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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILINC 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

ÄMPHILEX 2002 
30 AUGUSTUS T/M 3 SEPTEMBER 
ONS STANDNUMMER 505-506 

TIJDENS DEZE SHÖwirïiÉT M O G E L I J K M L O S S E KAVELS UIT ONZEvftLiNG 
VAN 12 T/M 20 SEPTEMBER TE BEZICHTIGEN 

Deze veiling z2djx£derom een schat aan filatelisti^ch materiaal bevatten 

IJ ontvingen een van de grootste engrospartijen | 
Wereld die ooit in Nederland ter veiling gekonien î  
Tevens bijzonder veel losse kavels Nederland & Overzee, Buitenland 

en eén enorm aanbod van collecties en partijen. 
Een mooie gelegenheid om onze internationale w l i n g te bezoeken fï 

Het zal tijdens de beurs mogelijk zijb uw collectie ter veiling bij ons aan te bieden^ 
Ons team van beëdigde makelaars en taxateurs zal uw collectie met zorg taxerei^ 
en u over de mogelijkheden van veilen of verkopen via ons 
veilinghuis informeren, desgewenst kan uw collectie als nagekomen 
inzending aan onze aankomende veiling (9 dagen later!) worden toegevoegd. 

y ^ ^ LEEUWENVELDSEWEG 14- 1382 LX W E E S P / ) ^ ^ 
" ^ L I N G , TEL 0294-433 020/WWWNPV.NL, 



WELKOM OP AMPHILEX 2002 
VRIJDAG 3 0 AUGUSTUS - DINSDAG 2 SEPTEMBER 

ZIE DE AMPHILEX FOLDER VAN PHILAPOST IN DIT MAANDBLAD 

! GRATIS ! 
VERLOTING 

Doe tevens 
mee met de 

GRATIS 
verloting 
tijdens de 
Amphilex 

Tentoonstelling 
2002 

en maak kans 
op de niet 
menselijk 

til ba re /^ 
SCHATKIST ^ 

met 
100.000 

postzegels! 

Kijk in het 
HART van de 

Amphilex 
Folder van 
Philapost 

voor 
het 

deelname-
formulier aan 
de Verloting! 

ENTREE 

^ 
HILAPOST 
:IJrJ!«ld!IM.lJJrm? 

BELLEN 

FAXEN 

0 1 0 - 2 6 6 7 8 2 8 

010-511 83 21 

SCHRIJVEN 

SURFEN 

MAILEN 

rOSTDUS 9 0 , Z 0 3 U A b 
Berkel en Rodenrijs 

www.ph i lapost .n l 

via de site: 
www.philapost.nl 

WONDERLIJKE-WONDER-TAS 

Koop de gesponsorde Wonderlijke-Wonder-Tas 
t.w.v. € 50,= voor slechts € 5,=! 

Kijk in het HART van de Amphilex Folder van Philapost 
voor de aanbiedingen en deelnameformulier! 

Maximaal 1 per persoon! 
Alleen tijdens Amphilex aanwezige personen kunnen 

een beroep doen op deze aanbieding. 

http://www.philapost.nl
http://www.philapost.nl
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1892 
EERSTE POSTZEGELVEILING IN NEDERLAND 

f# 
l BRIEFKAART 

%'^''^^"% VA,-yZl Diëten fy 

**t óf^'^*^'"""-'. 

2. Ic. van 2)ieten 3 r . - Boek- en f ostzegelhandel. 
45 DELFTSCHEVAART, hoek St. Jacobstraal - ROTTERDAM. 

Nu, 110 jaar en 588 postzegelveiling^TTIater, 
staat de naam Van Dieten nog immer garant voor topkwaliteit, 

betrouwbaarheid en service in dienst van de filatelie 

U BENT VAN HARTE WELKOM IN STAND 
OP DE AMPHILEX 

/4 VAN DIETEN * 
'POSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 

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

postbanknr. 17369, bankrek.nr. 423117335 

t . i ^ ^ # r..xt,.4^^ y 

mailto:info@vandieten.nl


WEDEROM DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN NOG HOGERE PRIJZEN 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 
Opmerking 

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

1) incl 1 

Inkoop 
in EURO 

300,00 
80,00 

8,00 
10,00 
90,00 
49,00 
17,00 
49,00 
50,00 
47,00 
50,00 
29,00 
39,00 

Jaar 
ZÉ 

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

Aantal 
:gels/bl in 

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

Inkoop 
EURO 

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

100,00 
60,00 
72,00 

110,00 
90,00 
85,00 
87,50 
80,00 
70,00 

Jaar 
ze 

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

-lechtenstein- 2) Excl Liechtenstein 3) Incl Sp Andorra- 4) Excl Sp Andorra- 5) Exc 

TOTAAL INKOOP CEPT 1956-1992 ** € 3150, 

Aantal 
gels/bl 

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

blok Albanië 

Inkoop 
in EURO 

32,50 
47,50 
80,00 

155,00 
110,00 
120,00 
135,00 
130,00 
125,00 
130,00 
120,00 
130,00 
140,00 

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 
18,50 
18,50 
18,00 
18,00 
29,00 
17,00 
19,50 
11,00 
11,00 
5,50 
5,50 
3,00 
2,00 
8,00 
8,00 
7,00 
2,00 
7,00 

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'DEDIEZE" ^^3«: 
* . . 

* * 
• Nieuwstraat 8 

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

EURO 
8,00 
8,00 
2,00 

30,00 
9,00 
9,00 

10,00 
9,00 
8,00 
8,00 

10,00 
9,00 

10,00 
10,00 
13,00 
11,50 
10,00 
6,50 

Jaar Land 

1987 

1988 

1989 

Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
San Marino 

1990 Azoren 

europost@euronet.nl 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 
Oper 

Cyprus Turks 

EURO 
10,00 
13,50 
10,00 
9,00 
9,00 

13,50 
9,00 
9,00 
9,00 

13,50 
9,00 
9,00 
9,00 

15,00 
12,00 
10,00 
9,00 
8,00 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

Jaar Land 

1991 

1992 

1961 

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

San Marino ve' 

CEPT infonummer: 073-6841807 

ingstijden winkel: d mderdag en vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

EURO 
9,00 

12,00 
9,00 
9,00 
3,00 
9,00 

12,00 
9,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

12,00 
18,00 
8,00 
3,00 

95,00 

mailto:europost@euronet.nl


LOSSE SERIES 

Jaar Land EURO 
1956 Luxemburg 
1957 B R D - m w m 

Luxemburg 
Zwitserland 

1958 Duitsland 
Saar 

1959 Duitsland 
Luxemburg 
Nederland 
Zwitserland 
Zwits PTT 

1960 Engeland 
Ierland 

1961 San Marino 
1962 Cyprus 

Monaco 
1963 Cyprus 

Ierland 
Monaco 
Portugal 

1964 Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 

1965 Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1966 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1967 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Nederland ff 
Noorwegen 
Portugal 

1968 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1969 And Fr 
Cyprus 
Finland 

250,00 
3,00 

65,00 
1,50 
1,50 
1,00 
1,00 
1,50 
2,00 
1,75 

25,00 
4,00 

25,00 
15,00 
40,00 

1,50 
35,00 

1,00 
1,00 
8,00 

25,00 
1,00 
5,00 
1,00 
1,25 

11,00 
18,00 
0,50 
1,00 
8,00 
1,50 

24,00 
1,00 
2,00 
1,00 
2,00 
1,00 

20,00 
7,50 
2,00 
0,50 
1,50 
0,50 
1,00 
1,00 

22,00 
10,00 

1,25 
1,00 
1,00 
1,50 

24,00 
0,50 

10,00 
1,25 
1,00 

Jaar Land EURO 
Griekenland 
Monaco 
Portugal 
Zweden 

1970 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Ilsland 

1971 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1972 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1973 And Fr 
Finland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
IJsland 

1974 And Fr 
AndSp 
Cyprus 
Finland 
Ierland 
Portugal 
Turkije 

1975 AndSp 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Port fosfor 

1976 And Fr 

1,00 
3,00 

30,00 
3,50 

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

30,00 
1,50 
1,50 

13,50 
1,00 
1,50 
1,50 
1,50 
6,00 

24,00 
1,00 

17,00 
6,00 
2,00 
1,00 
7,00 
1,50 

15,00 
1,50 

12,00 
0,75 
1,50 
4,00 
1,25 

40,00 
1,50 
1,50 

15,00 
1,50 
1,00 
1,50 
3,50 

48,00 
2,00 
1,50 
2,00 
1,00 

45,00 
15,00 
3,00 

Cyprus Grieks 1,00 
Cyprus Turks 1,00 
Finland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1,00 
1,00 
1,00 

50,00 
3,00 

Jaar Land EURO 
1977 And Fr 5,50 

Cyprus Grieks 2,00 
Denemarken 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 

1978 And Fr 

1,00 
3,00 
1,25 
4,00 
5,00 
5,00 

Cyprus Grieks 1,25 
Cyprus Turks 3,00 
Denemarken 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 

1,00 
5,00 
2,00 
1,25 
5,00 
3,00 

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

1980 And Fr 
Cyprus Turks 
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 

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

Cyprus Turks 20,00 
Denemarken 
Finland 
Griekenland 

1,00 
3,50 
1,00 

Jaar Land EURO 
Itahe 
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 Azof Mad 
Cypr Turks 
Finland 
Ierland 
Itahe 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
IJsland 

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

1988 And Fr 
Azor wit" 
Cypr Turks 
Denemarken 
Finland 
Gibraltar 
Luxemburg 

4,00 
1,00 
1,00 
1,50 
9,00 

10,00 
3,00 
1,00 
2,00 
4,00 
2,50 
1,50 
1,00 
2,00 

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

15,00 
1,50 
1,00 
4,00 
2,50 

18,00 
3,50 
1,50 
1,50 
1,00 

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

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

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 2wrd 3,00 
Monaco 1,50 
San Marino 10,00 
Turkije 7,50 
IJsland 4,00 

1990 And Fr 2,00 
Azoren 2 wrd 3,00 
Cyprus Turks 2,00 
Denemarken 2,00 
Finland 3,50 
Luxemburg 2,50 
Madeira2wrd 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 3,50 
Luxemburg 1,50 
Madeira 2 wrd 2,50 
Monaco 1,50 
Noorwegen 2,00 
Portugal 2wrd 2,50 
Turkije 5,00 
IJsland 4,00 

1992 And Fr 2,50 
Azoren 2,00 
Cyprus Turks 2,50 
Gibraltar 2,50 
Madeira 2,00 
Monaco 2,00 
Portugal 2,00 
Roemenie 7,00 
Turkije 2,50 
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, of contante betaling bij levenng m de winkel 
Levering, minimaal € 200,-, per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijs
wijzigingen 

* * * • 
• EUROPOST "DE DIEZE' E-Mail: 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 winkel: donderdag en vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

mailto:europost@euronet.nl


1 I jgglgid i t tJ IMmWiHl 

ifr ,̂„ r̂  
ip^fe^ 
E ^^^iï^ËiPlMi«iiilpilifeli^ÉI 

Ned. Indië 
postfris zonder 
plakker 
1 XX + C 440,— 
4 XX 17,— 
6 XX 30,— 
10 XX 20,— 
23 XX 20,— 
24 XX 33,— 
27 XX 95,— 
30XX + C 325,— 
31/36 XX 180,— 
(6w) 
40/47 XX 80,— 
48/57 XX 280,— 
58 XX 145,— 
62 XX 7,— 
67a XX 60,— 
71a XX 16,— 
74a XX 64,— 
77a XX 195,— 
63f/78f XX 179,— 
(13w) 
85f XX 70,— 
95f XX 34,— 
96f XX 22,— 
133 XX 45,— 
134 XX 36,— 
135/37 XX 35,— 
138/41 XX 27,— 
160/66 XX 295,— 
167/70 XX 24,— 
171 XX 2,50 
172/75 XX 36,— 
176/79 XX 16,50 
181 XX 15,— 
182/85 XX 18,— 
186/94 XX 15,— 
195/04 XX 70,— 
209 XX 45,— 
210 XX 54,— 
211/15 XX 40,— 
216 XX 3,— 
217/20 XX 30,— 
221/25 XX 12,50 
226/27 XX 3,30 
228/29 XX 8,— 
230/34 XX 12,— 
235/38 XX 4,— 
239/40 XX 2,70 
241/45 XX 10,— 
246/52 XX 8,— 
253/59 XX 82,— 
260 xx+C 275,— 
264 XX 47,— 
266/71 XX 8,50 
269/70axx 5,— 
269/70bxx 5,— 
273 XX 3,— 
277 XX 33,— 
278 XX 35,— 
280 XX 135,— 
281 XX 13,— 
282/85 XX 15,— 
286 XX 16,— 
287 xx+C 240,— 
288 XX 40,— 
289 XX 225,— 
290/92 XX 12,50 
293/07 XX 20,— 
304/16 XX 7,50 
326/32 XX 14,— 
337/46 XX 85,— 
(goed getand) 
351/61 XX 198,— 
Lp.1/5 XX 39,— 
Lp.6/10 XX 44,— 
Lp.13 XX 27,— 
Lp.14/16xx 55,— 
Porto 
41/48 XX 22,— 
49/52 XX 46,— 
49a/52axx 55,— 
53/65 XX 1 1 , — 

Ned. 
ongeb 
1 X + 
1 fraa 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
6Fb 
13B 
17/22 
18B 
19B 
23/30 
31/37 
40/47 
48/57 
58/59 

» 

il 
I M 

ndic 

NED. INDIË 1 
NW. GUINEA 
INDONESIA 
\ t __C A r\^r\ / _ _ i i _ / ^ l 1 r~»^^\ 1 
van 

1 
r. plakker 
C 

(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
(x 
x 

(X 
(x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 

40a/49a x 
60/61 
63/80 
79A 

X 
X 
X 

63a/68a x 
67a 
70a 
71a 
74a 
76a 
79a 
81/98 
83f 
85f 
89f 
90f 
92f 
94f 
95f 
96f 
97f 
98f 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

99/114 X 
115/28 X 
129/34 X 
135/37 X 
135f X 
138/41 X 
141A X 
142/48 X 
149/59 X 
160/66 X 
167/70 X 
172/75 X 
176/79 X 
181 X 
182/85 X 
186/10 X 
211/15 X 
217/20 X 
221/25 X 
228^9 X 
230/34 X 
241/45 X 
246/52 X 
253/59 X 
260 
261 
262 
263 
264 
265 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

266/71 X 

180,— 
6 6 , 

155,— 
5,50 
3 , 

60,— 
5,50 

28,— 
4 1 , 
11,50 

4,— 
1 5 , 

67,50 
1 5 , 

2 5 , 

1 6 , 

50,— 
78,— 
80,— 

225,— 
44,— 
50,— 
12,50 

180,— 
78,— 
19,50 
69,50 
77,— 
33,— 
98,— 

125,— 
32,50 
28,50 
15,— 

4,— 
4,— 

16,— 
17,— 

198,— 
135,— 

2,50 
20,— 

3,50 
22,— 

6,50 
5,— 
9,50 
6,— 

150,— 
1600,— 

14,— 
30,— 
32,— 
11,50 

150,— 
5,50 

67,50 
12,— 

120,— 
95,— 

8,— 
11,25 

5,50 
5,— 
5,75 

60,— 
8,— 
9,— 
5,50 
3,30 
4,50 
3,25 
4,— 

28,— 
225,— 

9,50 
48,— 
20,— 
17,— 
14,75 

4,— 

Nrs. NVPH, Indonesia volgens Zonne 
plakker, x=ongebr. met plakker, (x) = c 
geen teken mooi gebruik t o f bij NNG 
levering. Aanbod geldig voorzover de 
Geen winkel , bezoek gaarne 

J.H . i 

na telef. 

aCK 
R0SENDAEL21121HH LA 

ai 4uyo nen 
Ned. Indië 
ongebr. plakker 
274/76 X 3,— 
277 X 22,— 
278 X 25,— 
279 X 3,— 
280 X 90,— 
281 X 8,— 
282/86 X 19,50 
286C X 12,50 
286D X 12,— 
287 X 198,— 
288 X 28,— 
289 X 175,— 
290/92 X 10,— 
293/97 X 16,25 
345 X 19,— 
346 X 40,— 
351/61 X 140,— 
359 X 24,— 
360 X 45,— 
361 X 66,— 
371 X 4,50 
374/88 X 120,— 
Lp.1/5 X 9,— 
Lp.6/1 Ox 6,— 
Lp.13 X 9,50 
Lp.14/16 X 15,— 
Porto 
5/13 X 95,— 
14/22 X 78,— 
23/39 X 25,— 
41/48 X 18,— 
49/52 X 35,— 
Dienst 
1/7 X 64,— 
1f X 10,— 
5f (X) 150,— 
8/27 X 77,— 
26Afa X 7,— 
27Cfa X 35,— 
Brandkast 
1/7 X 170,— 
Indonesia 
RIS3/25X 250,— 
Ned. Indië 
mooi gebruikt 
1 goede 70,— 

randen 
1 fraai 35,— 
2 88,— 
3/16 110,— 
div. tandingen 
leverbaar, gaarne 
mancolijst 
5G (x) 98,— 
8G 6,— 
9G 12,— 
21 16,50 
24 15,50 
30 25,50 
31f 5,— 
60 5,50 
61 27,50 
60A 40,— 
61A 68,— 
80 36,— 
97 3,— 
98 40,— 
65a 5,50 
66a 4,50 
68a 4,— 
69a 4,— 
70a 4,— 
71a 4,— 
77a 10,— 
78a 8,— 
65f 5,— 
68f 3,— 
76f 7,50 
78f 16,— 
70fa 35,— 

sloem cat. xx=post f 
3ngebr. zonder gom 
P). Bij opdracht bo\ 
voorraad strekt. Po 
afspraak. 

ERMANN 
MDSMEER  Tel. ( 

0 ^tu i  iu j 
Ned. Indië 
mooi gebruikt 1 
89f 6,— 
95f 12,50 
96f 7,50 
135/37 13,50 
149/59 155,— 
160C 78,— 
165 18,— 
166 84,— 
167/70 7,50 
172/75 9,50 
176/79 4,60 
182/85 3,50 
186/10 18,— 
201 4,40 
209 8,— 
217/20 7,50 
221/25 4,50 
230/34 3,— 
241/45 2,75 
256 15,— 
262 —,— 
264 8,— 
265 4,40 
269/70a 4,50 
278 27,— 
280+C 225,— 
288 —,— 
289 90,— 
290/92 7,70 
293/97 10,80 
345 10,— 
346 39,— 
goed getand 
359 6,— 
360 2 1 , — 
361 44,— 
Porto 
1+C 198,— 
2 66,— 
2 fraai 23,— 
3 15,— 
4 1 1 , — 
14/22 16,50 
34 1 1 , — 
38 6,— 
49/52 36,— 
52 los 30,— 
53/65 12,50 
Noodstempel 
1 bnef 100,— 
Indonesia 
RIS hoge waarden 
21/25 120,— 
Indonesia 
onafhankelijk 1 
nrs. Zonnebloem cat 1 
1/11 XX 198,— 
12 XX 6,50 
13/14 XX 1,50 
15/23 XX 3,50 
24/38 XX 158,— 
41/63 XX 398,— 
veel series en 
blokken 
Indonesia leverbaar 
a 40% cat. waarde 
Prijslijst in aan

maak. Gratis toe

zending. 
Ned.Nw.Guinea 
1/9 XX 9,— 
10/18 XX 33,— 
19/21 XX 24,— 
22/24 XX 17,75 
22/24 (0) 17,50 
30/37 XX 8,— 
rest op aanvraag. 
UNTEA 
1/19 1 XX 24,— 
1/19 1 (0) 28,— 

ris zonder 
of nagegomd, 

/en € 150 ,  f ranco 
stgiro 271040. 

>204823966 | 

Het tropische eiland Anguilla is het noordelijkste eiland van de eilanden 
groep behorend bij de Lesser Antilles en heeft 11.000 inwoners. Anquilla 
is bekend om zijn witte stranden, kristalhelder water, rust, culinaire heer
lijkheden en exotische, kleurige postzegels. 

Het Anguilla Philatelic Bureau geeft jaarlijks 6 zegels uit, inclusief 23 
lokale thema's. Dit tot groot genoegen van de verzamelaars, die waarde

volle culturele infonnatie krijgen en tevens kennis nemen van de historie 
van het eiland. 

In deze uitgave van Filatelie ziet u 3 uitgiften van 2002. 
Vuurtorenwachters van Anguilla hebben al meer dan een eeuw gewaakt 
over de vuurtoren op Sombrero (een kade aan de noordkant van 
Anguilla). Maar in oktober 2001 is de vuurtoren gesloopt en vervangen 
door een automatisch systeem dat werkt vanuit de luchthaven van 
Anguilla. Het Anguilla Philatelic Bureau eert met deze postzegeluitgifte 
de vuurtorenwachters die hun leven hebben gewijd aan het in stand hou
den van het Sombrero vuurtorenlicht. 

%liu ÜMTTf 

. ^ ^ y ^ ■»■■■t'^ 

Het jaar 2002 markeert 20 jaar sociale verzekering 
in Anquilla. De Sociale Verzekeringsraad werd bij 
verordening opgericht in 1980, maar trad pas in 
werking op 1 januari 1982, onder de leiding van 
voormalig eerste minister James Ronald Webster. 

Een systeem werd opgezet om te komen tot een volksverzekering voor de 
arbeiders van Anguilla, zodat er voorzieningen waren voor de arbeiders 
en hun gezinnen bij ontberingen. De kunstenares Mrs. Joanne Mason 
schildert de diverse organisaties en voorzieningen waar de sociale verze
kering aan bijdraagt. 

De Britse marineschepen worden beschouwd als de 
meest onoverwinnelijke. Bekend om hun krachtige 
artillerie, snelheid en voortdurende patrouilles zowel 
op de Britse wateren als op de Britse territoriale 
wateren. De Royal Navy heeft zich in de laatste 
anderhalve eeuw ontwikkeld tot een formidabele krijgsmacht. Het 
Anguilla Philatelic Bureau heeft 6 oorlogsschepen van de koninklijke 
vloot er uitgelicht, namelijk: HMS Hood, Warrier, Formidable, Antrim 
Dreadnought en Ark Royal. 

Anguilla's volgende uitgifte zal een herinnering zijn aan het gouden jubi
leum van Koningin Elizabeth II. 

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

mailto:angstamp@gov.ai
http://www.gov.ai/angstamp


f O f FELZMANN-AUKTION 
28.  31. Ausist 2002 

Commission internationale Slesvig, Flensburg. >i 

Al d 

UNl'JW POSTALE 

^ /̂•ne 

/7fn 4/rt . f'^'' 

1:14 ^ i l ^  ^ ^ ^ ^ 
S.V"» 

■ • ■ ' > ■ , 

mit einer enormen Bandbreite besonders frischen und preiswerten Materials aus allen Bereichen 
der deutschen und internationalen Philatelie dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. 

U. a. Danzig in postfrischer LuxusQualität, enormer "Alle Welf'Bestand ** und auf ISI, etc. 

LUFTPOST-SONDERKATALOG Ï 
"ESCHELBACHCOLLECTION" 

Weit über 3000 Belege Katapult, Zeppelin und DOXPost! !:; 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKENAUKTIONEN 
D40014 DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND . POB 10 23 42 
TELEFON +49 211 17 29 20 • FAX +49 211 1 72 92 11 
http: / /www.fc lzmann.de • info@Felzmann.de 
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http://www.fclzmann.de
mailto:info@Felzmann.de


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 met buitenland én onze albums zijn 
allen gevuld!), de cataloguswaarde bedraagt 
meestal meer dan 10 maal de verkoopprijs, goed 
voor vele dagen/avonden postzegelplezier 

De prijzen zijn allm, dus inclusief verpal<i<ing, porto en administratiel<osten. 

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 

AMPHILEX SPECIAL: 
Kijken op de Amphilex maar kopen bij StampsDNS 

Bewaar uw toegangsbewijs, bij ons is dit geld waard, U krijgt het volledige bedrag (€ 5,00) 
vergoed bij aankopen vanaf € 65,00 (éénmalig, toegangsbewijs per post naar ons toe) 

WIJ KOPEN UW FRANKEER GELDIGE POSTZEGELS: 
MOMENTEEL GEVEN WIJ TOT 55%, I 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: JULi/AUG 2002 
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 kindvellen cat w € 295,50 (excl Het album 
'>) nu voor € 95,00, dus eigenlijk betaal je slechts € 35,00' 
149 
DAVO crystal album Nederland 19601976 compl pf z pi incl kindvellen, excl Regina serie cw € 510,00 slechts € 117,50 
150 
IMPORTA Juweel (Z G A N) album Nederland bladen 19711987 zegels/vellen 19711976 geheel compleet leuk om te starten cat w € 180,00 slechts € 55,00 (het album alleen al 
kost meer) 
155 
COMPLETE VERZAMELING EDB's (eerste dag bladen) vanaf nr 1 t/m nr 266 ( October 1999)in 6 luxe Importa albums, heeft bijna € 500,00 GEKOST (vorige eigenaar is er nog ziek 
van) nu éénmalig te koop voor slechts € 97,50 
158 
Excellent luxe album Nederland 19601974 geheel compleet incl vellen en wat comb Uit aut boekjes merendeel postfris( in begin wat ongebruikt) cat w € 505,00 vandaar slechts 
e 75,00 
159 
SUPERAANBIEDING LINDNER LUXE ALBUM 1945 1969 GEHEEL COMPLEET POSTFRIS ZONDER PLAKKER, DUS INCLUSIEF DE EN FACE SERIE (518 537)LAGE & HOGE WAAROEN, TOTALE 
CATW € 3 390,00 SLECHTS € 1 295,00"! 
160 
DAVO Crystal band Nederland 18721987 beginnersverz gebr cat w ruim € 200,00 voor € 15 00 
168 
NEDERUND JUBILEUM 1923 Nr 121 ( 2ct) pf in veldelen ( 90x) o a half vel, uniek voor € 75,00 
172 
NEDERLAND en gros postje postfris jaren 60/70 series cat waarde € 500,00 voor slechts € 65,00 
174 
Schaubek album Hongarije t/m 1970 alles gebruikt, redelijk gevuld maar wat nog veel interessanter is totaal 193 bladen *■' nu te koop voor € 120,00 

SCHAUBEK EUROPA ALBUM vanaf begin tot ca 1963 alleen landen S tm ü ( op z'n duits dus) oa Slowakije Spanje, Tschechoslowakie Ungarn (Hongarije) met erg veel zegels, wel een 
aantal zakjes met zegels erbij, maar wel zo'n 500 (VIJFHONDERD) Schaubek bladen '■ éénmalig € 135,00 
177 
Nederland verzameling op album bladen 1941 1976 ongebruikt en ook veel postfris op 1 serie ( 534/37) na compleet, prima kwaliteit cat waarde ca € 2 500,00 nu slechts 
€275,00111 
178 
2 SAFE LUXE ALBUMS met mooie verzameling Oostenrijk, ongebruikt en postfris tussen 1945 en 1974, goed gevuld cat waarde DEM 1 800,00 vandaag te koop voor € 130,00 
( De albums hebben meer gekost") 
179 
DAVO album Frankrijk 1848 1963 prachtverzameling postfris alsmede ongebruikt en gebruikt, zeer veel klassiek aanwezig, gigantische cataloguswaarde nu éénmalig € 285,00 
180 
Leuchturm album Duitsland, postfris, (on)gebruikt, o a Reich, incl Franse zone. Baden, Rheinland Pfalz, Württemberg, Bayern, Danzig, Saar(land), Am Zone, mooie collectie voor een 
schappelijke pnjs € 125,00 
182 
2 Borek& Leuchturm luxe albums Vaticaan van 1936 1992 praktisch alles postfris en vanaf 1942 aardig compleet, zeer hoge cat waarde nu € 195,00 
183 
Importa album met kleine verzameling Ned Indie & wat N N G merendeel gebruikt ietwat postfris en ongebruikt cat waarde € 210 00 slechts € 32,50 
184 
Leuchturm album Duitsland Bund gebruikt 1970 1988 praktisch compleet incl eenvoudig gebruikte verzameling Berlin 1970 1988 leuke geheel voor slechts € 65,00 
185 
Leuchturm LUXE album Liechtenstein 19451980 gebruikt en postfris mooie verzameling voor weinig € 85 00 
186 
Stockboek met verzameling Curacao 8r Antillen tot ca 1974 ***/**/0 c w € 641,00 slechts € 55 00 
187 
Stockboekje Berlijn jaren 60/70/80 mooi gebruikt veel complete series/blokken cat w € 230,00 slechts € 32,50 

DEZE UJST WORDT REGELMATIG AANGEPAST, DUS REAGEER SNELM 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT VANAF € 35,00 INCLUSIEF PORTO EN VERPAKKING (DAARONDER DE WERKELIJKE PTT POST TARIEVEN 
(TUSSEN € 2,25 & € 4,88) 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENÜ 

i T Ä M P l DIRK N. SLUIS PHILATELIE  GLOBAL STAMPDEALERS ^ T A M P ^ 
R B ö ^^^^ Bu(ddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
H U S Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: dirk.sluis@hetnet.nl giro 528501 
DNS 
GLOBAL STAIP DEALERS^ 

www.stampsdns.com 

mailto:dirk.sluis@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
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Postverk 
Foroya 

New Stamp Issues from 
the Faroe Islands 
17 June 2002 

T H E FAROESE P A R L I A M E N T 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. 

^mSSSBr^'* 

kEßroya l0gmigl'ßO är 

)YAK I A A Y A K ' 

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. 

September 2002 
F0ROYAR CHRISTMAS STAMPS 

Two Christmas stamps 

,, photos of the church of 
m Gota. The new church at 

Gota was consecrated on 
25 June 1995. 

OYAR 

MERLIN 
~ e stamp picturing a male merlin il
—Tated by Edward Fuglo. The only 
bird of prey breeding on the Faroe Is

lands is the merlin. 

BYAR 8.0Q F0ROYAR 8.0Q 

Tllumtjoöa Havrannsoknarraöiö 
ICES 100 ar 

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 
which is part of a major research pro

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 filateli@postverk fo Internet www stamps fo 

Yes pleasel I WOULD LIKE TO ORDER THE FOLLOWING ITEMS D send me FREE information about f 
Faroese stamps 

QMinisheet, Faroese Parliament 150 (DKK 11.50) ^Minisheet, ICES (DKK 16 00) 
[^Birds' eggs (DKK 44.50) [Jchristmas Stamps (DKK 11.50) 

Q Merlin (DKK 30 00) 
Q 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 
Q EUROCARD/MASTERCARD Amount (DKK) 
□ ACCESS g ^ ^ 
DVISA . 
Card no i I I I I f I I I I H I I I 
Signature 

Name:. 
Street. 

Postcode/town: 
Country: 

1 EURO IS approx DKK 7 43 

n„r. AKr.h.^r» Ml i r i n g  I C . C  I 1 nnc g c r n i.ti g n M n~>n t ^  . . . 1  ^r^ ,,>  n ^ n ' ^ ' "  " " ^  ' ■ ' ■ « . . . . . .  « ^ nnr^r^ — ^ 



30 augustus 2002 presenteert de 
Postadmimstratie van de Verenigde Naties 
„CultureeHiistorisch erfgoed Italië'! 

■ 7 ^z 

^ : ' ' " M > A ! 

t 

m i t 

Monumenten, architeaonischc ensembles en plaatsen van histori

sche, archeologische of etnische waarde. De betekenis ervan gaat 
veel verder dan geografische en politieke grenzen. Cultureel en 

natuurerfgoed :^jn aanrakingspunten van on^e identiteit. 
Italië is met 35 plaatsen in de lijst van cultureelhistorisch erfgoed van de 
UNESCO vertegenwoordigd. Op 30 augustus 2002 presenteert de 
Postadmimstratie van de \ferenigde Naties 6 kunst^nnig vervaardigde 
post:5egels met als onderwerp „Cultureelhistorisch erfgoed Italië" Het is 
een filatelistische reis van de stad Rome via Florence, de archeologische 
plaats Pompeji, het statische wonder Pisa tot aan de adembenemende 
schoonheid van de kuststrook van Amalfi en de Eolische vulkaaneilanden 
toe. Nieuw daarentegen en ook voor filatelisten een kleine sensatie: de 

a, 
JM 

A 
Mih.k 

JU 
"ïWrf^ 
"V 

ik\j4Wir'~'i l l»l. 

t>v<* ^ 

psc^egels van de UNPA Geneve, Pisa en de Eolische Eilanden, gji 
gemeenschappelijke uitgave van de Posteitaliane met de:5elfde moti 
Begeerd en beproefd: de^e pst:^egels ^ijn voor liefhebbers van iets b 
ders ook als exclusieve map verkrijgbaar. U kunt ^ch nu al op een 1 
ini^icht in het culturele erfgoed van Itahe verheugen. 
De speciale map bevat: 

 een post:5egelset van de UlSfPA/Genève en één post:5egelset va 
Posteitaliane 
 een kaart met de postzegels van de UNPA/Genève en één mi 
;5egels van de Posteitaliane 
 een speciale envelop met de posti^egels van de UNPA/Genève ei 
met de :5egels van de Posteitaliane. 

file:///ferenigde


Jostadmmistratie van de Verenigde INaties, Lrenève vertegenwoor 
digd op Ampliilex in Amsterdam van 30 augustus tot I 
3 september 2002. I 

^Hu.^^1 
^^mt '' t ^ J ^ ^ 

Wf^i^^ffff' 
PI 
r ^ 1,1 
f  T ^ 

^■H 
^^BMif«f l 

^Srcl 
|ptf*»f(f 

IK BESTEL; Coupon invullen, afknippen of kopieren en opsturen aan 
UNPA, Postadmmistratie van de Verenigde Naties, Palais des Nations, 1211 Geneve 10, Zwitserland 

Cultureelhistorisch erfgoed  Italië 
I I Set van 6 postzegels van de UNPA € 3,75 

I I Set van 3 postzegelboekjes van de UNPA € 9,30 

I I Set van 4 postzegels 
(UNPA S Fr 0,90 + 1,30, Posteitaliane € 0,41 + 0,52) € 2,45 

Cultureelhistorisch erfgoed  Italië 
I I Set van 3 UNPAeerstedagenveloppen gecombineerd . . . € 5,10 

I I Speciale map „Posteitaliane/UNPA" € 18,00 

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

Voornaam Achternaam 

Postcode/plaats Adres 

Klantnummer (indien aanwezig) Datum/Handtel(ening F2/02 



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

(ZEER KAPITAALKRACHTIGE) klantenkring zijn wij op zoek naar: 

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

zeldzame topnummers . 

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

Ook op stempel en brievengebied houden wij ons aanbevolen. 

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

^ Doublettenpartijen, intact gelaten nalatenschappen, overstocks en 
engrosvoorraden. 

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

bij welke veiling dan ook) 

Het betalen van tipgeld als U ons belangrijke collecties aanbrengt. 

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

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

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

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

Wij zijn aanwezig op de 
Amphilex 
standnr. 320 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 0302443170 Fax 0302892620 ^ ^ 

www.filatelie.net 
info@siiiitsphilately.nl 

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


Postzegeihandel K. 0€t\ HGRTOG 
Verzamelt u Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

—►Wij zijn verhuisd! *

w Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Telefoon 0347372908 

i 0347320943 
JFOX 0347371874 

Vrijdag  Zaterdag  Maandag en Dinsdag 
30 + 31 augustus en 2 + 3 september 

zijn wij aanwezig op de Amphilex 2002  Standnummer 413 
(rechts van de ingang) 

MET VELE AANBIEDINGEN 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series incl. blokjes 

Jaar Nummer Prijs € 

356373 
443448 
449473 
474489 
490499 
500512 
51317 en 
538548 
518533 
534537 
549567 
568577 
578600 
601616 
617636 
465tM634b 
637640 
641654 
655670 
671687 
688706 
707719 
720735 
736751 
752763 
764783 
784810 
811835 
836855 
856875 
876899 
amphilex 

velletjes van 10 
1968 900917 

918938 
940958 
952b958b 
963983 
9841001 
10021024 
10251042 
10431063 
10641083 
10841107 
109811020 
10981102 
blok 9̂ 4 
110811180 
11281150 
11511171 
11721190 
11911214 
12151236 
12371252 

1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

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

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 

95 , 

1,— 
10,— 
95,— 
6 , 

11,— 

33,— 
179,
725,
95,— 
30,— 
78,— 
31,— 
7 , 
9,— 

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

13,— 
11,— 
3,— 

19,— 
5,— 

11,— 

50 , 
8,— 

11,— 
15,— 
13,— 
15,
11,— 
I L 
IO,— 
10,
6,— 

10,— 
3 , 

6 , 
7 , 

10, 
9,— 
7 , 

10,— 
9,— 

23,— 
12381251A 11,

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES posWris 

Nr. Prijs € 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
SBF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
IDA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
38448 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 
54 

4,— 
6 , 
2,— 
2,— 
2,— 
2,— 
3,— 

89,— 
25,— 
23,— 
6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

28 , 
6,50 

12,50 
32,50 

8 , 
9 6 , 
69 , 
5 4 , 

69 , 
20 , 
10, 

6 , 
39 , 
5 6 , 
95 , 
69 , 
18, 
4,— 
5 , 

7,— 
1 1 , 
10 , 
12, 
10, 
11,— 
5,— 
4,— 
2,— 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,25 
7,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 
3,— 

Prijs € 
met 

Teibioic 

6,— 
4 , 
6,— 
4— 

115,

20 , 
4,— 
4,50 
6 , 
9 , 

10,

170,

14,— 

6,— 
7,— 
9 . 

