutch Post Surprise 
Stamps 7g FORM 2; 
 •'$CHQoo5i6202oooo'^. 

Bij Flevoland (12 =boven), 
Zeeland (ii=midden) en 
Overijssel (io=onder): 
 Q5187 Dutch Post Surprise 
Stamps 1012 FORM 2; 
 *$CHQoo5i87020ooo'^. 

Bij het afsluitende blok 
nummer 13, TujaalfPro
uincies (alle 3x3 blokken): 
 Q5201 Dutch Post Surprise 
Stamps 13 FORM 2; 
 ''■$CHQoo5i8702oooo'* 
(sic!). 

Enkele van de geperfo
reerde drukvellen waren 
voorzien van een stan
daardetiket van Questa 
met daarop de tekst Litho/ 
Gravure check hst en een 
aantal aandachtspunten 
zoals: 
Job: 5124 Form 2 
 Date:24/oi/o2 A. Acht
hen 
Job: 5155 Form 2 
 Date: 13/02/02 
Job: 5162 Form 2 
 Date: 20/02/02 A. Acht

hen 
Job: 5187 Form 2 
Date: 13/03/02. 

Op het ongeperforeerde 
drukvel van het Twaalf 
Prouinciesblok staat de 
handgeschreven tekst Ac
coord PTT Post 10/4/2002. 

De drukrichting is R. De 
rastermaat is R120 (Hiline 
300, ofwel 300 lijnen per 
inch, dat is 118,1 lijnen 
per cm). De rasterhoeken 
van de afzonderlijke off
setplaten zijn als volgt: 
cyaanblauw 75 graden, 
geel o, magenta 45 en 

Proumnezegels losse uelleties, zoals hierboven, morden met uerkocht, de zegels zijn uitsluitend m mapjes ('cornets') uerkrij^baar 

zwart 15 graden. 
De blokken hebben kam
perforaat i4'/2:i4'/4 (26 
tanden horizontaal/19 
tanden verticaal). De zij
randen van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. De velranden van 
het drukvel zijn rechts 
niet doorgeperforeerd, 
links wel. Tussen de 
blokken zit horizontaal 
een ruimte van één zegel. 
De decimale perforatie
maat is 14.46:14.77. 
Het papier is nietfosfo
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell, dat noch 
aan de beeldzijde noch 
aan de gomzijde oplicht 
ofnalicht. Het geheel 
kleurt 'paars', hetgeen 
wijst op een totale reflec
tie van het ultraviolette 
licht. De fosforbalken 
lichten kort op (geel) en 
na; ze zijn als vijfde 
kleur(?) aangebracht en 
net als bij de Zomerpost
zegels vertoont de fosfor
balk  maar ook de rest 
van het zegeloppervlak 
(in dit geval reukloze) 
kristallen. Het papier
doorzicht is III met pa
pierrichting I (dwars op 
de lengterichting van de 
zegel); de gom is C2. 

GOUDEN JUBILEUM 
'DE EFTELING' 

Op 14 mei 2002 ver
scheen een boekje met 
vijf verschillende postze
gels van 39 cent, gewijd 
aan het gouden jubileum 
van het familieattractie
park De Efteling in 
Kaatsheuvel. Vooraf
gaand aan deze emissie 
werd geen informatie 
verstrekt; kennelijk 
wenste men de emissie 
geheel en uitsluitend ten 
eigen bate te benutten. 
In de rubriek 'Nieuw op 
het postkantoor' zijn uit
voerige emissiegegevens 
te vinden over het boekje 
en over de afbeeldingen 
op de vijf zegels die het 
jubileum herdenken. 

■litf 



RODEKRUIS POSTZEGELS IN HET TEKEN 
VAN DE TIENDE BLOESEMTOCHT 

Op 27 april 2002 ver
scheen een blok met zes 
postzegels van 39+19 c , 
gewijd aan de tiende 
Bloesemtochtvan het Ne
derlandse Rode Kruis. 
Het blok werd gedrukt bij 
The House oJQuesta (zes
kleuren offset) op een 
Mitsubishipers. Eerder 
drukte Questa o.a. de ze
gels 'Nieuwe Kunst'. De 
zegels zijn in zeven kleu
ren gedrukt: cyaanblauw, 
groen, paarsgeel, magen
ta, geel en zwart. 
Op de rechterrand staat 
met de basis naar rechts, 
naast zegel 4, een barco
de: +8077; naast zegel 6 
is de tekst Art. nr. 220460 
aangebracht. 
Het blokje is in drukvel
len van achtmaal drie 
blokken vervaardigd. Het 
geperforeerde modelvel 
was niet voor accoord ge

RodeKruisblokje ook uoomen van 
(reukloze) kristallen 

tekend. Op alle velranden 
staan tussen de blokken 
snijlijnen. In alle vier 
hoeken en op driekwart 
van de linker en rechter
rand zien we paskruisen. 

Op de onderrand is een 
Brunnerbalk gedrukt 
met zes kleuren, waaron
der een lange horizontale 
zwarte balk. Op de rech
tervelrand, op de boven
helft, staat een verticale 
balk met kleuren die in 
intensiteit oplopen. Op 
de linkervelrand zien we 
(van boven naar bene
den): horizontale balkjes 
in magenta, rood, geel, 
cyaanblauw, groen en 
paars ; het woord: LAY
EDGE; tegen elkaar ge
plaatste blokjes in de zes 
kleuren; de tekst Q5111 
Dutch Post Red Cross Stamp 
step. StQtnpsize. 25 73 x 
35.g6mm, trims 74x140 
mm. Purup 305# 396 
linear; een paskruis; een 
barcode met een met
leesbare tekst daaronder. 
De drukrichting is O. 
De rastermaat is R120 
(Hilme 300, ofwel 300 lij
nen per inch/118,1 lijnen 
per cm). De rasterhoeken 

van de afzonderlijke off
setplaten zijn als volgt: 
cyaanblauw 45 graden, 
magenta 45 graden. De 
overige kleuren zijn niet 
gerasterd; zwart komt al
leen op de blokrand voor, 
rood alleen in het kruis 
en paars alleen bij het 
PTTlogo. 
Bij een geperforeerde 
drukvel was een stan
daardetiket opgeplakt 
van House of Questa met 
daarop Litho/Grauure check 
hst en een aantal aan
dachtspunten zoals: 
Job: 5111 
 Date:05/o2/o2 
De blokken hebben kam
perforaat i4^U:i4'li (19 
tanden horizontaal/26 
tanden verticaal). De zij
randen van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. De velranden van 
het drukvel zijn boven en 
onder niet doorgeperfo
reerd, links is de velrand 
geheel doorgeperforeerd 

en rechts maar met tien 
perforatiegaten. Tussen 
de blokken zit horizon
taal en verticaal een 
ruimte van één zegel. De 
decimale perforatiemaat 
is 14.77:14.46. 
Het papier is nietfosfo
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell, dat noch 
aan de beeldzijde noch 
aan de gomzijde onder 
ultraviolet licht oplicht of 
nahcht. Het geheel kleurt 
'paars', dat wil zeggen 
dat het ultraviolette licht 
geheel wordt gereflec
teerd. De fosforbalk licht 
kort op (geel) en na. Net 
als bij de Zomerzegels 
ook hier weer een fosfor
balk met geurloze kristal
len (alsook op de rest van 
het zegeloppervlak). 
Het papierdoorzicht is III 
met papierrichting <> 
(dwars op de lengterich
ting van de zegel); de 
gom is C2. 

EMISSIE 'KUNST: LANDSCHAPPEN' GEEFT 
BEELD DOOR DE EEUWEN HEEN 

Op II juni 2002 ver
scheen een blokje met 
tien verschillende postze
gels van 39 cent die een 
beeld geven van het Ne
derlandse landschap in 
de schilderkunst 'door de 
eeuwen heen'. 

Het blok werd gedrukt bij 
The House ojQuesta en wel 
in vijfkleuren rasterdiep
druk, op een Application 
Techniques Nouueauxpers. 
De zegels zijn in vier 
kleuren gedrukt: cyaan
blauw, geel, magenta en 
zwart. 
Elk blok bestaat uit twee
maal vijf zegels, met in 
de randen een toelichten
de tekst over de desbe
treffende kunstenaar. In 
de linkerkolom (van bo
ven naar beneden) zijn 
dat: Jan Mostaert; Jacob 
van Ruysdael; Hendrik 
Voogd; Jan Toorop en 
Michael Raedecker. In de 
rechterkolom gaat het 
om Aelbert Cuyp; Mein
dert Hobbema; Andreas 

o Schelfhout; Jan Sluyters 
° en Robert Zandvliet. 
2 Nieuw is het in de linker
= bovenhoek geplaatste 
= TPGPostlogo. TPG IS de 
^ afkorting van TNT Postal 
™ Group, waarbij de eerste 
2 drie letters oorspronke
= lijk stonden voor Thomas 

NationuJide Transport. 
j l ^ J Bovenaan op het blokje 
■■" staat de tekst Kunst: land

schappen. In de linkeron
derhoek van elk blokje 
zien we een barcode: 
+8091, rechtsonder het 

artikelnummer (220661) 
en de tekst Aanvang ver
koop: iijuni 2002. 

Het blokje is gedrukt in 
drul<vellen van viermaal 
vier blokken, met een 
middenbaan tussen de 
tweede en derde kolom. 
Op de rechtervelrand 
staat een lange, verticale, 
in zwart gedrukte lijn. 
In de middenbaan, be
ginnend rechts van blok 
10, zien we vijf blokjes 
met de 'kleuren' wit 
(=leeg), zwart, cyaan
blauw, geel en magenta. 
Daaronder is een aantal 
naar rechts gerichte drie
hoekjes te zien, in de 
kleuren magenta, zwart, 
magenta, cyaanblauw, 
magenta, geel en magen
ta. 
Dit geheel wordt gevolgd 
door drie rechthoekjes in 
magenta. 
De cilinders zijn als volgt 
gegraveerd: 

Kleur Rasterp. Hoek 
hor./ver. raster 

Cyaanblauw 5.5/7.5 60° 
Geel 55/50 50° 
Magenta 9.0/5.0 60° 
Zwart 5.0/9.0 30° 

De drukrichting is B. De 
blokken zijn voorzien van 
scheerperforaat. 
Het papier is fosfores
cent rasterdiepdrukpa
pier van Tullis Russell. 
Het papierdoorzicht is III 
met papierrichting | (in 
de dwarsrichting van de 

<i>TPCPOST 
K U N S T : L A N D S C H A P P E N 

i E U R O C E N T 
Jan Mostaert • 

ca 1475 ca 1555 " 
tAtest Indisch 

lantjschap 
1525 1530 

Frans Hals Mi 
Haadem 

• E U R O C E N T "K' 
» Aelbett Cuyp 
i 1620 1691 
^ Riviefbaiik met 
• koeien 1650 

Museom &oi|mans 

Artikelnummer 2 2 0 6 6 1 
Aanvang verkoop 11 junt 2002 

8"714341"008091 

Net als het^eual is bij het Ejtelinäboekje is ook het uelletje 'Kunst landschappen' Doorzien uan het nieuiue TPGbeeldmerk 

zegel); de gom is C2. 
Bij een geperforeerd 
drukvel was een stan
daardetiket opgeplakt 

van Questa met daarop de 
tekst Litho/Grauure check 
hst en een aantal aan
dachtspunten zoals: 

Job: 5188 
 Date: 10/04/02 
 Passed: F.J.Sieben 15/4/ 
2002. 



NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN DE EUROPAZEGELS VAN 2 0 0 2 (THEMA: 
CIRCUS): VELLETJE VAN ZES TËTE-BÊCHE GEPLAATSTE POSTZEGELS 

Op II juni 2002 ver
scheen een blokje met 
twee verschillende, tête-
béche ('kop aan staart') 
geplaatste zegels van 
54 cent. Het blokje is in 
vierkleuren offset ge
drukt bij The House of 
Questfl; er werd gebruik 
gemaakt van een Mitsu-
bishi-pers. De gebruikte 
kleuren zijn cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
Ook hier is in de linker
bovenhoek het nieuwe 
TPGPost-logo geplaatst. 
In de rechterbovenhoek 
van elk blokje staat een 
barcode: -1-8107. Verder is 
de tekst Art. nr. 220662 te 
zien. 
Het blokje is gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
zes blokken. Op de lin
ker-, boven-, onder- en 
rechterrand staan tussen 
de blokken snijlijnen; in 
de vier hoeken zijn twee 
haaks op elkaar staande 
lijnen. Op de drukvellen 
staan in alle vier de hoe
ken en op driekwart van 
de boven- en onderrand 
paskruisen. Op de rech-
tervelrand zijn vier verti
cale balken tegen elkaar 
aan gedrukt: daarvoor 
werden van links naar 
rechts de volgende kleu
ren gebruikt: cyaan
blauw, geel, magenta en 
zwart. Op de bovenvel-
rand, op de linkerhelft, 
staat een vierkleurige 
balk met een van links 
naar rechts oplopende 
intensiteit. Op de onder-
velrand zien we van links 

naar rechts vier verticale 
balken in cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart; 
het woord: LAYEDGE; vier 
blokjes in de kleuren cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart; de tekst: Q5149 
Dutch Post Europa step. 
Stampsize:35.96x25.73mm, 
trims gixioomm. Purup 
305# 396g DGB; een bar 
code met daaronder een 
niet-leesbare code. 
De drukrichting is R. De 
rastermaat is R120 (Hiline 
300, ofwel 300 lijnen per 
inch/118,1 per cm). 
De rasterhoeken van de 
afzonderlijke offsetpla
ten zijn als volgt: cyaan
blauw 75 graden, geel 
ongerasterd, magenta 45 
en zwart 15 graden. 

Een geperforeerd drulcvel 
bleek te zijn voorzien van 
een standaardetiket van 
Questa (Litho/Grauure check 
hst) en een aantal aan
dachtspunten, zoals: 
-Job:5149 
-Date:27/2/o2. 
De blokken hebben kam
perforaat i4'/2:i4'/4 (26 
tanden horizontaal/19 
tanden verticaal). De zij-
randen van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. 
De velranden van het 
drukvel zijn links en on
der geheel doorgeperfo-
reerd; boven is er met 
tien perforatiegaten 
doorgeperforeerd en 
rechts niet. 
Tussen de blokken zit 

(»TPffOST 
art nr 210662 

* 
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Dot zie je niet elke dag. zegels die in tête-bécfiestand tegen elkaar zijn geplaatst 

QUESTA: VEELHEID 
AAN FORMATEN 

De Engelse drukker The 
House ojQuesto heeft in de 
korte periode tussen de
cember 2000 en nu een 
aantal perforaties en for
maten gebruikt voor de 
Nederlandse zegels: 

Scheerperforaat 13.6:13.8g 
17/25 tanden hor./uer. 
Formaat 25x36 mm: 
- Port Betaald (december 
2000) in rasterdiepdruk; 
Kinderpostzegels 2001 in 
rasterdiepdruk. 

Scheerperforaat 13.89 
25/25 tanden hor./uer. 
Formaat 3 6x3 6 mm: 
Port Betaald (augustus 
2001) in rasterdiepdruk. 

Scheerperforaat 14.0:13.85 
21/27 tanden hor./uer. 
Formaat 30x3g mm: 
Willem Alexander & 

Maxima (januari 2002) in 
rasterdiepdruk. 

Kamperforaat 13.6:13.8g 
17/25 tanden hor./uer. 
Formaat 25x36 mm: 
150 jaar postzegels 
(2001) in offset; KVGO 
(2001) in offset; 150 jaar 
postzegels (2002) in off
set. 

Kamperforaat 14.77:14.66 
ig/2g tanden 
Formaat 25.73x3g.56 mm: 
Nieuwe kunst (2001) in 
offset. 

Kamperforaat 14.77:14.46 
ig/26 tanden hor./uer. 
Formaat 25.73x35.g6: 
Provincievlaggen (2002) 
in offset; Zomerpostze-
gels (2002) in offset; 
Rode Kruis (2002) in off
set. 

De informatie die in de 
persberichten van PTT 

Post werd verstrekt was 
niet altijd juist. Soms 
werden drukprocédés 
verkeerd vermeld, vaak 
klopten de opgegeven af
metingen niet. Zo werd 
25x36mm vermeld als 
het om 25.73x35.96 mm 
ging. Over 4/100 mm zal 
niemand moeilijk doen, 
maar driekwart millime
ter? 
Overigens kunnen we 
ons wel afvragen waarom 
er is afgeweken van de 
bekende standaardafme
ting 36x25mm (het zoge
noemde G-formaat). Wat 
wordt er eigenlijk met die 
driekwart millimeter per 
zegel gewonnen? Als we 
uitgaan van een maat in 
inches zou 25.4 mm nog 
te volgen zijn, maar om 
daar dan nog eens i/ioo 
inch van af te wijken? 
Ook de maat 39.56 milli
meter kunnen we niet 
goed plaatsen. 

horizontaal een ruimte 
van één zegel. De deci
male perforatiemaat is 
14.46:14.77. 
Het papier is waarschijn
lijk fosforescent offset
papier van Tullis Russell. 

Het papierdoorzicht is III 
met papierrichting | 
(staanci, dwars op de 
lengterichting van de ze
gel); de gom is C2. 

INHAALSLAG LEVERT 
VIER PAGINA'S OP 

Sinds enige tijd is het 
materiaal dat de samen
steller van deze rubriek 
nodig heeft om u zo uit
voerig mogelijk op de 
hoogte te stellen van de 
druktechnische aspecten 
van nieuwe Nederlandse 
emissies beheerd door 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag. 
De moeilijke tijden die 
het museum doormaakt 
hebben uiteraard ook 
hun weerslag op het ni
veau van de dienstverle
ning. En hoewel wij alle 

medewerking krijgen om 
het materiaal in het mu
seum te onderzoeken, 
lukt het niet altijd dat op 
de kortst mogelijke ter
mijn te doen, zeker niet 
als het te bestuderen ma
teriaal (dat tegenwoordig 
voor een groot deel uit 
Engeland moet komen) 
nog niet in huis is. Dit 
verklaart waarom er in dit 
nummer zoveel 'nieuws' 
te melden is: dat is het 
gevolg van een 'inhaal
slag'. 
We blijven uiteraard ons 
best doen u zo snel mo
gelijk te informeren. 

Redactie Filatelie 

DERDE EN LAATSTE VELLETJE, GEWIJD AAN 
150 JAAR POSTZEGELS IN NEDERLAND 

Op 30 augustus 2002, de 
eerste dag van de postze-
gelbeurs Amphilex 2002, 
verschijnt een blok met 
twee verschillende zegels 
van 39 c., gewijd aan het 
thema '150 jaar postze
gels in Nederland'. 
Het blok is in vierkleuren 
offset gedrukt bij The 
House of Questa; er werd 
een Mitsubishi-pers ge
bruikt en er werd gedrukt 
in de kleuren cyaan
blauw, geel, magenta en 
zwart. 
In de rechteronderhoek 
van elk blokje staat een 
barcode:-t-8183. 
Het blokje is gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
twaalf blokken. Op alle 
drukvelranden staan tus
sen de blokken snijlijnen; 
in de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande lijnen. In alle vier 
hoeken en op driekwart 
van de boven- en onder
rand staan paskruisen. 
Op de rechtervelrand zijn 
vier verticale, tegen el
kaar aan gedrukte balken 
te zien in de kleuren cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart. Op de boven-
velrand staat op de lin
kerhelft een vierkleurige 
balk met een van links 
naar rechts oplopende 
intensiteit. Op de onder-
velrand zien we van links 
naar rechts vier verticale 
balken in cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart; 
het woord: LAYEDGE; vier 
blokjes in de kleuren cy
aanblauw, geel, magenta 

en zwart; de tekst: Q5143 
Dutch Post 150 years 2002 
Jorm 2 step. Stampsize: 
25x36mm, trims 108x150 
mm. Purup 305# 396g 
DGB; een barcode: 
'''$CHQoo5i4302oooo'^. 
De drukrichting is R. De 
rastermaat is R120 (Hiline 
300, ofwel 300 lijnen per 
inch/118,1 lijnen per cm). 
De rasterhoeken van de 
afzonderlijke offsetpla
ten zijn als volgt: cyaan
blauw 75 graden, geel o, 
magenta 45 en zwart 15 
graden. 
Bij een geperforeerde 
drukvel was een stan
daardetiket opgeplakt 
van Questa met daarop Li
tho/Gravure check hst en een 
aantal aandachtspunten 
zoals: 
-Job:5143 
- Date:i4/2/o2 
De blokken hebben kam
perforaat i4:i3'/2 (25 tan
den horizontaal/17 tan
den verticaal). De zijran-
den van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. De velranden van 
het drulcvel zijn links ge
heel doorgeperforeerd, 
rechts niet. Tussen de 
blokken zit horizontaal 
een ruimte van één zegel. 
De decimale perforatie
maat is 13.89:13.60. 
Het papier is waarschijn
lijk fosforescent offset
papier van Tullis Russell. 
Het papierdoorzicht is III 
met papierrichting | 
(dwars op de lengterich
ting van de zegel); de 
gom is C2. 
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DIVERSE DATA: 
VERRASSINGSZEGELS 

Sinds de vorige editie van 
'Filatelie' is de reeks ver
rassingszegels ('Provin
cievelletjes') weer met 
twee exemplaren uitge
breid. Het gaat om de 
provincies Groningen en 
Zuid-Holland, die elk 
werden vereerd met een 
velletje in de gebruikelij
ke opmaak: twaalf zegels 
van 39 eurocent die de 
provincievlag laten zien. 
De vlag is opgebouwd uit 
kleine lettertjes die sa
men het desbetreffende 
provincielied vormen. 
De zes vignetten in het 
midden van het velletje 
laten weer een persoon, 
een plant of dier, een 
landschap, iets van de 
cultuur van de provincie, 
een gerecht of een pro
duct en een evenement 
zien. In het geval van 
Groningen gaat het daar
bij om Sicco Mansholt, 
een zeehond, het Hoge 

^ Land, het Gronings Mu-
<= seum, de befaamde Gro-
2̂  ninger koek en het Noor-
= derzonfestival. 

Zuid-Holland wordt gety
peerd met Anna Blaman, 
een dwergmuis, de bol
lenvelden. Delfts Blauw, 
Hollandse Nieuwe en de 
traditionele Nieuwjaars
duik in Scheveningen. 
Een overzicht van alle tot 
nu verschenen velletjes 
en de thema's die op die 
velletjes te vinden zijn 
vindt u hieronder. 
Er volgen nu nog vijf ge
wone provincievelletjes 
en een dertiende, afslui
tende velletje waarin alle 
twaalf provinciezegels 
eenmaal voorkomen. 
De vijf resterende provin
cievelletjes verschijnen 
op de volgende data: 
i8 juni (provincie 
Utrecht); 2 juli (provincie 
Limburg); 16 juli (provin
cie Overijssel); 30 juli 
(provincie Zeeland) en 13 
augustus (provincie Fle
voland). 
Het afsluitende velletje 
verschijnt tijdens de in
ternationale postzegel-
beurs Amphilex 2002, die 
van 30 augustus tot en 
met 3 september in de 
RAI in Amsterdam zal 
worden gehouden. 

14 MEI 2002: 50 
JAAR 'DE EFTELING' 

HetEftelingboekje'Er 
was eens...' is in de vori
ge editie van 'Filatelie' 
weliswaar aangekondigd, 
maar vanwege een em
bargo van TPG Post kon
den we u er nauwelijks 
iets over mededelen, laat 
staan dat we u een afbeel
ding konden bieden. Nu 
het boekje is verschenen 
kunnen we u bijpraten. 
Telefoontjes van lezers 
maakten ons wel duide
lijk dat velen de boekjes 
al in huis hebben, want 
er wordt volop geklaagd 
dat ze niet kunnen wor
den geopend zonder de 
zegels te beschadigen. 

Afbeeldingen 
De zegels laten portret
ten van 'Eftelingbewo-
ners' zien, attracties die 
iedereen die wel eens in 
'De Efteling' is geweest 

zal herkennen. De vijf ge-
portretteerden komen in 
het boekje ook nog aan 
het woord. Het gaat om 
de volgende figuren (tus
sen haakjes staat steeds 
een kenmerkende uit-

I spraak): Lanflnek ('Daar 
raak ik nooit op uitgeke
ken'). Pardoes ('Alle tover-
twinkels), hetDroom-
uluchtelfje ('Ik ben het 
tiende elfje'), Kleine Bood-

I schap ('Kleine bood-
^ schap') en Holle Bolle Gijs 

('Papier hier - Dank u 
wel'). 

Ontwerper 
De zegels zijn ontworpen 
door Robert-Jaap Jansen 
(1966) uit Vught, die voor 

, de typografie van de vijf 
Eftelingzegels gebruik 

j maakte van stijlkenmer
ken uit het werk van An
ton Pieck, de geestelijke 
vader van veel sprookjes
bosbewoners. Robert-
Jaap Jansen studeerde in 

1992 af aan de Kunstaca
demie in Utrecht. Hij is 
als grafisch ontwerper in 
dienst van 'De Efteling'. 
Grafisch grapje: de 'e' 
van euro in de waarde-
aanduiding is dezelfde 'e' 
die 'De Efteling' in haar 
beeldmerk gebruikt. 

Overige bijzonderheden 
De Efteling-boekjes zijn 
zolang de voorraad strekt 
verkrijgbaar bij de post
kantoren en bij de Col-
lectClub in Groningen 
(luuju).collertclub.nl). 
De geldigheidsperiode 
van de zegels is niet vast
gelegd. 
De zegels zijn zelfkle
vend, meteen gesimu
leerde tanding (een zoge
noemde slitperforatie). De 
boekjes, die in een opla
ge van goo.000 stuks 
werden gedrukt, kosten 
1.95 euro. De drukker is 
Walsall Security Printers uit 
Walsall, Engeland. 
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Overzicht van de ondenwerpenop de sluitzegels van de tot nu toe verschenen velletjes 

Provincie Persoon 
12/03 Friesland Abe Lenstra 
26/03 Drenthe )an Pelieboer 
09/04 Noord-Holland Hannie Schaft 
23/04 Gelderland Titus Brandsma 
07/05 Noord-Brabant Anton Philips 
21/05 Groningen Sicco Mansholt 

04/06 Zuid-Holland Anna Blaman 

Plant/dier Landschap 
Fries paard Waddenzee 
Drents heideschaap Hunebed 
Noord-Hollandse blauwe Naardermeer 
Bevers Posbank 
Kleine i|svogelvlinder Dommeldal 
Zeehond Hoge Land 
Dwergmuis Bollenvelden 

met Verrassingszegels 2002 

Cultuur 
Friese doorlopers 
Ganzenhoed ster 
Zaanseschans 
Flipie 
Soete Lieve Gerritje 
Gronings Museum 
Delfts Blauw 

Inclusief oplagen velletjes 

Gerecht/Product 
Suikerbrood 
Bruine bonen 
IJsselmeerpalmg 
Rookworst 
Bossche bollen 
Groninger koek 
Hollandse nieuwe 

ssi»»s-

Evenement 
Fierljeppen 
TT Assen 
Kaasmarkt Alkmaar 
Vierdaagse Nijmegen 
Nationale Taptoe Breda 
Noorderzonfestival 
Nieuwjaarsduik 

Oplage (vel) 
120 000 
100000 1 
110000 
100000 
100.000 
100.000 

) 

http://collertclub.nl


11 iUNI: 'KUNST: 
LANDSCHAPPEN' 

Op II juni gaf TPG Post 
een velletje uit met lo ver
schillende zegels, gewijd 
aan Nederlandse land
schapsschilderkunst. 
Het zijn schilderijen uit 
verschillende eeuwen, 
zodat te zien is hoe het 
genre zich ontwikkelde. 

Afbeeldingen 
De volgende doeken zijn 
afgebeeld: 
Jan Mostaert, West-Indisch 
landschap; ca. 1525 (Frans 

Halsmuseum, Haarlem); 
Aelbert Cuyp, Riuierbank 
met koeien; 1650 (Boij-
mans van Beuningen, 
Rotterdam); 
Jacob van Ruisdael, Het 
korenveld; 1670 (Boijmans 
Van Beuningen, Rotter
dam); 
Meindert Hobbema, 
Laantje van Middelharnis; 
1689 (National Gallery, 
Londen); 
Hendrik Voogd, Italiaans 
landschap met parasolden
nen; 1807 (Rijksmuseum, 
Amsterdam); 
Andreas Schelfhout, 

Landschap in Normandie; 
183g (Museum Jan 
Cunen, Oss); 
Jan Toorop, Landschap met 
uaart; 1889 (Dordrechts 
Museum, Dordrecht); 
Jan Sluijters, Landschap; 
igio (Van Abbemuseum, 
Eindhoven); 
Michael Raedecker, kis
met; 1999 (Van Abbemu-
seum, Eindhoven); 
Robert Zandvliet, Zonder 
titel; iggg (particuliere 
collectie). 

Ontwerper 
De ontwerper van de ze

gels is Walter Nikkeis uit 
Dordrecht. In 'Filatelie' 
van april jl. is een uitvoe
rig interview met Nikkeis 
te vinden, geschreven 
door Paul van Beek. In 
dat interview licht hij zijn 
werkwijze toe. Walter 
Nikkeis is typograaf. Hij 
studeerde aan de Akade
mie voor Beeldende Kun
sten in Rotterdam en 
München en hij doceert 
momenteel aan de Kunst
academie in Düsseldorf 
(Duitsland). Voor TPG 
Post ontwierp Nikkeis di
verse postzegels; een 

overzicht van zijn oeuvre 
is te vinden in het eerder
genoemde interview. 

Overige bijzonderheden 
Het velletje is zolang de 
voorraad strekt verkrijg
baar op de postkantoren 
en bij de CollectClub in 
Groningen. De geldig
heidsduur is onbepaald. 
De velletjes, die 'ouder
wets' zijn gegomd, zijn 
in een oplage van 1.5 mil
joen stuks gedrukt. 
Drukker is The House of 
Questa (Engeland). Het 
velletje kost 3.90 euro. 

11 JUNi 2002: 
EUROPAZEGELS 

Behalve de Kunstzegels 
van 2002 is er nog een 
emissie die op 11 juni jl. 
aan de loketten kwam: 
het Europapostzegel-
blokje. Daarmee werd 
een traditie uit vroeger 
tijden hersteld, namelijk 
dat PTT Post-pardon, 
dat heet nu TPG Post -
meedoet met een jaar
lijks, gezamenlijk emis

siethema dat door Post-
Europ (vroeger de CEPT) 
wordt vastgesteld. 
En TPG Post heeft er me
teen maar iets bijzonders 
van gemaakt, want de zes 
zegels zijn tcte-béche ge
plaatst, 'kop-aan-staart' 
dus, of in dit geval liever 
'zij-aan-zij'.TPG Post 
legt uit waarom dit zo is: 
omdat de zegels met hun 
frankeerwaarde van 54 
eurocent bestemd zijn 
voor het priorityverkeer 

NEDERLAWD ' 
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naar het buitenland, wil
de men ook een priority-
label aan de zegels toe
voegen. Om er voor te 
zorgen dat dat label 
steeds links van de zegel 
zou zitten moesten de ze
gels wel in keerdruk wor
den geplaatst. Zou dat la
beltje echt niet rechts van 
de zegels mogen zitten? 

Afbeeldingen 
Het gemeenschappelijke 
thema voor dit jaar is 

'Circus', een onderwerp 
waar we in het vorige 
nummer (zie het artikel 
van Inge Bauwens) uit
voerig over hebben be
richt. Twee aspecten van 
het circus zijn op de Ne
derlandse zegels te vin
den: het 'binnengebeu-
ren' (activiteiten die in de 
circustent te vinden zijn) 
en de circusafFiche. 

Ontwerper 
De Europapostzegels zijn 

ïMMiïï]. 

EUROPA 

liiitülM mÊÊM 

ontworpen door Our Ma
chine uit Amsterdam; het 
gaat om een ontwerpers
duo dat vroeger deel uit
maakte van DEPT, een 
collectief dat voor - toen 
nog - PTT Post de zegels 
'Jongerentrends' (1997) 
ontwierp. 

Overige bijzonderheden 
Het circusvelletje is zo
lang de voorraad strekt 
verkrijgbaar op de post
kantoren en ook bij de 
CollectClub in Gronin
gen. 
Een geldigheidsduur is 
voor deze zegels niet 
vastgelegd. 
De velletjes, die van nor
male (synthetische) gom 
zijn voorzien, zijn in een 
oplage van 750 duizend 
stuks gedrukt en wel bij 
The House of Questa in En
geland). De verkoopprijs 
van het velletje is 3.24 
euro. 



VERENIGINGSBLADPRIJZEN: 
OOK DIT JAAR TOEGEKEND 

Nieuw reglement scheidt 'algemeen^ van ^gespecialiseerd^ 
uoK in LMML Duigt ae |ury van ae niaTeiie 

Verenigingsbladprijzen zich weer over de vraag, welk blad 

in het afgelopen jaar als het beste uit de bus kwam. De 

wijze waarop dat gaat is gewijzigd ten opzichte van vorig 

jaar: er zijn nu iviee Verenigingsbladprijzen beschikbaar. 

Het doel van de Filatelie Vereni-
gingsbladprijs - pardon, prijzen 
is en blijft simpel: er voor zor
gen dat redacties van vereni
gingsbladen gestimuleerd wor
den hun periodieken zo interes
sant en zo professioneel moge
lijk te maken. Er zijn in Neder
land enkele honderden bladen 
die door algemene postzegel-
vereningen of studiegroepen 
worden uitgegeven. De samen
stellers doen net vaak ongeho-
noreerd, offeren er in veeTgeval
len een aanzienlijk deel van hun 
vrije tijd voor op en hebben 
doorgaans slechts bescheiden 
financiële en technische midde
len tot hun beschikking. Des
ondanks zijn de bladen die ze 
maken vaak van groot belang 
voor de verenigingsleden: ze 
bevatten nuttige en noodzake
lijke informatie en zorgen er 
voor dat de - wat met een mooi 
woord heet - 'filatelistische vor
ming' van de ontvangers op 
een hoger plan wordt gebracht. 

Reglement gewijzigd 
Vorig jaar werd de Filatelie Ver-
enigingsbladprijs voor het eerst 
toegekend. Er waren drie prij
zen: een hoofdprijs van 450 

euro voor het beste vereni
gingsblad en twee sponsorprij-
zen ter waarde van elk 100 
euro, ter beschikking gesteld 
door PTT Post (inmiddels TPG 
Post) in Den Haag en Uitgeverij 
Davo in Deventer. Door een wij
ziging in het reglement kunnen 
dit jaar wer prijzen worden uit
gereikt: twee hoofdprijzen van 
250 euro en de twee gebruikelij
ke sponsorprijzen. Dat de 
'oude' hoofdprijs van 450 in 
tweeën is gesplitst houdt ver
band met de ervaringen van de 
jury, die vorig jaar moest con
stateren dat bladen van algeme
ne verenigingen eigenlijk niet 
goed vergeleKen kunnen wor
den met bladen die worden uit
gegeven door gespecialiseerde 
verenigingen. 
Een andere wijziging betreft de 

verschijningsperiode van de te 
beoordeling bladen: die loopt 
voortaan van i juli tot en met 30 
juni. 

Zo zendt u in 
In het nieuwe reglement is ook 
vastgelegd hoe het tijdschema 
voorde Filatelie Verenigings
bladprijzen van 2002 er uitziet. 
Verenigingen die willen deelne
men aan de wedstrijd moeten 
uiterlijk 15 juli 2002 drie com
plete sets bladen aan de juryse
cretaris zenden. Het gaat dan 
om de nummers die in de pe
riode tussen 1 juli 2001 en 30 
juni 2002 zijn verschenen. De 
inzendingen behoren vergezeld 
te gaan van een brief waarin in 
ieder geval de volgende gege
vens zijn vermeld: 
- de naam van het blad 

Expo' te volgen. 
Op FilaKortrijk2002 zuWen on
geveer 850 kaders gevuld wor
den met verzamelingen die 
meedingen naar een van de 
vele bekroningen. Behalve deze 
competitieve inzendingen zul
len ook andere collecties te zien 
zijn. Zo richten zowel de Belgi
sche Academie voor Filatelie als 
de vereniging van verzamelaars 
van het type-Poortman kaders 
in. Het emissie-, lezingen- en 
vergaderprogramma van Fila-
Kortrijkz\et er als volgt uit: 

donderdag 11 juli: 
Postzegelemissie van de dag: 
'Culdensporenreeks'; 
Lezingen: 'De omgekeerde 
Dendermonde' en 'La série 
maudite'. 

vrijdag 12 juli: 
Postzegelemissie van de dag: 
'Windmolens' (gemeenschap
pelijke uitgifte met Portugal). 
Lezingen: 'Post- en spoorweg
geschiedenis van onbezet Bel
gië tijdens de Eerste Wereldoor
log' en 'Inleiding tot de aerofila-
tetie'. 

- de oplage van het blad 
- de naam van de vereniging die 
het blad uitgeeft 
- naam, adres en telefoonnum
mer van een contactpersoon 
namens de vereniging, die 
eventuele vragen van de juryse
cretaris en/of de juryleden kan 
beantwoorden. 

Jurygesprek 
Het zal te zijner tijd, na de offi
ciële uitreiking van de prijzen in 
Apeldoorn (op Postex2oo2), 
mogelijk zijn om in een jury-
gesprek een korte mondelinge 
toelichting te krijgen op de be
oordeling. Verenigingen die 
zo'n gesprek wensen moeten in 
hun aanmeldingsbrief vermel
den wie namens de vereniging 
dat gesprek te zijner tijd zal bij
wonen. 
Tot slot het inzendadres: 

Jury van de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen 
t.a.v. drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK 's-Gravenhage 

Let op de sluitingstermijn: uw 
inzending moet uiterlijk op 15 
juli 2002 ter post zijn bezorgd! 

Vergaderingen: Poortmanclub 
(11 uur) en Belgian Study Circle 
(17 uur). 
Overige bijzonderheden: 
Symposium Open Klasse (i6 
uur). 

zaterdag 13 juli: 
Postzegelemissie van de dag: 
'Kant' (gemeenschappelijk 
emissie met Kroatië). 
Vergaderingen: thematisch ver
zamelen (10.15 uur) en aerofila-
telie (11.30 uur). 
Overige bijzonderheden: 
Doorlopende demonstratie 
kantklossen (10.30 uur); Veiling 
Williame (13.30 uur), uitreiking 
van de 'Grand prix de l'art phi-
latélique' (12 uur). 

zondag 14 juli: 
Postzegelemissie van de dag: 
'Jeugdfilatelie'. 
Vergadering: provinciale clubs 
West-Vlaanderen (10.30 uur). 
Overige bijzonderheden: 
Palmares (15.30 uur) met o.a. 
de uitreiking van de 'Gulden 
Sporen Beker'. Hec Leeman 
(ontwerper Jeugdfilateliezegel) 
is aanwezig. 

FILAKORTRIJK 20.02: EEN 
REIS NAAR BELGIË WAARD 
Van 11 toten meten 14juli aan
staande wordt in Kortrijk de na
tionale Belgische postzegelten
toonstelling FilaKortrijk 2002 ge
houden. In dit nummer van 'Fi
latelie' lopen we op die gebeur
tenis alvast vooruit, door bijdra
gen van Drewes Veenstra 

De Kortrijkse Xpo Hallen injuli m het teken 

(Bourgondisch genieten van na
tuuren cultuur), zie pagina 434) 
en Filip Van Der Haegen (die 
als Belgische auteur een artikel 
schreei^^over de eerste vlucht 
tussen Caïro en Khartoem, zie 
pagina 444). 
De tentoonstelling van volgen

de maand belooft 
interessant ge
noeg te worden 
om er vanuit Ne
derland een reis 
voor te onderne
men. De expositie 
zal worden onder
gebracht in de 
Kortrijkse Xpo 
Hallen d\e ten zui
den van de stad, 
aan de Ei7 (afrit 
2), liggen (zie 
foto). Wie met de 
auto komt behoeft 
slechts de borden 

mn FilaKortnjk 'Kortrijk Zuid-



Winkelen bij de enige echte 
on-line postzegelwinkel. 

Met meer dan 100.000 foto's van 
postzegels en artikelen. 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Bestelllisten op maat! 
Onze computer selecteert uw verzamelgebieden en maakt 
daar overzichtelijke lijsten van, die wij per post verzenden 
WIJ leveren zegels van de hele wereld, zowel op land als op 
thema gerangschikt Wij gebruiken Michel-catalogusnrs 
* Steeds wisselend aanbod 
* Concurrerend geprijsd 
* Snelle levering met retourrecht 
•k Nu al meer dan 20 000 zegels en blokken 
* Ook poststukken en FDC's 

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

Voor informatie over onze activiteiten 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

HOUANDS 

Al 
HEEMSTEDE 

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

phil@postzegelhandel.com www.postzegelhandel.com 

Provincie - velletjes 
Alle velletjes bij ons los uit voorraad 

leverbaar tegen Dagprijzen* 
'Gezien de zeer beperkte oplagen en de toenemende vraag naar de 

eerste velletjes van Friesland, Drente en Noord-Holland, welke al zeer 
snel bij de Post uitverkocht waren 

LET OP! GELDIG TOT 15 JULI: 
BESTEL en BETAAL voor 15 juli 

DE COMPLETE SET (12) 

Provlncïe-vellen 
NU NOG voor € 9 9 . -

Dit aanbod is uitsluitend geldig indien wij bestelling en betaling 
hebben ontvangen voor 15 juli. Daarna zal de prijs aangepast 

worden aan de actuele marktprijzen. 
Verzending nadat het twaalfde velletje is verschenen. 

Reserveer NU een complete set door overmaking van 
€ 99 (of een veelvoud hiervan) op giro 4208936 of 
bank 683112619 t.n.v. Hollands Glorie Heemstede. 

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 teneinde kompleet te leveren 

ALAND 
ALDERNEY 
ANDORRA Frans 
ANDORRA Spaans 
ARUBA 

Euro 25,00 
37,00 
21,00 

5,00 
20.00 

ARUBA-FDC 26,00 
AUSTRALIË (Davo) 79,00 
AZOREN 11,00 
BELGIË 164,00 
CANADA (Davo) 54.00 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

CHINA 
CYPRUS Grieks 
CYPRUS Turks 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

57,00 
8,00 

18,00 
65,00 

122.00 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROËR 
FINLAND 
FRANKRIJK 

100,00 
22,00 
53,00 
59,00 

116.00 
GROENLAND 49,00 
GUERNSEY 58,00 
HONGARIJE 62,00 
HONGARIJE gest 62,00 
IJSLAND 57,00 
INDONESIË 
ISLE OF MAN 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 

58,00 
72,00 
65,00 
88,00 
28,00 

LETLAND 
LIECHTENSTEIN 

31,00 
48,00 

LITAUEN 
LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MAYOTTE 

Euro 31,00 
72,00 
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 
TJECHIË 
UKRAINE 
UNO Geneve 
UNO New York 

87,00 
22,00 
36,00 
32,00 
33.00 

UNO Wenen 32,00 
VERENIGD EUROPA 139,00 
MEELOPERS (Davo) 47,00 
VATICAAN 49,00 
ZWITSERLAND 50.00 
ZWEDEN 107,00 
ZWEDEN-boekjes 66,00 

http://www.PostBeeld.com
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl
mailto:phil@postzegelhandel.com
http://www.postzegelhandel.com
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:J.E.C.M. DEKKER 
640 AD PIJNACKER 

KLM 
Op 2 en 3 juni 2002 heeft 
de KLM een rechtstreekse 
verbinding ingesteld tus
sen Bonaire en Amster
dam. De vluchten worden 
gemaakt met een toestel 
van het type MD-ii. 
De nieuwtjesdienst van 'De 
Vliegende Hollander' heeft 
geregeld dat de poststuk
ken op de eerste vlucht van 
een speciaal TPG-stempel 
zijn voorzien. 

LUFTHANSA 
Er is in het afgelopen jaar 
over de vluchten van de 
Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa ruim
schoots gepubliceerd. Ik 
vraag hier vooral uw aan
dacht voor twee converts 
van de vlucht van Amster
dam naar Indianapolis via 
Londen [i, 2], die op 23 
september 2001 werd ge
organiseerd en waarvan de 
operationele uitvoering -
zo maken de geplaatste 
stempels duidelijk - om 
'veiligheidsredenen' in 
Amsterdam werd afgewik
keld. 

TSJECHIË 
Het jubileum '75 Jaar 
vliegverkeer tussen 
Berlijn, Dresden, Praag 
en Wenen' werd op 21 
maart jl. filatelistisch 
vastgelegd met diverse 
enveloppen. Uit het 
ruime aanbod aan 
vluchtenveloppen toon 
ik er twee [3, 4]. 

CONCORDE 
Op 2 maart 2002 was er 
een Concordevlucht van 
Parijs over de Atlantische 
Oceaan en weer terug 
[5, 6]. Aanleiding was 
dat Air France 33 jaar 
met de Concorde vliegt. 

AMPHILEX 2002 
'De Vliegende Hollander' 
zal zeker niet ontbreken 
op de internationale 
postzegelbeurs Amiphüex 
2002. Mocht u dus be
langstelling hebben voor 
luchtpost en daarom wil
len weten wat 'De Vlie
gende Hollander' voor u 
kan betekenen, kom dan 
naarAmphiiex! 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistiscine 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. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

ientiorsC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorst@wxs.nl 

\ KIENHORST 
eigerstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

-mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM


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 postzeqelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of motief. Duizenden pagina's, 
honderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto), prijslijs
ten met verkoopprijzen of inruilprlj-
zen. vrijwel alle leverbare catalogi, 
albums, benodigdheden, nieuu« 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 MIJNTENHANDEL 
" 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 blokken van West-Europa. 

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel./ fax: 0575 - 54 02 54 / 51 40 48 
E-mail : 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. 

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

Wereldwijd porto-vrij thuis bezorgd! 
AdolfKDselKG,Hebnigassse7-9,A-1095Wenen,Oosteimjk,Tel 0043/1/4064303-0,Fax -33,E-ima mfcKgkoselnl 

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

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

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 a contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS ) 431 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

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


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

Bulgarije 
Kindertekeningen zijn al
tijd een dankbaar onder
werp voor postzegels en 
postwaardestukken, al 
schijnen ze als thema 
niet veel verzameld te 
worden. Dat ze een vrolij
ke toets geven aan de 
post, is te zien aan een 
serie van vier Bulgaarse 
briefl<aarten die versche
nen in 2001. 
Op een vrij recente enve
lop is een rubberboot te 
zien met een aantal men
sen (vermoedelijk pool-
vorsers) die langs een ijs
berg varen. De envelop 
heeft een nominale waar
de van 25 leva en een ver
koopprijs van 32 1. 

Denemarken 
Op 15 mei verscheen een 

serie van zes geïllustreer
de briefkaarten met als 
thema'Circus'. Voorde 
afbeeldingen zijn de win
nende kindertekeningen 
gebruikt uit een wedstrijd 
die gehouden werd ter 
gelegenheid van 150 jaar 
Deense postzegels. 

Duitsland 
De introductie van de 
euro werd op 2 januari 
fraai geïllustreerd door 
middel van een envelop 
(klein formaat) met in 
het zegelbeeld (56 euro
cent) het symbool van de 
nieuwe munteenheid en 
als illustratie enkele 
munten en een bankbil
jet. 