18, 
11,— 
13,50 
12,— 
15,— 
6,— 
6,— 
3,— 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3 , 

3,— 
3 , 

3,— 
2,50 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

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

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

Complete 
verzameling Aruba 

1986 t /m 2000 
géén € 244t^ maar 

€ 215,— 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanat 30% 

Jaar 

19751976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Prijs € 

4 5 , 
11,— 
9,— 
8 , 

15,— 
19,— 
20,— 
20,— 
22,— 
4 0 , 
3 9 , 
3 5 , 
39,— 
3 4 , 
3 2 , 
4 0 , 
40,— 
6 0 , 
76,— 
80,— 
8 0 , 
8 6 , 

1998 
1999 
2000 

100,
70 , 
9 0 , 

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 
port 16 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
B,
5,— 
9,— 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
Postfrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 
Jaar 

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

Prijs € 

4 , 

3 , 

1 1 , 
5 , 

10 , 

10 , 

1 1 , 
20 , 
16,
23 , 
2 2 , 
18, 
22 , 
19, 

26 , 
25 , 
33 , 

3 1 , 
26 , 
3 5 , 
29 , 
4 2 , 

55 , 
6 1 , 
66 , 
6 3 , 

POSnEGELBOEKJES 
POSTFRIS 

( 1,50 
2,50 

Complete postfrisse 
verzameling 
Nederlands 

Nieuw Guinea 

Inclusief portzegels 
I Untea 

Cataloguswaarde 
€ J W ^ voor 

€ 125,— 

3A 
3B 
4A 
4B 
6 
6 
7 

1,35 
1,75 
1,35 
1,75 
1,35 
6,25 
7,50 

AANBIEDING 
NEDERLANDS INDll 
Postfris 

4047 
50 
50A 
52 
40A 
41A 
42A 
46A 
62 
65 
66 
68 
69 
73 
75 
77A 
63F 
64F 
65F 
66F 
68F 
70F 
71F 
72F 
74F 
75F 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
94 

€ 8 2 , 
19,— 
4,— 
4,— 
2,50 
2,50 

5 5 , 
16,— 
4,50 
6,— 
3,50 
6,— 
5 , 
4,— 

1 1 , 
180,

2,50 
1,50 
6,— 
6 , 
5,75 
3 , 

8 , 
8 , 

24 , 

10,50 
1 , 
1,25 
4,25 
2,50 
2,25 
6,50 

10,

5 , 
17 , 

88F 
94F 
96F 
138141 

2,50 
16,— 
2 0 , 
25,— 

SURINAME 

NR. 35 in comDleetH 
gestempeld vel 
van 50 € 450,

NR. 22V compleet 
ongetand vel xx 
van 80, v/aarbïj de 
22F, 22V, 22AVA 
en22FV € 200,

Lucfitpost 2728 
posttris in 
compleet vel 
van 100 € 140,

Nr. 435 totaal 
versneden postfris 
kindblok € 200,

NR. 32A ongebruikt 
met certificaat van 
de Ned. Bond € 500,

NEDERLAND 

Port postfris 
paar 29f29FD 
cat. waarde 
postfris € 172,
voor € 95,

Roltanding 53c 
postfris met 
certificaat 
muis € 1.125,— 
NR 90AV bovenzijde 
ongeperforeerd, 
ongebruikt € 295,— 

NR 105F postfris, 
gebroken E € 567,50 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegeihandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347372908 of 0347320943 
Fox 0347371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35, worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69.335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9.00 12.30 
en van 13.3018.00. 
O p andere d o g e n regelmat ig 
o p e n , even bel len vontevoren. 

S03 

Zetfouten voorbehouden. 



POSTFRIS 

1 catnr 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
3 5 6 ' " 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
405-421 
423-427 
428-442 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 

prijs 

39,00 
54,00 
18,25 

395,00 
29,50 
12,00 
24,50 
24,50 
60,00 

132,00 
440,00 

5,25 
157,00 

13,25 
49,50 
49,00 

135,00 
57,00 

135,00 
14,25 
19,50 
57,00 
13,00 
12,00 

510,00 
21,00 
41,00 
21,00 

109,00 
27,75 
33,00 
46,00 
42,00 
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 
27,00 
24,00 
23,40 

8,25 
24,00 
25,50 

9,25 
14,50 
22,75 
14,00 

310,00 
24,20 
85,00 
70,00 

7,25 
4,70 
4,90 
2,20 
1,05 
3,75 

133,00 
1,20 
0,45 
6,00 
0,60 
1,30 
1,60 
4,10 
1,45 

79,50 
3,45 
2,85 

AANBIEDING 
POSTFRIS 

catnr 

500 503 
504 505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
465/634b 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722 726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752 756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 
791 
792-794 
795-799 
800-801 
802-806 
807-810 
812-815 
816-817 
818-819 
828-829 
830-834 
854 
858 
859-863 
870-874 

pri/s 

3,30 
1,05 
1,55 
3,95 
7,75 

169,00 
685,00 

7,30 
5,15 
8,00 
1,10 

25,00 
38,00 

4,65 
12,70 
14,50 
10,45 
12,25 

1,10 
9,10 
4,55 

34,00 
6,85 
0,35 

10,90 
7,25 
9,00 
6,25 

16,00 
8,00 

13,00 
1,20 
2,30 
6,30 
0,45 
8,00 
0,70 
5,40 
7,60 

22,00 
6,40 

32,00 
6,35 
6,50 
2,50 
3,75 
4,85 
7,45 
8,15 
5,10 
0,50 
7,05 
1,45 
0,80 
4,20 
1,75 
6,70 
3,25 
1,45 
6,90 
4,00 
0,15 
2,80 
0,70 
2,85 
1,35 
4,80 
0,45 
2,55 
0,55 
3,20 
0,60 
0,25 
1,55 
0,65 
1,50 
0,50 
0,90 
0,20 
0,45 
0,25 
1,05 

13,60 
1,60 
1,10 
1,00 

-NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat nr prijs 

875 1,25 
877-881 0,90 
882-883 0,60 
884-885 1,10 
886-888 4,10 
set vellen 49,00 
889-893 0,95 
894-898 1,25 
899 2,60 
901-5 1,35 
906-907 0,50 
909-911 0,75 
912-916 1,50 
917 4,50 
918-919 0,70 
920-924 1,50 
925-926 0,80 

Velletjes van 10/20 

1419 8,10 
1439 9,00 
1461 6,80 
1487 7,00 
1542-1543 6,75 
1579-1580 7,00 
1628-1629 
1630 11,30 
1646 15,00 
1662-1663 8,00 
1672 33,00 
1678 33,00 
1681 6,00 
1692 18,00 
1693 18,00 
1693 post 7,00 
1702-1705 6,80 
1706 9,25 
1740-1745 7,00 
1788-1807 7,20 

Roltanding 

57-70 142,00 
71-73 160,00 
74-77 82,00 
78-81 42,50 
82-85 70,00 
86-89 47,00 
90-93 72,00 
94-97 76,00 
98-101 71,00 

Luchtpost 

1-3 152,00 
4-5 1,25 
6-8 43,00 
9 46,00 
10 0,70 
11 0,20 
12-13 385,00 
14 2,50 
15 0,10 
16 0,55 

Internering 

1 280,00 
2 135,00 

Nederland ongebruik 

56-76 350,00 
130 135,00 
131 125,00 
163-165 165,00 
236-237 90,00 
346-349 195,00 
534-537 225,00 

Staat de door U gew 
deze advertentie?De 
toereikend om alles 
Informeer vri|blijven 
prijS 

GESTEMPELD 

catnr 

1 
2 
3 
6 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 
49 
56-76 
78 
79 
80 
82-83 
84-86 
87-89 
97 
98 
99 
100 
101 
102-103 
104-105 
129 
130 
131 
132-133 
134-135 
136-138 
141-143 
149-162 
163-165 
166-168 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
225-228 
229-231 
232-235 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
257-260 
261-264 
265-266 
346-349 
534-537 

t met plakker 

13-26 
27-28 
44-60 

Inlernerinp 

1 
2 

enste serie n 
ruimte is nie 

te vermelden 

pnis 1 

13,50 
9,65 

59,00 
47,50 
17,25 
9,60 

52,00 
82,00 
40,45 
42,95 

8,20 
40,45 

9,90 
26,35 
21,60 
69,00 

3,40 
7,30 
9,55 

43,20 
5,70 
8,00 

86,50 
204,00 
71,00 
17,50 
1,95 
3,40 

485,00 
8,85 

30,00 
2,95 

13,60 
9,90 

24,25 
20,00 

520,00 
3,65 

140,00 
4,50 

124,00 
110,00 

10,00 
17,95 
72,00 

5,00 
7,50 
3,85 
3,05 

31,00 
4,25 

11,80 
3,70 

21,50 
4,25 
7,20 

10,00 
5,45 

20,00 
15,00 
23,20 
11,80 
13,65 
10,90 
4,10 

40,65 
11,50 

120,00 
92,00 
48,00 

70,00 
49,00 

et in 

d naar voorraad en 

*Gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegels Nederland en Overzee. 

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

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

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

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

tel. en fax 0592-314588. 
e-nnail: pzhaalodder@home.nl 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

Postzegelhandel Advantage 
Voor al uw filatilistische wensen 

Verkoop - Abonnementen vd gehele wereld -
Mancolijstservice 

Specialisatie Ned. / Voormalige Rijksdelen - Indonesië -
Oost Europa - Ver. Europa - Ver. Naties - Zwitserland 

J. Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 
Telefoon 078-6153386 - Fax 078-6413340 

Email: pzh.advantage@planet.nl 

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

Onze 92^ veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 14 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 92® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 12sept. van 13.00-18.00 
vrijdag ISsept. van 13.00-21.00 
zaterdag 14sept. van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
30 november a.s. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

mailto:pzhaalodder@home.nl
mailto:pzh.advantage@planet.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


(j 
'Postzegels a 
/. van der Bijl 1) 

With the most comprehensive 
stock in the Netherlands.... 

Since 27 years!!! 

tztii 
Postzegels W. van der Bijl 
Zadelstraat 43 
Tel. 030-2342040 
Fax 030-2317077 
4 mm. walk from Utrecht Central Station 

Thematic Stock 

We can't have a stand at the 
Amphilex. 

But during this show, 
Our shop will be opened from 

9.00-21.00 hrs. every day! 

Try us! 
We're maybe the best! 

r-M 
Member of the Major 
Philatelic Trade 
Organisations, like: 
PTS (London), 
ONER (Paris), 
IFSDA (World-wide). 

505 
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JUST WALK IN 

'*'*#ai54^ 

é ey»»». 
UNITED STATES IN SPACE A DECADE OF ACHIEVEMENT 

APOLLO 15 moon landing cover 

'Whether buying or selling stamps, covers or collections, let STELTZER 
provide you with two generations of experience. 

Contact us in the Holland HALL (hall 11) 
4̂ (RAI - complex) a t booth 216 
Visit STELTZER to take advantage in viewing some of the 

most interesting single lots of the 206^^ Stamp Auction or pick up your 

yfif» personal copy of this catalogue. 
Negotiate about the opportunity to sell your stamp collection directly or 

as a consignment through our well known auction house. 

1^ 
l^TEL 

^ % 
rzERC 

Briefmarken Auktionshaus GmbH 
Rudolf Steltzer 
Rudolfstraße 13-17 
60327 Frankfurt am Main 
Tel: 01149 69 234131 
Fax: 0114969 24278410 
e-mail: steltzer@aol.com 

U.S.-Agent 
Steltzer International 
5030 Champion Blvd., Ste G6#116, 
Boca Raton, FL 33496 
Tel: 5 61-852-1435, 
Fax: 561-451-8774 
e-mail: Steltlnter@aol.com 
Joachim Steltzer 
Owner and Licensed German Stomp Auctioneer 

Auctioneers of GERMAN and WORLDWIDE Stamps 
and POSTAL HISTORY 

G E M E / ^ 

- Serving Philatelists since 1945 -

APS ASDA GPS Tlie Collectors Club of New York 
%fflV«\t^*'' 

mailto:steltzer@aol.com
mailto:Steltlnter@aol.com


COLLECTAROM® BRENGT WERELDPRIMEUR! 
VOOR ALLE COLLECTAROM» PRODUCTEN GELDT: 
• Alle catalogi werken gelijk Internationale norm 
• Hoge kwaliteit 400 dpi afbeeldingen 
• Zeer uitgebreid thematisch register en thematische zoekmogelijkheden 
• Alternatieve nummerbestanden o.a. via internet toe te voegen 
• Realistische prijzen in Euro's of indien gewenst elke andere valuta 
• Uitgebreide internet ondersteuning 
• Schermopmaak en indeling naar eigen wens \ € 

OOK NIEUW! 

■jyQ' en overzeese njksdele^ 

19,90 

UITWISSELBAAR 
De bestanden van de DVD WestEuropa, CD ROM delen WestEuropa, AFA 
Denemarken, Facit Zweden en NVPH Nederland zijn uitwisselbaar. 

NUMMERSERVICE 
U kunt drie verschillende catalogusnummers toevoegen, veel nummer

bestanden zijn van internet als handelarenprijslijst te importeren en zeer 
eenvoudig in het product te laden. 

HEEL WEST EUROPA OP EEN DVD! 
Zes jaar na de introductie van onze eerste CDROM brengt 
CollectAROM een absolute wereldprimeur: een electroni
sche postzegelcatalogus van vrijwel alle West Europese 
landen samen op één DVD. Nog nooit waren zoveel post
zegels, afbeeldingen en prijzen op één schijfje terug te vin
den en was het voor thematische verzamelaars zo eenvou
dig zegels op thema terug te vinden. Een ongekend krach
tig hulpmiddel voor elke verzamelaar om de verzameling 
te beheren en de waarde ervan te berekenen. Bovendien 
de eerste WestEuropa catalogus die volledig in de 
Nederlandse taal raadpleegbaar is. 

Neder land en O v e r z e e 2 0 0 3 
Deze editie wordt uitgegeven in samenwer

king met de N.V.RH. De editie is een samen

voeging van de NVPH CDROM en de 
CollectAROM. 

Inhoud 
Zegels, blokken, velletjes, eerstedag enve

loppen, postzegelmapjes, boekjes, jaarsets, 
ECU brieven, telebrieven, Wenveloppen, 
combinaties, foutdrukken, tandingen, jaar

sets, hangboekjes, FDC's overzee enz. en 
(nieuw') kleinrondstempels 

Bestanden ' 
U kunt de verzamelbestanden van zowel de NVPH als de CollecrtAROM inlezen. 

N u m m e r i n g e n Pri jzen 
De nummers en prijzen zijn gelijk aan de NVPH Speciale catalogus 2003. De prijzen zijn 
standaard in Euro's, maar u kunt ze ook in guldens of andere valuta laten weergeven. 
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R O M 

CollectAROM zet hiermee een mijlpaal in de geschiedenis 
van de postzegelcatalogi. Wij tonen hiermee wat mogelijk 
is. U heeft niet alleen het zoekgemak van de CDROM / 
DVD, maar ook de vele andere pluspunten zoals de auto
matische berekeningen, het printen van manco en verza
mellijsten mét afbeeldingen en de mogelijkheid verzamel
bestanden naar nieuwe edities over te brengen. 
Mancolijsten kunnen eenvoudig via email verzonden wor
den en u kunt zelfs direkt bestellingen van zegels via 
Internet plaatsen. Dit alles voor een prijs die vergelijkbaar 
is met papieren edities en een update prijs die uiterst gun
stig is. 
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ALLES OP EEN RIJTJE: 
INHOUD: 
Postzegels en blokken van alle huidige West Europese postzegellanden: 
Aland, Alderney, Andorra Spaans, Andorra Frans, Azoren, Belgié, Berlijn, 
Bondsrepubliek Duitsland, Cyprus (Grieks), Denemarken, Faeroer, 
Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Groot Brittannië, 
Guernsey, Ierland, Italië, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Madeira, 
Malta, Man, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San 
Marino, Spanje, IJsland, UNO Geneve, UNO Wenen, Vaticaan, Zweden, 
Zwitserland Niet opgenomen zijn Duitse Rijk, oude Italiaanse en Duitse 
staten en niet meer bestaande postale gebieden. 

AANTALLEN 
• Meer dan 90.000 zegels 
• Meer dan 97% van de zegels met afbeelding (alle waarden uit series) 
• Meer dan 220.000 prijsnoteringen 
• Meer dan 1.000 thema's en 3.000 geografische thema's 
• Meer dan 250,000 thematische verwijzingen 

UPDATES 
WIJ bieden geregistreerde gebruikers 
• Een jaar lang gratis prijsupdates via Internet 
• Een volgende editie met 50% inruilkorting 

NUMMERING 
NVPH nummers voor Nederland, AFA nummers voor Denemarken, 
Groenland en Faeroer, FACIT nummers voor Zweden en Noorwegen. 
Andere nummers zijn handmatig of via Internet toe te voegen 

LEVERBAAR VANAF 30 AUGUSTUS 
DEMONSTRATIES AMPHILEX STAND 544 

30 augustus 3 september RAI Amsterdam 
CollectAROM* producten zijn verkrijgbaar bij: 

Vakhandel Filatelie en munten  Boekhandel CDROM winkels
via onze website of bel voor dichtstbijzijnde verkoopadres. 

COLLECTAROM* 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
Tel. (+31) 0172 492 747 Fax (+31) 0172 472 492 

email: verkoop@collectarom.nl  Internet www.collectarom.nl 

jwm 

mailto:verkoop@collect-a-rom.nl
http://www.collect-a-rom.nl


www.a-zphilately.biz 
De enige echte online postzegelhandel met uiterst scherpe prijzen. 

Gans Europa aangeboden in detail, 50.000 verschillende series en jaarsets online 
beschikbaar! Onmiddellijke order bevestiging door on-line stockbeheer. Betaling 
via Visa, Mastercard of overschrijving op Nederlandse bankrekening. 

Kalenbergstraat 18, B-1700 Dilbeek België Tel.: +32.2.569.64.49 info@a-zphilately.biz 

VOOR PRIJSLIJST EN ZOMERAANBIEDINGEN 

v\fv\fv\/.kilov\/aar.nl 
Postzegelhandel J. van HAARLEM 

Postbus 330 - 6500 AH Nijmegen 
Tel 024 - 3777730 • Fax 024 - 3730735 • E-mail j haarlem@wxs nl 

P o s t z e g e 1 ve i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verknigbaar op aanvraag liefst sclirifteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 23 november 2002 

Postzegelveilmg ) | de Bruin, Willem van Mecheienstraat 15, 3817 BB Amersfoort 
Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 

WIJ zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-nnaandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken' Overtuig u van dit schitteren
de aanbod i' 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592 350486 
fax 0592 355861 
ennail ) zinkstok@poveia nl 
http /Mww poveia nl 

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

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilingschema 

september 2002 
januari 2002 
mei 2003 

VOORDRUKALBUMS 

SAFE NEDERLAND 
van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam 

JMETER WF^ 

UTm'^ Hebben deze artikelen 
f r, \ , UW interesse opgewekt? 

PERFOMETER 

ƒ i=J 

Bezoek ons op de AMPHILEX 
of anders in Rotterdam 

OPBERGSYSTEMEN 

MUNTENALBUMS 

Firma M. van Mastrigt 
Botersloot 62-64 

3011 HJ Rotterdam 
tel. 0 1 0 - 4 1 4 3 0 7 7 
fax 010 -414 94 99 

e-mail m.mastrigt@wxs.nl 
www.safenederiand.nl 

http://www.a-zphilately.biz
mailto:info@a-zphilately.biz
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safenederiand.nl


VAN LOKVEN-POSTHOF BV 

AMPHILEX2002 

Van Lokven-Posthof BV, internationaal georiënteerde 
postzegeldetailhandel nodigt u uit in: 

STAND 323 - 324 

Wij hebben een uitgebreide stock van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, maar ook van de meeste 
Europese en diverse Buiten-Europese landen, vele 
klassieke en zeldzame zegels periode 1840 - ca. 1955 
Enkele voorbeelden uit onze sto 

1. O E N T 

1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

^^^^^^^H 

VAN LOKVEN-POSTHOF BV 
Buitenhaven 5 

5211 TP 's-Hertogenbosch 
Tel +31 (073) 612 20 33 
Fax +31 (073) 613 67 39 

E-mail admin@vanlokven nl 

I 
W W W . V A N L O K V E N . N L 

http://www.vanlokven.nl
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Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

hh Nederland & OR ^- Indonesië 
\-^ Rep. Suriname nh Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND POSTFRIS 
132-3 122,50 
134-5 57,00 
136-8 132,00 
139-40 14,75 
141-3 18,00 
144-8 56,00 
166-8 12,50 
169-76 10,50 
199-02 19,50 
203-7 37,50 
208-11 19,80 
212-9 108,00 
220-3 25,90 
224 32,60 
225-8 44,50 
229-31 37,50 
232-5 39,50 
236-7 335,00 
238-9 57,50 

296-9 24,50 
300-4 23,90 
305-9 23,90 
313-7 23,00 
323-4 9,10 
325-6 12,50 
327-31 22,50 
332-45 14,75 
346-9 297,00 
350-5 20,50 
356-73 84,00 
356a-d 64,00 
374-8 7,25 
379-91 4,20 
402-03B 145,00 
428-42 5,50 
460-8 4,00 
538-41 7,20 
544-8 7,90 

[nrs. vIgs. NVPH) | 
550-55 24,00 
556-60 37,00 
563-7 12,50 
568-72 14,50 
578-81 11,00 
592-5 32,90 
596-00 6,80 
602-6 10,60 
607-11 6,80 
612-6 8,90 
617-36 5,90 
637-40 16,00 
641-5 12,50 
671-5 19,50 
707-11 7,90 
715-9 5,20 
722-6 7,30 
738-42 6,50 
747-51 7,00 

854 14,001 
886-8vel 47,50 
917 3,85 
937 4,30 
941-58 13,40 
952b-58b 15,00 
985-9 2,05 
1001 5,20 
1024 3,50 
1052paar 6,50 
1237-52 25,50 
1238-51 a 12,50 
1307-8B 11,35 
1488-01 13,50 
1489X 2,70 
1524 3,20 
1535 3,20 
1541 2,80 
1560 3,20 

INEDERLANDS-INDIË POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) | 
1167-70 23,50 
172-5 32,50 
176-9 16,50 
186-94 14,50 
195-04 69,50 
211-15 39,50 

216 3,00 
217-20 27,50 
221-5 12,25 
226-7 3,00 
228-9 8,80 
230-4 12,20 

235-8 3,90 
239-40 2,70 
241-5 9,90 
246-52 7,90 
253-9 81,50 
266-71 7,50 

290-2 10,501 
293-7 19,50 
298-03 1,90 
304-16 7,40 
326-32 12,50 
337-46 83,501 

INED. NIEUW GUINEA POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 1 
1-9 7,00 
10-18 26,50 
19-21 21,00 
22-24 17,00 
25-29 0,80 
30-37 5,40 

CURACAO-N 
100 2,25 
101-2 7,50 
103 3,50 
104-20 415,00 
126-34 35,00 
135-7 125,00 
141-52 87,00 
153-7 18,00 
168-77 11,50 
178-81 210,00 
i l 85-94 49,50 

38-40 1,90 
41-44 1,60 
45-48 1,60 
49-52 1,60 
53 0,50 
54-56 0,40 

57-60 1,10 
61-62 0,50 
63-66 1,20 
67-68 0,30 
69-72 0,70 
73-74 0,20 

ED.ANTILLEN POSTFRIS 
195 23,70 
200-05 11,00 
206-8 8,20 
209-10 6,00 
218-29 39,50 
230-33 235,00 
234-8 29,50 
239-43 27,50 
245 3,75 
246 2,90 
248-52 9,50 

255-6 4,50 
265-8 2,70 
275-90 8,75 
298-02 3,20 
315-7 2,30 
330-2 1,40 
706-9 1,90 
723-6 2,00 
953-6 3,20 
959-64 5,70 
967 13,75 

SURINAME POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPh 
1127-9 5,70 
130-6 25,00 
137-40 39,00 
141-4 48,00 
146-9 31,00 
150 12,00 
151-6 39,50 
157-66 9,00 
167-74 40,00 

179-82 14,00 
183-6 8,70 
187-9 6,25 
190-3 7,00 
194 15,90 
195-6 16,00 
197-9 21,50 
214-9 11,50 
220-28 8,50 

229-38 52,50 
239-43 112,50 
247-8 4,00 
249-56 5,00 
257-73 17,50 
276-7 3,75 
278-9 7,50 
280-3 32,50 
285-93 8,50 

75 0,151 
76-77 0,20 
78-81 0,35 
port 1-6 5,20 
unt.1-19 21,50 
compl. 145,001 

nrs. NVPH) 

luchtpost 
1-3 122,50 
4-16 31,50 
41-4 20,50 
45-52 12,50 
53-68 18,00 
69-81 11,50 
82-8 197,50 

port 
44-60 5,801 

) 
294 14,50 
297-07 7,00 
308 25,00 
309-11 22,00 
312-5 10,00 
317-20 5,00 
331-4 6,50 
340-4 4,50 
361-70 3,60 

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

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

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 2 september haar 113® veiling 

RUIIVI 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 
- Nederland en Overzee. Veel topmateriaal, w.o. zeer 

uitgebreid stempels! 

- West-Europa. 

- Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

- Collecties en partijen. 

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

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mnmimiM 
STAND 24 op de AMPHILEX 
Folder met speciale aanbiedingen, o.a.: 

Connplete set provincievelletjes 
Alle op internet aangeboden partijen met 
5 tot 10% l<orting; vooral mooie 
verzamelingen Engelse koloniën 
Uitgebreide stock postfris Nederland -i-
West-Europese landen 
Groot assortiment catalogi 
Davo en importa albums 
Hawid klemstroken, e.d. 
Kom langs en neem onze folder mee!! 

verrassend, veelzijdig, informatief 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 

'Filatelie' bevat  buiten verantwoorde
lijkheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen. 

'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 
van de maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 8P Huizen. 
Telefoon; 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie{g)tip.nl 
Website: www.go.to/filatelie 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 03343 35 23X 
Telefax: 03343 35 258 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 025131 39 39 
Telefax: 02513104 05 
Email: aboservice@)aboland.nl 
Website: wvvw.aboland.nl 

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

*Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 18.40 (Nederland) of 
€ 32.00 (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging'. 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 19.75, ^^ storten op rekening 
000035088233 t.n.v. Penningmees
ter Maandblad Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

Losse nummers: 
Losse nummers van de \opende jaarQang 
kunnen voor zover nog voorradig wor
den besteld voor € 2.30 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 8591403 
van Abonnemenland te Uitgeest, 
onder vermelding van de gewenste 
editienummers. 

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2002 Maandblad Filatelie 
Oplage van dit nummer: 
46.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 
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Inhoud 
Inhoud/Colofon/Advertentieindex 

Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

Aland: tachtig jaar autonoom, tien jaar eigen postzegels 

NederlandsGriekse samenwerking levert uniek boek op 

5 " 

512/513/514 

516/517/518 

20 

Ode aan bode 532 
\s\r\y^^Ki . 

Automaatstroken 

Luchtpostnieuws 

•52 

522/523 

.526 

.528/529 

Ode aan de bode 
530 

■532/533/534/535/536 

Amphilexbijlage: 
Kort nieuws 538/539/542/543/546/547 
Wim Hooglugt: 'Amphilex moet kroon op werk worden' ...540/541 
Jubileumboek'Port betaald' mikt op breed publiek 544/545 
Charles Goodwin: beheerder van reizende collectie 548/549 
400JaarV0C:eenvandeAmphilexthema's 552/553/554/555 

Waar zouden we zijn zonder bestellers? 
Dat is, zoals dat heet, een retorische 
vraag. Ze zijn er, en gelukkig maar. In dit 
nummer een ode aan de bode.. . 

Bach 566 
Muzieknoten ter gelegenheid van het Bachjaar 2000 

Bondspagina's 

Maximafilie 

566/567/568 

572/573/574 

.578 

riiTIVALDL MIIIICII De CAMHA 
lOHATA III J . S . B AC H 

Valse dubbeldrukken nog steeds als misdrukken te koop 
•v,,v.L 582/583/584/585/586 
Filatelistische evenementen 

590/591 

Nederlandse stempels 

Boekenplank 

Plaat en etsingnummers: het verzamelen waard 

Wel briefkaarten, geen postzegels Postwaardestukken 

Wij lazen voor u 

Postzegelboekjes 

Nieuwe uitgiften 

thematisch panorama 

Kleine annonces 

591 

•594/595 

•598/599 

600 

602/603/604 

606/607/608 

610/611/612 

.616 tot en met 628 

630/631/632 

634 

Verzamelen is meer dan postzegels bij 
elkaar brengen. Soms is er speurwerk 

nodig, zoals in het geval van Huber van 
Werkhoven, die jarenlang fanatiek zocht 

naar de betekenis van een paar noten. 

Pas op, vals! 582 

Bij^^oorgagin^ 
iW 

'Aland' is het thema van onze voorpagina. 
Maar het had ook 'Amphilex' kunnen zijn, 
want dit superdikke nummer van 'Filatelie' 
staat voor een groot deel in het teken van 
dit internationale postzegelevenement, dat 
eind augustus, begin september vele tien

duizenden bezoekers zal trekken. 

Advertentieindex 

£ : ^ S i ' 

Het zien er spectaculair uit, maar het is zo 
vals als wat: het materiaal dat van tijd tot 
tijd op de markt komt en dat de indruk 
wekt dat het 'echte' dubbeldrukken 
betreft. Onze expert vervalsingen, Henk 
van der Vlist, toont het bedrog aan. 

Ackermann 496,604 
Advantage 504 
Amphilex 527 
Anguilla 496 
ApeldoornsePostz.handel 593 
Arve Collectors 629 
Auf der Heide 597 
Azphilately.biz 508 
Baneke Stampcorner 596 
BBKPH 588 
Belgasafe 597 
Belgisciie PTT 519 
Boeier, De 510 
Booklets International 580 
Boomstamps 592 
Bouscher, Ronald 559"564 
Brabantse Postz.en 
Muntenveiling 576 
Bredenhof 633 
Brouwer, D.O 592 
Bruin, De 508 
Burg, v.d 597 
Bijl,v.d 505, 634 
Collectarom 507 
CollectVision 615 
Dieten, Van 492493 
DirkN. Sluis 498 

DVP 596 
Dutch Stamp 576,605 
E.S.P.A 629 
European Stamps 593 
Europost De Dieze 494495 
Excellent (De Beul) 579 
Felzmann, Ulrich 497 
Filatelia LIach 62g 
Friesland, Postz.veiling 504 
Godu, JeanPaul 520, 592 
Globe, De 629 
Haarlem, Van 508 
Heinrich Kohier 521 
Herscheit, Ron 580 
Hertog, Karel den 503 
Hoes, Postz.veiling 609 
Hollands Glorie 581 
Hollandse Postz. en 
Muntveiling 614 
Huls 580 
Hunter 612 
Importa 565 
Inver 510 
Kienhorst 592 
Kosel 593 
Leopardi 526, 614 
Leuchtturm 589 

Lodder 504 
Lodewijk 593 
Lokven Postz.veiling, Van 636 
Lokven Posthof, Van 509 
Manuskowski 596 
JVleinhardt 525 
Mohrmann 601 
Mondial Stamps 577 
Nederlandsche Postz.veiling...490 
Neef, De 574 
NVPH 613 
NVPH handelaren 588 
Nijs, Wimde 580 
Overijsselse Postz.veiling 558 
Partijenhandelaren 571 
Philapost 491 
Phine 593 
Postbeeld 531 
Postmunt 629 
Poststempel, Het 510 
Postverk. Foroya 499 
Postzegel Partijen 
Centrale 556557 
Postzegelhoes, Het 504 
Poveia 508 
Quirijns 580 
Rapp 575 

René Hillesum Filatelie 588 
Rietdijk 515 
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^^^fSSA 
HEILIGE NAAM BLIJFT 
TABOE IN ISRAEL 

Een aantal jaren geleden 
werd in Zuid-Afrika een 
zegel die op het punt 
stond te worden uitgege
ven ijlings vernietigd. Re
den: de zegel vermeldde 
de naam van God in He
breeuwse leestekens. Om 
orthodoxe joden niet 
voor het hoofd te stoten 
(de naam van God mag 
bij hen uitsluitend voor 
heilige doeleinden wor
den gebruikt) werd van 
de uitgifte afgezien. 
Curieus genoeg is het nu 
een Israelische zegel die 
voor vergelijkbare ophef 
zorgt. In de serie 'De 
twaalf maanden van het 
Hebreeuwse jaar' laat de 

m 

zegel gewijd aan de 
maand Elul een heihg 
boek zien dat bij nauw
keurige beschouwing een 

5 ISRAtt ^ K T P ' i 

aantal dankgebeden voor 
na de maaltijd bevat. In 
de afgedrukte tekst komt 
de Hebreeuwse naam 
voor 'God' diverse malen 
voor. 
Arye Shulman, vooraan
staand rabbi te Teiz Sto
ne (Israël), zei - nadat hij 
de zegel in kwestie had 
bestudeerd - dat joden de 
zegel niet mogen gebrui
ken. Ze mogen de zegel 
ook niet kopen of verko
pen en als ze post krijgen 
die met de zegel is ge
frankeerd dan mag de ze
gel niet worden wegge
gooid of verbrand, maar 
hooguit begraven. 
De Israelische PTT wil 
geen commentaar op de 
zaak geven; men heeft de 
zaak in onderzoek. 

ENGELS HANDELARENBLAD 'THE PHILATELIC 
EXPORTER' KREEG INGRIJPENDE FACE-LIFT 

Het is een uniek blad, The 
Philatelic Exporter. We heb
ben het over het grootste 
postzegelblad dat voor en 
door de postzegelhandel 
wordt samengesteld. 
Jarenlang had het blad 
een no nonsense-uiterlijk; 
je kon het lood uit de zet-
terij bijna ruiken. 
Maar die tijd ligt ver ach
ter ons. Er kwamen com
puters, die het productie
proces aanvankelijk eer
der verstoorden dan het 
wisten te stroomlijnen en 
toen die operatie achter 
de rug was leek het blad 
zijn definitieve vorm te 
hebben gevonden. Niet 
dus; de eindredacteur van 
het blad, Graham Phil

lips, die jarenlang vrijwel 
alle werkzaamheden voor 
zijn rekening nam, vond 
het tijd om het wat rusti
ger aan te doen. Het ge
volg was dat het meer 
technische gedeelte van 
het uitgeefproces en de 
werving van advertenties 
in 'commerciële handen' 
kwamen. 
En nu, nog maar enkele 
maanden later, zijn de 
gevolgen al zichtbaar: het 
blad heeft een ingrijpen
de Jace-iijt ondergaan. 
Het ziet er moderner uit, 
er is meer 'wit' op de pa
gina's en het koppenge-
bruik is consequenter. 
Wel is de 'broodletter' 
een stukje kleiner gewor

den. Een pessimist zou 
zeggen dat van de Exporter 
van vroeger alleen nog 
het glimmende papier 
rest. Maar dat zou on
rechtvaardig zijn, want 
de redactionele inhoud 
van het blad is - as before -
nog steeds uitermate in
teressant. 

NEDERLANDER WINT 
ZILVER OP EXPHIMO 

Tijdens Exposition Philote'-
Iique Internationale (EPI) in 
Mondorf-les-Bains 
(Luxemburg) werd ook 
de thematische tentoon
stelling Exphimo 2002 ge
houden. 
Het hoofdthema van deze 
laatste tentoonstelling, 
die van 17 tot en met 21 
mei werd georganiseerd, 
was 'heraldiek'. 
Tijdens het Luxemburgse 
evenement behaalde 
onze landgenoot Anton 
C. Zeven uit Wageningen 
zilver (66 punten) met 
zijn heraldische collectie 
Heraldry and some other 
means ojidentijïcation of 
groups of persons. 

FINSE POSTERIJEN STOPPEN MET DE 
UITGIFTE VAN TOESLAGPOSTZEGELS 

De posterijen van Finland 
gaan stoppen met het uit
geven van toeslagzegels, 
zoals die voor het Rode 
Kruis en voor de stichting 
Pro Filatelia. Dat meldt 
de Deutsche Bne/marken-
Zeitunfl (DBZ). 
Per wanneer de maatre
gel moet ingaan wordt in 
het bericht jammer ge
noeg niet vermeld en al 
evenmin hoe de betrok
ken organisaties op het 
besluit hebben gere
ageerd. 
Toen enkele jaren gele
den de Nederlandse PTT 
het idee opperde om de 
Ouderenzegels en de 
Kinderzegels af te schaf

fen leverde dat veel kri
tiek op, met name van de 
genoemde organisaties, 
die door zo'n besluit mil
joenen euro's zouden 
zijn misgelopen. Of er in 
Finland ook protesten 
waren meldt DBZ niet. 

PRIMEUR OP LUNDY ISLAND: ZEGELS 
MET INSCRIPTIE '1ST', ' 2ND ' EN ' E ' 

Een aantal weken gele
den gaf Lundy Island tien 
nieuwe langlopende ze
gels uit. De reeks ver
vangt de serie die sinds 
1991 op Lundy in gebruik 
was. Lundy ligt aan de 
kust van North Devon 
(Groot-Brittannië); het 
eiland staat bekend om 
zijn prachtige natuur en 
fauna. 
In 192g begon de Lord and 
Manor ojLundy met een 
particuliere postdienst. 
Sindsdien zijn meer dan 
driehonderd verschillen
de zegels van Lundy uit
gegeven. We spreken met 
opzet van 'zegels' en niet 
van 'postzegels', want 
het feit dat Lundy Brits 
grondgebied is zorgt er 
voor dat de zegels met 
het portret van koningin 
Elizabeth er gewoon gel
dig zijn. 
Wie op het eiland post 
verstuurt, betaalt een 
klein bedrag (zo'n 20 
procent van het normale 
frankeertarief, met een 

minimum van 6 puffin 
ofwel 6 pence) aan trans
portkosten. Om het de 
toeristen gemakkelijk te 
maken worden op Lundy 
zegels verkocht met een 
waarde waarin het Engel
se tarief verwerkt zit. Wie 
een zegel van 25 puffin 
koopt, kan die zegel ge
bruiken voor het Engelse 
tarief van 19 pence; het 
verschil - 6 puffin - is 
voor de particuliere ver
voerder die de brief van 
het eiland naar het vaste
land brengt. 
In de nieuwe serie van 
Lundy zitten drie zegels 
die samen een primeurtje 
opleveren: het zijn de 
eerste zegels van het ei
land die geen waarde ver
melden, maar klasseaan-
duidingen ('ist', '2nd') 
en een specifieke tarief
code ('E' ofwel het tarief 
voor een brief naar Euro
pa). Op de zegels staat de 
'nationale' vogel van 
Lundy afgebeeld: de 
puffin. 

MARKENSET 
12 selbstMebende Briefmariten 
Preis 11 DM/5,60 € 

KANSRIJK BOEKJE 
BLIJFT GOEDKOOP 

Heel even leek het er op 
dat een recent Duits post
zegelboekje bezig was 
met een leuke prijsont
wikkeling. Boekje num
mer 43 was namelijk in 
februari jl. geheel uitver
kocht - en dat terwijl het 
boekje nog geen jaar uit 
was. De handel reageerde 
snel; hier en daar werden 
prijzen gevraagd die op
liepen tot 25 euro per 

boekje; er waren er ook 
die dat bedrag betaalden. 
Maar Deutsche Post gooide 
roet in het eten; tijdens 
de Internationale Bnefmar-
ken Messe in Essen in april 
jl. waren de boekjes weer 
te koop, voor de normale 
prijs (5.60 euro). De PTT 
bleek een tweede druk te 
hebben opgelegd. En hoe 
verzamelaars ook keken, 
ze konden geen verschil 
ontdekken tussen de eer
ste en de tweede druk van 
het boekje... 



VOEDSELHULP 
PER POSTBODE 

Onze trouwe lezer Hans 
Kremer uit Californië 
maakt ons attent op een 
bijzonder Amerikaans 
initiatief: de Food Dnue. 
Het gaat om een jaarlijk
se actie onder de titel 
Stamp Out Hunger ('Roei 
de honger uit') die wordt 
georganiseerd door de 
National Association o/Let
ter Carriers, de landelijke 
bestellersbond dus. De 
instructies die het Ameri
kaanse publiek krijgt (zie 

hieronder) zijn simpel: 
' i . Verzamel houdbare 
producten en doe ze in 
een zak of tas; 2. Plaats 
de voedselgift bij de brie
venbus. ' Punt drie be
staat er uit dat de bestel
ler de zak tijdens zijn 
ronde ophaalt en daarna 
afgeeft bij een 'voedsel-
bank'; daar wordt de dis
tributie verder ter hand 
genomen. Hans Kremer: 
'Het is een goed systeem, 
want naarmate de bestel
ler meer post aflevert 
komt er ook meer ruimte 
vrij in z'n bestelautootje.' 

OOSTERHOUTSE VERENIGING ORGANISEERT 
TENTOONSTELLING OP THEMA 'MOOIE KEETJE' 

De Oosterhoutse Vereni
ging van Postzegelverza
melaars viert volgend jaar 
haar dertigjarig bestaan 
meteen tentoonstelling 
in categorie 3. Deze ex
positie, die de naam Ophi-
lex 2003 meekreeg, biedt 
ook plaats aan eenkader-
collecties en jeugdinzen-
dingen. De tentoonstel
ling wordt op 25, 26 en 
27 april 2003 in Ooster
hout gehouden. Het the

ma is 'Mooie Keetje', 
naar een personage uit 
Hildebrands Camera Ob-
scura. 
Als u zich voor deze ex
positie wilt aanmelden 
kunt u contact opnemen 
met de heer A. Berk-
houdt, Lodewijk Napole
onlaan 57, 4904 LG Oos
terhout, telefoon 0162-
429154. Hij kan u ook na
dere informatie verschaf
fen over de expositie. 

I iotf 1 Van Gend en Looi, uitbaatster Anna Cornelia van der Maade 
('Mooie Keetje'). Anna uicrd in 1807geboren. In 1885 verkocht zij het 
hotel aan de heer P.A.Sips, die het hotel omdoopt m Hildcbrand; dit met 
toestemming van de schrijucr Nicoloas Beets, die 'Mooie Keetje' m zijn 
'Camera Obscura' beschreef. In i8g8 werd het hotel gesloten en daarna 
gesloopt. Op dezelfde plaats staat nu het standbeeld van Mooie Keetje. 

Deze 'Filatelie' heeft een 
recorddikte: 148 pagi
na's. Dat danken we aan 
de redactionele aandacht 
voor Amphilex 2002, maar 
vooral aan de inzet van de 

medewerksters van Brou
wer JVledia in Leusden, die 
bijna 70 advertentiepagi
na's wisten te verkopen 
en in te delen. Een com
plimentwaard! Redactie 

TPGPOST TREKT PROVINCIEVELLETJE VAN 
OVERIJSSEL TE ELFDER URE IN 

In het soepel lopende 
emissieraderwerk van de 
verrassingszegels is - met 
de finish in zicht - toch 
nog wat zand terecht ge
komen. Op 16 juli gingen 
veel verzamelaars tever
geefs naar een Overijssels 
'verkooppunt' om daar 
het nieuwste provincieze-
gelvelletje te kopen. He
laas, de velletjes waren er 
niet. Nog geen etmaal te
voren hadden de kanto
ren van 'Den Haag' de 
opdracht gekregen de (al 
gedistribueerde) zegels 
weer in te leveren bij 
TPGPost. Om de inname 
mogelijk te maken reden 
er zelfs koeriers door de 
provincie Overijssel. 
TPG's Mediavoorlichting 
gaf in allerijl een persbe
richt uit, dat op maan
dagmiddag 15 juli bij een 
aantal redacties van 'de 
media' (kranten, tijd
schriften, websites) bin
nenkwam. De strekking 
van dat bericht was dat de 
zegels vanwege 'een fout' 
niet verkocht konden 
worden. 'De provincieze
gels vormen gezamenlijk 
een mooie en met zorg 
samengestelde serie,' al
dus het persbericht. 'Een 
velletje met een fout 
hoort daarin niet thuis. 
Daarom kiest TPG Post 
voor deze maatregel.' 
Over de aard van de fout 
die het velletje onbruik
baar maakt werd met 
geen woord gesproken. 
Ook Daphne Andriesse 
van TPG Jvlediavoorlich-
ting was niet te bewegen 
méér informatie te geven 
dan in het persbericht 
staat. 'Er zat gewoon een 
fout in het velletje,' zei 

ze. 'En omdat wij eraan 
hechten alleen producten 
van hoge kwaliteit uit te 
brengen is het velletje te
ruggetrokken.' 
Maar al op woensdag 17 
juli waren op diverse In
ternetsites berichten te 
lezen waaruit bleek dat 
Mediavoorlichting toch 
iets loslippiger was ge
worden. Het blijkt dat de 
fout betrekking heeft op 
het vignetje dat de Hol-
terberg laat zien, met de 
toelichtende tekst: De top 
van de Sallantse Heuvelrug. 
De juiste spelling is Sol-
landse, met een 'd' dus. 
D's en t's - wie had er op 
school geen moeite mee? 
Hoewel TPG best een 
stootje kan hebben, zal 
het intrekken van de 
emissie toch financieel 
gezien als een gevoelig 
tikje zijn ervaren. Ga 
maar na: de zegels waren 
al gedrukt, geperforeerd 
en gedistribueerd, moes
ten per koerier worden 
opgehaald en ook nog 
eens (waarschijnlijk met 
grote zorgvuldigheid en 
onder streng toezicht) 
worden vernietigd. Ver
volgens moesten de velle

tjes opnieuw worden ge
drukt, in een druktech-
nisch gezien 'onvoordeli
gere opstelling', want 
wie de rubriek Verzamelge-
bied Nederland een beetje 
volgt weet dat er een aan
tal verschillende velletjes 
op één drukvel stond ge
groepeerd. 
Overigens stond de emis
siedatum van het nieuwe, 
gecorrigeerde Overijssel
velletje bij het ter perse 
gaan van deze editie van 
'Filatelie' nog niet hele
maal vast; Mediavoor
lichting van TPGPost 
sprak echter de hoop uit 
dat het nog zou lukken 
het velletje voor het eind 
van augustus uit te bren
gen, dus nog voor het van 
start gaan van Amphilex 
2002 in Amsterdam. 
Dat 'oude', foute exem
plaren van het velletje nu 
geheel van de aardbodem 
verdwenen zullen zijn 
lijkt ons eerlijk gezegd 
niet waarschijnlijk. Het 
kan haast niet anders of 
er duiken straks exem
plaren op. De bezitters 
daarvan hebben dan iets 
speciaals in handen: 
geen drukafwijking, 
maar een velletje met een 
ontujerpfout - en dat zie je 
in Nederland niet vaak... 

Holterberg, hoogste punt uon de Sallandse (met een 'd'!) Heuvelrug. 

JOSEPH LUNS OP 
17 JULI OVERLEDEN 

Op 17 juli overleed Joseph 
Mane Antome Hubert Luns 
(1911), oud-ministervan 
Buitenlandse zaken en 
voormalig secretaris-ge
neraal van de NAVO. 
De politicus Luns, die ne-
gendg jaar werd, gold als 
het boegbeeld van het 
Nederlandse buitenland
se beleid tijdens de Kou
de Oorlog. In 1956 werd 
hij ministervan Buiten
landse Zaken, een functie 
die hij tot 1971 zou blij
ven vervullen. Buiten
landse roem verwierf hij 
als secretaris-generaal 
van de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie 
(NAVO). Luns was niet 

Kaderrondgang tijdens de NVPH-Shouj op 1 mei 1980 in het Congres
gebouw Den Haag. V.r n.l.: Joseph Luns, prins Bernhard en Simon Riet
veld (NVPH); uiterst links is burgemeester Schols van Den Haag te zien. 

alleen politicus, maar 
ook enthousiast postze
gelverzamelaar. Dat ver
klaart waarom hij zo nu 
en dan in filatelistische 
kringen te vinden was. 

zoals tijdens het evene
ment dat op de foto hier
boven in beeld wordt ge
bracht. Maker van de foto 
is René Hillesum uit 
Kalmthout (België). 



VERTEL HET UW KLEINKIND: ZO STOND DE 
MAAN ER NIET BIJ OP 17 DECEMBER 1773 

Een van de leuke dingen 
van het lidmaatschap van 
een gespecialiseerde ver
eniging is dat het zo leer
zaam is. Neem de Vereni
ging voor USA en Ca
nadafilatelie: die geeft 
een interessant blad uit, 
USCA Post, dat steeds vol 

E l belangrijke en minder 
^^^ belangrijke berichten 

staat. 
In het nummer van mei 
wordt in de rubriek Kort 
Amerikaans onthuld dat de 
zegel die de Amerikaanse 
posterijen in 1973 uitga
ven ter herdenking van de 
Boston Tea Party van 1773 
een fout bevat. In het 

blokje van vier toont de 
zegel rechtsboven de 
maan, afgebeeld als sik
kel. 'Wie erbij is geweest, 
weet dat dat helemaal 
niet kan,' schrijft de ru
briekredacteur. 'Op 17 
december 1773 was de 
maan halfweg tussen 
nieuwe maan en kwart 
maan (eerste kiuartier, red.), 
dus veel dikker dan die 
sikkel.' 
De rubriekredacteur 
voegt er nog aan toe: 
'Vertel dat uw kleinkind 
ais u samen postzegels 
zit te bekijken en het zal 
nog meer tegen u op
zien!'... 

BELEG MAAR LIEVER 
IN POSTZEGELS! 

Vroeger hoorde je het 
mensen nog wel eens be
weren: dat postzegels ei
genlijk 'de aandelen van 
de kleine man' zijn. 
Wie de prijsontwikkelin
gen in de catalogi echter 
een beetje heeft gevolgd 
weet dat het bewuste cre
do tegenwoordig niet 
meer opgaat. 
Alhoewel... In The Daily 
Telegraph stond onlangs 
een bericht van Nathan 
Vass waarin er op werd 
gewezen dat sommige 

postzegels een bijzonder 
solide investering zijn. 
Vass doelt in zijn artikel 
op zegels waarmee 'iets 
mis is', zoals exemplaren 
met een ontbrekende 
drukgang of met een on
volledige of geheel ont
brekende perforatie. 
Tussen 1996 en 2001 is de 
prijs van zegels met een 
afwijking met 120 pro
cent gestegen, zo meldt 
hij. 'Daarmee overklas
sen deze kleine stukjes 
papier met gemak het 
rendement van een aantal 
bijzonder aantrekkelijke 
aandelen,' aldus Vass. 

ONGELUKKIG GEKOZEN POSTCODE ZET 
BEWONERS TIDENHAM TOT PROTEST AAN 

Een referendum in de 
Engelse plaats Tidenham 
heeft een opmerkelijke 
uitkomst opgeleverd: een 
voorstel om de plaatselij
ke postcode te verande
ren behaalde een meer
derheid: 458 van de 753 
stemmen waren vóór. De 
postcode van Tidenham 
een dorpje dat aan de 
'Engelse kant' ligt van de 
rivier de Wye, die de 
grens vormt met Wales 
is Welsh in plaats van En
gels. De post wordt na
melijk gesorteerd in een 
expeditieknooppunt in 
Chepstow (Wales). 
Verzekeringsmaatschap
pijen bepalen de hoogte 
van hun premies mede 
aan de hand van de post

code; die premies vallen 
voor bewoners van Wales 
hoger uit dan voor men
sen elders in Engeland. 
Consî nia (de Engelse 
PTT) laat weten dat het 

onwaarschijnlijk is dat de 
postcode zal worden aan
gepast. 
'Het gaat tenslotte maar 
om een intern systeem 
om de post zo snel moge
lijk te sorteren en te be
zorgen,' aldus een zegs
man. 

Tidenham rustiek, maar vol emotie oucr 'uerkcerde' postcode 

KAART VAN STRAATARME 'UITVINDER' VAN 
PRENTBRIEFKAART BRENGT FORTUIN OP 

Postcard was an English in
vention kopte het Engelse 
dagblad The Guardian on
langs. In het bericht 
schrijft Fiachra Gibbons 
van de kunstredactie dat 
filatelisten er nu achter 
zijn dat de prentbrief
kaart een uitvinding was 
van de Victoriaanse ex
centriekeling Theodore 
Hook (17881841). Aan
leiding tot het bericht 
was de ontdekking van 
een prentbriefkaart die 
Hook in 1840 aan zich
zelf stuurde. 'Daarmee is 
bewezen dat de brief
kaart een Engelse, en 
geen Teutoonse (Duitse) 
uitvinding is,' schrijft 
Gibbons. De schrijfster 
verwijst daarmee naar het 
feit dat volgens de post
zegelencyclopedieën de 
eerste prentbriefkaart 
pas in 1869 werd verzon
den: een Oostenrijkse 

kaart die het klooster van 
Melk toont. 
De 'kaart van Hook' is in
middels geveild. Voor be
drag van 44.300 dollar 
(zo'n 51.500 euro) wist 
de Letse verzamelaar Eu
gene Gomberg beslag te 
leggen op de prentbrief
kaart. De kaart is gefran
keerd met een Penny 
Black, de eerste postzegel 
ter wereld. De door Hook 

zelfvervaardigde kaart 
toont een gezelschap 
schrijvende klerken 
postbeambten  die hun 
pen dopen in een enorme 
inktpot. 
De 'uitvinding' van de 
prentbriefkaart heeft 
Hook nooit een cent op
geleverd; toen hij een jaar 
na het verzenden van zijn 
kaart overleed liet hij uit
sluitend schulden achter; 
alles wat hij nog aan we
reldse goederen bezat 
verviel aan de staat. 

'JENNY' WAS ECHT 
^ DE ALLERSNELSTE 

^ De website van Linn's 
= Stamp Neujs meldde enige 
•Q tijd geleden dat de United 
<s We Standzegel (die 44 da
5 gen na de aanslagen van 
^ de elfde september werd 
= uitgegeven) de snelst ge
1̂  produceerde zegel van de 
^ Verenigde Staten was. 
5 'We zijn echter overvallen 
ü door tijdelijk geheugen

—"^ verlies,' bekende de re
f I A dactie niet lang daarna. 
• ■" En ze presenteerde een 

lijstje zegels die alle snel
ler clan de United We 
Standzegel tot stand 
kwamen. De snelst ge

drukte zegel is  voor zo
ver Linn's weet  de 'Jen
ny', een luchtpostzegel 
van 24 cent uit 1918. Op 6 
mei 1918 stelde het Con
gres het luchtposttarief 
voor een ounce vast op 24 
cent. Op 13 mei, dus 
slechts zeven dagen later, 
was de zegel aan de lo
ketten te koop. Echt vlie
gensvlug dus... 

FIGO WINT PRIJS EN 
KRIJGT POSTZEGEL 

De Ascat, de officiële or
ganisatie van uitgevers 
van catalogi, albums en 
postzegelbladen, kent 
elke twee jaar een Grand 
Prix toe. 
Ook dit jaar wordt deze 
Grand Prix uitgereikt; dat 
gebeurt in november aan
staande. De Ascat heeft 

nu al bekend gemaakt 
wie er met de eer gaat 
strijken: het is de wereld
beroemde Portugese 
voetballer Luis Filipe 
Madeira CaeiroFigo; de 
voetballiefhebbers ken
nen hem gewoon als 
Figo. Om Figo  die ook 

postzegels verzamelt  in 
de watten te leggen is be
sloten dat er een speciale 
Figopostzegel zal ko
men: die zal worden uit
gegeven door Monaco, en 
wel tijdens de dit najaar 
te houden tentoonstel
ling Monaco 2002. 

DUITSLANDSALON 
TIJDENS POSTEX 

Dit jaar bestaat de Filate
listenvereniging Duits
land vijftien jaar. Ter ge
legenheid daarvan richt 
de vereniging tijdens Pos
tcx 2002 (Apeldoorn, ok
tober a.s.) een zoge

noemde Duitslandsalon 
in. Deze salon zal plaats 
bieden aan een groot 
aantal Duitse verzamelin
gen; in totaal gaat het om 
honderd kaders. Meer in
formatie volgt te zijner 
tijd, als we uitvoerig aan
dacht besteden aan Postex 
2002. 



1919 Rietdijk 2002 

Omvangrijke en belangrijke naj aars veiling 2002! 
Heel veel materiaal is ons al toevertrouwd voor onze volgende veiling. Ook u heeft nog de 
mogelijkheid uw collectie of een gedeelte daarvan tot onderdeel te maken van een van de 
grootste veilingen die Rietdijk ooit heeft gehouden. Tot eind september kunnen inzendingen 
voor onze Grote Najaarsveiling worden ingeleverd. Wij mochten onder andere al ontvangen: 

• Drie wereldcollecties waarvan twee in ruim 500 banden; 
• Kostbare motiefcollecties w.o. Flora en Rode Kruis; 
• Diverse topnummers van Nederland, een postfrisse verzameling 1890-1950 

alsmede honderdend collecties Nederland en O.R. 

Ook uw verzameling of voorraad verkopen? 
Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de kluis. Een renteloos voorschot 
is tot ieder bedrag mogelijk. 

Bezoek Standnummer 7 op de Amphilex 2002 
Uiteraard zijn wij van 30 augustus tot en met 3 september 2002 ook met een stand 
vertegenwoordigd op de Amphilex. Daar kunt u persoonlijk met ons kennis maken en u 
laten informeren over de mogelijheden die wij u, bij koop en/of verkoop, via onze veiling 
kunnen bieden. Standnummer 7 is bij de ingang van de Holland Hal |—*^ 
± 20 meter naar rechts. \ ingang / Rietdijk 7 

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 

/g/^r^\^ 
(*( A"/ jsj 

fir'OT 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin to. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
http://www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijl4-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

"V-^ ö C 
i j 1 r) ^iy 
London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijl4-veilingen.nl


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xs4.all.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

DOE MEE AAN DE 'KRASLOTERIJ' 
BIJ DE BEATRIX-ZE6ELS 

Bij de Beatrix-zegels die 
in loketvellen werden 
vervaardigd was het ge
bruikelijk dat de drukci-
hnder voor de 'portret
stippen' voor enkele op
lagen van diverse nomi
nale waarden werd ge
bruikt. Hetcilindernum-
mer werd bij elke nieuw 
vervaardigde cylinder 
verhoogd. 
Bij de door Walsall ge
produceerde hangblok-
ken van vijf zelflclevende 
Beatrix-zegels zouden 
nieuwe cilinderversies te 
herkennen moeten zijn 
aan het feit dat het druk-
vormnummer Wi is ver
anderd in Wi en hoger, 
maar tot dusver is ner
gens een Wz of hoger 
aangetroffen. De veron
derstelling dat voor de 
'portretstippen' ook 
slechts één cilinder zou 
zijn gebruikt lijkt daar
mee te worden onder
steund. 
Het zeer fijne patroon 
van rasterpuntjes bij de 
Walsall-producten maakt 
het 'platen' van de zegels 
bijzonder moeilijk. We 
weten dat de cilinderom-
vang zesmaal drie hang-
blokjes bedraagt (zes 
blokjes breed, drie in de 
omtrek). Dankzij de heer 
F. Sieben van TPGPost 
weten we dat er een 'fout
je', respectievelijk een 

516 

'kenmerk' bij de Beatrix-
zegels is gemeld. Het zou 

i gaan om de hoge waar
den €i en €3. Het zou 
gaan om een verticaal 
krasje links van de hals 

Boven de blauuje pijI ^eeft aan maar 
het uerticale stKepjf gezocht moet mor
den Onder detail uan de Beatru-ze^el 
op positie 2 in het cirkeltje het streepje 

'tf«*r«> 

, . « ± i \ > j ^ 

('rechts' vanuit koningin 
Beatrix gezien) op de 
tweede zegel bovenaan. 
Een snelle inventarisatie 
van mijn eigen voorraadje 
en dat van de Beatrix-
specialiste mevrouw 
Weeber-Kortekaas maakt 
duidelijk dat niet alleen 
de beide hoogste waar
den het krasje vertonen, 
maar ook een exemplaar 
van 50 cent. Wat bezoek
jes aan postkantoren in 
de dagen erna leidden tot 
de vondst van alle waar
den met dit kenmerk, op 
de zegels van 65 en 
78 cent na. Binnen een 
bundeltje bleek de kras -
als die aangetroffen werd 
- om de drie blokjes voor 
te komen. Kortom: op de 
drukcilinder zit in één 
bepaalde kolom de be
treffende kras; alle blok
jes binnen een bepaalde 
bundel zullen afkomstig 
zijn van die kolom op de 
drukciünder. Er zijn zes 
van zulke kolommen. 
Wie een groot aantal kan
toren afioopt, -fietst of-
rijdt heeft in principe dus 
een kans van i op 6 om 
een bundeltje te treffen 
waarin zo'n de kras kan 
worden aangetroffen. En 
hier begint de grote kras
loterij! Want hoeveel kan
toren er de afgelopen 
maanden ook werden 
aangedaan, de zegels van 
65 en 78 cent met het be
wuste kenmerk zijn nog 
steeds niet gevonden! 

NIEUWE ZAKELIJKE 
ZEGELS AAN DE ROL 

De nieuwe zakelijke post
zegels in rollen van 100 
in een doosje hebben een 
flink kleinere uitvoering 
gekregen. Ook nu weer 
zijn ze in rasterdiepdruk 
vervaardigd, op een Goe-
bel-pers van Joh. En
schedé in Haarlem. Ook 
de doosjes - eveneens bij 
Joh. Enschedé gedrukt -
zijn aangepast aan de 
nieuwe versie. 
Vreemd genoeg zijn er 
voor de 'oude' zakelijke 
zegels nog doosjes ver
vaardigd waarbij het logo 
PTTPost is vervangen door 
TPGPost. Het valt niet aan 
te nemen dat dat voor de 
korte periode van 15 mei 
tot I juli 2002 is gebeurd. 
En dat klopt dan ook: het 

is de bedoeling dat beide 
soorten zakelijke zegels 

' naast elkaar gebruikt 
worden! In een folder 
zegt TPGPost dat de za
kelijke gebruikers zo wat 
meer keus hebben. 
Op 3 juli was nog ner
gens een doosje met de 
nieuwe zegels te koop. Er 

is overal nog volop voor
raad van het oude model, 
zij het dat hier en daar 
wel de doosjes met het 
nieuwe logo beschikbaar 
waren. Het schijnt dat de 
nieuwe versie alleen bij 
de CollectCiub en bij de za
kelijke balies verkocht 
wordt. 

'PORT BETAALD': 
PLAKPLAATJES 

Als uitvloeisel van de 
nieuwe Postwet die op i 
juni 2000 van kracht 
werd mogen gewone 
postzegels niet meer 
worden gebruikt op enve
loppen die met de rege
ling 'Port Betaald' wor
den verzonden. Voortaan 
moet de aanduiding PTT 
Post/ Port Betaald/ Port 
Pa^é| Pays Bas worden 
toegepast, waarbij de 
Franse termen alleen bij 
internationale post ver
plicht zijn. Méér hoeft er 
niet op de envelop te ko
men. Voor bedrijven die 
er aan gewend waren ge
raakt dat ze hun direct 
mail door middel van 
postzegels een grotere at
tentiewaarde konden ge
ven (zulke enveloppen 
belanden meestal niet 
meteen bij het 'oud pa
pier') werden door PTT
Post al in 2000 speciale 
etiketjes vervaardigd met 
daarop in ieder geval de 
voor binnenlandse ge
bruik verplichte termen. 
Tegelijkertijd werd inge
speeld op de behoefte om 
'iets aantrekkelijks' op de 
enveloppen te kunnen 
plakken. 

De bewuste etiketten 
hebben geen frankeer-
waarde, zijn niet van fos-
forescentie voorzien (in 
welk geval ze toch als 
'echte zegels' door de 
mazen zouden kunnen 
glippen) en zijn bij de 
CollectCiub voor een paar 
centen per stuk te koop. 
Het zijn aantrekkelijke 
plaatjes, die net zo het 
verzamelen waard zijn als 
Flippo's of Pokemon-kaar-
ten. Postwaarden zijn het 
echter niet - je kunt ze 
niet als frankering ge
bruiken - dus filatelis-
tisch gezien zijn ze net zo 
relevant als een willekeu
rig zwart PTT Post/Port Be
taald stempeltje van een 
willekeurig verzendbe-
drijf ('Vandaag besteld -
Gisteren geleverd'). 
De NVPH heeft de diverse 
'Port Betaald'-etiketjes 
inmiddels in zijn Speciale 
Catalogus opgevoerd, en 
wel als 'partijenpostze
gels'. Dat is bijzonder 
misleidend, alleen al om
dat het woord 'partijen-
post-zegels' (let op het 

streepje) nog te verdedi
gen zou zijn (zegels is een 
term die je naast labels, 
etiketjes, plakplaatjes en sti
ckers nog zou kunnen dul
den), maar het zijn zeer 
zeker geen 'partijen
postzegels' (wederom is 
de plaats van het streepje 
van belang), want dat 
suggereert zoiets als 
'postzegels ten behoeve 
van in partijen aangebo
den post'. Om de zaak 
nog erger te maken zijn 
er zelfs First Day Cowers 
ontworpen waarvan de 
erop aangebrachte plak
plaatjes voorzien werden 
van een afstempeling! 
Het lijkt er dus op dat de 
NVPH - in samenwerking 
met PTTPost en later 
TPGPost - haar best doet 
de onnozele verzamelaar 
te laten denken dat het 
hier om echte postzegels 
gaat. 
In de afgelopen maanden 
zijn weer twee soorten 
plakplaatjes ten doop ge
houden: op 24 april 2002 
voor Vroom en Drees-
mann en eind mei voor 
TPG Post. Bij het laatste 
plaatje is de aanduiding 
TPG Post in de plaats ge
komen van PTT Post als 
verplicht onderdeel van 
de aanduidingen voor 
PortBetaald. DeTPG-
Post-mailing viel uiteen 
in twee grote groepen: de 
mailing voor de zakelijke 
markt (waarin vooral de 
computergestuurde fran
keermachine EasyStamp 
onder de aandacht werd 
gebracht) en de mailing 
voor de particuliere 
markt (met daarbij een 
cadeautje in de vorm van 
een voorgefrankeerde en
velop ter waarde van 
€0.39. 
De voorgefrankeerde en
velop is een type post-
waardestuk dat we in Ne
derland al jaren niet meer 
hebben gehad en ook wel 
niet meer zullen krijgen. 
Het zou een leuk geintje 
van TPGPost zijn ge
weest, ware het niet dat 
min of meer gelijktijdig 
de plannen van stal wer
den gehaald om vijfdui
zend postbestellers aan 
de kant te zetten en een 
aantal nu nog achter de 
geraniums zittende 
'huispersonen' een 
spoedopleiding tot be
steller te geven... 

mailto:dziewon@xs4.all.nl
http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


NIEUWE TARIEVEN, 
HOGERE TARIEVEN 

Op I juli 2002 zijn enkele 
tarieven omhoog gegaan. 
Er is ook een speciale 
dienst in het leven geroe
pen die veel duurder uit
pakt dan voorheen. 
De pakketpostzegels van 
5,10, 20 en 30 kilo wer
den als volgt in prijs (in 
euro's) aangepast: 

Soort Oud Nieuw 
non-AVG/AVG non-AVG/AVG 

5kg 4 88 5 81 5 25 6 25 
lokg 6 69 7 96 7 00 8 33 
2okg 7.83 9.32 8.25 9.82 
30kg 9.87 11.75 ™-°° i i ' 9° 

Nieuwe AVP-zegel 
De huidige producent 
van de 'gewone', AVP-
pakketpostzegels van 5 
en 10 kilo, Joh. Enschedé 
Stamps Security Printing, 
is gestopt met het druk
ken van deze postzegels. 
Door een innovatie bij de 
pakketzegels had het be
drijf nieuwe investerin
gen moeten doen, het
geen niet rendabel werd 
geacht. Het schijnt dat de 
pakketzegels in het nieu
we model gedrukt wor
den bij Lijnco en niet 

(wat voor de hand zou 
liggen) bij de huidige 
drukker van de AVG-pak-
ketzegels, Proforms in 
Heerhugowaard. 

Dure weekeinddienst 
Tot voor kort kon de 
drukproef van de rubriek 
Verzamdgebied Nederland 
mij op zaterdagochtend 
bereiken dankzij TNT: in 
een grote, oranje Ouer-
ni^ht Express-envelop of in 
een normale enveloppe 
met een oranje Ouernylit 
Express-zegel er op. Werd 
zo'n zending vóór vrij
dagmiddag 18 uur aange
boden dan werd het stuk 
nog de volgende dag voor 
10.30 uur aangeboden. 
Vanaf 5 juü is deze 
dienstverlening een stuk 
duurder geworden. De 
bestaande oranje produc
ten zijn uitsluitend nog te 
gebruiken als onder 'vol
gende dag' wordt ver
staan 'de volgende werk
dag'. Overigens staat dit 
niet zo op de oranje enve
loppen-zelf Wie vrijdags 
met een oranje envelop 
bezorging op zaterdag 
wenst kan zich dus be
roepen op wat er op de 
envelop staat... 

* " • ' » " »3SKM00983877* 

Een pnjzifle noviteit. 'Saturday Prepoid Express', een van de uitingsvormen is de hier afgebeelde losse zegel. 

Het nieuwe model AVP-pakkctpostzegel van vijf kilo 

Er is nu een aparte bezor
ging 'van vrijdag op za
terdag' ingevoerd: de Sa
turday Prepaid Express. En
kele dagen vóór i juli hin
gen de grote paarse enve
loppen al trots in de 
schappen. Het computer
systeem aan de balie ver
hinderde echter dat ze 
vóór I juh 2002 werden 
verkocht. De enveloppen 
worden op zaterdag vóór 
10.30 uur aangeboden; 
bij geen gehoor wordt de 
envelop in de bus ge
stopt. Voorheen gebeur
de dit laatste uitsluitend 
als dat expliciet was aan
gegeven. Als dat niet was 
gebeurd liep je dus het ri
sico de zending pas 
maandag in huis te krij
gen. Dat is nu verleden 
tijd, maar daarvoor moet 
wel diep in de beurs wor
den getast. 
Net als bij de oranje pro
ducten zijn er drie moge
lijkheden: 
1. de grote enveloppe 
voor 'slechts' €20.00 (in
clusief btw €23.80); 
2. de zegel voor €22.50 
(inclusief btw €26.78) en 
3. het hangboekje met 
vijf zegels voor de prijs 
van vier, dus €90.00 (in
clusief btw €107.10). 
De envelop is voorzien 
van de product-barcode 

-1-8558. De losse zegels 
hebben een product-bar
code achterop: -1-8572. De 
zegels in het boekje zijn 
niet van een product-bar
code voorzien, wel het 
boekje:-i-858g. 
De artikelnummers zijn 
als volgt: 225003 (enve
lop), 225005 (zegel) en 
225006 (hangboekje). 
Opvallend is het ontbre
ken van het artikelnum
mer 225004 en de pro
duct-barcode +8565. Die 
zijn gebruikt voor het 
muitipack met vijf enve
loppen! 
Bij de oranje enveloppe 
was aan de voorzijde het 
logo van TNT mooi in re
liëf uitgevoerd; die luxe 
kan er bij de paarse enve
loppe niet meer af 
Nadere technische gege
vens volgen in deze ru
briek zodra ik het druk-
materiaal bij Proforms 
heb kunnen bekijken. 
De grote envelop komt 
vermoedelijk net als de 
oranje envelop bij Caspa-
rie in Almere vandaan. 
Het verzendbewijs dat bij 
de oranje envelop nog in 
een plastic hoesje zat is 
nu op de achterzijde van 
de paarse envelop ge
plakt. De verzendbewij-
zen zijn gedrukt bij Pro
forms. De barcode-gege-

vens zijn als volgt: 

Enveloppen 
'oranje' product-barcode 
-1-3126 met de basis naar 
beneden (dus 'normale 
stand'): 
individuele barcode op 
het verzendbewijs: 
EP g-cijferig getal NL, 
waarbij het getal begint 
met 157,158, 702 of 703. 

'oranje' product-barcode 
-(-3126 met de basis naar 
rechts: 
individuele barcode op 
het verzendbewijs: 
EP g-cijferig getal NL, 
waarbij het getal begint 
met 260, 261 of 262. 

'paars' product-barcode 
+8558 met de basis naar 
rechts: 
individuele barcode op 
het verzendbewijs: 
ES g-cijferig getal NL, 
waarbij het getal begint 
met 717. 

Zegels 
'paars' product-barcode 
-1-8572 met de basis naar 
rechts: 
individuele barcode: 
EQ g-cijferig getal NL, 
waarbij het getal begint 
met 717 (losse zegel) re
spectievelijk 718 (zegel 
uit boekje). 

INTERESSANT, MAAR VRIJWEL ONBEKEND: 
NIEUWE STANSEN EN TANDINGEN 

Van de meeste recente 
zegels - de provincie-
blokken even daargelaten 
- is bij het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag nog geen materiaal 
binnengekomen. Dit be
tekent dat ik het Efteling-
boekje hier niet kan be
spreken. 
Wel kan worden vastge
steld dat een nauwkeurig 
onderzoek naar de wijze 
van stansen en slitten 
hoogstnoodzakelijk is. 
Sommige verzamelaars 

hadden al snel in de ga
ten dat de Eftelingzegels 
zoals die in mapje 263 
werden verkocht geen 
perforatielijn vertoonden 
op de plek waar de hang-
boekjes zijn gevouwen. 
Het zijn blokken van zes 
zegels geworden en daar
mee, zo mogen we rustig 
stellen, een aparte ver
schijningsvorm van deze 
emissie. 

Geen primeur 
Dankzij de ColIectClub zijn 

CJl euw 

Tuiee verschillende tandingen van degeslitte Pnority-zcgels boven I I ' / J , onder i3"/4 

inmiddels wel meer apar
te versies van zegels ge
produceerd. Al eerder 
wees ik op de manier 
waarop het Pnonty-label 
van de zegels van 
i2oc/€o.54en 165c/ 

€0.75, respectievelijk 
€0.54 en €0.75 afscheur-
baar is gemaakt. De com
plete, doorgestanste ze
gels zijn op deze wijze 
(ook als zo'n zegel als 
frankering gebruikt zou 

zijn) gemakkelijk te on
derscheiden van hun col
lega's uit de geïntegreer
de hangboekjes. Er werd 
gesuggereerd dat na het 
compleet doorstansen 
van de omtrek van de ze-
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Detailopnamen uan twee op het 005 identieke Belgische zeijkleuende zegels, daar ujaar rechter en linkerbouenhoek elkaar raken is er echter sprake uan een ̂ espiefleld beeld 

gel er nóg eens zou zijn 
gestanst, namelijk voor 
wat betreft het labeldeel 
en met dezelfde (zij het 
iets diepere) stansvorm 
als voor de hangboekjes 
is gebruikt. Die suggestie 
inspireerde me om eens 
te proberen of de uitge
stanste zegels in een leeg 
boekje van vijf zegels 
konden worden ingepast. 
In de breedte paste het al 
niet, maar tot mijn verba
zing pasten ook de twee
maal drie 'tandjes' niet in 
de uitsparingen. Het op
meten van de 'tandjes' 
met behulp van de Bond
standingmeter leidde tot 
het verrassende resultaat: 
11V2 voor de compleet ge

stanste zegels en i3'/4 
voor de zegels uit de 
geïntegreerde hangboek
jes. Wie een variatie in 

perforatielijnen bij het la
belgedeelte niet belang
rijk genoeg vindt om er 
een aparte catalogusno

tering aan te wijden laat 
zich wellicht overtuigen 
door het markante 'tan
dingverschil' bij deze ze

gels: ii'h contra i3'/4. 
Niet alleen in Nederland 
worden dergelijkeJake
tandingen door de verza
melaar verwaarloosd. Zo 
laten de in Nederland 
vervaardigde Belgische 
hangboekjes en ook de 
rollen van 100 in doosjes 
als ze nauwlettend wor
den bekeken enige varia
tie zien. Bij de rolzegels 
lijkt het verschil te wor
den veroorzaakt doordat 
de bedrukte zegelbaan 
omgekeerd door de 
Omega Systemsmachine 
wordt geleid om te wor
den geslit. 

BELGIQ 

No^ eens tiuee closeups van twee Belgische zepleuers, bij nauwkeurige verflelijking van de linkerbovenhoeken valt het verschil in 'slit' duidelijk op 

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 
€7,50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie c'en uakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouw^er Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat:, 

PC+Plaats: (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'. 
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1 JULi 2 0 0 2 : NIEUWE 
ZAKELIJKE ZEGELS 

Met ingang van I juli jl. 
zijn doosjes verkrijgbaar 
met daarin honderd za
kelijke zegels in een 
nieuw type. De zegels 
zijn in twee waarden ver
schenen: €0.39 en €0.78. 
De nieuwe zegels, die net 
als hun bekende voor
gangers zelfklevend zijn, 
hebben een formaat dat 
flink kleiner is dan het 
vorige. Overigens blijven 
de 'oude' doosjes met za
kelijke zegels in dezelfde 
waarden voorlopig nor
maal verkrijgbaar. Zake

lijke gebruikers kunnen 
dus voortaan kiezen uit 
twee typen. 
Een afbeelding van de 
nieuwe zegels vindt u in 
de rubriek 'Verzamelge-
bied Nederland' elders in 
dit nummer van 'Filate
lie'. 
De nieuwe zakelijke ze
gels zijn niet algemeen 
verkrijgbaar. Naar het 
zich laat aanzien zijn ze 
voorlopig uitsluitend bij 
de CollectClub in Gro
ningen en bij de diverse 
zakelijke balies 'in den 
lande' te koop. De gel
digheidsduur van de ze
gels is onbepaald. 

DIVERSE DATA: VERRASSINGSZEGELS, 
MAAR GEEN OVERIJSSEL-VELLETJES 

D« laatste prauinneuelletjes - op tuiee na . 

12 X Des leeuwen forsche stem 

iEP*fflffl*^.^.I»Jfift%qiMHBB3p*llh^flgpi'llfifc''aj 
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Twaalf van de dertien vel
letjes met verrassingsze
gels ('Provincievelletjes') 
zijn verschenen als u 
deze 'Filatelie' onder 
ogen krijgt. Sinds de vo
rige aflevering van dit 
blad is de reeks uitge
breid met Utrecht, Lim
burg, Zeeland en Flevo
land. Al deze velletjes 
zijn op de gebruikelijke 
wijze ingedeeld: twaalf 
zegels van €0.39 met pro-
vincievlaggen die uit tek
sten zijn opgebouwd en 
steeds zes vignetten in 
het midden van elk velle
tje met diverse afbeeldin
gen. Een overzicht van 
alle tot nu verschenen 
velletjes en behandelde 
thema's staat hieronder. 
Opmerkelijk is dat het 
velletje dat op 16 juli zou 
verschijnen (Overijssel) 

op het allerlaatste mo
ment van de loketten 
werd teruggetrokken. 
Een spelfout was de oor
zaak daarvan; in de ru
briek 'Uit de wereld van 
defdatelie' leest u er 
meer over. Het velletje 
komt later uit - wellicht 
nog vóór Amphilex 2002 -
en dan natuurlijk zonder 
die spelfout. 