Ter gelegenheid van de 
veertiende internationale 

postzegelbeurs in Essen 
verscheen op 4 april 2002 
een envelop met het ze
gelbeeld van de nieuwe 
lichtblauwe 'Post'-post-
zegel (56 eurocent). Op 
de linkerzijde staat het 
beurslogo met daarboven 

de afbeelding van een 
gele Formule-i-racewa-
gen waarop onder meer 
het postlogo is aange
bracht. 

Beide genoemde enve
loppen zijn vervaardigd 
van papier met water
merk 'golflijnen' en heb
ben aan de achterzijde 
een postlogo in relief-
druk. 

Finland 
Op twee nieuwe vouw-
brieven met bloemenmo-
tief zijn het lelietje-der
dalen (Convallana majahs) 
en het vergeet-mij-nietje 
(Myosotisscorpioides) afge
beeld, met in het zegel
beeld respectievelijk een 
rode mier en een sprink
haan. 

Per stuk kosten de vouw-
brieven €0.85. De uitgif
tedatum was 3 mei 2002. 

Franlcrijk 
Het WK Voetbal moet het 
dit jaar zonder Oranje 
doen, maar het Franse 
team is wel vertegen
woordigd. Vandaar de 
uitgifte van een prét-a-pos-
ter-envelop op 27 april 
2002, met het ronde ze
gelbeeld WK 2002'. 

De envelop wordt ver
kocht in verpakkingen 
van vijf stuks voor €3.05. 

Guadeloupe 
Louis Delgrés was een 

lERUND: POST 
EN POLITiEK 

Kaartenacties met politieke 
doeleinden zijn een bekend 
verschijnsel. Door het sturen 
van zoveel mogelijk kaarten 
aan een persoon of instantie 
proberen de organisatoren 
van zo'n actie iets te bereiken 
bij de geadresseerde. Brief
kaartenacties voor een goed 
doel zijn ook niet ongewoon, 
denk maar aan de Marathon
prijsvraag, waarvoor in ig66 
een speciale Nederlandse 
briefkaart uitgegeven werd 
met een ingedrukte Julianaze-

gel van 12 cent. Deze kaart 
werd trouwens niet op het 
postkantoor verkocht. 
De Se//a//e/d-prentbriefkaar-
ten die dit voorjaar in Ierland 
uitgegeven werden zijn vol
gens mij wel iets nieuws: de 
Ierse Post verkoopt deze voor
gefrankeerde en voorgeadres
seerde briefkaarten in het ka
der van een politieke campag
ne waarin gepleit wordt voor 
sluiting van de Engelse(!) 
kerncentrale in Sellafield. De 
opbrengst van de kaartver
koop gaat naar een project 
voor de Kinderen van Tsjerno-
byl. 

De kaarten zijn geadresseerd 
aan de Engelse premier Tony 
Blair, prins Charles en Nor-
man Askew (topman van Bri
tish Nuclear Fuels Ltd); op de 
beeldzijdezienwe: 

- een oog met de tekst 'Tony, 
kijk me aan en vertel me dat ik 
veilig ben'; 
- een door een atoomramp 
verwoest landschap met 
'Groeten uit Ierland'; 
- een mond met 'Vertel ons de 
waarheid'. 

De adreszijde van elke kaart 
bevat een voorgedrukte bood

schap aan de geadresseerde 
die de afzender alleen maar 
hoeft te ondertekenen. De 
strekking is dat een ongeluk 
in Sellafield ook voor de Ieren 
een ramp zou betekenen. 
Voor het zegelbeeld werd ge
bruik gemaakt van de bekende 
postzegel met de landkaart 
van Ierland (voor het eerst ver
schenen in 1922), ditmaal 
zonder waardeaanduiding, 
maar met de tekst 'Port be
taald' in het Engels en het 
Iers. De kaarten kosten €i.-
per stuk en zijn ook te bestel
len via internet (adres: philate
lic. u)eb(3)onpost. ie). 

^Iw^ 
Tony Look me 111 Kie eytf and teil 



voorvechter van de af
schaffing van de slaver
nij. Hij stierf tweehon
derd jaar geleden en 
wordt nu herdacht door 
middel van een prétapos
terenvelop met bijbeho
rende kaart. 

Voor het zegelbeeld is 
heel passend de postze
gel '150 jaar afschaffing 
van de slavernij' uit 1998 
gebruikt. De filatelisti
sche dienst in Frankrijk 
verkoopt dit postwaarde
stuk voor €1.65. 

Italië 
De Italiaanse industrie
stad Como is onder meer 
bekend vanwege de zijde
productie die er plaats
vindt. De Italiaanse voor
gefrankeerde envelop die 
dit voorjaar verscheen in 
het kader van de Como
promotie is daarom ge
heel vervaardigd uit zijde! 
De envelop uit de 'Indus
trie'serie heeft een no
minale waarde van €2.58 
en meet 89x140 mm. De 
oplage bedraagt i mil
joen stuks. 

Kroatië 
Op de veertiende interna
tionale postzegelbeurs in 
Essen presenteerde de 
Kroatische post een 
brieflcaart ('Spelend 
kind', 3.50 k.) met beurs
logo, teksten datum. 
Op de beurs in Essen was 
ook de Kroatische brief

kaart 'Tien jaar Dag van 
de Postzegel' uit 2001 te 
koop. In het zegelbeeld 
zonder waardeaandui
ding staan gekleurde 
vlakjes in de vorm van 
postzegels. 

Martinique 
Honderd jaar geleden 
vond op Martinique een 
vulkaanuitbarsting 
plaats. Ter herdenking 
daarvan werd een préta
posterenvelop met bijbe
horende kaart uitge
bracht, waarop de vul
kaan Montague Pele'e staat 
afgebeeld. 

Voor het zegelbeeld is de 

postzegel 'StPetrus, pa
troonheilige van Martini
que' gebruikt, die oor
spronkelijk uitkwam in 
1999. Bij de filatelistische 
dienst in Frankrijk kost 
de envelop €1.65. 

Noorwegen 
In Lillehammer werd be
gin dit jaar voor de derde 
keer een beurs gehouden 
voor Olympiadeverza
melaars. Bij die gelegen
heid werden enkele post
waardestukken uitgege
ven: twee brieflcaarten 
met als thema de Noorse 
goudenmedaillewinnaars 
van de Winterspelen in 
Oslo (1952) en een enve
lop metals thema de 
Winterspelen in Salt Lake 
City. 

Tsjechië 
De Tsjechische post, die 
altijd aanwezig is op 
beurzen en tentoonstel
lingen, bracht voor de 

beurs in Essen een brief
kaart ('Cijfer', 9 k. groen) 
uit met de afbeelding van 
een postbode die men 
ook wel op oude ansicht
kaarten vindt. 

* , 

m 

III 

Het 750jarig bestaan van 
de stad Chomutov wordt 
herdacht door middel 
van een binnenlandbrief
kaart ('Cijfer', 5.50 k. 
paars) met op de linker

zijde een getekende im
pressie van de stad, de 
jaartallen van het jubi
leum en het silhouet van 
een (kruis)ridder te 
paard. 

Zwitserland 
De teddybeer, de favorie
te knuffel van menig 
kind, viert volgens de 
Zwitserse posterijen dit 
jaar zijn honderdste ver
jaardag. Daarom werd op 
15 mei 2002 een voorge
frankeerde prentbrief
kaart uitgegeven met op 
de beeldzijde een groeps
portret van een aantal 
teddyberen en in het ze
gelbeeld een verjaardags
taart met een beertje 
erop. In plaats van een 
waardeaanduiding staat 
er Taxe perdue (Port be
taald) naast het zegel
beeld. De verkoopprijs 
(ook voor exemplaren 
met eerstedagstempel) 
bedraagt 1.50 f 
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BOURGONDISCH GENIETEN 
VAN NATUUR EN CULTUUR 

Vakantie in westelijk Vlaanderen 

Nederland en België mogen 
dan twee verschillende landen 
zijn, er zijn toch ook overeen
komsten. De belangrijkste is 
w/el dat het Nederlands - zoals 
een frankeermachinestempel 
van de Nederlandse Taal Unie 
ons voorhoudt - een gemeen
schappelijke taai van Vlamingen 
en Nederlanders is. Nu bestaat 
België behalve uit Vlaanderen 
ook nog uit het Franstalige Wal
lonië, maar het ligt toch voor de 
hand eerst de blik op Vlaande
ren te richten. 
Hoewel veel Nederlanders als 
het om vakantie houden gaat 
een duidelijke voorkeur hebben 
voor allerlei 'zonbestemmin-
gen', valt er best iets voor te 
zeggen om het advies van het 
Belgisch Verkeersbureau uit de 
jaren tachtig op te volgen: 'Va
kantie...? België bijvoorbeeld' 
[afbeelding 7). In 1934 werd al in 
een machinestempel verkon
digd 'Brengt Uwe Vacantie door 

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

Vorig jaar, voorafgaand aan Belgka 2001, werd in het 

meinummer 2001 van Filatelie 'filatoeristische' aandacht 

besteed aan de tentoonstellingsstad Brussel. Met de 

nationale tentoonstelling Fila Kortrijk 2002 in het 

verschiet ligt het voor de hand dat we de aandacht nog 

eens op 'toeristisch België' richten. Onze thematische 

medewerker D. Veenstra schreef een artikel waarin het 

accent ditmaal op het westelijk deel van Vlaanderen ligt. 

in België' [aßieelding 2). De 
tekst in een frankeerstempel uit 
1962 liet ook aan duidelijkheid 
niet te wensen over: 'Bezoek 
mooi België - Uw buurland!' [af
beelding 3). 
Het grappige is dat je heel ge
makkelijk even kunt 'buurten'. 
Dat kan bijvoorbeeld in Baarie 

Nassau, dat - zo blijkt uit een 
frankeerstempel van de Neder
landse gemeente van die naam 
- als een echte 'tweelandenpuz-
zel' kan worden beschouwd. 
Een frankeerstempel uit 1981 
liet al weten 'Welkom in de Bel
gische Enclaves in Nederland. 
Eeuwenoude traditie van gast

vrijheid.' 
Maar eerst dus aandacht voor 
Vlaanderen - Vakantieland, waar
over het gelijknamige toeristi
sche programma van de BRT 
wekelijks op uitmuntende wijze 
verslag doet. Natuuren histori
sche architectuur vloeien vooral 
samen in de steden van de 
Vlaamse regio's, maar ook het 
Vlaamse platteland is toeris
tisch gezien zeker interessant. 
De Belgen hebben immers een 
Bourgondische inslag en staan 
bekend als bon vivants. Een be
zoek aan het land van onze zui
derburen biedt u dan ook de ge
legenheid even te mee te doen 
met dat Bourgondisch genie
ten. 
Een blik in de catalogus leert 
ons dat de Belgische Posterijen 
pas in 1953 toeristische series 
begonnen uit te geven. Dat be
tekent niet dat er daarvoor geen 
toeristische objecten werden af
gebeeld. In 1915 werd voorde 

BIER, DE NATIONAIE BELGISCHE DRANK 

Als een land er een speciale postzegel aan heeft gewijd (zie hier
onder) dan moet het wel een nationale drank zijn: bier! Op 11 okto
ber 1986, in het Jaar van het Bier, gaf België een speciale zegel uit. 
Ook op de Nederlandse televisie wordt reclame gemaakt voor Bel
gische bieren. En dus is uw vakantie bij onze zuiderburen niet 
compleet als u niet één keer een echt Belgisch biertje hebt ge
proefd. Zonder een bepaalde voorkeur uit te spreken geef ik hier
onder drie frankeerstempels met reclame voor Belgische bieren. 

-jt^/P^T^ BUREAU I I 13.V1I.62 | | «? * IQ I I 
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eerste keer een gebouw afge
beeld en vanaf het eind van de 
jaren twintig werd in de reeks 
Tuberculosebestrijding ook uit
voerig aandacht aan architec
tuur besteed. Maar sinds 1953 
krijgt toeristisch België vooral 
dankzij van de toerisme- en 
folklorereeksen ruime aan
dacht. Ook de laatstgenoemde 
series zijn van belang, want een 
machinestempel uit 1948 ver
kondigde al: 'Kent U België? De 
rijkste folklore van Europa' (af
beelding 4). 

VLAANDEREN-AAN-ZEE: 
MEER DAN STRAND ALLEEN 
België heeft een kuststrook met 
een lengte van zevenenzestig 
kilometer die dertien badplaat
sen te bieden heeft. Dat is dui
delijk minder dan het aanbod in 
ons land en ook eilanden moe
ten onze zuiderburen ontberen. 
Dankzij kustproject van koning 
Leopold II heeft iedere bad
plaats zijn eigen aantrekkings
kracht. Daardoor heeft Vlaande-
ren-aan-zee een rijke variatie 
aan natuur, sportieve mogelijk
heden en stadsvertier; de Kust
strook heeft in feite voor ieder
een wel wat te bieden. De strip 
'De zee' uit 1988 [afbeelding 5] 
brengt dat uitstekend in beelcl. 
Bovendien hebben ze aan de 
kust De Lijn, een unieke open-
baar-vervoervoorziening. Het 
gaat om een tramlijn die het ge
hele traject langs de kust be
strijkt [afbeelding 6). In de zo
mer vertrekt er elke vijftien mi

nuten een tram. Wij zullen in dit 
artikel een fllatelistische trip 
maken die ons van noord naar 
zuid langs de kust voert. Dus 
gaan we van start in Knokke-
Heist. Een toeristische brochu
re karakteriseert deze badplaats 
als 'een vleugje mondain' en in 
een frankeerstempel wordt de 
plaats 'onweerstaanbaar' ge
noemd [afbeelding 7). Of dat 
geldt voor de vijf stranden, voor 
de talrijke winkels of voor het 
Casino zullen we maar in het 
midden laten. Aan evenemen
ten is er ook geen gebrek, zoals 
het Internationaal Cartoon Festi
val, waarvoor door middel van 
een grappig frankeerstempel re
clame wordt gemaakt [afbeel
ding 8). 
Zeebrugge wordt aangeprezen 
als 'het mekka van de lekkere 
viskeuken'. Het is een drukke 
zeehaven die door een twaalf ki
lometer lang kanaal verbonden 
is met de oude handelsstad 
Brugge, waarover straks meer. 
Blankenberge {afbeelding 9) is 
een bruisende oadplaats met 
een fraaie pier. Voor toeristi
sche informatie bent u tegen
woordig niet meer afhankelijk 
van brochures-alleen. U kunt 
uw vakantie ook op het internet 
uitstippelen; Blankenberge wijst 
ons in een frankeerstempel op 
die mogelijkheid. Een ander 
frankeerstempel verbindt het 
verleden met het heden. In 
1970 werd in viertalen aan
dacht gevraagd voor de 'dag 
van de toerist', die op 28 juni 

werd gehouden [afbeelding 10). 
Op 28 juli 2001 probeerde de 
Friese Elfstedenstad Dokkum 
ook door de instelling van een 
'Dag van de toerist' toeristen 
tot een bezoekje te verleiden. 
Alles was die dag gratis en dan 
willen Nederlanders meestal 
wel komen... 
Wie een badplaats voor onge
stoord familieplezier zoekt, kan 
terecht in Wenduine (afbeelding 
n ) . In een machinestempel 
worden de bekende ingrediën
ten daarvoor opgesomd: zee, 
strand, bos en duin. 
Het schilderachtige karakter 
van De Haan kunt u niet mis
sen als u met de kusttram in 
deze badplaats stopt bij het 
tramhuisje met het typische 
Belle Epoqwe-karakter, dat zich 
doorzet in De Haan zelf 
Bredene (afbeelding 12) - tussen 
duin en polder - heeft een vier 
kilometer lange natuurlijke dui
nenrij, die hier en daar wel 350 
meter breed is. De badplaats is 
- zo blijkt uit een jubileumfran-
keerstempel uit 1988 - al negen
honderd jaar oud en heeft vol
gens weer een ander frankeer
stempel 'eenvoudige schoon
heid' [afbeelding 13). Op een ze
gel uit de toeristische serie uit 
1986 is het Duinkerkje van Bre
dene afgebeeld. 
Ongeveer in het midden van de 
kustlijn ligt de absolute strand-
topper: Oostende. Deze bad
plaats van koninklijke allure 
wordt in de brochures 'Stad aan 
zee' genoemd; het is een slogan 

die we ook in een recent fran
keerstempel tegenkomen. Vóór 
die tijd werd tientallen jaren de 
viertalige slogan 'Koningin der 
Badsteden' gebruikt [afbeelding 
14). Een zegel uit 1967, uitgege
ven ter gelegenheid van het ze-
venhonderojarig bestaan van 
de stad Oostende toont iets van 
óe grandeur yan de badplaats 
(afieelding 15). Oostende is 
ook een culturele stad. Het was 
bijvoorbeeld de woonplaats van 
de beroemde schilder James 
Ensor (1860-1949, afbeelding 
16), in welk verbancf hier ook 
het frankeerstempel 'De Baden 
van Oostende' uit 1996 kan 
worden genoemd (afieelding 
17). Oostende is ook een goede 
uitvalsbasis voor een 'Hoover-
tochtje' naar Engeland. Een ma
chinestempel uit 1939 infor
meert ons dat de oversteek 
naar Dover (toen nog per uit
sluitend per veerboot bereik
baar) uit '3 uren zee' bestond 
[afbeelding 18); dat gaat nu wel 
sneller. 
Middelkerke, de kustgemeente 
met het gouden randje, is voor
al bekend om zijn uitstekende 
sportaccommodaties. In het 
frankeerstempel van de ge
meente wordt Middelkerke ver
bonden met de bekende trits 
'zee-zand-zon' (afbeelding 79), 
maar waarschijnlijk geeft de ge
meente voor de laatste compo
nent geen garantie... 
Westende wordt een schakel-
punt van rust en ruimte ge
noemd en een oord voor wie 



gezond en fit wil blijven. Daarna 
komen we een oude bekende 
tegen: Nieuwpoort. Inderdaad, 
bekend van de Slag bij Nieuw
poort in T6OO, maar in de bro
chure 'strandstad van vissers 
en zeezeilers' genoemd. Straks 
meer daarover. In een frankeer
stempel van de gemeente 
wordt de aandacht gevestigd op 
de Euro-jachthaven [afbeelding 
20). 
Oostduinkerke is vanouds een 
vissersplaatsje, maar heeft 
sinds enkele jaren ook de op 
rust gestelde vakantiezoeker 
het nodige te bieden. Oostduin
kerke is vooral bekend van het 
strand van de paardenvissers, 
waar vrijwel dagelijks op de 
vloedlijn op hun paarden geze
ten garnalenvissers kunnen 
worden aangetroffen. Zo'n vis
ser kunt u ook ontdekken op de 
eerste zegel uit de Zee-strip van 
1988 en ook op een Belgica-ze-
gel [aßieelding 21). 
Een vrij duidelijke afbeelding is 
opgenomen in het frankeer
stempel van Koksijde (ajbeel-
dinp22), de bloemenbadplaats. 
Linl<s in dit stempel zien we de 
Zuid-Abdijmolen, waar het 
graan voor de fameuze duinen-
koeken wordt gemalen. Maar 
écht beroemd is Koksijde om
dat er het 40ste heli-smaldeel 
SearchalRescue van de Belgische 
luchtmacht is gevestigd. Bij het 
grote publiek is het heliteam 
vooral bekend geworden dank
zij televisie-dramaserie Wind
kracht 10. 

En tot slot kunt ook nog naar de 
Sahara. Nee, niet naar Afrika, 
maar naar De Panne [ajheel-
ding 23). Dit groene vakantie
oord beschikt namelijk over een 
grote zandvlakte, die heel toe
passelijk 'De Sahara' wordt ge
noemd. Het strand is ook een 
ideale plek voor strandzeilers, 
zoals het frankeerstempel dan 
ook aangeeft. 

HET BRUGSE OMMELAND: 
RUST ACHTER DE KUST 
De kuststrook van België mag 
dan aan de korte kant lijken, de 
toerist vindt achter die Kust een 
achterland dat beslist de moeite 
waard is. Dat geldt zeker voor 
het Brugse Ommeland met als 
centrum de stad Brugge [ajbeei-
ding24), een stad die door An
ton Pieck getekend zou kunnen 
zijn. Brugge mag zich dit jaar 
Culturele Hoofdstad van Euro
pa noemen. In de stad vindt u 
zowel een belfort als een begijn
hof. Het toeristisch bureau van 
Brugge heeft aan beide monu
menten zelfs een aparte folder 
gewijd. En dat is volkomen te
recht, want veel van zulke mo
numenten - waaronder die in 
Brugge - zijn op de lijst van het 
Werelderfgoed van ae Unesco 
geplaatst. Het Duitse postze
gelblad DßZwijdde vorig jaar 
zelfs een thematisch artikel van 
vier pagina's aan de Belgische 
werelderfgoederen. 
Een belfort is eigenlijk een 
wachttoren meteen storm klok. 
In de Middeleeuwen hadden 

bepaalde steden in Vlaanderen 
het recht zo'n belfort te bou
wen; het werd beschouwd als 
een zinnebeeld van stedelijke 
vrijheid en macht. De beroemd
ste belforten zijn die van Brug
ge, Gent en leper. Het impo
sante belfort van Brugge is 88 
meter hoog en bevat een bei
aard met zevenenveertig klok
ken. Dit belfort werd al in 1939 
op een Belgische postzegel af
gebeeld {afbeelding 25), name
lijk in de serie met acht belfor
ten die toen werd uitgegeven. 
Een wat grotere afbeeloing is 
opgenomen in het frankeer
stempel dat toeristische pro
motie bedrijft voor West-Vlaan-
deren {aftieelding 26) en ook in 
het frankeerstempel dat Brugge 
aanbeveelt als internationaal 
toerismecentrum. Het Begijn
hofvan Brugge (gesticht in 
1245) werd in 1954 uitgebreid 
geportretteerd in een uit zes ze
gels bestaande serie. België is 
beroemd om zijn processies, 
kerkelijke ommegangen en der
gelijke. Wereldvermaard is de 
Processie van het Heilig Bloed 
te Brugge op de eerste maan
dag na de tweede mei. Ze herin
nert aan de heldhaftige kruis
vaarders, onder wie graaf Die-
derik van de Elzas, die als belo
ning voor zijn moedig gedrag 
enkele druppels van Christus' 
bloed meekreeg van de Pa
triarch van Jeruzalem en ze in 
1149 bij zijn terugkeer aan Brug
ge schonk, waar ze nog steeds 
bewaard worden in de Heilige 

Bloedkapel. Een mooie afbeel
ding in een frankeerstempel uit 
1972 herinnert aan de Heilige 
Bloedprocessie op m mei 1972 
{afteelding27). Een machine
stempel uit 1962 laat zien dat er 
kennelijk werd voortgeborduurd 
op dit thema door in augustus 
1962 een Heilig-Bloedspel opte 
voeren {afteelding28). Een an
der evenement is de Praalstoet 
Gouden Boom {afteeiding29), 
die voor het eerst in 1958 werd 
gehouden. Het machinestem
pel heeft betrekking op de stoet 
uit 1965. In augustus van dit 
jaar trekt de stoet weer door 
Brugge. Als u door de stad wan
delt komt u vrijwel zeker het 
standbeeld van Jan Breydel en 
Pieter de Coninck op het Markt
plein tegen; het beeld is afge
beeld op een zegel uit de Toe-
rismeserie van 1987. Het stand
beeld is een eerbetoon aan deze 
twee volkshelden, die in 1302 
tijdens de Culdensporenslag 
(de historische gebeurtenis die 
tijdens Fila Kortrijk 2002 veel 
aandacht zal krijgen) een voor
aanstaande rol speelden. Ze ga
ven leiding aan het Vlaamse 
verzet tegen de Franse over
heersing. De Belgische PTT her
denkt de zevenhonderdste ver
jaardag van de Culdensporen
slag met de uitgifte van twee ze
gels. 

In de zuidoostelijk 'zak' van het 
Brugse Ommeland kunt een be
zoek brengen aan Tielt [afbeel
ding 30), om - ook daar - het 
belfort te bewonderen. Een 
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frankeerstempel uit 1984 wijst 
ons er op dat in deze stad begin 
juli de Europafeesten worden 
gehouden, in het noordoosten 
Mgt het pittoreske Damme, ge
boorteplaats van de Vlaamse 
volksheld Tijl Uilenspiegel. Het 
landschap bij Damme is afge
beeld op een Toerismezegel uit 
1980 {afbeelding 3)). 

DE WESTHOEK: 
IN FLANDERS FIELDS 
Van 1914 tot 1918 was de West
hoek het bloedige toneel van de 
Eerste Wereldoorlog. De aan
duiding die in het hierboven af
gedrukte kopje wordt gebruikt, 
'In Flanders Fields', is afkom
stig uit een gedicht van de Ca
nadese legerarts John McCrae: 
'In Flanders Fields the poppies 
blow between the crosses, row 
on row...' Dankzij McCrae is de 
klaproos tot het symbool van de 
eerste wereldbrand uitgegroeid. 
Een blijvende herinnering aan 
de verschrikkingen van de Eer
ste Wereldoorlog is het Ijzer
monument in Diksmuide [af
beeldingen 32 en 33). In een 
frankeerstempel noemt Diks
muide zich een 'gastvrije Euro
pese stad' [aßoeelding 34). Het 
imposante belfort met raadhuis 
van de stad werd afgebeeld op 
een zegel uit de Toerismeserie 
die op 6 augustus werd uitgege
ven. Diksmuide heeft ook een 
nieuw attractie: Westoria, een 
multimediaal spektakel dat een 
magische kijk op de Westhoek 
biedt. 

Diverse stadjes in de streek 
kunnen bogen op een bepaald 
verleden. Zo is Wervik van 
oudsher het centrum van de 
Belgische tabaksindustrie; u 
vindt er dan ook een tabaksmu
seum. In een frankeerstempel 
noemt de stad Wervik zich 'ta
bakcentrum'. Blijkens dit stem
pel werd in 1986 op de laatste 
zondag van september zelfs 
een tabaksoogstfeest gehou
den. 
Een ander frankeerstempel 
maakt gewag van het feit dat in 
septemben98n in Poperinge 
een Hoppestoet [afiieelding 35) 
werd gehouden; een machine
stempel verwijst naar hetzelfde 
evenement, maar dan in 1987. 
Dat was dus echt iets voor de 
late vakantiegangers. 

MEETJESLAND-WAASLAND: 
HEERLIJKE POLDERRUST 
We komen nu in het gebied te
recht dat aan Zeeuws-Vlaande-
ren grenst, voor de Nederlan
ders een streek die waarschijn
lijk niet als een toeristische top
per wordt beschouwd. Kunst
stad Lokeren 'heet u welkom' in 
een frankeerstempel [afieelding 
36), terwijl een ander frankeer
stempel opwekt een bezoek te 
brengen aan het Stedelijk Mu
seum aldaar. De gemeente 
Waasmunster noemt zich in 
een frankeerstempel een 'toe
ristisch centrum', terwijl de ge
meente Waarschoot zich pre
senteert als een 'sportieve ge
meente'. Deze gemeente fran

keerde vorig jaar al in euro's! 

LEIESTREEK: SCHILDERACHTIG 
WATERLANDSCHAP 
De Leiestreek is een gebied 
voor de liefhebbers van water. 
De rivier de Leie ontspringt in 
Frankrijk, passeert Kortrijken 
slingert zich dan verder tussen 
Deinze en Gent [afiieelding 37). 
Belangrijkste stad in dit gebied 
is Kortrijk [afieelding 38), de 
plaats waar Fila Kortrijk 2002 
wordt gehouden. Het is een 
stad meteen belangrijk histo
risch erfgoed. Misschien dat 
Kortrijk juist daarom een ver
keersvrij centrum heeft, een 
omstandigheid waarop door 
middel van een machinestem
pel wordt geattendeerd. 
Het aan de Leie gelegen Deinze 
gebruikte in de jaren tachtig een 
nogal rommelig frankeerstem
pel met de tekst 'Welkom in de 
Leistreek'. Tegenwoordig wordt 
de tekst 'bezoek de Leistreek - U 
is er welkom!' gebruikt [afieel
ding 39). Ook in deze streek 
wordt de traditie van omme
gangen en stoeten gekoesterd. 
Een voorbeeld daarvan vinden 
we terug op een zegel uit de 
Toerismeserie van 1991. Afge
beeld is de reus Rolarius, een 
bekend personage tijdens de 
'Batjes', de grote jaarlijkse 
volksfeesten in Roeselaere. 

VLAAMSE ARDENNEN/ 
WESTVLAAMS SCHELDELAND 
In de Vlaamse Ardennen trek
ken twee oude steden de aan

dacht: Oudenaarde [afieelding 
40) en Ronse. Een frankeer
stempel afficheert Oudenaarde 
als 'Oudenaardig - Méérwaar
dig!' [afieelding 41). 
Carnaval wordt in België op gro
te schaal gevierd. Zo ook in 
Ronse; de 'Zotte-maandag-fees-
ten' in deze stad zijn de eerste 
van een reeks carnavalsvierin
gen waarin onze zuiderburen 
zich ieder jaar weer met veel 
verve storten. Een zegel uit de 
Belgische Toerismeserie van 
1992 [afbeelding 42)geeft een 
kleurig beeld van de feesten in 
deze plaats. 
Wie in het voorjaar op vakantie 
gaat, kan in Kruishoutem de 
Paasfeesten meemaken. Zoals 
het frankeerstempel aangeeft is 
men dan 'op zoek naar 't Gul
den Ei' [afieelding43). 

SCHELDESTREEK MET 
BLOEMENSTAD GENT 
Het centrum van de Schelde-
streek is Cent [afieelding 44), 
één van de Vlaamse kunstste
den, maar bij filatelisten vooral 
bekend vanwege de Gentse 
Floraliën. Deze internationaal 
befaamde, vijfjaarlijkse bloe
men- en plantententoonstelling 
naar Engels voorbeeld begon in 
1809 met slechts vijftig planten, 
maar groeide in bijna twee eeu
wen uit tot een wereldtuin die 
zijn gelijke niet kent. Gezien de 
omvang - 43.000 vierkante me
ter in zeven hallen van Flanders 
Expo worden er voor uitgetrok
ken - bent u met de Floraliën 
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toch wel een dagje zoet. Sinds 
1965 geeft de Belgische PTT 
elke vijfjaar een fleurige Flora-
liënserie uit laßeeld'mg 45). Een 
leuke aanvulling op deze series 
vormen de diverse machine
stempels die in de loop van de 
jaren werden gebruikt {apeel-
ding46). Ook in een frankeer
stempel van de stad Cent uit 
1979 wordt gewezen op de 
Gentse Floraliën (ajbeelding 
47). De afgebeelde persoon 
links in het stempel wijst ons er 
op dat Cent ook de stad is van 
keizer Karel V [afbeelding 48), 
waarover Jeffrey Croeneveld in 
zijn artikel Karel V, keizer van 
een machtig wereldrijk in het fe
bruarinummer 2000 van 'Fila
telie' u uitvoerig informeerde. 
Een frankeermachinestempel 
van de stad Gent uit 1987 
maakt duidelijk dat midden juli 
de 'Gentse Feesten' - een cultu
reel volksfeest in het centrum 
van de stad - worden gehouden. 
In het frankeerstempel 'Bezoek 
"het groene" Berlare' [afbeel
ding 49) somt de gemeente Ber
lare puntsgewijs op waarom het 
de moeite waard is een bezoek 
aan deze omgeving te brengen. 
Als laatste pluspunt wordt ge
noemd 'diverse culinaire top
pers!', maar daarin is Berlare 
bepaald niet uniek, want je kunt 
in heel Vlaanderen culinair ge
nieten! 

SCHELDE EN DENDER: VOLOP 
NATUUR EN FOLKLORE 
Voor Nederlanders is de groene 

Denderstreek, die doorsneden 
wordt door Vlaanderens snelst 
stromende rivier, de Dender, 
het meest interessant. Dender-
monde is een stad met een be
kende ommegang, want het is 
de 'Ros Beiaardstad'. De trouwe 
viervoeter van de Vier Heems
kinderen is enkele malen afge
beeld op Belgische zegels [af
beelding 5Cf), maar ook de plaat
selijke gerechtsdeurwaarders 
verzuimden niet dit bekende 
beeld af te beelden in hun fran-
keerstempels [apeeidingSl). In 
1986 besloot de gemeenteraad 
dat de ommegang vanaf 1990 
om de tien jaar zal plaats vin
den. 
In defolklorerijke Denderstreek 
kunt u het carnaval beleven in 
Aalst [afbeelding 52), de toeristi
sche kern van de Denderstreek. 
De Stad Aalst attendeert ons al 
enkele jaren op dit uitbundige 
feest door er jaarlijks een hu
moristisch frankeerstempel aan 
te wijden. Twee Reuzen zijn af
gebeeld op een zegel in de car
navalserie uit 1986; dat gebeur
de trouwens in 1971 ook al 
eens. 
'Manneke Pis' staat op de 
markt in Ceraardsbergen. Hoe
zo in Ceraardsbergen? Die we
reldberoemde deugniet staat 
toch in Brussel? ja, ook in Brus
sel, maar het manneke in Ce
raardsbergen is nét iets ouder 
dan z'n Brusselse collega! De 
stad is berucht bij de wielren
ners in het deelnemersveld van 
de Ronde van Vlaanderen en 

wel om de 'Muur van Ceraards
bergen'. In het frankeerstempel 
van de stad is de Onze Lieve 
Vrouwe Kapel op de kop van de 
Muur afgebeeld [afbeelding 53). 
Al sinds de zestiende eeuw ope
nen drie reuzen met groot ver
toon de 'Ceraardse Omme
gang'. Ze zijn afgebeeld op een 
zegel uit de Toerismeserie van 
1999 [afbeelding 54). De omme
gang voert naar de kapel op de 
Oudeberg. Als de processie bo
ven op de berg is aangekomen, 
wordt er wijn geschonken in 
een zilveren schaal. In die wijn 
zwemmen kleine visjes. Ieder
een wordt geacht een flinke slok 
wijn te nemen. Ik geef deze in
formatie met enig voorbehoud, 
want ik vond ze in een vrij oud 
album over België en Luxem
burg. De folders spreken nu 
slechts van de 'Krakelingen
worp', die behelst dat er drie
duizend krakelingen 'over de 
volksmassa' worden uitgewor
pen. 

PAJOTTENLAND: 
PITTORESK EN GASTVRIJ 
Ter afsluiting van dit artikel over 
de toeristiscne aantrekkelijkhe
den van het westelijk deel van 
Vlaanderen noem ik nog het Pa-
jottenland, de linkerhelft van de 
toeristische streek Pajotten-
land-Hageland. In die streek ligt 
ook Brussel, de hoofdstad van 
België. De stad Brussel werd al 
belicht in het artikel Belgicastad 
Brussel filatoeristisch' gezien ('Fi
latelie' van mei 2001). Ter aan

vulling daarop nog een echte 
aanrader: het prachtige Zoniën-
woud ten zuiden van de stad, 
ideaal voor eindeloze wandelin
gen. Interessant is het Museum 
voor Midden-Afrika in Tervuren 
[afbeelding 55), ten oosten van 
Brussel. De Belgische Post gaf 
in 1997 een serie van drie zegels 
uit ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van dit museum. 
Voorde liefhebbers zijn zeker 
ook de Koninklijke Serres van 
Laken [afbeelding 56), die deel 
uitmaken van het Koninklijk Do
mein, interessant. Maar de ser
res worden slechts gedurende 
een bepaalde periode, in april 
en mei, opengesteld voor het 
publiek. Een voorproefje is te 
vinden op de vier zegels die in 
1989 werden uitgegeven. 
Bent u eenmaal in Brussel, dan 
bent u ook niet ver meer verwij
derd van één van de pretparken 
die België rijk is: Walibi in Wa-
vre [afbeelding 57), of liever: Six 
Flags, want ook in België onder
ging Walibi een naamsverande
ring. In het frankeerstempel 
gaat de naam vergezeld van een 
grappig figuurtje. 

Bij de samenstelling van de arti
kel is dankbaar gebruik ge
maakt van een aantal brochures 
van het Toeristisch Bureau voor 
Vlaanderen &, Brussel te Den 
Haag, alsmede van de aanvul
lende informatie en filatelistisch 
materiaal, verstrekt door de 
heerW. De Doncker, Aalst (B). 
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akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, 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 Renkenlaan 4, 8162 
CW Epe, ©0578-627090 
Etten-Leur: 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 

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

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrinsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
e brüflkensiek(3)u)or!donIinc nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonIme.nl


Goeree/Overflakkee: 
FVGocrec/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Harmgvhet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuclanden'; J.A. Grim
mmck, Vogelzangsweg 42, 
4461 NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547272876. 
Gorinchem: 
PVCormchcm c o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gonnchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Bmee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702. 
Philatchca Den Haag, Ir P. Gle
rum, Parsifalstr. 33, 2555 WH 
Den Haag, ©0703233098. 
PC 'De Knns'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
Shell Te Werue.ofd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slmgelandt
plantsoen 12,2253 WT Voor
schoten. 
PV'Vredcstem';P.W van de Nes, 
Rjetvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PV 'sGravenhage e o ; J. Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 
IVPhilatelica, D. Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GRJ, ©0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,®050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnnjk
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
®0235263267(na 19.00 uur). 
IV Philatchca; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV 'Op Hoop uan Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat 79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA;J.C.vanderBijl, 
Houtri]kstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderuiijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 
Hardinxveld: 

2 PV'De Philatelist'; D.Kanning, 
S Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
■̂  Hardinxveld. 
z Heemskerk: 
= PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
„ Frankrijklaan 59,1966 VC 
— Heemskerk, ©0251233894 
•" Heerenveen: 
S PVHeereniieen;G deBeer, De 
: ; Plasse I, 8449 EH Terband, 
" ©0513625239. 

. . « Heerhugowaard: 
d d y PHV Heerhugotuaard e o ; mw 

• L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e o ; mw. C.H. Wol

smgGrens, Promenade 267, 
6411JI Heerlen, ©045
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDcn Helder; L.Ch. Werst, Li
meweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223612544. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoctsluis; J. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond e o '; 
T.A J Leijten, Eikenwali5, 
5706 LJ Helmond, ©0492
534793, pzudchclm(ä)planct nl. 
WPV Helmond, I. Neggers, Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtsc FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbosschc FV; C.W.M. 
Schreurs, De Bréautélaan i, 
5263 GBVught, ©073
6566224. 
Heusden: 
PV 'Black Pennij'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHilucrsumco ;M.ThM. Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423. 
Hoek van Holland: 
IV Philatchca, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheiüaard, Th.N H, van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EKOudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkelds
weg6, 7451 SM Holten, 
©0548361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen; H.J. Ruiter, Satel
Iietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogczandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPVafd WestFriesland; J.L.M. 
LeBlansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229231458. 
Philatchca Hoorn e o , W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
NVPV, a/d G001& Eemland; 
H.M. van der Spoel, Handel
laan 6,1272 EE Huizen,©035
5262702. 

Kampen: 
IVPhilatclica;J.G.Fidder,Galle
straat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PV Katiuijk/Rijnsburg; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 
2225 ZA Katwijk, ©071
4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B J W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV "t Faktcurke'; H.J. Raes, 

Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226
313764. 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, email ver
sluis.a(5)worldonhne.nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.I.Hegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265. 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©0715214019. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228312871. 
AV'De Philatelist'; W.L.W0I
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CRLelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
venBakker, Benedictijnenhove 
loi, 3834 ZD Leusden, ©033
4941823. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
ZantenWillemsen, P.C. 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, email. wis
senburg.g(5)hetnet.nl 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiseher, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PVZuidLimburg; J.J. Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615. 
Meppel: 
Philatchca P V ; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Mep
pel, ©0522263491. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme
rend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV; W, Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, email 
w.storm(p)hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw N. Zwit
serloodden Duik, Burg. Van 
Trichüaan 116, 3648 VK Wilms 
, ©0297289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'DeGlobe';mw. G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N ; B. Wijling, Spoorlaan 
29,2215 KN Voorhout, 

©0252212080. 
PV 'Onder de loupc', J M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatchca; JM.G vanMuUe
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; mw. M. v.d. Sommen, 
Mezenbergerwegi2, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525661551. 
Nijmegen: 
NVPV; L.T.A. Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©0246417443.EmaiI:j.a.lau
ret@)planet nl 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos

sens, Vendeherstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, E maihw j.m goos

sens@chello.nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr De 
Bruynestraat 3 5,7576 BJ Ol
denzaal, ©0541514243. 
Ommen: 
Vcrzamelaarsver Ommen en Om
streken; J Geers, Ds Smitslaan 5 
A, 7711 BA Nieuwleusen, 
©0523482881. 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand;J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe', L. Mulder, Herten
straat 2, 6865 WP Doorwerth, 
©0263335732 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (FrI): 
Stellingu;crucrFil Ver; P. Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o ; E Post, 
Beatrixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Iris', D. Schotting, 
Erasmusplein 13,3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576. 
Putten: 
PV 'Telstar', H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484. 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filuero';PAH Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©0774743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobe';MF. Bijl, Ko
ningsland 71, 6991DH Rhe
den, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H. Wessel, Paulus 

Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatchca, W. v.d. Velde, Bo
venland 10, 9315 PH Roderwol
de, ©0505032608. 
Roermond: 
PV Roermond, F. Weerts, Hel
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©0774661885. 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica IVestBrabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165
535489. 
PVRoosendaol; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PV Philatchca; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat 110,2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597. 
ROVShellFilatclic;J Ooster
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica; E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rjjssen: 
P V Rijssen ; D. Grunwald, 
Groenlmg 12, 7463 BJ Rijssen, 
©0548542669, email. 
d .grunwald(5)wxs. nl 
Rijswijk: 
VVPVRijsu;ijk;D van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne

kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252

216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327. 
Schijndel: 
SWP; J. van Schijndel, Juha
nastraat 3, 5482 AK Schijndel, 
©0735474155 
Sittard: 
FVSittard e o , O.P.D Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schaik, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
P V Eemland; J. van der Vos, Ju
hanalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; E v.d. Graaf, Dal
lelaan 14, 3208 CG Spijkemsse, 
©0181638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilotclica;H Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©0599616693, email: 
H Apperlo(p)hetnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V Ijssclham; mw D. Vrugt, Pr 
Christinastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185. 

mailto:sens@chello.nl


Terneuzen: 
FV 'Hft Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125. 
PV ZeiuwschVlaandmn; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Visser, 
De Sciiouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

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

Vaals: 
PVOrielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G. Breuker, Me
relstraat 16, 7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 
Veendam: 
FVVeendam c.o.; mw. CR. Bee

reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140,9641AJ Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Frimörket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; l.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'DeGlobe';l.F.Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissin^se FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mozart
laan 45, 2253 HX Voorschoten, 
©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40, 6707 DG Wage
ningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; B.P. Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatclica Weert e.o.; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PVWeesp e.o,; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hippo
lytushoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PV Winsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 
FV'De Klomp'; G.J.A. Epping

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

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. BakkerBak
ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, inl. 
rondzending. 

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

P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouu;en Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NXZieril<zee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr,; W.M. 
Buit, Aburahout33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVReflioZuiartsluise.o.;R. Reijn
ders, Regenboogstraat 3, 8061 
GL Hasselt, ©0384771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZujijndrechte.o,; mw. J.C 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZujolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraati4, 8015 DX Zwolle, 
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IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

eniging of als u een indi
vidueel abonnement bent 
aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor UW eigen website, 
plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re
gels kosten u maar 5 euro 
en elke volgende regel 
2,50 euro. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Brouwer Media 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 

ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 
Een advertentie van 
drie regels kost 5 
euro; voor elke regel 
meer betaalt u 
€ 2,50. Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele
foonnummer) in de 
advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 4 
eoro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

€ 5 

€ 7  5 0 

€ 1 0 

€12 ,50 

€ 1 5 

€17 ,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken ojspatie e'e'n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCiPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



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

Canada 
Universiteit van Toronto 
Van vier Canadese univer
siteiten verschijnen dit 
jaar postzegels èn postze-
gelboei<jes. Drie ervan 
kondigde ilc al aan: Uni
versiteit van Manitoba 
(Winnipeg), Laval Uni
versiteit (Quebec) en St. 
Mary's (Halifax). Eén ver
gat ik. Op 30 april mar
keerde een zegel van 48 
cent de honderdvijftigste 
verjaardag van het Trinity 
College in Toronto. 

Wi 

Trimty College: 375 000 boekjes 
met acht van deze zegels 

China 
Vo!i<ssprookje 
Op 5 december van het 
vorig jaar gaf China een 
serie postzegels (drie
maal 80 f en éénmaal 
1.80) uit met afbeeldin
gen van taferelen uit het 
volkssprookje 'Xuxian en 
Bainiangzi'. Het geteken
de sprookje en ook de 
tekst zijn eveneens ver
krijgbaar in een postze
gelboekje 

Denemarken 
Europa: circus 
Maar liefst honderddui
zend Deense kinderen 
namen vorig jaar deel aan 
een tekenwedstrijd, 
waaruit de circuspostze
gels van dit jaar gekozen 
moesten worden. Het is 

Een nieuu) soort circus - met als 
bekendste uoorbeeld het 'Cirque de 
Soleil' - hcejtzijn weg naar een 
uoluiassen publiekgeuonden. Hier 
een Joto uit de millenniumuoor-
stellinfl uan het Deense circus 
Nemo. 

niet verwonderlijk dat de 
beide winnende tekenin
gen clowns voorstellen: 
voor kinderen erg aan
sprekend en kleurrijk. 
De op 15 mei verschenen 
zegels zijn ook allebei in 
boekjes verkrijgbaar: 
tienmaal 4.00 k. en tien
maal 5.00 k. Ze hebben 
de nummers 112 en 113. 

Finland 
Finse Golf 
Het eerste deel van de 
reeks Finse Golf ver
scheen in het najaar van 
2001. Op 15 april werd de 
serie voortgezet met een 
boekje van vijf zegels 
waarop het leven onder 
water en het zeeonder-
zoek worden uitgebeeld. 
De ene grote zegel laat 
mosselen en zeewier zien 
op zandbanken en aan 
het brakke water van de 
Baltische Zee aangepaste 
vissen als baars en bot. 
Op de andere zegels zien 
we de open zee met ver
schillende soorten plank
ton en op grotere diepte 
voorkomende vissoorten 
als haring en kabeljauw. 
Op de bovenste zegels 
bevinden we ons boven 
de zeespiegel met de gor
del van eilanden, boten, 
arctische sternen en het 
zoölogisch station van 
Hankoniemi. 
De zegels zijn zonder 
waardeaanduiding (eer
ste klas, nu 60 c ) , zodat 
de prijs van het boekje op 
€3.00 komt. De oplage 
bedraagt 600.000 boek
jes. Drukker is Enschedé 
in Haarlem. 

Zonnebaden is in Fronkrijk ken
nelijk nog synoniem aan vakantie 
Dieren 

Georgië 
Europa 2002 
De in de Kaukasus gele
gen republiek Georgië 
heeft, net als vorig jaar, 
een boekje met Europa
zegels uitgegeven. Het 
bevat een blokje van 
tweemaal twee zegels (40 
en 80 k.), waarop - net als 
bij de andere landen - het 
circus centraal staat. 