Er volgen nu dus nog 
twee verrassingsvelletjes, 
te weten het dertiende 
velletje met daarin alle 
twaalf verschillende pro
vinciezegels en het velle
tje, gewijd aan de provin
cie Overijssel. 
Het dertiende velletje 
staat gepland voor ver
schijning tijdens Amphilex 
2002 (30 augustus tot en 
met 3 september a.s.). 

Overzicht van de onderwerpenop de sluitzegels van de Verrassingszegels 2002 

Provincie Persoon Plant/dier Landschap Cultuur Gerecht/Product Evenement Oplage (vel) 
12/03 Friesland Abe Lenstra Fries paard Waddenzee Friese doorlopers Suikerbrood Fierljeppen 120000 
26/03 Drenthe jan Peiieboer Drents heideschaap Hunebed Ganzenhoedster Brume bonen TT Assen 100000 
09/04 Noord-Holland Hannie Schaft Noord-Hollandse blauwe Naardermeer Zaanse schans IJsselmeerpaling Kaasmarkt Alkmaar 110000 
23/04 Gelderland Titus Brandsma Bevers Posbank Flip|e Rookworst Vierdaagse Nijmegen 100000 
07/05 Noord Brabant Anton Philips Kleine ijsvogelvlinder Dommeldal Soete Lieve Cerritje Bossche bollen Nationale Taptoe Breda 100000 

1 21/05 Groningen Sicco Mansholt Zeehond Hoge Land Gronings Museum Groninger koek Noorderzonfestival 100000 
04/06 Zuid-Holland Anna Blaman Dwergmuis Bollenvelden Delfts Blauw Hollandse nieuwe Nieuwjaarsduik 120000 
18/06 Utrecht Wim Sonneveld Watervleermuis De Vecht Spoora/egmuseum Utrechtse Sprits Festival Oude Muziek 100000 
02/07 Limburg Pierre Kemp Korenwolf Geuldal Kastelen Asperges Amstel Gold Race 100 000 

' 30/07 Zeeland Annie M G Schmidt Dwergstern Stormvloedkering Vuurtoren Mosselen Ringsteken 100 000 
13/08 Flevoland Ir C Lely Lepelaar Windmolens Batavia Urker Dikkertjes Triathlon Almere 100 000 

» / ) ) Overijssel Theo Wolvekamp Otter Holterberg Sassenpoort Kniepertjes Klootschieten > j 

1 ßelgie • Congo • Ruiando * Burundi • Kotongo 
I «n spcdol« oonblMlIngwi van varsdi l l lmd* londcn 

www.philagoclu.be 
1 Jeon-Poul Godu • ß.P.10 • 1000 Brüssel 24 
1 Fox -H32.2.503 38 11 info@philQgodu.be 

Filatelie op het Internet: 

http://www.philagoclu.be
mailto:info@philQgodu.be
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HEINRICH KQHUER 
Germany's oldest stamp auction house . 

at 

AMPHILEX 
from 30 August to 3 September 2002 

Come to see us at our booth # 60 and 61 (hall 11): 

"kM 

. . ^ ' ^ ^ ^ 

■fW. 

 Viewing of all single lots of our 316th auction 
from 25 to 28 September 2002 covering all areas of 
worldwide philatelie 

- Acceptance of consignments for our international 
auctions of worldwide recognition 

Taxation, valuation and counselling in all philatelic 
matters 

^i 

HEINRICH KÖHLER 
HEINRICH KOHLER 
Auktionshaus GmbH & Co. KG 
Wilhelmstraße 48/fi 
D65183 Wiesbaden 
Tel. (0611) 39381  Fax 39384 
http://www.heinrichkoehler.de 
email: auction@heinrichkoehler.de 

Deutschlands 
Attestes Brit'ßnar/eenauMionshaus 

http://www.heinrich-koehler.de
mailto:auction@heinrich-koehler.de


ALAND: TACHTIG JAAR AUTONOOM, 
BIJNA TIEN JAAR EEN EIGEN PTT 

Bescheiden emissieprogramma verklaart succes verzamelgebied 
Toen Aland in 1922 autonoom 
w/erd - zij het binnen het ver
band van de republiek Finland -
w/erd daarmee een vrij roerige 
periode afgesloten. DeAhve-
nanmaa (de Finse naam van 
het voor het merendeel door 
Zweedstaliaen bewoonde eilan
dengroep Aland) behoorden 
eeuwenlang tot de Finse kroon, 
maar vielen in 1809, samen met 
Finland, aan Rusland. Vanaf dat 
moment maakte Aland deel uit 
van het groothertogdom Fin
land. Tot de herinneringen aan 
die tijd behoort het classicisti
sche tolhuis dat de Russische 
tsaar Alexander I in 1824 op Ec-
kerö, een van de westelijk gele
gen eilanden, liet bouwen. 

Autonoom 
Toen het ruim negentig jaar la
ter duidelijk werd dat het Russi
sche keizerrijk bezig was uiteen 
te vallen, grepen de Älanders 
hun kans. In augustus 1917 
werd een bijeenkomst gehou
den op de Volkshogeschool, die 
resulteerde in geheime bespre
kingen van vertegenwoordigers 
van alle Alandse districten. Af
gesproken werd aan te sturen 
op een hereniging met het oude 
moederland, Zweden, en een 
voorstel met die inhoud werd 
voorgelegd aan de regering van 
Zweden, vergezeld van een peti
tie waarop de handtekeningen 
waren geplaatst van het over
grote deel van de Alandse be
volking. Toen de Finnen in de
cember van datzelfde jaar iets 
vergelijkbaars deden - ze riepen 
de onafhankelijke republiek Fin
land uit - leidde dat echter niet 
tot de door de Älanders zo ge
wenste aansluiting van hun ge-

Ruim achttien jaar geleden sloeg op Aland de 

postzegelkoorts toe. Op 1 maart 1984 verschenen onder 

grote belangstelling de eerste postzegels van deze 

eilandengroep, een gebied met aparte status in de 

Baltische Zee, halverwege Finland en Zweden. In dit 

artikel leest u over de geschiedenis van Aland en over de 

Alandse posterijen, die bijna tien jaar zelfstandig zijn. 

bied bij Zweden. Wel wilde Fin
land de eilandengroep een ze
kere mate van autonomie verle
nen. Gezien het internationale 
karakter van de kwestie werd de 
uitwerking hiervan in 1921 voor
gelegd aan een commissie van 
de zojuist opgerichte Volken
bond (de voorloper van de Ver
enigde Naties), die ook tot de 
conclusie kwam dat de eilan
dengroep bij Finland moest blij
ven. De Finse regering was be

reid de bewoners van Aland te 
garanderen dat hun 'moeder
taal', het Zweeds, de voertaal 
zou worden en dat men de 
Alandse cultuur onverlet zou la
ten. Zweden kreeg de garantie 
dat Aland geen militaire bedrei
ging voor het land zou vormen; 
dit verklaart waarom Aland ge
demilitariseerd is. 
In ^ 922 werden de eerste verkie
zingen voor het Alandse parle
ment (toen nog Landsting gehe

ten, nu Lagling) gehouden. Het 
parlement kwam op 9 juni 1922 
voor het eerst bijeen. Sindsdien 
wordt de negende juni jaarlijks 
als de nationale feestdag, 'onaf
hankelijkheidsdag', gevierd. 

Bescheiden programma 
Aland viert dit jaar dus de tach
tigste verjaardag van zijn auto
nomie, en het kan dat met nog 
meer trots doen dan voorheen. 
Want inmiddels is de eilanden
groep niet alleen autonoom, 
maar wappert er (sinds 1954) 
ook een eigen Alandse vlag en 
worden er (sinds 1984) gere
geld postzegels uitgegeven die 
de landsnaam Aland dragen. 
Veel nieuwe postzegellanden 
weten met hun emissiepro
gramma's geen maat te hou
den, maar dat kan de postadmi-
nistratie van Aland toch echt 
niet worden verweten. Er komt 
jaarlijks een bescheiden aantal 
postzegels uit in niet al te hoge 
oplagen. Dit is het gevolg van 
een consequent gehanteerde 
uitgiftepolitiek, die bepaalt dat 
het aantal uitgiften moet wor
den afgestemd op de postale 
behoefte van de Älanders. Een 
andere regel is dat de thema's 
van de zegels altijd betrekking 
moeten hebben op de natuur, 
cultuur en bevolking van Aland. 
Dankzij deze zelfopgelegde re
gels kan Aland worden be
schouwd als een verzamelge-
bied dat de portemonnee van 
de verzamelaar niet al te zeer 
belast. Eerlijkheidshalve moe
ten we daarbij aantekenen dat 
voor diegenen die naar uiterste 
compleetheid streven een col
lectie Aland toch nog in de pa
pieren kan gaan lopen. De 

p\\^ ^ 
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Fier wappert de Alandse vlag bij deze aanlegsteiger, water genoeg in Aland! Het Alandse rundvee is helemaal vertrouwd met de het typische landschap van de eilanden 



Älandse postadministratie 
biedt namelijk behalve de 'ge
wone' postzegels ook nog tal 
van andere ftlatelistlsche pro
ducten aan: blokjes van vier of 
zes zegels, brugparen en -strip
pen, hele vellen, aumaatstro-
ken, boekjes, postwaardestuk-
ken, eerstedagenveloppen, 
jaarsets, maximumkaarten en 
zo nog het een en ander. Het 
ligt dus vooral aan de verzame
laar-zelf hoe goedkoop of hoe 
duur zijn collectie wordt. 

Eindelijk zegels 
Nog even terug naar de eerste 
maart 1984, de dag waarop - zo
als u m de inleiding van dit arti
kel hebt kunnen lezen - de post
zegelkoorts op de eilanden toe
sloeg omdat er voor het eerst 
zegels met de landsnaam Aland 
verschenen. l-let was de bekro
ning van een jarenlange strijd, 
die in feite terug ging tot de ja
ren '50 van de twintigste eeuw, 
toe het idee om de eilanden
groep z'n eigen postzegels te 
geven voor net eerst werd geop
perd, maar zonder dat dat con
crete resultaten opleverden. 
Een kwart eeuw later, in 1975, 
verschenen er voor het eerst ze
gels van een soortgelijke, auto
nome eilandengroep: de Faer-
öer. Die gebeurtenis inspireer-

MEER DAN 350 JAAR POSTBEZORGING IN ALAND 

Er wordt al meer dan drieëneenhalve eeuw post bezorgd op Aland. 
In 1638 vaardigde de Zweedse koningin Christina een decreet uit 
dat bepaalde dat de posterijen van haar land hun diensten ook 
moesten uitbreiden naar Finland en de Baldsche Staten. Het ver
voer van de post liep via Aland. De boeren op de eilanden waren 
verplicht om de voor Aland bestemde post verder te verspreiden; 
ze werden daartoe in een soort 'dienstroosters' ingedeeld. Het 
postale werk dat ze verrichtten werd vergoed doordat ze belas
tingvermindering kregen. Het was overigens wel een riskante be
zigheid, want de wateren rond Aland stonden en staan bekend als 
relatief gevaarlijk. In de bijna driehonderd jaar dat van het bewus
te systeem gebruik werd gemaakt vonden zo'n tweehonderd men
sen de dood tijdens het transport van de post. 

Door de eeuwen heen nauwelijks ^ an een prachtige eilandengroep 

de de Älanders om nog eens 
een poging te doen eigen post
zegels te krijgen, maar ditmaal 
mislukte het. Het Finse ministe
rie van Transport zag er name
lijk niets in. Vier jaar later werd 
het nóg eens geprobeerd; dit
maal richtte men zich met een 
verzoek tot de Finse minister 
van Justitie. En al ging het met 
nogal wat politiek gekrakeel ge
paard, ditmaal was Aland wel 
succesvol: op 5 februari 1982 te
kende de Finse president, Koi-
visto, een wet die het mogelijk 
maakte om op Aland eigen 
postzegels uitte geven. En na 
twee jaar van voorbereidingen 
en hard werken was het zover: 
op 1 maart 1984 werden de eer
ste postzegels van Aland aan de 
loketten verkocht. In 1993 werd 
de postadministratie van Aland 
zelfstandig, nadat de honneurs 
in de voorafgaande eeuwen 
door respectievelijk Zweden, 
Rusland en Finland waren waar
genomen. Dankzij die zelfstan
digheid is de 'autonome provin
cie' Aland nu al bijna tien jaar 
zelf verantwoordelijk voor alles 
wat met de uitgifte van postze
gels te maken heeft. En van die 
verantwoordelijkheid zijn de 
medewerkers van Aland Posten 
in Manehamn (de hoofdstad 
van Aland) zich terdege bewust. 

GRATIS VOOR LEZERS VAN FILATELIE: 
EEN GESIGNEERDE FDC VAN ALAND! 
Vul deze bon in en stuur 'm aan Posten in 
Aland (adres: zie hieronder). Na verloop van 
tijd ontvangt u een eerstedagenvelop van 
Aland met daarop de handtekening van de 
kunstenaar die de zegels op de envelop ont
wierp. Omdat er van elke envelop maar een 
beperkt aantal gesigneerde exemplaren voor
handen is, kunnen we u niet voorspellen 
welk couvert u zult ontvangen. De hierboven 
afgedrukte voorbeelden geven u een indruk 
van het type envelop dat u mag verwachten. 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Land*: 

*: óók invullen als u in Nederland woont! 

Knip deze bon uit, stop 'm in een voldoende 
gefrankeerde envelop (zegel van 0.54 euro 
plakken!) en stuur het geheel aan Posten, 
Filateliservicen, Box 100, AX-22101 Marie-
hamn, Aland, Finland. Let op: uw bon moet 

I uiterlijk op 30 september 2002 zijn gepost! | 



Postzegßlveilii^ 
Wiggers deVries 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

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

Onze 175^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 27 en zaterdag 28 september 
2002. 

Met een mooi aanbod van betere zegels, stempels, poststukken, 
{o.a. postwissels Japanse bezetting Ned. Indie) 

collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series, 
{Polen lokaalpost en stadspost Warschau o.a. Mi. laU en 2aU -

ongetand met een oplage van 40 ex. - in blokken van 4) 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

brievenkavels, engrosposten en het derde gedeelte 
van een uitzonderlijke collectie prentbriefkaarten 

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

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

Tijdens de Amphilex zijn wij niet met een stand aanwezig; u kunt 
echter - na afspraak - alle Amphilex-dagen bij ons op kantoor terecht 

voor het inzenden van materiaal voor een volgende veiling. 



IW. Meinhardt 
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Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

Bezoek onze w inke f ! Geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 -14.00 

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 36518 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
w/erkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

M i c h e l - c a t a i o g i 2 0 0 2 / 2 0 0 3 
West- & Midden-Europa 2002/2003 34,80 
Zuid-Europa 2002/2003 34,80 
Noord- & Noordwest-Europa 2002/2003 (13 september) 34,80 
Oost-Europa 2002/2003 (13 september) 34,80 
Duitsland 2002/2003 in kleur 21,80 
Saargebied 2002 21,50 
handboek Duitse Veldpost, 4e editie 2002 45,50 
catalogus Brieven Duitsland 2002/2003 (17 oktober) 34,80 
Overzee deel 4 Noord- & Oost-Afrika 2002 45,50 
Overzee deel 5 West-Afrika 2002 45,50 
Overzee deel 6 Zuidelijk- & Centraal-Afrika 2002 45,50 
Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2002/2003 (13 september) 46,50 
Overzee deel 9 Midden- & Oost-/\zië 2003 (2 december) 48,00 
speciale cat. Kanaaleilanden & Isle of Man 2003 (13 september) 21,50 
speciale catalogus Oostenrijk 2002/2003 (17 oktober) 23,50 
speciale catalogus Kroatië 2002/2003 (17 oktober) 12,80 
speciale cat. Zwitserland & Liechtenstein 2002/2003 (17 oktober) 23,50 
speciale catalogus IJsland 2002/2003 (17 oktober) 12,80 
speciale catalogus USA 2002/2003 (17 okotber) 37,80 
speciale catalogus UNO 2003 (2 december) 14,80 
verschijningsdata onder voorbehoud van wijziging door de uitgever! 

NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 

2 0 0 3 in kleur, leverbaar 14 augustus l O y O O 

IS Malaysia & Singapore 2 0 0 3 in kleur 3 8 , 9 0 

SASCC Zuid-Afrika & Geb. 2 0 0 2 in kleur 4 9 , 9 0 

Sakura Japan 2 0 0 3 in kleur 15 ,90 

Amphilex aanbieding : 
1 0 % k o r t i n g op alle voorradige 

Yvert-catalogl 

Amphilex j^nbieding 
géén verzendkosten bij nalevering van alle in 2 0 0 2 te 

verschijnen catalogi bij bestelling op Amphilex 

"wm 
ANK Oostenrijk speciaal 2 0 0 3 , kleur 3 0 , 9 0 

Scott wereldcatalogus in 6 delen, leverbaar 
als boek of CD-ROM, per deel 5 5 , 0 0 

Domfil Vlinders op zegels 
2 0 0 2 in kleur, nu leverbaar 4 0 , 0 0 

Vergamijnzakjes 
r 
In mm 
45x60 
53x78 
62x62 
63x93 
65x102 
75x102 
75x117 
70x150 

1̂ 85x117 

per 100 
3,00 
3,00 
3,20 
3,20 
3,20 
3,20 
3,90 
3,90 
3,90 

perlOOO 
22,50 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 

in mm 
95x132 
105x150 
115x160 
120x180 
130x200 
125x230 
145x230 
165x215 
170x230 

per 100 
3,90 
3,90 
5,20 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
9,90 
9,90 

per 1000 
30,00 
30,00 
45,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
75,00 
75,00 j 

- Deutscjjfeiënefmarken-Zeitunq 
verschijnt 2-wekeliiks, + 180 I 

Amphilex aanbieding: 
NVPH Nederland speciaal 2003 gratis 
bij afsluiten jaarabonnement op onze speciale OBZ-stand 

^Domfil - thematische catalogi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 
Vogels op zegels editie 2000 
Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 
Treinen op zegels editie 2001 in kleur 
Basketbal op zegels editie 2001 in kleur 
Olympische Winterspelen op zegels editie 2002 in kleur 
Olympia zegels Organiserende Steden editie 2000 in kleur 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 

28,00 
33,06 
22,25 
28,90 
21,53 
17,34 
37,56 
50,00 
22,53 
32,00 
23,92 
12,13 

J 

Domfil Bloemen op zegels 
in kleur verschijnt eind 2 0 0 2 , bestel nu ! 

Wisskirchen handboek Schildpadden op zegels 
2 0 0 2 in kleur 5 9 , 9 0 

Veel aanbiedingen en overjarige catalogi op onze stand no. 6 5 (entree hal 11, meteen links) op de 
Amphilex, RAI Amsterdam, 3 0 augustus t/m 3 september 2 0 0 2 ! 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com


NEDERLANDS-GRIEKSE SAMENWERKING 
LEVERT UNIEK HANDBOEK OP 

In 1986 gaf de Postzegelvereni
ging Griekenland het boek Kre
ta, postgeschiedenis en postzegels 
uit, geschreven door Rienk 
Feenstra die werd bijgestaan 
door een aantal vooraanstaan
de verzamelaars. De 23 hoofd
stukken gaven een uitgebreid 
overzicht van alles wat tot dan 
toe bekend was over dit boeien
de verzamelgebied. Het boek 
werd besloten met een na
schrift waarin een tweede editie 
werd aangekondigd; de lezers 
werden aangemoedigd daaraan 
bij te dragen door aanvullende 
informatie te verstrekken. 
Die oproep had succes, met als 
resultaat dat er nu een prachti
ge, volledig herziene tweede 
editie verkrijgbaar is, ditmaal 
met 33 hoofdstukken, 448 pagi
na's en een groot aantal afbeel
dingen. 

Al snel na de publicatie van de 
eerste editie kwamen vanuit de 
gehele wereld reacties binnen. 
Het plan werd opgevat de twee
de editie in 1995 te laten ver
schijnen, maar al doende kwa
men er steeds meer opmerkin
gen en vooral aanvullingen bin
nen. Het project werd daardoor 

te groot voor een relatief kleine 
Nederlandse postzegelvereni
ging. Daarom werden bestaan
de Griekse contacten benaderd 
(en nieuwe aangeboord), met 
als gevolg dat er een Crieks-Ne-
derlandse co-produktie tot 
stand kwam. 

namelijk met de Griekse uitge
ver Collectio in Athene. Vijf 
Griekse en twee Nederlandse 
verzamelaars leverden aan de 
tweede editie op zichzelf staan
de bijdragen over hun eigen, ge

specialiseerde onderwerp. 
Dat leverde een of meer 
volledige hoofdstukken 
op. De lijst van medewer
kers, de friends, groeide 
gestaag, net als de hoe
veelheid tijd en inspan
ning die nodig was om 
er een mooi en samen
hangend geheel in één 
taal van te maken (ie
dereen leverde zijn 
bijdrage in zijn moe
dertaal). Het onder
werp ging in Grie
kenland steeds meer 
leven en er werd on
gevraagd nog meer 
informatie aangele
verd. Het was nu 
ook mogelijk ge
bruik te maken 
van materiaal uit 
grote, soms in
ternationaal be
kroonde verza
melingen. Het 

beeld werd daardoor steeds vol
lediger. Bovendien konden van 
veel stukken die in de eerste 
editie in de vorm van fotoko
pieën waren gepresenteerd nu 
ook echte scans worden ge
maakt, zeker toen ook de twee 
belangrijkste Kreta verzame
laars gingen meewerken. 
Het boek werd in de tweede 
helft van 2001 gedrukt: een ge
heel hernieuwde, interessante 
uitgave over de filatelie van Kre
ta, ontstaan door intensieve in
ternationale samenwerking. 
Het is wellicht het eerste hand
boek met waarderingen in eu
ro's. Het luxe boek (in harde 
kaft gebonden) bevat behalve 
de uitgebreide postgeschiede
nis van ca. 1200 tot ca. 1950 on
der meer ook hoofdstukken 
over scheepsstempels en -rou
tes en belastingzegels. 

'Crete, postal history, postage and revenue 
stamps, coins and banknotes' door Rienk M. 
Feenstra of Friends. Prijs €90.- (NL, incl. 
verz.), €95.- (Europa) o/€ioo - (buiten Eu
ropa). Besteden door overmaking van liet 
bedrag op girorekening 31517521. n. v. Pen
ningmeester PV Griekenland te Vlaardingen, 
o.v.v. van 'Publicatie nr 8' Informatie: PV 
Griekenland, p/a Westerhofi, 2g8yXS Rid
derkerk (Internet: www.pv-griekeniand.nl) 

LEOPARDI 

R^ll 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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

AM PHI LEX 2002 
Op deze Amphilex zijn wij aanwezig met een "dubbele A-stand" 
waarin wij u het volgende bieden: 

^ Bezichtiging van alle kleine kavels (losse nummers en series) van 
Veiling 120 

* Gratis taxatie van uw kollektie. 
* Vrijblijvende informatie over onze werkwijze. 
* Een mooi aanbod van redelijk geprijsde kollekties/partijen van de 

gehele wereld. 
* Losse verkoop Nederland en O.G. + diverse betere 

landen West Europa. 

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

http://www.pv-griekeniand.nl
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Tarieven binnenlandse briefin euro's 

Spanje 
Portugal 
Nederland 
Griekenland 
Italië 
Frankrijk 

In Andorra is 

€0.25 
€0.26 AzuUo.42 
€0.39 
€0.41 
€0.41 (Bpost) €0.62 (Apost) 
€0.41 (Bpost) €0.46 (Apost) 

België 
Luxemburg 
Aland 
Finland 
Oostenrijk 
Duitsland 

het versturen van een binnenlandse brief grat 

€0.42 
€0.45 
€0.45 (2e kl.) €0 
€0.50 (Bpost) €c 
€0.51 
€0.51 

is! 

55(iekl.) 
.60 (Apost) 

OVERZICHT INVOERING 
EUROWAARDEN 

In deze aflevering van de 
rubriek 'Automaatstro
ken' behandel ik niet al
leen de laatste nieuwtjes 
(zie verderop), maar laat 
ik u ook apart kennisma
ken met de gevolgen van 
de invoering van de euro 
voor het verzamelgebied 
Automaatstroken. 

Aland 
Op 2 januari 2002 ver
schenen automaatstro
ken in €waarden met het 
motief'Kip'. 

Andorra 
Vanaf eind december 
2001 werden de Epelsaau
tomaatstroken op het 
'groene bergenpapier' in 
€waarden gedrukt. De 
stroken zijn alleen ver
krijgbaar uit automaten. 

België 
Op 10 januari 2002 werd 
het permanente cliché in 
ca. 150 Epdsaautomaten 
vervangen. Er is nu één 
cliché Belflie/Bel̂ ique voor 
zowel Vlaanderen als 
Wallonië. 

Duitsland 
In de nacht van 31 de
cember 2001 op I januari 
2002 werden 4.000 
Sielqffautomaten on line 
(vanaf een centraal punt) 

^ omgebouwd van DM op €. 
= In de waardebedrukking 
^ werd de posthoorn ver
= vangen door het €teken. 
^ Vanaf 2 januari 2002 le
S verde ook de filatelisti
S sehe dienst automaat
^ stroken in €waarden. 

^ Finland 
^ Op I januari 2002 ver
^ schenen de €waarden op 
^ het oude voordrukpapier 

'rendier' en het nieuwe 
CA6 voordrukpapier'wolP. 
• ■V De 'rendier'automaat

stroken zijn alléén ver
krijgbaar bij de Intermar
ketinfl PAioautomaat in 
Napapiiri (het zoge

noemde Santa Clauspost
kantoor) en wel vanaf 4 
januari 2002. De 'wolf
automaatstroken zijn 
verkrijgbaar uit 117 Inter
markrtin^ PAioautoma
ten die verspreid zijn over 
heel Finland en uit één 
Amielautomaat bij het 
postkantoor Turkuio 
(vanaf II januari 2002). 

Frankrijk 
Vanaf eind december 
2001 zijn alle Lisaauto
maten omgebouwd naar 
€waarden: 
Lisai: Crouzetprinter 
(AscomMonétel) met 
naalddrukker in zwarte 
of rode €waarden. 
Lisa2: lERprinter met 
thermodrukker. 
Het gebruikte papier 
heeft als motief'papieren 
vliegtuigen' (met en zon
der fosforstrepen). 
De Divaautomaten (fa
brikaat Sercem) zijn niet 
omgebouwd voor €ge
bruik. 

Griekenland 
Op 2 januari 2002 zijn de 
Epelsaautomaten omge
bouwd naar €. Hetzelfde 
voordrukpapier ('histo
risch schip') werd ge
bruikt; de waardebedruk
king heeft nu een komma 
en een horizontaal ge
plaatst automaatnummer 
0035 (in plaats van verti
caal). 

Luxemburg 
De Frama en Mone'telau
tomaten zijn eind decem
ber 2001 stilgelegd. 

Nederland 
De Hytechzegelprinters 
aan de PTT/TPGloketten 
zijn op 2 januari 2002 
omgezet van guldens 
naar€. 

Oostenrijk 
De oude Framaautoma
ten zijn niet omgebouwd 
voor €. 

Portugal 
De Klüssendorfautoma

ten worden niet omge
bouwd voor €waarden 
en worden uiterlijk I 
maart 2002 verwijderd. 
De Crouzctautomaten 
(AscomMonétel) en 
SMD, Amiel en Neu; Vi
sion (E post)automaten 
zijn in januari en februari 
2002 op het oude papier 
('postmuseum' en 'dino
sauriërs') met€waarden 
in gebruik. Vanaf i maart 
2002 zijn alle automaten 
voorzien van 'Euro'voor
drukpapier, waarbij de 
Crouzctautomaten wat 
groter formaat papier 
hebben. 

Spanje 
Tussen 22 en 28 decem
ber 2001 zijn de Epelsa
automaten omgebouwd 
naar €. De Mobba en Epel
saautomaten met viercij
ferige waardebedrukking 
zijn buiten bedrijf. 

Vaticaan 
Op 12 maart 2002 zijn de 
Fromaautomaten omge
bouwd naar € met het 
motief'de vier evangelis
ten Johannes, Lucas, 
Marcus en Mattheüs'. 

Tot slot van dit 'eurover
haal' wijs ik nog even op 
de hierboven afgedrukte 
tabel, die de tarieven voor 
een binnenlandse briefin 
euro's weergeeft; aardige 
prijsvergelijking! 

NIEUWE UITGIFTEN 

Andorra (Spaans) 
In SpaansAndorra zijn 
de Epelsaautomaten op 
28 december 2001 omge
bouwd naar euro's. De 
serie bestaat uit de waar
den **o.20, '^*o.25 en 
**o.50 € (ajbecidinfl 1). 
Afbeelding 1 

België 
Op 10 januari 2002 ver
schenen volkomen on
verwacht nieuwe auto
maatstroken in euro
waarden met de lands
naam Belflié'/Belaique in 
een hoekopstelling (oj
beeldin^ 2). Er is geen on
derscheid meer tussen 
Vlaamse en Waalse auto
maten. De vier knop
waarden zijn 00.42, 
00.52, 00.74 en 00.84 €; 
ze worden gedrukt op pa
pier type 84 en S3. 

^ 

BELegQüE ^ 
1 

1 
Afbeelding 2 

Er zijn al nieuwe speciale 
uitgiften aangekondigd 
voor dit jaar. Op ii juli 
2002 waren er speciale 
automaatstroken ter ge
legenheid van FilaKortrijk 
en op 6 december van dit 
jaar komen er stroken 
voor PhilEuro 2002. 
Op FilaKortrijk werden 
twee Epelsaautomaten 
geplaatst. 
Op donderdag 11 en za
terdag 13 juli leverden de 
automaten stroken op 
nieuw veiligheidspapier 
(ajbeeldinfl 3). 

;i>FilaKortrlJk2002 

€ 
B E L G I Ë 
BELGIQUE 

^ 

. 

1 
Afbeelding 3 

De automaten leverden 
stroken op het oude vei
ligheidspapier (met het 
oude De Postlogo, ajbeel
din^ 4) op vrijdag 12 en 
zondag 14 juli. 

Denemarken 
Op 13 maart 2002 ver
schenen de jaarlijkse Fra
maautomaatstroken met 
afbeeldingen van ver
schillende posttransport
middelen. Het ontwerp is 
van de firma Kontrapunlrt 
Design. De strokenserie 
bestaat uit de waarden 
3.75, 4.00 en 5.50 k. (af
beelding 5). 

Afbeelding 4 

De waarden waren €0.42, 
0.52, 0.74 en 0.84. 

Afbeelding 5 

Duitsland 
Op 4 april 2002 versche
nen SielaJTautomaatstro
ken met nieuw voordruk
papier in het motief 
'brievenbus' naar een 
ontwerp van Agentur 
Workstation uit Han
nover. In de loop van 4 
april werden de meeste 
automaten voorzien van 
het nieuwe papier (ajbeel
ding 6). 

# 1 

Ajbeeldmg 6 

De knopwaarden zijn 
o.01, 0.05, o.10, 0.25, 
0.51, 0.56,1.12,1.53, 
2.25 en 3.68 € en als (ex
tra) restwaarden 0.03, 
0.20 en 0.28 €. De Duitse 
automaatstroken in €
waarden op posthoorn
papier hadden slechts 
een looptijd van drie 
maanden (ajbeeldin^ 7). 

Finland 
De Santa Clausstroken uit 
de oude Framaautomaat 
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Afbeelding 7 

waren door een program-
meerfout voorzien van 
automaatnummer 01 in 
plaats van 02 {ajbeeldmg 
8). 

Afbeelding 8 

De laatstedagenvelop en 
de automaatstroken met 
het laatstedagstempel 
van de filatelistische 
dienst dragen dit foute 
nummer, dat eigenlijk 
hoort bij de automaat
stroken met 'postauto'-
motief (ajbeeldin^ g). 

Afbeelding g 

Frankrijk 
Er zijn in Frankrijk dit 
jaar weer enkele speciale 
uitgiften op het gebied 
van automaatstroken ge
weest. 
Op 8, 9 en 10 februari 
2002 werden speciale au
tomaatstroken uitgege
ven ter gelegenheid van 
de derde Biennale Philateli-
que de Pans. Het ontwerp 
is van Patrick Martin en 
toont het €-logo dat de 
aardbol omsluit. De serie 
bestaat uit de waarden 

Afbeelding 10 

»0,01 m ' 
1. 

t SiWS «»LEUR 
L 0 öTFRAMCHISSimtfr 
I L mxM u o6/ozy3xm 
W^ 0 01 EUR 

*o.4i, *o.46, E*o.4i, 
Lettre*o.6g, C*2.35, 
J+iD*2.35, J+iR*3.3o en 
J-h2N*3.3oEUR. De opla
ge bedroeg 70.000 stuks 
(ajbeelding 10). 

Op 22, 23 op 24 maart 
2002 werd de Salon Phi-
latelique de Pnntemps in Nï-
mes gehouden. In zacht-
oranje kleur tonen de au
tomaatstroken het motief 
van een oude brug. De 
Lisa-i-automaat leverde 
stroken met zwarte Euro-
opdruk (ajbeeldin^ 11). 

Afbeelding 11 

Op 17 en 18 mei 2002 
werd in Marseille het 
75ste Filateliecongres ge
houden met speciale au
tomaatstroken in blauw. 

Griekenland 
Op 2 januari 2002 wer
den de eurowaarden voor 
de Frama-automaten in 
gebruik genomen bij de 
verschillende postkan
toorautomaten (numers 
01 tot en met 35) en de fi
latelistische dienst (num
mer 00). De serie auto
maatstroken bestaat uit 
de waarden 00.41, 00.59, 
00.79 en oo.94€(ajl)eel-
din3i2). 

( ^ ^ -

Afbeelding 12 

Macao 
In het kader van het the
ma 'milieubescherming' 

verschenen op 5 juni 
2002 in Macao nieuwe 
automatenstroken. 
KlussendorJ-stroken: veer
tien knopwaarden (MOP 
1.0 ,1 .5 ,2 .0 ,3 .0 ,3 .5 ,4 .0 , 
4 .5 ,5 .0 ,5 .5 ,8 .0 ,10 .0 , 
12.0, 30.0 en 50.0; ajbeel-
dinfl 13); 

dienst in Oslo in gebruik 

Afbeelding 13 

Naflier-stroken: negen 
knopwaarden (MOP i.o, 
1.5,2.0,3.0,3.5.4.5,5.0, 
8.0 en 12.0; ajbeeidin^ 14). 

genomen (a_fbecldmfl 16). 
De automaat van het type 
E-post 2000M leverde au
tomaatstroken en kwi
tanties. De waardebe
drukking van automaat 

Afbeelding 17 

giften in 2002: 

Oude motor: Monet 
Goyon LB (1932)*; 

Congres bedrijfsrisico's 
ORP2002; 

Oude motor: Norton 
(1936)*; 

Oude motor: New Huds
on (1914)*; 

Afbeelding 14 

Malta 
De eerste Frama-auto-
maat 04 op Malta werd 
op 9 januari 2002 op de 
luchthaven van Malta in 
gebruik genomen. De 
overige negen Frama-au
tomaten zullen in de loop 
van dit jaar op de beide 
eilanden Malta en Gozo 
geplaatst worden. De vier 
verschillende motieven 
laten het fraaie Maltese 
landschap zien. Maltapost 
Graphic Section tekende 
voor het ontwerp (ajbeel-
dinfli5). 

MALTA 

Afbeelding 18 

AJbeelding 15 

Noorwegen 
Op 18 maart 2002 werd 
de eerste van vijftig ge
plande Neu; Vision/E-post-
automaten in de Philatelic 
Shop van de filatelistische 

verschilt van de printer 
van filatelistische dienst. 

Spanje 
Hieronder een overzicht 
van de nieuwe Epelsa-uit-

Oude motor: Motobecane 
644(1930); 

Oude motor: Nimbus 750. 

Europe-America Postal 
Forum 2002. 

Afbeelding 17 toont drie 
van de hier genoemde 
emissies, gemerkt met 
een asterisk (*). 

Vatikaan 
Op 12 maart 2002 ver
schenen de euro-auto
maatstroken van het Va
tikaan met afljeeldingen 
van de evangelisten Jo
hannes, Lucas, Marcus 
en Mattheüs. De waarden 
van de serie zijn 00.41, 
00.52, 00.62 en 00.77 € 
{afbeelding 18). 
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KLM 
Er is weer nieuws van de 
KLM. Op 15 augustus, 
omstreeks het moment 
waarop deze editie van 
'Filatelie' uitkomt, gaat 
onze nationale lucht
vaartmaatschappij op 
Abuja vliegen, de hoofd
stad van Nigeria. Daar
voor wordt een toestel 
van het type B7 673 00 
gebruikt. Er wordt op de 
heenreis een tussenstop 
in Kano gemaakt; de re
tourvlucht gaat recht
streeks van Abuja naar 
Amsterdam. Velen zullen 
denken dat Lagos de 
hoofdstad van Nigeria is, 
maar de nieuw gebouwde 
stad Abuja wordt tegen
woordig als zodanig be
schouwd. 

Er is nog meer KLM
nieuws: de maatschappij 
zal met ingang van 15 
september rechtstreeks 
met een MDii op Miami 
gaan vliegen. In eerste in
stantie werd er op dit tra
ject samengewerkt met 
Northwest Airlines. Het 
nieuwe vluchtnummer 
wordt KL627. 

Verder tonen we afdruk
ken [i] van de eerste 
rechtstreekse KLMvlucht 
van Bonaire naar Amster
dam v.v., die op 2 en 3 
juni jl. werd gehouden. 

LUFTHANSA 
Op 7 mei van dit jaar be
gon Team Lufthansa in sa
menwerking met Cirrus 
Airlines met zijn vluchten 
tussen Mannheim en 
Heringsdorf; voor het be
wuste traject wordt een 
DO3 28 ingezet. 

Op 12 mei was er een ju
bileumvlucht met een 

^ toestel van het type lU
= 52; hetgingvanCotbus 
^ naar Berlijn en weer te
= rug. 

u» Hetwereldkampioen
% schap voetbal werd in 
^ Duitsland aangegrepen 
^ om weer naar nieuwe be
'^ stemmingen te vliegen. 
:̂  Zo werden op 30 mei de 
^ trajecten FrankfurtSeoel 
zi en FrankfurtTokyo voor 

—"^ het eerst afgelegd. Er was 
M A tijdens de vlucht post van 
» » » de Verenigde Naties 

Wenen aan boord. 

Op 17 juni is men met een 
^737'7°° gaan vliegen 

op het traject Düsseldorf
Newark, dit in samen
werking met PnuatAir. 

CONCORDE 
Om nog maar eens aan te 
tonen dat het supersoni
sche vliegtuig Concorde al 
in iggi van Parijs naar 
New York vloog werden 
er enkele enveloppen 
heruitgegeven. Op 2 
maart van dit jaar was er 
nogmaals een jubileum
vlucht [2]. 

TSJECHIË 
In de vorige editie van 
'Filatelie' werd al het een 
en ander gepubliceerd 
over het 75jarig bestaan 
van de luchtlijn Praag
BerlijnWenenDresden 
v.v. Hierbij nog enkele af
beeldingen [3,4]. 
Eerder werd het 70jarig 
bestaan van de luchtlijn 
filatelistisch vastgelegd; 
daarvan toon ik eveneens 
eenafbeelding [5]. 