Griekenland 
21 boekjes uooreigg 5 
Ja, u leest het goed: de 
Griekse postdienst heeft 
een serie van 21 boekjes 
te koop voor een bedrag 
van bijna tweeduizend 
euro. Nou vermoed ik dat 
er niet één verzamelaar is 
die zo'n serie aanschaft. 
En bovendien zal menig 
Griekenland-verzamelaar 
nu allang weten waar ik 
het over heb. 
Aan de Griekse postkan
toorloketten zie je geen 
grote vellen met perma
nente zegels. Nee, maar 
wel verpakkingen van 
twintig aan elkaar genie
te strips (van vijf zegels) 
met een kaftje. Boekjes 
dus! De zegels uit deze 
boekjes onderscheiden 
zich van de velzegels 

Hetzegeluelletic uit het Finse boekje. 

Frankrijk 
Prettige uokantie 
Voor het tweede achter
eenvolgende jaar vindt de 
Franse post het nodig 
een boekje uit te geven 
met postzegels waarmee 
men elkaar een prettige 
vakantie kan toewensen. 
Datum van uitgifte is 10 
juni. Prijs: tienmaal 46 c. 

doordat ze aan de buiten
zijden ongetand zijn. 
In Griekenland zijn der
gelijke boekjes al sinds 
1986 (serie 'Goden van de 
Olympus') in gebruik. De 
op 2 januari van dit jaar 
verschenen permanente 
serie Griekse dansen be
staat uit 21 zegels (laag
ste waarde €0.02, hoog

ste €4.00). Alle boekjes 
samen zijn goed voor 
honderdmaal €19.95. 
En wat doe je dan als 
boekjesverzamelaar? Ge
woon negeren, zal me
nigeen zeggen. Of neem 
het boekje met de laagste 
waarde. 

Groot-Brittannië 
Eersteklas-zegc! goudkleurig 
Sinds 5 juni is de Britse 
eersteklas-zegel in vel
len, rollen en boekjes 
goudkleurig in plaats van 
oranje. Dat heeft natuur
lijk alles te maken met 
het gouden regeringsju
bileum van de Britse vor
stin eerder dit jaar. Nu 
hadden we in 1997 ook al 
gouden zegels (toen van
wege de gouden brui
loft), zodat het niet om 
nieuwe zegels gaat. Maar 
de boekjes hebben een 
gewijzigd kaftontwerp, 
terwijl ook een stukje ze-
gelrand is weggelaten. 
Het gaat om drie boekjes: 
twee met zes zegels 
(drukkerij Questa en 
drukkerij Walsall) en één 
met twaalf (Walsall). De 
zegels zijn zelfklevend. 

Ierland 
Nieuwe tarieuen 
Doordat de Ierse tarieven 
op 2 april weer wat ste
gen (Ierland/Verenigd 
Koninkrijk 41 c ; rest Eu
ropa 50 c. en restvan de 
wereld 57 c.) moesten er 
een reeksje nieuwe zegels 
en drie nieuwe boekjes 
komen. De uitgiftedatum 
was 2 april. Het gaat om 
een boekje met tienmaal 
41 c. (merel), tienmaal 
44 c. (roodborstje) en 
tienmaal 57 c. (zanglijs
ter). 

Tien zanglijsters zitten in een Iers 
postzegelboekje. 

National Gallery 
Details ontbreken nog, 
maar op 9 juli zal er in 
Ierland een grootformaat 
boekje verschijnen met 
afbeeldingen van werken 
uit de National Gallery. De 
prijs van het boekje is 
€8.20. 

Israël 
Twaalf maanden 
Twaalf postzegels, één 
voor elke maand van de 
joodse kalender, vormen 
de inhoud van een op 24 
februari in Israël versche
nen boekje. Waarde van 
dezegels: Nis 1.20. 

Als voorbeeld hierbij de 
lentemaand Nisan (14 
maart tot en met 12 april): 
de tab beeldt een bloem 
en een ram af (dierenriem 
20 maart tot en met 19 
april); op de zegel aan
dacht voor het joodse 
paasfeest met het onge
zuurde brood (matse), de 
wijnbeker van Elias en 
lentebloemen. 

Korea-Noord 
Locomotieuen 
Vijf locomotieven zijn te 
vinden op de serie post
zegels die op 10 april in 
Noord-Korea verscheen. 
De zegels en een velletje 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje van 6.20 won. 
Oud en nieuw zijn erin te 
vinden: stoom-, diesel en 
elektrische locomotie
ven. 

Schelpdieren 
Diverse schelpdieren die 
voorkomen in de rivier de 
Taedong sieren de vier op 
21 april verschenen 
Noord-Koreaanse post
zegels. Ook deze zegels 
zijn weer verkrijgbaar in 
een boekje. De prijs is 
3.70 won. 
De Noord-Koreaanse 
boekjes hebben kleine 
oplagen: 2.000 (geperfo
reerd) en 500 (niet geper
foreerd). 

Nieuw-Zeeland 
Architectuur 
Van Nieuw-Zeeland kan 



men stellen dat er gebou
wen staan die tot stand 
zijn gebracht door men
sen die ervoor kozen in 
dit land te gaan leven. 
Het waren vooral Europe
anen die ongeveer twee 
eeuwen geleden arriveer
den en een stempel op 
het land drukten; ze de
den dat door hun eigen 
culturele achtergrond en 
door het invullen van de 
behoeften van hun nieu
we land. 
In een serie postzegels 
werd op 3 april deze ka
rakteristieke architectuur 
geëerd. Te zien zijn het 
oorlogsmuseum van 
Auckland (het bestaat dit 
jaar precies honderdvijf
tig jaar), Nieuw-Zeelands 
oudste nog bestaande 
Europese gebouw de Sto
ne Store in Kerikeri, het 
Kunstcentrum in 
Christchurch, de rege
ringsgebouwen in Wel
lington, het station in 
Dunedin en de Sky Toiler, 
een 328 meter hoge toren 
in Auckland, gebouwd in 
1997. 
Tegelijk met de serie ver
scheen een grootformaat 
boekje met veel tekst en 
illustraties, betrekking 
hebbend op de zes ze
gels, en zeven zegelvelle
tjes: zesmaal een velletje 
met één zegel en éénmaal 
een velletje met alle ze
gels. Prijs van het geheel: 
$16.95. 

Noorwegen 
Voetbalboekje 
Het Noorse boekje met 
postzegels ter gelegen
heid van het honderdja
rig bestaan van de Noor
se voetbalbond, versche
nen op 12 april, bevat 
ronde postzegels. Niet 
ongewoon voor voetbal
zegels, maar voor Noor
wegen een noviteit. Het 
boekje bevat acht zegels 
van 5.50 k. Leuk is dat 
het opengevouwen boek
je er als een voetbalveld 
met nogal wat activiteiten 
uitziet. Een mooi stukje 
werk van de Nederlandse 
drukkerij Enschedé. De 
vier motieven zijn het re
sultaat van een nationale 
fotowedstrijd. Des te op
merkelijker is het dat de 
afgebeelde scheidsrech-

Omslag van het Noorse uoetbal-
boekje; m de rubriek 'Thematisch 
panorama' is de inhoud te zien. 

ter een Duitse amateur
fluitist blijkt te zijn. 

Spanje 
Orchideeën 
Geschilderde afbeeldin
gen van acht verschillen
de orchideeën zijn te vin
den op de postzegels van 
een Spaanse boekje dat 
op 20 februari van dit jaar 
is verschenen. De zegels 
zijn zelfklevend en heb
ben elk een waarde van 
€0.25. 
Spanje heeft weinig naam 
als boekjesland. Het eer
ste boekje verscheen er in 
1986 (ter gelegenheid van 
de toetreding tot de EEG 
in dat jaar). Intussen zijn 
er alles bijeen tien ver
schenen, waaronder het 
beruchte Don Juan Carlos I-
boekje uit 1998. Dit erg 
dure boekje was alleen bij 
vooruitbestelling lever
baar. De oplage bleef dan 
ook uiterst klein en de 
huidige prijs ligt al boven 
de tweehonderd euro. 

Verenigde Staten 
Samen houden westand 
Er zijn intussen al vier 
versies van de Ameri
kaanse United we stand-ze
gel in boekjesvorm ver
schenen. Ze bevatten alle 
twintig zelfklevende ze
gels van 34 c. 
Het begon op 24 oktober 
2001 - amper zes weken 
na de aanslagen - met een 
zogenaamd conrertible 
booklet. Het is een velletje 
met een vouwstrip in het 
midden. Plaatnummer 
B u n . 
In februari van dit jaar 
volgde er opnieuw zo'n 
zelfde boekje. Alleen het 

plaatnummer is anders: 
B2222. Zegels zowel als 
boekje hebben nog de 
vermelding 2001. 
Ook kwam in februari 
een boekje met aan 
weerszijcien aangebrach
te zelfklevende zegels. 
Op de zegels staat nu het 
jaar 2002, ofschoon het 
boekje zelf naast de bar
code de aanduiding 
©2001 USPS heeft. 
Het laatste boekje dateert 
van april. Het is een auto
maatboekje dat zowel op 
de zegels als op het kaftje 
het jaartal 2002 vermeldt. 

Nieuwe posttflrieuen 
De dercle tariefsverho
ging in de Verenigde Sta
ten in anderhalfjaar tijd 
volgt op 30 juni. De ver
hoging - van 34 naar 37 c. 
voor een binnenlandse 
brief- heeft weer aardig 
wat consequenties voor 
de verzamelaar. Daarbij 
moeten we dan nog be
denken dat er vanwege de 
belabberde financiële si
tuatie van de postdienst 
verdere verhogingen op 
de loer liggen. Immers, 
na de verhoging zal het 
verlies nog altijd twee 
miljard dollar bedragen... 
Om op korte termijn over 
voldoende zegels van 37 
cent te beschikken geeft 
de post half juni vijf ver
schillende Jirst class-ze-
gels uit: één met de Ame
rikaanse vlag en vier met 
afbeeldingen van antiek 
speelgoed. Het gaat daar
bij om de volgende boek
jes: 
- vouwboekje met twin
tigmaal vlag; 
- boekje met vlagzegels 
aan twee zijden, totaal 
ook twintig; 

De nieuuje Amerikaanse vlagiegel 
heeft ved weg van de 'United We 
Stand'-zegel uan uorigjaar 

- automaatboekje met 
twintig vlagzegels; 
- vouwboekje met twin
tigmaal antiek speel
goed; 
- automaatboekje met 
twintigmaal antiek speel
goed. 
Vermoedelijk komen 
deze boekjes vervolgens 
half juli opnieuw uit, 
maar dan met een waar
de-aanduiding van 37 c ! 

Wit-Rusland 
Hoopje mieren 
Wit-Rusland vond dat het 
in het kader van haar fau
naserie nu de beurt was 
aan een filatelistisch on
derbelicht diertje: de 
mier. Sinds 20 maart 
heeft dit nijvere insect (en 
met name Formica ru/a of
wel de rode bosmier) ook 
een plek op postzegels. 
En dat was nog niet ge
noeg: er hoort een boekje 
bij dat eveneens plaats 
biedt aan een hoopje mie
ren. Het boekje bevat 
twee zegels van 200 r. en 
twee van 1000 r., plus 
twee vignetten. Oplage: 
4.500 boekjes. 

- wordt getoond hoe het 
circus het publiek weet te 
boeien en te amuseren. 
De beroemde Spaanse 
clown Charlie Riuel, de or
ganisatie Clowns zonder 
Grenzen, het vernieuwen
de Circus Cirkor en Circus 
Scott, het oudste circus 
van Zweden, zijn alle te 
zien op de vier postzegels 
van 8 k. elk. 

De vier zegels uit het Zujeedsc 
Europazeaelboekje. 

Zomer in Bohuslön 
Door de zon verwarmde 
rotsen, schreeuwende 
meeuwen en rode vis
sershutten. De zomer in 
Bohuslän aan de Zweedse 
westkust is zichtbaar op 

^im 

X PyAäa 
' ^ A H C H ^ 

iMypaiin^ 

Het mierenhoopje uan Wit-Rusland. 

Zweden 
Zweden - Nieuw-Zeeland 
Zweden en Nieuw-Zee
land gaven op 2 mei ge
zamenlijk twee postze
gels uit met als thema 
'Kunst ontmoet kunstnij
verheid'. Op een van de 
zegels staat een vaas van 
de in Nieuw-Zeeland wo
nende Zweedse glasbla
zer Ola Hoglund. Op de 
andere is Maorisch hand
werk op Nieuw-Zeelands 
linnen te zien van de kun
stenares Willa Rogers. 
De zegels, beide van 
10 k., zitten elk tweemaal 
in een postzegelboekje. 

Europa 2002: circus 
Op de Zweedse Europa
zegels van dit jaar - even
eens verschenen op 2 mei 

de vijf postzegels met 
aquarellen van de kunste
naar Göran Dalhov. Hij 
woont en werkt in Bo
huslän en gelooft dat de 
natuur een heilzame wer
king heeft, ook als je in 
de stad woont. 
Bohuslän is het meest 
westelijke gewest van 
Zweden, gekenmerkt 
door een scherenland-
schap, met een honderd
twintig kilometer lange 
kust, drieduizend eilan
den en zo 'n 4.500 rots
achtige klippen en sche
ren. 
Vier van de zegels - met 
de vermelding inrikes brei; 
(binnenlandse brief) - ^ 
zijn verkrijgbaar in een ° 
tien zegels tellend boekje _ 
van 50 k. ^ 



MARC POURPE EN DE VLUCHT 
CAIROKHARTOEM 

Franse \uchtvaartp\omer legde verbinding EgypteSoedan 
D O O R F I L I P V A N DER H A E G E N , I Z E G E M ( B E L G I Ë ) 

Eind 1913, begin 1914 was Egyp
te het toneel van heel wat lucht
vaartactiviteiten. Zo had de Li
gue Nationale Aérienne  kort
weg LNA ■ in Parijs zomaar een 
geldprijs van 12.000 Franse 
frank uitgeloofd voor de eerste 
piloot die de vlucht PariisCairo 
tot een goed einde zou bren
gen. De bekende Fransman ju
fes Védrines ondernam als eer
ste een poging en verliet Nancy 
op 20 november 1913 richting 
Cairo, waar hij op 29 december 
landde. Een andere Fransman, 
Mare Bonnier, slaagde erin na 
een trip van 52 dagen op 1 janu
ari 1914 Cairo te bereiken. 
Behalve Olivier, die verschillen
de vluchten boven de Egypti
sche stad Heliopolis maakte, 
was er nog de Brit McLean, die 
met zijn watervliegtuig van het 
typeSnort van plan was naar 
Assoean te vliegen. Al deze pi
loten waren van plan deel te ne
men aan de Meeting van Helio
polis, die van 19 tot 22 februari 
1914 zou worden gehouden. 
Nog een andere Fransman, 
Mare Pourpe, trof zijn voorbe
reidingen om er aanwezig te 
zijn. Deze jonge piloot, die in 
1887 in Egypte was geboren, 
had al heel wat vluchten verwe
zenlijkt en hij beschikte over 
een prachtige staat van dienst. 

Nog maar nauwelijks was de mens de vliegkunst machtig 

of er werd al geprobeerd de grenzen van het luchtruim te 

verleggen. Vlak voor het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog werd getracht de verbinding tussen Egypte 

en ZuidAfrika te realiseren. De eerste etappe  van 

Egypte naar Soedan  werd begin 1914 succesvol 

afgelegd, zoals uit het nu volgende artikel blijkt. 

De bekende, in luchtvaarttaferelen gespecialiseerde illustrator Charles H Hubbell (iS^gigji) 
schilderde deze impressie van Pourpe in zijn MoraneSaulnier 

BIJ aankomst in Khartoem werd Mare Pourpe uitbundig begroet door een menigte van ^o ooo mensen en een aantal plaatselijke notabelen 

Kaartje van de route van de heen en terug
vlucht tussen Cairo en Khartoem 

Eind 1913 bevond hij zich in 
IndoChina, van waaruit hij per 
schip vertrok naar Marseille. 
Daar werd zijn toestel aan 
boord genomen van het schip 
dat hem in decemben9i3 naar 
PortSaïd bracht. Van hieruit 
vergezelde hij Bonnier tot Cai
ro, waar ze dus op i januari 
1914 landden. 
De Ligue Nationale Aérienne op
perde de gedachte om een 
iuchtlijn in te stellen tussen Cai
ro en Kaapstad (ZuidAfrika). 
Védrines weigerde echter hier
op in te gaan; Pourpe daarente
gen werd bereid gevonden om 
tot Khartoem (Soedan) te vlie
gen. 
Een eerste poging werd onder
nomen op 11 december 1913, 
maar bij de start werd het toe
stel ernstig beschadigd. Er werd 
een tweede poging gepland 
voor begin 1914. Vanaf 1 januari 
werden in Cairo, in vier hotels 
waar hoofdzakelijk Europese 

file:///uchtvaartp/omer


toeristen verbleven, aanplakbil
jetten verspreid waarbij de 
vlucht naar Khartoem werd aan
gekondigd. 
De directeur van de Egyptische 
posterijen, de Engelse generaal 
Neville Travers Borton Pasha, 
verklaarde zich er zelfs mee ak
koord dat op Pourpe's vlucht 
poststukken zouden worden 
meegegeven. De Ligue Nationa
le Aérienne had hiervoor een cir
kelvormig stempel ter beschik
king gesteld; Pourpe zou dat 
stempel meenemen om het op 
de poststukken te plaatsen. De 
tekst van het stempel luidde 
Poste Aérienne LNA  Mare Pour
pe 19131914  CaireKhartoum. 
Uit de tekst blijkt duidelijk dat 
het stempel al klaar lag voor de 
eerste poging, die van 1913. 
Het was dus de bedoeling Cairo 
met Khartoem te verbinden om 
daarna terug naar Cairo te vlie
gen  en dat alles in de kortst 
mogelijke t i jd. Mare Pourpe ver
trok op 4 januari 1914 uit Cairo 
aan boord van een Morane
Saulnier, voorzien van een mo
tor van het typeGnome van 80 
paardekrachten. Hetvlucht
schema zag er als volgt uit: 

0401: CairoMenshab 
0601: MenshabLuxor 
0701: LuxorWadi Haifa* 
0901: Wadi HalfaAbu Hamed 
1201: Abu HamedKhartoem 

" 1 dag verblijf aldaar 

Het 2.202 kilometer lange tra
ject legde Pourpe afin zestien 
vlieguren en achttien minuten. 
Op net landingsterrein in Khar
toem wachtte een menigte van 
dertigduizend mensen Pourpe 
op. Hii werd er hartelijk begroet 
door Je Britse gouverneur, Sir 
Reginald Wingate. Andere aan
wezige notabelen waren kolonel 
E. Bernard, kapitein Kennedy, 
majoor ReesMogg, Lord 
Kitchener en nog een aantal an
deren. 
De volgende dagen genoot 
Mare Pourpe van een welver
diende rust. Rustig was het ech
ter niet in de echte zin van het 
woord, want er werden te zijner 
ere heel wat recepties gegeven 
en daarop mocht de invite d'
honneurzeker niet ontbreken! 

Meteen aantal officieren maak
te hij eveneens enkele demon
stratievluchten. Onder grote be
langstelling vertrok Pourpe op 
19 januari richting Cairo. De te
rugreis verliep als volgt: 
1901: KhartoemAtbara 
2001: AtbaraAbu Hamed 
2101: Abu HamedWadi Haifa 
2301: Wadi HalfaDerre 
2401: DerreAssouan 
2601: AssouanLuxor 
3001: LuxorNag Hamadi 
3101: Nag HamadiAssiut 

0302: AssiutCairo 
Zandstormen maakten dat de 
terugvlucht minder vlot verliep 
dan de heenreis. Pourpe nam 
bij deze vlucht een beperkt aan
tal poststukken mee, waarop 
een speciaal stempel werd aan
gebracht. De heer Gilbert (zie 
bronnen) meldt dat er in totaal 
ca. tachtig poststukken werden 
vervoerd (zie tabel A). 
Er bestaan ook 'souvenirs', te 
weten postkaarten en brieven 
die door Pourpe van het bijzon

Tabel A  verdeling aan boord vervoerde poststukken 

A. Heenviucint CairoKhartoem: 
1. volledig traject: 
2. tussenstationKhartoem

B. Heen en terugviuclit CairoKhartoemCairo of van 
tussenstation naar tussenstation via KInartoem: 

C. Terugvlucht KliartoemCairo: 
1. volledig traject: 
2.tussenstationCairo: 

10 stuks 
9 stuks 

30 stuks 

35 stuks 
ongeveer 6 stuks 

dere stempel werden voorzien, 
maar waarvan we met zeker
heid weten dat ze niet hebben 
gevlogen. En dan zijn er nog de 
omslagen waarin Pourpe de 
verslagen van zijn vluchten op
stuurde; ook hiervan weten we 
dat ze zeker niet met het vlieg
tuig zijn vervoerd. Het bewijs 
hiervoor is dat ze meestal een 
aankomststempel dragen dat 
vóór 12 januari of 3 februari ligt. 
Na een verblijf van negen dagen 
in Cairo vloog Pourpe zijn toe
stel terug naar PortSaïd; met 
de bedoeling er op 4 maart in te 
schepen en samen met zijn toe

stel naar Marseille terug te ke
ren. Hij verliet Heliopolis op 12 
februari en ging richting Suez 
(zo'n driehonderd kilometer), 
waar hij op 13 en 15 februari de
monstratievluchten gaf Twee 
dagen later vertrok hij naar 
PortSaïd, waar hij nog dezelfde 
ochtend landde. Van deze laat
ste vlucht bestaan twee postale 
documenten. Het gaat om een 
briefen een briefstukje, die alle
bei van een bijzonder stempel 
(geplaatst met blauwgroene 
inkt) zijn voorzien: Poste aérien
ne SuezPort Saïd ■ Mare Pourpe. 
Toen de Eerste Wereldoorlog 

Door Pourpe zelfgeschreven brief, gericht aan de heer Bianchi, voorzitter van de Ligue Nationale Aérienne Het poststuk vloog waarschijnlijk 
mee op het traject van Abu Hamea tot Wadi Haifa, waarna het met de normale post werd vervoerd naar Cairo Aankomststempel 26 11974 

uitbrak meldde Mare Pourpe 
zich als piloot van de Franse 
luchtmacht. Nog geen jaar na
dat hij de verbinding Cairo
KhartoemCairo had gereali
seerd kwam deze uitzonderlijke 
man om het leven; zijn toestel 
stortte tijdens een verkennings
vlucht boven de Somme op 2 
december 1914 neer. 

Mare Pourpe bracht als eerste de luchtver
binding CairoKhartoem tot stand 

Briefitukie van een brief uit WadiHalfa of Abu Hamed De Egyptische zegel werd in Heliopo
lis geplakt en diende om het port voor het traject tot Londen {per normale post) te voldoen. 

Bronnen: IJE 
J.H.E. Gilbert, L'Orient Philatdique, ^ ^ » 
januari 1956, pagina 319 e.v. 
Eigen documentatie. 
Internationale veilingcatalogi. 
Argyll & Etkin, Londen. 
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Afgebeeld is een klem gedeelte van ons kantoor in de Piet Heinstraat 112 te Den Haag. 

WIJ ZIJN DE HELE ZOMER OPEN 

ZES DAGEN PER WEEK VAN 9-5 

40 ZITPLAATSEN 

MEER DAN 2000 PARTIJEN 

MEER DAN HONDERDVIJFTIGDUIZEND FDC'S 
ZELF UITZOEKEN. € 0,50 PER STUK 

Ons motto is: 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn!' 
Op de rechterpagina ziet u slechts een kleine selectie uit onze juni-partijenlijst. 

De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en E-mail te bestellen. 
Vraag nu onze volledige en gratis partijenlijst geheel vrijblijvend aan. 

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

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingstijden: ma/za 09.00-17.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

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

Bij bestellingen boven de € 100 zijn de verzendkosten voor PPC. 

* * * « « * * * * * * * * * « * * * * * * • • * « « * * * « * * * * * « * INFORfviATIEBON * * * * * * * * * * * « « * « « * * * * * * • * * * • * * * * * « * « * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 02juni 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt een jaar lang gratis onze maandelijkse partijenljjst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
http://09.00-17.00u
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Dit is slechts een kleine selektie uit onze juni-partijenlijst. Prijzen in euro's 

10737 Amerika (U.S. A) 350 
In doos Vnl gebr 
Een interessante uitzoekparti] met voornamelijk 
eenvoudig materiaal en af en toe iets beters 
Waarbij ook iets Canada 

10695 Australië 300 
In insteekboek Pfris/ongebr /gebr 
Een leuke verzameling tot 1984 met veel ouder 
materiaal 

10858 Basutoland 150 
In map Pfris/ongebr/gebr 
en Botswana Een goed gevulde verzameling 
met veel betere series 

11019 België 375 
In 2 insteekboeken Gebr 
1850/1997 Een nette verzameling met veel 
beter materiaal Waarbij ook een interessant deel 
treinzegels Hoge cataloguswaarde 

10860 Chrismas Islands 90 
In map Vnl pfris 
1958/1985 Een goed gevulde verzameling met 
veel betere series 

10862 Curacao/Antiilen 350 
In map Ongebr /gebr 
1873/1950 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal, zoals de Konijnenburg en 
Enface ongebruikt 

10883 Cyprus 125 
In doosje Pfns 
22 jaarsets tussen 1971/1995 

10794 Duitse Rijk 600 
In album Pfns/ongebr /gebr 
SAMENDRUKKEN Een leuke verzameling met 
veel schaars matenaal Geschikt voor de 
gevorderde Duitsland-verzamelaar 

11013 Duitsi.-Bayern 175 
In map Gebr/ongebr 
Een interessant geheel waarbij luxe kwaliteit 
Voornamelijk klassiek 

10938 Duitsl.-Bund 450 
In album Pfns/gebr 
Een interessante partij met kombinaties, rolzegels 
etc Geschikt voor de gevorderde Bund-
verzamelaar 

10837 Duitsl.-D.D.R. 175 
In 2 insteekboeken 
Een goed gevulde verzameling tot 1980 met veel 
materiaal Waarbij ook iets doubletten Hoge 
cataloguswaarde 

11020 Engeland 225 
In insteekboek Pfns 
POSTZEGELBOEKJES Een leuke verzameling 
van +/-200 stuks Waarbij ook Kanaal Eilanden 
Voornamelijk jaren 60 en 70 

10506 Europa 600 
In 6 Kabe albums Gebr/ongebr 
1940/1967 Een nette verzameling met voorna
melijk Oost en Zuid Europa 

10914 Falkland 1675 
In map Ongebr 
Collectie 1882-1978 w o vele goede nrs/senes 
41-42,49-50,60-69,146-63 en vele anderen 
Cataloguswaarde Epnd 2660 - + 
Het bezichtigen waard i 

11062 Faroer 60 
In map Pfns/gebr 
1975/1991 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen Cataloguswaarde ruim E 300,-

10974 Finland 100 
In album Vnl gebr 
1885/1998 Een redelijk gevulde verzameling 

10958 Frankrijk 150 
In map Gebr 
1849/1920 Een interessante verzameling op 
albumbladen Waarbij veel beter materiaal en af 
en toe iets mindere kwaliteit Hoge catalogusw 

10842 Grenada 1350 
In map Pfris/ongebr /gebr 
1861/1979 Een fantastische verzameling op 
albumbladen met zeer uitgebreid klassiek 
Een specialistische liefhebbers partij die uiter
mate geschikt is voor de echte Grenada specialist 
Een zeldzaam geheel met een extreem hoge 
cataloguswaarde 

11061 Groenland 125 
In album Pfns/ongebr /gebr 
1915/1991 Een redelijk gevulde verzameling 
Cataloguswaarde Euro 550,-

11014 Hongarije 165 
In insteekboek Pfns/gebr 
BLOKKEN Een leuke verzameling van ruim 150 
blokken Waarbij veel motief 

10676 India 230 
In 2 insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Een leuke partij tot 1989 met veel matenaal 

10920 Indonesië 500 
In doos Pfns/ongebr /gebr Een gigantische 
handelspartij met zeer veel zegels 
Een echte winstpakker voor de harde werker 

10951 Israel 165 
In 2 albums Pfns/ongebr /gebr 
1948/1990 Een goed gevulde verzameling 

10723 Kanaal Bil. 145 
In map Vnl pfns 
1969/1973 Een vrijwel komplete verzameling op 
albumbladen 

10851 Madagascar 150 
In map Pfns 
Ongetand en epreuve de luxe Een interessant 
geheel met veel motief 

10926 Motief: Dieren 350 
In 4 blanco albums Pfns/ongebr /gebr 
Een leuke verzameling met veel zegels 

10965 Motief: Kinderen 250 
In 3 insteekboeken Vnl pfns 
Een leuke handelsvoorraad met veel jaar 
van het kind 

10806 Motief: Schilderijen 150 
In 3 speciale albums Vnl pfns 
Een mooi geheel van West Europese landen 

10871 Motief: U.P.U. 350 
In album Ongebr 
1949 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal van vele verschillende 
landen Hoge cataloguswaarde 

10927 Motief: Vissen 250 
In 2 blanco albums Pfns/ongebr /gebr 
Een leuke verzameling met veel zegels 

10925 Motief: Vogels 600 
In 5 blanco albums Pfns/ongebr /gebr 
Een leuke verzameling met zeer veel zegels 
van vele verschillende landen Een interessant 
geheel voor de echte vogel liefhebber 

10998 Nederland 300 
In map Vnl gebr. Een leuke, 
voornamelijk vooroorlogse verzameling 
op blanco bladen met veel beter materiaal 

10986 Nederland & kolomen 300 
In album Vnl ongebr 
Motief koningshuis Waarbij Nederland Enface 
lage waarden, Antillen Enface kompleet enz 
Cataloguswaarde fl 2 800,-

10638 Noorwegen 1750 
In doos Pfns/ongebr/gebr 
Een gigantische partij m 2 insteekboeken en 
in zakjes Met zeer veel interessant matenaal 
Geschik voor de specialist Zeeeeeeeer hoge 
cataloguswaarde 

11051 Oost Europa 165 
In blanco album Gebr /ongebr 
Een leuke verzameling, waarbij o a Polen, 
Roemenie en Tsjecho-Slowakije 

10400 Paraguay 325 
In 3 insteekboeken Vnl pfns 
1962/1972 Een goed gevulde verzameling met 
veel betere senes en blokken Waarbij ongeland 
Schaars materiaal 

10976 Phiiipijnen 200 
In album Pfns/ongebr/gebr 
1947/1975 Een leuke verzameling met veel 
interessant materiaal Geschikt voor de specialist 

10821 Portugese kolomen 300 
In insteekboek Gebr/ongebr 
Een fantastische uitzoekpartij met uitsluitend 
ouder materiaal Geschikt voor de specialist 

11015 Roemenie 110 
In insteekboek Pfns Verzameling 
van 100 BLOKKEN Waarbij veel motief 

10516 Rusland & gebieden 135 
In insteekboek Ongebr /pfns 
Een leuke partij met veel interessant materiaal 
Geschikt voor de specialist 

10877 Siam/Thailand 350 
In doos Gebr 
Een interessante engrospartij met veel ouder 
matenaal Zeer geschikt voor de specialist 

10557 Soedan 100 
In map Gebr /ongebr 
Een leuke partij op albumbladen met veel 
materiaal Geschikt voor de specialist 

10933 Spanje 90 
In insteekboek Pfns/ongebr/gebr 
Een leuke partij met veel zegels Geschikt 
voor de handel 

10928 Suriname 150 
In album Vnl pfns 
1975/1993 Een zeer goed gevulde verzameling. 

10932 Turkije 80 
In album Gebr/ongebr 
Een interessante verzameling met voornamelijk 
klassiek Geschikt voor de specialist 

10755 Uruguay 65 
In map Gebr /ongebr 
Een interessante klassieke partij op albumbladen 

10981 Vatlcaan 375 
In album Pfns/ongebr/gebr 
1933/1999 Een goed gevulde verzameling Na 
1966 postfns kompleet 

10935 Venezuela 100 
In blanco album Gebr /ongebr 
Een klassieke verz met veel beter matenaal 

11052 Verenigde Naties 125 
In album Pfns 
1980/1989 Een complete verzameling vlaggen-

10796 Verenigd Europa 150 
In album Pfns 
MEELOPERS 1956/1985 Een uitgebreide verza
meling waarbij kib 

11041 Wereld 550 
In oud Schwaneberger album Gebr/ongebr 
-I-/-1850/1925 Een interessante verzameling met 
veel zegels van vele verschillende landen Een 
leuk object voor de echte liefhebber Af en toe 
iets mindere kwaliteit Zeer hoge cat waarde 

11038 Zuid Afrika 400 
In album Pfns/ongebr /gebr 
1910/1998 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel materiaal uit de gehele penode Waarbij 
veel motief 

11060 Zweden 100 
In insteekboek Vnl pfns 
POSTZEGELBOEKJES Een leuke partij met iets 
doubletten en iets andere landen 
Cataloguswaarde Euro +/- 500,-

11040 Zwitserland 125 
In album Gebr/ongebr 
1862/1970 Een goed gevulde verzameling 

De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en E-mail te bestellen. 



DUBBEL 'GEPRICTE' ENVELOPPEN 
EN KAARTEN  HOE LANG NOG? 
PTT Post: Tweede code moet controle vergemakkelijken 

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

Al eerder werd in 'Filatelie' het 
gebruik verklaard van de diverse 
indices die we op Nederlandse 
briefpost kunnen tegenkomenV 
De procesinformatiecode (afge
kort PRIC) onderging eind 1999 
een fundamentele verandering^ 
Inmiddels worden sinds kort 
onze poststukken met een 
tweede PRIC versierd. Over het 
hoe en waarom gaat dit artikel. 

WERKWIJZE 
In het vorige artikel dat in dit 
blad over de PR/C werd gepubli
ceerd^ werd gesteld dat met de 
nieuwe PR\C meer recht werd 
gedaan aan de naam die deze 
oorspronkelijk meekreeg: pro
cesinformatiecode. Inmiddels 
wordt bij de sorteermachine 
klein (SMK) de informatie over 

Wie zijn ogen goed openhoudt, kan ook aan zoiets 

alledaags als de 'gewone post' veel plezier beleven. 

Frans Hermse houdt voor 'Filatelie' al enige tijd de 

ontwikkelingen op het gebied van de 'moderne filatelie' 

in de goten. Ditmaal neemt hij een van de jongste 

ontwikkelingen op sorteergebied onder de loep: het 

fenomeen van de dubbel 'gepricte' enveloppen. 

het sorteerproces nog veel dui
delijker. Volgens PTT Post^ is 
de tweede PRIC ingevoerd 'om 
gemakkelijker kwaiiteitscontro
tes te kunnen uitvoeren'. 
Met de introductie van dit nieu
we postale verschijnsel werd in 

HO©l=e. 1 3 1 Gl..>=1 i^Lit. 1 L, 1 W.'^ CIMC'1I11L14 
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Afbeelding I ■ Bnever] met de PRIC van de eerste sorteergang in 'sHertogenbosch, 
NieiAwegein en Zwolle 

\ fchrlfven 

Redactie Groen 

w^\''\ \f.r.is^^^ L.:?31 '5»JÏ 

november 2001 begonnen en 
wel in het Sorteercentrum (SC) 
Rotterdam. Vervolgens kwamen 
de overige sorteercentra aan de 
beurt; zo ook 'sHertogen
bosch, eind februari 2002. De 
nieuwe PR/C wordt aangebracht 

in het sorteercentrum van het 
sorteergebied waartoe de 
woonplaats van de afzender be
hoort. De al m 1999 ingevoerde 
PR/C wordt tijdens de tweede 
sorteergang afgedrukt, namelijk 
in het sorteercentrum van het 
sorteergebied waartoe de ge
adresseerde behoort. Brieven 
die binnen een sorteergebied 
blijven, krijgen m het desbe
treffende sorteercentrum zowel 
hun eerste als hun tweede 
PR\C. 

LETTERS EN CIJFERS 
De nieuwe PRIC begint met een 
letter die staat voor één van de 
zes Sorteercentra Brieven: Am
sterdam, 'sGravenhage (voor
heen Leidschendam), 'sHerto
genbosch, Nieuwegein, Rotter

t 
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Afljeeldmg 2  Brieven die btj de eerste sorteergang de PRIC kregen met behulp van res
pectievelijk primaire, secundaire en KlXidentificatie 
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Afbeelding 3  Adreswijziging met overlappende PRICcen Ajbeeldmg 4 Prenthriejkaart met gedeeltelijk ontbrekende PRIC, gecodeerd met behulp van videocodering 



Füatelie 
D VeeMir», AIJP  ' ' 
ThmiitiKh r«d»clnjr ^ ■' 
MundbUd FILATELIE 
De AchUtinl i 
NL  92tS VG Buiwnpo« (Fr } 

4 ^.T^JfA^^ 

Afbeelding 5  Poststuk, 'verfraaid' met etiket van de sorteermachine overige (SMO) 

dam en Zwolle [ajheeidingh . 
Dan volgen er twee cijfers clie 
het nummer van het indexeer
apparaat aangeven. Vervolgens 
komt er een letter [ajbeeld'mg 2). 
Deze letter behoeft enige nade
re uitleg. 
Zoals bekend is het de bedoe
ling dat zoveel mogelijk post 
automatisch wordt gesorteerd. 
Om de juiste sorteerindex (S/X) 
op de briefte krijgen heeft PTT 
Post de beschikking over appa
raten die zowel gedrukte als ge
schreven adressen en postco
des kunnen lezen. Wanneer dit 
tijdens de eerste procesgang 
lukt wordt er een PRIC met 
daarin een 'P' (van primary co
ding device) afgedrukt. Bij moei
lijk te lezen adressen moet de 
brief nogmaals worden bekeken 
en wel door (de secondary co
ding device; in de PRIC komt 
dan de letter 'S'. Wanneer de 
brief op grond van de klantin
dex (KIX) wordt verwerkt komt 
in de PRIC de letter 'K' voor. 
Deze laatste manier van indexe
ren is voor de PTT de snelste en 
voordeligste. Grote klanten krij
gen dan ook niet voor niks een 
korting bij gebruik van de KIX\ 
Verder is net nog mogelijk dat 
in de PR/C een letter 'A' voor
komt. Deze wordt afgedrukt als 
de primaire en secundaire me
thode hebben gefaald, maar het 
wél is gelukt het adres te identi
ficeren met de Address Data
base, een bestand waarin alle al
ternatieven voor woonplaatsen 
en straatnamen zijn opgeno
men. 

Tenslotte kan de brief nog 
handmatig worden geïndexeerd 
met behulp van de videocode
ring; dit levert de letter 'V' op. 
Het laatste deel van de nieuwe 
PRIC levert geen moeilijkheden 
op: hierin zijn de postcode en 
het huisnummer (of het post
busnummer) van de geadres
seerde te herkennen. 
PTT Post constateerde zelf al 
dat een poststuk dat van drie 
coderingen is voorzien aardig 
volraakt, hetgeen de verzenders 
niet altijd prettig zullen vinden. 

De PTT stelt verder: 'PTT Post 
wil het sorteer en distributie
proces zo goed mogelijk laten 
verlopen. Dat is in het oelang 
van verzender en geadresseer
de. Daarvoor hebben wij die in
formatie in de codering nodig.' 
Toch denkt schrijver dezes dat 
het werken met twee PR/Ccen, 
althans op de huidige wijze, 
geen lang leven zal zijn bescho
ren. Op kleine poststukken, zo
als briefkaarten, is er domweg 
geen plaats genoeg en worden 
de PR/Ccen over elkaar afge
drukt of er valt een gedeelte 
weg [afbeelding'i enA. \r\ af
beelding 4 is nog net de 'V' te 
zien ten teken dat de PRIC met 
behulp van de videocodering 
werd aangebracht. De afzender 
heeft blijkbaar zo'n apart hand
schrift, dat alle automatische 
methoden faalden. 

GOED HIEUWS 
Bij de sorteermachine overige 
(afgekort SMO) werden tot 
voor kort zelfklevende etiketten 
op de poststukken geblazen. 
Die kwamen dikwijls op de 
postzegels terecht [afbeelding 
5), hetgeen tot heftige reacties 
van filatelisten leidde. Ook de 
PTT had er problemen mee om
dat de stickers soms op het 
adres werden geplakt, waardoor 
de besteller het poststuk niet 
kon bezorgen. Onlangs is PTT 
Post (voorlopig?) gestopt met 
het op deze manier coderen 
van poststukken in de categorie 
'overige'. 

Literatuur: 
': 'Philatelie', augustus/september 
1999, pagina's 562565. 
': 'Filatelie', maart2000, pagina's 
198199. 
': 'Postvervoerkrant', maart 2002, 
nummer 3. 
<: Jan Oosterboer, Proeven met sorteer
machmes in Rotterdam, april iggSmaart 
iggS. 
5: Eddie IJspeerd, lezing over postme
chanisatie bij Po & Po op 9 maart 
2002 (zieooku)U)U).poenpo.com.) 

Aan 3 kanten open. De folie op 
de achterkant is in transparante 
of zwarte uitvoering 

ZMmnm 
voor m onovertroffen 
zekerheid 

• Heldere transparantie zicht op 
de zegels 

• Een speciale verlijming op de 
achterkant maakt extra kleef

stoffen overbodig. 
• Versterkte bovenfolie met on

overtrefbare klemkracht geeft 
stabiliteit gedurende vele jaren. 

Aan twee kanten gesloten. 
De split op de achterkant maakt 

het mogelijk dat de zegels via 
de opklapbare delen worden 
opgeborgen en gemakkelijk 
eruit worden gehaald en is 

eveneens in transparante en 
zwarte uitvoering leverbaar. 

Bi] de meeste PRINZvakhandelaars vindt u de 
originele Pnnz stroken en uitsniimaterialen in alle 
maten zoals te zien op onderstaande afbeeldingen 

.® 
Compatibiliteit! 

Prinzsysteem en Plussysteem

msteekbladen zijn leverbaar in de 7gats

en in de universele perforatie. U kunt uw 
tot nu toe gebruikte type album dus 
blijven gebruiken, als dit de bladen in 
het formaat 215x280 mm kan opnemen! 