ZEPPELIN 
Als een soort voorproefje 
voor de ILA, de grote ten
toonstelling die van 6 tot 
en met 12 mei in Berlijn 
werd gehouden, werd op 
2 mei een Zeppelinvaart 
gehouden [6]. En omdat 
de vereniging Kinderdorfer 
Lujtpost vijftig jaar gele
den werd opgericht, werd 
er op 17 juni een vaart ge
houden die een speciale 
kaart opleverde [7]. 

Een tentoonstelling meer 
of minder is kennelijk 
geen ramp voor de orga
nisatoren van de Zeppe
linvluchten; op 26 juni 
werd alweer een vaart ge
organiseerd [8], ditmaal 
van Friedrichshafen naar 
Ostfildern. Aanleiding 
was de Landesgartenschau. 

ANTARTICA 
Eind juni kreeg ik de ge
bruikelijke Antarctica
enveloppen retour van 
mijn Australische corres
pondent [g]. Aan vier ba
ses wordt eer betoond, 
we zien mooie postzegels 
en dito stempels. 

AMPHILEX 2 0 0 2 
'De Vliegende Hollander' 
is uiteraard ook aanwezig 
op de internationale 
postzegelbeurs Amphilex 
2002, die van 30 augus
tus tot en met 3 septem
ber in de RAI te Amster
dam wordt gehouden. 



ADVERTENTIE 

NIEUWE GRATIS WERELD
CATALOGUS IN KLEUR 

PostBeeld verandert de wereld van de filatelie, introductie op Anriptiilex 

In het meinummer van dit blad, 
werd het in een artikel over 
PostBeeld al even aangestipt; 
Rob Smit en zijn team werken 
aan een gratis wereldcatalogus 
op internet. 
Op de Amphilex wordt deze 
officieel geïntroduceerd. Wat 
houdt deze catalogus in en 
gaat het echt om de gehele 
wereld? Aan het woord is Rob 
Smit; 'Om maar met het laatste 
te beginnen, ja het gaat echt 
om de gehele wereld. Dat wil 
overigens nog niet zeggen dat 
bij de introductie de gehele 
wereld al kompleet zal zijn. Ik 
zal proberen uit te leggen wat 
freestampcatalogue.com (want 
zo heet het nieuwe parade
paardje van PostBeeld) in
houdt. 

ECHTE PRIJZEN 
'We plaatsen op internet een 
catalogus met komplete post
frisse series van de gehele 
wereld. Precies zo als een tra
ditionele catalogus, met een 
plaatje in kleur, een omschrij

ving en een prijs. Die prijs is de 
PostBeeld verkoopprijs indien 
de zegels uit voorraad lever
baar zijn. Hebben we ze niet in 
voorraad, dan wordt een in
koopprijs vermeldt. Het is dus 
eigenlijk een kombinatie van 
onze verkoopprijslijsten en on
ze inkoopprijslijsten, aangevuld 
met een plaatje, waardoor een 
komplete catalogus ontstaat. 
Overigens is het ook mogelijk 
om uitsluitend de voorradige 
items met verkoopprijzen te 
bekijken.' 
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Het lijkt te mooi om waar te zijn. Een wereldcata
logus in kleur evenals ruim 250 motief catalogi, 

met onmiddelijke opname van de nieuwste uitga
ven, met aktuele prijzen en dat alles helemaal 

gratis. Toch is het waar. Met de introduktie van 
Freestampcatalogue.com verandert PostBeeld de 

wereld van de filatelie voorgoed . 

ALTIJD AKTUEEL 
'Vanaf 2002 nemen we alle 
nieuwe zegels wereldwijd op, 
echter met uitzondering van 
enkele landen met een ex
treem uitgavebeleid. De Nieu
we uitgaven worden onmiddel
lijk na binnenkomst opgeno
men, waardoor deze catalogus 
absoluut de meest aktuele ter 
wereld is. Daarnaast werken 
we land voor land terug tot ca 
1920. Zo zal uiteindelijk een 
komplete wereldcatalogus ont
staan met zegels vanaf 1920 
tot heden. Inmiddels zijn Euro
pa en Afrika grotendeels vol
tooid en wordt gewerkt aan 
uitbreidingen van landen in 
andere werelddelen.' 

VERRASSINGEN 
'Ik heb duidelijk vastgesteld 
wat wel en wat niet wordt op
genomen. Zo neem ik alle ver
schillende postzegels op, ook 
gewoon papier/fosfor variëtei
ten. Echter geen misdrukken, 
plaatfouten of tandings varië
teiten, tenzij het om een of 
meer ongetande zijden gaat. 
Deze politiek leidt soms tot 
verassingen welke je niet in 
andere catalogi tegenkomt. Zo 
neem ik Nederland NVPH 
nummer 1336 uit het kinder
blokje bijvoorbeeld ook als een 
apart hoofdnummer op omdat 
de tekening geheel anders is 

tĉ ^ 
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dan de zegel uit het vel (geen 
letters in rechterbovenhoek 
boterham) en naar mijn idee 
dus een geheel ander zegel. 
De NVPH catalogus rept hier 
wrrmimmmmmmmmmrm (nog) 
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er ook 
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land, alsmede diverse andere 
landen verrassingen te vinden.' 

MOTIEVEN 
'Wat het gebruik van compu
ters nou zo leuk maakt is dat je 
op verschillende manieren kunt 
zoeken. Zo is het niet alleen 
mogelijk om de catalogus per 
land door te kijken, maar ook 
dwars door alle landen heen 
op motief. Zo ontstaan in één 
klap ook ruim 250 verschillen
de motiefcatalogi! Dat bete
kent tot op heden dus dat de 
motiefcatalogi voor Europese 
en Afrikaanse landen al vrijwel 
kompleet zijn.' 

WAAROM GRATIS? 
Waarom wordt er zoveel tijd en 
geld in zo'n megaklus gesto
ken om vervolgens alles gratis 
weg te geven? 
'Het antwoord is heel simpel;. 

we willen kopen en verkopen. 
Dat willen we voor iedereen 
graag zo gemakkelijk mogelijk 
maken. Daarom staan er in de 
catalogus bij voorradige items 
ook meteen bestelknoppen. Zo 
kun je onmiddellijk bestellen 
wat je wilt hebben. Ik begrijp 
best dat er ook mensen zijn die 
helemaal niet willen kopen. 
Dat geeft niets. Ze weten ons 
dan in ieder geval te vinden als 
ze wel iets willen hebben. Han
del in postzegels wereldwijd is 
het hoofddoel van PostBeeld. 
We hebben al eerder voor op
winding gezorgd in de wereld 
van de filatelie. Zo heeft Post
Beeld nog steeds de meest 
uitgebreide postzegelwinkel op 
internet. Deze catalogus is niet 
meer dan een logische ver
volgstap. Als we de gehele 
wereld klaar hebben gaan we 
weer een stap verder. Mis
schien met speciaalcatalogi, of 
we nemen ook losse zegels 
op, of misschien ook iets heel 
anders. De mogelijkheden van 
internet zijn enorm en we blij
ven graag voorop lopen. Dat is 
de uitdaging.' 

ANDERE CATALOGI 
Onherroepelijk doemt de vraag 
op of andere catalogi afgedaan 
hebben nu freestampcatalo
gue.com er is. Rob Smit: 
'Natuurlijk niet. Traditionele 
catalogi bieden veel meer in
formatie. Daarnaast ook prij
zen van zegels in series, ge
stempeld, fdc's etc. Ik denk 
zelfs dat er meer traditionele 
catalogi verkocht worden om
dat meer mensen door free
stampcatalogue.com geakti
veerd worden of geinteres
seerd raken en aanvullende 
informatie willen hebben.' 
PostBeeld.com en Freestamp
catalogue.com zijn op de 
Amphilex te vinden op stand 
36/37 alwaar demonstatles te 
zien zijn. 
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ODE AAN DE BODE 
Van bodenpost via postbode naar de modeme besteller 
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Lang voor het begin van onze 
jaartelling gebruikten over-
heids- en andere instanties al 
boden voor het overbrengen 
van boodschappen. Het syno
niem van bode is dan ook bood
schapper. De boodschappen die 
deze boden overbrachten hoef
den niet per se op schrift te zijn 
gesteld, maar het is duidelijk 
dat een mondelinge boodschap 
voor verschillende interpreta
ties vatbaar kan zijn. In Meso
potamia kenden de Sumeriers 
en Akkadiërs al in het derde mil
lennium voor Christus het zo
genaamde spijkerschrift (afiieel-
aingl). Mesopotamië (of 
Tweestromenland) was gelegen 
tussen de Euphraat en de Ti-
gris. De teksten werden met 
een rieten schrijfstift op natte 
kleitabletten aangebracht, die 
vervolgens in de zon werden 
gedroogd of gebakken. Het 
overbrengen van deze kerami
sche brieven per bode zal wel 

Waar zouden we zijn zonder postbestellers? Op die vraag 

hoeven we het antwoord niet eens te geven, want in dat 

geval zou u 'Filotelie' nooit onder ogen krijgen. Onze 

medewerker voor moderne filatelie, Frans Hermse, blijkt 

ook van 'oudere markten thuis', want in de nu volgende 

bijdrage laat hij zien hoe de oeroude boodschapper zich 

ontwikkelde tot moderne postbesteller. 

een heel karwei zijn geweest. 
Gemakkelijker werd net door de 
uitvinding van het papyrus [af
beelding 2), waarvan ae naam 
papier is afgeleid. Op de bin
nenkant van de grafkamer van 
farao Seschenofer III (ca. 2420 
V.C.) werden zowel een schrij
ver als een bode afgebeeld {af
beelding;}). De Romeinen schre
ven op wastafeltjes (afbeelding 
4) die net als het papyrus erg 

vergankelijk waren. De oude In-
ca's vertaalden de boodschap 
in een ingenieus systeem van 
kralensnoeren (afbeelding5). 
Volgens de overlevering zou bij 
de Grieken de brenger van een 
slechte boodschap zijn ont
hoofd. Wellicht was clit later in 
Griekenland de aanleiding voor 
de eerste postzegelemissie van 
de grote en kleine Hermeskop
pen (afbeelding 6). 

Hermes, de zoon van de opper
god Zeus en de nimf Maia, was 
dankzij zijn veelzijdigheid heel 
populair in het oude Grieken
land. Hij was de snelle bode 
van Zeus en droeg daarom ge
vleugelde schoenen (afbeelding 
fj. Hij begeleidde de schimmen 
naar de onderwereld en was de 
god van handelaren, dieven, 
kudden en herders. Hij werd 
dan ook vaak afgebeeld met een 
tot een '8' vervormde herder
staf, die uit twee slangen was 
samengesteld (afbeelding y). 
Zijn bijzondere zorg gold de 
wandelaars en reizigers. Als 
symbool hiervoor golden de zo
genoemde Hermen op kruisin
gen van wegen. Dit waren vier
kante zuiltjes met daar bovenop 
het hoofd van Hermes. IVlis-
schien waren de oude wegwij
zers van de ANWB hierop 
geïnspireerd, want die waren 
voorzien van een gevleugeld 
wiel (afbeelding S). In de loop 
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der tijden werden de vleugels 
verplaatst van de schoenen 
naar de helm van Hermes. We 
zien de gehelmde Hermes on
der meer op de krantenzegels 
van Oostenrijk [afbeeldingen 9 
en 10); de god heet dan Merkur 
(Mercurius), de naam waaron
der de Romeinen hem kenden. 
Mercurius is in Nederland veel 
op belastingzegels afgebeeld 
[afl)eelding n). 
De Romeinen konden ook bo
gen op de enige bode die tot 
heilige werd verheven: de Heili
ge Zenon (417 n.C), de tachy
dromos (snelle bode) van keizer 
Flavius Valens (364378) [af

beelding12). De Romeinen tje
schikten al over een uitgebreid 
wegennet. De zogenoemde 

kaart van Peutinger is een Mid
deleeuwse kopie van een Ro
meinse wegenkaart [afbeelding 
13); over deze wegen reed de 
Cursus publicus voor het vervoer 
van mensen, goederen en post. 
Deze door keizer Augustus (27 
V.C.14 n.C.) ingestelde dienst 
was eigenlijk een staatspost. 
Particulieren mochten er alleen 
met toestemming van de keizer 
gebruik van maken en moesten 
in het bezit zijn van een zoge
noemd diploma. Afbeeldingen 
van de destijds gebruikte voer
tuigen werden overgeleverd 
door stenen relicten, zoals de 
Igeler Säule (bij Trier), de zuil 
van Trajanus (Rome) en een 
steen, ingemetseld in de Basili
ka van Maria Saai in Oostenrijk 
[afbeeldingen 14,15 en 16). 

Middeleeuwse bodendiensten 
Met de ineenstorting van het 
Romeinse Rijk in de vijfde eeuw 
kwam in Europa een einde aan 
de georganiseerde postdienst. 
Hoewel in de Middeleeuwen 
slechts weinigen de schrijfkunst 
machtig waren, bestond er wel 
degelijk behoefte aan het over
brengen van geschreven bood
schappen. Dit gold met name 
voor de intellectuele bovenlaag. 
Voetboden brachten bood
schappen over van of naar de 
heerser of vorst [afiieeldingen 77 
en i8). Ook stedefijke overhe
den hadden boden in dienst. 
Opmerkelijk was dat een stads

bode wel brieven van stad A 
naar B mocht vervoeren, maar 
dat van stad B een andere bode 
naar A liep. De stadsboden van 
Neurenberg uit de zestiende en 
achttiende eeuw werden op 
postzegels afgebeeld [afbeeldin
gen 79 en 20). Die van Breslau 
stond zowel voor een Belgische 
zegel model als voor een post
waardestuk [afbeeldingen 21 en 
22). De veertiendeeeuwse bode 
van Castillië was het onderwerp 
van een Spaanse zegel [afbeel
ding 2^). Ook universiteiten en 
kloosters hadden eigen boden
diensten [afbeelding 24 en 25). 
Dikwijls werd de kloosterpost in 
opgerolde vorm vervoerd, de 
zogenoemde rotula. 

De attributen van de voetboden 
Het oudste attribuut waaraan 
de Middeleeuwse bode zijn ge
zag ontleende was de bodebus. 
Deze is afgebeeld op het ambts
zegel van jan Bode (!), lid van 
de Raad van Antwerpen in 1264 
[afbeelding 26). Door de toena
me van het aantal brieven verl
oor de bus, oorspronkelijk be
doeld om de brieven in te ber
gen, zijn oorspronkelijke func
tie. Deze wera overgenomen 
door de bodetas [afbeelding 2j), 
waarin veel meer Drieven kon
den worden vervoerd. De naam 
bodebus bleef echter gehand
haafd voor het onderschei
dingsteken of insigne dat de bo
den vanaf de vijftiende eeuw 

droegen [afbeelding28). Hierop 
was het wapen of een ander te
ken van de opdrachtgever afge
beeld. Dit verleende de bode 
een zekere immuniteit ten op
zichtvan rovers en bandieten: 
wie de bode te na kwam kreeg 
immers met zijn machtige heer 
te doen. Ter verdediging  niet 
alleen tegen geboefte, maar ook 
tegen wolven en andere loslo
pende dieren  droeg de bode 
een piek of spies [afbeeldingen 
2q en 30). Deze bewees verder 
goede diensten bij het passeren 
van sloten en greppels; de bode 
maakte namelijk ook van onge
baande wegen gebruik. De 
bode van de Franse koning [af
beeldingjfj droeg als bijzonde
re onderscheiding een wimpel 
aan zijn stok. Een breedgerande 
hoed beschermde de bode te
gen regen en overmatige zon
neschijn. Verder droeg hij een 
lange jas en soms een pelerine 
[afbeeldingen 28 en ]o). 
In enkele gevallen wordt de 
bode afgebeeld met een merk
waardig attribuut: een brieven
klem of brieventang, waarin de 
briefis bevestigd. De Zwitserse 
Standesläufer (overheidsboden) 
van Freiburg, Schwyz en Zug 
gebruikten een tang met korte 
handgreep [afbeeldingen 32, 33 
en 34). In de Zuidelijke Neder
landen (nu: België) gebruikte 
men in plaats van de eerder be
schreven piek een lange stok, 
waarop een brievenklem was 
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bevestigd (o/beeW/ng35). Ook 
in moderne tijden werd deze 
stok nog in de Belgische Congo 
gebruikt {ajbeeld'mg^G). In het 
eveneens in Afrika gelegen Et
hiopië werd de brievenklem in 
1990 (en later) afgebeeld m het 
logo van het ministerie van 
Transporten Communicatie 
(q/bee/c/i'/ig37). Een Portugese 
zegel met de afbeelding van een 
ruiter die met een brievenklem 
een brief overhandigt, brengt 
ons tot de oplossing van het 
mysterie {apeeldinss^). Deze
gel wordt namelijkbeschreven 
als 'postruiter in een door de 
pest besmet gebied'. In vroeger 
tijden dacht men dat ziektever
wekkende bacteriën door mid
del van brieven konden worden 
overgebracht. Tijdens epide
mieën werden brieven dikwijls 
ontsmet door ze te dompelen 
in  bijvoorbeeld  azijnzuur of 
ze bloot te stellen aan de dam
pen van ontsmettende stoflFen 
(o/beeW//ig39). E^" andere ver
klaring voor het gebruik van de 
brievenklem is dat de bode uit 
eerbied voorde hooggeplaatste 
opdrachtgever de brief niet 
mocht aanraken. 
Een ander attribuut dat enige 
studie vereist, is afgebeeld op 
zegels van Frankrijk en België 
(apeeldingen 40 en 41). Het ziet 
er uit als een plankje waarop 
een beugel is bevestigd. Dit ap
paraat werd door de boden van 
de Petite Post (stadspost) van 

Parijs als ratel gebruikt, om hun 
komst aan te kondigen. De bo
den bestelden niet alleen brie
ven, maar namen ook brieven 
van de burgers in ontvangst om 
ze naar een centraal kantoor te 
brengen. Bij de Londense stads
post en in Hamburg gebruikte 
men voor hetzelfde doel een bel 
(afieeldingen 42 en 43). Ook in 
Praag en in Wenen gebruikte 
men een ratel {apeeldingen 44 
en 45). Deze stadspost werd om 
die reden Kiapperpost genoemd. 

Bode en hond: haat en liefde 
Al eerder konden we vaststellen 
dat de voetbode soms met een 
hondje wordt afgebeeld (ajbeel
ding22).We nemen aan dat de 
bode zich op zijn lange, eenza
me tochten soms door een of 
meer honden liet vergezellen 
{aßeelding46). In Nederland 
verleende de hond nog tot de 
jaren '20 van de vorige eeuw 
goede diensten door het trek
ken van de postkar {afbeelding 
47). Bij de Deense plattelands
bode en de facteur van Nieuw
Caledonië {ajbeelding48) zou 
men nog over de goedaardig
heid van de afgebeelde hondjes 
kunnen discussiëren. Het rabia
te karakter van de Venezolaan
se en Britse honden {afbeeldin
gen 49 en so) is echter duidelijk 
waarneembaar. Een Belgische 
plattelandsbode ging voor alle 
zekerheid met een vangstok op 
stap {afbeelding si). 

De bode stijgt te paard 
Aan het einde van de Middel
eeuwen ging men ertoe over de 
post per ruiter te vervoeren {af
beeldings2). De voordelen hier
van waren dat de snelheid werd 
verhoogd en dat er meer post 
kon worden meegenomen. De 
post werd vervoerd in een valies 
achter het zadel {afbeeldingen S3 
en S4) In H 9 0 gaf (toen nog 
koning) Maximiliaan I aan Jo
hann von Taxis opdracht een 
koeriersdienst tussen Inns
bruck en Mechelen tot stand te 
brengen. Dit feit wordt alge
meen beschouwd als de tot
standkoming van de eerste Eu
ropese postverbinding', het
geen in 1990 door vijf landen 
met een zegel werd herdacht. 
Als basis voor deze zegel dien
de een gravure van Albrecht 
Dürer met als titel Das Postrei
terlein {afbeelding ss) ■ 
Door het gebruik van paarden 
werd de overkomst van de brie
ven aanmerkelijk versneld. In 
het contract met Franz von 
Taxis {afbeelding s6) v /̂erd in 
1505 vastgelegcldat de afstand 
InnsbruckBrüssel (zo'n dui
zend kilometer) in de zomer in 
572 dag en in de winter in 6V2 
dag moest worden afgelegd. Bij 
het inzetten van voetboden zou 
over deze afstand ongeveer 
veertig dagen zijn gedaan. 
Al spoedig kwam voor de post
ruiter de naam 'postiljon' in 
zwang. De naam postiljon is af

geleid van het Italiaanse postig
ïione, dat op zijn beurt weer te
ruggaat op het Latijnse posita, 
het verleden deelwoord van po
nere (plaatsen, in volgorde 
plaatsen). De grondbetekenis is 
dus een Keten van poststa
tions^ Hieruit volgt weer het 
Italiaanse posta, dat aan de ba
sis staat van het begrip post. 
De postiljon wordt meestal af
gebeeld met zijn typerende in
strument, de posthoorn {afbeel
dingen SI, S^< 59' 60 en 6i) . Het 
blaasinstrument werd waar
schijnlijk in de Middeleeuwen 
geïntroduceerd door de Metz
gerposten, rondtrekkende sla
gers die ook post meenamen. 
Gezien hun beroep hadden ze 
de beschikking over koeien
hoorns, die ze gebruikten voor 
het geven van signalen, bijvoor
beeld voor het openen van 
stadspoorten. Na verloop van 
tijd adopteerden steeds meer 
landen de hoorn als symbool 
van de post. De hoorn werd af
gebeeld op postschilden, koet
sen, brievenbussen en ook op 
postzegels {afbeelding 62, 63 en 
64). De posthoorns waren zo
genaamde natuurhoorns, waar
op slechts een beperkt aantal 
tonen kon worden gespeeld. 
Aan het einde van de zestiende 
eeuw werden de eerste postwa
gens in gebruik genomen, waar
mee nog meer post en boven
dien passagiers konden worden 
vervoerd. De taak van de postil 



te roepen). Nog in 1890 w/erden blauw, versierd met geel. 
in Nederland nieuwe postiljons- In Nederland was de kleding 
uniformen ingevoerd {ajheel- van de postboden aanvankelijk 
ding 65). Deze bleven in gebruik nog niet uniform. In 1879 l̂ "" '̂ 
totdat in 1932 in Amsterdam de gen zij van Rijkswege een een-
laatste postrit werd opgeheven. voudige gladde jas met twee rij

en van vier knopen en een 
Bode en besteller in uniform staande kraag, aangevuld met 
De taak van de vroegere post- een pet van marinemodel. De 
bode was veelomvattender dan bestellers liepen aanvankelijk in 
die van de huidige besteller. burgerkleding rond {aßaeelding 
Toch wordt de laatstgenoem- 71). In 1865 werden in elf Neder-
den m de volksmonanog landse plaatsen een uniformjas, 
steeds postbode genoemd. De een pet en een nummerplaat 
postboden zorgden in het mid- verstrekt'. In de overige plaat
den van de negentiende eeuw sen hoefden de bestellers alleen 
voor het postvervoer naar plaat- een uniformpet en een num-
sen waar het niet lonend was merplaat te dragen. Dit num-
om een postrit in te stellen. Zij mer kwam overeen met het be-
konden onderweg ook brieven stellernummer dat op poststuk-
aannemen, bussen lichten, de ken werd afgedrukt [afbeelding 
bestelling verzorgen en porten 72). Pas in 1871 kregen alle be-
innens. In navolging van Frank- stellers een broek, een pet en 
rijk en België voorzagen post- een lange jas. In 1878 kreeg de 
boden in Limburg de brieven jas een staande kraag, waarop 
die zij uit de plattelandsbrieven- het bestellernummer werd aan-
bussen lichtten van een bus- gebracht. Deze 'kraagcijfers' 
stempel (afbeelding Sc/). De werden in 1947 afgeschafte. In 
Franse postbode mcteur) Jo- ^ 930 kregen de bestellers een 
seph Roulin werd later wereld- tuniek met twee borstzakken en 
beroemd omdat hij in 1888 voor een pet van het 'nieuwe marine-
Vincent van Gogh poseerde [af- model' [afbeelding 72)- Tijdens 
beelding 70). Van Gogh had een de Tweede Wereldoorlog wer-
innise band met óe facteur en den veel postbeambten ver
maakte niet alleen acht portret- plicht m Duitsland te werken, 
ten van hem, maar schilderde Hierdoor ontstond in Neder-
ook zijn vrouw en drie kinderen, land een tekort aan bestellers, 
In zijn briefwisseling met zijn hetgeen door het inzetten van 
broer Theo noemde hij hem vrouwelijke bestellers moest 
mon ami Ie facteur en beschreef worden opgevangen [afbeelding 
hij het uniform als pruisisch- 74). Door de oorlogsomstandig-

jon veranderde hierdoor: hij 
werd bestuurder of begeleider 
van de postwagen of postkoets 
[afbeelding 65). Tot zijn taak be
hoorde het geven van signalen 
bij het vertrek of de aankomst 
van de post [afbeelding 66). 
Deze signalen verschilden per 
postadministratieen moesten 
terdege worden ingestudeerd. 
Sommige postiljons stelden er 
een eer in nun passagiers tij
dens de rit met virtuoze deun
tjes te vermaken [afbeelding 67). 
De populariteit van de postiljon 
steeg hierdoor enorm en dit 
leidde tot een zekere romantise
ring, denk met name aan de uit

drukking postiljon d'amour. Ver
schillende componisten ge
bruikten het posthoornthema 
of de postiljon in hun composi
ties. Mozart schreef een post
hoornserenades en Adolphe 
Adam componeerde de opera 
Le postillion de Longjumeau*. De 
Selvera's scoorden in de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw 
nog een tophit met dit thema. 
In de negentiende eeuw werd 
de hoorn van ventielen voor
zien, zodat het repertoire kon 
worden uitgebreid. Toch gebrui
ken sommige componisten de 
posthoorn nog als evocatiemid-
del (om een bepaalde sfeer op 

vertrek van de postkoets 

aankomst van de postkoets 

aankomst van een extra postkoets 

Afbeelding 66 - Een deel van het muzikaal repertoire van de postiljon. 
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heden heerste er ook een tekort 
aan textiel. Wellicht is het hier
aan te wijten dat het uniform er 
niet erg aegeli)k uitzag. De Ierse 
bestelsters en bestellers gaan in 
ieder geval decenter gekleed 
{afieelding75). 

De besteller op weg 
Nog steeds gaan veel bestellers 
te voet op pad (afljeeldingyG). 
Ze dragen hun onafscheidelijke 
posttas en soms nog een bun
del post in hun hand (o/beetó/ng 
77 en de foto op deze pagina). 
Soms wordt de besteller over
belast met brieven en pakketten 
(aßeeldingjS). Daarom voor
zag men de Nederlandse be
stellers van een handwagentje, 
waarin meer post kon worden 
meegenomen (o/beeW/ng 79). 
Inmiddels is dit wagentje op
nieuw uitgevonden; het heet nu 
roodrunner. 
Al in het begin van de negen
tiende eeuw gingen er stem
men op om de taak van de be
steller te verlichten en hem 
minstens één rustdag te gun
nen. Dit leidde in Belgié tot tek
sten Niet bestellen op Zondag 
(afl)eelding8o). In Nederland 
kwamen er eerst etiketten met 
dezelfde tekst, later werden al
leen die brieven besteld waarop 
een etiket Bestellen op Zondag 
was geplakt (apeelding 81). 
De fiets is in Nederland een 
veel gebruikt vervoermiddel en 
niet alleen bij de post. Het is 

dan ook merkwaardig dat de 
bestellersfiets in Nederland
fletsland op geen enkele zegel 
afgebeeld, maar des te meer op 
buitenlandse zegels (afbeelding 
82). 
Tegenwoordig wordt bij de be
stelling op het platteland veel 
gebruiK gemaakt van de auto 
(afbeelding 8'i); ook wordt wel 
de wendbare, rappe scooter in

gezet (afieeldingen 84). \n afge
legen gebieden werd vroeger 
het paard nog wel van staFge
haald (o/beetó/ng 85). 
In de winter bond de besteller 
omstreeks 1900 op de bevroren 
Havelsee de schaatsen onder 
(afbeelding 86). Een andere 
combinatie van werken en win
tersport is het gebruik van ski's 
bij oe bestelling (afbeelding 87). 

Links postbode met zeer oude schoudertas Rechts besteller met een tas van een geheel 
nieuw type (proefmodel) Foto's Postvervoerkrant, editie april 2002, nummer 4 

Moderne rolschaatsen (inline 
skates in het jargon, afbeeldine 
88) verhogen de snelneid en het 
plezier. In Roemenië vliegt de 
besteller door de lucht (afbeel
ding 8^), maar dat kan symbo
lisch bedoeld zijn. 
Het persoonlijk contact met de 
klanten (afbeelding qo) wordt 
door besteller over het alge
meen positief ervaren. Ook nu 
nog IS er ondanks de verhoogde 
werkdruk nog wel eens tijd voor 
een praatje over de schutting 
(afbeelding ^i). Zulke momen
ten geven ook smaak aan het le
ven. Om het met de Amerikaan
se filosoof William james (1842
1910) te zeggen: 
As long there are postmen, 
life win bave zest... 

Noten: 
■: 'Philatelie', december 1990, pa
gina's 900 tot en met 905. 
'■: Etymologisch woordenboek, de her
komst van onze woorden door P.A.F, 
van Veen en N. van der Sijs; Van 
Dale Lexicografie, 1989. 
3: W.A. Mozart, Serenade nr. g in D 
(KV320) 'met de posthoorn'. 
*: Opera comique, première in Pa
rijs, 1836; Adolphe Adam (1803
1856). 
5: Nederlandsche postuniformen door 
R.E.J. Weber, 1946. 
*: Circulaire nr. 644 van 4 mei 
1865. 
': PTTBedrij^bandcn,jaargang 26 
(1965), pagina's 21, 22 en 23. 
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AMPHILEX 2002 IN DE RAI AMSTERDAM: 
VIJF DAGEN POSTZEGELPLEZIER 

Amsterdam Rai in onze hoofdstad ts van 30 augustus tot en met 3 september hetftlatelistisch centrum van Nederland (foto RAI) 

Als u van postzegels houdt kunt 
u er niet omheen: een bezoek 
aan de internationale postzegel-
beurs Amphilex 2002 hoort in 
uw agenda te staan. Er is alle re
den om de reis naar de Amster
dam RAI te ondernemen, al was 
het maar om te vieren dat de 
Nederlandse postzegel dit jaar 
anderhalve eeuw oud is. Maar 
er zijn nog wel meer redenen 

om een bezoek te brengen aan 
de drie tentoonstellingshallen 
die van 30 augustus tot en met 
3 september in het teken van de 
postzegel zullen staan. Om te 
beginnen gaat het om een wer
kelijk internationaal evenement. 
Op een oppervlakte van ruim 
17.000 vierkante meter vindt u 
meer dan tweehonderd beurs-
stands met handelaren en post-

administraties uit binnen- en 
buitenland en ruim tweedui
zend kaders die prachtige post
zegelverzamelingen bevatten. 
Dat alles in een heel bijzondere, 
feestelijke entourage die zijn 
hoogtepunt vindt in de groots 
opgezette evenementenhal. 
Wie een dagje Amsterdam doet 
behoeft zich niet te vervelen, 
zelfs niet als hij of zij de hele 

dag in de Amsterdam-RAI door
brengt! 
Er zijn diverse 'rode draden' die 
Amphilex 2002 tot een unieke 
gebeurtenis zullen maken. Eén 
van de thema's is 'postvervoer 
door de eeuwen heen', een an
der de vierhonderdste verjaar
dag van de Vereenigde Oostin-
dische Compagnie (VOC), die 
wordt gevierd door aandacht te 
besteden aan 'Nederland als 
handelsland'. 
Een van die handelsaspecten is 
de postzegelhandel, die tijdens 
de tentoonstelling uiterst actief 
zal zijn: handelaren en postad-
ministraties zullen hun uiterste 
best doen om te laten zien wat 
ze te bieden hebben. Een mooie 
kans om uw verzameling aan te 
vullen ofte verbeteren of om 
gewoon een leuk 
Amphilex 2002-souveniertje 
mee naar huis te nemen. 
Amphilex 2002 is beslist geen 
'oude-mannenevenement': het 
wordt een beurs voor jong èn 
oud. Veel activiteiten zijn speci
aal op de jeugd gericht en veel 
evenementen zullen niet alleen 
de filatelist, maar ook elke be
langstellende bezoeker aan
spreken. Verderop in dit Amphi-
/ex-nummer proberen we u een 
zo compleet mogelijk beeld te 
geven van wat u in de RAI mag 
verwachten. Hoe dan ook: als u 
het belangrijkste filatelistische 
evenement van 2002 niet wilt 
missen moet u beslist naar Am
sterdam komen! 
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BOEK EN CATALOGUS: U 
MAG ZE NIET MISSEN 

Met uw entreekaart voor Am
philex 2002 kunt u de catalogus 
van de tentoonstelling samen 
met het jubileumboek Port Be
taald. Een cultuurgeschiedenis 
van de eerste Nederlandse postze
gel 1852-2002 kopen. Dat kost u 
slechts 12.50 euro. De catalo
gus bevat veel informatie over 
de tentoonstelling. Wat het 
boek betreft: daarover vindt u 
uitvoerige informatie in het arti
kel op pagina 544 en 545 van dit 
nummer. 
Het boek is in een beperkte op
lage gedrukt dus de kans be
staat dat de voorraad na ver
loop van tijd opraakt. Er is een 
Nederlandse en een Engelstali
ge versie verkrijgbaar. 
Ons advies (als u van boeken 
houdt): doen! 

ZO RIJDT U NAAR DE 
TENTOONSTELLING 

Als u per auto naar Amsterdam 
komt rijdt u over de Ai (Amers-
foort-Amsterdam), A2 (Utrecht-
Amsterdam) of A4 (Den Haag-
Amsterdam) naarde ringweg 

w TIEINVntlNDINCtN I VOII fttlttS 
- AUTOUIELWECEN / XUrtXOt/TEf 

MCTROVCMIHDINCEN / tfCNE OimvtÓ 

Aio. Daar let u op de borden 
die u naar Amphilex 2002 stu
ren. 
Per trein: uitstappen op het sta
tion Amsterdam-RAI; de wan
deling beslaat dan driehonderd 
meter. Wilt u vanaf andere 
hoofdstedelijke spoorwegsta

tions per bus of 
tram verder rei
zen? Op Amster
dam CS kunt u 
metro 51 of tram 4 
(halte Europa
plein) nemen. 
Stapt u uit op Am-
sterdam-Amstel 
dank kunt u kie
zen uit metro 51 of 
bus 15. De verbin
ding tussen Am-
sterdam-Sloterdijk 
en de RAI wordt 
onderhouden 
door metro 50. \msa-

TOEGANG TOT AMPHILEX: 
TIJDEN EN PRIJZEN 

Amphilex 2002 wordt gehouden 
van vrijdag 30 augustus tot en 
met 3 september 2002. U kunt 
de tentoonstelling in de Am
sterdam RAI dagelijks van 10 
uur 's morgens tot vijf uur 's 
middags bezoeken. 
Een dagkaartje kost vijf euro; 
kinderen tot en met 12 jaar gaan 
gratis naar binnen. U kunt ook 
een passe-partout kopen, zodat 
alle dagen terecht kunt; prijs: 
tien euro. Wellicht nog slimmer 
is het om een bezoekje te bren
gen aan de promotietruck die 
voor de RAI geparkeerd staat. 
Wie daar het dertiende provin
cievelletje koopt krijgt een gra
tis toegangsbewijs. Voor het 
laatste nieuws over Amphi
lex 2002 kunt u de website raad
plegen: w/ww.amphilex.nl. 

EXTRA - INFORMATIE OVER AMPHILEX 2002 

file:///msa


LEUK 'REISDOCUMENT': 
TENTOONSTELLINGSPASPOORT 

Voor het eerst in de geschiede
nis zal op een Nederlandse 
postzegeltentoonstelling  Am
philex 2002 dus  een tentoon
stellingspaspoort verkrijgbaar 
zijn. Met dit document kunt u 
bij vrijwel alle aan de beurs 
deelnemende postadministra
ties een postzegel kopen die 
(zodra u 'm in het paspoort 
hebt geplakt) met het speciale 
beursstempel van het desbe
treffende land zal worden afge
stempeld. Een leuk aandenken 
aan de tentoonstelling! 

SUPERKOOPJE: BOEK NU 
TIEN EURO GOEDKOPER 

Wie naar Amphilex 2002 gaat 
hoopt natuurlijk een of meer 
koopjes in de wacht te slepen. 
Als u tot dusver het (in dit blad 
heel gunstig besproken) boek 
Op ontdekkingstocht door West
Brabant: Baronie en Markiezaat 

di>* . t )w. 

S ü d o» 
WëslBrabant: 

.V, 

nog niet hebt aangeschaft is dit 
uw kans: dit topografisch, 
cultuurhistorisch en toeristisch 
handboek is op de expositie, in 
de stand van de Bond, te koop 
voor de 'bodemprijs' van 
€29.95. Het dikke, in vierkleu
rendruk uitgevoerde boek was 
met zijn oorspronkelijke prijs 
(die tien euro hoger lag) al aan 
de goedkope kant, dus: grijp uw 
kans! 

AMPHILEXCATALOGUS IS 
ONMISBAAR BOEKWERK 

Natuurlijk kunt u tijdens Am
philex 2002 op goed geluk uw 
weg door de drie hallen zoeken; 
deze editie van 'Filatelie' helpt u 
daarbij wellicht bij. 
Maar als u werkelijk alle infor
matie over de beurs onder 
handbereik wilt hebben dan 
kunt u eigenlijk niet buiten de 
speciale tentoonstellingscatalo
gus. Dit ruim tachtig pagina's 

tellende boekwerkje vertelt u al
les wat u wilt weten over een 
groot aantal (zo niet èlle) Am
p/i;7exonderwerpen. Vragen die 
door de catalogus worden be
antwoord zijn onder andere: 
Wie organiseert de tentoonstel
ling? Hoe zijn de diverse co
mités samengesteld? Wie zitten 
er in de jury? Hoe ziet het offi
ciële programma er uit? Welke 
ereprijzen kunnen worden toe
gekend en waar bestaan ze uit? 
Welke Nederlandse emissies 

verschijnen er tijdens de ten
toonstelling? Welke speciale en
veloppen zijn verkrijgbaar en 
hoe zien de speciale Amphiiex
stempels er uit? Wat is er zoal 
in de Erehof te zien? Waar vind 
ik de gespecialiseerde vereni
ging van mijn keuze? Welke 
handelaren en postadministra
ties zijn op Amphilex 2002 met 
een stand vertegenwoordigd? 
Op al die vragen (en talloze an
derei krijgt u antwoord als u de 
catalogus koopt. 

GRACHTENPANDEN EN 
HOLLANDSE HANDELSGEEST 

Een deel van de ruim tweehon
derd handelarenstands (u vindt 
ze in de Hollandhal) is gehuis
vest in replica's van oude grach
tenhuisjes metoudHollandse 
gevels. Een leuk idee, want 
daarmee worden de sfeer van 
het Amsterdam uit de VOCtijd 
en de Hollandse handelsgeest 
aan elkaar gekoppeld. 
Natuurlijk is het motto hier 
'portemonnee meebrengen', 
maar wie bekommert zich daar

om als er op de beurs leuke 
aanvullingen voor de eigen col
lectie te vinden zijn? U bent im
mers mans of vrouws genoeg 
om te zien hoever u aan uw 
kooplust gehoor wilt geven. 
Wat is er zoal te koop? Een klei
ne greep. 
Uiteraard kunt u op Amphi
lex 2002 het dertiende en laatste 
velletje met verrassingszegels 
('provinciepostzegels') kopen. 
Doe dat bij voorkeur in de pro
motietruck die voor de hallen 
staat geparkeerd, want dat le
vert u een gratis toegangsbe
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De Promotietruck (hier tijdens een stop m Leiden) staat straks bij de RAI voor de deur., 

WIJS op ! 
Verder is het speciale couvert 
van Amphilex 2002, dat vooral 
de verzamelaars van beursenve
loppen zal worden aangeschaft. 
Meer koopwaar vindt u in de 
stand van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigin
gen (NBFV) die u kan helpen 
aan fllatelistische literatuur. 
Veel omzet zal uiteraard ook ge
draaid worden in de grachten
panden waarin TPCPost re
sideert en in de stands van de 
vele postadministraties op de 
beurs. Maar de kassa's zullen 
pas echt goed rinkelen in de 
handelarenstands; wie wel eens 
een tentoonstelling bezoekt 
weet dat veel verzamelenthou
siasten meteen naar dit gedeel
te doorlopen. Elders in 'Filate
lie' vindt u een overzicht van de 
deelnemende handelaren en 
postadministraties. 
Wilt u weten wat uw verzame
ling (of een onbekend of kost
baar stuk daaruit) waard is, 
maak dan gebruik van de moge
lijkheid om een taxatie uit te la
ten voeren. Neem uw postze
gels gerust mee en ga naar het 
taxatiepodium  het kost u na
melijk nelemaal niets. 

NPV VRAAG AANDACHT 
VOOR VEILING 

De Nederlandsche Postzegel
veiling (NPV) uit Amsterdam 
houdt van 12 tot 20 september 
a.s. zijn eerstvolgende veiling. 
Het komt daardoor goed uit dat 
de NPV met een grote stand op 
Amphilex 2002 vertegenwoor
digd is (standnummers 505 en 
506, Hollandhal), want er zullen 
immers vele tienduizenden be
zoekers door het RAIcomplex 
trekken. De veiling loopt in haar 
stand vast vooruit op de zitting 
van enkele weken later, die ver
der wordt ondersteund door de 
verzending van duizenden cata
logi en door de plaatsing van de 
complete veilingcatalogus op 
het Internet (www.npv.nl). Tot 
de kavels die onder de hamer 
komen behoort een originele 
brief van 12 april 1657, geschre

ven door Michiel Adriaansz. de 
Ruyter, die de overwinning be
schrijft van de Hollanders op 
twee Franse oorlogsschepen bij 
de Baai van Gibraltar (zie foto). 
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BLIJF OP DE HOOGTE 
MET DE DAGKRANT 

Wat gebeurt er op Amphilex 
2002f De dagelijks verschijnen
de Amphilexkrant geeft ant
woord op die vraag. In elke edi
tie van de krant treft u een plat
tegrond aan die u helpt uw weg 
door de tentoonstellingshallen 
te vinden. 

TWEE EMISSIES TIJDENS 
AMPHILEX 2002 

Tijdens AwpW/ex verschijnen 
twee nieuwe emissies: het 
dertiende verrassingsvelletje 
(provinciepostzegefs, prijs 
4.68 euroj en het derde en 
laatste velletje dat TPG Post 
laat verschijnen in de reeks 
'150 jaar Nederlandse postze
gels' (prijs 0.78 euro). 

EXTRA  INFORMATIE OVER AMPHILEX 2002 

http://www.npv.nl


'AMPHILEX MOET DE KROON 
OP HET WERK WORDEN' 

^Organisatie-echtpaar^ zet er voor het laatst de schouders onder 
T E K S T EN F O T O : P A U L V A N B E E K , W A D D I N X V E E N 

Het IS gezellig druk m Bre
da De vooroorlogse Pas
sage IS een klein sieraad 

voor het centrum In deze over
dekte winkelgalerij vinden we 
de Bredase Postzegelhandel, 
waar de scepter sinds een jaar 
of vijftien wordt gezwaaid door 
Wim en As Hooglugt Dit is het 
echtpaar dat al tientallen jaren 
lang nadrukkelijk betrokken is 
bij de organisatie van postzege
levenementen op nationaal en 
internationaal niveau Geen 
wonder dat ze ook bij de voor
bereidingen van de internatio
nale postzegelbeurs Amphikx 
2002 zijn betrokken 

Plakkers 
De 59-jarige Wim Hooglugt ver
telt hoe hij m de wereld van de 
filatelie verzeilde 'Mijn vader 
was postzegelhandelaar en had 
twee winkels Wat hij m de ene 
verdiende, raakte hij in de ande
re weer kwijt Het was indertijd 
ook al moeilijk om goed en be
trouwbaar personeel te krijgen 
HIJ deed de zaken van de hand 
en besloot zich toe te leggen op 
het produceren van plakkertjes 
Soms haperden de machines 
en bleven er voorgevouwen 
stroken pergamijnpapier onge
sneden Dit uitschot ging hij ge
bruiken voor het maken van 
stockboeken, nadat hij bij toe
val ontdekt had dat de omgesla
gen randjes de postzegels uit
stekend bleken te beschermen 
tegen beschadigen bij het inste
ken De geboorte van de firma 
Fil-i-safe was daarmee een feit 

^ Vanaf de tijd van ons trouwen, 
° begin 1967, nam ik de Neder-
o. landse markt voor hem waar en 
^ bezocht ik de postzegelwinkels 
^ Omdat ik overal kwam, kreeg ik 
^ al snel mancolijstjes mee en zo 
^ belandde ik in de groothandel 
S van postzegels De derde poot 
!:: waar het bedrijfop stoelde, was 
= het maken van postzegelpak-
— ketten' 

^ NVPH 
=: In de tussentijd was Hooglugt 

— ^ ^ lid geworden van de Nederland-
M A sehe Vereenigmg van Postze-

Bij alle grote, internationale tentoonstellingen die sinds 

1977 op Nederlandse bodem zijn gehouden is er één naam 

die steeds weer terugkeert als het om de organisatie gaat: 

de naam Hooglugt. Ook in de voorbereiding van het 

megaproject Ampbilex 200^ staken Wim en As Hooglugt 

uit Breda weer zo goed als belangeloos vele honderden, 

zo niet duizenden uren vrije tijd. Paul van Beek sprak met 

de bevlogen helft van een idealistisch duo. 

gelhandelaren (NVPH) Het zit
tende bestuur was op zoek naar 
jong bloed en Wim was desge
vraagd best bereid om zich voor 
de handelarenclub in te zetten 
HIJ werd al vrij snel vice-voorzit-
ter 'onder' de legendarische Si
mon Rietveld en ging zich on
der meer bezighouden met de 
inrichting van kleinere tentoon
stellingen, die de NVPH m sa
menwerking met de Nederland
se Bond van Filatelisten-Vereni
gingen organiseerde, zoals de 
'Nationale' en de Dag van de 
Postzegel Maar het grote werk 
trok hem altijd het meest De 
volgende evenementen kostten 
hem m de afgelopen decennia 
bijna al zijn vrije tijd Amphilex 
(1977), Filacento (1984), Filacept 
(1988), Fepapost (1994), de Vijf
de NVPH Postzegelshow (1998) 
en dan nu Amphilex 2002, die de 
kroon op zijn werk moet wor
den Wat IS zijn dri jfveer'Wim 
Hooglugt 'Een tikkeltje arro
gantie gevoegd bij een stukje ei
genwijsheid maken mij tot ie
mand, die vindt dat als iets op 
een bepaalde manier hoort, het 
ook zo moet gebeuren Deern 
ge manier om zeker te weten 
dat het zo gaat is het zelf te 
doen Ik krijg er een enorme 
kick van als het vervolgens in
derdaad lukt Daarbij heb ik er 
altijd voor geknokt dat ook klei
nere handelaren m staat wor
den gesteld om vooreen rela
tief bescheiden bedrag mee te 
doen Voor Amphilex 2002 is dat 
na een zware lobby gelukkig 

weer gelukt De huur voor de 
kleinste stand bedraagt 700 
euro ' 

Organisatie 
Op het visitekaartje van de or
ganisatie van Amphilex 2002 
prijkt zijn functie Voorzitter Co
mité Inrichtingen Handel De 
voorbereidingen zijn een kleine 
drie jaar geleden al begonnen 
met het huren van de RAI Wim 
Hooglugt 'Iemand van PTT 
Post, die er inmiddels alweer 
vertrokken was, had al een con
tract ondertekend Hieruit bleek 
dat er slechts een dag beschik
baar was om de hele tentoon-
steling op te bouwen Een regel
rechte rampi Gelukkig heb ik na 
overleg en onderhandelen die 
periode kunnen oprekken naar 
vierdagen ' Het legt meteen 
een probleem bloot van de 
nieuwe organisatiestructuur, 
waarin door de Stichting Filate
lie (waar de NVPH onderdeel 
van IS) wordt samengewerkt 
met TPG Post De coöperatie 
verloopt redelijk goed, maar bij 
TPG Post - inmiddels toe aan 
de vierde projectmanager - wor
den de voor Amphilex 2002 be
schikbare uren nogal ambtelijk 
en binnen een negen-tot-vijf-
cultuur begroot Voor iemand 
als Wim Hooglugt, die je des
noods 's nachts om vier uur uit 
zijn bed kunt bellen, is dat 
soms moeilijk te verteren Aan 
de andere kant ziet hij ook wel 
m, dat hij met zijn gedreven
heid tot een weinig voorkomen

de categorie behoort Wim 
Hooglugt 'Ik ben ervan over-
tuigddat uiteindelijk alles op 
zijn pootjes terecht zal komen 
en het voordeel is, dat we ons 
over de begroting geen zorgen 
hoeven te maken ' Die begro
ting loopt in de miljoenen eu 
ro's In het verleden werden dit 
soort grote evenementen beko
stigd door de Stichting Filatelie, 
die op haar beurt de beschik
king kreeg over de toeslag van 
de speciaal voor de tentoonstel
lingen uitgegeven emissies Die 
tussenstap wordt met meer ge
maakt de opbrengst van de 
speciale uitgiften gaat recht
streeks naar TPG Post, met als 
voordeel dat de Stichting niet 
langer het risico loopt van een 
tegenvallende opbrengst 

Apotheose 
Op 30 augustus IS het dan ein
delijk zover Ruim twintigdui
zend vierkante meter van de 
RAI zal dan gedurende vijf da
gen volledig gewijd zijn aan de 
filatelie en dat alles ter gelegen
heid van het 150-jarig bestaan 
van de Nederlandse postzegel 
Er worden vijfenzeventigdui
zend bezoekers verwacht Vele 
honderden collecties worden 
tentoongesteld in de Kaderhal 
Ruim tweehonderd stands voor 
binnen- en buitenlandse hande
laren en postadministraties krij
gen onderdak m de Commercie-
hal, terwijl m de Evenementen
hal onder andere ESTEC raket
ten en een enorm decordoek 
van een VOC schip te vinden 
zullen zijn Ook de stichting 
Jeugdfilatelie Nederland zaT 
prominent aanwezig zijn en 
vele activiteiten voor de jonge 
verzamelaars organiseren 
Wat doet Wim Hooglugt tijdens 
de tentoonstelling' 'Dan ben ik 
vijf dagen aanwezig in mijn ei
gen stand, en er moet heel wat 
gebeuren voordat ik die verlaat 
Trouwens, het gebeurt m de 
praktijk bijna nooit dat er tij
dens de tentoonstelling nog 
een beroep op me wordt ge
daan - mijn werk zit er dan im
mers op Na de laatste dag, als 
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de inrichting wordt ontmanteld, 
heb ik het wel eens te kwaad. 
Dan wordt in een paar uur afge
broken waar je zo lang mee be
zig bent geweest. Het geeft een 
gevoel of je jaren hebt gerepe
teerd voor een toneelstuk, dat 
maar één uitvoering beleeft. 
Maar die kleine kater is meestal 
snel verdwenen en deze keer 
gaan we meteen aansluitend 
drie weken met vakantie, heer
lijk.' 
Amphilex 2002 wordt het laatste 
grote evenement waar Wim 
Hooglugt en zijn vrouw As hun 
schouders onderzetten. 'Het is 
mooi geweest', zegt As Hoog
lugt. "We hebben in korte t i jd 
een aantal kleinkinderen gekre
gen en daar willen we graag 
meer tijd aan besteden. Na 
Amphilex 2002 zal Joke van de 
Berg van de Reeuwijkse Postze-
gelhandel over de schouders 
van Wim Hooglugt gaan mee
kijken en waarschijnlijk in zijn 
voetsporen treden. 

Servicegericht 
Naast alle bemoeienissen als fi-
latelistisch vrijwilliger moest er 
in al die jaren natuurlijk ook 

brood op de plank komen. Hoe 
verging net de firma Fil-i-safe? 
Wim Hooglugt: 'Ik kwam er uit
eindelijk achter dat miin hart 
niet bij de groothandel lag. Na 
de jaren van melk en honing 
ging het in het begin van de ja
ren tacht wat minder in de post
zegels. Vanaf 1984 heb ik Fil-i-
safe in gedeelten verkocht. Ver
volgens raakte ik in contact met 
mevrouw Plasman van de Bre
dase Postzegelhandel, een van
ouds gerenommeerde zaak. Ze 
zocht naar een opvolger en ik 
sprak met haar af om zes we
ken op proef mee te draaien. Ik 
had altijd langs de weg gezeten 
en wilde zeker weten, dat ik ge
schikt was om de hele dag op 
een paar vierkante meter te bi
vakkeren. Het beviel uitstekend 
en ik heb de zaak, na taxatie van 
de voorraad door derden, over
genomen. Ik had duidelijk voor 
ogen hoe ik het wilde aanpak
ken, ook al omdat ik in de jaren 
daarvoor al vaak had gezien hoe 
het ni'et moest. Ik wilde een ser
vicegerichte postzegelzaak, 
waar eerlijkheid en vakkennis 
de hoofdrol spelen - dan hoefje 
niet met de prijzen te concurre

ren. Want goedkoop kan uitein
delijk duurkoop zijn, als ie niet 
bij de erkende vakhandel koopt. 
En wat zijn dan de verhaalmo-
gelijkheden, als je ernstig gedu
peerd bent? De NVPH heeft in 
ieder geval een certificaatrege
ling en een klachtencommis
sie.' Wim houdt zijn hart af en 
toe een beetje vast als hij ziet 
wat er op het internet wordt 
aangeboden. Wat de voorraad 
betreft heeft hij zich ten doel ge
steld om van elk land in ieder 
geval iets te kunnen aanbieden. 
Aan 'nee verkopen' heeft hij een 
hekel. Op het moment dat de 
voorraad niet langer toereikend 
is om de filatelistische wensen 
te vervullen, gaat hij in overleg 
met de klant gericht op zoek 
naar aanvullingen. 

Enthousiasme kweken 
Wim Hooglugt: 'Als de mensen 
hier wat kopen, hoeven ze de 
kwaliteit ervan niet na te kijken. 
De klanten, die hier al langer 
komen, vertrouwen mij blinde
lings en dat geeft mij een enor
me voldoening. Wat ik erg leuk 
vind is de mensen kennis te la
ten maken met nieuwe verza-

melgebieden. Hier heb ik bij
voorbeeld een insteekkaart met 
een startcollectie kleinrond-
stempels. De afgelopen weken 
heb ik er daar vier van verkocht. 
Zo wil ik de liefde voor de filate
lie overbrengen. Zelf verzamel 
ik gebruikte blokken van Neder
land vóór i960, ook op brief Ik 
heb een aardige collectie opge
bouwd, maar de echt kostbare 
stukken koop ik niet, het moet 
budgettair wel verantwoord blij
ven. Ik zie de toekomst roos
kleurig in. Misschien dat het 
aantafpostzegelverzamelaars 
nog wat terug zal lopen, maar 
er zal een verdieping optreden 
bij de mensen, die wél enthou
siast blijven. Het is belangrijk 
om over je hobby te kunnen 
praten en daarom zal de winke
lier, die écht wat te bieden 
heeft, zich geen zorgen hoeven 
te maken. Ik heb het nog steeds 
reuze naar mijn zin en zoals ik 
er nu over denk, blijf ik deze 
winkel drijven tot ik er bij neer
val.' 
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ORANJE IN 
ALLE KLEUREN. 

Wim Hooglugt, postzegeldetatllist en beursorganisator ' een tikkeltje arrogantie, gevoegd bij een stukje eigenwijsheid ' 
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ZELDZAME STUKKEN UIT TOPCOLLECTIE 
PENG HIAN TAY IN EREHOF AMPHILEX 

Een van de filatelistische hoog
tepunten op Amphilex 2002 is 
zonder tw/ijfel de Erehof (Court 
of Honour), dat gedeelte van de 
tentoonstelling waar inzendin
gen op uitnodiging - buiten me
dedinging - te zien zijn. Er is 
voor oe ware filatelist heel veel 
te zien, waaronder een gedeelte 
uit de collectie van de voorma
lig voorzitter van Federation of 
Inter-Asian Philately (FIAP), 
Peng Hian Tay. Op Amphilex 
wordt van hem een gespeciali
seerde, postgeschiedkundige 
verzameling Nederlands-Indië 
getoond die betrekking heeft op 
de periode 1655-1870. Er wor
den zowel elementen van van 
voorfilatelische aard (eofilate-
lie) in getoond als materiaal dat 
betrekking heeft op de eerste 
twee emissies van Nederlands-
Indië, die van 1864 en 1868. 
OpAnnphilexzuhu kunnen ken
nismaken meteen maar zelden 
tentoongestelde brief uit 1806 
die van Decima (Japan) naar 
Batavia (nu: Jakarta) werd ge
bracht en die is voorzien van de 
handstempelafdruk van de 
VOC. Er zijn slechts twee brie
ven bekend die van Decima 

Topverzametaor Peng Hian Tay 

naar Nederlands-Indië gingen 
en ditis de vroegste. Een ander 
stuk uit de collectie van de heer 
Tay is al even indrukwekkend: 
het gaat om het op deze pagina 
afgebeelde postfrisse veldeel 
van 24 postzegels van 10 cent 
van de eerste emissie van Ne
derlands-Indië (foto rechts). 
Het is in zijn soort het grootste 
veldeel dat zich in particuliere 
handen bevindt. Een ander 
mooi voorbeeld van wat de col
lectie te bieden heeft is de hier
onder afgebeelde brief van 

Bondwosso over Bezoekie, Ba
tavia en Marseille naar Middel
burg. De frankering bestaat uit 
negen zegels van l o cent uit de 
eerste emissie van Nederlands-
Indië. Negentig cent was op het 
moment dat het poststuk ver
zonden werd (23 november 
1867) het correcte tarief voor 
een brief tot 15 gram die vanuit 
Indië naar een bestemming 
'overzee' werd gezonden. Inte
ressant is dat de zegels pas in 
Bezoeki werden afgestempeld 
(getuige het halfrondstempel 
met die plaatsnaam) en daarna 
nog eens in Batavia, waar men 
ijverig het franco-kastjestempel 
hanteerde. 
Peng Hian Tay is een van de 
meest vooraanstaande verza
melaars van Azië. In 1996 

mocht hij de fameuze Roil of 
Distinguished Philatelists van de 
Royal Philatelie Society, Lon
don. Hij heeft in de afgelopen 
jaren een aantal belangrijke prij
zen in de wacht gesleept. Zo 
won hij tijdens wereldpostze-
geltentoonstellingen tweemaal 
de FIP Grand Prix, respectieve
lijk voor zijn verzameling Straits 
Settlement (1984) en Birma 
(1993). Met zijn verzameling 
Nederlands-Indië won hij even
eens tweemaal groot goud: ti j
dens Istanbul 1996 in Turkije) 
en op de StampShow 2000 in 
Londen. Allerwegen wordt die 
laatste collectie beschouwd als 
de mooiste en evenwichtigste 
die er van de twee eerste emis
sies van Nederlands-Indië te 
vinden is. 
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COLLECT-A-ROM: HEEL 
WEST-EUROPA OP DVD 

Een wereldprimeur, zo noemt 
de firma Collect-a-rom (stand 
544, Hollandhal) 'm. En dat is-
ie waarschijnlijk ook, de Digital 
Versatile Disc (DVD) die het Al-
phense bedrijf vanaf 30 augus
tus levert. Het gaat om een 
computerschijf die een catalo
gus van vrijwel geheel West-Eu
ropa bevat. Met uitzondering 
van de Oud-Duitse Staten, het 
Duitse Rijk en een aantal niet 
meer bestaande postzegelge-
bieden zijn alle emissies erop te 
vinden. En wat meer is: van vrij
wel alle zegels zijn afbeeldingen 
op de DVD te vinden en dat dan 
van alle waarden uit de series. 
Op het moment dat deze editie 

van Filatelie naar de drukker 
ging was nog geen demoversie 
beschikbaar, maar - zo verze
kert de maker ons - op Amphilex 
2002 zal de DVD leverbaar zijn; 
hij kost €79.90. Nu nog afwach
ten of de producent zichzelf 
omdoopt in Collect-a-dvd... 
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VERZAMELEN? HET KAN 
OOK GESPECIALISEERD! 

Bent u het stadium van de 'be
ginner' ontgroeid? Dan wilt u 
zich misschien specialiseren op 
een land, onderwerp of thema. 
Amphilex 2002 is een ideale plek 
om u daarop te oriënteren, 
want er zijn zo'n twintig gespe
cialiseerde verenigingen en stu
diegroepen met een stand ver
tegenwoordigd. Dit zijn de ver-
enigingenstands die u in de 
Randstadhal kunt vinden: 

Standnummer en vereniging 
1 'De Vliegende Hollander' 

(luchtpost) 
2 NVTF (thematische filatelie) 
y 'Gabriel' (bijbel en christen

dom) 

5" 
6 
6" 
7 

3'' 'Papier &, druk'Nederland 
4= 'De Plaatfout' 
4b 'Velrandbijzonderheden' 
51 NVPV 'Vorstendom 

Liechtenstein' 
'Zwitserland' 
'Griekenland' 
'China/Japan' 
'Skanainavië' 
'Britannia' (Gemenebest) 
'Dai Nippon' (Japanse be
zetting Nederlands-Indië) 
'Zuid-West Pacific' (Indone
sische archipel en Oceanië) 
'Lions International' (Lions-
zegels) 
'Al Barid' (Islamitische we
reld) 
'Oost Europa' 
'USA/Canada Filatelie' 
'Particuliere postbezorging' 
(stads post) 

l O ' 

1 0 ' 

11 
12 
13 
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TOEKOMSTSTAHD IS 
EIKDPUNT BUIZENPOST 

'De Toekomst' is een van de 
thema's die Amphilex 2002 een 
extra aantrekkelijk gezicht moe
ten geven. Voor de invulling van 
dit motto is contact gezocht 
met de Europese ruimtevaartor
ganisatie ESA in Noordw/ijk. De 
w/etenschappelijke afdeling van 
ESA ging op de uitnodiging in, 
zodat in de RAI veel futuristisch 
materiaal aanwezig zal zijn. Een 
van de gespecialiseerde vereni
gingen in Nederland, de Ruim
tevaart Filatelie Club, haakt daar 
op in: er worden onder meer 
verzamelingen op het thema 
'Ruimtevaart' getoond. Maar 
dat is nog niet alles: het buizen
postsysteem dat tijdens Amphi
lex in gebruik zal zijn heeft als 
eindpunt de 'Stand van de Toe
komst' en daar wordt het spe
ciale Amp/i//exbuizenpoststem
pel geplaatst. Een reden te 
meer dus om ook eens bezoek
je te brengen aan de stand van 
de Ruimtevaart Filatelieclub 
Nederland in de Deltahal. 

WERELDCATALOGUS: 
GRATIS, ONLINE 

Ook de firma PostBeeld grijpt 
de internationale tentoonstel
ling Amphilex 2002 aan om een 
primeur te presenteren: een 
nieuwe, gratis wereldcatalogus 
in kleur. Dat het om een gratis 
publicatie gaat danken we aan 
net feit dat de complete inhoud 
op Internet geraadpleegd kan 
worden. Op die manier hebben 
zowel de gebruiker als Post
Beeld er iets aan: de gebruiker 
omdat hij naar hartelust in de 
catalogus kan 'bladeren' en het 
genoemde bedrijf omdat de in
houd ook kan worden gebruikt 
om er bestellingen mee te 
doen. Hoewel het belangrijkste 
doel voor PostBeeld dus de ver
koop van zegels via het Internet 
is, betekent dit niet dat alleen 
de zegels die het bedrijfin voor
raad heeft te raadplegen zijn. 
Exemplaren of series die niet in 
de stock van PostBeeld voorko
men worden voorzien van een 
inkoopsprijs. Zoeken in de In
ternetcatalogus kan op verschil
lende manieren: bijvoorbeeld 
per land of per thema. Eigenlijk 
herbergt de wereldcatalogus 
van PostBeeld ook nog eens 
honderden thematische catalo
gi, want er kan op ca. 250 ver
schillende onderwerpen wor
den gezocht. De Internetcatalo
gus wordt zoals gezegd tijdens 
Amphilex 2002 in gebruik geno
men. Voor diegenen die thuis 
blijven geven we het adres: 
freestampcatalogue. com. 

AMPHILEX 2002 : NIET ALLEEN VOOR OUDEREN, 
MAAR OOK VOOR JEUGDIGE BEZOEKERS 

Weer eens iets heet anders dan een dubbeldeks bungalowtent: de Arabische tent op Amphilex. 

Is een 'dagje Amphilex' ook de 
moeite waard als je qua leeftijd 
in de categorie 'jeugd en jonge
ren' valt? jazeker! Er is op Amp
hilex 2002 heel veel te beleven. 
Wat denk je bijvoorbeeld van 
het meeschilderen aan een me
tershoge postzegel? Dat is 
slechts één van de vele activitei
ten waaraan je tijdens de vijf da
gen durende beurs kunt mee
doen. De 'rode draad' op Amp
hilex 2002  een rondreis door 
heden en verleden  zal vele 
jeugdige verzamelaars aanspre
ken. Want wat is er leuker dan 
een brief of kaart vanuit het ver
leden (hetVOCschip) naar het 
heden te sturen (de 'Toekomst
box' in de stand van Estec)? 
Terwijl je op weg bent naar het 
eindpunt kun je de post dankzij 
de doorzichtige buizen voorbij 
zien flitsen! 
Een batterijtje computers staat 
opgesteld om de creatievelin
gen onder de jeugd te stimule

ren eens een nieuwe, verrassen
de postzegel te ontwerpen. 
Mensen van de Hobby Compu
ter Club helpen er graag bij. 
De stichting JeugdFilatelie Ne
derland is ook present; deze or
ganisatie beheert een speciaal 
Junior Plaza waar allerlei activi
teiten worden gehouden en in
formatie over postzegels wordt 
verstrekt. Er zijn goed gevulde 
boeken aanwezig met daarin 
postzegels van diverse landen 
en thema's. Veel postzegels zijn 
er voor een 'kinderprijsje' te 
koop. 
Heb je belangstelling voor 
ruimtevaart en/of nieuwe ma
nieren van communicatie dan 
ontkom je er niet aan om ken
nis te maken met de European 
Space Agency (ESA), je kunt 
zelfs eventjes astronaut wor
den! Vind je dat te heftig dan 
kun je ook een driedimensiona
le film bekijken of een postze
gelverzameling over ruimte

vaart bestuderen. 
Op Amphilex 2002 is een aantal 
reusachtige, fleurige Arabische 
tenten te vinden. Daarin kun
nen de bezoekers hun eigen pa
pier scheppen, geheimschrift 
ontcijferen of hiërogliefen le
zen. 
En natuurlijk wordt het VOCju
bileum niet vergeten. Je kunt als 
tijdelijk bemanningslid of piraat 
(voor schmink en kleding wordt 
gezorgd) in dienst treden. Op 
het met doek en hout nage
bouwde levensgrote VOCschip 
ga je dan honderden jaren in de 
tijd terug. 
Wil je liever zien hoe een post
zegel wordt gegraveerd? Ga dan 
naar de stand van joh. En
schedé; je leest er in dit num
mer van 'Filatelie' meer over. 
TPGPost laat verder 'vroeger en 
nu' herleven door oude en nieu
we kleding  inclusief een Rood
runner van postbodes te pre
senteren. Ook wordt er op 
Amphilex 2002 een oude post
koets geparkeerd. 
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düUaStSicii iJl lÉ 
Voor puzzelaars hiërogliefen ontcijferen 

FINLAND BRENGT 
BEURSKAART UIT 

De organisatie van Amphilex 
heeft er nauwlettend op toege
zien dat er geen 'filatelistiscn 
misbruik' wordt gemaakt van 
het feit dat er in Amsterdam 
een internationale postzegel
tentoonstelling wordt gehou
den. Dat houdt onder meer in 
dat het niet is toegestaan om 
het beeldmerk van de tentoon
stelling op postzegels af te 
drukken. Mocht het toch gebeu
ren dan worden de handelaren 
of PTT's die materiaal aanbie
den waarop het logo wederrech
telijk is gebruikt verwijderd, zo 
is bepaald. 
Tegen het gebruik van de naam 
Amphilex 2002 bestaat kennelijk 
geen bezwaar, getuige de maxi
mumkaart die de Finse posterij
en tijdens Ampfi/'/ex zullen aan
bieden. Het gaat om een kaart 
die de Finse vlag laat zien met 

op de beeldzijde een zegel 
(eveneens met het bewuste 
dundoek) die is ontwaard met 
het stempel 'Amphilex 2002 
Amsterdam  Suomi Finland'. 
Het stempel toont (enigszins 
clichématig) een afbeelding van 
Nederlandse tulpen. 

ORGANISATIE AMPHILEX 
IN HANDEN VAN TPGPOST 

De internationale postzegelten
toonstelling en postzegelbeurs 
Amphilex 2002 wordt georgani
seerd door TPGPost. 
Het bedrijf doet dat samen met 
de Stichting Filatelie, een sa
menwerkingsverband waarin de 
Nederlandse Bond van Filatelis
tenVereniging (NBFV) en de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) 
vertegenwoordigd zijn. 
Veel werk werd verricht door 'fl
latelistische vrijwilligers'. 
De expositie wordt onder het 
patronaat van de Federation In
ternationalede Philatelie (FIP) 
georganiseerd en is erkend 
door de Federation of European 
Philatelic Associations (FEPA). 

«b TPGPOST 
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JUBILEUMBOEK 'PORT BETAALD' 
MIKT OP EEN BREED PUBLIEK 
Cultuurgeschiedenis eerste postzegel diepgaand belicht 

D O O R D R S . J . J . H A V E L A A R , ' S  G R A V E K H A G E 

Eind 1997 werden de eerste 
gesprekken gevoerd die tot 
doel hadden om in 2002 

een publicatie te laten verschij
nen ter gelegenheid van het ju
bileum '150 jaar postzegels in 
Nederland'. In 1999 werd voor 
dit doel een aparte stichting op
gericht, die de kar moest trek
ken. Er werd al snel een uitgever 
gevonden {Walburgpers in 
Zutphen) en er werden belang
rijke sponsors aangeschreven. 
In 'Filatelie' van november 2001 
las u daarover al veel, en op het 

Foto's: Museum voor Communicatie, Den Ilaag 

Dit jaar viert de Nederlandse postzegel zijn 150ste 

verjaardag. Dat moet gevierd worden  en dat gebeurt dan 

ook: tijdens Amphilex 2002 mrA\ onder de titel Port 

betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste 

Nederlandse postzegel 18522002 een jubileumpublicatie 

ten doop gehouden. Speciaal voor de lezers van 'Filatelie' 

geeft de auteur van dat boek, Koos Havelaar, een 

voorproefje van wat u mag verwochten. 
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7. Brief aan Thorbecke, de initiatiefnemer van de grondwet van 1848. (Particuliere collectie) 
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moment dat u dit nummer bij u 
in de bus valt, enkele weken 
voordat Ampliilex2002 uit de 
startblokken komt, is de klus 
vrijwel geklaard: de eerste 
exemplaren lopen dan waar
schijnlijk van de pers. Een mooi 
moment om de lezers van 'Fila
telie' wat nader te informeren 
over het boek. Port betaald. Een 
cultuurgeschiedenis van de eerste 
Nederlandse postzegel 18522002. 

Cultuurgeschiedenis 
De ontstaansgeschiedenis van 
de eerste Nederlandse postze
gel wordt in de publicatie in de 
sociaaleconomische context 
van de periode van ontstaan ge
plaatst. Het eerste hoofdstuk 
geeft het relaas van Nederland 
in verandering, een schets van 
de samenleving vóór 1850. In 
deze tijd komt de Nederlandse 

economie weer langzaam uit 
een diep dal en zijn de eerste 
sporen waarneembaar van de 
geïndustrialiseerde samenle
ving. Ook in de wiize van com
municeren veranaert het nodi
ge. Tegen de achtergrond van 
de geschiedenis van de post 
wordt ook op dit aspect in ge
gaan. Belangrijk in dit verband 
is de nieuwe grondwet van 1848 
en de postwet van 1850, die 
hieruit voort kwam. 

Persoonlijke aspecten 
Door de hele publicatie heen 
wordt door middel van kader
tjes ingezoomd op deelaspecten 
van de geschetste algemene 
historische ontwikkeling. Zo is 
er in het eerste hoofdstuk aan
dacht voor de introductie van 
de stoommachine in Neder
land, het kantoor en wordt aan 

2. In Nederland ontstond rond de droogleg
ging van de Haarlemmermeer een waar 
'stoomdebat. Uiteindelijk koos men er voor 
om de polder met drie grote stoommachines 
droog te malen. Eén hiervan was het hier af
gebeelde stoomgemaal Cruquius (Museum 
voor Communicatie, Den Haag). 

de hand van een brievencollec
tie van één persoon inzicht ge
geven in de privécorrespon

dentie omstreeks 1850. Het vol
gende hoofdstuk geeft een be
knopte biografie van koning 
Willem III, van wie het even
beeld op de eerste Nederlandse 
postzegel prijkt. Verder zijn er 
kadertjes over de standaard
brievenbus (geïntroduceerd in 
1850), een literair fragment van 
de negentiendeeeuwse schrij
ver H. Tollens over de postbe
steller en een portret van de 
postman S. Gille Heringa. In de 
andere hoofdstukken, die meer 
over de totstandkoming van de 
postzegel handelen, wordt in 
detail ingegaan op de ontwer
per van de zegels, de munt
meester, de stempels op de 
postzegels, de verzamelaar 
P.W. Waller en het platen van 
de eerste emissie. 

De eerste postzegel 
Voor Nederland was de postze
gel omstreeks het midden van 
de negentiende eeuw een ge
heel nieuw begrip. Men had wel 
de introductie ervan in de om
ringende landen gevolgd en het 
hoofd van de Posterijen J. Pols 
had zelfs in 1848 al een uitvoe
rig rapport voor de minister op
gesteld over het gebruik van de 
postzegel. Toch was de politiek 
nog enigszins huiverig. Tijdens 
de behandeling van de postwet 
in de Tweede Kamer werd 
slechts op het laatste moment 
een artikel 9 toegevoegd waarin 
de invoering van postzegels als
nog werd geregeld. De echte in
troductie volgde uiteindelijk pas 
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3 De stoomtechniek werd ook m het vervoer toegepast Hier zien we de stoomtrein bij het 
station in Den Haag van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. 

op 1 januari 1852. De weg hier 
naar toe wordt in de publicatie 
stap voor stap gevolgd. Zo is er 
aandacht voor net gebruikte pa
pier en de productie hiervan, de 
vervaardiging van de drukpla-
ten en hetdrukproces. Een en 
ander wordt ook afgezet tegen 
de ontwikkeling in Nederland 
op dit gebied. Het blijkt dat 
de Posterijen de voorkeur 
gaf aan een degelijke en 
Betrouwbare productiewij
ze, met als gevolg dat men 
geen oog had voor nieuwe 
ontwikkelingen op het ge
bied van papierproductie 

mmm 
^ ^ L ^ l f l ^ ^ 

Een veldeeltje van de postzegels van io cent uit 1852, duidelijk /s te 
zien hoe de zegels uit het vel werden geknipt 

en druktechniek. Het papier 
werd bij de papiermolen van de 
firma Blauw gemaakt, waar het 
nog hand geschept werd. De 
postzegels werden - ook al 
handmatig - gedrukt bij de spe
ciaal hiervoor opgerichte post
zegeldrukkerij, die gevestigd 
werd op het binnenterrein van 

's Rijks Munt in 
, Utrecht. Ook de 

rol van de ont
werper j.W. Kai
ser en de gra
veur J. Wiener 
in het ontwerp
proces worden 
belichten ver
der die van de 
muntmeester, 
het muntcolle-
ge, het hoofd 
van de Posterij
en en verschil
lende andere 
betrokkenen. 
Na een schets 
van Nederland 
rond 1852 wordt 
nader ingegaan 
op de postzegel 
in omloop. Hoe 
werd het distri
butienetwerk 
opgezet, wat 
waren de in
structies voor 
het postperso-
neel, maar ook 
die voor de ge
bruiker? Dit 
maakte alle
maal onder
deel uit van de 

SUBSIDIËRENDE FONDSEN 

De publicatie van het jubi
leumboekwerd mede moge
lijk gemaakt dankzij subsidies 
van de volgende instellingen 
en organisaties: 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting, Frans Mortelmans 
Stichting, Stichting VSB 
Fonds, Stichting Dr Hendrik-
MuUer's Vaderlandsch Fonds, 
Stichting Prins Bernhard 
Cultuurfonds en Stichting 
H.P. van Lente Fonds. 

aanvaarding van de postzegel 
als nieuw fenomeen in de sa
menleving. Dat dit niet meteen 
van een leien dakje ging, bleek 
wel uit de reacties van net pu
bliek. 

Verzamelen van postzegels 
In het laatste hoofdstuk wordt 
stilgestaan bij het postzegels 
verzamelen. Kort na het uitko
men van de eerste postzegels 
in Croot-Brittannië in 1840 nam 
werd daarmee al begonnen. 
Men dacht toen echter nog dat 
dit wel van korte duur zou zijn. 