Mi3{jlto^^Mif 
P6O68 P6069 

Bezoek ons op AM PHI LEX 2002 
Gratis documentatie op aanvraag: Èf I 
BELGASAFE bvba ^ R I N Z l 
Keizer Karellaan, 172 B1083 BRUSSEL (België) 
Tel.: 00322/468.57.58 ■ Fax 00322/468.57.59 ■ EMail: BeigasafeOskynetbe 
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In een zaal waar steeds 
meer stoelen moesten 
worden bijgeplaatst voor 
met aangemelde leden, 
heette de voorzitter van 
de NBFV, de heer Ties 
Koek, de aanwezigen 
welkom 
In zijn inleiding ging de 
voorzitter in op zijn aan
stelling als voorzitter van 
de NBFV - nu twee jaar 
geleden - in de verwach
ting dat hij zich van zijn 
hoofdfunctie als burge
meester inmiddels zou 
hebben kunnen losma
ken Dat is niet gebeurd 
en ook dat heeft positie
ve kanten voor de Bond 
Hij toonde zich tevreden 
over het afgelopen jaar 
qua overleg met derden 
en functioneren van het 
Bondsbestuur 
Aan de onderbezetting in 
het Bondsbestuur is in de 
afgelopen tijd hard ge
werkt De waarnemend-
secretaris Dick van der 
Zee heeft zich ingewerkt 
en de vorig jaar afgetre
den secretaris Paul Da-
verschot verricht nog 
hand- en spandiensten 
en heeft tevens het secre
tariaat op zich genomen 
van het Multilateraal 
Overleg waar Nederland 
van 2002-2005 het voor
zitterschap zal vervullen 
Het bestuur was zeer ver
heugd met de komst van 
de heer Koos Bloemsma als 
kandidaat-bestuursüd 
voor Pers en Publiciteit 
Als chef internetredactie 
bij Wegener en met zijn 
journalistieke opleiding 
en ervaring is hij de juiste 
persoon voor de functie 
De berichten over de Ne
derlandse postzegel zijn 
somber, nu de postzegel-
rubriek van Bert van 
Eijck in het Nieuwsblad 
van het Noorden wordt ge
stopt en het onbekend is 
of hij nog terugkeert 
Veel verzamelaars stop
pen door het overvolle 
uitgifteprogramma, nog 
maar 15% van de verzon
den post IS gefrankeerd 
meteen postzegel 
Alle reden dus om Amphi-
lex 2002 te gebruiken 
voor een nieuwe impuls 
aan onze hobby en ons 
gezamenlijk verantwoor
delijk voelen voor het 
welslagen van deze ge
beurtenis 
De voorzitter zei niet te 

begrijpen dat besturen 
van verenigingen bedan
ken voor het georgani
seerd zijn In zijn ogen 
schieten dergelijke bestu
ren tekort in hun taak van 
algemene belangenbe
hartiger, ze hebben geen 
visie, geen bestuurs
kracht en kiezen de weg 
van de minste weerstand 
Juist in het georganiseerd 
zijn zit de kracht van de 
vereniging 
In regioverband ontmoet 
men de andere verenigin
gen in het gebied en kan 
men het hoofd bieden 
aan de teruggang door 
gezamenlijk activiteiten 
te ontwikkelen die de ver
eniging weer sterk kun
nen maken 
De voor de regio's inge
stelde Regioraad begint 
steeds meer vorm te krij
gen en gaat inhoudelijk 
steeds beter functione
ren 
Binnen het bestuur van 
de Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen 
(OSE) zijn discussies 
gaande over de optimale 
besteding van de euro's 
binnen de doelstelling 
van de Stichting 
Gelukkig werd besloten 
dat het jubileum van 
JeugdFilatelie Nederland 
in 2004 mag rekenen op 
financiële ondersteu
ning Het evenement in 
2004 in het Autotron in 
Rosmalen verdient onze 
gezamenlijke inspanning 
om dejeugdfilatelie tot 
bloei te krijgen De ver
enigingen werd gevraagd 
dit op de verenigings
avond op een creatieve 
manier te sponsoren 
Het Bondsbstuur besloot 
aan de heer C B van Nug-
teren de Waller-medaille 
toe te kennen voor zijn 
vele verdiensten in de af
gelopen jaren voor zowel 
Bond als filatelie in het 
algemeen 
Er zal een passende gele
genheid worden gezocht 
de medaille uit te reiken 
Aan de heer Egbert Stok-
kentreejf werd de Bonds-
herinneringsmedaille in 
zilver uitgereikt Deze 
zelfde onderscheiding 
kon tijdens het diner 
worden overhandigd aan 
de heer Bert Langhorst 
Door het Costeruskapit-
tel werd de Van der Willi-
gen-medaille toegekend 

aan de de heer H T Hos-
pers Door zijn aanwezig
heid kon de uitreiking tij
dens de vergadering 
plaatsvinden. 
Ook de heer D Veenstra 
werd geëerd met de Van 
der Wilhgen-medaille 
Helaas kon hij niet aan
wezig zijn, voor de uitrei
king zal een ander mo
ment gekozen worden 
De organisatie van 
Amphilex 2002 ligt op 
schema Meegedeeld 
werd dat Bulletin numner 
2 in de tweede helft van 
april zal worden verzon
den De projectmanager, 
Monique Hoogvliet, zo 
werd aangekondigd, 
wordt eind april opge
volgd door de heer Cees 
van Leeuwen Aan de bij 
de Bond aangesloten ge
specialiseerde verenigen 
wordt gratis standruimte 
beschikbaar gesteld 
Een financiële injectie ten 
behoeve van een reclame
campagne voor de vereni
gingen op Amphilex 2002 
werd aan de aanwezigen 
voorgelegd Het doel van 
de campagne is verzame
laars te bereiken die geen 
hd zijn van een vereni
ging De aanwezigen ga
ven door hun applaus aan 
het met de actie en finan
ciële injectie eens te zijn 
De jaarverslagen van de 
diverse diensten werden 
door de vergadering met 
een enkele opmerking 
voor kennis genomen 
met dank aan de samen
stellers 

Het voorstel om de con
tributie op €2 95 te hand
haven werd overgeno
men 
Na een voortreffelijke 
lunch werd de vergade

ring vervolgd met de be-
stuursverkiezing De vol 
gens rooster aftredende 
penningmeester, vice-
voorzitter en commissa
ris evenementen stelden 
zich herkiesbaar De ver
gadering gafdoor een 
warm applaus te kennen 
het daar mee eens te zijn 
De uitdaging voor een 
nieuwe periode werd 
door de heren aanvaard 
De waarnemend secreta
ris heeft zich in het afge
lopen jaar kunnen inwer
ken en werd door het 
Bondsbestuur in de func
tie van secretaris voorge
dragen 
De vergadering ging met 
de benoeming akkoord 
en wenste de nieuwe se
cretaris sterkte met het 
vrijwilligerswerk van der
tig uur per week 
Dit jaar was het een sobe
re vergadering Voor het 
eerst was er geen ten
toonstelling in de buurt 
Voor de komende jaren 
ziet dat er rooskleuriger 
uit 
In 2003, op 12 april in 
Boskoop, zal er een cate
gorie 2/3-tentoonstelling 
zijn en m 2004 (8 mei) 
wordt m het Autotron te 
Rosmalen het jubileum 
van JFN gevierd 
In 2005 in Kerkrade is er 
een grote multilaterale 
tentoonstelling 
Na diverse rondvragen 
sloot de voorzitter even 
voor drie uur de vergade
ring, die in een plezierige 
sfeer verliep en volgend 
jaar zeker voor herhahng 
vatbaar is 

Dick van der Zee 
de nieuwe Secretaris 

GEZELLIG EN INTIEM BONDSDINER GOEDE 
AFSLUITING GESLAAGD VERLOPEN ALV 

Na de geslaagde en vlot 
verlopen Algemene Ver
gadering op 13 aprd werd 
de dag besloten met een 
zeer geanimeerd Bonds
diner, waaraan 42 geno
digden en bestuursleden 
van verenigingen, som
mige vergezeld van hun 
partner, deelnamen 
Tijdens het diner werden 
onder meer de namen be
kend gemaakt van perso
nen die zich in het afge
lopen jaar op enige wijze 
verdienstelijk hadden ge
maakt voor de filatelie 
Tijdens de vergadering in 

de middag was al een 
aantal onderscheidingen 
uitgereikt 
Bij het diner werd de met 
zijn familie aanwezige 
Bert Langhorst onder
scheiden met de Bonds-
herinneringsmedaille in 
zilver Hij kreeg het ere
metaal voor al zijn filate
listische werk binnen de 
Commissie Filatelisti
sche Vorming van de 
Bond 
Een zichtbaar ontroerde 
Bert Langhorst bevestig
de het verzoek van de 
Bondsvoorzitter, de heer 



MULTILATERAAL VERBAND VERGADERDE 
IN LYSS (ZWITSERLAND) 

Op 6 april hield het Mul
tilateraal Verband zijn 
jaarlijkse vergadering, 
deze keer in Lyss in Zwit
serland. Alle landen, 
Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Liechten
stein en Nederland, wa
ren vertegenwoordigd 
door hun Bondsvoorzit
ters en secretarissen. 
Ook aanwezig was de 
heer Michael Adler, be
stuurslid van de Federation 
Internationale de Philatelie 
(FIP) en tevens bestuurs
lid van de Federation ojEu
ropean Philatelic Associa
tions (FEPA), waarin hij 
ook als vertegenwoordi
ger van het Multilateraal 
Verband optreedt. De 
heer Adler maakte onder 
meer bekend dat tijdens 
Singapore 2004 een expe
riment zal worden ge
houden meteen 'werel-
kampioenschap' in de 
traditionele klasse. De 
zes beste inzendingen 
zullen daar openlijk wor
den gejureerd door een 
panel, zoals bij de Olym
pische Spelen. De FEPA 
houdt een voorselectie: 
elk land kan twaalf verza
melingen inzenden. 
Nieuwe FlP-juryleden 
kunnen de eerste jaren 
niet worden ingezet. Er 
zijn momenteel al 223 
FlP-juryleden en er wor
den betrekkelijk weinig 
FlP-tentoonstellingen 
gehouden. In Europa ko
men voor FlP-jurylid al
leen juryleden in aanmer
king die al tweemaal als 
FEPA-jurylid zijn ingezet 
en die meer dan één 
vreemde taal beheersen. 
De FIP ziet het Neder
landse juryreglement 
voor éénkaderinzendin-
gen (datopAmphilex2002 
zal worden 'getest) als 

een goed doordacht re
glement. Binnen de FIP 
wordt momenteel een 
voorstel over dit regle
ment voorbereid, ter be
spreking op het FlP-con-
gres in Seoul in augustus 
a.s. De FIP heeft als voor
waarde gesteld dat één-
kaderverzamelingen 
geen aparte klasse vor
men, maar aan een be
staande klasse worden 
'gehangen'. Bovendien 
wil de FIP dat een éénka-
derverzameling slechts 
driemaal mag worden in
gezonden op een FlP-ten-
toonstelling en dat de fi-
latelistische kennis het 
belangrijkste element van 
een inzending moet zijn. 
Het Multilateraal Ver
band streeft er naar om te 
zijner tijd een gezamen
lijke tentoonstellerspas 
in te voeren. Bij multila
terale tentoonstellingen 
zal aan de inzenders een 
'standaardmedaille' wor
den uitgereikt; één zijde 
van de medaille toont 
steeds een representatie
ve voorstelling van het 
land waar de tentoonstel
ling plaats vindt. Deze 
medaille zal voor de eer
ste maal worden uitge
reikt op LIBA '02 (8-11 au
gustus, Liechtenstein). 

Vergaderen in een huiselijke sfeer; uon links naar rechts Michael Adler, Ties Koek en Paul Dauerschot 

De volgende multilatera
le tentoonstelling wordt 
in 2005 in Kerkrade ge
houden; de medaille 
krijgt dan een Neder
lands 'tintje'. 
Aan jeugdtentoonstellin-
gen binnen het Multilate
raal Verband kan met in
gang van I januari 2004 
ook goud kan worden 
toegekend. Groot vermeil 
was tot dusver de hoogst 
mogelijke bekroning. 
Nederland heeft het voor
zitterschap en het secre
tariaat van het Multilate
raal Verband overgeno
men. Als blijk van dank 

Scfieiaend uoorzitter Sulfer (links) en comincj man' Ties Koek 

Bert Langhorst (links) beuiondcrt de medaille die hij zojuist uit handen 
uan Bondsuoorzitter Ties Koek heeft mogen ontvangen. 

Ties Koek om zich te blij
ven inzetten voor de ont
wikkeling van de begin

nende verzamelaar tot 
een exposerende filate
list. 

Met zijn bekend gewor
den slogan 'Alles mag, 
niets moet' vindt elk type 
verzamelaar zich terug in 
de door hem samenge
stelde en gegeven filate-
listische cursussen. 
In het welbekende tempo 
van een officieel diner, 
werd de stemming per ta
fel opgevoerd tot een ge
animeerd samenzijn dat 
door de aanwezigen zeer 
werd gewaardeerd. 
Oude kennissen werden 
weer bijgepraat en nieu
we aanwezigen werden 
opgenomen in de kennis
senkring van de Neder
landse filatelie. 

voor het voorzitterschap 
van de heer Sulger in de 
afgelopen driejaar, bood 
de heer Koek zijn voor
ganger een presentje aan. 
De vergadering in Lyss 
vond plaats in een pretti
ge sfeer en een mooie 

ambiance.De volgende 
vergadering zal worden 
gehouden op 5 april 2003 
in Nederland. 

Paul Daverschot 
Secretaris Multilateraal 

Verband 

PHILAALSMEER WAS 
HEEL SUCCESVOL 

Op 22, 23 en maart werd 
in Aalsmeer PhilAalsmeer 
2002 gehouden; dit ter 
gelegenheid van het 55-
jarig bestaan van Postze
gelvereniging Aalsmeer. 
Op deze wedstrijdten
toonstelling (categorie 
drie/éénkaderklasse) die 
werd gehouden in het 
fraai versierde gemeente
huis van Aalsmeer jureer
den de heren Alderlies-
ten. Van As, Balkestein 
(voorzitter), Beerse, Da-
verschot, Van de Ende, 
Haan, Hermse, Hoedt, 
Jacobs, Koelewijn, 
Schuurhuizen en Trip 
onder voorzitterschap 
van de heer Balkestein. 
De jury moest een flinke 
berg werk verzetten. Vijf 
jaar na de tentoonstelling 
Jubpostaal '97, waar de 
eerste officiële éénkader-
jurering plaatsvond, wist 
het filatelistische comité 
van PhilAalsmeer een groot 
aantal éénkaderinzendin-
gen in de tentoonstelling 
opgenomen te krijgen. 
Van de ruim zestig te ju
reren inzendingen be
stond bijna de helft uit 
éénkaderinzendingen. 
Met grote tevredenheid 
kan worden teruggeke
ken op PhilAalsmeer. Niet 
alleen waren de inzen
ders goed te spreken over 
de behaalde bekronin
gen, ook de jurygesprek-
ken werden als bijzonder 
positief ervaren. Geruime 

tijd werd er voor iedere 
inzender genomen om 
uit te leggen waarom een 
bepaalde bekroning was 
behaald. Daarnaast had 
de jury de beoordelings
rapporten ruim voorzien 
van opmerkingen waar
mee de inzenders verder 
kunnen. Met deze op
merkingen kunnen ze 
wellicht een volgend keer 
een nog hogere bekro
ning behalen. In zijn rap
port over PhilAalsmeer 
2002 schrijft de jury: 'Een 
storingsvrije organisatie 
een onovertrefbare ont
vangst en gastvrijheid, 
hebben het jurywerk tot 
een waar genoegen ge
maakt, waarvoor onze 
diepgemeende dank'. 
De organisatie van Phil
Aalsmeer 2002 is de jury 
dankbaar voor zijn grote 
filatelistische inbreng en 
positieve houding op de 
jubileumtentoonstelling. 
Algemene mening na 
PhilAalsmeer 2002: 'Ten
toonstellen is leuk!'. 

Klaas F. Keessen 

BONDSBUREAU GAAT 
EVEN DICHT 

In de vakantieperiode is 
het Bondsbureau geslo
ten van maandag 8 juli 
tot en met vrijdag 2 au
gustus. Voor urgente za
ken kunt u zich (uitslui
tend per e-mail) richten 
tot de secretaris. Dick van 
der Zee. Zijn adres: dick_ 
uan_der_zee@hotmail.com. 
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BERT VAN TEYLINGEN EN BERT LANGHORST 
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU 

Bij de lintjesregen van het 
jaar 2002 hield Bert van 
Teylingen het niet droog: 
geheel volgens de traditie 
werd hij onder valse 
voorwendsels naar het 
gemeentehuis van Bo
skoop gelokt, waar hij 
opvallend veel vrienden, 
familieleden en een bur
gemeester in vol ornaat 
aantrof. Toen begreep hij 
wat er aan de hand was. 
Hij voelde zich in het oot-
je genomen, maar had 
weinig recht van spreken, 
omdat hij voor diverse 
vrienden een zelfde ver
rassing had georgani
seerd. Bert (foto hieron

der) kreeg zijn zeer ver
diende lintje - Ridder in 
de Orde van Oranje-Nas-
sau - voor de organisato
rische functies die hij al 
decennia lang vervult in 
de wereld van siertuin-
planten en postzegels. 
Sinds I februari 1965 is 
hij lid van de Nederland-
sche Vereeniging van 
Postzegel-Verzamelaars. 
In de jaren '70 werd hij in 
het Hoofdbestuur geko
zen en van daaruit be
noemd tot bestuurslid 
van 'Filatelie', waar hij de 
functie van tweede pen
ningmeester vervult. In 
1969 stond hij als mede

oprichter aan de wieg van 
de Studiegroep Britannia, 
waar hij ook diverse be
stuursfuncties vervulde. 
Hij is mede-oprichter van 
de Vereniging Vrienden 
van Jeugdfilatelie Neder
land en jurylid en jury
voorzitter bij nationale 
tentoonstellingen. JVlaar 
ook is hij vrijwilliger bij 
het Belasting- en Doua
nemuseum in Rotterdam 
en secretaris van de Ro-
zencommissie, een on
derdeel van de Koninklij
ke Maatschappij voor 
Boskoopse Culturen. 
In zijn dankrede zei Bert 
liever te fungeren als or
ganisator dan als slacht
offer van de lintjestruc, 
maar hij was desondanks 

zeer vereerd met het eer
betoon. Hij dankte ook 
zijn vrouw voor haar in
casseringsvermogen en 
vroeg burgemeester J. 
Rijsdijk namens hem de 
koningin te willen be
danken. Bert: 'Ik wil zelf 
wel een brief sturen, 
maar waar haal ik zo snel 
een postzegel vandaan?' 

Ook Bert Langhorst, die 
bij het verslagje van het 
Bondsdiner (zie de vorige 
pagina's) al uitvoerig in 
het zonnetje werd gezet, 
kreeg de versierselen die 
hem recht geven op de ti
tel Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, zoals 
blijkt uit de foto hieron
der. 

HANDIG COMPUTER
PROGRAMMA 

Voor verenigingen die 
voor hun leden als inter
mediair optreden bij de 
Collect Club is een com
puterprogramma ontwik
keld. Sorteren en Factureren 
PTT-postze^els. 
Voor degene die binnen 
de vereniging de distri
butie van de zegels moe
ten regelen kan het pro
gramma een welkome 
hulp zijn. Na het eenma
lig invoeren van een aan
tal gegevens (adres, 
abonnementen, de van 
Groningen ontvangen ze
gels etc.) maakt het pro
gramma een keurige spe
cificatie van de levering 
annex factuur, eventueel 
met een verzendsticker. 
Het gebruiksvriendelijke 
programma draait onder 
Microsoft/Windows, met 
gebruikmaking van Mi
crosoft/Access. 
Als u belangstelling voor 
het programma hebt 
kunt u voor meer infor
matie contact opnemen 
met 
M.Dabekaussen 
Haagstraat 33 
6i33VRSittard. 
Bellen kan ook: telefoon 
046-4511574. 

CCNTtHABIO O« 

lEOPAROI 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARD!' 

VEILING 119 
29 juni 2002. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 28 juni van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 120 te houden op 21 september 2002. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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Es gibt Entscheidungen, die sollten nicht nach Gefühl getroffen werden, sondern 
nach Fakten, Referenzen und konkreten Leistungen. Dazu gehört auch, wen Sie 
ansprechen, wenn es um den Verkauf Ihrer Briefmarkensammlung geht. 
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jeder anderen gewünschten Währung sofort in bar. 
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• Faire Ankaufspreise 
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• Über 30 Jahre Markterfahrung 

• Ausgezeichnete Referenzen und internationale Kontakte 
• Bedeutender Auktions und Handelsplatz Schweiz 

• Starker und stabiler Schweizer Franken 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het septembernummer 
moeten uiterlijk op i augus

tus 2002 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange

boden materiaal. Wij advise

ren u daarom met klem om 
en dan vooral bij het bezoe

ken van ver van uw woon

plaats verwijderde evene

menten  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• Nog tot en met 31 oktober: 
PhilaNed, filatelistische pro
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: nog tot en met 31 
oktober, 24 uur per dag, 7 da
gen in de week. Bezoek www. 
philaned.nl of vraag informa
tie: P. Dees, deesu)s6i@uixs.nl, 
telefoon 0235623858. 
• 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: PKilaKorea 2002 Or^ani
zin^ Committee, 1541 Seorin
dong, Jongnogu, Seoul. 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBAo2, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schiueizc
nscher PhilatelistenVereine. 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In
lichtingen: Postfach 532, FL
9490 Vaduz (Liechtenstein). 
Informatie over het inzenden 
van Liechtensteininzendin
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs
sel, telefoon 0180321538, e
mail an haasnoot(g)hi.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 derju
ijend, 24/8 Tag der Heide en 
25/8 Tag der Votjeluielt. 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 to ten met 
12 jaar gratis. Inlichtingen: 
VOF Amphilex 2002, Kamer 
AA 1170, Postbus 30250, 
2500 GG 'sGravenhage. 
• 7 en 8 september: 
Kalmthout (België). De Brie
venbcurs Internationaal, beurs 
voor poststukken. Erasmus 
Atheneum, Ganzendries 14. 
Openingstijden: op zaterdag 
7/9 van II tot 18 uur en op 
zondag 8/9 van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer. 
• 20,21 en 22 september: 
Leipzig (Duitsland). Philatelia 
metrcard & MunzExpo. Infor
matie: KölnMesse Ausstel
lungen, Postbus 210760, D
50532 Köln (Duitsland). 
• 21 september: 
Rijswijk (NBr). Tentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
i2'/^jarig bestaan van post
zegelvereniging Altena. Par
tycentrum 'Het Brabantse 
Land', Vijfmorgen 2. Handel 
aanwezig; jeugdtentoonstel
ling; enveloppensport; post
zegelberg. Openingstijden: 
van II tot 16 uur. Inlichtin
gen: mevrouw A. Sprangers, 
telefoon 0183403952. 
• 28 en 29 september: 
Helmond. ProPhil 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
flels(p)planet.nl. 
• 18, ig en 20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2002, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling in de ca
tegorieën I, 2 en 3, alsmede 
Jeugdklasse, Propaganda
klasse en ikaderklasse. 
Americahal, Laan van Erica. 
Uitgebreide informatie volgt 
in 'Filatelie'. Inlichtingen: 
L.L. Louwerse, Koningin Wil
helminastraat 51, 2811T 
Reeuwijk, telefoon 0182
395103. 
• 26 en 27 oktober: 
Schiphol. Eenenueertigste Dag 
van de Aerojïlatelie, propagan
datentoonstelling georgani
seerd door 'De Vliegende 
Hollander'. Aviodome (toe
gang: € 6.80). Thema: '75 
Jaar De Postduif Ca. honderd 
kaders. Tentoonstellingsen

velop (twee formaten) en ge
legenheidsstempel TPG Post. 
Enveloppen kunnen worden 
besteld door overmaking van 
€3. op Postbankrekening 
402628 t.n.v. de Stichting 
Tentoonstelling Vliegende 
Hollander te Pijnacker. Ope
ningstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J.E.C.M. Dekker, Post
bus 157, 2640 AD Pijnacker, 
telefoon 0153617845. 
• 2 en 3 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2002, 
tentoonstelling (cat. 2 en 3, 
alsmede ikaderinzendin
gen) in het kader van de Dag 
van de Postzegel 2002. Huy
genscollege, 2e Const. Huy
gensstraat 31,1054 NN Am
sterdam. Ca. 250 kaders, 
handel. Openingstijden: op 
zaterdag 2/11 van 10 tot 17 uur 
en op zondag 3/11 van 10 tot 
16 uur. Informatie: mevr. 
A.C. Hoogerhuisvan Schel
len, Van Baerlestraat I4bv, 
1071AW Amsterdam, tele
foon/fax: 0206734323. 
• 23 en 24 november: 
Dieren. Themanifestatie'oz. 
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 
struik.p(g)planet.nl 
• 27,28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apeldoorns Einde
jaarsbeurs, 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
flanistatie(ffleindejaarsbeurs.nl of 
op de website u;u)U).emdejaars
beurs.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 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). De 
Jreets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 22 juni: 
Enschede. Lindenhof, Van 
Leeuwenhoekstr. 215,1016. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 1317. Telefoon 
0365304354. 
• 23 juni: 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, g.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
• 24 juni: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
SI. de Bruïneweg272,19.30
22. Telefoon 0243974654. 
• 29 juni: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 1017. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
• 30 juni: 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. Telefoon 046
44g26o4. 
• 6 juli: 
Putten (Old.), 't Voorhuys, 
Voorthuizerwegi4,1017. 
Telefoon 0332452484. 
• 7 juli: 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, g.3012.30. 
Telefoon 07354g8o4g. 
• 13 juli: 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon o7i403o65g. 
■ 21 juli: 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 18 augustus: 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 24 augustus: 
Oldenzaal. De Boom, Bent
heimerstraat43,1017. Tele
foon 0541518026. 
• 25 augustus: 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.3016.30. Te
lefoon 0486474ig7. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 04g36gi428. 
• 31 augustus: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat 9,1017. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038

4216493
• I september: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, g.3012.30. Telefoon 
04g36gi428. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat g8, g.3012.30. Te
lefoon 04g25347g3. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, g.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
07735I7700
Wijk bij Duurstede. Feuniks

gebouw, Walplantsoen 14, 
1116. Telefoon 0343

573649
• 7 september: 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 8 september: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstr. 7, 
1013. Telefoon 0411673775. 
Deurne. ' tTrefpunt, Heuvel
straat 8, g.3012.30. Telefoon 
04g369i428. 
Harmeien. H.I.gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 2g, 1016. Tele
foon 0255522310. 
• 14 september: 
Bilthoven. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. Pleinzaal 
bij Noorderkerk, LauriUard
laan 6,1016. Telefoon 0346
5725g3 (na ig uur). 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 02356i3g2g 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon oio5gi6747. 
SteenbergenWelberg. De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10
15. Telefoon 0167523361. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 072533773g. 
• 15 september: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon o306oiigi8. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g.3012.30. 
Telefoon 0414367786. 
• 21 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 02g7325i58. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat i, 1016.30. Tele
foon o504og2874. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 22 september: 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, g.3013. Telefoon 0475
483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.3016.30. Te
lefoon 0486474197. 
• 28 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerlcweg 21,1216. Telefoon 
0306011918. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 29 september: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 

http://philaned.nl
mailto:s6i@uixs.nl
http://beurs.nl


Kentiestraat 2,1116. Tele
foon 0343563844. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. Telefoon 046
4492604. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1016. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentseweg i, 1017. Tele
foon 0544375707. 

¥EiüMGEN 
• 14 en 15 juni: 
Enschede. Veiling 168. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500, fax 0534341094. 
• 14 en 15 juni: 
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 (D). 
• 6 en 7 september: 
Enschede. Veiling 169. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500, fax 0534341094. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

18 juni: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 

€0.39; onderwerp: Utrecht. 
2 juli: 
Verrassmgszegcls, Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: Limburg. 
16 juli: 

I Verrassingszegels. Velletje van 
I twaalf dezelfde zegels van 
I €0.39; onderwerp: Overijssel. 

30 juli: 
Verrassingszegels. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: Zeeland. 
13 augustus: 
Verrassingszcgcis. Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp: Flevoland. 
30 augustus: 
Verrassingszegcls. Velletje van 
twaalf verschillende zegels 
van €0.39; onderwerp: twaalf 
Nederlandse provincies. 
30 augustus: 
150 jaar postzegels 
Derde uitgifte t.g.v. '150 jaar 
Nederlandse postzegels'; ver
schijnt tijdens Amphilcx 2002 
(30 augustus tot en met 3 
september 2002). Velletje van 
twee verschillende gegomde 
postzegels van €0.39. 
24 september: 
Industrieel erfgoed 
Velletje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende postzegels van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met daarin zes ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.39 en met een 
toeslag van €0.19. Uitgegeven 
in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 

26 november: 
Kortmgzegcls ('Decembcrzegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegel 
Zegel om met een kortingze
gel het normale binnenland
se brieftarief te vormen. Vel
letje met vijf dezelfde postze
gels. Waarde onbekend. 

Aruba 

15 juli: 
UPAEP 2002 (themaanalfabe
tisme); waarden 25 en 100 c. 
9 september: 
HistoriscKe zegels (thema oor
log); warden 40, 70 en 150 c. 
31 oktober: 
Kinderzegcis 2002; waarden 
40+20, 60+30 en 100+50 c. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 

, 2518 AD 'sGravenhage 
j Telefoon 0703307500 

Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdagvan 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen € 4.50, 65plussers en 
4 t/m 15jarigen € 3., kin
deren tot en met 3 jaar en 
houders van een Museum

jaarkaart of Cultureel Jonge
renpaspoort gratis. 

Permanent te 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, 
luchtpost en 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkeling van het 
thematisch verzamelen. 

Studiezalen 
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 (luiuiu.nbfv.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in 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 
(bibliotheel<@nbft).org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

Bijzondere poststempels 
Amphilex 2002 
Ik kan u de bijzondere post
stempels melden die op Am
philex 2002 worden gebruikt. 
Het zijn vijf verschillende 
stempels (ontwerp: Richard 
Sluijs). 

Beursstempcl 
Het officiële beursstempel 
wordt alle dagen (30 augus
tus3 september) gebruikt. 
Het stempel toont een kom
pas en een posthoorn. 

400jaarVOC 
Het stempel '400 jaar VOC' 
wordt op vrijdag 30 augus
tus ('Dag van de VOC') ge
bruikt. De Verenigde Oost
Indische Compagnie werd 
vierhonderd jaar geleden op
gericht. De VOC was in de 
zeventiende en achttiende 
eeuw de grootste handelson
derneming ter wereld, met 
een vloot van meer dan hon
derd schepen, duizenden 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2 5 0 8 AC DEN HAAG 
EMAIL:KEES.VERHULST(3)WANAD00.NL 

werknemers en tientallen 
kantoren in Afrika en Azië. 
In het stempel zijn het VOC
beeldmerk, een kompas en 
een VOCschip afgebeeld. 

Dag van de Jeugd 
Een dag later, op zaterdag 31 
augustus, wordt op Amphilex 
2002het stempel ter gele
genheid van de 'Dag van de 
jeugd' gebruikt. De organi
satoren zijn van mening dat 
de jeugd de toekomst heeft, 
ook op filatelistisch gebied. 
Daarom wordt op deze dag 
extra aandacht aan de jeug

AMPHILEX 2002 
O^ % 
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dige verzamelaar geschon
ken en worden er speciale 
activiteiten georganiseerd. 
In het stempel zijn twee spe
lende meisjes te zien, in 
combinatie met de drie Am
sterdamse kruisjes uit het 
beroemde hoofdstedelijke 
stadswapen. 

Dag uon de FEPA 
De 'Dag van de FEPA' wordt 
op zondag i september ge
houden; de afkorting FEPA 
staat daarbij voor Federation 
o/European Philatelic Associa
tions. In 1989 werd in Sofia 
(Bulgarije) besloten tot de 
oprichting van deze over
koepelende organisatie van 
Europese postzegelbonden; 
de opzet van de FEPA kreeg 
daarna in Nederland zijn de
finitieve vorm. Op zondag 
wordt tijdens Amphilex 
2002 een grote FEPAbijeen
komst gehouden, waaraan 
deelnemers uit alle aange
sloten landen zullen deelne
men. Het stempel van die 

dag laat opnieuw een kom
pas zien, ditmaal met de let
ters FEPA. 
Buizenpoststempel 
Tijdens Amphilex is een stem
pel in gebruik dat wordt ge
plaatst op de post die de be
zoekers verzenden meteen 
in de RAI geïnstalleerd in
tern buizenpostsysteem. 

Vlootdagen in Den Helder 
De jaarlijkse Vlootdagen in 
Den Helder worden van 12 
tot en met 14 juli in de Nieu
we Haven in Den Helder ge
houden. Ditmaal zal niet het 
speciale dagtekeningstem
pel Koninklijke Marine Veldpost 
worden gebruikt; dat toont 
namelijk een fregat uit de 
Trompklasse, een klasse die 
vorig jaar buiten gebruik 

werd gesteld. Er komt pas 
volgend jaar een nieuw 
stempel (afbeelding: Zeven 
Provinciënfregat). De post 
zal daarom dit jaar met het 
normale dagtekeningstem
pel Veldpost worden ont
waard; ditmaal is dat stem
pel nummer 46. 

Open Dagen Koninklijke 
Luchtmacht 
Op 5 en 6 juli 2002 worden 
op de Vliegbasis Gilze Rijen 
de open dagen van de Ko
ninklijke Luchtmacht geor
ganiseerd. In GilzeRijen is 
wèl het bijzondere dagteke
ningstempel (tekst: Veldpost 
Koninklijke Luchtmacht)in ge
bruik. 
Daarnaast zal ook een nor
maal dagtekeningstempel 
Veldpost in gebruik zijn met 
het nummert. 

:Kt>ninkliike Luchtmacht: 

\ C5.VI10217 / 



HET GOUDEN JUBILEUM VAN EEN 
VAKKUNDIG KOORDDANSERES 

Koningin Elizabeth II weet na so jaar nog van geen ophouden 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Op een koude en kille januari
dag in 1952 vertrokken prinses 
Elizabeth en haar echtgenoot 
prins Philip voor een lange reis 
naar Kenia, Australië en Nieuw-
Zeeland {apeeldingen 1 en 2). 
Het paar werd uitgezwaaid 
door leden van het kabinet en 
door koning George VI, die ei
genlijk zelfde reis had willen 
maken. Gezondheidsproble
men verhinderden hem dat. Hij 
leed aan longkanker en had zo
juist een operatie moeten on
dergaan, waar hij naar het 
scheen goed van herstelde. 
Beelden van het filmjournaal la
ten de 52-jarige koning zien die 
het vliegtuig met weemoedige 
ogen blijft volgen tot het hele
maal uit beela is. Een paar da
gen later bereikte prinses Eliza
beth het nieuws dat haar vader 
in zijn slaap was overleden. 

BELOFTE 
Ergens in een boomhut in Ke
nia werd Elizabeth Alexandra 
May koningin van Groot-Brit-

Kan een vrouw die meer van paarden en honden houdt 

dan van mensen een goede koningin zijn? Daarover is in 

de afgelopen halve eeuw vaak en met veel inzet 

gediscussieerd. In koningin Eilizabeths 'gouden 

jubileumjaar met een zwart randje' probeert Jeffrey 

Groeneveld een antwoord te geven op deze vraag. 

tanniëen Noord-lerland [ajheel-
dmg2). Het legde een loodzwa
re last op de schouders van een 
jonge, 25-jarige vrouw, die ge
hoopt had nog enige jaren in de 
schaduw van de troon te kun
nen leven (o/beeW/«g 4). On
danks haar leeftijd was ze zich 
welbewust van de dingen die 
gedaan moesten worden. Toen 
ze in 1947 meerderjarig werd 
had ze in een radiotoespraak 
vanuit Zuid-Afrika al beloofd 
dat haar hele leven, whether it 
be long or short, in dienst zou 
staan van de kroon en het Brit-

^BwBIgTTllWWTlCHISIglTllfTKWBIMitTOIWBGIILnWMO mO TRfETOPS OM OAYAraWCESS 

Bover) i /2 Op doorreis naar 
Australië en Nieuw-Zeeland 
brachten prinses Elizabeth en 
prins Philip een bezoek aan Ke
nia, waar ze een buitenhuis in 
ontvangst namen dat ze van de 
bevolking als huwelijksgeschenk 
hadden gekregen 

Boven 3 'Treetops', de boom
hut waar Elizabeth verbleef 
toen haar vader overleed en zij 
automatisch koningin werd. 

Rechts. 4 Koningin Elizabeth, 
gefotografeerd in 7952 door 

Dorothy Wilding 

Rechts 6 Het 
Londense adres 
waar Elizabeth 

in ic)26 ter 
wereld kwam. 

Boven 5 In Zuid-Afnka spreekt Eli
zabeth haar 'Dedication Speech' uit, 
waarin ze een levenslange toewijding 
aan haar onderdanen belooft 

se rijk {afi>eeldine§). Het bleek 
een belofte die oe toon zou zet
ten voor haar regering. 

RUSTIG LEVEN 
Toen Elizabeth 
in 1926 werd 
geboren waren 
er maar weini
gen die er 
rekenin_ 
mee hie 
den dat zij 
ooit konin
gin zou 
worden 

(afl)eelding 6). Ze was immers 
niet de dochter van de Prins 
van Wales, maar van zijn jonge
re broer de Hertog van York, die 
getrouwd was met Lady Eliza
beth Bowes-Lyon (aflieeldingy). 
Het kleine prinsesje groeide op 
in de beschermde omgeving 
van een gezin dat de zekerheid 
had tot in lengte van dagen een 
betrekkelijk rustig leven te kun
nen leiden. Natuurlijk waren er 
representatieve verplichtingen 
en zo nu en dan gingen de ou
ders van Elizabeth voor langere 

tijd op reis om koning 
George V te vertegen

woordigen, maar 
de verwachting 
was dat wan
neer de Prins 
van Wales 
een eigen ge

zin had ge
sticht iiun 
rol steeds 
kleiner 
zou wor
den. 



De Prins van Wales was erg 
populair, maar leidde een los
bandig leven. George V had zo 
zijn bedenkingen tegen zijn 
oudste zoon en als hij hem ver
geleek met de Hertog en Herto
gin van York dan was wel duide
lijk in wiens voordeel dat uit
pakte. De koning adoreerde bo
vendien zijn kleindochter {af
beelding 8 en 9). Tegen een ver
trouweling sprak hij eens de 
wens uit dat niets haar in de 
weg zou staan om koningin te 
worden. 

ABDICATIE 
In 1936 besteegde Prins van 
Wales als koning Edward VIII 
de troon. Hij kwam binnen een 
jaar tot de conclusie dat zijn 
liefde voor de gescheiden Ame
rikaanse Wallis Simpson zwaar
der woog dan zijn plicht om de 
koninklijke taak te vervullen. De 
Hertog van York kreeg als ko
ning George VI de ondankbare 
taak om het ernstig beschadig
de vertrouwen in de monarchie 
weer te herstellen. Prinses Eli
zabeth en haar zusje prinses 
Margaret Rose vervulden in de 
publiciteitscampagne die volg
de een belangrijke rol. Waar de 
voormalige koning Edward VIII 
werd afgeschilderd als een on
verantwoorde egoïst, werd het 
gezin van George VI neergezet 
als het voorbeeld van een 
plichtsgetrouwe, hechte konink
lijke familie die het land voor
ging in moeilijke tijden [afbeel
ding TO). 

OORLOGSJAREN 
Elizabeth, die tot dan toe nau

welijks in de schijnwerpers had 
gestaan, werd overal mee naar 
toegenomen, zodat het volk 
kon kennismaken met de 'ver
moedelijke' troonopvolger 
(men hield er nog steeds reke
ning mee dat ze een broertje 
zou krijgen, die dan de kroon
prins zou worden). Foto's van 
de beide prinsessen kwamen 
volop in omloop, waarbij duide
lijk ingespeeld werd op de po
pulariteit van de Amerikaanse 
filmster Shirley Temple. In me
nig huis hingen foto's van het 
kindsterretje naast die van de 
prinsessen {afbeeldingn). In 
1939 hield ze baareerste (ra
dio)toespraak, toen ze samen 
met haar zusje de kinderen die 
vanwege het dreigende oorlogs
gevaar uit de grote steden wer
den geëvacueerd een hart on
der de riem stak {afbeelding 12). 
Uit eigen ervaring wist ze hoe 
het was om lange tijd van je ou
ders gescheiden te zijn; in 1927 
maakten de Hertog en Hertogin 
van York een maandenlange 
reis naar Australië en Nieuw
Zeeland en nog in 1939 was het 
koninklijk paar weken van huis 
door een bezoek aan Canada en 
de Verenigde Staten. 
De oorlogsjaren bracht Eliza
beth door binnen de veilige mu
ren van Windsor Castle. De ko
ningen koningin achtten het 
niet wenselijk om de prinsessen 
naar het buitenland te brengen. 
Het was dan ook niet zo ver
wonderlijk dat Elizabeth toen ze 
achttien werd te kennen gaf dat 
ze, zoals zovele Britse meisjes, 
het leger in wilde. Dit was tot 
dan toe niet vertoond en haar 

ouders stemden er slechts 
schoorvoetend mee in. De prin
ses kwam terecht bij óe Auxilia
ry Territory Service (ATS), waar 
ze leerde vrachtwagens te be
sturen en te onderhouden {af
beeldingen 13 en 14). Het was 
een van de schaarse momenten 
in Elizabeths leven dat ze echt 
in aanraking kwam met 'norma
le mensen' en hoewel ze uit vei
ligheidsoverwegingen iedere 
avond naar Windsor Castle werd 
gereden, verschilde de behan
deling die ze kreeg niet van die 
van de andere meisjes. 

HUWELIJK 
Voor de koninklijke familie was 
de oorlog een geluk bij een on
geluk. Het Britse volk droeg de 
vorsten op handen en de waar
dering was enorm. Koning Ge
orge VI was echter uitgeput ge
raakt door de spanningen die 
de oorlog met zich had meege
bracht. Op aanraden van zijn 
doktoren ging de familie dan 
ook op reis naar zuidelijk Afrika. 
Het was voor een deel een ple
zierreis om de koning tot rust te 
laten komen, maar er waren 
ook oflRciële gedeelten gepland. 
Want per slot van rekening be
hoorden grote delen van zuide
lijk Afrika tot het Britse keizer
rijk, waarvan George VI het 
hoofd was. 
De koninklijke familie werd 
geestdriftig ontvangen, maar 
het bezoek was geen onver
deeld succes door de politieke 
conflicten die in ZuidAfrika 
speelden met betrekking tot de 
apartheid. Voor Elizabeth was 
deze reis ook in een ander op

zicht minder geslaagd. Het be
tekende namelijk dat ze voor 
lange tijd gescheiden was van 
de man op wie ze nu al lange 
tijd hopeloos verliefd was: prins 
Philip [afbeeldingen 15en 16). In 
1939 had ze deze lange blonde 
jongeman voor het eerste ont
moet toen ze met haar ouders 
een bezoek bracht aan het op
leidingsinstituut van de Britse 
marine in Dartmouth [afbeel
ding Tj). De knappe cadet had 
toen diepe indruk gemaakt op 
het kleine prinsesje, dat hem 
daarna niet meer vergeten kon. 
Dat haar liefde diep zat, bleek 
wel toen vlak na de reis door 
zuidelijk Afrika de verloving be
kend gemaakt werd. Elizabeth 
en Philip trouwden in novem
ber 1947 m Westminster Abbey, 
dat al eeuwenlang getuige is ge
weest van koninklijke hoogtijda
gen. Het werd een schitterend 
schouwspel, waar de Britten in 
die schrale naoorlogse jaren 
echt aan toe waren [afbeelding 

78). 

OFFICIERSVROUW 
De eerste jaren van haar huwe
lijk kon Elizabeth een redelijk 
ongestoord leven leiden. In 
1948 werd een zoontje geboren, 
prins Charles, en in 1950 een 
dochtertje, prinses Anne. Eliza
beth genoot van het moeder
schap [afbeelding ig). Afgezien 
van wat oflRciële verplichtingen 
was ze toch vooral de echtgeno
te van een marmeoflRcier. Toen 
prins Philip het commando 
kreeg over een eigen schip dat 
gestationeerd was in de Middel
landse Zee, verhuisde het paar 

s hertog en hertogin van York met de wederzijdse ouders, de graaf en gravin van Strathmore en koning George V 
en koningin Mary 8/g De kleine Elizabeth ('Lilibet') io 'Us Four', zoalsde koningzijn gezin liefkozend noemde 7i Foto's van beide prinses
sen werden grif verkocht 12 Samen met Margaret Rose hield Elizabeth baareerste radiotoespraak, bedoeld voor geëvacueerde kinderen 

Links (v I n r) 13/14 
Dankzij haar ïegeroplei
ding IS Elizabeth een van 
de weinige koninginnen 
die een motor kan repare
ren. 15 /i6 De reis naar 
ZuidAfnka was een suc
ces, maar Elizabeth miste 
haar prins enorm 
Rechts iy Op het marine
opleidingsinstituut werd de 
13jarige Elizabeth verliefd 
op de 5jaar oudere Philip 

■ 
GOLDEN ^B^B^Ê 
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Links i8 Het huwelijk van het prinselijk paar 
bracht even wat kleur in de troosteloze levens 
van de Britten in die sobere naoorlogse jaren. 

Rechts 79 De koninklijke familie bij de doop 
van prins Charles Naast de prinses zitten haar 

vader, George VI en haar moeder, Elizabeth 
Prins Philip kijkt staande toe 

20 De prinses woonde i 
een korte, maar gelukkige ■'^ 

tijd, op Malta "" 
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naar Malta (afieelding2o). Daar 
leek zelfs iets te ontstaan wat 
op een gewoon leven leek, met 
een prinses die haar eigen 
boodschappen deed. Het was 
een gelukkige tijd. 

KRONiKG 
De gezondheid van koning Ge
orge VI ging steeds verder ach
teruit. Er werd steeds vaker een 
beroep gedaan op prinses Eliza
beth om koninklijke taken op 
zich te nemen om hem te ont
lasten. De plichtsgetrouwe 
dochter gehoorzaamde als van
zelfsprekend. En toen kwam die 
fatale zesde februari 1952. Een 
paar dagen later landde de 
nieuwe koningin op Heathrow 
Airport. Aan de trap van het 
vliegtuig stonden ministerpre
sident Winston Churchill en de 

leider van de oppositie Clement 
Atlee gereed om haarte begroe
ten {afbeelding 21). Daarna reed 
ze naar Buckingham Palace, 
waar haar oude grootmoeder, 
koninginweduwe Mary, als eer
ste klaarstond om haar de hand 
te kussen. 
Tussen het moment waarop 
een Britse vorst de troon be
stijgt en het moment waarop hij 
als koning wordt gekroond en 
gezalfd liggen meestal een paar 
maanden. In het geval van ko
ningin Elizabeth II was dat zelfs 
ruim een jaar. Pas op 2 juni 
1953 wsi'd ze in Westminster At>
bey gekroond [afbeelding 22). 
Het was een uren durende cere
monie, die op aandrang van de 
koningin  en dat was voor het 
eerst in de geschiedenis  recht
streeks via de televisie werd uit

EUZABETH EN HONDEN EN PAARDEN 

Het is een feit dat koningin Elizabeth een groot liefhebber is van honden en 
paarden. Een hofdame die haar ooit eens vroeg wat ze nou het meest miste als 

ze op reis was, kreeg na enige aarzeling te 
horen: 'De honden'. Met 'de honden' 
worden de corgies bedoeld die al sinds jaar 
en dag de koningin gezelschap houden. 
Een gast van de koningin kreeg een stevi
ge uitbrander toen hij per ongeluk op een 
van de poten van de geliefde honden 
stond. 
Gasten die uitgenodigd waren voor een 
weekend in Windsor, merkten tot hun 

j • ■ I ï BMItjiJ'■' 'B ^ 1 verbazing dat de conversatie voor het 
W' '' I l I ^ H ^ ' \ f/t grootste deel van de tijd over paarden 
' « *; r l I, WÊÉ V'l ging. De koningin houdt niet alleen van 

paardenraces, maar is ook zelf een goed 
paardrijdster en bemoeit zich persoonlijk 
met het fokprogramma van de volbloed 
raspaarden in de koninklijke stallen. Een 
van de hoogtepunten in dit jubileumjaar 

Elizabeth. c)fk mrt paarden... zal een grootse paardenshow zijn. 

gezonden. Het was een revolu
tionair idee. Nog in 1937 waren 
er discussies geweest of de kro
ning van George VI wel op de 
radio moest worden uitgezon
den, omdat men dan misschien 
wel in een pub naar deze bijzon
dere uitzending zou luisteren. 
De kroning van Elizabeth was 
een gebeurtenis waarbij het 
voormalige keizerrijk zich voor 
het laatst in zijn oude luister liet 
zien. In de kroningsstoet liepen 
regimenten uit alle delen van de 
wereld en reden vertegenwoor
digers van de diverse overzeese 
geoiedsdelen mee. Het was 
pracht en praal van de bovenste 
plank. De belangstelling was 
overweldigend; ondanks de 
stromende regen stonden de 
mensen rijendik [afbeeldingen 
23 en 24). 

ERVARING 
Als staatshoofd heeft koningin 
Elizabeth inmiddels een erva
ring die geen enkele politicus 
kan evenaren. Tony Blair was 
nog maar een paar maanden 
oud toen Elizabeth koningin 
werd, terwijl haar eerste pre
mier, Winston Churchill, nog in 
de Boerenoorlog had gevochten 
[afbeelding 2^). Behalve de ge
noemde twee hebben nog acht 
andere ministerpresidenten 
onder haar gediend, onder wie 
Harold MacMillan, Harold 
Wilson, Edward Heath en Mar
garet Thatcher. De geruchten 
doen de ronde dat de contacten 
met de laatste bijzonder stroef 
verliepen, omdat de koningin 
Thatcher's harde beleid zou 
hebben afgekeurd en de minis

terpresident zich ronduit 'ko
ninklijk' gedroeg. Kringen rond 
de koningin hebben dit echter 
ontkend en Margaret Thatcher 
heeft geregeld haar bewonde
ring voor de koningin geuit. 
De koningin staat te boek als 
een scherp luisteraarster, ie
mand die bijzonder goed op de 
hoogte is van zaken die in het 
land spelen. Ze heeft een dos
sierkennis waar menig politicus 
haar om benijdt. Ondanks haar 
hoge leeftijd leest ze dagelijks 
de regeringsstukken door die 
haar  waar ze zich ook bevindt 
in rode koffertjes bereiken [af
beelding26). Zelf op het kraam
bed bleef ze plichtsgetrouw 
doorwerken. Een dag na de be
valling van prins Andrew [af
beelding 27) zowel als die van 
prins Edward viel het bezoekers 
op dat de rode koffertjes alweer 
naast het bed stonden. 
Hoewel Elizabeth geen daad
werkelijk macht uitoefent, kan 
zij wel degelijk invloed uitoefe
nen op het beleid. Als constitu
tioneel koningin heeft zij drie, 
door de Britse staatsgeleerde 
Walter Baghot in de negentien
de eeuw geformuleerde, rech
ten: het recht om te waarschu
wen, het recht op informatie en 
het recht te adviseren. Het zijn 
rechten waar zij uitgebreid ge
bruik van maakt, bijvoorbeeld 
tijdens de wekelijkse gesprek
ken met de ministerpresident 
op dinsdagavond. Opeenvol
gende premiers hebben aange
geven hoe waardevol die ge
sprekken zijn. Zij hebben de ko
ningin in vertrouwen genomen 
en dingen verteld die ze zelfs 

Links en hieronder 23 /24 In een indrukwekkende 
processie reed de koningin naar Westminster Abbey 
om gekroond te worden 
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Boven. 25 Dmer in de ambtswoning van 
de Britse premier Wmston Churchill bij 
diens afscheid in 7955 

Links: 26 De koningin bestudeert de regeringsstukken die 
uit de 'rode koffertjes' komen 
Rechts 27 Na tien jaar koningsschap was op Buckingham 

Palace de tijd rijp voor gezinsuitbreiding Hier is koningin 
Elizabeth te zien met de kleine prins Andrew 



niet met hun echtgenoten deel
den. Bij de koningin wisten ze 
dat het besprokene niet zou uit
lekken en bovendien kon de 
vorstin vanwege haar lange 
staat van dienst ook kundig ad
vies geven. 
Als hoofd van de staat ontvangt 
koningin Elizabeth de meest 
uiteenlopende staatshoofden 
en regeringsleiders. Ze worden 
stuk voor stuk met alle egards 
ontvangen, maar er wordt wel 
onderscheid gemaakt. Toen het 
echtpaar Ceausescu op staats
bezoek kwam werden kostbare 
voorwerpen weggeborgen uit 
angst dat die in de koffers van 
de Roemenen zouden verdwij
nen. Met de Reagans daarente
gen ging de koningin gezellig 
paardrijden op het terrein van 
Windsor Castle. Onvermoeibaar 
gaat zij ook op bezoek in het 
buitenland {afl)eeldingen 28 en 
29). Er is bijna geen land ter we
reld dat zij niet bezocht heeft. 
Een eindeloze hoeveelheid ont
vangsten heeft ze stoïcijns on
dergaan, waarbij de plaatselijke 
folklore soms een erg groot be
roep deed op het koninklijk ge
duld. In 1958 werd ze in Amster
dam luid toegejuicht, wat wel 
anders was toen ze dertig jaar 
later naar Nederland kwam in 
het kader van de Willem en 
Mary-herdenkingen. Op de 
Dam waren protesten tegen 
Britse wetten die homo's zou
den discrimineren. 