Niets bleek minderwaar; het 
tijdschrift dat u in handen 
houdt is daar slechts één van de 
bewijzen van. Weldra versche
nen de eerste postzegelcatalo-
gi. In Nederland werd in de ja
ren '60 van de negentiende 
eeuw ook al verzameld. De eer
ste catalogus die door Neder
landers werd samengesteld ver
scheen in 1894. In die tijd ont
stonden ook overal in het land 
verenigingen van postzegelver
zamelaars. 
In dit hoofdstuk wordt nader in
gegaan op belangrijke verzame
laars, zoals P.W. Waller. Hij leg
de door schenking van zijn col
lectie aan de staat de basis voor 
het in 1929 opgerichte Postmu-
seum (later PTT Museum, nu 
Museum voor Communicatie). 
Ook het specifiek verzamelen 
van de eerste emissie komt in 
dit gedeelte van de publicatie 
uitgebreid aan bod. Zo wordt 
ingegaan op het 'platen' van de 
emissie 1852. Een terugblik op 
de laatste anderhalve eeuw eer

ste emissie besluit tenslotte dit 
vijfde en laatste hoofdstuk. 

Amphilex 
De publicatie Port betaald. Een 
cultuurgeschiedenis van de eerste 
Nederlandse postzegel 1852-2002 
zal bij de opening van Amphilex 
2002 op vrijdag 30 augustus of
ficieel worden gepresenteerd. 
De tentoonstelling (die ook 
naar aanleiding van het 150-ja-
rig bestaan van de postzegel in 
Nederland wordt gehouden) 
krijgt hiermee extra cachet. De 
publicatie wordt op de tentoon
stelling, in combinatie met de 
catalogus, voor het eerst ver
kocht. Na afloop van Amphilex 
zal het boek ook in de boekwin
kels te koop zijn. We hopen na
tuurlijk dat Port betaald een 
breecl publiek zal weten aan te 
spreken, zodat de geschiedenis 
van de Nederlandse postzegel 
in ruimere kring belangstelling 
zal krijgen. 
In het Museum voor Communi
catie aan de Zeestraat 82 in 
Den Haag is vanaf 23 augustus 
en tot en met 15 september een 
bescheiden expositie te zien, 
gewijd aan de introductie van 
de postzegel in Nederland en 
aan de publicatie Port betaald. 
Het museum is van maandag 
toten met vrijdag van no tot 17 
uur geopend en op zaterdag en 
zondag van 12 tot 17 uur. 

Links deze 'beknopte handleiding omtrent 
de bestemming en het gebruik van de post 
zegels' verscheen bij de inwerkingtreding van 
het Koninklijk Besluit van november 1851 

Onder een blad uit één van de albums van 
de collectie-Warren, genoemd naarde be
kende Engels verzamelaar uit begin van de 
twintigste eeuw, met een gedeeltelijke plaat-
reconstructie van de 75 cent 
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HANDBOEK POSTWAARDEN NEDERLAND: AFLEVERING, 
GEWIJD AAN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN 

Het Handboek Postwaarden Ne
derland is het resultaat van een 
poging om na de Leiddraad van 
1922(1) een compleet overzicht 
van alle Nederlandse postwaar
den te brengen. Pogingen die in 
de jaren dertig, vijftig, zestig, 
zeventig en tachtig werden on
dernomen liepen op niets uit. 
Er was altijd sprake van een 
min of meer amateuristische 
opzet, waarbij de auteurs bijna 
altijd onderling ruzie kregen. 
Men is immers nog wel geneigd 
om tijdens 'betaald werk' zaken 
te accepteren waarmee men het 
op de een of andere wijze niet 
eens is, maar zeker niet in de 
vrije tijd - en de filatelie was in 
Nederland toch een vrijeteijds-
besteding. 
Nadat in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw uitgeverijen als 
Elsevier en later Bohn, Stafleu 
en Van Loghum (Filatelie Infor
matief) zien zo'n uitgave had
den bemoeid, kwam het tot een 

veel professionelere aanpak: in 
1994 begon Bohn, Stafleu en 
Van Lognum (BSL) met het 
Handboek Postwaarden Neder
land. Aangezien BSL vier jaar la
ter werd omgevormd tot een 
uitgeverij van uitsluitend me
disch georiënteerde uitgaven, 
werd de uitgave overgenomen 
doorjohan Enschedé Amster
dam, die ook al de drukker van 
het Handboek was. 
Johan Enschedé heeft altijd zijn 
volledige steun aan de uitgave 
gegeven, waardoor de auteurs 
altijd bijzonder zijn gestimu
leerd hun werk op een zo hoog 
mogelijk niveau voort te zetten. 
De uitgave voldeed vanaf het 
begin aan de allerhoogste ei
sen, zowel wat inhoud, vormge
ving en uitvoering betreft. We 
moeten daarbij opmerken dat 
de steun van de georganiseerde 
filatelie (zowel van de Bond van 
Filatelisten Verenigingen als 
van de NVPH, samen verenigd 

Hoewel de tentoonstellingszegels van 1^24 nogal eens als serie op bnefmet het speciale 
tentoonstellingsstempel voorkomen, zijn ze o/s gewone frankeerzegels nauwelijks gebruikt en 
daardoor uiterst zeldzaam Hierboven is een voorbeeld te zien van een zegel van 10 cent op 
een binnenlandse bnef (collectie F van den Heuvel, Den Haag) 

in de Stichting Filatelie) heel bij
zonder is te noemen. De Stich
ting Handboek Postwaarden, 
die onder voorzitterschap staat 
van prof mr. D.W.F. Vericade 
(procureur-generaal bij de 
Hoge Raad), heeft tot taak om 
de financiering van de weten
schappelijke onderzoekingen 
bij het Nationaal Archief, het 
Museum voor Communicatie 
en het Museum Enschedé te re
gelen. Verreweg het belangrijk
ste is de financiering van taak 
van J. Vellekoop, die als auteur 
in deeltijd (50 procent) aan de 
publicatie werkt. De andere au
teur, prof dr. G. Holstege, be
steedt - naast zijn zeer intensie
ve baan als hoogleraar neuro-
anatomie aan de Rijksuniversi
teit van Groningen - bijna al zijn 
'vrije t i jd' aan het Handboek. 
Al deze inspanningen hebben 
ertoe geleid dat bij de aanvang 
van de Amphilex 2002 de abon
nees de 22ste aflevering in de 
bus krijgen. Deze nieuwste afle
vering besteedt aandacht aan 
alle emissies die met internatio
nale exposities te maken heb
ben, zoals de emissie van n 924 
's-Gravenhage), 1952 (ITEP, 
Utrecht), 1967 (Amphilex 1, 
Amsterdam), 1977 (Amphilex2, 
Amsterdam), 1984 (Filacento, 
Den Haag en 1988 (Filacept, 
Den Haag). 

Bij het schrijven van de tekst 
blijkt vaak dat het meer tijd kost 
dan men in eerste instantie 
denkt. Iedereen die wel eens 
een artikel heeft geschreven zal 
dat begrijpen. Gevolg is dat de 
auteurs ver vooruit werken. Op 
dit moment beschikken ze al 
over een grote hoeveelheid nog 
niet gepuoliceerde gegevens. 
Zo is er een enorme hoeveel
heid informatie beschikbaar die 
betrekking heeft op vele emis
sies, waaronder de bontkraag

emissie en 'Juliana Regina'. 
Hierbij moet met name en met 
nadruk de grote inspanning van 
de heer R. van den Heuvel wor
den genoemd. Overigens is de 
medewerking van alle filatelis
ten die daarom worden ge
vraagd voorbeeldig. 
De werkwijze van de auteurs is 
om vanuit de Post- en drukkerij-
archiefgegevens te werken, aan
gezien over de meeste emissies 
geen publicaties bestaan. 
Wat de emissies van voor 1900 
betreft was het plan om tijdens 
Amphilex 2002 met de emissie-
1852 te komen, maar toen be
kend werd dat de organisatoren 
van de tentoonstelling bezig 
waren een boek over deze serie 
- de eerste die in Nederland 
werd uitgegeven - voor te berei
den werd besloten elkaar niet in 
het vaanwater te zitten. De pu
blicatievan dit hoofdstuk in het 
Handboek is in verband daar
mee enige tijd uitgesteld. De 
idee is nu om deze emissie over 
twee jaar te presenteren, ge
volgd door de daarop aanslui
tende negentiende-eeuwse 
emissies tot aan de emissie
bontkraag, die al eerder zal wor
den gepuoliceerd. 
Het blijkt dat het complete 
Handboek-project veelomvat
tender is dan aanvankelijk werd 
gedacht. 

Ondanks het feit dat de auteurs 
nu al acht jaar bezig zijn, is hun 
enthousiasme in die tijd vols
trekt gelijk gebleven. Ze doen 
hun werk nog steeds met volle
dige overgave en hopen over 
een aantal jaren het overzicht 
van de Nederlandse postwaar
den gereed te hebben. Daarmee 
zullen ze dan de wetenschappe
lijk gezien meest prestigieuze 
onderneming uit de Nederland
se filatelistische geschiedenis 
hebben voltooid. 
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INGE MADLE GRAVEERT 
'LIVE' OP AMPHILEX 2002 

Hoe populair de druktechniek 
ook bij verzamelaars is, PTT's 
maken maar zelden gebruik van 
plaatdruk. Postzegels produce
ren in rasterdiepdruk of offset is 
nu eenmaal veel goedkoper. 
Toch zijn er gelukkig nog post
zegelgraveurs actief De be
kendste is wel Czeslaw Slania, 
die inmiddels meer dan dui
zend zegels heeft gestoken. 
Maar Nederland kan trots zijn 
op ziin 'eigen' kunstenaar, Inge 
Madlé, huisgraveurvanjo/i. En
schedé Stamps Security Printers 
uit Haarlem. En wat meer is: 
Inge Madlé kan tijdens Amphi
lex 2002 van tijd tot tijd in actie 
worden gezien, zodat u - als u 
er op t i jd bij bent - de edele 

Inge Madlé, graveur met internationale ervaring, is tijdens Amphilex aan het werk te zien 

kunst van het handgraveren van 
nabij kunt bestuderen. 
Inge Madlé is overigens ook de 

ontwerpster van een speciaal 
A»r?p/i//ex-souvenirvelletje. Het 
gaat om een blokje zonder fran-

keerwaarde, dat op de tentoon
stelling met behulp van een per
foratiemachine van tanding zal 
worden voorzien. De velletjes 
zijn voor 1 euro per stuk te koop 
(maximaal drie velletjes per be
zoeker). 
De stand van Joh. Enschedé op 
Amphilex 2002 staat in het te
ken van het thema Past, Present 
and Future. In de stand zullen 
heel bijzondere zegels uit het 
Museum Enschedé te zien zijn. 
Ook wordt er een oude druk
pers opgesteld, die vroeger 
werd gebruikt om zegels in 
plaatdruk te vervaardigen. Dat 
alles heeft dus betrekking op 
het verleden; wat de nabije toe
komst betreft: er komt een heel 
bijzonder jubileum aan: het 
300-jarig bestaan van Enschedé 
in het jaar 2003. 
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VOLOP STEMPELACTIVITEITEN OP AMPHILEX 2002: 
Vrjf GEIEGENHEIDSSTEMPELS IN GEBRUIK 

EREHOf: VOLOP BIJZONDER COLLECTIES TE ZIEN, 
WAARONDER DEEL COLLECTIE BRITSE VORSTIN 

Maar liefst viif verschillende 
stempels zullen tijdens de ten
toonstelling in gebruik zijn 
Het officiële beursstempel 
wordt op alle dagen (30 augus
tus tot 3 september) gebruikt 
Dit stempel wordt ook de 
beursenveloppen geplaatst 
Het stempel '400 jaar VOC' is 
op vrijdag 30 augustus m ge
bruik, de'Dag van de VOC' De 
Verenigde Oost-Indische Com
pagnie werd vierhonderd jaar 
geleden opgericht 
Een dag later, op zaterdag 31 
augustus, wordt op Ampnilex 
2002 het stempel ter gelegen
heid van de 'Dag van de jeugd' 
gebruikt. De organisatoren, die 

er van overtuigd zijn dat de 
jeugd de toekomst heeft - ook 
op filatelistisch gebied - beste
den door middel van dit specia
le stempel graag aandacht aan 
de jonge verzamelaar 
De 'Dag van de FEPA' wordt op 
zondag! september gehouden, 
de afkorting FEPA staat voor Fe
deration of European Philatelic 
Associations 
Het vijfde stempel wordt ge
bruikt van 30 augustus tot en 
met 3 september en heeft be
trekking op de buizenpost De 
bezoekers van Amphilex kun
nen m de RAI post laten verstu
ren meteen speciaal buizen
postsysteem. 

BOEK OP KOMST OVER 
DRIESTUIVERSTEMPELS 

Als de plannen op tiid kunnen 
worden gerealiseera zullen de 
bezoekers van Amphilex 2002 
een bijzonder boek kunnen aan
schaffen Het betreft een uitgave 
van de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststempel
verzamelaars (Po & Po), ge
schreven door de bekende fila-

^/V 'f'fhéti^ 

Brief met dnestuiver^tempel (ex Postzegel 
veiling Van Lokven 51ste veiling) 

teilst Kees Adema, vooraan
staand Po &, Po-lid en woonach
tig in de Verenigde Staten 
In deze studie worden de Drie-
stuiverstempels behandeld, 
postmerken die vanaf het einde 
van de 17de eeuw tot aan het 
begin van deigdeeeuw- bijna 
140 jaar dus - op poststukken 
werden geplaatst om aan te ge
ven welk bedrag de geadres
seerde moest betalen 
Het boek is m het Engels ge
schreven en zal als luxe gebon
den editie verkocht worden 
Uitsluitend voor de leden van 
Po & Po zal op een later tijdstip 
een minder luxe, ingenaaide 
editie uitgebracht worden, die 
voorzien is van een Nederland
se samenvatting Deze (zoals 
gezegd eenvoudiger uitgevoer
de) editie zal met in de handel 
verkrijgbaar zijn 

INZENDERS KUNNEN EXTRA 
IN DE PRIJZEN VALLEN 

De stichting de Bnevenbeurs, or
ganisator van jaarlijkse postge-
schiedenisbeurzen m Gouda en 
Kalmthout (België), reikt tijdens 
Amphilex 2002 voor de tweede 
maal de Bnevenbeurs Trofee uit 
Een speciaal daarvoor ingestel
de jury zal daartoe de inzendin
gen in de klassen postgeschie-
denis en literatuur (uitsluitend 
publicaties van posthistorische 
aard) doornemen 
De eerste Bnevenbeurs Trofee 
werd uitgereikt op de vorige 
maand gehouden Belgische na
tionale tentoonstelling FilaKort-

rijk 2002 en nu is Amphilex 2002 
dus aan de beurt 
De uit te reiken prijs heeft - heel 
toepasselijk, want de Bneven
beurs begon zijn activiteiten m 
de kaarsenstad - betrekking op 
de stad Gouda Het bestuur van 
de Bnevenbeurs heeft de beken
de Goudse keramist Adrie Moe-
rings een aardewerken wijnstel 
laten vervaardigen, bestaande 
uiteen plateau (plateel) met 
een wijnkaraf en zes wijnbekers 
Tijdens A/np/7//ex 2002 wordt 
ook de Kortewegtrofee uitge
reikt, een onderscheiding die 
door het Costeruskapittel wordt 
toegekend aan de origineelste 
inzending op een expositie 

In de Erehof (Court of Honour) 
op Amphilex 2002 zullen veel 
bijzondere collecties te zien 
zijn, verzamelingen die in het 
verleden op exposities hoge 
prijzen hebben behaald, maar 
die nu 'buiten mededinging' 
tentoongesteld worden 
Wie de mooiste en zeldzaamste 
brieven uit de periode van de 
Vereenigde Oost-Indische Com
pagnie (VOC) wil zien, afkom
stig uit de verzameling van Paul 
BuTterman, kan hier terecht 
De in de Verenigde Staten wo
nende verzamelaar Kees Ade
ma laat u kennismaken met zijn 
bijzondere collectie brieven met 
afdrukken van stempels m stui
vers en guldens (Nederland 
was het eerste land ter wereld 

waar bneven die met stempel
afdrukken waren 'gefrankeerd' 
werden vervoerd). 
Het Museum voor Communi
catie toont in de Erehof een ge
deelte van zijn collectie Te zien 
zijn de oude provmciezegels 
(1925,1926 en 1927) en de nieu
we velletjes met provmciezegels 
die dit jaar zijn uitgegeven 
Verder vindt u m de Erehof van 
Amphilex 2002 een gedeelte van 
de enorme particuliere verza
meling van de Britse koningin 
Elizabeth II Elders m'Filatelie' 
leest u daar meer over onze 
medewerker Otto Hornung laat 
u kennismaken met de conser
vator {Keeper) van de koninklij
ke verzameling, de Royal 
Philatelic Collection 

ZO ZIET HET OFFICIËLE PROGRAMMA VAN 
AMPHILEX 2002 ER UIT: 

Vrijdag 30 augustus 2002: 
DagvandeVOC 
Tentoonstelling geopend 
Officiële opening Amphilex 2002 
Presentatie van het boek 'Port Betaald' 

10.00-17.00 uur 
II.00-12.00 uur 
II.00-12 00 uur 

Zaterdag 31 augustus 
Dag van dejeu^d 
Tentoonstelling geopend 
Symposium van de Association Internationale des Experts 
en Philatelie (AIEP); zaal 2 

10.00-13.00 uur Bijeenkomst van de Association Internationale des 
Journalistes Philateliques (AIJP); zaal 4 
Bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van 
Aero-Philatelisten 'De Vliegende Hollander'; zaal 2 
Bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie; zaal 4 

20.00-24.00 uur NVPH-diner (alleen voor genodigden) 

10.00-17.00 uur 
10.00-13.00 uur 

14.00-17.00 uur 

14 00-17.00 uur 

10.00-17.00 uur 
10.00-13.00 uur 
10.00-13.00 uur 

10.00-17.00 uur 

14.00-17.00 uur 

14.00-17.00 uur 
14.00-17.00 uur 

10.00-17.00 uur 
10 00-17.00 uur 

14.00-17.00 uur 

14 00-17 ° ° uur 
18.30-24.00 uur 

10.00-17.00 uur 
10.00-12.00 uur 
17 00 uur 

Zondag i september 
Dag van de FEPA 
Tentoonstelling geopend 
Bijeenkomst Astrofilatelie; zaal 2 
Bijeenkomst van de FlP-commissie Post-
geschiedenis; zaal 4 
Bijeenkomst van de Federation oJEuropean Philatelic 
Associations (FEPA); zaal 3 
Bijeenkomst van de Association des Editeurs de 
Catflloäues de timbres-poste (ASCAT), zaal 4 
Bijeenkomst van de Society ojPostol Flistonans; zaal 2 
Bijeenkomst van de Vereniging Tsjecho-Slowakije 
Filatelie; zaal 4 

Maandag 2 september 
Tentoonstelling geopend 
Bijeenkomst van de International Federation of Stamp 
Dealers Associations (IFSDA); zaal 3 
Bijeenkomst van de Amencon Society Jor Netherlands 
Philately (ASNP); zaal 2 
Bijeenkomst van de Malta Studiekring; zaal 4 
Palmares m hotel Krasnapolsky (entreekaarten zijn, 
zo lang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij het 
secretariaat voor €75.- per stuk) 

Dinsdag 3 september 
Tentoonstelling geopend 
Jurygesprekken met de inzenders bij de kaders 
Sluiting Amphilex 2002 
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CHARLES GOODWYN: BEHEERDER 
VAN EEN REIZENDE COLLECTIE 

'Keeper' van de Royal Collection heefi zeker nog 18 jaar werk 
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Je kunt er met de London Un
derground komen: van het 
hartje van de Engelse hoofd
stad naar Amersnam is het 

tenslotte maar veertig kilome
ter. Aan het eind van die rit ligt 
een prachtig oud stadje te 
wachten, dat zich naar het 
schijnt voor de eenentw/intigste 
eeuw verstopt heeft weten te 
houden: er staan huizen die 
nog voor 1650 gebouwd wer
den. Geen wonder dat er gere
geld invasies zijn van camera-
lieden die Amersham als film-
of televisielocatie hebben uitge
zocht. 
In een aan de hoofdstraat gele
gen, relatief nieuw huis - het is 
immers maareen slordige 
tweehonderd jaar oud - woont 
Charles W. Goodwin, de Keeper 
van de koninklijke postzegelver
zameling, de Royal Philatelie 
Collection. Hij is dus de man die 
heeft geholpen bij het samen
stellen van de selectie uit 'de 
verzameling van de koningin' 
die op Ampnilex 2002 te zien zal 
zijn. 

Eervol, maar zwaar 
Charles Goodw/yn is al weer 
zo'n zeven jaar beheerder van 
de schitterend verzameling van 
de koningin en ook al wordt het 
beschouwd als een eervolle bij
baan, hij is er in zijn kantoor op 
Buckingham Palace toch zo'n 
twee dagen per week druk mee 
bezig. De functie van Keeper of 
the Royal Collection is inderdaad 
bijzonder eervol en het is ook 
een baan waaraan je, als je hem 
eenmaal hebt, eigenlijk 'voor 
het leven' vastzit. Er waren 
voorgangers van Goodw/yn die 
het vijfentwintig tot dertig jaar 
volhielden. 
In 1995 nam Charles Goodwyn 
de taak over van de vorige Keep
er, John Marriott, na eerst een 
jaar lang door hem te zijn inge
werkt. Met Goodwyns komst 
veranderde er nogal wat; hij 
stelde de rechtmatige eigena
res, koningin Elizabeth II, voor 
om in het vervolg vaker op pad 
te gaan met de verzameling. 
Daar had de vorstin wel oren 

DOOR OTTO H O R N U N G , LONDEN 

Een bezoek aan Amphilex 2002 is een uitgelezen kans om 

kennis te maken met een stukje van het immense 

postzegelbezit van de Engelse koningin Elizabeth I I . De 

beheerder van de koninklijke collectie, Charles W. 

Goodwyn, woont in Amersham. Otto Hornung stapte in de 

London Underground om met hem te gaan praten. 

naar, met als gevolg dat sinds
dien delen van de collectie va
ker dan voorheen op tentoon
stellingen te zien zijn. Amphilex 
2002 heeft dus iets aan Charles 
Goodwyn te danken. 

Koninklijke filatelisten 
Als waar ook ter wereld een 
stukje van het imposante, inte

ressante en vooral ook kostbare 
postzegelbezit van de Britse 
vorstin wordt geëxposeerd trekt 
dat altijd honderden, duizenden 
en soms zelfs tienduizenden 
bezoekers. En geen wonder: het 
gaat om een verzameling die de 
meest uiteenlopende, vaak ui
terst zeldzame (soms unieke) 
schatten bevat. De vorstin 

dankt haar collectie in feite aan 
de tweede zoon van koningin 
Victoria, prins Alfred (1844-
1900), die als de allereerste 'ko
ninklijkefilatelist' mag worden 
beschouwd. De verzameling die 
hij opbouwde werd overgeno
men door zijn oudste broer, ko
ning Edward VII, die hem op 
zijn beurt weer aan zijn zoon 
schonk, de latere koning Geor
ge V. Het was deze laatste die 
zich werkelijk door het verza-
melvirus liet aansteken. Zijn 
liefde voor de filatelie bleef niet 
onopgemerk: in 1893 werd Ge
orge V tot erevice-voorzitter van 
de Royal Philatelie Society in 
Londen gekozen. Zeventien jaar 
later, toen hij koning werd, nam 
hij het beschermheerschap van 
de Royo/op zich. In datzelfde 
jaar, 1910, stelde hij ook de al-

Koningin Elizabeth II bekijkt samen met haar conservator recente aanwinsten van de Royal Philatelic Collection 
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lereerste conservator, een zoge
noemde Keeper, van de verza
meling aan; hij had nu immers 
niet zo veel tijd meer om zich 
aan zijn collectie te wijden. 

Dwaas 
George V bleef echter ook tij
dens zijn koningschap een fa
natiek filatelist. Hij had vooral 
belangstelling voor de zegels 
van de landen die samen het 
Britse Rijk vormden; hij verza
melde de zegels ervan in post-
frisse blokken van vier. Hij be
perkte zich er echter niet toe 
om de zegels die hij dankzij zijn 
koningschap uit de landen van 
het Rijk ontving in zijn collectie 
op te bergen. Hij was ook een 
actief koper: tussen 1907 en 
1918 kocnt hij een dikke twintig 
verzamelingen op en op postze
gelveilingen wist hij de hand te 
leggen op heel wat filatelistisch 
materiaal. Hoewel hij echt niet 
op een stuiver hoefde te letten 
weigerde hij onredelijke prijzen 
te betalen, maar als er iets was 
dat hem erg beviel dan week hij 
van dat standpunt ook wel eens 
af Een voorbeeld: in 1904 kocht 
hij voor een fiks bedrag de One 
Penny en Tu>o Pence van Mauri
tius met het incorrecte inschrift 
Post Office. Toen iemand uit 
zijn gevolg hem later vroeg of 
hij gehoord dat er een dwaas 
was geweest die/1.450.- 'voor 
een paar zegeltjes' had neerge
legd antwoordde hij: 'ja, je 
praat met hem!' 

20.000 kopieën 
Na het overlijden van koning 
George V kwam de verzameling 
in handen van zijn zoon 
Edward VIM, die de collectie 
naar verluidt wel had willen ver
kopen, maar zich er door zijn 
adviseurs van het overtuigen 
dat dat toch not done was. Een 
jaar later, na de abdicatie van 
Edward, kwam de verzameling 
in handen van zijn broer, ko
ning George VI en vervolgens in 
die van de huidige koningin, Eli
zabeth II. Het is werkelijk een 
enorme verzameling, zowel in 
omvang als wat betreft de waar
de. Voorlopig bestaat de collec
tie uit vierhonderd dikke al
bums. Voorlopig, want de hui
dige Keeper, Charles Coodw/yn, 
is inmiddels begonnen om het 
materiaal dat ten tijde van de 
regering van Elizabeths vader, 
George VI, bij elkaar werd ge
bracht, ook in albums onder te 
brengen. Dat wil niet zeggen 
dat Goodwyn de afgelopen ja
ren stil heeft gezeten. Zijn voor
naamste klus bestond in die tijd 
in het aanleggen van een be
trouwbare inventarislijst. Om te 
beginnen werden van alle be
staande albumpagina's fotoko-

ALBUMBESTAND KONINGIN ELIZABETH KAN 
GEMAKKELIJK VERZESVOUDIGD WORDEN 

De Royal Philatelic Collection is ondergebracht in St. James's Palace. 
Het is de meest uitgebreide verzameling ter wereld met zegels van 
het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. De verzameling is 
het persoonlijk eigendom van de Britse vorstin, maar de koningin 
beschouwt de collectie als openbaar cultureel erfgoed. Dat ver
klaart waarom er delen uit de collectie op postzegeltentoonstellin
gen te zien zijn. De Keeper (conservator) van de verzameling kan 
voor de uitbreiding van de collectie putten uit een door de konin
gin ter beschikking gesteld budget. De belangrijkste recente aan
koop bestond uit een brief met daarop een blok van tien Penny 
Blacks (de allereerste zegel ter wereld) die werd verzonden op de 
dag van uitgifte van de zegels, 6 mei 1840. Met de koop was een 
bedrag gemoeid van £250.000.- (ca. €410.000.-). Niemand heeft 
ooit de moed kunnen opbrengen om het aantal zegels in de verza
meling te tellen en het is al helemaal onmogelijk om de waarde er
van te bepalen: er zitten talloze unica in de collectie, stukken die 
nog nooit op een veiling zijn aangeboden. Een groot deel van de 
verzameling wordt bewaard in zwaar beveiligde, geconditioneer
de ruimten, verpakt in weekmakervrije zakken en zakjes. Men 
schat dat er voldoende materiaal in de kluizen ligt om de huidige 
vierhonderd albums aan te vullen met nog eens 2.000 banden. 

Een van de pronkstukken uit de collectie van de vorstin is de Kirkcudbright Cover, die 
gefrankeerd is met tien exemplaren van de allereerste zegel ter wereld, de Penny Black, 
verzonden en afgestempeld op de eerste dag van uitgifte, 6 mei 1840 

pieën gemaakt. Dat leverde 
zo'n twintigduizend afdrukken 
op. 

Decennia werk 
Nu de vastlegging van het in al
bums ondergebrachte gedeelte 
achter de rug is, wordt het ma
teriaal uit de periode van ko
ning George VI ter hand geno
men. Dat gaat alfabetisch: al
leen Aden eiste al twee volle al
bums op. Tot dusver zijn zo'n 
tweeduizend nieuwe albumbla-
den samengesteld en op basis 
van die ervaring rekent Charles 
Goodwyn er op hij met deze 
klus alleen al zo'n achttien jaar 

kwijt zal zijn. Gelukkig hoeft hij 
dat werk niet alleen te doen, 
want hij beschikt over twee as
sistenten. Aardig detail: de om
schrijvingen op de bladen wor
den met de hand geschreven, 
omdat gebleken is dat album
pagina's die met de computer 
worden gemaakt niet voldoen
de tegen de tand des tijds be-
stana zijn. Niet dat Goodw/yn of 
zijn opvolger zonder werk zal 
zitten, over achttien jaar: de ver
zameling van de koningin 
wordt voortdurend uitgebreid. 
Niet alleen van alle nieuwe uit
giften komen exemplaren bin
nen, maar ook veel schetsen, 

voorontwerpen en proeven van 
uitgegeven zegels belanden op 
het bureau van de Keeper. Los 
daarvan is er een budget vast
gesteld waarmee de Keeper ma
teriaal kan kopen dat naar zijn 
oordeel aan de collectie dient te 
worden toegevoegd. 

Op reis 
Het werk van de 'koninklijke 
conservator' bestaat overigens 
niet uitsluitend uit het m al
bums onderbrengen van het 
steeds maar groeiende zegelbe-
zit. Zoals gezegd heeft de be
noeming van Goodwyn ertoe 
geleid dat delen van de verza
meling vaker dan voorheen 'op 
reis' gaan. Als een tentoonstel
ling zoals Amphilex 2002 plaats 
inruimt voor een stukje van Eli
zabeths verzameling - en dat 
doen ze meestal maar al te 
graag - krijgt Goodwin meestal 
te horen voor welk materiaal er 
belangstelling bestaat. In het 
geval van Amphilex2002 ging 
Pieter van de Loo, voorzitter 
van het Comité Filatelie van de 
tentoonstelling, een paar dagen 
naar Engeland, om ter plekke te 
bespreken wat er straks in Am
sterdam, in de Erehof te zien zal 
zijn. Dat materiaal moet zorg
vuldig worden beschreven, ver
zekerd, uit de collectie worden 
gehaald en naar en van de ten-
toonstellingsplek worden ge
transporteerd. Verder hebben 
de Keeperen zijn assistenten de 
handen vol aan de vele verzoe
ken die binnenkomen om foto's 
en dia's van stukken uit de ko
ninklijke collectie in bruikleen te 
krijgen. Zulke verzoeken komen 
van kranten, tijdschriften, post-
zegelbladen en de samenstel
lers van tentoonstellingscatalo
gi. Van de 'populairste' zegels 
en stukken heeft het bureau van 
de Keeper uiteraard illustratie
materiaal in voorraad, maar als 
er een minder gebruikelijk ver
zoek binnenkomt moet daar
voor een 'fotosessie' worden 
geregeld. 

Voldoening 
Charles W. Goodwyn is de eer
ste om toe te geven dat het alle
maal veel werk is. Maar, laat hij 
iedereen die daar naar vraagt 
weten, het is vooral heel plezie-
n'g werk, werk dat ook resultaat 
oplevert. Want met het naar 
buiten brengen van de schatten 
die zich in de postzegelverza
meling van de Britse vorstin be
vinden doen de Keeperen zijn 
assistenten - namens de Britse 
koningin -jaarlijks honderddui
zenden filatelisten en andere 
belangstellenden een groot ple
zier. En dat geeft Charles 
Goodwyn op zijn beurt weer 
veel voldoening. 549 
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STANDS HANDELARENHAL (HOLLAND HAL) 

1 Uitgeverij Davo, Deventer (Nederland) 
2 Czech Post Philatelic Service, Postfila (Tsjechië) 
3 Prinz Verlag, Passsau (Duitsland) 
4 DP 'Jugomarka' Qoegoslavie) 
5 Auf der Heide, Zeist (Nederland) 
6 Slovak Post (Slowakije) 
7 Rietdijk Postzegelveilingen, Den Haag, (Nederland) 
8 Soler y Llach, Barcelona (Spanje) 
g Hennekinne, Blandain (Frankrijk) 

10 M &N Haworth,Chlitheroe(Groot-Brittannie) 
11 Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (Nederland) 

12-13 Gerhard Striegl, Stuttgart (Duitsland) 
14 Boomstamps, Zwolle (Nederland) 
15 Colonial Stamp Company, Los Angeles (Verenigde Staten) 
16 Singh Briefmarken, Burscheid (Duitsland) 

17-18 Zonnebloem(NL)/Van derMeij(NL)/Leuchtturm (Duitsland) 
19 Sussman, Paul, Marseille (Frankrijk) 
20 Marchionni Pietro Piem, Foligno (Italië) 
21 The House of Questa, Byfleet (Groot-Brittanme) 
22 Croation Post (Kroatië) 
23 Philatelie Hans P Walser, Ruh (Zwitserland) 
24 Het Poststempel, Rotterdam (Nederland) 
25 Dirk van Rossem Filatelie, Zellik (België) 

26-27 Roidl Briefmarkenauktionen, Herschenbach (Duitsland) 
28-29 EurocoUect, Papendrecht, (Nederland) 

30 Klaus Jacques, Kelkheim (Duitsland) 
31 Medo, Rotterdam (Nederland) 

32-33 Postzegel Partijen Centrale, Den Haag (Nederland) 
34-35 De Man-Werkendam, Werkendam (Nederland) 
36-37 PostBeeld com, Haarlem (Nederland) 

38 H W Assurantiën, Rotterdam (Nederland) 
39 Hollands Glorie, Heemstede (Nederland) 

40-41 Bill Barrell, Spalding (Groot-Brittannie) 
42 Phine/Schaubek, Bavel (Nederland) 
43 Ankersmit Briefmarken, Huttikon (Zwitserland) 

44-45 Manuskowski Filatelie, Den Haag (Nederland) 
46-47 Van Reijen International Agencies (Guernsey) 

48 Oosterink Philatelie, Amstelveen (Nederland) 
49 Walsall Security Printers, Walsall (Groot-Brittannie) 
50 Impex Zimbrul Carpatm, Boekarest, Roemenie 
51 Werner Wetzel, La Cala (Spain) 

52-55 Importa, Uden (Nederland) 
56-57 Mondial Postzegelveilingen, Wesepe, (Nederland) 

58 G Honegger, Schmerikon (Zwitserland) 
59 Thurn & Taxis, Amsterdam (Nederland) 

60-61 Heinrich Kohler Auktionshaus, Wiesbaden (Duitsland) 
62 M & R Guenther, Luzern (Zwitserland) 
63 Kaj Hellman (Finland) 
64 Richardson & Copp (Groot-Brittanme) 
65 P W Meinhardt, Den Haag (Nederland) 
66 Carmichael & Todd, Lymington (Groot-Brittannie) 
67 Filatelia Afinsa, Madrid (Spanje) 
68 Adas Haftes, Lund (Zweden) 

101-104 Philapost, Berkel en Rodenrijs (Nederland) 
105 Hoogendoorn Philatelie, Den Haag (Nederland) 

106-107 Joke van den Berg, Reeuwijk (Nederland) 
108 Geertzen Philatelie, Waarder (Nederland) 

109-110 Kienhorst/Insulmde, Oldenzaal (Nederland) 
111-112 Theo Peters Filatelie, Amsterdam (Nederland) 

113 PTT Litouwen, PTT Esdand, PTT Ledand 
114 Swiss Post (Zwitserland) 
115 Poolse posterijen (Polen) 
116 UNPA Geneve (Zwitserland) 

117-120 David Allen Philatelies, Belton (Groot-Brittannie) 
121-124 Bulterman Filatelie, Amsterdam (Nederland) 
201-202 Parnassus, Amsterdam (Nederland) 
203-204 R van Lingen, Zaandijk (Nederland) 

205 New Zealand Post (Nieuw-Zeeland)/Isle of Man Post (Man) 
206 Proud & Baily Co , Heathfield (Groot-Brittanme) 
207 Iran Post Company (Iran) 
208 China National Philatelic Corporation (China) 
209 Investment Philatelie, Amsterdam (Nederland) 
210 Actio-77, Amsterdam (Nederland) 
211 Briefmarken Abo Dienst, Pmneberg (Duitsland) 
212 P Hafakker, Nieuw Beijerland (Nederland) 
213 Norstamps, Royneberg (Noorwegen) 
214 Hillebrand Filatelie, Klaaswaal (Nederland) 
215 C M van der Burg, Gorinchem (Nederland) 
216 Rudolph Stelzer Auktionshaus, Frankfort (Duitsland) 

217-220 J D Alderkamp, Siddeburen (Nederland) 
221-224 Thomas Wichmann, Minden (Duitsland) 

301 Fyns Frimserke Service, Brody (Denemarken) 
302-303 M van Mastrigt/Safe Nederland, Rotterdam (Nederland) 

304 Postiljonen, Malmo (Zweden) 
305-308 Phila, Berkel en Rodenrijs (Nederland) 

309-312 Briefmarken Dr Rohde & Kornatz, Kassei (Duitsland) 
313 Interphila/Europhila, Den Haag (Nederland) 
314 De Groen Filatelie, Utrecht (Nederland) 

315-316 EurocoUect, Papendrecht (Nederland) 
317-318 Filcon, Hilversum (Nederland) 

319 Cameo International, Londen (Groot-Brittannie) 
320 Smits Philately, Utrecht (Nederland) 

321-322 Bredase Postzegelhandel, Breda (Nederland) 
323-324 Van Lokven Veilingen/Posthof, Den Bosch (Nederland) 

401 Bredenhof, Rotterdam (Nederland) 
402-403 Ariadne, Amsterdam (Nederland) 

404 C Opscholtens, Rotterdam (Nederland) 
405-406 Dutch Stamp, Ede (Nederland) 
407-408 W van Vliet, Ugchelen (Nederland) 

409 Rozema Philatelie, Den Haag (Nederland) 
410 't Crayenest, Gieten (Nederland) 
411 J A J van Dijk, Ridderkerk (Nederland) 
412 Robert Wiktor, Sittard (Nederland) 
413 K den Hertog, Vianen (Nederland) 
414 De Viking, Nieuwegein (Nederland) 
415 Ton ter Vrugt, Warnsveld (Nederland) 
416 Werner, Pfolhngen (Duitsland) 
417 Slovenia Post (Slovenië) 
418 Sweden Post Stamps (Zweden) 
419 Thailand Post (Thailand) 
420 Vatican Philatelic Office (Vatikaan) 
421 Argentina Stamps (Argentinië) en Uruguay 
422 Portugal Post (Portugal) 
423 Brazilian Post (Brazilië) 
424 Wallis & Futuna/Franse overzeese gebieden 

501-502 Chipperfield/Bodily/Euro-Yu, London(Groot-Brittannie) 
5 03 An Post Irish Stamps (Ierland) 
504 Leidse Postzegelhandel, Leiden (Nederland) 

505-506 Nederlandsche Postzegelveilmg, Weesp (Nederland) 
507-508 Canada Post (Canada) 
509-512 Noordse postadmmistraties (Faeroer, Aland, Finland, 

Groenland, Denemarken, Noorwegen en IJsland) 
513 Ronald Bouscher, Amsterdam (Nederland) 
514 Frank Banke Philatelists, Tervuren (België) 

515-516 Crown Agents Stamp Bureau (Groot-Brittannie) 
517 Brevspecialisten, Göteborg (Zweden) 
518 Probst & Weggier, Bazel (Zwitserland) 
519 Korea Stamp Corporation (Zuid-Korea) 
520 Overijsselse Postzegelveilmg, Enschede (Nederland) 
521 Postzegelveilmg Hoes & Rijnmond, Rotterdam (Nederland) 
522 CorreosyTelegrafos (Spanje) 

523-524 Christoph Gartner, Ludwigsburg (Duitsland) 
525 Italiaanse posterijen (Italië) 
526 Deutsche Post (Duitsland) 
527 Cormphila Auction, Zurich (Zwitserland) 
528 Stampdile, Harrow (Groot-Brittannie) 
529 Publication House Marka (Oekraïne en Azerbaidzjan) 
530 Hongkong Post (Hong Kong) 
531 Picardie Philatelie, Amiens (Frankrijk) 
532 Yvert & Tellier, Amiens (Frankrijk) 
533 Van Dieten Postzegelveilingen, Den Haag (Nederland) 
534 Heiner Zinoni, München (Duitsland) 
535 Sully Philatelie (Frankrijk) 
536 British Post Office, Royal Mail (Groot-Brittannie) 
537 P&T Luxembourg (Luxemburg) 
538 Cyprus Postal Services (Cyprus 

539-540 NVPH, Den Haag (Nederland) 
541-542 Postzegelveilmg Leopardi, Nijverdal (Nederland) 

543 Hungarian Post Office (Hongarije) 
544 Collect-a-Rom, Alphen aan den Rijn (Nederland) 

545-546 TPG Post Nederland (Nederland) 
547-548 De Post Filatelie (België) 
549-550 TPG Post Nederland (Nederland) 
551-552 TPG Post Nederland (Nederland) 

STANDS EVENEMENTENHAL (DELTAHAL) 

1 De grootste postzegel 
2 Workshop postzegelschildenjtjes maken' 
3 Hobby Computer Club Postzegelgebruikersgroep 
4 Jeugdkaders 
5 VOC-schip 
6 Batavia Werf 
7 Postkoets 
8 Tentoonstelling Een kleintje Kunst' 
9 European Space Agency 

10 Buizenpost 
11 Ondekkingsreis door de woestijn 
12 Johan Enschede Stamps Security Printers 
13 Postbodes door de eeuwen heen 
14 JeugdFilatelie Nederland 
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DELTAHAL (11) EVENEMENTEN 

RANDSTADHAL (9) TENTOONSTELLINGEN 

PH Postgeschieden IS 
TR Traditionele collecties 

TH Thematische collecties 
Y Jeugdcollecties 

E Erehof 
iF Eenkadennzendmgen 

HOLLAND HAL (11) HANDELAREN 
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400 JAAR VOC: EEN VAN DE 
THEMA'S VAN AMPHILEX 2002 

Jubileum vraagt om een speciale Nederlandse postzegel 

Het IS jammer, maar ter opluis
tering van de internationale ten
toonstelling/\mp/7//ex 2002 zal 
geen bijzondere VOC-postzegel 
w/orden uitgegeven Gelukkig 
zijn er ook nog Nederlanders 
die - als de daartoe aangewezen 
instantie m gebreke blijn - dan 
maar zelf gaan ontw/erpen Zo 
verzorgde een stichting uit Enk-
huizen een mooie envelop die 
op 20 maart, de oprichtingsda
tum van de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie (VOC), voor 
het eerst te koop was 
De uit 1602 stammende VOC-
een handelslichaam dat we als 
de eerste international ter we
reld mogen beschouwen - heeft 
een geschiedenis die haar gelij
ke met kent Het was een koop-
mansrijk, dat alsof het een ecn-

D O O R A A D V A K DER K U I J P , R O T T E R D A M 

Het gehele jaar 2002 wordt in Nederland op een aantal 

plaatsen herdacht dat vierhonderd jaar geleden de 

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) werd opgericht. 