FA<:ADE 
Overigens zijn niet alle politici 
even lovend over de vorstin. De 
linkse minister voor postzaken. 

Tony Benn, was zeer kritisch en 
schreef in zijn dagboek 'dat 
deze vrouw nog niet eens dank
jewel kan zeggen zonder dat 
van een blaadje voor te lezen'. 
Elizabeth worstelt met het di
lemma van een vrouw die niets 
verkeerd wil doen. Eén onvoor
zichtig geuit woord kan enorme 
consequenties hebben en aan
gezien de koningin niet de na
tuurlijke uitstraling heeft van 
haar moeder, trekt ze zich terug 
achtereen koninklijke facade 
die sommigen omschrijven als 
chagrijnig (q/beeW/ngen 30,31, 
32 en ^fj. Toch kan de koningin 
hartelijk en aanstekelijk lachen 
en het is jammer dat ze dat niet 
vaker in het openbaar doet {af
beeldingen 34, J5 en ]6). Daar is 
ze nog te vaak de waardige ko
ningin die snel verstart om 
maar niets van haar ware ge
voelens te hoeven prijsgeven, 
hoewel Elizabeth met het klim
men der jaren toch iets losser 
lijkt te zijn geworden. 
Een biograaf heeft de koningin 
ooit vergeleken met een koord
danseres, die alles moet doen 
om het evenwicht te bewaren. 
Dat is in dit geval het evenwicht 
tussen 'normaal doen' en ko-

ELIZABETH EN HET GEMENEBEST 

Toen de koningin in 1952 de troon besteeg had het machtige Britse rijk waar 
haar overgrootmoeder over regeerde al veel van zijn glans verloren. Eliza
beth was de eerste Britse monarch sinds Victoria die niet tevens keizer{in) 
van India was. 
Tijdens haar regeringsperiode kregen de meeste overzeese gebiedsdelen 
hun onafhankelijkheid. Een flink aantal landen erkent Elizabeth nog steeds 
als staatshoofd. Zo is zij niet alleen koningin van Groot-Brittannié en 
Noord-Ierland, maar ook van de overzeese gebiedsdelen Anguilla, Ascen
sion, Bermuda, British Antarctic Territory, British Virgin Islands, Cayman 
Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie 
en Oeno Islands, St Helena, Tristan da Cunha, South Georgia, South Sand
wich Islands en Turks and Caicos Islands. Verder is zij ook nog konmgin van 
de volgende onafhankelijke landen: Antigua & Barbuda, Australië, Baha
mas, Barbados, Belize, Canada, Granada, lamaica, Nieuw-Zeeland, Papua-
New Guinea, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent & Grenadines en Solomon 
Islands. Met name in Australië en Jamaica gaan de laatste tijd stemmen op 
om een eigen staatshoofd te kiezen. Een referendum in Australië over het 
voortbestaan van de monarchie werd onlangs met een kleine meerderheid 
door de koningsgezinden gewonnen. 
Naast dit alles is koningin Elizabeth ook nog het hoofd van de Commoniüealth 
of Nations ofwel het Britse Gemenebest. Dat is een club van 54 landen - voor
namelijk (voormalige) overzeese gebiedsdelen plus het moederland - die 1.7 
miljard mensen vertegenwoordigt. Het is met name koningin Elizabeth ge
weest die veel waarde hecht aan het Gemenebest. Britse politici weten zich 
er vaak geen raad mee. In de jaren '80 was het dit forum dat minister-presi
dent Thatcher onder druk zette om economische sancties tegen het apart-
heidsregime in Zuid-Afirika in te stellen. Premier Blair leed een aanzienlijke 
nederlaag toen bleek dat zijn Gemenebestcollega's in grote meerderheid 
Zimbabwe niet met sancties onder druk wilde zetten. 
De koningin zal nooit de jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders van het 
Gemenebest overslaan, waar ze ieder van hen een welwillend oor verleent. 

ningin zijn. Een koningin moet 
menselijk zijn, maar mag geen 

ziin. hen 
ijk zijn, I 

menselijke trekjes vertonen, zo
als irritatie of verveling. Een ko
ningin moet op de voorgrond 
treden, maar mag nooit over
heersend of bazig overkomen. 
Een koningin moet overal van 
op de hoogte zijn, maar moet 
doen alsofze geen mening 
heeft. Een koningin moet ieder
een dienen en mag nooit duide-

ünfa 34/35/36 er\ toch heeft de Britse 
koningin een aanstekelijke lach, die heel 
ontwapenend kan werken. Helaas is deze 
vrolijke, charmante versie van de Britse 
vorstin met al te vaak te zien. 
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lijk een voorkeur voor iemand 
laten blijken. Het is een onmo
gelijke, bijna onmenselijke op
gave, die inderdaad enorme ba-
lanceerkunst vereist. Is het ver
wonderlijk dat de koningin zich 
meer op haar gemak voelt bij 
haar honden en paarden (af
beeldingen 37, 38, 39 en 40) .5 

FAMIIIEPERIKELEN 
Als het staatszaken betreft lijkt 
het er op dat de koningin alles 
ondercontrole heeft. Bij haar 
familie is dat absoluut niet het 
geval (afbeelding4T). Haar ada
gium 'mijn werk eerst' heeft er
toe geleid dat het contact met 
haar kinderen bijzonder stroef 
is verlopen. Zeker in de eerste 
jaren van haar koningsschap is 
het gezin erbij ingeschoten. 
Met name prins Charles heeft 
daar ernstig onder geleden. Tot 
op de dag van vandaag heeft hij 
een moeizame relatie met zijn 
moeder. Elizabeth liet de ver
schillende huwelijksperikelen 
bij haar kinderen voortmodde-
ren, ook al hadden die in het ge
val van prins Charles en prinses 
Diana vergaande consequen
ties voor de monarchie. 
Het jaangga ging de geschie
denis in als het annus horribilis 
van de koningin (afbeelding42). 
Wat een schitterend jubileum
jaar had moeten worden, werd 
een regelrecht rampjaar. Een 
deel van Windsor Castle ging in 
vlammen op, de huwelijken van 
Charles en Diana en Andrew en 
Sarah (afbeeldingen 42 en 44) 
liepen definitief op de klippen 
en de al eerder voorbereide 
plannen om ook belasting te 

gaan betalen werden met hoon 
ontvangen als een wanhoops-
gebaar van een ontredderde 
vorstin. Na veertig jaar had het 
koningsschap van koningin Eli
zabeth alle glans verloren. Ont-
luisterendebekentenissen en 
genante foto's maakten de ooit 
zo degelijke en aanbeden ko
ninklijke familie tot voorwerp 
van heftige kritiek. En hoewel de 
koningin haar taak voorbeeldig 
bleef vervullen, laaide de dis
cussie over het voorbestaan van 
de monarchie hoog op. 

PROTOCOL 

ELIZABETH EN AFTREDEN 

De onverwachte dood van prin
ses Diana in 1997 betekende 
een volgende dieptepunt in Eli
zabeths verhouding met haar 
volk (afbeeldingen 45 en 46). De 
koningin werd verweten koel en 
afstandelijk te reageren. Eliza
beth hancfelde zoals zij altijd 
handelt. Haar eerste zorg was 
de opvang van haar kleinkinde
ren, de prinsen William en Har
ry, pas daarna kwam de vraag: 
wat schrijft het protocol voor? 
Het protocol is ervoor bedoeld 
om te allen tijde juist te hande
len. Het is voor de koningin een 
keurslijf dat voorkomt dat er 

Bij de officiële start van de jubileumfestiviteiten hield koningin Elizabeth 
een toespraak voor de leden van het Britse Lager- en Hogerhuis. Aan het 
eind van die rede gaf ze duidelijk te kennen niet aan aftreden te denken. Het 
is in Groot-Brittannië de gewoonte dat de vorst tot zijn dood blijft regeren en 
zeker na de abdicatiecrisis van 1936 is 'aftreden' een vies woord. 
Het ligt wel voor de hand dat prins Charles de komende jaren meer taken van 
zijn moeder zal overnemen. Een en ander zal afhangen van de reactie van het 
publiek op zijn relatie met Camilla Parker Bowles. De vrouw, die ooit door 
prinses Diana werd omschreven als 'de derde' in haar huwelijk met de prins, 
lijlct steeds meer geaccepteerd te 
worden door het Britse volk en de 
koningin. Elizabeth heeft nog maar 
een enkele maal een ontmoeting 
met Camilla gehad, maar het feit 
dat zij uitgenodigd werd op de be
grafenis van de koningin-moeder 
wordt door iedereen uitgelegd als 
de 'officiële' goedkeuring van de 
relatie door de koningin. Zelfs een 
toekomstige 'konmgin Camilla' 
wordt niet meer uitgesloten door 
royalty wauhas. 
Maar als koningin Elizabeth over 
net zo'n ijzeren gestel beschikt als 
haar moeder zullen we daar nog 
wel zo'n twintig jaar op moeten 
wachten, en tegen die tijd is Char
les drieënzeventig... Wie uolgt op: Charles o/William.' 

Lmks 37/3S/39/40 A\ 
als klem kind raakte prin
ses Elizabeth vertrouwd 
met honden; haar corgies 
zijn haar heilig Ook met 
paarden heeft zij vaak 
een betere verstandhou
ding dan met mensen 

Rechts 41 Het koninklijk 
gezin in TQJ2 Andrew, 

Philip, Elizabeth, Charles, 
Edward en Anne 

misstappen worden begaan en 
op dit cruciale ogenblik liet uit
gerekend het protocol haar in 
de steek. 
Groot-Brittannië is in de loop 
der jaren aanzienlijk veranderd 
en de oude normen en waarden 
uit haar jeugd hebben plaatsge
maakt voor nieuwe: Rule Britan
nia werd Cool Britannia. De Brit
se stiff upper lip is verdwenen en 
uitbundige emoties horen er te
genwoordig bij. De mensen die 
huilend door cle straten van 
Londen liepen, begrepen het 
uitgestreken gezicnt van de ko
ningin niet. Ze snapten niet 
waarom ze ver weg, in Schot
land, bleef en niet naar de 
hoofdstad kwam om met hen 
mee te rouwen. Ze verbaasden 
zich erover dat overal in het 
land de vlaggen halfstok hin
gen, behalve op Buckingham 
Palace, waar alleen de koninklij
ke standaard wappert als de ko
ningin thuis is en dan nog altijd 
volledig in top. Het land - de 
schandaalpers voorop -
schreeuwde om een gebaar van 
de koningin. Er hing een revolu
tionaire atmosfeer in de lucht. 
De koningin deed tenslotte het 
enige juiste wat ze kon doen: 
toegeven aan de stem van het 
volk. Ze kwam naar Londen, be
keek er de duizenden bloemen, 
sprak met de mensen in het pu
bliek en prees haar voormalige 
schoondochter via radio en tele
visie. De lucht klaarde op, maar 
de monarchie had enorme 
schade geleden. Het gouden 
huwelijk van Elizabethen Philip 
een paar maanden later bracht 
maar weinig mensen op de 
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Boven- 42 Deze fraaie herdenkmgs-
sene kon met verhullen dat 7992 voor 

koningin Elizabeth en haarfamilie een 
rampzaligjaar ŵ üs 

Links 43 /44 De sprookjeshuwelijken 
bleken met bestand tegen de praktijk 
van het dagelijkse leven Drie van de 

vier huwelijken von Elizabeth's kinde
ren leden schipbreuk 

Rechts 45/46 BIJ de dood van prinses 
Diana liet het protocol de koningin in 
de steek De monarchie schudde op 

haar grondvesten 
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been en de discussie over het 
voorbestaan van de monarchie 
verstomde niet (apeeldingen 47 
en 48). 

JUBILEUM 
Op het paleis w/erd een w/erk
groep ingesteld die de toe
komst van het koningshuis 
moest onderzoeken en voor
stellen moest doen ter moder
nisering. 'Dichter bij het volk' 
luidde de conclusie, en dat dan 
zonder afbreuk te doen aan de 
tradities die bij het Britse ko
ningshuis horen en die het Brit
se volk ondanks alles toch óók 
w/enst. En zo brak voor Eliza
beth een nieuwe periode aan, 
waarin ze probeerde het ge
schonden vertrouwen van haar 
volk weer te herstellen. Er wer
den bezoeken gebracht aan 
achterstandswijken, waar ze op 
theevisite ging bij een bij
standsmoeder. Voor het eerst 
in haar leven betrad de vorstin 
een pub en het aantal familiele
den dat nog een bijdrage uit de 
staatskas krijgt werd drastisch 
beperkt. 
Dit alles leidde ertoe dat de mo
narchie in populariteitspeilin
gen uit het diepe dal van 1997 
krabbelde. Toch was er aan het 
begin van dit jaar niet al te veel 
animo om het gouden jubileum 
van de koningin op grote schaal 
te vieren. Het lange jubileum
weekend in juni met een extra 
vrije dag was voor velen juist 
aanleiding om een vakantie 
naar het buitenland te boeken. 
De koningin gaf aan dat ze de 
festiviteiten wilde beperken. 
Natuurlijk zou ze het land door

reizen, zoals bij het vorige jubi
leum in 1977, maar toen was 
het uitgelopen op een grote 
aanhankelijkheidsbetuiging van 
het volk [ajbeeld'mg 4^). Nu liet 
het paleis weten dat het omge
keerde zou gebeuren: de konin
gin zou het volk komen bedan
ken. Dit zou tot uiting moeten 
komen in ontmoetingen met 
gewone Britten en zelfs zouden 
de tuinen van Buckingham Pa
lace worden opengesteld voor 
een groot volksfeest {afbeelding 
so). Cynici schreven dat dit 
mooie gebaren waren van de 
koningin die tevergeefs ge

zichtsverlies wilde voorkomen. 
Inmiddels is de stemming be
hoorlijk veranderd. In februari 
overleed prinses Margareten in 
maart stierf koninginmoeder 
Elizabeth, waardoor de konin
gin ineens twee van haar dier
baarste familieleden kwijt was 
(afbeeldings^)■ Het medeleven 
van de Britten was enorm. Uren 
stonden tienduizenden in de rij 
om afscheid te kunnen nemen 
van hun geliefde koninginmoe
der en ruim een miljoen men
sen waren langs de route die de 
rouwstoet aflegde te vinden. De 
zwijgende meerderheid, repre

ELIZABETH EN 'TROOPING THE COLOUR' 

Er bestaat een nauwe band tussen koningin Elizabeth en de strijdkrachten, 
waar ze als vorstin het hoofd van is. Op haar zestiende verjaardag inspecteer
de ze voor het eerst de erewacht, die werd gevormd door de Grenadiers Brigade. 
De bijzondere relatie die de koningin heeft met de strijdkrachten komt dui
delijk tot uiting bij de jaarlijkse officiële viering van haar verjaardag. Elke 
tweede zaterdag in juni neemt de vorstin de parade af tijdens Trooping tlit Co
lour, waarbij elk jaar andere eenheden van het Britse leger hun regimentsvlag 
(colour) aan de koningin presenteren (to troop). Lange tijd kwam de koningin 
te paard en in kolonelsuniform naar het paradeterrein van de Horse Guards, 
waarvan zestien jaar op haar lievelingspaard Burmese. Maar sinds de dood 
van het dier komt de vorstin in een open calèche en laat ze haar uniform in 
de kast hangen. In 1983 stapte een man uit het publiek en schoot zes losse 
flodders af op de koningin. Burmese steigerde, maar de koningin vertrok nau
welijks een spier, sprak haar paard geruststellend toe en reed vervolgens on
verstoorbaar door. 

sentanten van good, old 
England, gaf een duidelijk sig
naal af De koninklijke familie 
bleek de les van het drama uit 
1997 geleerd te hebben. Wach
tenden in de rij werden per
soonlijk bedankt door prins 
Andrew en prinses Anne, prins 
Charles sprak op televisie geë
motioneerd over zijn grootmoe
der en de koningin zelf knoopte 
gesprekjes aan met mensen die 
bloemen hadden gelegd. Het 
had zijn effect: het volk sloot 
zijn vorstin weer in de armen. 
Bij het verlaten van de kerk na 
de rouwdienst klonk er applaus 
voor de koningin, een applaus 
dat haar op de weg naar Buc
kingham Palace bleef volgen. 
Het was een ontroerend en 
veelzeggend gebaar. 
Sindsdien is de belangstelling 
voor het gouden jubileum aan
zienlijk toegenomen. Het is als
of de Britten ineens beseffen 
hoe bijzonder het is dat ze door 
een vrouw worden geregeerd 
die al vijftig jaar het toonbeeld 
van degelijkheid, stabiliteit en 
plichtsbesef is {aßeelding 52). 
Een vrouw ook die nu nog haar 
werk blijft doen, alsof het nor
maal is dat je als 76jarige nog 
zo hard werkt. Men realiseert 
zich dat alle kritiek uit de afge
lopen jaren vooral haar familie 
betrof en dat je dat de koningin 
toch niet al te zwaar mag aan
rekenen. Of de monarchie ook 
haar zoon Charles overleeft is 
nog de vraag, maar voorlopig 
klinkt het Long Live the Queen 
toch luider dan menigeen tot 
voor kort nog voor mogelijk had 
gehouden {aßeeldings^). 

Boven 4y /48 Een formeel en een informeel portret van de koningin en prins Phi
lip ter gelegenheid van hun gouden huwelijk in 7997 
Linksonder 51 Een tegenslag van de eerste orde op 37 maart overlijdt de konin
ginmoeder Rechtsonder 52 Slechts twee andere Britse monarchen, George III 
en Victoria vierden een gouden regeringsjubileum. Al 50jaar is Elizabeth het sym
bool voor stabiliteit, degelijkheid en plichtsbesef een first class' koningin dus 

4g Tot ieders verbazing liep het Britse volk 
massaal uit om de koningin toe te juichen bij 

haar zilveren regeringsjubileum Ook Elizabeth 
zelf had dit met verwacht en genoot met volle 

teugen van deze blijk van waardering. 
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50 Het eerste weekend van juni 
IS Londen de plaats waar het gou
den jubileum tot een hoogtepunt 

moet komen. 
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SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLISTAIEP, ASSENDELFT 

24. OORIOGS- OF SPIONAGEVERVALSINGEN 
(AFLEVERING 2) 

Ook de Franse regering 
in ballingschap, die ten 
tijde van de Tweede 
Wereldoorlog in Enge
land verbleef, heeft in op
dracht van de Franse ge
neraal De Gaulle (die 
zieh in Londen bevond) 
postzegels laten druk
ken. Deze zegels waren 
bestemd om eventueel te 
worden gebruikt door le
den van de ondergrondse 
of door boven bezet ge
bied gedropte agenten. 
De spionagezegels wer
den nagemaakt aan de 
hand van de originele ze
gels, maar omdat het re
sultaat niet goed genoeg 
was, werd elke nage
maakte postzegelwaarde 
heel nauwkeurig 'bijge
werkt'. Deze correcties 
geven ons de gelegenheid 
de verschillende nage
maakte waarden te her
kennen. 
Door wie en wanneer 
deze spionagezegels zijn 

gedrukt is ook nu weer 
niet te achterhalen, om
dat de archieven hierover 
nog steeds niet openbaar 
zijn. Dat de spionageze
gels (of spionageverval-
singen) door een gere
nommeerde drukkerij 
zijn vervaardigd is duide
lijk te zien aan de goede 
afdrukken en afwerking 
van de velletjes. Alle ver
valsingen zijn gedrukt in 
boekdruk (hoogdruk) en 
goed 'getoesteld', dat wil 
zeggen op juiste druk-
spanning gebracht, zoals 
een boekdrukker zegt. Er 
zijn nauwelijks kraalran-
den te zien en de 'volle 
delen' (volvlakken) van 
de zegelbeelden zijn 
goed van inkt voorzien en 
regelmatig afgedrukt. 

Franse spionagezegels 
Men heeft waarden in de 
typen 'Mercure', 'Iris' en 
'Pétain' (met en zonder 
kepi) gedrukt. Kort sa

mengevat gaat het om: 

'Mercure': 
25 en 30 centimes; 
'Ins': 
1F50 
'Pe'tain' (type-Prost): 
30 centimes 
'Pe'tain' met kepi 
(typc-Hourriez): 
50 en 70 centimes, iF en 
1F20; 
'Pctain' m medaillon, zonder 
kept (type-Bersier): 
1F50 (bruin en roze) en 
2F. 

Waarom men zoveel 
waarden heeft nage
maakt is en blijft vermoe
delijk altijd een raadsel. 
Tariefmatig gezien zijn 
sommige van de hierbo
ven genoemde waarden 
moeilijk bruikbaar ge
weest voor correspon
dentie met spionagedoel-
einden. 
In december 1939 werd 
het tarief voor geïllus
treerde prentbriefkaarten 
(maximaal vijf woorden) 
40 centimes en voor ge

wone briefkaarten 
80 centimes. In januari 
1942 werd dit abusieve
lijk 60 centimes en 1F20. 
In december 1939 be
droeg het port voor brie
ven tot 20 gram i franc en 
was het port tot 50 gram 
1F30 geworden. In janu
ari 1942 werd dit 1F50 en 
2F. 
Tot januari 1942 was het 
drukwerktarief 30 centi
mes tot 20 gram en 
40 centimes tot 50 gram, 
daarna abusievelijk 50 en 
70 centimes. 
Een waarde van 25 centi
mes had eigenlijk geen 
zin, tenzij men twee ze
gels plakte. Men had wel 
de beschikking over ze
gels van 50 centimes. Het 
vervaardigen van zegels 
van 40 centimes zou lo

gisch geweest kunnen 
zijn, tenzij de spionage-
vervalsingen pas na janu
ari 1942 zijn aangemaakt; 
toen was deze waarde na
melijk niet meer enkel
voudig in gebruik. 
De zegels zijn gedrukt in 
kleine velletjes van vijf bij 
vier zegels (horizontaal 
bij verticaal), dus in to
taal twintig zegels, met 
uitzondering van de 
waarde van 30 centimes 
in het type 'Mercure' 
(Yvert &Tellier nummer 
412). Deze laatste waarde 
is volgens Robins' in vel
letjes van zestien zegels 
gedrukt, namelijk in 
blokken van ieder vier. 
De velletjes van twintig 
zegels zijn bekend in 
twee formaten, namelijk 
meteen smalle (ajbeeldm-

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. 

Bouen- afbeelding 8a - 25 c 'Mercure' 
(groen); originele zegel. 

Onder ajbceldmg 8b - 2 5 c 'Mercure' 
(heldergroen) -spionagcvervalsing. 

Bouen. afbeeldingen 8a/a 
en 8a/b, details uan de 
originele zegel. 

Onder- ajbceldmgen 8b/a 
en 8b/b; dezelfde details, nu 
uandcuerualsing. 

Bonen, ajbceldmg ga - 30 c 'Mercure' 
(rood), originele zegel. 

Onder: afbeelding gb - 50 c. 'Mercure' 
(rozerood); spionogeuerualsmg 

Boven- ajbeeldmg 10a - iF20 'Iris' (oranje), 
originele zegel. 

Onder- afbeelding 10b - 1F20 'Iris' (geel
achtig oranje); spionagcucrualsing. 



gen 20 en 22), respectie
velijk een brede marge 
(afbeeldingen 21 en 23). De 
velletjes in klein formaat 
bestaan met perforatie 
die ofwel naar onderen, 
ofwel naar rechts of links 
in de rand doorloopt. 
Van de velletjes in het 
grotere formaat zijn mij 
alleen naar onderen of 
naar rechts in de velrand 
doorlopende perforaties 
bekend. 

Van de Petain-zegel van 
1F50 (roze, Y&T-nummer 
516) zijn slechts honderd 
exemplaren gedrukt. 
Hoeveel velletjes er nog 
bestaan is niet bekend, 
omdat er verscheidene 
losse zegels in het bezit 
van verzamelaars zijn. 

Dat niet alleen Franse 
spionagezegels op deze 
wijze in velletjes van 
twintig 'zegels' zijn ge
drukt, blijkt uit het feit 
dat er ook Duitse zegels 
met de Hitlerkop (waar
den 3, 4, 6 en 8 pfennig) 
zijn gedrukt en ook de 
Italiaanse zegel van ko
ning Victor Emanuel III 
in de waarde 25 centesi-
mi (Michel nummer 314, 
Y&T-nummer 229)^. 

luen: afbeelding loaja - detail uan de 
igmele zegel, zoals â ebeeld als loa. 

ider: ajbeelding lob/o - detail uan 
ionageveriialsing; toorts met pareltjes. 

Echt gebruikt zijn de 
spionagezegels maar 
heel zelden. Sommige 
waarden zouden op brie
ven zijn gebruikt waarin 
anti-Duitse schrifturen 
werden gezonden aan 
hoge ambtenaren of 
Duitse instanties in 
Frankrijk, die dan ook 
nietwisten hoe snel ze 
zich van de brieven 
moesten ontdoen. 
Er is slechts één brief be
kend, gefrankeerd met de 
zegel van 2F (groen) en 
afgestempeld in Vichy op 
30 mei 1942'. 
Uiteraard heeft men na 
de oorlog brieven die wa
ren gefrankeerd met de 
vervalsingen verzonden 
of laten afstempelen. 

Behalve de 'gewone' 
spionagevervalsingen 
heeft men ook nog een 
anti-Franse propaganda-
vervalsing vervaardigd, 
namelijk de zegel van 
30 centimes 'Pétain', 
type-Prost, met als scha
duwbeeld achter Pétain 
de kop van Pierre Laval 
(zie afbeelding 12). 

Op de Pétain-zegel (type-
Bersier) van 1F50 (bruin), 
die werd gedrukt door de 

Franse ondergrondse 
(een zogenoemde Faux de 
Resistance) ga ik in het 
derde deel van dit artikel 
uitvoerig in. 

Verschillen tussen de 
originele zegels en de 
spionagezegels 
Alle originele zegels heb
ben kamtanding i4:i3'/4. 
De originele kleur wordt 
bij ieder waarde tussen 
haakjes aangegeven. 
De spionagevervalsingen 
hebben verschillende 
perforatiematen; ze wor
den genoteerd bij iedere 
waarde. 
Van sommige waarden 
worden deelafbeeldingen 
getoond. 

25 c. 'Mercure' groen 
Yvert & Tellier nr 411 (ori
gineel: ajbeelding 8a, ver
valsing: ajbeelding 8b). 
Tanding i4:i3'/2; veel 
scherpere tekening, voor
al de 'esculaap'; onderste 
schaaltje twee lijntjes 
(links, zie ajbeeldingen 
8a/a en 8b/a); de haren 
zijn duidelijker getekend, 
de mond is kleiner; eer
ste lijn linkeroog vet (ori
gineel: twee lijntjes); let
ters REPUBUQUE ver
schillend, E zonder ac

cent; signatuur HOUR-
RIEZ kleiner; krul van de 
5 rechter (zie ajbeeldingen 
8a/b en 8b/b); gladde 
gom; papier minder 
transparant; heldere 
groene drukkleur. 

30 c. 'Mercure' rood 
Y&T-nummer 412 (origi
neel: ajbeelding ga, verval
sing: ajbeelding gb). 
Tanding 145/4:14; zelfde 
kenmerken als bij de ze
gel van 25 c ; wit papier; 
gladde gom; rozerode 
drukkleur. 

1F20 'Iris' oranje 
Y&T-nummer 435 (origi
neel: ajbeelding 10a, ver
valsing: ajbeelding 10b). 
Tanding 145/4:14; beter 
getekend en meer geac
centueerd; gezicht gro
ver; toorts heeft twee 
doorlopende lijntjes (ho
rizontaal) en ronde uitlo
pers (parels) onder de 
vlam in plaats van rechte 
lijntjes (zie ajbeeldingen 
lOü/a en tob/a); het cijfer 
' i ' is vetter, de ophaal be
gint lager; E (eerste 'E' in 
Re'publique) zonder ac
cent; de signatuur HOUR-
RIEZ is kleiner en vetter; 
stevig papier; gladde 
gom; meer geelachtige 

oranje drukkleur. 

30 c. 'Pétain' (type-Prost) 
rood 
Y&T-nummer 506 (origi
neel: ajbeelding 11a, ver
valsing ajbeelding 11b). 
Tanding 14:13'^; gavere 
tekening, vooral witte 
schaduwlijn op de neus 
(zie ajbeeldingen iia/a en 
iib/a), waarbij de arce-
ringslijnen niet aan el
kaar zijn getekend; dui
delijk getekende boord 
(zie ajbeeldingen iibja en 
iib/b); eerste letter 'S' van 
POSTES zit met krul aan 
de bovenlijn vast; signa
tuur Jean Vital PROST dui
delijker en kleiner, idem 
DEL.SC; papier gaver en 
gladder; gladde gom; 
donkerrode drukkleur. 

30 c. 'Pétain' (type-Prost) 
rood 
Y&T-nummer 506 (ajbeel
ding 12); schaduwbeeld 
Pierre LAVAL propaganda-
vervalsing; tanding 
i4:i3'/2; schaduwbeeld 
Laval, met hoorntje, ach
ter Pétain getekend; eer
ste letter 'S' van POSTES 
niet vast aan bovenlijst; 
verdere informatie zie 
hierboven. 

(uiordt ueruolgd) 

Bouen: afbeelding 12 - 30 c. 
'Pétain' (donkerrood); dit is 
een duidelijke propaganda-
ucrualsmg; zie het 'schaduw-
portret' uan Laual achter 
maarschalk Pétain. 



' IN ONS YAK IS IEDERE DAG 
EEN NIEUW AVONTUUR' 

Gesprek met Cerard Garritsen, postzegeheilinghouder 
T E K S T EN F O T O ' S : P A U L V A N B E E K , W A D D I N X V E E N 

Het is voorjaar in Amstelveen. 
De zon schijnt uitbundig en 
toont de Heemraadschapslaan 
van zijn beste kant. Sinds enke
le jaren is Postzegelveiling Wig
gers de Vries hier gevestigd, in 
een modern en ruim kantoor. 
Voor de verhuizing was het be
drijf gedurende decennia te vin
den aan de Singel in Amster
dam. Onder andere parkeerpro
blemen noopten Cerard Garrit
sen, directeur en eigenaar sinds 
1988, om het centrum van de 
hoofdstad te verlaten. Het ver-
planten van de vrij oude boom 
is zonder noemenswaardige 
complicaties verlopen. De goed 
bereikbare nieuwe locatie vol
doet uitstekend en het bedrijf 
floreert. Binnenkort wordt de 
honderdvijfenzeventigste vei
ling gehouden. Een soort jubi
leum en een geschikt moment 
vooreen terugblik 

DOORSTART 
Eigenlijk is het bedrijf van Gar
ritsen een voortzetting van vei
linghuis Postema, dat in 1974 
failliet ging. Wim Wiggers de 
Vries, postzegelhandelaar en 
maker van Postema's veilingca-
talogi, zag door dit debacle een 
deel van zijn inkomsten wegval
len. Min of meer door de om
standigheden gedwongen ging 
hij de nieuwe uitdaging aan. 
Hoewel veilinghuizen bij het 
wisselen van de wacht in de re
gel niet van naam veranderen, 
was het in dit geval een logische 
zet. Het bedrijf werd omge
doopt tot Postzegeheiling Wig
gers de Vries. De nieuwe eige
naar maakte zich meteen ge
liefd door een aantal verplich
tingen over te nemen. Zo kre
gen de inzenders die ongeluk
kigerwijs postzegels bij Poste
ma hadden ingebracht, alsnog 
hun geld. Eind 1974 meldde 
zich een werkstudent voor een 
sollicitatiegesprek. Die sollici
tant van toen, Gerard Garritsen, 
vertelt: 'Ik was negentien en na 
het afronden van de HBS stu
deerde ik econometrie. Vanaf 
de derde veiling kwam ik bij het 
bedrijf en ik was meteen ver
kocht. Gedurende twee jaar heb 
ik mij overdag met postzegels 
beziggehouden en 's avonds 

Handelen in postzegels - of dat nu gebeurt in een winkel, 

per post of op een postzegelveiling - is een kwestie van 

vertrouwen. Gerard Garritsen, veilinghouder, leerde van 

zijn mentor, Wim Wiggers de Vries, dat het heel goed 

mogelijk is de belangen van de inzender èn die van de 

koper correct te behartigen. Dat was 28 jaar geleden. 

Paul van Beek sprak met hem, om terug te bliken op ruim 

een kwart eeuw boeiend en verrassend werk. 

gestudeerd. Op een gegeven 
moment moest ik een keuze 
maken, je kunt nu eenmaal 
maar één ding goed doen. Het 
werden de postzegels en van 
die beslissing heb ik nooit een 
moment spijt gehad.' 

COMPUTER 
'Wiggers de Vries en ik konden 
het goed met elkaar vinden. Be

trouwbaarheid speelde voor 
hem een sleutelrol in het uitoe
fenen van zijn vak. Ik heb van 
hem geleerd dat het wel dege
lijk mogelijk is om zowel de be
langen van de inzender als de 
koper op correcte wijze te be
hartigen. Hij had blijkbaar ver
trouwen in mij, want op mijn 
eenentwintigste kreeg ik, zoals 
dat indertijd heette, algehele 

procuratie en werd de tweede 
man van het bedrijf Het auto
matiseringsproces werd al in 
1977 gestart, we draaiden op 
dat moment negen veilingen 
per jaar met gemiddeld zo'n 
3.500 kavels. Als één van de eer
ste veilinghuizen kochten we 
een computer. Daar hing toen 
een prijskaartje van maar liefst 
zeventigduizend gulden aan, 
maar dan kreeg je er wel een 
printer bij,' vertelt Garritsen la
chend. Ondanks de enorme 
tijdbesparing die de computer 
opleverde, daalde het aantal 
veilingen per jaar gestaag. In 
1985 werden er zes veilingen ge
organiseerd en werd er voor on
geveer drie miljoen gulden aan 
postzegels verkocht. In 2001 
werd ongeveer hetzelfde bedrag 
gerealiseerd in slechts vier vei
lingen. In totaal werken er be
halve eigenaar Garritsen nog 
vier parttimers bij het veiling
huis. Dit aantal loopt tijdens de 
kijk- en veilingdagen tijdelijk op 
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Cerard Garritsen wan Postzegelveilmg Wiggers de Vr/es 'Stressbestendigheid is mm of meer een vereiste m ons vak ' 



tot ongeveer vijftien. 

STRESS 
Behalve een zo uitgebreid mo
gelijke kennis van de filatelie én 
mensen zijn er diverse eigen
schappen die je als veilinghou
der goed van pas komen. In ie
der geval moet je onder druk 
kunnen presteren. Gerard Car-
ritsen: 'Stressbestendigheid is 
min of meereen vereiste in ons 
vak. De mensen verkijken zich 
daar wel eens op. De veilingda-
gen zijn weliswaar spannend en 
vragen qua logistiek veel aan
dacht, maar de echte stress 
dient zich meestal aan in de 
aanloop naar de veiling, als er 
op een gegeven moment een 
deadline is, waarop de tekst en 
foto's van de veilingcatalogus 
bii de drukker moeten worden 

overheidswege wordt opge
drongen. Voorbeelden zijn de 
nodeloos ingewikkelde loonad
ministratie en toepassingen van 
sociale wetten, de verplichte en
quêtes van het CBS en het on
bezoldigd incasseren van de 
BTW. Ik begrijp best, dat je als 
ondernemer hier onherroepelijk 
mee te maken hebt, maar een
voud siert niet alleen de mens. 
Ik zou willen pleiten voor tijdbe
sparende vereenvoudigingen 
op dit gebied. Met als bijko
mend voordeel, dat ik dan meer 
tijd kan besteden aan de inte
ressantere aspecten van mijn 
werk.' 

SPECTACULAIRE INZENDINGEN 
'Grote verrassingen komen na
tuurlijk niet dagelijks voor, 
maar in de loop der jaren heb-

jongste aankoop voor Gerard Corntsens eigen collectie een prachtige kinderzi 

ingeleverd. Dan is het vaak 
noodzakelijk, dat er gedurende 
een periode heel hard én lang 
gewerkt wordt om alles op tijd 
af te krijgen. Aan de andere 
kant: als je tegen deze - gelukkig 
tijdelijke - spanningen opge
wassen bent, is er daarna de 
voldoening dat het karwei, vaak 
nét op ti jd, geklaard is.' 

AFWISSELING 
'Het werk als veilinghouder is 
zonder meer afwisselend,' al
dus Gerard Garritsen. 'je raakt 
nooit uitgestudeerd in de filate
lie, iedere dag leer je weer iets 
nieuws. Bovendien, als je de in
gebrachte postzegels voor de 
veiling gereed maakt, kun je op 
ieder moment iets interessants 
of spectaculairs ontdekken. Dat 
maakt het extra avontuurlijk, le
dere keer als je wat bijzonders 
vindt, geeft dat een goed ge
voel, of het nu een puntstem-
peltje is met een opbrengst van 
enkele tientallen euro's o f zoals 
onlangs, een zeldzaam post-
waardestuk van Flores, dat 
ruim drieduizend euro op
bracht. De minder leuke aspec
ten vind ik de administratieve 
rompslomp, die ie vaak van 

ben we wel het een en ander 
meegemaakt', vertelt de veiling
houder. 'Ik kwam een keer terug 
van vakantie en op de eerste 
dag had ik een afspraak met 
drie oude dames. Er kwamen 
enige insteekboeken met post
zegels van de Oud-Duitse Sta
ten en Koloniën op tafel, die tot 
mijn grote verbazing vele 
schaarse en zeldzame zegels in 
goede kwaliteit bevatten. Hun 
verbazing overtrof de mijne 
toen de uiteindelijke opbrengst 
driehonderdduizend gulden 
bleek te zijn.' Er is nog een an
der geval, dat Gerard Garritsen 

helder voor de geest staat: 'In 
1990 werd ik bezocht door een 
oudere man, die wat poststuk
ken voor de veiling inbracht. 
Net toen hij op wilde staan be
dacht hij zich, haalde een in-
steekboekje uit zijn binnenzak 
te voorschijn en vroeg mij of de 
inhoud daarvan misschien ook 
te veilen was. Het bevatte een 
postfris veldeel van dertien 
stuks van nummer twee van 
Nederland, waarvan ik de op
brengst voorzichtig taxeerde op 
dertigduizend gulden! Daar
naast was er nog een strip van 
vijf van nummer een. De stom
verbaasde man besloot ter plek
ke om de zegels door ons te la
ten veilen. Toen hij weg ging 
vergat hij zijn jas, zijn hoed en 
het ontvangstbewijs. Ik ben snel 
achter hem aangegaan en we 
hebben hem even tot rust laten 
komen. Het risico was te groot, 
dat hij van geluk onder de tram 
zou lopen. Het veldeel van der
tien bracht tweeënveertigdui
zend gulden op en is nog 
steeds het duurste kavel dat we 
ooit geveild hebben.' 

TEGENVALLERS 
'Natuurlijk gebeurt het ook ge
regeld, dat we mensen moeten 
teleurstellen, als de waarde van 
hun bezit wordt getaxeerd. 
Maar zo erg als die keer in Gro
ningen is het gelukkig nooit 
meer geweest. Ik haa daar een 
afspraak voor een taxatie in een 
bankkluis met twee erfgenamen 
en de bankdirecteur. Volgens 
de informatie van de overleden 
eigenaar was het een kostbare 
collectie, de verzekerde waarde 
bedroeg vijftigduizend gulden. 
Nadat ik het geheel haa beke
ken, kwam ik tot de conclusie 
dat de verzameling slechts vijf
honderd gulden waard was. Én 
toen had ik het, als brenger van 
het slechte nieuws, natuurlijk 
gedaan. Men vertrouwde mijn 
expertise niet en dat gaf mij een 
heel onbevredigend gevoel. La
ter, toen de ergste teleurstelling 
was verwerkt, nebben de erfge
namen gelukkig ingezien dat 
mijn taxatie weTop de waarheid 
berustte en hun excuses aange
boden. Desondanks heb ik mij 
na dit voorval zo snel mogelijk 
laten beëdigen als taxateur, om 
de kans op nerhaling van dit 

soort misverstanden zo klein 
mogelijk te maken.' 

EIGEN COLLECTIE 
'Ik verzamel zelf ook, onder an
dere vervalsingen van de hele 
wereld. Die collectie komt me 
goed van pas als referentie
materiaal voor het beoordelen 
van de echtheid van de postze
gels, die ter veiling worden aan
geboden. En ik heb ook belang
stelling voor gebruikte postze
gels en poststukken van de Ja
panse bezetting van Neder-
lands-lndiëen prentbriefkaar-
ten van de Nederlandse Antil
len. Het komt voor, dat ik op 
een veiling iets voor mijn collec
tie wil kopen en daarbij tegen 
mijn eigen klanten opbie<£ Ik 
heb daar nog nooit een verve
lende reactie op gehad. Het lijkt 
me geen probleem, omdat het 
slechts op kleine schaal ge
beurt,' aldus Garritsen, die de 
laatste aankoop op zijn eigen 
veiling toont, waar hij trouwens 
flink voor in de buidel moest 
tasten: Het is een prachtige kin
derpostzegelaffiche uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw, die 
binnenkort zal worden ingelijst 
om daarna kantoor of woning 
te sieren. 

TRENDS EN TOEKOMST 
Gerard Garritsen geeft aan de 
hand van de laatste veilingre
sultaten zijn mening over de 
postzegelmarkt: 'We zien de be
langstelling voor het gewone 
goed nog steeds licht afnemen, 
terwijl er voor het betere materi
aal eerder een groeiende inte
resse is. Stempels en poststuk
ken zijn zeer gewild en het the
matisch verzamelen neemt dui
delijk toe. Over het geheel ge
nomen krijgen we er meer klan
ten bij dan er afvallen.' Of zijn 
zoon Martijn hem later zal op
volgen, moet nog worden afge
wacht. Gerard Garritsen: 'Die is 
nog zo jong, de tijd zal het le
ren.' Het enthousiasme van de 
veilinghouder is bovendien nog 
steeds groot genoeg om zich 
hier niet al te veel het hoofd 
over te breken, ledere dag be-
schouwrt hij als een nieuw avon
tuur. Het ziet er naar uit, dat het 
vak van veilinghouder hem nog 
vele jaren zal blijven boeien 
en... verrassen. 

^ w 
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Rum honderduijfentujintifljoor geleden nom de Wereldpostunie (UPU) het besluit, bnefkaartcn in het postverkeer toe te staan 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Voorbeeld snel verlaten 
Het is in deze rubriek al 
eerder geconstateerd: 
voor het verzamelen van 
postwaardestukken - en 
dan met name van brief
kaarten - bestaat een 
groeiende belangstelling 
bij de verzamelaars. Daar 
haakt het Franse postze
gelblad Echo de la Phi
latelie van april op in. 
Het blad brengt een uit
voerig artikel over het op
richtingscongres van de 
Union Postale Uniuerselle 
(Wereldpostunie). Op die 
vergadering, die op 9 ok
tober 1874 in Bern (Zwit
serland) werd gehouden, 
werd al terstond het be
sluit genomen een gere
duceerd tarief in te stel
len voor briefltaarten in 
het internationale ver
keer. Op voorstel van Ne
derland werd bepaald dat 
dit tarief met hoger 
mocht zijn dan de helft 
van dat voor een brief Op 
een bij het artikel ge
plaatst tarievenlijstje 
blijkt ons land toen het 
goede voorbeeld te heb
ben gegeven door voor 
een briefkaart maar vijf 
cent te vragen, tegen de 
i2'/i cent die een brief 
naar het buitenland des
tijds kostte. We moeten 
echter beschaamd vast
stellen dat 'onze ' PTT 
ook een van de eersten 
was die het briefkaartta
rief liet vervallen. 

Doden bij de post 
De herverdeling van de 
gebieden die tot aan de 
Eerste Wereldoorlog deel 

uitmaakten van de Oos-
tenrijks-Hongaarse dub
belmonarchie leidde na 
1919 tot tal van conflicten 
en incidenten. Het Oos
tenrijkse bondsblad Die 
Briefmarke (april 2002) 
verhaalt van de ruzie tus
sen Oostenrijk en Hon
garije over een stukje 
West-Hongarije, dat voor 
een belangrijk deel door 
Duitssprekenden werd 
bewoond. Bij het verdrag 
van St. Germain van 1919 
werd dit gebied met de 
stad Oberwart aan Oos
tenrijk toegewezen, maar 
toen Oostenrijkse gen
darmes en postbeambten 
de zaken wilden overne
men werden ze door 
Hongaarse vrij scharen 
aangevallen, waarbij do
den en gewonden vielen. 

de Hongaarse post ' tegen 
nominaal ' kopen en 
daarom drukten ze er 
maar een toeslag van vijf
tig procent op. Een aar
dig stukje (postale) ge
schiedenis. 
In hetzelfde nummer 
staat ook een goed 

Pcffllo 

kaanse postzegelblad 
American Philatelist 
(maart 2002) brengt er een 
artikel over dat tal van 
voorbeelden bevat. De na
zi's maakten graag - en dat 
tot het bittere eind - ge
bruik van dit goedkope 
propagandamedium. 

Oberujart lag in hetgebied uiaarin 
bij de uoorgenomen ouerdracht 
uan Hongarije naar Oostenrijk 
doden en geuionden vielen 

Er werd zelfs een onder 
Hongaarse supervisie 
staande Vrijstaat Laj-
batbarsag uitgeroepen, 
die prompt met eigen 
postzegels (opdrukken 
op Hongaarse zegels) 
kwam. Die zegels moes
ten de rebellen eerst bij 

Het Amerikaanse postzegelblad besteedde aondacht oan 'goedkope' recla
me in Duitse stempels (bouen) en de postalegeschiedenis van Guernsey 
(onder) 

geïllustreerd artikel over 
de in Hongarije bijzonder 
vereerde Heilige Elisa
beth, die ook op Duitse 
en Oostenrijkse zegels te 
vinden is. 

Goedkope reclame 
Van een andere historische 
orde zijn de propaganda-
poststempels die de nazi's 
meteen na de machtsover
name in 1933 in Duitsland 
invoerden. Het Ameri-

Vriendelijker oogt het ar
tikel in het november
nummer 2001 van het
zelfde tijdschrift, dat 
handelt over de postale 
geschiedenis van het 
Britse eiland Guernsey en 
zijn postzegels, sinds het 
in oktober 1969 postaal 
zelfstandig werd. 
Het blad van de Engelse 
Nederlandverzamelaars, 
The Netherlands Philate
list, publiceert vaak ver

talingen van artikelen die 
in Nederlandse publicaties 
zijn verschenen. In het re
cent verschenen nummer 
is dat bijvoorbeeld een ar
tikel uit De Postzak, dat een 
beschrijving geeft van de 
restricties in het postver-
keer die de Duitsers na 14 
mei 1940 in ons land in
stelden. 

Een eigen Land 
De afgelopen tijd is er in 
de Duitse bladen veel 
aandacht geweest voor de 
zogenoemde oud-Duitse 
staten, waarvan de mees
te honderdvijftig jaar ge
leden hun eerste postze
gels uitgaven. Anders ligt 
het met het jubileum dat 
het bondsblad Philatelie 
in april belicht, namelijk 
het vijftigjarig bestaan 
van het Bondsland Ba
den-Württemberg. On
middellijk na de Duitse 
capitulatie in 1945 stel
den de geallieerden in het 
zuidwesten van Duitsland 
een militair bestuur in, 
waarbij Amerikanen, 
Fransen en Britten ieder 
een eigen zone kregen, 
waarvan de grenzen even
wel niet overeenkwamen 
met de oude historische 
landsgrenzen. Na verloop 
van tijd - en na vele, vaak 
moeizame onderhande
lingen - kwamen de verte
genwoordigers van de be
volking tot een besluit dat 
op 25 april 1952 leidde 
tot het stichten van het 
Bondsland Baden-Wurt-
temberg, met Stuttgart 
als hoofdstad en een be
volking van tegenwoor
dig bijna tien miljoen 
mensen. 

Eigen postzegels waren 
er uiteraard niet bij, maar 
op de postzegels van de 
Bondsrepubliek valt een 
heleboel Baden-Würt-
tembergse geschiedenis 
waar te nemen. Schiller 
en Zeppelin zijn er gebo
ren, steden en land
schappen zijn er te vin
den. Niet alleen de voor
oorlogse president Ebert, 
maar ook zijn collega 
Heuss zijn wat de Duit
sers graag Landcsiander 
noemen; ook zij zijn op 
de Duitse zegels te vin
den. 

Postaal geharrewar 
In 1947 werd in Parijs 
voor het eerst na de 



Een bijzonder 'Land' de Duitse deelstaat BadenWurttemberg. 

Tweede Wereldoorlog 
weer een congres van de 
Wereldpostunie gehou

den. Het was een bijzon

der congres, omdat hier 
besloten werd dat de Brit

se overzeese gebieden 
(die in de daaropvolgen

de jaren voor het grootste 
deel zelfstandig zouden 
worden) nu al als postaal 
onafhankelijke leden 
werden toegelaten. 

MMMMM 

Het UPUcongres van 1947 zorgde 
uoor ueel (postaal) geharrewar 

In The London Philatelist 
van de Royal Philatelic So

ciety (december 2001) 
staat een interessant arti

kel met teksten van de 
correspondentie en ge

sprekken van het Britse 
ministerie van Kolonien, 
de Croiüti Agents (die de 
postale belangen van de 
diverse gebieden behar

tigden) en de drukkerijen 
die de productie van hun 
postzegels verzorgden. 
Want volgens de regels 
van de Wereldpostunie 
moesten de nieuwe leden 
ieder vele honderden 
mappen met alle gangba

re postzegels voor de an

dere leden van de organi

satie ter beschikking stel

len. Het bleek uiteinde

lijk om zevenenveertig 
nieuwe leden te gaan, die 
ieder 250 mappen met in 
totaal zo'n 160.000 post

zegels moesten leveren. 
Voor een deel kwamen 
die zegels uit bestaande 
voorraden, maar voor een 

groot deel moesten ze 
bijgedrukt worden. En 
tot het laatste ogenblik 
was er geharrewar tussen 
het Colonial Office en het 
Dominion Office, bijvoor

beeld over de vraag of Ba

sutoland en Swaziland 
(die door ZuidAfrika 
werden beheerd) tot de 
UPU konden toetreden. 

Daar word je beter van! 
Voor de thematici onder 
ons: de Amerikaanse 
postzegelkrant Linn's 
Stamp News van 25 fe

bruari brengt een artikel 
over postzegels met af

beeldingen van planten 
die voor medicinale doel

einden worden gebruikt. 

Kruiden op postzegels: een gezond 
themo' 

Vooral veel Afrikaanse 
gebieden blijken wat dat 
betreft heel wat te bieden 
te hebben. De auteur is 
apotheker en weet duide

lijk waarover hij het 
heeft. HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Populaire logboeken 
In Druk Doende (voor

jaar 2002), het blad van 
de filatelistische motief

groep 'Papier en Druk 
Nederland', staat een 
boeiend artikel over 
scheepsjournalen. In 
1492 hield bijvoorbeeld 
Columbus zeven maan

den lang een nauwkeurig 
logboek bij, dat voor an

dere zeevaarders een gro

te hoeveelheid nautische 
en andere gegevens be

vatte. In de zestiende en 
zeventiende eeuw kregen 
reisverhalen en logboe

ken, als zij in druk ver

schenen, een grote popu

lariteit. 
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Bladzijde uit hetjournaal uan 
Bontekoe 

Een bekend voorbeeld is 
de Auonturelycke Reys van 
Bontekoe in 1646, dat 
meer dan zeventig maal 
in vele talen werd uitge

geven. Een groot aantal 
landen heeft postzegels 
gewijd aan het fenomeen 
scheepsverhalen en deze 
worden bij het artikel af

gebeeld. 

Een beetje extra 
'Postwaardestukken met 
bijfrankering' zijn onder

werp van bespreking in 
nummer 26 van Waalze

gel, het orgaan van NVPV 
afdehng Nijmegen. 
Mooie, in kleur uitge

voerde voorbeelden van 
bijfrankeringen wegens 
tariefwijzigingen, we

gens extra diensten zoals 
expresseverzending, 
wegens kleine betalingen 
of voor een goed doel 
maken het geheel tot een 
voorbeeld van een goed 
verzorgde informatie. 

Telegram: stop 
De historische datum 31 
augustus 2001 was voor 
Het Tolhuis (nummer 8), 
het informatieblad van de 
Amsterdamse Postzegel 
Jeugdclub, aanleiding 
voor een leuk artikel. 

Waarom historisch? Die 
dag werd namelijk het al

lerlaatste Nederlandse te

legram verzonden. Zeven 
voorbeelden completeren 
het verhaal van de ge

schiedenis van het tele

gram. 

Een tioorbeeld uan een Jeestelijk telegram, ajkomstig uit de collectie uan 
het Museum uoor Communicatie in Den Haag 

Universitair 
Dat de in 1575 opgerichte 
Universiteit van Leiden 
wereldwijde bekendheid 
geniet is iets waar uiter

aard velen van op de 
hoogte zijn. Grote be

kendheid genieten onder 
andere de Hortus 
Botanicus, gesticht in 
1590; het Academisch 
Ziekenhuis en de in i860 
opgerichte sterrenwacht. 
Het maartnummer van 

Uniuersitcitsstad Leiden . ueel 
aandacht in De Slcutelpost. 

De Sleutelpost, een pe

riodieke uitgave van de 
Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, 
gaat uitvoerig in op de 
universitaire aspecten. 
Het blad doet dit aan de 
hand van filatelistische 
gebeurtenissen. Het arti

kel opent met een afbeel

ding van het universi

teitszegel en toont voorts 
vele postzegels en post

stukken die in relatie 
staan tot het onderwerp: 
'Leiden, een universitaire 
stad'. 

Pas op, vals! 
Een wel heel grondige 
studie over het onder

werp 'overdrukken op 
postzegels gedurende de 

Japanse bezetting van 
NederlandsIndie' is te 
vinden in het aprilnum

mer van Onder de loupe 
genomen, het blad van de 
postzegelvereniging 
Haarlemmermeer. 

eiFi. 
Kopen op ueilingsite eBay goed 
opletten uoor uerualsmgen . 

In het artikel wordt ge

waarschuwd tegen ver

valsingen die worden 
aangeboden op de Inter

netveiling van eBay. Aan 
de hand van duidelijke 
(vergrote) afbeeldingen 
worden de falsificaten 
toegelicht. 

Symbolisch luchtje 
Na de naar chocola rui

kende postzegels van 
Zwitserland en de van 
een bloemengeur voor

ziene Zomerpostzegels 
van Nederland maakt De 
Maasmond (maart 2002) 
van de gelijknamige post

zegelvereniging ons at

tent op postzegels met 
een olieluchtje. Het olie

luchtje wordt slechts in 
overdrachtelijke zin ge

bruikt: het betreft hier 

Degebroeders Nobel zijn bekend 
uan het dynamiet, maar 
uerdicnden ookgeld met olie 



postzegels uit de streken 
waar de allereerste olie 
werd gewonnen, te weten 
in Azerbeidzjan. 

Daar werd aliniSyg de 
Nobel Brothers' Petroleum 
Company opgericht. Ter 
gelegenheid van de hon
derdvijftiende verjaardag 
van deze maatschappij 
werd in 1994 een postze
gel uitgegeven met daar
op een afbeelding van de 
gebroeders Nobel, onder 
wie ook Robert, de uit
vinder van het dynamiet. 

Harmonicazegel 
De breedste Black Penny is 
de titel van een artikel in 
Goudapost, het blad van 
de vereniging van postze
gelverzamelaars 
'Gouda'. De naam van 
het artikel slaat op een 

afbeelding van de bewus
te postzegel, die werd af
gedrukt op papier met 
een vouwtje, waardoor 
een verticale witte baan 
in de zegel ontstond 
Daardoor werd het zegel
beeld breder. De schrij
ver spreekt zijn verwon
dering er over uit dat de 
zegel destijds aan de 
strenge controle-eisen is 
ontsnapt. Voor de zegel 
suggereert hij de volgen
de namen; 'breedste Black 
Penny', 'harmonica Black 
Penny' of'vierkante Black 
Penny'. 

Het komt goed 
Een optimistisch geluid 
over de toekomst van de 
filatelie is afgedrukt in 
De Postzegel, het maand
blad van de Koninklijke 
Vlaamse Bond van Post

zegelverzamelaars. Het 
gros van de redenen die 
worden aangevoerd om 
met het verzamelen te 
stoppen noemt de schrij
ver drogredenen en het 
argument dat het jaar
lijks te investeren bedrag 
een financiële aderlating 
is vindt hij overdreven in 
vergelijking met de kos
ten van andere hobby's. 
Zijn conclusie is dan ook: 
er zijn nu misschien min
der filatelisten, maar de 
kwaliteit neemt toe. 

Goed voorbeeld... 
Het blad De Globekoe
rier (2002/1) van de fila
telistenvereniging 'De 
Globe' herplaatsteen 
voor veel lezers interes
sant artikel over bestel
lerstempels, dat eerder in 
gewijzigde vorm ver-

1 @w 
131 

Voorbeeld vaw een briefkaart met een bestellerstempel middenonder op de 
kaart (bron: ujebsite uan Po&Po, u)u;u;.po-en-po.com). 

scheen in het blad van de 
afdeling Ede. Amsterdam 
was de gangmaker voor 
het fenomeen van de be
stellerstempels en al snel 
volgden andere steden. 
Vanaf 1906 werd in ge
heel Nederland een vrij

wel uniform besteller
stempel gebruikt. Aan de 
hand van een tiental 
voorbeelden wordt een 
duidelijk beeld geschetst 
van de geschiedenis van 
dit element in de filatelie. 

PETER VAN SPELLEN 

^Tientf:ln t J nijlfie SeSfcïn 

Wij zoeken dringend 
te koop!! 

h99 
Luxe collecties 

Verenigd Europa "Cept'^ xxx 
(bel voor laatste dagprijs) 

Portugal xxlxxx 
Nederland olxxlxxx 

Frankeergeldige zegels van 
Nederland 

met en zonder gom 
Ned. gebr Telefoonkaarten 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 

0181-624635 
06-29227782 

POSTZEGELHANDEL HET TREI ïPUNT 
Nederland PosHrls + Indonesië volgens Zonnebloem. Nummering N.V.PH. 

82/83 e 17,50 
106 e 4,25 
141/43 e 17,50 
166/68 e 12,50 
199/01 e 18,50 
208/11 € 18,50 
212/19 €105,00 
220/23 e 26,50 
224 e 32.50 
225/28 € 45.00 
229/31 6 37,50 
232/35 £ 41,50 
236/37 £320,00 
238/39 e 55,00 
240/43 e 72,50 
244/47 €142,50 
248/51 € 67,50 
252/55 € 40,00 
256 e 21,50 
257/60 € 95,00 
261/64 € 57,50 
265/66 e 40,00 
267/68 € 47,50 
269 € 21,50 
270/73 € 57,50 
274/77 € 65,00 
278 e 42,50 
279/82 € 65 00 
283/86 € 42 50 
287/88 e 8,50 
289/92 e 33,50 
293/95 e 7,50 
296/99 € 23,50 
300/04 € 23,50 
305/09 € 23,50 
310/12 € 7,50 
313/17 € 23,50 
318/22 € 23,50 
323/24 € 8,50 
325/26 e 16,50 
327/31 e 23,50 
332/45 € 14,50 
346/49 €305,00 
350/54 € 20,00 
356/73 € 83,50 
374/78 € 7,25 
379/91 € 4,50 
392/96 € 2,25 
397/01 € 1,00 
402/03 € 3,75 
402''/03''el47,50 
405/21 e 1,00 
423/27 € 0,40 

428/42 € 5,75 
444/48 € 0,50 
449/53 € 1,25 
454/59 e 1,50 
460/68 e 3,75 
469/73 € 1,25 
474/89 € 75,00 
490/94 € 3,75 
495/99 e 2,25 
500/03 € 3,25 
504/05 e 1,00 
506/07 € 1,75 
508/12 € 3,75 
513/17 € 7,50 
518/33 €153,50 
534/37 €697,50 
538/41 € 7,25 
542/43 € 5,25 
544/48 € 8,75 
549 € 1,00 
550/55 € 24,50 
556/60 £ 37,50 
561/62 € 4,75 
563/67 € 12,50 
568/72 € 15,00 
573/77 € 10,00 
578/81 € 13,50 
582 € 1,00 
583/87 € 8,75 
588/91 € 4,25 
592/95 £ 36,50 
596/00 £ 6,75 
601 £ 0,25 
602/06 € 12,75 
607/11 € 6,75 
612/16 € 9,50 
617/36 € 6,25 
637/40 € 15,00 
465''/34''€ 7,75 
Fosfor 
641/45 e 12,50 
646 £ 1,25 
647/48 £ 2,75 
649/53 € 6,25 
654 € 0,50 
655/59 € 8,75 
660 € 0,75 
661/65 € 5,25 
666/70 £ 7,75 
671/75 € 19,75 
676/80 € 6,25 
681/82 € 32,50 
683/87 € 6,25 

688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
720/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
Blokken 
854 
858 
875 
886/88 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 

£ 
£ 
£ 
£ 
€ 
€ 
€ 
€ 
e 
€ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
£ 
£ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

£ 
£ 
£ 
£ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
£ 
€ 
£ 

Roltanding 
71/73 
19/31 
57/70 
86/89 
LP 
1/3 
6/8 
9 
10 

6,75 
2,50 
3,75 
3,50 
7,25 
8,00 
0,50 
0,50 
5,25 
0,50 
7,50 
1,25 
0,75 
4,25 
1,50 
6,25 
3,25 
1,50 
7 25 
4,25 
0,25 
2,75 
0,75 
2,75 
1,25 
4,75 
0,50 
2,50 
0,50 
3,25 

13,75 
1,25 
1,25 

47,50 
2,75 
4,25 
4,75 
7,75 
5,75 
3,75 
5 00 
2,25 

€175,00 
€247,50 
€162,50 
€ 43,50 

£132,50 
£ 
e 
€ 

40,00 
42,50 
0,75 

12/13 
14 
Porl 
61/64 
65/68 
69/79 
80/06 

€375,00 
€ 2,75 

€ 28,50 
€ 7,25 
€ 32,50 
£ 32,50 

Brandkast 
1/7 
Dienst 
1/8 
16/19 
20/24 

£800,00 

€375,00 
e 60,00 
€610,00 

Indonesië 
Zonnebloem Port 
1/3 
4/13 
14/20 
52/55 
56/60 
61/66 
67/72 
73/76 
77/80 
86/89 
90 
100/03 
104/06 
Dienst 
3/5 
8/10 
11/17 
24/27 
RIAU 
23/25 
26/32 
33/41 
UNTEA 
1/19 

€ 3,95 
€ 6,30 
€ 1,60 
€ 2,10 
€ 3,15 
e 3,50 
e 3,50 
£ 3,50 
€ 3,50 
€ 1,25 
€ 0,95 
f 5,00 
e 6,50 

£ 7,25 
£ 2,45 
€ 3,25 
£ 4,30 

€ 11,25 
€ 2,10 
€ 8,75 

€ 22,50 
IRIANBARAT 
1/20 
21/28 
23A 
29/30 
31/40 
Port 
7/12 

e 2,75 
e 8,50 
£ 17.50 
£ 2,75 
£ 1.95 

€ 1.30 
Gouden munten 
NL/ 5 

ƒ10 

ƒ10 

■1812 
£ 68,50 

-1875 
E 68,50 

-1876 

€ 68,50 
ƒ 10,-1877 

e 68,50 
ƒ 10,-1879 

£ 68,50 
ƒ 10,-1897 

£ 80,00 
ƒ 10,-1911 

€ 68,50 
ƒ 10,-1912 

€ 68.50 
ƒ 10,-1917 

€ 68,50 
ƒ 10,-1925 

£ 68,50 
Uni daalder 
1979 £ 80,00 
Dukaat 1974 

e 50,00 
Dukaat 1985 

€ 52,50 
Dukaat + Dubbele 
Dukaat in 
Cassette 
1996 £135,00 
1/2 Rilder 1750 

£ 60,00 
Ned Antillen 
ƒ100,- 1973 

€ 80,00 
Zuid Africa 
1 Rand 1964 

£ 60,00 
1 Pond 1928 

€ 80,00 
Krugerrand 1982 

£390,00 
Amerika 
20 Dollar 1904 

£445,00 
20 Dollar 1907 

€435,00 
Frankriik 
10 Frank 1859 

€ 45,00 
10 Frank 1868 

€ 50.00 
20 Frank 1854 

€ 80,00 
20 Frank 1856 

€ 80,00 
20 Frank 1863 

£ 80,00 

20 Frank 1865 
£ 80,00 

20 Frank 1869 
£ 80,00 

20 Frank 1906 
€ 80,00 

20 Frank 1909 
£ 80,00 

Duitsland 
Pruisen 
10 DM 1873 

£ 70,00 
10 DM 1903 

€ 70,00 
Engeland 
Pond 1931 

£ 95,00 
Mexico 
2 Pesos £ 35,00 
21/2 Pesos 

€ 37,50 
Oostennik 
10 Corona 1911 

€ 45,00 
10 Fr 1892 

£ 52,50 
Zwitserland 
20 Fr 1947 

€ 85,00 
rjL Zilveren en 
Nikkelenmunten 

ƒ0,251945 
£ 0,50 

ƒ0,501930 
e 1,00 

ƒ1,001954 
€ 0,75 

ƒ1,001980 
€ 0,75 

ƒ1,001981 
€ 1,25 

ƒ2,501961 
€ 1,50 

ƒ2,501963 
€ 1,50 

ƒ2,501966 
£ 1,50 

ƒ2,501979 
€ 1,50 

ƒ2,501980 
€ 1,50 

ƒ5,002000 
f 2 75 

Beslellen graag schriftelijk of lelefoniscfi of per fax | 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 1 
Tel./Fax 0 

S.J.C, den Oudsten ^^^^% 
'D Utrecht 
30-2618720 
ro 2162775 
2.51.98.573 
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Veiling Nr. 76 ** 
wordt gehouden 

op zaterdag 29 juni 2002 
te Alkmaar 

Kijkdagen in 
Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

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

Nog meer vertellen? Probeer het maar en vraag de gratis catalogus aan 
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ABDIJ VAN LEFFE VIERT 
850-JARIG BESTAAN 

Brouwer haakt har\d\g 'm op Belgische herdenkingszegel 

470 

Ten noorden van de Belgische 
stad Dmant, daar waar de rivie
ren de Leffe en de IVIaas in de 
Leffevallei samenvloeien, wer
den in 1060 twee kerken ge
sticht: Leffe en Saint Georges. 
De twee gebouwen werden in 
1152 door l-lenri de Blinde, graaf 
van Namen, afgestaan aan de 
norbertijner monniken van Flo-
reflFe. Het klooster dat bij deze 
gift hoorde werd in 1200 een 
abdij: de Abdij van Onze Lieve 
Vrouwe van Leffe. Van groot be
lang was de vondst van een 
bron die zuiver en helder mine
raalwater leverde. De abdij wist 
in de achteneenhalve eeuw van 
zijn bestaan zo goed en zo 
kwaad als het ging turbulente 
tijden te overleven. De omvang 
en het belang van de abdij wer
den in de beginperiode sterk 
vergroot, wat mogelijk was om
dat de abten met veel macht be
kleed waren. Er werden landerij
en gekocht en het bezit werd 
ook vergroot doordat er gere
geld grond aan de abdij werd 
geschonken. Men legde onder 
meer een hopveld aan, er ver
rees een molen en er werd een 
bakkerij gebouwd. In 1240 werd 
de brouwerij van Saint Médart 
overgenomen, die op de tegen
overliggende oever van de 
Maas was gebouwd. 
Nadat Leffe in 1460 was getrof
fen door zware over-

stromingen deden 
de Bourgondische 
troepen van Karel de 
Stoute het in 1466 
nog eens dunnetjes 
over; het herstel van 
de kerk zou geruime 
tijd in beslag nemen. 
Omdat een deel van 
het abdijarchief ver
nietigd was, kon het 
eigendom van veel 
bezittingen niet lan
ger worden aange
toond; de abdij werd 
gedwongen land te 
verkopen of te ver
pachten. De brouwe
rij kwam daarbij in 
handen van leten, 
die - onder toezicht 
van de abt, dat wel -
voortaan het bier 
zouden brouwen dat 
de monniken zo 
dringend voor hun 
'interne consumptie' 
nodig hadden. 
In 1719 werd een 

Hoewel wij Nederlanders best trots mogen zijn op de 

vaderlandse pilsjes die overal in den lande worden getapt, 

is het natuurlijk helemaal geen schande om ook eens een 

lekker Belgisch biertje te consumeren. En mocht u daar 

toch een excuus voor nodig hebben dan is de verschijning 

van een Belgische zegel die het 850-jarig bestaan 

herdenkt van de abdij die zijn naam leent aan een van die 

biertjes - Leffe - misschien een goede aanleiding... 

Een mooi duo de speciale 'Abdij van Leffe'-zegel die ter gelegenheid van het 850-jang bestaan 
door De Post werd uitgegeven met een aanhangsel waarop reclame te vinden is voor de drank 

die Zijn naam ontleent aan de abdij: het door tnterbrew gebrouwen Leffe abdijbier 

nieuwe kerk ingewijd ter vervan- feest gevierd; gelukkig was er in 
ging van de kerk die verwoest de afgelopen jaren ook zwaar 
werd bij de overstromingen van geïnvesteerd in de brouwerij... 
1460. Er werd drie dagen lang In 1794, ten tijde van de Franse 

De Abdij van Leffe in vroeger tijden, de gebouwen werden verwoest, weer opgebouwd en gerestaureerd 

Revolutie, kreeg de abdij het 
weer zwaar te verduren toen in
dringers niet alleen de gebou
wen plunderden, maar er ook 
een spoor van vernieling achter
lieten. De abdij van Leffe werd 
buiten gebruik gesteld, de ge
bouwen en landerijen werden 
genaast en in i8 i6 werd alles 
verkocht. Na verschillende eige
naren te hebben gehad werd de 
abdij in 1903 opgekocht door 
verbannen Franse norbertijnen. 
Weer werd de abdij getroffen, 
ditmaal ten gevolge van de 
Duitse invasie ten tijde van de 
Eerste Wereldoorlog. Het ar
chief viel ten prooi aan een 
brand en de monniken werden 
uitgemoord. In 1928 namen 
Vlaamse geloofsbroeders uit 
Tongerio de abdij over om - na
dat er in 1929 nog een brand 
had gewoed - in 1931 de restau
ratie van de gebouwen ter hand 
te nemen. Het gevolg was wel 
dat de abdij belangrijke veran
deringen onderging. Van de 
kerk en het klooster zijn nu uit
sluitend het portaal en enkele 
funderingen over. De abdij 
heeft tegenwoordig een dubbe
le binnenhof Het abdijgedeelte 
uit de zeventiende eeuw, dat in 
1747 werd gerstaureerd, ligt 
naast het gastendeel uit 1604. 
De oude bibliotheek is nu als la
gere school in gebruik. 

In 1952 droeg de abt 
van Leffe het brou-
wrecht ofRcieel over 
aan Albert Lootvoet, 
die het bier op com
merciële basis ging 
brouwen, met inacht
neming van de eeu
wenoude tradities. In 
1977 werd Lootvoet 
overgenomen door 
Stella Artois en toen 
deze brouwerij tien jaar 
later samenging met 
Piedboeuf ontstond 
een van de grootste 
brouwerijconcerns ter 
wereld: Interbrew, het
zelfde bedrijf dat ook 
nu nog het fameuze 
Leffebier op de markt 
brengt. Voor de abdij 
was dat alles inmiddels 
niet meer van belang: 
die concentreerde zich 
al lang weer op zijn 
oorspronkelijke taak: 
het vervullen van een 
rol als religieus en cul
tureel centrum. 
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New Stamp Issues from 
the Faroe Islands 
17 June 2002 

THE FAROESE PARLIAMENT 150 YEARS 
On 17 June a minisheet with 2 stamps will be issued in connection with the 
150th Anniversary of the Faroese Parliament (Logting). The sheet is showing 
two important documents in the parliament's history: the Royal Book from 
1298, and the Logting's protocol from 1852. 

F&roya logwiff 1 5 ^ ^^ 

P*r£S(S'.^ 13"» 

BIRD'S EGGS 
Four stamps with bird's eggs and young birds. Four species of 
waders which are regular breeding birds on the Faroes are fea

tured on this series of stamps. Edward Fuglo has illustrated the 
stamps. 

r 2002 
(RÖYAR F0ROYAR CHRISTMAS STAMPS 

Two Christmas stamps 

photos of the church of 
Gota. The new church at 
Gota was consecrated on 
25 June 1995. 

OYAR 

5,00 7,50 
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MERLIN 
One stamp picturing a male merlin il

. rated by Edward Fuglo. The only 
bird of prey breeding on the Faroe Is

Jands is the merlin. 

W"»Tfr—^éL 
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FgROYAR 8 . 0 0 FgROYAR 8 . 0 0 

illumtjóöa HavrannsóknarraSiö 
ICES 100 ér 

Celebration of the 100th anniversary 
of ICES which is an organisation do

ing research on marine animals. Our 
stamps picture the research ship, 
Magnus Heinason, and blue whiting 

i which is part of a major research pro

■«J ject in the Faroes made by ICES and 
the Faroese Fisheries Laboratory. 
The stamps are engraved and desig

" • * ned by Martin Mörck. 

Visit our stand at Amphilex in Amsterdam 30 August  3 September 2002 ! 

Send to Postverk Foroya Philatelic Office FO159 Torshavn Faroe Islands Tel +298 315577 Fax+298 310576 Email filatehOpostverk fo Internet www stamps fo 

Yes please! I WOULD LIKE TO ORDER THE FOLLOWING ITEMS D send me FREE information about 
Faroese stamps 

QMinisheet, Faroese Parliament 150 (DKK 11.50) [^Minisheet, ICES (DKK 16.00) 
Q Birds' eggs (DKK 44.50) O Christmas Stamps (DKK 11.50) 

Q Merlin (DKK 30.00) 
[ J Year Pack 2002 (DKK 196.50) 

Payment: 
I i Enclosed in personal cheque in own currency 
I I Please deduct from balance on my account 
I I Credit Card (please fill in the form) 
I I Sent by giro or international money order 

I wish to pay by 
□ EUROCARD/MASTERCARD Amount (DKK) 
DAjCESS Expiry date M i l l 

Card no : 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 
Signature | 

Name:_ 
Street:_ 

Postcode/town:_ 
Country: 

1 EURO IS approx DKK 7 43 

Giro Arnhem ML 1510 625 Saarbrücken 1005 666 Pans 243 69 U 020 Merseyside GB 353 7110 Copenhagen 6259847 Helsinki 800059 1098972 



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

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ofbeeldintj rnddin^ 
j/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

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

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

EUROPA 

ALAND 
35'02. Europa 2002, circus. 
€0.40. Circusolifant in piste. 

ANDORRA FRANS 
io5'o2. Europa 2002, cir
cus. 
€0.46. Clowns. 

PRINaPATDANDOKRA 
POSTtSiOOi 

ANDORRA SPAANS 
273'oa. Natuurerfgoed, vo
gels. 
€0.25, 0.50. Resp. Prunella 
collaris (alpenheggenmus), 
Montifringilla nivalis 
(sneeuwvink). 

^ 54'o2. Internationaal jaar 
^ van de bergen. 
^ €0.50. Beeldmerkgelegen
■< heid. 

4 1h PUNUtÄT O'AHOOXXA 

AAA 
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MUNTAHYES 

ARMENIË 
284'o2. Frankeerzegels, 
adelaar. 
10,25, 50 d. Driemaal gesti
leerde adelaar. 

AZERBEIDZJAN 
63'o2. Tien jaar nationaal 
olympisch comité. 
3000 m. Nationale vlag met 
olympische ringen en atleten. 

 3000m 

ii3'02. Europa 2002, cir
cus. 
1000; 3000 m. Resp. in open 
veld: man maakt handstand, 
gewichthefFer, koorddanser 
met glazen op hoofd, muzi
kanten; jongleur op paard, 
man aan trapeze. 

24'o2. Tien jaar diplomatie
ke betrekkingen Azerbeid
zjanChina. 
1000 m. Staatshoofden beide 
landen. 

AZOREN 
205'o2. Bloemen uit Azo
ren. 
€0.28, 0.45, 0.54, 0.70,1.15, 
1.75. Resp. Scablosa nitens. 
Viburnum tinus. Euphorbia 
azorica, Lysimachia nemo
rum. Bellis azorica, Spergula
ria azorica. 

CYPRUS 
i36'o2. Geneeskrachtige 
planten. 
13, 20, 25,30 c. Resp. IWyrtus 
communis, Lavandula stoe
chas, Capparis spinosa, Oci
mum basilicum. 

CYPRUSTURKS 
282'o2. Kunst, spot
prenten. 
250.000, 300.000,475.000, 
850.000 TL. Resp. koic met 
gehaktmolen, zingende kin
deren, zwangere vrouw en 
blikje aan parachute, schil
der maakt bos voor raam 
met wolkenkrabbers. 

ÉiiAiAiiMUMMyli 

273'o2. Toerisme. 
2 5 0 . 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 0 , 5 0 0 . 0 0 0 , 
750.000 TL. Foto's van on
derwaterleven. 

DENEiVIARKEN 
i55'02. Landschappen. 
4., 6., 6.50,12.50 kr. Resp. 
rotsen (Jon's Kapel) op Born
holm, bomenrij in Vestervig, 
bomen in bos Karskovop 
Langeland, kustlijn met heu
vels in Stenbjerg. 

i55'02. Europa 2002, circus. 
4., 5. kr. Kindertekeningen 
(uitwedstrijd) van clowns. 

ARK S.00 

DUITSLAND 
25'o2. Europa 2002, cir
cus. 
€0.56. Clownsgezicht. 
25'o2. Serie 'cultuurerf

goed Unesco', landschap
spark DessauWörhtz. 
€0.56. Landhuis Wörlitz en 
park ontworpen door eige
naar hertog Frans von An
haltDessau (17401817) en 
architect Friedrich Wilhelm 
von ErdmannsdorfF(i736
1800). 

CARTENRI%l(:il I)K!tSAL'«ÖKLIT/ 

25'o2. Wereldkampioenen 
voetbal in 20ste eeuw. 
Tweemaal €0.56. Ronde ze
gel met voetbalveld en bal en 
vlaggen wereldkampioenen 
(internationaal ontwerp), 
voetballer in kleding Duits 
nationaal elftal. 

r ̂  
Fußballweltn 

r^--

25'o2. Vijfhonderd jaar 
universiteit HalleWitten
berg. 
€0.56. Jonge studenten por
tret oprichter keurvorst 
Friedrich dem Weisen. 

;56 I 
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25'o2. Tweehonderdvijftig
ste geboortedag Albrecht Da
niel Thaer (17521828). 
€2.25. Portret wetenschappe
lijk landbouwkundige. 

25'o2. Honderdvijftig jaar 
godsdienst voor kinderen 
(zondagschool). 
€0.56. 'Kindergottesdienst!' 
in letters alsof kerkraam. 

25'o2. Elfde maal Docu
menta (vijfjaarlijkse tentoon
stelling van hedendaagse 
kunst in Kassei). 
Blok €0.56. Tekst 'Documen
taii', op rand jaartallen en 
beeldmerken eerdere ten
toonstellingen. 

66'o2. 'Voor de jeugd', 
speelgoed. 
tO.5HO.26, 0.5IH0.26, 
0.5610.26,0.5610.26, 
1.5310.51 (toeslag voor Stich
ting Jeugdpostzegels). Resp. 
schaakstukken, houten 
kraanwagen, pop, teddybeer, 
elektrische trein. 
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66'02. Bedreigde diersoor
ten. 
€0.51,0.56. Resp. Vertigo 
moulinsiana (slak), Margari
tifera margaritifera (parel
mossel, gezamenlijke uitgifte 
met Tsjechië). 

'̂DEUTSCHLAND M M M H I I I**«>(. 
ItUCIII«! VlHMlMI 
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66'o2. Honderdste geboor
tedag Ernst Wilhelm Nay 
(19021968). 
€0.56. Schilderij 'Gelbfeder 
in Rot' (1959). 

ESTLAND 
io4'o2. Trai
ningsvliegtuig. 
6. kr. PTO4, 
gebouwd in Est
land (1938). 

http://tO.5H-O.26


i24'o2. Olympisch winnaar 
Andrus Veerpalu (1971). 
4.40 kr. Winnaar gouden me
daille 15 km en zilveren me
daille 50 km langlaufen klas
siek. 

FRANKRIJK 
65'o2. Zeedieren. 
€0.41, 0.46,0.46, 0.69. Resp. 
Dermochelys coriacea (leder
schildpad), Tursiops trunca
tus (tuimelaar), Orcinus orca 
(zwaardwalvis), Phocavituli
na (gewone zeehond); velletje 
met de vier zegels (doorlo
pend beeld). 

244'o2. Universiteit in Tar
tu, 16322002. 
Tweemaal 4.40 kr. met tus
senveld. Hoofdgebouw uni
versiteit uit i8o6'og met op 
achtergrond stichtingsakte 
uit 1632, universiteitsbiblio
theek uit 1982 met op achter
grond 'Biblia Latina' uit 1489; 
op tussenveld scepter rector 
universiteit uit Zweedse pe
riode. 

205'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Velletje met vijfmaal de zegel 
van 294'02 (melding 
5/389), op rand voetbalscè
nes in negatief en namen en 
vlaggen van landen. 
2i5'02. Vijfenzeventigste 
congres van Franse federatie 
van postzegelverenigingen in 
Marseille. 
€0.46. Panoramabeeld 
Marseille. 

FINLAND 
i54'02. Golf van Finland, II, 
onderzoek zee. 
Velletje met vijfmaal ist class 
(€3., in boekje), doorlopend 
beeld. Doorsnede water met 
onderwaterleven (mossel, 
eendenmossel, rode algen, 
baars, bot, fytoplankton, wa
tervlooien, kabeljauw, school 
haring), instrumenten voor 
zeeonderzoek en daarboven 
zoölogisch station Tvarmin
ne, eiland, meeuwen en zeil
bootje. 

2i5'o2. Tweehonderd jaar 
Legion d'honneur 
(18022002). 
€0.46. Afbeelding Franse 
ridderorde voor militaire en 
civiele verdiensten. 

275'o2. Louis 
Delgrés 
(17661802). 
€0.46. Portret 
strijder tegen 
slavernij op 
Antillen. 

35'o2. Noordse hedendaag
se kunst. 
€0.60. Sibeliusmonumentin 
winterlandschap, stalen mo
nument in Sibeliuspark, 
Helsinki (componist Jean Si
belius, 18651957). 

275'o2. Rocamadour, 
plaats in departement Lot. 
€0.46. Zicht op stadje tegen 
rots gebouwd, etappeplaats 
voor pelgrims op weg naar 
Lourdes en Santiago de Com
postela. 

io6'o2. Vakantie. 
€0.46 (in postzegelboekje). 
Dame in hangmat boven zee. 

i76'02. Wereldkampioen
schap atletiek voor gehandi
capten. 
€0.46. R^olstoelrace. 

246'02. Chapel
le de SaintSer, 
Puyloubier in looi 
ingewijd door 
bisschop Aixen
Provence. 

€0.46. Kapel op uitloper 
gebergte SainteGeneviève. 
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246'02. Schilderij 
Collioure, dorpje in Pyrénées
Orientales. 
€0.46. 'De vuurtoren van 
Collioure', (1936) van André 
Derain (18801954). 

GEORGIË 
223'02. Europa 2002, 
circus. 
40, 80 (T). Resp. acrobaat, 
artiest en Tbilisi circus
theater. 

3 ■uivniini 

GIBRALTAR 
i5'o2. Geschiedenis we
reldkampioenschap voetbal 
(19662002). 
30,42,54, 66 p. Bobby 
Moore (19411993) resp. met 
wereldcup 1966, kust wereld
cup 1966, ontvangt wereld
cup van koningin Elizabeth II, 
voetballend. Velletje met de 
vier zegels, op rand stadion. 
Vier velletjes met achtmaal 
zelfde zegel, op rand resp. 
krantenknipsels, kranten
pagina's en uitslagen 1966, 
elftal 1966, foto's Bobby 
Moore. Op rand velletjes 
beeldmerk Bobby Moore 
Stichting voor kankeronder
zoek. 

GROOTBRITTANNIË 
254'o2. Koninginmoeder 
(19002002). 
I", E, 45, 65 p. Portretten met 
zwarte rand, resp. rond 90ste 
verjaardag, als koningin 
(1948), als hertogin van York 
(1930), als lady Elizabeth 
BowesLyon (1907); afbeel
dingen eerder verschenen bij 
negentigste verjaardag 
(Yvert 14961472). 

HONGARIJE 
i43'02. Beroemde Hongaren. 
33,134,150 Ft. Resp. Portret 
Lajos Kossuth (18021894, 
politicus) en titelpagina krant 
'Pesti Hirlap' (geschreven en 
uitgegeven door Kossuth) 
met drukpers en schilderij 
(opening nationale vergade
ring in 1848), Janos Bolyai 
(18021860, wiskundige): ta
fel met kandelaar en hand
schrift en 'appendix vector 
diagram', portret Gyula Illyes 
(19021983, schrijver, dichter 
en lid academie van weten
schappen) en poestaland
schap met huifkar. 

C iBoTVM, S 

i43'02. Pasen. 
30 Ft. Grashalmen en hazen
staarten. 
14302. Geschiedenis Hon
gaarse luchtvaart. 
180,190 Ft. Tekening vlieg
tuig, technische tekeningen 
van boven en van voren van 
resp. 'Libelle' uitigiovan 
Janos Adorjan, 'Hongaarse 
Lloyd' uit 1914 van Tibor Me
lezer. 
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i43'02. Honderd jaar parle
mentsgebouw. 
Blok 500 Ft. Parlementsge
bouw (architect Imre Steindl, 
18391902) aan de Donau en 
tekening koepel; op rand ga
lerij in vergaderzaal. 
i43'02. Opening nationaal 
theater i53'02. 
Blok 500 Ft. Scène uit ope
ningsstuk 'Tragedie van de 
mens' van Imre Madach, op 
rand theater bij avond. 

IERLAND 
234'o2. Fauna. 
€0.41, 0.50, 0.57,1.; blok 
€5.. Resp. Meles meles, Lu
tra lutra, Sclurus vulgaris, Eri
naceus europaeus; Meles me
les (zelfde afbeelding 50 c.) 
met op rand in doorlopend 
beeld rivier en rotsblokken. 

ITALIË 
i24'02. Serie 'instituten', 
honderdvijftig jaar staatspoli
tie. 
€0.41. Twee agenten, auto, 
beeldscherm met wapen
schild politie. 

473 



20-4-'02. Vierhonderdvijftig-
ste geboortedag Matteo Ricci 
(1552-1610). 
€0.41. Portret Italiaans mis
sionaris en jezuïet met zijn 
geografische wereldkaart 
'mappamondo' opgesteld tij
dens zijn apostolaat in China. 

4-5-'o2. Serie 'scholen en 
universiteiten', zeevaart
school voor marine 'Frances
co Morosini' in Venetië. 
€0.41. Leerling met vlag 
waarop beeldmerk school en 
opleidingsschip Amerigo 
Vespucci. 

6-5-'02. Tweehonderd jaar 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en het instituut van 
prefecturen. 
€0.41. Gebouw ministerie en 
gebouw van een prefectuur 
(provinciaal orgaan dat rege
ring vertegenwoordigt). 

io-5-'o2. Serie 'Italiaanse 
film', Vittorio de Sica en Ce-
sare Zavattini. 
Tweemaal €0.41. Groepje be
wonderaars en resp. scène uit 
'Umberto D' (1952) van De 
Sica (igoi-1974), beeld uit 
'Miracolo a Milano' (1950) 
geënsceneerd door Zavattini 
en geredigeerd door De Sica. 

= JOEGOSLAVIÉ 
'^ 29-3-'o2. Nationale kos-
— tuums uit Bunjevac. 
= 7.-, 28.70 Ndin. Tweemaal 
^ vrouw in klederdracht. 

i5-4-'o2. Zarko Tomic. 
14.- Ndin. Portret landbouw
kundig ingenieur en militair 
(1900-Tweede Wereldoor
log), stierf bij verdediging 
postkantoor Kraljevo. 
25-4-'o2. Fauna 2002, vissen 
uit de Donau. 
7.-, 14.-, 26,20, 28.70 Ndin. 
Resp. Rutilus rutilus, Acipen-
ser ruthenus. Huso huso, Sti-
zostedion lucioperka. 

3-5-'02. Europa 2002, circus. 
28.70,50,- Ndin.; blok 45.-
Ndin. Resp. trapezeartiesten. 
door hoepel springende tij
ger; onbekend. 

mmmt 

KROATIË 
25-3-'o2. Kardinaal Franjo 
Kuharic (1919-2002). 
2.30 kn. Portret zevende 
aartsbisschop en vijfde kardi
naal aartsbisdom Zagreb. 

23-4-'o2. Vlaho Bukovac 
(1855-1922), schilder (geza
menlijke uitgifte met 
Tsjechië). 
5.- kn. Schilderij uit 1905 
'Divan'. 

24-4-'o2. Zevenhonderdvijfig 
jaar koninklijke stad Krizevci. 
1.80 kn. Wapenschild van de 
stad uit 1752. 

26-4-'02. Postkantoor in Va-
razdin honderd jaar. 
2.30 kn. Oude ansichtkaart 
met postkantoor. 

LETLAND 
20-4-'02. Letse schilders, Je-
kabs Kazaks. 
0.40 Lvl. Schilderij 'Vluchte
lingen' (1917). 

4-5-'02. Europa 2002, circus. 
0.60 Lvl. Clowns. 

LIECHTENSTEIN 
3-6-'o2. Vorstenpaar Liech
tenstein. 
3.-, 3.50 F. Met op achter
grond monogrammen (dub
bele L) van vorstenhuis Liech
tenstein resp. prinses Marie, 
prins Hans-Adam II (1945). 

V W ^ P ^ ^ ^ V ^ ^ ^ W 
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3-6-'02. Bescherming oude 
gebouwen en stadsgezichten, 
Mauren II. 
0.70,1.20 F. Resp. boerderij
en en stallen in Popers, boer
derij van rond 1845. 

JËRSTENTUM 
UECHTENSTHN 

3-6-'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
1.80 F. Voet en voetbal. 

LITOUWEN 
6-4-'D2. Honderdvijftig jaar 
rijksarchief 
I.- Lt. Archiefkast, open 
boek, lakzegel. 

1/ IJfc 
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i3-4-'o2. Het rode boek van 
Litouwen, roofdieren. 
I.-, 3.- Lt. Resp. Mustela er-
minea (hermelijn). Lynx lynx. 

- i.ii:riv.\ 

4-5-'02. Europa 2002, circus. 
1.70 Lt. GewichthefFer in cir-
cuspiste. 
25-5-'o2. Tweehonderd jaar 
brandweer in Vilnius. 
I.- Lt. Brandweerauto 'Ford 
350'. 
8-6-'02. Technische monu
menten, smalspoor. 
1.30, 3.- Lt. Resp. dieselloc 
TU2, stoomloc PT4. 
22-6-'02. Duizend jaar Litou
wen. 
Velletje met viermaal 2.- Lt. 
Steen met rond gat (eerste 
mensen in Litouwen 10.000 
v.C), lezend persoon (Taci
tus noemt Balten 86 n.C), 
vikingschip (853: vikingen 
vallen Apuole-kasteel aan), 
oorkonde (in 1009 wordt Li
touwen genoemd in annalen 
Quedlinburg). 

LUXEMBURG 
i4-5-'02. Vertrek Tour de 
France 2002 uit Luxemburg. 
€0.45, 0.52, 2.45. Resp. ge
stileerde fiets (beeldmerk 
2002), Frangois Faber (1887-
1915) winnaar Tour in 1909, 
schilderij 'De kampioen' van 
Joseph Kutter (1894-1941). 

i4-5-'o2. Culturele gebeurte
nissen 2002. 
A (€0.45), €1.12. Resp. 
theateropvoering en geteken
de muziekinstrumenten (vijf
tigjaar openlucht festival van 
Wiltz), portret Victor Hugo 
met zijn handtekening en 
zijn tekening kasteel Schen
gen met wijnrank (Hugo 
tweehonderd jaar geleden ge
boren, (1802-1885). 

i4-5-'o2. Europa 2002, cir
cus. 
€0.45, -.52. Resp. jonge 
koorddanseres met paraplu, 
jonglerende clown. 

MALTA 
27-3-'o2. Antieke meubels. 
2,4, II, 26, 60 c. Resp. com
mode (i8de eeuw), schrijflca-
binet (17de eeuw), salontafel 
(17de eeuw), hoekkast (i8de 
eeuw), ladekast (17de eeuw). 

MALTA ^ ^ ^ ^ 

MAN 
23-4-'o2. Koningin-moeder 
(1900-2002). 
£ 3.-. Portret. 

MOLDAVIË 
i6-3-'02. Traditionele dansen. 
40 b., 1.50L. Resp.'Hora', 
'Sirba'. 

MONACO 
27-4-'o2. Europese academie 
voor filatelie (AEP*). 
€0.58. Kaart Europa, wapen
schild Monaco, Europese vlag. 

23-04-'02. Honderd jaar 
openbare veiligheid. 
€0.53. Wapenschild politie, 
twee agenten. 



35'o2. Twintigste interna
tionale bijeenkomst zwem
men. 
€0.64. In cirkel metvlaggen, 
wedstrijdbanen in zwembad. 

NOORWEGEN 
i24'02. Honderd jaar 
Noorse Voetbalbond. 
Viermaal 5.50 kr. Ronde 
zegels met voetbalscènes met 
resp. jeugd, scheidsrechter, 
vrouwen, jeugd. 

i24'o2. Hedendaagse 
kunst. 
7.50, 8.50 kr. Resp. 
'Monument voor walvisvaart' 
van Sivert Donali, 'Worp' van 
Kare Greven. 
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i24'02. Sprookjesfiguren. 
5.50, g.kr. Resp. 
'Askeladden en de goede hel
per' (Ivo Caprino), 'De grote 
troll in de KarlJohanstraat' 
(Th. Kittelsen). 

NOREG QOO 

OEKRAlNE 
29302. Schaken. 
3.50 Hr. Schaakbord, kroon, 
twee ridders te paard. 

44'o2. Europa 2002, natio
naal circus Oekraïne. 
Velletje met tweemaal 
1.75 Hr. Leeuw, tijger. 
i94'02. Palmzondag. 
40 k. Armen met palmtakken 
en kerk. 

OOSTENRIJK 
35'02. Europa 2002, circus. 
€0.87. Circustent, clown, tij
ger. 

n ill* 
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io5'o2. Serie 'Philis' II, Sis
co en Mauritius. 
€0.58. Sisco met zijn vriendje 
Mauritius (hond) op weg 
naar brevenbus. 

i75'o2. Achthonderd jaar 
abdij Lilienfeld. 
€2.03. 

235'o2. Serie 'Confetti', 
Mimi. 
€0.51. Eend Mimi uit televi
sieprogramma voor kinderen 
Confetti. 
245'o2. Dag van de postze
gel. 
€I.6OH8O. Wagon posttrein 
(1919). 

POLEN 
i74'02. Vierjaargetijden in 
schilderijen van gehandicap
ten. 
i.io, i.io, 2., 3.20 Zl. Werk 
van resp. Henryk Paraszczuk, 
Amanda Zejmis, Lucjan Ma
nila, Jozef Laciak. 
304'02. Nationale algeme
ne volkstelling. 
i.io Zl. Symbolische mensen 

met daartussen plusteken. 
25'o2. Vijftig jaar geleden 
eerste programma radiosta
tion 'Free Europe' (1952
1994). 
2. Zl. Microfoon. 

45'02. Tien jaar rijksbrand
weer. 
i.io Zl. Brandweerman met 
helm en masker. 

55'o2. Europa 2002, circus. 
2. Zl. Reproductie poster 
'circus' met Mona Lisa (slan
genmens). 

Polska  , , 

i85'02. Honderdveertigjaar 
geleden Nationaal museum 
in Warschau gesticht, 
i.io Zl. Schilderij 'Madonna 
met kind, Johannes de Doper 
en engel' van Sandro 
Botticelli (ca. 14451510). 

PORTUGAL 
234'02. Sterrenkunde. 
€0.28. 0.28, 0.43, 0.45, 0.45, 
0.54,1.15,1.75; velletje met 
tweemaal €0.70. Resp. obser
vatorium (1898) in Lissabon 
en telescopische refractor, te
kening gebouw college 'Dos 
Nobres' (i8de eeuw) en 
astrolabium (i6de eeuw), 
observatorium (1799) in 
Coimbra en kwadrant, 
D. Luis (18611889) en casse
grainkijker, D. Pedro V 
(18531861) en terrestrische 
kijker, observatorium (1867) 
in Ajuda en telescopische 
refractor, observatorium van 
Porto (1948) en cassegrain
kijker, planetarium C. Gul
benkian (1965) en projector 
van Zeiss; observatorium van 
Coimbra en planetarium 
(i8de eeuw), observatorium 
Lissabon en theodoliet. 

95'o2. Europa 2002, circus. 
Driemaal €0.54. Clownspop
pen. Driemaal velletje met 
drie zelfde zegels. 

95'o2. Tweehonderd jaar 
Orde van Vrijmetselaren on
der het Grootoosten Lusitano. 
€0.43. Gebouw en passer met 
winkelhaak. 

ROEMENIE 
223'o2. 'United we stand'. 
Tweemaal 25.500 L. (doorlo
pend beeld). Vrijheidsbeeld 
en Amerikaanse vlag, sym
bool en Roemeense vlag. 

ROMAISIA 

44'o2. Duitse forten in 
Transsylvanië. 
1.500, 2.500, 6.500,10.500, 
13.500,17.500 L. Forten uit 
13de en 14de eeuw in resp. 
Saschiz, Darjiu, Viscri, Vo
rumloc, Calnic, Prejmer. 
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i24'o2. Pasen, miniaturen 
van Picu Patrut (18181872). 
2.500,10.500 L. Resp. kruisi
ging, opstanding Jezus. 
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RUSLAND 
i53'02. Honden. 
I., 2., 3., 4., 5.r. Resp. 
canecorso, shar pei, bul
Imastiff, fila Brasileiro, mas
tino Napoletano. 

:1.00 

254'o2. Driehonderd jaar 
SintPetersburg. 
Tweemaal 5., driemaal 
25. r. Resp. St.Isaakskathe
draal en twee atlasfiguren, 
Kazankathedraal en monu
ment maarschalk Barklay de 
Tolli, Petrus en Paulusvesting 
met de Neva en torenspits 
met engel, Griboedovkanaal 
met griffioen en Opstan
dingskathedraal, gebouw Ad
miraliteit en torenspits met 
verguld schip. 

SAN MARINO 
36'o2. Tien jaar Verdrag van 
Maastricht. 
€1.24. Boom met bladerdek 
in vorm landkaart Europa, in 
stam euroteken. 

36'o2. Honderdvijfentwin
tig jaar geleden eerste postze
gel. 
Velletje met viermaal €1.24 
(doorlopend beeld). Zegels 
uit 18771890, resp. gedeelte 
Yvert I en 3, 3 en 4,4 en 6, 6 
en 7; op rand landschap en 
randen genoemde zegels. 
36'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Driemaal €0.41 (samenhan
gend). Drie tekeningen van 
de drie steile pieken met 
daarop torens van de Monte 
Titano, grondgebied San Ma

SPANIE 
84'o2. Kastelen. 
€0.25, 0.50, 0.75. Resp. Ba
nyeres de Mariola in Alicante, 
Soutomaior in Pontevedra, 
Calatorao in Zaragoza. 
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i2-4-'o2. Eeuwfeesten. 
€0.75,1.80. Resp. stad aan 
water (twaalfhonderd jaar ge
leden stichting stad Tudela in 
Navarra), zuilengalerij 
(klooster Sant Cugat in Bar
celona duizend jaar). 

8-5-'02. Eeuwfeesten. 
Tweemaal €0.50. Portret Cer-
nuda en stadspoort (hon
derdste geboortedag Luis 
Cernuda, 1902-1963, dichter 
en letterkundige), portret 
Rubio y Gali en verpleegsters 
met baby (honderdste sterf
dag dokter Federico 
Rubio y Gali). 

TSJECHIË 
23-4-'o2. Kunst op postze
gels, I (gezamenlijke uitgifte 
met Kroatië). 
17.- Kc. 'Divan' (1905) van 
Vlaho Bukovac (1855-1922). 
7-5-'o2. Europa 2002, circus. 
9.- Kc. Circustent en clown 
met leeuw. 

7-5-'02. Tsjechische cultuur 
en Frankrijk. 
Velletje met 23.-, 31.-Kc. 
Resp. 'Pianotoetsen-Meer' 
van F. Kupka (1871-1957), 
'Man met gebroken neus' 
van A. Rodm (1840-1917); op 
rand open rijtuig met Franse 
beeldhouwer Auguste Rodin 
en Tsjechische schilder 
Alfons Mucha (1860-1939) in 
Praag 1902. 

24-4-'o2. Frankeerzegel. 
A. Midzomerfeest Ivana Ku-
pala met getal 2002. 
30-4-'o2. Europa 2002, cir
cus. 
400, 500 r. Resp. clown op 
fiets met één wiel, versierd 
paard. 

ZWEDEN 
2-5-'02. Kunst en vakman
schap (gezamenlijke uitgifte 
met Nieuw-Zeeland). 
Tweemaal 10.- kr. Glazen 
vaas van 01a Höglund 
(Zweed, woont in Nieuw-Zee
land), Maorisch kunstnijver-
heidsproduct in linnen van 
Willa Rogers. 

rhormlvM T«n«i 

2-5-'02. Europa 2002, circus. 
Viermaal 8.- kr. Tekeningen 
van resp. Charlie Rivel (1896-
1983, Spaanse Clown), 
'Clowns zonder Grenzen' 
(willen vreugde brengen in 

leven mensen 
van wie lach is 
verstomd), cir
cus 'Cirkör' 
(nieuw circus 
in Scandinavië 
met magisch 
nummer met 
mens in bal
lon), circus 
'Skott' (oudste 
circus in Zwe
den, uit 1937 
met dame op 
olifant). 

WITRUSLAND 
io-4-'o2. Sportiieden uit Wit-
rusland op Olympische Win
terspelen. 
Blok 2000 r. Doelman ijshoc
key Andrej Mezin; op rand 
ijshockeyscène, freestyle ski
ën (Aleksej Grishin, bronzen 
medaille). 

io-5-'02. Zo
mer in Bo-
huslän. 
Vijfmaal 'brev'. 
Vuurtoren op 
rots, meeuwen 
bij kust, zeil
boot en huizen 
langs kade, 
buitenboord
motor aan hou
ten roeiboot, 
magazijn op ei
land Härön. 
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ZWITSERLAND 
i5-5-'o2. Europa 2002, cir
cus. 
70, 90 c. Clowns. 
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i5-5-'o2. Pro Patria, monu
menten bij water. 
Tweemaal 70-F35, tweemaal 
90+40 c. Resp. korenmolen 
in Oberdorf (16'''' eeuw), wa
termolen in Bruzella (middel
eeuwen), molen in Lussery-
Villars, 17''' eeuwse molen in 
Büren a.d. Aare. 

BUITEN EUROPA 
ANGUILLA 
5-ii-'oi. Kerst, muziek
instrumenten. 
15,25,30c., $1.50,1.90, 
2.50; velletje met75C., $ i.-, 
1.25, 3.-. Resp. triangel, 
maracas, guiro, marimba, 
tambu, bas pan; banjo, 
quatro, ukelele, cello. 
2-4-'o2. Vuurtorens op 
Sombrero. 
30 c , $ 1.50,1.90. Resp. 
piramidale gietijzeren vuur
toren (deed 40 jaar dienst), 
oude en nieuwe vuurtoren, 
nieuwe vuurtoren van fiber
glas. 

ARGENTINIË 
i3-4-'02. Vogels van de Falk-
landeilanden. 
50. 50.75. 75 c. Resp. 
Charadrius falklandicus, 
Larus scoresbii, Chloephaga 
rubidiceps, Aptenodytes 
patagonicus. 

i5-5-'02. Expo.02, 'Arteplage 
Mobile du Jura'. 
Blok 90 c. Omgebouwde aak 
die bezoekers naar tentoon
stellingen brengt; op rand 
water, plaatsnamen en 
Expo.02. 
i5-5-'02. Honderd jaar teddy
beer. 
Vijfmaal 90c (in postzegel
boekje). Verschillende vor
men zegels, uit resp. Frank
rijk (1925), Zwitserland 
(1950), Duitsland (1904), 
Zwitserland (2002), Enge
land (1920). 

BAHAMA'S 
2i-3-'o2. Herdruk frankeer-
zegels vogels en eieren (van 
i-7-'oi). 
20, 25,40 c., $ 10.-. 
i6-4-'o2. Avard Moncu 
(1978), de gouden ridder. 
Blok $ 2.-. Hardloper met 
gouden medaille. 

7-5-'o2. Ter herdenking 11 
september 2001. 
Velletje met viermaal $ i.-. 
Vrijheidsbeeld en vlaggen 
Verenigde Staten en 
Bahama's. 

BANGLADESH 
30-4-01. Archeologische 
overblijfselen in Bangladesh. 
Viermaal 6.- T. Viermaal ver
schillend gebouwen. 
31-5-01. Nee tegen tabak. 
10.- T. Wereldbol, rij 
symbolische mensen, 
rookgerei, tabaksbladeren. 

3i-5-'oi. Artiesten. 
Viermaal 6.- T. Ustad Gul 
Mohammed Khan (1876-
197g), Ustad Khadem 
Hossain Khan (1923-1991), 
Gouhar Jamil (1928-1980), 
Abdoul Alim (1931-1974). 
20-6-'oi. Begum Sufia Kamal 
(1911-1999). 
4.-T. Portret dichter. 
9-7-'oi. Vissen. 

Viermaal 10.-T. 'Hilsa', 
'Tengra', 'Punti', 'Khalisa'. 
i3-7-'oi. Einde zittings
periode nationaal parlement. 
10.-T. Parlementsgebouw. 
jo-g-'oi. Achtste parlemen
taire verkiezingen. 
2.- T. Parlementsgebouw. 

24-io-'oi. Dialoog tussen 
culturen. 
10.- T. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door 
brief, telefoon, pakje en toet
senbord. 
i3-ii-'oi. Meer Mosharraf 
Hossain (1847-1912). 
4.- T. Portret. 
i-i2-'oi. Wereld aidsdag 
2001. 
10.-T. Symbohsche afbeel
ding. 

i6-i2-'oi. Dertig jaar sinds 
bevrijdingsoorlog. 
Viermaal 10.- T. Viermaal ver
schillend ordeteken. 



9i'02. Tiende Aziatische 
kunsttentoonstelling. 
lo.T. Symbolische afbeel
ding. 

BARBADOS 
i54'o2. Honderdvijftig jaar 
binnenlandse post. 
10,45 c , $ 1.15, 2.. Op ach
tergrond landkaart resp. eer
ste postzegel Barbados (Yvert 
i), vroegere postbode, post
stoomboot 'Esk', vliegtuig 
BWIA Tristar. 

BERMUDA 
i5'02. Grotten in Bermuda. 
35, 70, 80 c., $ I.. Resp. Fan
tasy cave. Crystal cave, Pros
pero's cave. Cathedral cave. 

BHUTAN 
52'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met zesmaal 20 nu. 
34'o2. Orchideeën. 
Velletje met zesmaal 10 nu. 
Rhomboda lanceolata, Zeuxi
ne galudulosa, Anoectochilus 
lanceolatus, Odontichilus el
wesii, Goodyera schlechten
daliana, Goodyera hispida. 
i5'02. Rododendrons. 
Zesmaal 15 nu. in vorm dia
mant. 

BOLIVIA 
82'o2. Carnaval van Oruro. 
0.50,1.50, 2.50, 5.,/., 
7. Bs. Verschillende carna
valsscènes met kostuums en 
dansers. 

i52'o2. Vlinders. 
Vel met twaalfmaal i. Bs. 
Verschillende vlinders. 
2i3'o2. Internationaal festi
val van theater La Paz. 
3. Bs. Dansende man met 
masker en tamboerijn. 
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24'02. Internationaal jaar 
van de bergen, ecotoerisme. 

0.80,1., 1.50, 2.50, 2.50 Bs. 
Beeldmerk jaar van de bergen 
en resp. rotsen, bomen, be
sneeuwde top, vlak land op 
achtergrond witte bergen, 
dieren bij water op achter
grond berg. 

BOTSWANA 
223'o2. Slangen. 
501., 1.75, 2.50, 3. P. Resp. 
zwarte mamba (Dendroaspis 
polylepis), spugende cobra, 
blazende adder, boomslang 
(Dispholidustypus). 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
242'oo. Inheemse flora. 
Drie velletjes met achtmaal 
280, 390, 515 F.; driemaal 
blok 1500 F. Polystachia vul
canica, Crinum campanula
tum, Gloriosa superba. Nar
cissus poeticus, Amaryllus 
belladonna, Disa uniflora, 
Gossypium hirsutum, Nar
cissus jonquilla; Crinum 
moorei, Cyrthanhus brachys
cyphus, Dimorphotheca si
nuata, Zantedeschia alboma
culata, Homeria elegans, 
Zantedeschia albomaculata, 
Oxalis purpurea, Oxalis pur
purea en Zantedeschia albo
maculata; Dietes bicolor, 
Zantedeschia aethiopica. Iris 
sp., Osteospermum sp., Disa 
uniflora, Zantedeschia 
aethiopica, Gazania kreb
siana, Colchicum speciosum; 
Strelitzia reginae, Spathodea 
campanulata, Amaryllis 
belladonna. 
252'oo. Inheemse vogels. 
100,150, 200, 300,450, 
750 F.; drie vel met negen
maal 390,440,485 F.; drie
maal blok 2000 F. Resp. 
Dendrocygna bicolor, Tockus 
flavirostris, Treron calva, Ar
deola ralloides, Passer me
lanurus, Sturnus vulgaris; 
Trachyphonus vailllantii, 
Polyhierax semitorquatus, 
Tockus nasutus, Estrilda sp., 
Merops persicus, Amandava 
subflava, Guttera edouardi, 
Oriolus oriolus, Ceratogym
na brevis; Butorides striatus, 
Porzana flavirostra, Teratho
pius ecaudatus, Mycteria ibis, 
Actophilornis africana, Poi
cephalus rueppellii, Alopo
chen aegyptiacus, Morus ca
pensis, Sagittarius serpenta
rius; Gyps africanus, Tyto 
alba, Pelecanus onocrotalus, 
Ephippiorhynchus senega
lensis, Ardea goliath, Sylvia 
communis, Buteo rufofus
cus, Parus caeruleus, Dromas 
ardeola; Cercotrichas cory
phaea, Buphagus africanus, 
Haliaeëtus vocifer. 
282'oo. Geschiedenis 
luchtvaart. 
280, 345,465,485 F.; drie vel 
met achtmaal 345, 390, 
515 F.; tweemaal blok 1500 F. 
Resp. 'Spirit of St. Louis', 
'Hindenburg', 'Kitty Hawk', 
helikopter AHi Cobra; Fok
ker driedekker, SPAD XIII, 
BlériotXI, Nieuwport 12, 
Sopwith Camel, Amerikaans 
postvliegtuig, Lilienthal 
zweefvliegtuig, luchtballon 
gevuld met waterstof van la
ques Charles (1783); Mitchell 
B25, P38E 'Lightning', 
Vaught F40 Corsair, Mitsu
bishi Zero, B 17 'Flying Fort
ress', P 51 'Mustang', Flying 
Tiger, Messerschmitt BF 
109; Xi, B52 C, Boeing 707, 
F16C, Sabrejet, MIG15, 

Phantom F4, F117A 
'Stealth'; Concorde, ruimte
veer 'Enterprise'. 

i7g'oi. Vissen. 
5,10,15,65, 75 c.; blok i.P. 
Resp. Tinea tinea, Rana tem

poraria, Cardi
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3i3'oo. Eeuwwisseling. 
515 F. Handdruk met witte en 
zwarte hand. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
56'02. Herdruk 'Draken 
rond twee karpers', II. 
NT$ 80.. 

CHINA Volksrepubliek 
24ii'oi. De Liupanshan 
bergen. 
Driemaal 80 f., 2.80 y. Resp. 
bergen, bos, kloof, bos. 

5i2'oi. Volksvertelling 'Xu 
Xian en de witte slang'. 
Driemaal 80 f, 2.80 y. Illus
traties bij vertelling. 
iii2'oi. Toetreding China 
tot Wereld Handels Organi
satie (WTO*). 
80 f 'WTO' en gebouwen. 
i3i2'oi. Driehonderdveer
tig jaar sinds herovering Tai
wan (in 1662 werden de Ne
derlanders verjaagd door 
Coxinga, zeerover en voor
vechter van de Mingdynas
tie). 
Tweemaal 80 f, 2.80 y. Resp. 
zeeschepen van Zheng, wel
kom voor de troepen, herstel 
eiland. 

29i2'oi. Spoorlijn van 
Qinghai naar Tibet. 
Blok 8. y. Spoorweg
ingenieurs, route. 

CUBA 
207'oi. Republiek San Ma
rino 1700 jaar. 
75 c. Wapenschild, stand
beeld. 

soma guanhu
mi, Mytius 
edulis, Tilapia 
mariae; Pota
mobius palli
pes. 
2ig'oi. Her
stel grondstof
fen. 
65 c. Che 
Guevara. 
279'oi. Toe
risme. 
10,15,65,75 c. 
Resp. vallei van 
Vinales, Trini
dad, Sirena

strand in Cayo Largo del Sur, 
Morrokasteel in Havana. 
9io'oi. Dialoog tussen cul
turen. 
65 c. Wereldbol met vier pop
petjes van verschillend ras 
(rood, wit, geel en zwart) die 
verbonden zijn door brief, te
lefoon, pakje en toetsenbord. 
i2io'oi. Amerika: wereld
erfgoed. 
15, 65 c. Nationale parken. 
i8io'oi. Honderd jaar na
tionale bibhotheeklose Mar
ti. 
15 c. Bibliotheek. 
22io'oi. Cubaans lucht
vaartongeluk bij Barbados 
vijfentwintig jaar geleden. 
Velletje met 5,10,15, 50, 65 c. 

EGYPTE 
254'o2. Twintig jaar sinds 
bevrijding Sinai. 
30 P. Blik op Rode Zee met 
windsurfers en snorkelaars. 

ETHIOPIË 
24i'o2. Traditionele bijen
korven. 
40, 70, 90 c , 2. B. Verschil
lende bijenkorven. 
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GRENADA 
2oii'oo. Koninginmoeder 
Elizabeth. 
Vel met achtmaal $1.. Foto
mozaïek, gezicht koningin
moeder. 
2oii'oo. Honderdste ge
boortedag koninginmoeder. 
$ 1.40. Portret. 
2oii'oo. Bloemen uit Cari
bisch gebied I. 
25 c , $ I., 2., 3.; twee vel 
met zesmaal $1.50; twee
maal blok 6.. Resp. Brassa
vola nodosa. Allamanda cat
hartica, Aspasia epidendroi
des, Oncidium splendidum; 
Cassia alata, Anthurium an
dreanum, Ipomoea crassi
caulis, Laelia anceps, 
Galeandra baueri. Hibiscus 
rosasinensis; Alpinia purpu
rata, Strelitzia reginae, 
Pdychlis atropurpurea, Catt
leya velutina, Caularthron bi
cornutum, Catdeya warneri; 
Ipomoea learii, Anthurium 
scherzerianum. 
2oii'oo. Bloemen uitCari
bisch gebied II. 
35,75 c , $ 1., 2.; twee vel 
met zesmaal $ 1.50; twee

maal blok 6.. Resp. Laelia 
anceps, Plumeria rubra, Bou
gainvillia glabra, Lisianthus 
nigrescens; Pachira insignis, 
latropha integerrima, laca
randa filicifolia, Cordia se
bestena. Allamanda catharti
ca, Samanea saman; Mande
villa splendens, Tithonia ro
tundifoha, Lagerstroemia 
speciosa, Columnea argen
tea, Brunfelsia calycina, Port
landia albiflora; Fuchsia sp., 
Hehconia psittacorum. 
2i'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang**. 
Velletje met driemaal $ 2.
driehoekige zegels. Slangen. 
i2i'oi. Televisieserie 'The 
three stooges', II. 
Velletje met negenmaal $ i.; 
tienmaal blok $ 5.. Scènes 
uit de serie. 
84'o2. Maritieme geschie
denis Amerikaanse Burger
oorlog. 
Velletjes met zes zegels van 
$1., 1.25,1.50,1.50; vier
maal blok $ 6.. Resp. CSS 
Teaser, kanonneerboten, 
USS Tyler, USS Maratanza, 
USS Metacomet, USS Rattler; 
CSS Tennessee, USS Hart
ford, USS Chickasaw, USS 
Ossipee, USS Chickasaw; 
CSS H.L. Hunley, USS Cum
berland, CSS Old Dominion, 
USS Housatonic, USS Hart
ford, USS Essex; CSS Alaba
ma, USS Kearsarge, USS 
Hatteras, CSS Alabama, CSS 
Sumter, USS Kearsarge; CSS 
Florida met commandant 
lohn Newland MafFitt (1819
1886), USS Monitor met uit
vinder lohn Ericsson (1803
1899), kapitein Raphael Sem
mes (18091877) op CSS Ala
bama; CSS Tennessee en ka
pitein Franklin Buchanan 
(18001874). 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
236'oo. Honden. 
45, g o c , $ 2.; twee vel met 
zesmaal $ 1.50; tweemaal 
blok $ 6.. Resp. Ierse setter, 
Dalmatische hond, Duitse 
herder; Alaska malamute, 
golden retriever, Afghaanse 
windhond, langharige teckel, 
Ierse terrier, dwergpoedel; 
Deense dog, Newfoundlan
der, rottweiler, buldog, la
panse spits, buil terriër; La
brador retriever, basset. 
236'oo. Katten. 
75 c , $ 3., 4.; twee vel met 
zesmaal $ 1.50; tweemaal 
blok$ 6.. Resp. 'bluepoint 
snowshoe', blauwe en witte 
Maine coon, Britse korthaar; 
'California spangled', Rus
sisch blauw, sealpoint Sia
mees, Devonrex, Britse kort
haar, lapanse kat; Britse kort
haar, Amerikaanse korthaar, 
Bombaykat, Birmaan, Abes
sijn, 'ocicat'; Britse korthaar. 
Pers. 
88'oo. Europees kampioen
schap voetbal in Nederland 
en België. 
Drie vel met zesmaal $ 1.50; 
driemaal blok $ 6.. Resp. 
(Denemarken:) StigTöfting, 
elftal, Michael Laudrup, Mar
tin Jórgensen, Philipsstadion 
Eindhoven, Möller; (Frank
rijk:) Lilian Thuram, elftal, 
Fabien Barthez, Zenedine Zi
dane, lanBreydelstadion 
Brugge, Michel Patini; (Ne
derland:) Giovanni van 
Bronckhorst, elftal, Patrick 
Kluivert, lohan CruyfF, Are
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nastadion Amsterdam, Bou
dewijn Zenden; Bo Johansson 
(trainer Denemarken), Roger 
Lemerre (trainer Frankrijk), 
Frank Rijkaard (trainer Ne
derland). 

47t 

Sg'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling in Lon
den, dieren uitMiddenAme
rika. 
75, go c , $ I., 2.; twee vel 
met zesmaal $ 1.50; twee
maal blok $ 6.. Resp. Ama
zona versicolor, Bradypus tri
dactylus, Solenodon para
doxus, Rhynchopsitta pa
chyrhyncha; Cacajou rubi
cundus, Vireo caribaeus, Le
ontopithecus rosalia, Croco
dylus acutus, Paeosuchus sp., 
Cyclura cornuta; Felis yagou
aroundi, Vultur gryphus, Pte
rocnemia pennata, Tapirus 
bairdi, Panthera onca, Geo
capromys brownii; Lepido
chelys olivacea, Antilocapra 
americana. 
59'oo. Pausen uit tweede 
millennium. 
Viermaal $ 1.50; blok $ 6.. 
Resp. Hadrianus VI (1522
1523), Paulus II (14641471), 
Calixtus III (14551458), Eu
genius IV (14311447); Gre
gorius XI (13701378). 
5g'oo. Belangrijke vorsten. 
Velletje met zesmaal $1.50; 
blok $ 6.. Resp. Lodewijk 
XVI (17541793, Frankrijk), 
Lodewijk XVIII (17551824, 
Frankrijk), Kubilai (1215
1294, Mongolië, China), Ma
ria I (15161558, Engeland), 
Mohammed AU (18721925, 
Perzië, Qianlong (17111799, 
China); Vladimir I (?ioi5, 
Rusland). 
ijg'oo. Serie 'The Storm Ri
ders'. 
Viermaal $ 4.. Scènes uit se
rie. 
i49'oo. David Copperfield, 
Amerikaans illusionist 
(1956)
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Portretten. 

m
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igio'oo. Postzegeltentoon
stelling Espana 2000, schil
derijen uit Prado. 
Drie vel met zesmaal $ 1.50; 
driemaal blok $ 6.. Schilde
rijen van resp. Robert Cam
pin (13751444), Corrado 
Giaquinto (17031765), Cam
pin, sir Thomas Lawrence 

(17691830), Jean Louis Er
nest Meissonier (18151891), 
Martin Archer Shee (1769
1850); Alonso Sanchez Coel
10(15311588), El Greco 
(15411614), Juan Pantoja de 

la Cruz (1553
1608), Alonso 
de Villegas, Bar
tolome Cardu
cho(i556
1608), Bias del 
Prado; Bartolo
me Bermejo 
(14301496), 
Jaime Huguet 
(14141492), 
Fernando Galle
go (14401507), 
Coello, Fernan
do Yanez de la 
Almedina 
(14801536), 
Luis de Morales 

(15091586); Carducho, El 
Greco, Bias del Prado. 

43'02. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
$ 0.75,1.25, 2. (samenhan
gend); bloic $ 6.. Penteke
ningen van paard met in Chi
nese karakters 'Gelukkig 
Nieuwjaar'. 

GUINEE 
82'02. Hoogtepunten in 
zee en luchttransport. 
Twee vel met zesmaal 750 F.; 
tweemaal blok 4000 F. Resp. 
Egyptisch houten vracht
schip, klipper 'Flying Cloud' 
(i8de eeuw), vikingschip, 
stoomboot 'Great Bastern 
(19de eeuw), Spaanse galjoen 
(lëdeeeuw), 'Savannah' 
(20ste eeuw); vliegtuigvan 
gebroeders Wright 'The Fly
er' (1912), Fioo Super Sabre 
(ca. 1950), Junker Ji (ca. 
1920), DeHavilland Comet 
(ca. i960), Douglas OC (ca. 
1940), Boeing 747 (ca. 1980); 
vliegtuig Concorde, schip 
Ocean Princess. 
82'o2. Boten. 
Zesmaal 750 F.; velletje met 
zesmaal 750 F.; tweemaal 
blok 4000 F. Resp. tweemas
ter uit 1932, driemaster 
(1866), bark (1968), aak, gal
joen (16'''̂  eeuw), spinnaker; 
galjoen (16'''' eeuw), schip 
(17''' eeuw), korvet (18'''̂  
eeuw), jacht met gafFeltuig, 
bijboot, catamaran; zeilschip 
'Pinnaca' (17''' eeuw), zeil
schip. 
82'02. Geschiedenis lucht
vaart. 
Viermaal 750 F.; twee vel met 
zesmaal 750 F.; tweemaal 
blok 4000 F. Resp. Boeing 
777200 uit 1994, Tri Star L
loii, TU144 uit 1968, A300
B uit 1969; Junkers G24 
(1925), AW XV Atlanta 
(1932), S.E. 210 Caravelle III 
(1965), DeHavilland D.H. 
106 Comet 4B (1958), A.W. 
650 Argosy 100 (1959), DC9 
(1965); Flyer van gebroeders 
Wright (1903), Vickers Vimy 
(1919), 'Spirit of St. Louis' 

(1927), Junkers G38 (1929), 
(DC3 (1935), VickersArm
strong Viscount 700 (1950); 
Boeing747 (196g), Airbus A
3XX (bedoeld voor 2004). 
82'o2. Geschiedenis race
wagens. 
Viermaal 750 F., twee vel met 
zesmaal 750 F.; tweemaal 
blok 4000 F. Resp. Marmon 
'Wasp', Lotus 49 (1967), Tyr
rell 003 (1971), Ferrari Dino 
246 (ig58); Vanwall (ig57). 
CooperT43, Lotus 25 (ig65), 
BTig BrabhamRepro 
(ig66), Renault RS 01 (ig77), 
Ferrari 640 (1989); Mercedes 
(1914), Duesenberg (1921), 
Bugati (1924), P3 Alfa Romeo 
(1934), Auto Union (1937), 
Maserati 8C (1939); Coventry 
Daimler (1899), Penske PC
23 (1994)
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82'o2. Militaire vliegtuigen. 
Zesmaal 75 o F.; drie vel met 
zesmaal 750 F.; tweemaal 
blok 4000 F. Resp. Sopwith 
Camel, Mitsubishi Zero, Mes
serschmitt BfiogE, Northrop 
F20 Tigershark, Fokker Dr
I, DassaultBreguet Mirage 
2000; Panavia Tornado Gr. 
Mk. I, MikoyanGurevich 
Mig F5, Vought A7D Corsair 
II, BAe Sea Harrier FRS Mki, 
General Dynamics Fiii, 
Dassault/Breguet Dornier Al
pha Jet; S.E. 5A, Fokker D
VII, Thomas Morse S4C, De 
Havilland D.H. 2, Boeing 
PW90, SpadXiii; Mustang 
P51, Junkers JU87R, Curtiss 
Hawk 75A, Hawker Hurrica
ne, Nakajima Ki43 Hayabu
sua, Macchi M.C. 200 Saetta; 
Supermarine Spitfire, SAAB 
Draken J35. 
82'o2. Honderd jaar sinds 
eerste zeppelinvlucht. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
tweemaal blok 4000 F. 
Resp. LZ3 Zi (igo6), LZ
5 Zii (igog), 'Macon' (be
gin 1930, luchtschip Ame
rikaanse marine). Zeppe
lin NT  Friedrichshafen 
(2000); Zeppelin LZ4 
(igo8); LZ129 Hinden
burg (1936). 
82'o2. Vliegtuigen van 
het millennium. 
Velletje met zesmaal750 
F.; blok4000 F. Resp. Lock
heed Streamliner (1946), 
Donnier Do X (1929), Lock
heed Vega (1927), Boeing707 
(1958), Douglas DC3 (1936), 
De Havilland Comet (1952); 
Concorde supersonicjet 
(1975)

de 1956), Nicolay Semenov 
(Rusland, scheikunde 1956); 
Alexander Todd (GrootBrit
tannië, scheikunde 1957), 
John Steinbeck (Verenigde 
Staten, literatuur 1962), Ed
ward C. Kendall (Verenigde 
Staten, fysiologie/geneeskun
de 1950), FrederickG. Ban
ting (Canada, fysiologie/ge
neeskunde 1923), Charles Ni
coUe (Frankrijk, 
fysiologie/geneeskunde 
1928), Charles Riebet (Frank
rijk, fysiologie/geneeskunde 
1913); DerekH.R. Barton 
(GrootBrittannië, scheikun
de 196g), John J.R. MacLeod 
(GrootBrittannië, fysiolo
gie/geneeskunde 1923), 
hulpverleenster Internationa
le RodeKruisComité (vrede 
1917). 
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GUYANA $100 

252'o2. Albert Einstein 
(18791955). 
Achtmaal $ 80.. Acht ver
schillende zegels maken sa
men portret Einstein, Nobel
prijswinnaar 1921 (wet voor 
het fotoelektrisch effect). 

HONGKONG 
i95'o2. Koralen, gezamen
lijke uitgifte met Canada. 
$ 1.40, 2.40,3., 5.. Resp. 
tweemaal koralen uit Cana
dese zee (Paragorgia arborea 
met Balanophyllia elegans en 
Carophyllia alaskensis, Prim
noa resedaeformis en Anti
patharia), tweemaal uit zee 
bij Hongkong (Dendronep
thea gigantea, Tubastrea en 
Echinogorgia). Velletje met 
de vier zegels. 

5000 Rp. Voetballers, in blok 
zelfde als zegel 2000 Rp., op 
rand stadion. 

i74'o2. Vijfentwintigjaar 
Indonesisch kankerfonds. 
1000 Rp. Twee mensen (sym
bool voor hoop). 
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IRAN 
28ii'oi. Dag van de marine. 
Viermaal 500 Ris. Marine
schepen en helikopter. 

3ii2'oi. Ondergrondse in 
Teheran. 
Tweemaal 500 Ris. Tweemaal 
metrostation met trein. 

GUYANA 
252'o2. Honderd jaar No
belprijzen. 
Twee vel met zesmaal $ 100.; 
driemaal blok $ 400.. Resp. 
Harold C. Urey (Verenigde 
Staten, scheikunde 1934), 
Willard F. Libby (Verenigde 
Staten, scheikunde i960), 
Frederick Sanger (GrootBrit
tannië, scheikunde 1958 en 
1980), Teodor Svedberg 
(Zweden, scheikunde 1926), 
Cyril N. Hinshelwood 
(GrootBrittannië, scheikun

INDONESIË 
22'02. Indonesische sagen, 
V. 
Vier vel met twintigmaal 
1000 Rp. (per vel viermaal vijf 
verschillende zegels); blok 
5000 Rp. Resp. 'Pulau Kem
baro' uitZuidSumatra; 'Nyi 
Roro Kidul' uit Yogyakarte; 
'Aji Tatin' uit OostKaliman
tan; 'Pulau Tondano' uit 
NoordSulawesi; 'Pulau 
Kembaro'. 

i4'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
1000,1500,2000; blok 

63'o2. Bomenplantdag. 
500 Ris. Boom in pot, we
reldkaart op pot. 
i63'o2. Iraans nieuwjaar 
(1381), vogels. 
Viermaal 500 RJs. Hop, 
papegaai, reiger, vink. 

ISRAËL 
io4'02. Vijftig jaar Ilan 
(Israëlitische stichting voor 
gehandicapte kinderen). 
NIS. 5.90. Getal '50' en 
raderen. 



io4'o2. Geschiedkundigen. 
Viermaal NIS. 2.20. Portret
ten van resp. Heinrich Graetz 
(Duitsland, 18171891), Si
mon Dubnow (Rusland, 
18601941), Benzion Dinur 
(Oekraïne 1884IsraéI 1973), 
Yitzhak Baer (Duitsland 
r888Israël 1980) 
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io4'o2. Hakhel Leyisrael 
(gewoonte van lezen van de 
thora afkomstig uit deut. 
31:12). 
NIS. 4.70. Torens met ko
ning die wet leest. 

io4'o2. Herdenkingsdag 
2002. 
NIS. 1.20. Monument voor 
gevallenen van de militaire 
politie. 

JAMAICA 
ii3'02. Sir Phillip Sherlock 
(19022000). 
$ 40. Portret. 

KAZACHSTAN 
2i3'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
50.1. Paard en andere dier
tekens Chinese zodiak. 
283'02. Paarden. 
9., 25., 60.1. Paard en 
hoefijzer, resp. Engels paard, 
'Kustanai'paard, 
'Akhalteka'paard. 

44'02. Frankeerzegels, fauna. 
5., 15., 40., 50.1. Viermaal 
Salpingotus pallidus. 
io4'o2. Kosmonautendag 
2002. 
30., 70.1. Beeldmerk vlucht 
Sojoez TM32 en resp. por
tretten kosmonauten 
(Y. Baturin, T. Musabearen 
toerist Dennis Tito), vlaggen 
(Kazachstan, Rusland en Ver
enigde Staten) en Sojoez 
TM32 in vlucht. 

KIRGIZIË 
i34'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Velletje met 1.50, 3., 7.20, 
12., 24., 60. s. Beeldmerk 
en voetbalscènes. 

ii'02. Nieuwjaar. 
10 ch. Standbeeld van ruiter, 
toren. 
i2'02. Verjaardag Kim Jong 
II. 
10 eh.; velletje met driemaal 
1.20 w., blok 1.50 w. Resp. 
mand met bloemen; driemaal 
verschillende portretten Kim 
Jong II; Kim Jong II met sol
daten. 
52'o2. Eerste vlucht zeppe
lin honderd jaar geleden. 
40, 80 eh., 1.20 w.; blok 2.40 
w. Resp. LZi, LZ120, Zeppe
lin NT; zeppelin NT. 

252'o2. Paddestoelen. 
10,40, 80 eh., 1.20,1.50 w. 
Resp. Collybia confluens, 
Sparassis laminosa, Amanita 
vaginata, Russia intega, 
Pholiota Squarrosa. 

MAAGDENEILANDEN 
Mei 2002. Guinness wereld
records. 
Velletje met 5, 20, 30,40 c , 
$ I., 2.; blok $ 1.50. Resp. 
Crocodylus porosus (grootste 
reptiel). Python reticulatus 
(langste slang), Varanus 
komodoensis (grootste hage
dis). Constrictor constrictor 
(oudste slang), 'dwarf 
caiman' (kleinste slang), 
Sphaerodactylus parthenpion 
(kleinste hagedis); Sphaero

dactylus par
thenpion 
(kleinste hage
dis). 

MACAU 
i24'o2. Vier
honderd jaar 
sinds bouw 
Kerk van 
St. Paul. 
I., 3.5optcs.; 
blok8.ptcs. 
Afbeeldingen 
kerkgebouw 
en ornamenten 
uit kerk. 

i84'02. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen Kirgiziè
Pakistan. 
12. s. Vlaggen Kirgizië en 
Pakistan en vogel. 

KIRIBATI 
35'02. Ter herdenking 11 
september 2001. 
Velletje met 25, 25 c , $ 2., 
2.. Vrijheidsbeeld en vlaggen 
Verenigde Staten en Kiribati. 

KOREA NOORD 
ii'o2. Paarden. 
10,40, 60 eh., 1.30 w; blok 
1.60 w. Viermaal scène met 
paard uit schilderij van Wang 
Zhi Cheng (17021768); schil
derij met paard en vier man
nen van Xu Bei Hong (1895
1953)

MADAGASCAR 
gio'oi. Dialoog tussen cul
turen. 
3500 F. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 

MALDIVEN 
84'02. Katten. 
3, 5, 8,10 Rf; twee vel met 
zesmaal 7 Rf; blok 25 Rf 
Resp. Havana bruin, Ameri
kaanse 'wirehair', Noorse 
boskat, sealpoint siamees; 
Brits blauw, 'red mackerel' 
manx, 'Scottish fold', 'soma

li', Balinese kat, exotische 
korthaar; pers, exotische 
korthaar, lapjeskat, manx, 
'tonkinese', 'Scottish fold'; 
'blue mackerel tabby cornish 
rex'. 
84'02. Vogels uit Indisch 
Oceaangebied. 
Achtmaal 3 Rf; twee vel met 
zesmaal 5 Rf; twee vel met 
zesmaal 7 Rf; viermaal blok 
25 Rf Resp. Gallinago mega
le, Pernis ptilorhyncus, Eudy
namys scolopacea, Anthus 
cervinus, Asio flammeus, 
Platalea leucorodia, Oenan
the pleschanka, Glareda mal
divarum; Bubulcus ibis, Hi
rundo rustica, Pandion halia
etus, Butorides striatus. Are
naria interpres. Sterna fusca
ta; Anous tenuirostris. Sterna 
dougalli, Fregata minor. Ster
na saundersi, Fregetta gralla
ria, Sula sula; Psittacula kra
mea, Apus apus, Falco nau
manni, Oriolus oriolus, Ter
psiphone paradisi, Coracias 
benghalensis; Circus 
macrourus, Ardea cinerea, 
Merops philippinus, Amau
rornis pfioenicurus, Nettapus 
coromandelianus, Ardeala 
grayii phillips; Gygis alba, 
Phoenicopterus, Ixobrychus 
cinnamomeus, Phaethon lep
turus. 

MALEISIË 
52'o2. Zeldzame bloemen 
(gezamenlijke uitgifte met 
China). 
30 s., I., I. RM.; velletje met 
twee zegels (4. RM.). Resp. 
Couroupita guianensis. Ca
mellia nitidissima, Couroupi
ta guianensis; onbekend. 

53'o2. Slangen. 
30, 30, 50 s., I. RM.; velletje 
met tweemaal 2. RM. Resp. 
Python reticulutus, Contyopius 
margaritatus, Bungarus can
didus, Maticora bivirgata; on
bekend. 

i34'02. Treinverbindingen. 
30, 50, 50 s.; blok 2. RM.; 
velletje met tweemaal i. RM. 
Centraal station Kuala Lum
pur en moderne treinen bij 
station. 
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244'02. Zeventiende we
reldconferentie orchideeën. 
30, 30, 50 s., I., I. RM.; 
blok 5. RM. Afbeeldingen 
van orchideeën. 
254'o2. Installatie koning 
Jang diPertuan Agong XII. 
30, 50 s., I. RM. Portretten. 

MARSHALLEILANDEN 
i33'02. 'Tuinen van de zee'. 
Viermaal 34 c. Verschillende 
koralen en vissen, 'chalice 
coral', 'elkhorn coral', 'finger 
coral'. 

MARMiAl L MANOS 
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zy^'oz. Vlinders. 
Velletje met twaalfmaal 80 c. 
'Grayling', 'eastern festoon', 
'speckled wood', 'cranberry 
fritillary', 'bath white', 
'meadow brown', 'twotailed 
pasha', 'scarce swallowtail', 
'dusky grizzled skipper', 
'provincal shorttailed blue 
butterfly', 'dryal', 'comma'. 

80 ^ 

MAURITIUS 
i26'o2. Insecten, cicades. 
I, 6, 7, 8 Rs. Resp. Abricat 
brunnea, Fractuosella darwi
ni, Distantada thomaseti, Di
narobia claudeae. 

MAYOTTE 
253'o2. Mangrove van Ka
weni. 
€1.52. Rivier slingert door 
bos (luchtfoto). 

36'02. Zout uit Bandrélé. 2 
€0.79. Vrouwen bezig drogen ^ 
zout. 



36'o2, Vijfentwintig jaar ge
meentehuis Mayotte. 
€0.46. Gemeentehuis met 
wapenschild en Franse vlag. 

MONTSERRAT 
i23'02. Olympische Win
terspelen 2002. 
$ 3., 5.. Resp. skier, vier
mans bobslee. 

MOZAMBIQUE 
ii'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Viermaal 11.000 mt.; blok 
22.000 mt. 

MYANMAR 
86'QO. Vijftig jaar diploma
tieke betrekkingen met Chi
na. 
5k. 
4i'oi. Drieenvijftigste onaf
hankelijkheidsdag. 
2k. 
4i'02. vierenvijftigste onaf
hankelijkheidsdag. 
2,30 k. Vlag op wereldbol. 

NAMIBIË 
203'02. Traditionele vrou
wen uit Namibië. 
Twee vel met zesmaal 'stan
daard'. Verschillende vrou

NAURU 
i75'02. Ter herdenking 11 
september 2001. 
Velletje met go c , $ i., i.io, 
2.. Vrijheidsbeeld en vlaggen 
Verenigde Staten en Nauru. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i3'02. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
25, blok 95 c. Pentekening 
van resp. steigerend paard, 
paard in handgalop. 

mietkrab), Polistes versicolor 
(papierwesp). 

2jj'o2. Frankeerzegels, 
fauna. 
50, 95,120,145, 285 c. Resp. 
Chlorostilbon mellisugus 
(groene kolibrie), Anolis li
neatus (gestreepte boomha
gedis), Odonata (libelle), 
Coenobita clypeatus (here

NICARAGUA 
ii2'oo. Upaep*: campagne 
tegen aids. 
7.50 Cd. Twee handen, rood 
lintje, beeldmerk Upaep*. 
iSg'oi. Conferentie van lan
den die deelnemen aan Ver
drag van Ottawa. 
7.50,10. Cd. Resp. wereld
bol met poppetjes en zon, 
wereldbol met Nicaragua en 
kinderen met tekst 'Minas no 
vidasi'. 

23io'oi. Brug van vriend
schap en solidariteit tussen 
Japan en Nicaragua. 
Velletje met 6.50, 7.50, 9., 
10.12. Cd. Vijfmaal brug. 
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27ii'oi. Bedreigde wilde 
dieren uit Nicaragua 
5., 6.50,, 9., 10.12. Cd. 
Resp. toekan, papegaai, vo
gel, aapjes, katachtige, poe
ma. 
6i2'oi. Vijftig jaar S.O.S.
kinderdorp. 
5.50 Cd. Huisje waarin twee 
kinderen, beeldmerk. 
3i'02. Kardinaal Miguel 
Obando Bravo. 
6.50 Cd. Portret en kerkge
bouw. 
4i'02. Vriendschap tussen 
China en Nicaragua. 
Velletje met 3., 7.50 Cd. 
Tweemaal gebouw, op rand 
water en berg. 
i53'o2. Bezoek Kofi Annan, 
secretarisgeneraal van Ver
enigde Naties en Nobelprijs
winnaar vrede aan Nicaragua. 
14. Cd. Portret Annan, 
beeldmerk Verenigde Naties 
en kaart Nicaragua. 
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94'02. Zuster Maria Rome
ro , patrones van Centraal
Amerika en Caribisch gebied. 
7.50 Cd. Portreten kust. 

NIEUWCALEDONIË 
24'o2. Wereldkampioen
schap 'Hobiecat 16'. 
70 F. Catamaran met twee 
mensen in trapeze. 

2iii'oi. Dag van de postze
gel. 
5.50 Cd. Wereldbol. 
23ii'oi. Upaep*: werelderf
goed, ruïnes van León Viejo. 
10.Cd. 

27ii'oi. Vijftig jaar 'es
cuelas pias' (school gesticht 
door St.Josephus Calasancti
us, 15561648) in Nicaragua. 
7. Cd. St.Josephus Cala
sanctius ontvangt sacrament. 

ii4'02. Aquarium van 
Noumea, zeeschildpadden. 
Velletje (in vorm schildpad) 
met tweemaal 30, tweemaal 
70 F. Viermaal verschillende 
waterschildpad. 

i65'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
Zeshoekige zegel 100 F. in 
velletje met tien zegels. Voet
baller. 
i46'02. Koffie. 
Velletje met vijfmaal drie ze
gels 70 F. met koffiegeur. 
Koffieplant, koffie branden, 
kopje koffie. 
i46'o2. Actie voor onder
zoek naar zeilschip 'Alemè
ne' (18481851). 
210 F. 'Alemène', kaart 
NieuwCaledonië. 

NIEUWZEELAND 
25'o2. Kunst en vakman
schap. 
40,40, 80,90 c , $ 1.30,1.50, 
2.. Resp. hedendaags man
denwerk van vlas en andere 
plantenvezels door Willa Ro
gers, vatvan casuarinahout 
door Graeme Priddle, schaal 
van klei 'Catch ü' door 
Raewyn Atkinson, speld 
'Vessel Form' van zilver door 
Gavin Hitchings, torens van 
glas uit serie 'Immigration' 
van Emma Camden, schaal 
van klei 'Pacific Rim' door 
Merlyn Wiseman, glazen vaas 
van 01a Höglund. (40 c. vlas 
en $ 2. gezamenlijke uitgifte 
met Zweden). 

^^2.00 NEW ZEALAND 

NIGER 
i6i'oi. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*, transportmid
delen. 
Velletjes (zes) met viermaal 
150; 225; 450; 500; 550; 700 
F. Beeldmerk UPU* met resp. 
kabellegger en passagier
schip 'Citta di Catania', ra
derboot en passagierschip 
'Giulio Cesare', postboot 
'Caledonia' en kabellegger 
'Mercuri', raderboot 'Bragan
za' en luchtkussenvaartuig 
'Het Westland'; paardentram 

(1890) en postbus (1920), 
postbode op motorfiets en 
postvoertuig, spoedbezor
ger (1904) en postbode met 
fiets, postvoertuig (1906) 
en Zwitserse postbus; 
stoomloc en spoorbus, 
stoomloc en dieselmotor
wagen, stoomloc en diesel, 
stoomloc en TGVpost
trein; Late28 en Supercon
stellation, DC 41942 en 

Noord Atlas, Boeing 707 en 
Concorde, Boeing 747 en Air
bus A3; postraket (1934) en 
communicatiesatelliet, ruim
tecapsule Discoverer XIII en 
'A.R.S.', astronaut ApoUo 15 
en communicatiesatelliet, 
ruimtesonde Voyager en 
ruimtestation en ruimteveer; 
stoomlocs uit Senegal en 
Tanganyika, stoomlocs uit 
Niger en ZuidAfrika, stoom
loc uit Ivoorkust en Garrat
loc, stoomloc uit Kameroen 
en type 14R. 
i6i'oi. Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Japan 
en ZuidKorea. 
Vier vel met vier
maal 400 F.; blok 
2000 F. Resp. H. 
Castro (Uruguay, 
1930), Raimondo 
Orsi (Italië, 
1934), Silvio Pio
la (Frankrijk, 
1938), Alcides 
Chiggia (Brazi
lië, 1950); Max 
Morlock (Zwit
serland, 1954), 
Pele (Zweden, 
1958), Tavares da 
Silva Amarildo 
(Chili, 1962), Ge
offrey Hurst (En
geland, 1966); 
Jairzinho (Mexi

co, 1970), Gerd Müller (Duits
land, 1974), Mario Kempes 
(Argentinië, 1976), Paolo 
Rossi (Spanje, 1982); Jorge 
Burruchaga (Mexico, 1986), 
Andreas Brehme (Italië, 
1990), Carlos Dunga (Ver
enigde Staten, 1994), Emanu
el Petit (Frankrijk, 1998); Pele. 

NIGERIA 
i32'02. Serie nieuw millen
nium, II. 
20, 30,40, 50 N. 

PALAU 
24i'o2. Ter herdenking 11 
september 2001. 
$ 2.. Vrijheidsbeeld, vlaggen 
Verenigde Staten en Palau. 

POLYNESIË 
34'02. Bloeddonoren. 
130 F. Man en vrouw met 
druppel bloed, slogan 'geef 
bloed, geef leven'. 

i84'02. Onderwaterleven. 
35, 50, 90,120 F. Resp. Echi
nometra sp., Heterocentrotus 
trigonarius, Echinothrix cala
maris, Toxopneustes sp. 

SIERRE LEONE 
295'oo. Koppeling capsules 
Apollo 18 en Sojoez 19 vijfen
twintigjaar geleden. 
Velletje met driemaal 
1200 te.; blok 5000 Le. Resp. 
ApoUo 18, Sojoez 19, koppe
ling; koppelingsmanoeuvre. 
2g5'oo. Olympische Spe
len, Sydney. 
Velletje met viermaal 1500 Le. 
Forrest Smithson (Ameri
kaans hordeloper), voetbal. 
Olympisch stadion Helsinki 
en Finse vlag, worstelen. 
295'oo. Honderd jaar zep
pelin. 
Velletje met driemaal 
2000 Le.; blok 4000 Le. Resp. 
Hindenburg, LZ4, LZ6; LZ
127. 
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2g5'oo. Hondervijfenzeven
tig jaar personentreinen. 
Velletje met tweemaal 
3000 Le. George Stephenson 
(17811848) en loc nr. i, ont
werptekening James Watt 
(17361819). 
295'oo. Tweehonderdvijf
tigste sterfdag Johann Sebas
tian Bach (16851750). 
Blok 5000 Le. Portret, op 
rand notenbalken hals viool. 
295'oo. Albert Einstein 
'man van de eeuw' volgens 
Time Magazin. 
Blok 5000 Le. Portret natuur
kundige (18791955), Nobel
prijswinnaar 1921; op rand 
formule relativiteitstheorie. 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
18000 Le. Portret. 
i58'oo. Richard Petty, auto
coureur. 
Drie vel met negenmaal 800 
Le.; tweemaal blok 5000 Le. 
Foto's Petty. 

<gs>

2i8'oo. Heersers uitOost
Azië. 
Velletje met zesmaal 1100 Le.; 
blok 5000 Le. Resp. keizer 
HungWu(?i368, China), 
keizer HsuanTe (13991435, 
China), koningSejong (1396
1450, Korea), keizer T'ung 
Chin (?i874, China), keizer 
T'aiTsu (?96o, China), kei
zerin Yung Ching (?i750, 
China); Kubilai (12151294, 
China en Mongolië). 

2i8'oo. Pausen. 
Twee vel met zesmaal iioo 
Le.; tweemaal blok 5000 Le. 
Resp. Gregorius VI (?io46), 
Celestinus V (12151296), Ho
norius V (12101287), Inno
centius IV (11951254), Inno
centius VII (13361406), Jo
hannes XXII (12451334); 
Martinus IV (?i285), Nico
laas II (?io6i), Nicolaas IV 
(12301292), Urbanus IV 
(12001264), Urbanus V 
(13101370), Urbanus VI 
(13181389); Nicolaas IV, Cle
mens XI (16491721). 
224'o2. Olympische Win
terspelen Salt Lake City. 
Tweemaal 2000 Le. Curling, 
ijshockey; velletje met de 
twee zegels. 
294'o2. Bloemen. 
400, 500, 600,1000,1500, 
2000 Le.; twee vel met zes
Tiaal 1300 Le.; tweemaal blok 
;ooo le. Resp. Helianthus tu
jerosus, Trillium undula
:um. Campanula floridana, 

Potentilia recta, Trillium 
erectum, Kostelezkya virgini
ca; Albopurpurea monstrosa, 
Dietes dietes grandiflora, He
merocallis fulva. Lobelia Car
dinalis, Centaurion Beyrichii, 
Eustoma exaltatuim; Hepati
ca hepatica americana, Orni
thogalum umbellatum, Lili
um philadelphicun. Gerani
um maculatum. Convolvulus 
sepium, Sinunga speciosa; 
Hesperis matronalis. Rhodo
dendron nudiflorum. 
2g4'o2. Dieren in 't wild in 
WestAfrika. 
200, 400,1500 Le.; twee vel 
met zesmaal iioo Le.; twee
maal blok 8000 Le. Resp. Gi
raffa camelopardalis, Cerco
pithecus Ihoesti, Cephalop
husjentinki; Syncerus caffer, 
Lycaon pictus, Canis meso
melas, Orycteropus afer, Ae
pyceros melampus, Kobus el
lipsiprymnus; Tragelaphus 
stresiceros. Felis caracal, Ou
rebia ourebi, Proteles crista
tus, Potamochoerus poreus, 
Suricata suricatta; Antidorcas 
marsupialis, Ceropithecus 
aethiops. 

SINGAPORE 
225'o2. Speelgoed. 
Zonder waardeaanduiding, 
60, 70 c , $ I.. Resp. houten 
blokken en lego, tinnen en 
plastic soldaatjes, pop met 
skateboard en papieren aan
kleedpop, racebaan en tinnen 
raceauto. 

276'o2. Vogels (gezamen
lijke uitgifte met Maleisië). 
Zonder waardeaanduiding, 
40 c., $ I., 2.. Resp. 
Anthreptea rhodolaema, 
Irena puella, Oriolus 
chinensis, Dryocopus 
javensis. 

Singapore^ 

247'o2. Frankeerzegels, 
tropische vissen. 
$ I., 2., 5., 10.. Resp. 'blue 
turquoise', 'brown discus' 
(Symphysodon aequi
fasciatus), 'red alenquer', 
'red turqoise'; velletje met de 
vier zegels. 
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ST. HELENA 
i46'o2. Schepen koninklij
ke marine, twintig jaar sinds 
bevrijding Falklandeilanden. 
15, 20, 25, 30,40, 50 p. Resp. 
HMS Hermes, HMS Leeds 
Castle, HMS Intrepid, HMS 
Glasgow, HMS Brecon en 
HMS Ledbury, HMS Coura
geous. 

ST. LUCIA 
225'o2. Koninklijke mari
ne. 
i5,75c.,$i., 5.. Resp. 
HMS St. Lucia (1803), HMS 
Thetis (1871), HMS St. Lucia 
(1945), HMS Victory (1805). 

ST. PIERJRE ET MIQUELON 
204'o2. Nettenboeter. 
€0.26, 0.30. 
274'o2. Papegaaiduiker. 
€2.50. 

SURINAME 
i74'02. Serie 'verkeersbor
den'. Sf 4000. Keren niet 
toegestaan. 

TADZJIKISTAN 
i24'02. WWF*, moeraskat. 
I., 1.50, 2., 2. Tr. (samen
hangend). Viermaal verschil
lend Felis chaus en panda
beeldmerk WWF*. 

April 2002. Natuur in Mid
denAzië. 
0.06, 0.15, 0.41, 0.50, 0.95, 
1.50,1.50,1.50 Tr. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Resp. vogel, vogel, 
paddestoel, knaagdier, vlin
der, vlinder, kat, tulpen. 

TONGA 
94'02. Ecotoerisme. 
5,15, 70s., $1.40,2.25. 
Resp. surfer, meisje bij 
strand, vissen, man en mo
nument, danser bij zee. 

TONGA NIUAFO'OU 
g4'02. Bedreigde groot
poothoenders. 
15, 70, 90 s., $2.50. Verschil

lende afbeeldingen Megapo
dius pritchardii. Velletje in 
vorm ei waar kuiken uitkomt 
met zegels van 90 s. en $2.50. 

TRISTAN DA CUNHA 
Mei 2002. Visindustrie, nieu
we soorten. 
20, 35, 50 p. ; velletje 20, 35, 
50, 60 p. Resp. Pseudopen
taceros richardsoni, Seriola 
lalandi, Beryx splendens; 
Pseudopentaceros richardso
ni, Seriola lalandi, Beryx 
splendens, vissersschip 'San 
Libera toire'. 

TUNESIË 
263'o2. Archeologische 
plaatsen en monumenten. 
250, 390, 600, 600 m. Resp. 
kasba van El Kef, Oudhna, 
paleis baron d'Erlanger, mo
zaïek Virgil. 
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io4'o2. Fauna. 
250, 250, 600, 600 m. Resp. 
schaap (Ovis musimon), ko
nijn (Oryctolagus cuniculus), 
meeuw (Larus audulaii), 
slechtvalk (Falco peregrinus 
brookei). 

TURKMENISTAN 
25i2'oi. Honderdvijfen
twintigste geboortejaar 
Quaid Azam (18761948). 
500 m. Portret stichter Paki
stan. 

VERENIGDE NATIES 
205'o2. Onafhankelijkheid 
OostTimor, traditionele 
voorwerpen. 
US$ 0.34, 0.57; Zw.Fr. 0.90, 
1.30; €0.51,1.09. Resp. hou
ten masker tegen boze gees
ten, deurschild van houtsnij

werk met een vrouw en een 
krokodil; mannelijk houten 
beeld, houten vaas voor talk
poeder met stop in vorm 
mannenhoofd; houder ge
sneden uit hoorn met houten 
stop in vorm mannenhoofd, 
houten weefgetouw voor tra
ditionele stof'tais'. 

245'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
US$ 0.34, 0.34, 0.80, 0.80; 
Zw.Fr. 0.70, 0.70,1.20,1.20; 
€0.22,0.22, 0.51,0.51 (in vel
letjes met twaalf zegels). 
Resp. Khan Tengri (7010 m) 
in Tiangebergte in Kirgizië, 
Kilimanjaro (5895 m) hoog
ste bergmassief Afrika in 
noordoosten Tanzania, Mt. 
Foraker (5304 m) in de Alas
ka Range, Paine Grande 
(3050 m) in Torres del Paine 
in Chili; Weisshorn (4505 m) 
ten noordwesten van Zermatt 
in Zwitserland, Fuji (3776 m) 
hoogste berg van Japan, Vins
on Massief (4897 m) in Ells
worthbergen op Antarctica, 
Kämet (7756 m) in India; Mt. 
Cook (3754 m) hoogste berg 
van NieuwZeeland, Mt. Rob
son (3954) in de Canadese 
Rocky Mountains, Rakaposhi 
(7788 m) westelijk van de K2 
in Pakistan, Sagarmatha 
(Mount Everest, 8850 m) 
hoogste berg ter wereld in 
Nepal. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Eind 2002. Twintig jaar 
CCAMLR*. 
Viermaal 37 p. Satelliet om 
schepen in zicht te houden, 
visbooten albatrossen, ijsvis 
en 'toothfish' metkrabeter, 
krill en plankton. 

*: Gebruikte afkortingen: 
AEP Academie Euro

péenne de Phila
telie 

CCAMLRCommission for 
the Conservation of 
Antarctic Marine 
Living 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa 
y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WTO World Trade Orga
nization. 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 24I'0I tot I22'02 
Jaar van de slang; i32'02 tot 
3ii'o3 Jaar van het paard. 
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VUURTORENS 
Gebrek aan informatie 
weerhield me er in febru
ari van aandacht te 
schenken aan de serie 
Vuurtorens, die Australië 
op 12 maart uitgaf Toen 
ik hierover klaagde bij 
het Australian Philatelic Bu
reau deelde men mij mee 
dat ik de Overseas Edtion 
van het Australian Stamp 
Bulletin toegezonden 
krijg, dat alleen algeme
ne informatie over de 
vuurtorenserie bevatte. 
Gelukkig ontving ik tege
lijkertijd de Australische 
versie, waarin gegevens 
over de vier afgebeelde 
vuurtorens zijn vermeld. 
Daardoor is het alsnog 
mogelijk u daar alsnog 
van te voorzien. Nog één 
opmerking vooraf: de op 
de zegels afgedrukte 
naam en situatietekening 
zijn in goudkleur aange
bracht en daardoor soms 
moeilijk leesbaar. 
De zegel van 45 c. toont 
de vuurtoren van Mac-
quarie (NSW), het aller
eerste Australische navi-
gatielicht. De oorspron
kelijke toren werd ont
worpen door de architect 
Francis Howard Green-
way, die gevangen zat 
(wat in die tijd voor veel 
Australiërs gold). Men 
koos zandsteen als 
bouwmateriaal, hoewel 
Greenway er voor waar
schuwde dat de toren 
daardoor zou afbrokke
len. Hij kreeg gelijk en 
dus werd de toren vervan
gen door een nieuw 
exemplaar, gebaseerd op 
het oorspronkelijke ont
werp. De toren werd in 
1976 volledig geautoma
tiseerd. 

Op de linkerzegel van het 
paartje van 49 c. is de 
vuurtoren van Cape Natu-
raliste (WA) te zien; to
ren en bijgebouwen wer
den ontworpen door de 
West-Australische Chef
ingenieur C.S.R. Palmer. 
Voor de twintig meter 

hoge toren werd gebruik 
gemaakt van ter plekke 
gehouwen kalksteen. 
Doordat de toren op een 
klif werd gebouwd heeft 
het vuurtorenlicht een 
hoogte van 123 meter bo
ven de zeespiegel (geme
ten bij hoogwater). Het 
lichtmechanisme werd in 
1978 geautomatiseerd. 
Het personeel vertrok in 
1996. 
De rood-witte vuurtoren 
op de rechterzegel van 
het paartje is te vinden op 
Troubridge Island (SA). 
De toren - de tweede die 
in South Australia in ge
bruik werd genomen -
werd ontworpen en ge
bouwd door de Engelse 
bouwmaatschappij van 
Alexander Gordon, een 
exponent van de geprefa-
briceerde gietijzeren 
vuurtorens. De toren 
werd in 1855 voltooid en 
was de eerste in zijn soort 
in Australië. De segmen
ten werden van Engeland 
naar Australië verscheept 
en daar in elkaar gezet. 
Aan het eind van de jaren 
'70 werd op Troubridge 
Hill een nieuwe toren ge
bouwd, die in 1981 volle
dig werd geautomati
seerd. 
De bouw van de vuurto
ren van Cape Bruny 
(TAS)- omtrek dertien 
meter - werd in 1838 vol
tooid. De toren, die te 
zien is op de zegel van 
$ 1.50, werd in 1996 ver
vangen door een geauto
matiseerd zonnelichtsta
tion (solar li^ht station) op 
de aangrenzende kaap. 
De oude toren - een po
pulaire uitkijk- sinds het 
midden van de negen
tiende eeuw een gewilde 

picknickbestemming - is 
niet meer in gebruik. 

Wat de vuurtorenzegel 
van Estland van 20 febru
ari jl. betreft (gemeld in 
de rubriek 'Nieuwe uit
giften' van april jl.) kan 
ik u melden dat deze in 
1907 op Kaap Laidunina 
(58°22'7"N, 
23°05'29"0), aan de 

lometer ten zuidoosten 
van Halifax (Nova Scotia). 
Er zit ook een vuurtoren 
'verstopt' in de uit vijf ze

gels bestaande reeks met 
aquarellen van Toni On-
ley (Man, i meijl., zegel 
van 37 p.). Deze toren, 
die bij Langress staat, is 
dan wel vrij klein afge
beeld, maar de zegel is 
met zijn forse wolken
lucht heel sfeervol. 
Nóg een voorbeeld van 
'verstopte vuurtorens': in 

ders met zegels waarvan 
de Portugese tekst vrijwel 
onleesbaar is. De veelzij
dige serie Astronomie 
(23 april) vraagt echter 
wel om thematische aan
dacht. Acht zegels met 
drievoudige afbeeldingen 
van astronomische on
derwerpen en als 'bonus' 
nog een thematisch 
bruikbaar blokje met 
twee zegels - dat kom je 
niet alle dagen tegen. 
Dankzij de tussenkomst 
van ruimtevaartspecialist 
Bert van Eijck uit Gronin
gen kan ik u in deze ru
briek een 'gastoptreden' 
aanbieden van Henk 
Nieuwenhuis uit Frane-
ker, voormalig conserva
tor van het Eise Eisinga 
Planetarium in Franeker 
en tevens verzamelaar 

oostkust van het eiland 
Saaremaa, werd ge
bouwd. Doel was het be
vorderen van een veilige 
navigatie in de Golf van 
Riga. De vuurtoren is 24 
meter hoog en hij staat 
27 meter boven de zee
spiegel. 
Er staat ook een vuurto
ren op één van de tien ze

gels uit de serie 'Toeristi
sche attracties' die Cana
da op I juni uitgaf De ze
gel van$i.25 toontde 
beroemde vuurtoren van 
Peggy's Cove, een vissers
plaatsje van nog geen 
honderd inwoners aan 
St. Margaret's Bay, 52 ki-

de serie 'Zomer in 
Bohuslän' (Zweden, 
10 mei jl.) zijn er twee te 
vinden. Bohuslän - het 
meest westelijk gelegen 
gewest van Zweden -
heeft een kenmerkend 
scherenlandschap met 
een 120 kilometer lange 
kust, zo'n drieduizend 
eilanden en ruim 4.500 
rotsachtige klippen en 
scheren. Voor de bewuste 
serie zomerzegels wer
den vijf aquarellen van de 
kunstenaar Göran 
Dalhov gebruikt. Twee 
zegels laten dezelfde 
vuurtoren zien, namelijk 
die van Räbbe. 

ASTRONOMIE IN 
SOORTEN 
Aandacht besteden aan 
Portugese uitgiften is in 
deze rubriek meestal 
nauwelijks mogelijk. De 
PTT van dat land vers
trekt slechts simpele fol-

van dit thema. Een ple
zierige bijkomstigheid is 
dat hij een fout ontdekte 
op één van de zegels! Ik 
behandel de zegels van 
links naar rechts. 
De ünkerzegel van €0.28 
laat een lenzentelescoop 
(refractor) met volgkijkei 
en astrocamera in een 
zogenoemde Duitse op
stelling zien. Op de ach
tergrond de Polytech
nische sterrenwacht in 
Lissabon (anno 1898) en 
aan de hemel de planeet 
Jupiter. 
De rechterzegel van 
€0.28 toont een astrola-
bium, een van de oudste 
hoekmeetinstrumenten, 
waarschijnlijk al door 
Hipparchus gebruikt en 
later door de Arabieren 
verbeterd. Verder zien w( 
het Colegio dos Nobres 
(achttiende eeuw) en bo
ven een complete zons
verduistering. 
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De fout zit in de zegel 
van €0.43; daarop wordt 
vermeld dat een muur
kwadrant is afgebeeld, 
maar dat is nietjuist. Een 
muurkwadrant zit vast 
aan een muur en daar
mee kan alleen de door
gang van een ster door de 
plaatselijke meridiaan 
gemeten worden. Wat we 
hier zien is een normale 
kwadrant, in wezen ook 
een hoekmeetinstrument 
uit de zestiende of zeven
tiende eeuw. Rechts de 
sterrenwacht van Coim-
bra (179g). De sterren-
hoop valt zonder nadere 
informatie niet te defi
niëren. 
Op de rechterzegel van 
€0.45, die een komeet 

landse kijker genoemd. 
Op de zegel van €0.54 is 
een middelgrote refrac
tor of lenzentelescoop te 
zien, met op de achter
grond de sterrenwacht 
van Ajuda (1867). Links
boven zien we de maan. 
De zegel van €1.15 biedt 
plaats aan een moderne 
Cassegrain-telescoop, ge
noemde naar Nicolas Cas-
segrain, die dit telescoop
type in 1672 uitvond. Uit 
de vermelding 'Sterren
wachtvan Porto' (1948) 
valt wellicht op te maken 
dat deze telescoop in deze 
sterrenwacht staat. Rechts 
een kleurenfoto van de 
planeet Saturnus. 
De zegel van €1.75 is bij
zonder interessant van-

projectieplanetaria opge
steld in Amsterdam (het 
Artis Planetarium) en in 
Dwingeloo (het Plane
tron). De afgebeelde koe
pel behoort tot het plane
tarium C. Gulbelkian 
(1965). Linksboven de 
planeet Saturnus met één 
van zijn vele manen. Bij 
deze zegel is het wellicht 
nuttig om te vermelden 
dat de oplagecijfers van 
de zegels in deze serie 
sterk uiteenlopen. Van 
drie zegels werden er één 
miljoen gedrukt, maar 
van de achtste zegel 
slechts 250.000 stuks. 
Heel mooi is het blokje 
met de twee zegels, dat 
geheel 'thematisch ge
vuld' is. Op de linkerze-

aan de sterrenhemel 
toont, is een Spiegelteles
k o p naar het Gregory-
principe afgebeeld. Die 
telescoop dankt zijn 
naam aan de Schotse wis
kundige James Gregory 
[1638-1675), die be
schouwd wordt als de 
jitvinder ervan. Verder 
en portret van koning 

Lodewijk van Spanje 
[1861-1889). 
Koning Pedro V (1853-
[861) is geportretteerd op 
Je linkerzegel van €0.49, 
samen met (waarschijn-
ijk) de planeet Mars. Het 
nstrument is een lenzen-
cijker op een houten 
Iriepoot, ook wel Hol-

wege de afbeelding van 
een planetariumprojec
tor. Oorspronkelijk was 
een planetarium een be
wegend schaalmodel van 
het zonnestelsel, zoals 
het beroemde planetari
um van Eise Eisenga in 
Franeker. Bij het moder
ne projectieplanetarium 
worden de planeetbewe
gingen, samen met een 
natuurgetrouwe weerga
ve van de sterrenhemel, 
op de binnenzijde van 
een grote koepel gepro
jecteerd. Het prototype 
van het projectieplaneta
rium is het Zeiss-planeta-
rium, ontwikkeld in 
1923. In Nederland staan 

gel een armillairsfeer uit 
de achttiende eeuw met 
de naam van de sterren
wacht van Coimbra, ter
wijl op de rechterzegel de 
naam van de Polytechni
sche sterrenwacht in Lis
sabon is vermeld. Waar
schijnlijk slaat één van 
deze namen op het ge
bouw rechts. Op deze ze
gel is een theodoliet afge
beeld, die ook wordt toe
gepast in de landmeet-
kunde en in de meteoro
logie. Op de voorgrond 
zien we een imposante 
positie-micrometer. Zelfs 
de fabrieksgegevens zijn 
goed leesbaar! In het 
midden het oculair en 

rechts een klein richtkij-
kertje. De grote 'schijf is 
waarschijnlijk weer een 
astrolabium. 

HONGAARSE LUCHT
VAARTGESCHIEDENIS 
'Transport' is een onder
werp dat geregeld aan 
bod komt in het Hon
gaarse uitgifteprogram
ma; het levert vaak mooie 
zegels op. Over de twee 
zegels die op 14 maart 
verschenen (thema: 'ge
schiedenis van de Hon
gaarse luchtvaart') zullen 
de Luchtvaartverzame
laars in ieder geval geen 
klachten hebben. Dankzij 
de in drievoud afgebeelde 
vliegtuigen (de eigenlijke 
toestellen gaan vergezeld 
van twee technische teke
ningen) zijn het echte 
thematische aanwinsten. 
Een positief punt is ver
der dat de naam van het 
vliegtuig, de naam van de 
piloot en het jaar waarin 
de eerste vlucht plaats
vond, op de zegels zijn 
vermeld. Maar er is nóg 
een reden waarom de ze
gels aanwinsten zijn: de 
toestellen werden niet 
eerder op een postzegel 
afgebeeld. 
Op de zegel van 180 f 
staat de Libelle, een toe
stel voorzien van een 

Hongaarse motor waar
mee Janos Adorjan in ja
nuari igio opsteeg van 
het oefenvliegveld Rakos. 
De poging had niet veel 
succes, want het vliegtuig 
kwam maar enkele me
ters van de grond. Bij vol
gende pogingen liep het 
vliegtuig nogal wat scha
de op. Toch lukte het de 
piloot zijn vliegtuig weer 
te repareren, zodat hij op 
16 augustus om halfze
ven bij windstil weer een 
hoogte van tien ä twaalf 
meter bereikte. Het geluk 
was evenwel ook deze 
keer niet met hem. In een 
bocht brak de linker 
draagbalk van het vlieg
tuig, zodat het neerstort
te; de piloot liep ernstige 
verwondingen op. 
Adorjan besloot daarop 

nooit meer te vliegen. 
In 1914 stelden Hongaar
se kapitalisten geld be
schikbaar voor het opzet
ten van de Hongaarse 
luchtvaartindustrie. Al op 
30 april 1914 volgde de 
oprichting van de Hon
gaarse Lloyd-vliegtuig-
en motorenfabriek. Het 
bedrijf werd gevestigd in 
Aszód en in de buurt van 
deze plaats werd een 
vliegveld aangelegd. De 
naam Tibor Melczer op 
de zegel van 190 f ver
wijst naar de chef-ingeni-
eur van de fabriek. De 
Lloyd werd in de eerste 
oorlogsjaren in twee ba
sisversies geproduceerd: 
aanvankelijk met een 
huid van canvas, later op
gebouwd uit triplex. Het 
vliegtuig kreeg daardoor 
meer stabiliteit, terwijl 
door het gladdere opper
vlak de snelheid toenam. 

MOLENS IN DE 
PRO-PATRIAREEKS 
De jaarlijkse Pro Patria-
zegels van Zwitserland 
leveren nogal eens the
matische verrassingen 
op. Nu is december nog 
ver weg, maar de serie 
van 2002 zal de harten 
van vele Molenverzame-
laars sneller doen klop
pen. Een eerste blik op de 
afbeeldingen laat zien 
dat de relatie tussen de 
molens en water wordt 
benadrukt. Pro Patria stelt 
zich onder meer ten doel 
historische en cultureel 
waardevolle Zwitserse 
gebouwen die bij het wa
ter staan te beschermen. 
En dat heeft resultaat op
geleverd. Zo werd in de 
herfstvan het jaar 2000 
een vereniging van Zwit
serse molenvrienden ge
sticht. Net als bij ons is er 
in Zwitserland een jaar
lijkse Molendag: 11 mei. 
Op die dag kunnen in ge
heel Zwitserland molens 
en aanverwante gebou
wen worden bezichtigd. 
Op de zegels zijn jammer 
genoeg alleen de plaats
namen vermeld en niet de 
soort molen. Bij de eerste 
zegel van 70+35 r. kan 
dat tot verwarring leiden. 
Zo op het oog gaat het 
om een idyllisch hoekje 
van Oberdorf (kanton Ba
zel), maar het betreft hier 
toch echt een afbeelding 
van een graanmolen 
waarvan de oorsprong te
ruggaat tot de zestiende 
eeuw. De molen werd 
zo'n vijfentwintig jaar ge
leden buiten gebruik ge
steld. Afgaand op de foto 
in het postblad Focus on 
Stamps (2/2002) lijkt het 
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erop dat een waterloop 
met loopbrug aan de ach
ter- of zijkant van de mo
len de relatie met het wa
ter onderstreept. Op de 
overige zegels is hetwa-
terrad goed zichtbaar, 
zodat duidelijk is dat 
deze molens door water 
werden (of nog worden) 
aangedreven. 
De op de eerste zegel van 
90-1-40 r. afgebeelde mo
len in Lussery-Villars 
kunt u aan het riviertje de 
Venoge vinden. De molen 
wordt de komende jaren 
met steun van Pro Patna 
gerestaureerd. 

De opvallende molen in 
Bruzella (kanton Ticino, 
afgebeeld op de tweede 
zegel van 70-1-35 r.) staat 
in Vale Muggio. Hij werd 
in de Middeleeuwen ge
bouwd en is dankzij een 
zorgvuldige restauratie 
nog steeds in bedrijf Een 
klein museum voorziet 
de bezoekers van infor
matie over deze valleimo-
len. 
Het pittoreske molentje 
op de tweede zegel van 
90-1-40 r. staat in Büren 
a/d Aare (kanton Bern) en 
dateert uit de zeventiende 
eeuw. Verschillende on
derdelen van de molen 
zijn dringend aan restau
ratie toe. Hopelijk kan 
Pro Patna ook hier de hel
pende hand bieden. 
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het logo van het World 
Wildlife Fund (WWF) is 
voorzien. 
Op de zegel van €0.41 
zwemt een lederschild
pad (Dermochelys conacea), 
de grootste aller schild
padden. Het is een be
schermde diersoort. De 
tuimelaar (Tursiops trunca-
tus) op een van de twee 
zegels van €0.46 laat zijn 
gebruikelijke zonnige ka
rakter zien. Niet zo 
vreemd, want het is waar
schijnlijk het meest so
ciale dier in zijn soort; de 
tuimelaar zoekt mensen 

graaf poseert met een air 
van 'Kijk mij eens'. 

VOETBAL 
Nu Oranje niet van de 
partij is in Korea en Ja
pan, heeft het Wereld
kampioenschap 2002 
voor ons land een groot 
deel van zijn aantrekke
lijkheid verloren. Ook is 
de oogst van de tot nu 
verschenen zegels nog 
niet echt denderend. Al
leen de uit zes zegels be
staande serie van het ei
land Man (actiebeelden, i 
mei jl.) viel enigszins op. 

lijkt mij voor dit thema 
een regelrechte aan
winst. 

Maar er is nog een ande
re reden om vooral deze 
zegel in de collectie op te 
nemen. De Noorse PTT 
dacht de 27-jarige Noor
se arbiter Lars Johan 
Hammer te hebben afge
beeld, maar al spoedig 
bleek dat men zich 
schromelijk had vergist. 
Meer daarover in de ru
briek 'Uit de wereld van 
de filatelie', elders in dit 
nummer. 

ZEEDIEREN 
Om te vermijden dat ik 
word beticht van 'overbe
lichting' van Frankrijk 
zou ik dat land eigenlijk 
een tijdje buiten deze ru
briek moeten houden, 
maar de serie Zeedieren 
(6 mei jl.) stal mijn the
matisch hart. Dus toch 
maar. De vier zegels zijn 
ook verkrijgbaar in een 
velletje, dat - in tegenstel
ling tot de zegels - van 

eerder op dan dat hij ze 
mijdt. 

Op de andere zegel van 
€0.46 maakt een zwaard
walvis of orka (Orcina 
orca) een spectaculaire 
sprong; het resultaat is 
een leuke zegel. 
Diezelfde kwalificatie is 
al helemaal van toepas
sing op de zegel van 
€0.69, waarop een gewo
ne zeehond (Phoca uituli-
na) keurig voor de foto-

Daarentegen was ik met
een geïmponeerd door de 
serie van vier ronde ze
gels die Noorwegen op 
12 april uitgaf ter gele
genheid van het hon
derdjarig bestaan van de 
Noorse voetbalbond. Dat 
Icwam vooral door de ze
gel met de afbeelding van 
een zeer beslist ogende 
scheidsrechter. De overi
ge actiebeelden zijn ook 
wel leuk, maar de zegel 
met de scheidsrechter 
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AANGEBODEN 

T.k. mooie postfr. verz. Ned. In 3 
Leuchtturm alb.in een koop 
C K Brouwer. Tel 0180-520826. 

Zwitserland op plaatsnaam, 
vanaf 1840 2800 Brieven, 
ansichten, kaarten, carnets, etc. 
Th. Verdemus. Tel: 026-4430150. 

Indonesië postfris i e kwaliteit 
1949-1992. 2 Albums. Zegels-
bloks-boekjes+ris. Waarde 
€ 2 8 0 0 , - Aannemelijk bod 
gevraagd. J.H. Grimmelt. 
Fax: 026-3523215. 

lersey-Guernsey-man. postfris 
1969-1992. ie Kwaliteit Zegels-
blokken-postz.boekles. 
Waarde € 2400,-. 3 Albums 
Bod gevraagd. J.H Grimmelt. 
Fax: 026-3523215. 

Farcer postfris 1975-1993. 
Zegels-blokken-vellen-Fdc. 
2 Albums Suriname postfris 
1975-1992. Zegels-blokken-vel-
len-boekjes Fdcnr 1167A 
5 Albums Waarde € 4000,-. 
Bod gevraagd. J H. Grimmelt. 
Fax: 026-3523215. 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax: 046-451 27 51 
Ook rariteiten' 

Liechtenstein € we buy all mint 
s tamps . Please ask for order now 
the World biggest buying lists 
(postage charge for each list US 
$/Euro 2 00). Jürgen Wolff S+S 
G m b H , Flughafenstr 61, 
D-53842 Troisdorf 
Fax +49 2203371546 or 
free of any charge at 
w w w , wolfiT-sammeln.de 

Qatar- we buy all mmt 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 +49 
2203371546 or free of any charge 
at www.woIffF-sammeln.de 

Kilowaar, 59% herdenkmgsze-
gels: 50 grams Ijsland- € 20,-; 
n o grams Fmland - € 10,-, 140 
grams Noorwegen, Denemarken 
of Zweden - € 10,- in een brief of 
op g i ronummer 1624853 Franco 
thuis Correspond in English. 
LennartRunfors , Godandsgatan 
I, SE-602 17 Norrkoping, 
Zweden. Email 
len n a It. ru nfbr$(^swipnet. se 

Kilow. Duitsland, ikg. 
€ 3 5 , - ( g r f ) Postr 972073 
G. Schonewille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286LDRiiswi]k 

Duitsland, 200 versch. grf. 
€ 12,-. Postr 972073 
G Schonewille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286 LD Rijswijk. 

In- en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collecties. 
M. Breedt Bruijn, 
tel: 033-4946980 of 
06-14679827 (Leusden). 

Nederland & Ver. Europa 
pfr. -I- gest. v.a. nr. i Bijna alles 
in voorraad. Stuur uw no. , 
ontvang mijn prijs F Ghyben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar 
Tel./fax: 0316-529241. 

Rusland collecties 20% MicheL 
C.J van Beveren, Apollostr. 351, 
3024 TC Rotterdam 
Tel 06-23587327. 

USA precancel catalogi. Town en 
type cat. 6e editie 1998 € 30,-; 
bureau cat., 4e edme 1997 € 12,-; 
silent precancels 1995 € 25,- ; 
printed dated type cat. 2001 
€ 30,-, city type coils update 
2001 € 10,-, Hibernian spec. 
Ierland cat. € 23,- + portokos
ten, girorek.: 6868218. Henry 
Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo 
Tel 0546-532155, 
email- hkuipers.3@hccnet.ni 

Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwqes gehele wereld. 
Redelijke prijzen. H Sundquest, 
J. Perkstr. 39, Papendrecht. 
Tel 078-6153386. 
Email: sundquest@planet.nl 

Ned. kinderbedank. maxi 
numkrt . FDC blanco getypt PFR 
autbj., redelijke prijs. J. Laman 
Trip, tel: 0499-474 ^63. 

Israël, gest en pfr m tab cpl vel
len, tab-, plate blokken fdc's enz. 
W.O Cornehssen 0348-423035 

Kilowaar. Prima kwaL 200 gr. 
Grf wb nieuw Zwitserland € 12,-
W-Eur. € 12,- Duitsland € 8,-
Nederland € 8,- Bank 894812335 
H.J. de Vries, Heemskerklaan 16, 
2181XR Hillegom 
Tel: 0252518302 

Postzegels België, Frankrij'k, 
Engeland, Duitsland en 
Zwitserland van begin tot 1985. 
Gaarne uw manco 's en telefoon 
Alles voor 25 %. Verder treinen 
postfris de hele wereld. 
P Bijhouwer, B.Bakenstr. 3 
Winkel. Tel:0224-54i55i 

Partijen, groot en klein. Ook 
losse verkoop Centro Filatehco, 
0348-423885, 
www.centrofilatehco nl 

Ned. 500 versch. zegels 
(grf + Asl) € 14,= Giro 972073 
G.Schonewille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286LDRjiswijk 

T.k. 215 verschillende F.D C 's in 
zeer goede staat; 90% onbeschre
ven nrs. 86 t/m 327. Cat. waarde 
€ 625,- prijs slechts 22% a 625,-
is € 137,-. C. v.d. Does, tel: 0180-
314 720 bgg 013-507 70 56. 

Eurocat Europa Inkoop/verkoop 
Cept en uitgebreid meelopers 
zegel(s)-blokken-vellen-onge-
tand etc. Ook voor uw manco 's 
en nieuwtjes Tel 0180-520069 / 
fax: 0180-523342 E-mail 
pIuijmpies@hotmail.coni 

Duitsland: 2001 pfr € 90 gest 
€ 6 5 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 e n 2 c t € 5 Prijslijst Duitsl. 

Nederland postfris v.a. 35%. 
Nederland gebruikt v.a. 32%. 
Tevens België. T van Wijck, 
tel.: 0115-622474 

Te koop complete collectie post
zegelmapjes. P n.o.t. C van 
Bergen 023-5616768 

Bod gevraagd^ 100 x 100 verschil
lende Ned. zegels. 
Tel.nr. 070-5117351 

Maandblad Filatelie vanaf 1950 
tegen annoncekosten af te halen 
in Eindhoven 
Br.o.nr. Fil. 020601 

Gratis prijsl Japan, Formosa etc, 
Turkije, Duitsland uitgebreid met 
alle gebieden, België, Luxemb, 
Frankr en Kol, Engel en Kol incl, 
Malta, Gibraltar, Ierland, Cyprus, 
Kanaaleil. Vaticaan, Griekenl, 
Joegoslavië, geheel Scandinavië 
incl. Ijsland, Zwitser], Oostenr, 
Spanje, Italië en geheel Oost 
Europa incl Balt-Staten en 
Kroatië en verzamelingen gehele 
wereld. Zeer uitgebreid, no van 
Yvert/michel. G v.Toor. Lingedijk 
77A, 4247 EG Kedichem. 
0183-567203 Fax.0183-567204. 
Email:gtoort@chello.nI 

Canada 100 versch. grf met nwst 
€ 7; 200 ld € 10; 10 versch 
series van 45 st. € 7; 20 series id 
€ 13; 30 sieries € 1 9 , manco-
lijst Can. welkom giro 1282149 
mv J. Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen 

Duitsland 500 versch gr f € 16. 
Postr 5544726 A. v.d Vegt, De 
Paarl 30,1191 RL Ouderkerk a/d 
Am«rp] Amstel 

DDR ** kompl. jrg. 20% vanaf 
1965 Arkenbosch 
Tel 0455463016, 
email- carkenbosch@)home.nl. 
Ook: manco 's . 

Te koop Portugal 180 zegels 
gestempeld, varia van anno 
1866 - heden € 30,-
Tel: 0475-595550 (part.) 

D.D.R.PF. 15% Michel 
nr 3295/3321 + kleinbogen 3325. 
Ook in aantallen 
Br.o.nr. Fil. 020602 

Album Israël postfris zegels met 
tap. Cat.w € 360,-. PrijS: € 45,-
G Pertien Tel: 0343-513050 

700 W-Europa of 1400 Wereld. 
€ 5,- in brief of giro 3330084 
Boetskes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Verzameling IJsland + boekjes 
€ 90,- Verz. 
Bayern/Württemberg etc € 40,-. 
2 Boeken O-Dtsland + blokken 
€ 75, - D.reich € 40,-. Koehorst 
Tel: 0481-466175 

Bod gevr. Ver. Eu. Cept. Van 
1956-1992. Evt 2001 Postfris. 
M vd. Sluis Tel: 0512472123 

Email, mvdsluis@planet.nl 

GEVRAAGD 

Firmaperforaties. Koop of ruil 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum 
Tel 035-6234423. 

Gestopt met postzegels verzame
len? Verzamelaar komt bij u 
langs. J. Dekker, 0299-621339. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H M. van Dijk, tel: 055-3660475. 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W.J. Manssen. Laan 
der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk. Tel. 0341417980 

Nederlandse veilingcatalogi van 
voor 1970, voor studie. H. 
Vleming. Tel.053433398 
(na 19 00 u) 

Mooie collecties vd hele wereld 
Gratis taxatie/vlot afgehandeld. 
W.v d.Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of 
Tel:070-3272io8 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels 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 

Gestopt met postzegels verzame
len? Verzamelaar komt langs en 
geeft goede prijs. J. Dekker, 
0299-621339 

Wie heeft een verzameling USA 
te koop? Ook Revenues, Locals 
en Carters, Officials, Newspapers 

zijn welkom Houtman 
tel: 033-4621819 

Beatrix-verzameling en compleet 
jaar 2000 p f J, Maasdam, Keizer 
Karelpl. 6, 6511 ND Nijmegen 
Tel: 024-3600324 

Ruilen: Gevr. frankeergeldige 
postz. Ned. Aangeb.. Ned., div. 
landen en motief postfris en 
gestempeld. H. Bergman: 
0596-615311 

DIVERSEN 

www.aephilatelie.nl Voor 
betaalbare prijzen van Nederland 
+ O R. Geen internet, dan 
010-5222914 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S.Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzending Inl • L. v d. Brun, 
V. Kinsbergenstraat ^^, 2518 GV 
Den Haag, tel. 070-3460328. 

Israel: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen. Inl. A. 
Bouwense, tel: 0113-212 762, 
email: a.bouwense@wolmaiLnl 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en Gebieden. Blad, meetings, 
veiling, rondzending, bieb. 
Bel 070-386 02 32, zie 
www.sgbritannia.nl see you' 

100 Gr Form zegels vn sport 
vogels (geen zangv), dieren (geen 
vissen, vlinders, reptielen). 
125 Zeis retour vn uw keuze 
F.B. Bik, Stoutenburgi , 
6714 HN Ede 

www.tijdvooreenfeest.nl 
A.A. van der Meij-arrangemen-
ten. Tel: 070-382 50 37. 

Spanje/Portugal: blad, veilingen 
H Veen,2e Stationsstr. 258, 2718 
AC Zoetermeer; 079-3611910 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Postregê^ 
W. van der Bijl I) 

J=±=J 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://wolfiT-sammeln.de
http://www.woIffF-sammeln.de
mailto:hkuipers.3@hccnet.ni
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.centrofilatehco
mailto:pIuijmpies@hotmail.coni
mailto:gtoort@chello.nI
mailto:mvdsluis@planet.nl
http://www.aephilatelie.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.tijdvooreenfeest.nl
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U WORDT HARTELIJK VERWELKOMD IN DE STAND VAN 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 
OP DE INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS AMPHILEX 2002 

^ * WAT KUNT U VERWACHTEN? 

UIT VEILING 589 VAN 7-11 SEPTEMBER 2002 
• Bezichtiging van alle losse kavels 

• Verzamelingen uit de Sexy Snoopy Collection 

OVERZICHT SEPTEMBER 2000 - MEI 2002 

INFORMATIE OVER ALLE MOGELIJKHEDEN OM UW 
COLLECTIE BIJ VAN DIETEN TE LATEN VEILEN 