En nu is het dan de beurt aan de filatelie: de 

internationale tentoonstelling Amphilex 2002 staat voor 

een belangrijk deel in het teken van dit jubileum. Toch is 

de auteur van deze bijdrage niet helemaal tevreden. 

te staat was oorlogen kon voe
ren en plaatselijke heersers aan
stelde De'Edele Compagnie' 
stond lange tijd als een keizer 
boven alles en iedereen In deze 
bijdrage zal ik proberen met be

hulp van filatelistische illustra
ties een overzicht te geven van 
de minder bekende activiteiten 
van de VOC, zonder daarbij te 
streven naar een volledige ge
schiedschrijving 

Ruilmiddelen nodig 
Meteen na het bekend worden 
van de zeeweg naar Indie om 
Kaap de Goede Hoop werden in 
een paar jaar vele vloten uitge
rust om de begeerde specerijen 
uit de Oost te verkrijgen Een 
van de pioniers was de Zeeuw
se koopman De Moucheron, 
die omstreeks 1600 handels
contacten had op de Oost-Afn-
kaanse kust Hij werd in staat 
gesteld met de nieuwe Com
pagnie te 'fuseren' en zo onge
wenste concurrentie te voorko
men In Indie kwamen de Hol
landse kooplieden er al snel 
achter dat de bevolking van Java 
en de Molukken maar weinig 
belangstelling had voor hun Eu
ropese producten Textiel uit In
dia, rijst, goud, zilver en koper 

Hterboven de stad Batavia speelde een belangrijke rol m de 
geschiedenis van de Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) 

Links schilderij van Aelbert Cuijp (ca 7650J afgebeeld is de Com 
mandeur van de VOC retourvloot voor de rede van Batavia 
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die ruilmiddelen waren nodig. 
Vanaf het prille begin van de 
VOC werden tochten uitge
voerd naar Arabië, Ceylon, In
dia, Perzië, Siam, China en Ja
pan, om daar handelsbetrekkin
gen aan te knopen. De aanwezi
ge concurrentie, de Portugezen, 
kon weinig uitrichten tegen de 
energieke, overal aanwezige 
Hollanders. De VOC stelde zich 
als eerste ten doel het monopo
lie te verkrijgen van de specerij
enproductie op de Molukken. 
Zo werd het eiland Ambon het 
eerste territorium van de VOC. 
Al spoedig bleek dat de verschil
lende volkeren op deze 'spece
rijeilanden' andere opvattingen 
hadden over het naleven van 
contracten dan de Hollanders. 
Dit leidde uiteindelijk tot de to
tale ondenwerping van de Ban-
daeilanden door jan Pieters-
zoon Coen in 1622. Coen, de uit 
Hoorn afkomstige gouverneur-
;eneraal, had de VOC een vaste 

asis gegeven m een nieuwe 
stad, Batavia op Java. Deze be
slissing maakte het mogelijk 
om over geheel Azië uit te zwer
men en de handelsstromen in 
gans te zetten. Al deze activitei
ten hadden slechts tot doel de 
handel - en daarmee de winsten 
- te vergroten.Het verkrijgen 
van territorium vond men duur 
en lastig (het werd dan ook zo

veel mogelijk voorkomen), 
maar jammer genoeg - althans 
voor de VOC - ontkwam men er 
niet aan enkele streken onder 
controle te brengen. 

Spinnenweb 
Zoals gezegd: er moest ruilhan
del worden bedreven om peper, 
nootmuskaat en ander specerij
en te verkrijgen. Deze produc
ten leverden in Europa enorme 
winsten op en hierop was de 
handelspolitiek van de VOC 
dan ook gericht. Al snel ont
stond er een soort spinnenweb 
met als centrum de stad Bata
via, van waaruit de volgeladen 
schepen naar Nederland terug
keerden. Al in de eerste jaren 
van de VOC was er handel met 
Arabië (met name met de stad 
Mekka, nu Al Mukda geheten), 
waar een factorij werd ge-
sticht.De eerste handelspost 
was in Shirir, aan de zuidkust 
van het Arabisch schiereiland, 
gevestigd. 
Koffie was een kostbaar artikel, 
dat als volgt werd omschreven: 
een specie van swarte boontjens... 
daarsij swart water van maken 
ende warm indrincken. Vanuit 
Mokka werden de eerste koffie-
planten naar Indië gestuurd, zo
dat op Java de eerste koflReplan-
tages gesticht konden worden. 
Via Amsterdam kwamen deze 

planten later zelfs terecht in Su
riname. Dit betekende het be
gin van de grote populariteit 
van dit genotmiddel in Europa. 
Voor de VOC was het belangrijk 
dat dit product afzet vond in het 
gebied van de Perzische Golf, 
waar in diverse Perzische ste
den handelskantoren werden 
ingericht. De Perzen betaalden 
in goud en natuurzijde. Deze 
letterlijk 'gouden handel' lever
de de geldmiddelen op die de 
VOC in het Verre Oosten nodig 
had. Het goud werd gemunt en 
werd zo een betaalmiddel, ter
wijl de zijde naar Japan kon 
worden gestuurd, waar de VOC 
de enige was die dit land met 
de buitenwereld verbond. Een 
van de belangrijkste producten 
die in Japan werden verkregen 
was koper - en daar was het al
lemaal om begonnen. Koper 
was het betaafmiddel in India, 
dat voor de VOC een groot be
lang was voor die textielwaren, 
waar in Indië zo'n grote behoef
te aan was. In Japan had de 
VOC een eerste factorij gesticht 
in Hirado, die echter omstreeks 
1640 moest worden verlaten, 
om naar Decima te verhuizen. 
Vanaf dit kunstmatige eiland 
voor de stad Nagasaki werd de 
VOC het enige venster van Ja
pan op de buitenwereld. Vele 
VOC-dienaren die later grote 

bekendheid zouden krijgen be
gonnen hier hun carrière, zoals 
Jan van Riebeeck en Abel Tas-
man. 

Woudezels 
Eén van de verplichtingen die 
de VOC had was de jaarlijkse 
aanbieding van geschenken aan 
de Shogun, de machtigste man 
in Japan. Toen er verkennende 
contacten waren met Abessinië, 
werden tot ieders verrassing ze
bra's naar Batavia gestuurd. 
Daar wist men geen raad met 
de dieren; omschreven als twee 
rare gestreepte woudezels, maar 
ze kwamen wel goed van pas 
om als jaarlijks geschenk naar 
Japan te sturen, waar de zebra's 
inderdaad grote indruk maak
ten. 
Andere producten die in Japan 
ingevoerd konden worden wa
ren suiker en specerijen. Tot de 
meer curieuze VOC-producten 
behoorden hertenvellen, die af
komstig waren van Formosa en 
Siam. De vellen werden door de 
Samoerais gebruikt om er hun 
wapenrustingen mee te ver
fraaien. Vanaf Formosa trachtte 
de VOC herhaalde malen han
del te drijven met het vasteland 
van China. De Chinezen bleven 
de Hollanders echter beschou
wen als 'rode barbaren', in die 
mening gesterkt door een Je-

Rechts: de VOC leverde 
vele, uiteenlopende 

producten, maar tot de 
meest curieuze VOC-
producten behoorden 
toch wel hertenvellen, 

die ajkomstig waren van 
Formosa en Siam. 

De hertenvellen werden 
door de Samoerais ge
bruikt om er hun wa
penrustingen mee te 

verfraaien. 

Boven: het kunstmatige eiland Decima, 
dat voor de kust van de Japanse stad 
Nagasaki was gelegen, vormde het enige 
venster van Japan op de buitenwereld. 

Rechts: 'rare gestreepte woudezels' werd de zebra's genoemd - maar ze 
kwamen goed van pas alsjaarlijks geschenk aan de Japanse shogun. 
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zuïet van Duitse afkomst, 
Adam Schall von Bell. Deze ge
leerde in Portugese dienst zorg
de er voor dat de Portugezen 
als enige Westerlingen werden 
gedoogd in hun vestiging 
Macao. De VOC ondernam ver
schillende pogingen om deze 
stad op de Portugezen te vero
veren. De Hollanders hadden 
zich wel met succes kunnen 
vestigen op het grote eiland 
voor de kust van China, Formo
sa, dat ze grotendeels koloni
seerden en met groot succes. 
Twee Spaanse forten op Formo
sa, Tamsui en Keelung (Spanje 
bezette de nabijgelegen Filippij
nen) werden veroverd en de 
VOC was heer en meester in 
het hele gebied. Door kortzich
tigheid van een van de kooplie
den raakte men in problemen 
met de japanners, die naar For
mosa kwamen om handel te 
drijven. Door de Shogun een 
enorme koperen kroonluchter 
aan te bieden kon de vrede weer 
worden hersteld. De Chinese pi
raat Kok Sing A (Kuo-hsing-yeh, 
ook wel Cheng Cheng-kung) 
werd leider van de opstandige 
Chinezen op Formosa en wist 
de Nederlanders van het eiland 
te verdrijven. Voor de Chinezen 
werd Koxinga een nationale 
held, terwijlde Nederlandse 
predikant. Hambroeck - een 

man die een heldhaftige rol op 
Formosa speelde - bij ons vrij
wel onbekend is... 

Gevecht op de Ganges 
India en Ceylon waren andere 
gebieden waar de VOC actief 
was. India had een groot aantal 
factorijen op zijn kusten; de 
VOC moest hier schatting beta
len aan de plaatselijke heersers. 
Aan de Westkust had de VOC 
onder meer de stad Cochin in
genomen, terwijl aan de Ben
gaalse kust Hoegli van groot 
belang was. Hóe belangrijk 
bleeklater, toen ook de Engel
sen hun oog op deze streek lie
ten vallen, die onder andere van 
belang was voor de salpeterpro
ductie. Toen de Engelse en Ne
derlandse vloot elkaar troffen 
op de Ganges was het gedaan 
met de macht van de VOC in 
Bengalen; de Engelsen namen 
het innen van belastingen van 
de Hollanders over. Voor de 
VOC was dat het begin van het 
einde. 

Prachtige forten 
Op CeyTon had de VOC de Por
tugezen verdreven en het gehe
le kustgebied ondercontrole 
gebracht. Op dit eiland werd 
het zo begeerde kaneel gepro
duceerd, een specerij die hier 
(net als op de Molukken) onder 

VOC-monopolie werd gebracht. 
Ceylon (nu Sri Lanka genaamd) 
was voor de VOC na Indië het 
belangrijkste gebied. Veel ste
den werden voorzien van for
ten; een van de mooiste is dat 
in de stad Galle, dat m zijn ge
heel door de Verenigde Naties 
op de werelderfgoedlijst is ge
plaatst. Een ander prachtig 
exemplaar is Sterfort in Matara, 
aan de zuidkust van Ceylon. In 
dit gebied werden olifanten ge
vangen, die in Matara werden 
getraind als werk- of tempeloli
fant. Helemaal over land wer
den deze dieren naar jafiFna, in 
het noorden van het eiland, ge
bracht. Daar bevond zich de 
enige aanlegplaats aan water 
dat diep genoeg was om er de 
grote schepen van de VOC af te 
meren. Een plaatsten zuiden 
van Jaffna heet nu nog Elephant 
Pass. Het verdere transport van 
de olifanten ging vanaf jafiFna 
naar India en Thailand. Behalve 
dankzij deze vrijwel onbekende 
handel maakte de VOC ook veel 
geld door het heffen van belas
tingen op het parelvissen bij het 
eiland Mannaar. De vestingen 
zijn overigens niet de enige 
sporen die onze voorvaderen m 
Sn Lanka hebben achtergelaten; 
zo kun je op het eiland zonder 
problemen deelnemen aan een 
potje klaverjassen. De kaart-

kleuren - klaver, schoppen, har
ten, ruiten - hebben er dezelfde 
namen en ook het woord 'troef 
kennen ze er! In het Singalees, 
de taal die op Sri Lanka wordt 
gesproken, komen naar schat
ting nog vierhonderd woorden 
voor die een Nederlandse af 
komst hebben. Nakomelingen 
van de VOC-dienaren staan er 
bekend als Burghers en zijn erg 
trots op die titel. 

Grote en kleine avonturen 
De hier beschreven activiteiten 
zijn min of meer bekend. Wie 
een goed beeld wil krijgen van 
de beginjaren van de VOC kan 
zijn hart ophalen door de avon
turen te bestuderen die sommi
ge van de kleine schepen beleef 
den in de Indische archipel. In 
het aprilnummer van 'Filatelie' 
las u al over het Duyfken; een 
ander bekend schip is De Halve 
Maen, hetzelfde vaartuig waar
mee Henry Hudson m 1609 de 
naar hem genoemde rivier in 
Noord-Amerika opvoer. In Indië 
werd het schip ingezet bij acties 
op de Timoreilanden. Ook de 
naam De Eendracht heeft een 
heel bekende klank; het schip 
was onder andere betrokken bij 
de ontdekking van Australië. 
Nadat De Eendracht ternauwer-
nood aan een schipbreuk op de 
Australische kust was ontko-

Boi'en de VOC 
ondernam diverse 
pogingen om de 
stad Macao op de 
Portugezen te ver
overen 

Rechts monument voor Hambrouck 
in de Rotterdamse Laurenskerk 
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Links Calle is 
een van de 
mooiste forten 
die de Hollan 
ders op Ceylon 
bouwden 

Geheel linksboven de Duitse 
geleerde in Portugese dienst 
Adam Schall von Bell zorgde 
er voor dat de Portugezen in 
Macao als enige Westerlin
gen werden gedoogd 

Boven Hollandse forten aan 
de Ceylonese kust, dit is 

Colombo aan de Westkust 

Boven India had een groot 
aantalfaktorijen op zijn 
kusten, de VOC moest hier 
schatting betalen aan de 
plaatselijke heersers Tot de 
plaatsen aan de Westkust 
die in handen van VOC 
waren behoorde het op 
deze zegel afgebeelde 
Cochin (ook wel Cochim) 

Linksonder wie op Ceylon 
een kaartje wil leggen kan 
dat zonder veel problemen 
in het Hollands doen 

Onder: in het zuiden van 
Ceylon werden olifanten 
gevangen, die daarna tot 
werk- oftempelolifant 
werden 'opgeleid'. 

Onder in de vestingstad 
Calle IS deze vuurtoren te 
zien, het baken verrees op 
het bastion 'Utrecht'. 
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men (ten bewijze waarvan een 
tinnen schotel werd achtergela
ten) kwam het schip door een 
te oostelijk uitgezette koers 
nogmaals in de problemen. 
Na door Straat Bali te zijn ge
zeild, kwam men in de buurt 
van de stad Makassar. De niets
vermoedende bemanning van 
een aan land gestuurde sloep 
werd door Makassaren dooage-
slagen uit onvrede met het be
leid van de VOC. De Rotterdam
mer Comelis Speelman slaagde 
er ruim dertig jaar later in Ma
kassar te veroveren. 

Vechtjas 
Een andere belangrijke stad 
was Malakka, m bezit van de 
Portugezen die vanuit deze 
plaats het gehele scheepvaart
verkeer in de gelijknamige 
straat controleerden. Ten koste 
van een enorme strijd en hoge 
kosten wist de VOC de stad te 
veroveren; ook hierbij was de 
Rotterdamse vechtjas Speel
man weer betrokken. 
Een van de gouverneurs die de 
VOC aanstelde was jan van 
Riebeeck, die kans zag de stad 
weer winstgevend te maken. 
De echtgenote van Van Rie-
beeck, Maria de Queillerie, 
vond haar laatste rustplaats in 
deze stad en een van haar zo
nen werd later gouverneur-ge

neraal van Indië: Abraham 
van Riebeeck. 
Als laatste kleine gebied kunnen 
we nog vermelden het eiland 
Sint Helena. Voordat de VOC 
de vestiging aan de Kaap de 
Goede Hoop had gesticht, was 
dit eiland van enorm belang 
voor de schepen die naar Euro
pa terugkeerden. De Engelsen 
wisten dat ook; na 1673 werd 
het eiland tot Engels gebied ver
klaard. Voor de VOC was dat 
echter geen ramp, omdat de 
Kaapkolonie zijn bestaansrecht 
inmiddels ruimschoots had be
wezen. 
Tegelijk met de achttiende 
eeuw kwam de VOC aan haar 
einde. Door de toenemende 
concurrentie van de Engelsen 
en Fransen kwamen de winsten 
onder druk te staan. En er was 
nog een ander oorzaak voor het 
grote verval: de enorme sterfte 
onder de Europeanen, vooral in 
Batavia, een stad die zich de du
bieuze bijnaam 'Kerkhof der Eu
ropeanen' had weten te verwer
ven, een gevolg van een toen 
nog onbekende ziekte die tien
duizenden slachtoffers maakte: 
malaria. 
In de Vierde Engelse Oorlog 
(1780-1784) gingen veel sche
pen met hun ladingen verloren. 
Er werden nog wel pogingen ge
daan om met nieuwe, snelva

rende schepen de vaart naar 
Indië weer winstgevend te ma
ken, maar het was tevergeefs. 
De verliezen van de laatste ja
ren bleken te groot om nog te
rugverdiend te kunnen worden. 
Een triest einde voor het ooit zo 
machtige handelslichaam. 

Nalatenschap 
Wat is de erfenis van de matelo
ze drang tot expansie die de 
VOC kenmerkte? Op wereld
kaarten zien we in alle uithoe
ken geografische namen van 
Nederlandse herkomst. Alle 
landpunten van het Zuidelijk 
Halfrond tonen Nederlandse 
namen. Zo draagt het uiterste 
zuiden van Zuid-Amerika de 
naam Kaap Hoorn, terwijl de 
naam Kaapstad (Zuid-Afrika) 
geen uitleg behoeft. Ten zuiden 
van Australië ligt het eiland Tas-
manië, dat naar de Nederlander 
Abel Tasman werd genoemd en 
waarover we later nog hopen te 
schrijven. Op het Noordelijk 
Halfrond is m Noord-Amerika 
de naam 'Hudson' met de VOC 
verbonden, terwijl m het noor
delijke deel van cle Stille Zuid
zee twee namen aan een Neder
lander herinneren die in VOC-
dienst een ontdekkingstocht 
maakte. Een straat tussen twee 
eilanden van de ten noorden 
van Japan gelegen Koerillen 

heet Proliv Frisia, een verwijzing 
naar Maarten Gerrit de Vries. 
Diezelfde De Vries zorgde er
voor dat een eilandje bij de stad 
Yamada (in het noorden van Ja
pan) de naam Oranda kreeg. 
Alleen al deze geografische na
men geven een indruk van wat 
door de VOC gepresteerd is. 

Waar blijven de zegels? 
Zoals gezegd: het is jammer dat 
het in Nederland niet tot een 
speciale postzegeluitgifte is ge
komen die eer had kunnen be
wijzen aan onze onverschrok
ken landgenoten van destijds. 
Gelukkig heeft de Unesco twee 
monumenten op zijn werelderf-
goedlijst geplaatst die verwijzen 
naar de dadendrang van vroe
ger: Galle op Sri Lanka en de Ja
panse tempel Nikko, waar het 
Hollandse geschenk aan de 
Shogun - de eerdergenoemde, 
immens grote koperen lantaarn 
- te zien is. Sri Lanka en Japan 
hebben er postzegels aan ge
wijd; kennelijk hebben deze lan
den er geen moeite om hun ge
schiedenis te herdenken. Maar 
misschien bedenkt TPG Post 
zich nog en komt er dit jaar 
toch nog een fllatelistische her
innering aan de VOC, vierhon
derd jaar na haar oprichting. 
Wie weet! 

Links de 
'Eendracht' 
verloor bij een 
deel von ztjn 
bemanning 
bij Makassar 

Rechts in 
iCog voer 

Henry Huds
on met de 

Halve Maen 
de rivier op 

die zijn naam 
zou krijgen 

Geheel links Jan 
van Riebeeck wist 
de stad Malakka 
weer winstgevend 
te maken Zijn 
vrouw, Maria de 
Queillerie (hier
naast), vond haar 
laatste rustplaats 
in dezelfde stad 

Rechts malaria 
maakte in Batavia 

tienduizenden 
slachtoffers 

St Helena was aanvankelijk van 
groot belang voor de VOC. 

Onder VOC-schepen waren in alle 
uithoeken te vinden bij Kaap Hoorn 

maar ook bij Kaap de Coede Hoop (onder), op een ge
heel ander continent dus En verder voeren ze 

bij Tasmanie, genoemd naar onze Abel 
Tasman (onder), die het eiland ontdekte. 

Hieronder, van links naar recht Australisch postwaardestuk met een 
afbeelding van de familie Tasman, de Japanse Nikko-tempel (waar 
een geschenk van de Hollanders aan de Japanse keizer te zien is), en 
een zegel die de uithoeken toont waar de VOC zijn schepen heenzond 

Rechts stempel met een afbeelding 
van Oranda, een 'Hollands' eiland 
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Postzegel Partijen Centrale R 

Als verzamelaar van postzegels heeft u in Nederland een geweldig aanbod. 
Er zijn vele goede veilingen en ook aan betere winkels is geen gebrek. 

WAT IS HET VERSCHIL? 
Waarom zou u naar de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag gaan? 

OMDAT 
de Postzegel Partijen Centrale veel heeft aan te bieden, 

voor zowel verzamelaars als handelaren, o.a.: 
- meer dan 100 partijen Nederland of koloniën vanaf € 50 tot € 5000; 

- meer dan 300 landenverzamelingen en collecties van de wereld vanaf € 50 tot € 4000; 
- meer dan 100 dozen van de wereld vanaf € 50 tot € 3000; 

- meer dan 1500 zeer aantrekkelijke snuffelpartijen vanaf € 5 tot € 100; 
- meer dan 150.000 (honderd vijftigduizend) zelf uit te zoeken FDC's van de wereld 

(waarbij veel motief) voor slechts € 0,50 per stuk; 
- meer dan 5000 interessante duurdere FDC's en brieven. 

OMDAT 
de Postzegel Partijen Centrale waarschijnlijk de enige partijenhandelaar in Nederland is 

die zes dagen per week van 9-5 open is. 

OMDAT 
de Postzegel Partijen Centrale 40 zitplaatsen heeft en u op uw gemak en 

onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fhs de partijen kunt bekijken. 

OMDAT 
de Postzegel Partijen Centrale ook graag uw postzegels koopt. 

Heeft u een mooie verzameling of partij te koop, maakt niet uit welk land, 
neem dan contact met ons op. 

OMDAT 
het gewoon leuk is op een moderne manier ouderwets een dagje bij de 

Postzegel Partijen Centrale te komen postzegelen. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
zes dagen in de week geopend (ma t /m za van 9.00-17.00U). 

Piet Heinstraat 112,2518 CM Den IHaag Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: rstibbe7@freeler.nl 
ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

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

Goede parkeergelegenheid voor de deur (€ 1,10 per uur) 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


Een gedeelte van ons kantoor in de Piet Heinstraat te Den Haag. 

Kom kennismaken met 
de Postzegel Partijen Centrale 

op de AMPHILEX-tentoonstelling te Amsterdam 
(Standnummer 32 en 33) 

Wij nemen een gedeelte van onze voorraad mee zodat u zelf kunt zien 
wat wij aan te bieden hebben. 

Hopelijk gaat u ook tot onze grote klantenkring behoren en 
kunnen wij met u vele jaren postzegelplezier beleven. 

Deze cadeaubon kunt u gebruiken tijdens de Amphilex-tentoonstelling bij de stand van de Postzegel Partijen Centrale 
««•««««**« 

Bovendien 

Naam: 
Adres: 
Plaats: 
Interessegeb 

Bij 

ontva 

eden: . 

« « * * « 

* « « « « 

CADEAUBON 
aankoop van minimaal € 50 tijdens de Amphilex-tentoonstelling 

ontvangt u bij inlevering van deze ingevulde bon 

€ 10 korting 
ngt u een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend onze maandelijkse 

Tel.: 

Postcode: 

(alleen geldig tijdens de Amphilex-tentoonstelling) 

partijenlijst. 

02AmDh 

0 * « « « « * * « « « * 

Indien u alleen onze gratis partijenlijst wilt ontvangen stuur dan bovenstaande bon ingevuld op naar P.P.C, 
of geef tijdens de Amphilex-beurs de bon aan een van onze medewerlcers. 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

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

e-mail: o.postzegelveiling@tiscali.iil 

VEILING 169 
Staat gepland op 6/7 september a.s. 

in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

ALLE LOSSE NUMMERS VAN DEZE VEILING ZIJN TIJDENS AMPHILEX 2002 
VAN 30 AUG. T/M 3 SEPT. TE BEZICHTIGEN IN ONZE STAND NR. 520. 

INTERESSE? Ook voor U ligt een catalogus klaar. Na opgave van naam en adres kunt U 
deze in onze stand afhalen. 

Voor deze veiling ontvingen wij ca. 200 grote en kleine inzendingen: 

Buitenland: 
Een belangrijke collectie JOEGOSLAVIË met Staten en gebieden. 
Duitse Staten zeer uitgebreid! 
Duitsland met veel specialiteiten. 
Zweden 
Zwitserland 

Nederland: 
Vrijwel alle topnummers 
Kleinrondstempels, een verkavelde collectie met ca. 10.000 zegels!! 
Automaatboekjes met veel bijzonderheden incl. boekje 2H7. 
Uitgebreid POSTGESCHIEDENIS met veel zeldzame tarieven,bestemmingen en 
frankering.(ca.500 kavels!) 

Collecties: 
Een belangrijk aanbod met o.a. als 1 kavel Nederland 1852-1940 ongebruikt/postfns 
met veel plaatfouten en druktoevalligheden zo goed als kompleet(diverse ex. met 
certificaat), inzet Euro 12.500,-!! 

Totaal bevat de veiling ca. 6000 kavels. 

De catalogus met uitvoerige beschrijvingen van het aangeboden materiaal zal rond 
15 augustus verzonden worden. 
Op aanvraag(telefoontje,brief/kaart,fax of e-mail) zal ook U een exemplaar worden 
toegezonden. 

DE O.RV. AL 32 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!!! 

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.iil


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Stand 513 tijdens AMPHILEX 2002 
m de RAI Amsterdam 

van 30 augustus t/m 3 september 2002 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Curasao, Suriname, Palestina en Israël. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o.: 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Uitgebreid assortiment brieven Nederland, Ned.Indië, Curasao, Suriname, Palestina en Israël. 
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Complete vouw brief met inhoud, verstuurd vanuit Tilburg naai 'sIIertogenboseh, gedateerd 10 augustus 1813, 
afgestempeld 126/Tilbourg ten ti|de \an het Franse Postwezen in Napoleontisch Nederland € 175,— 
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•.vvëcs. 

^ ^ 7 ^ 

'Oxv ^ ^ 
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Complete vouwbnel met inhoud, vcisiuuid vanuit Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop. gedateerd 29 juni 1792, 
algcstempeld met 2 luxe aldiukkcn van 6 St(uivcr) slempels van de V(crcnigde) O(ostindische) C(ompagnic) 

€ 2.775,



RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 12 / 1077 WS Amsterdam 

Ecn grecp uit onze voorraad Nederland: 

nr 1, pi 111, pos 13 nr 2, pi V, pos 36 
€ 4 1 ,  € 36,

" '"#«B<"" 

k V l 7 
nr 3c pos 2 

e 96,
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1 : i J 
nr 1, pi II, pos 45 

€ 170,

ni 2, pi X, pos 79 
dik papier € 50,— 

nr 3b, pos.91 
e 285,

nr 1 
®AiTisterdamC 

€ 325,

nr2 
® RozendaalC 

e 240,

nr3 
*MonnickendamB 

€ 895,

nr 1 
rond ^Heerlen 

e 575,

111 2, pi I, pos 72 
®trancokastje 

€ 350,

ni 3b 
dubbeldriik 

e 525,

Complete vouwbnef, verstuurd op 25091858 vanuit Rotterdam naar Gent (B), gefrankeerd 
met een hor paar nr 1, pi.III, pos 1112 en nr 2, pi.IV, pos.57. Op a /. aankomststempcl 

Gand 26091858 fc 775,

1 jTSSP 

ftw^» ̂  

1 , 1 

S" 
nr2, pl.lV, pos.2025 

e 525,

M 
nr l,pl.Ia, pos 4142 

€ 485,

ni 2, pi VI, pos 6465 
e 190,

nr 3 b, pos.6869 
€ 240,
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Plak de post 
BOVEN 

ELBOEKJE 
N 3 C T 
F L 0.72 

els iS>äeit*ECHTER

: vluageriverzending. 

Post vroegkij,3tg*(««drï«ifzending met 
de nachtposttreinen. ê& ê* §& ë* 

Drukwerkcouvert \ erstuurd vanuit Rotterdam naar Utrecht, gedateerd 
3111869, uefrankeerd met nr 16B € 2 6 7 5 , 

PB 23B 
e 425,

• ■• ■ i w w w ^ 

O — ^ X J É ■ ■ ■ 

v w w a V « * • I 

*** '^ 
nr 4B*=' 

(met eert) 
t 1 0 5 0 , 

n r5B** 
(met eert) 
€ 1 2 7 5 , 

nr 6B** 
(met eert) 
€ 4.075, 

nr 17A* 
fe 5 0 , 

nr217V* 
t 1 0 7 5 , 

gcbruikt 
pobtw aardestuk 
scric F. 1. 
t 525,

nr9IIB'S) 
(met eert) 
e 1 2 2 5 , 

nr 14Afa® 
fc 195 , 

ni 26F ® 
€ 135 , 

nr RT 32® 
(met eert) 
€ 2 3 7 5 , 

nr P 9Afg® 
€ 7 0 , 



RONALD BOUSCHER email: info@bouscher.nl / www.bouscher.nl 

Een greep uil on/e voorraad Ned.lndic: 

nr 793® 
(met eert) 
ê 285,

nr 80® 
i 75,~ 

nr 97f® 
(met eert) 
t 240,

■ " ^  ^  . .  v H  . . 

nr287Ba* 
(met eert) 
€1.250,

HO 
IR LUCHTPOST 
PAR AVION 
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ICHAEL S T E P H E N S & Co., LTD. 
MACASSAR 

\ 

vkr i i i u r A* Pau l Esci.,, 

f ,f^^ Fro^gnal, ; J 

.;>'* Hampstead^, 

1, o n d o n, N. W. 3 . 

Gecensureerd couvert, verstuurd vanuit Makassar naar Londen (UK), gedateerd 9121941, gefrankeerd 
metlxnr274, lx nr 280, 2x nr 286, lx nr 293 en 2x nr 301 € 3.575,

WWWVWWVtWWWW9 

aEHaiMaa 

• * M M M < M a r M M 

> ni!l4i1ll.'h1lalU 1 

nr 58A* 
€ 70,

nról *" 
e 60,

nr14K** 
e 210,

nr 29** 
fc 375,

nrólB** 
€ 315,
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ABN-Amro Bank rek.nr. H.19.15.193 RONALD BOUSCHER 

Een greep uit ons assortiment Cura9ao: 

Aangetekend couvert verstuurd vanuit Cura9ao naarThun (Cll), gedateerd 8-11-1892, gefrankeerd 
met lx nr 4 en lx nr 22. Op a z. transitstempel New York en aankomstslempel Thun 28-11-1892 

€ 325,-

nr3E® 
t 1 575,-

nr 74td ® 
(met eert) 
t 1 795,-

liJ'Hmjil 

25 m 
m 

• A ^ M U M « « « 
nrP7Ill(*) 
€ 165,-

^^^nwr 

Een greep uit ons assortiment Suriname: 

BRIEFKAART uit de koknie SURIN. 
(Carte postale de la coionie de Surinam) 

(J ADRES ADRESSE 

•/•/ lïïwr: d. tóT 
fn(Lj: (f. l^ati^iA^y. 

i-^:>^ 

p.w s. verstuurd vanuit Marienburg, afgestempeld Commewi)ne 30-04-1915, via Paramaribo, 
30-04-1915, naar Utrecht " fe 150,-

lidd.Ii«^ka^MMMM 
nr10aA(*) 
(met eert) 
t 325,-

nr P 5id «> 
e 36,-



RONALD BOUSCHER Amphilex 2002 / stand 513 

Een greep uit ons assortiment Israël: 
90% \ an ware eroottc 

^3lJ^!S!^■■'^3U^N^■■•^3u^iS!■T■■'13u^^JT 

■ 1 ' t ! ' / ; IT», >x  \ 

•lU :ts'T 
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fIRST DAY COVER 

.Twn nawna >|DS >pw 
iwmn Tian >w 

. ^ , n'!»»'n' 'nnv'fpv. 

nmpn n» 

l i r inn nan i"» 
inainsn 

liwmn nan >w 
:n3in3n 

1948: 3 t/m 1000 mils, complete serie op officiële F D C , waarvan de 3 hoge waarden met "tuUtab" Met certificaat 
€ 5 275,

t^WWWWWiWW 

90% \an ware grootte 

WI3V» »Jlltl 
iwj/m I >r ' t j a 

yiavF tjftlti 
Ihwt i 1 ' t ' taa 

1>«> tma 1>vl"tw 
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1948 10 t/m 14 in veiticalc paien met witte tusscnslrook en met "lulltab". Bale IOC t/m I4C Met cctuficaat 
€ 4 975,

Uiteraard bent u tijdens Amphilex 2002 eveneens van harte welkom 
in onze stand indien u overweegt uw collectie, dan welzegels en/of brieven 

van hoogwaardige kwaliteit van Nederland en/of Koloniën, 
Palestina of Israël te verkopen. 
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MUZIEKNOTEN TER GELEGENHEID 
VAN HET BACHJAAR 2000 

Raadsels opgelost met inspiratie en gezond [/erstand 
DOOR HUBER V A N W E R K H O V E N , ' S - H E R T O G E N B O S C H 
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Muziekfilatelie beslaat een 
bijzonder uitgebreid ge
bied Over de gehele we

reld verschijnen tegenwoordig 
zoveel postzegels, speciale 
stempels, postwaardestukken 
en ander materiaal dat raakvlak
ken heeft met het thema mu
ziek, dat het nauwelijks nog 
mogelijk IS alles compleet te 
verzamelen Dus wordt het al 
gauw noodzakelijk te kiezen 
vooreen specifiek onderdeel 
Het ligt voor de hand om dan te 
kiezen voor een terrein waar 
mee iemand zich verwant voelt 
en waarvan diegene de meeste 
kennis heeft Dat kan bijvoor
beeld gaan over muziekinstru
menten (westerse of met-wes
terse), bespelers van een be 
paala instrument (bijvoorbeeld 
pianisten), zangers of dirigen
ten, een bepaald genre jazz, 
opera, musical offolklore, mu-
ziekgebouwen, opleidingsinsti
tuten, festivals of concoursen 
Natuurlijk kan iemand ook kie
zen voor componisten en hun 
muziekwerken 

Voor die laatste groep - de ver
zamelaars van het thema 'com
ponisten en hun muziekwer
ken' - was 2000 een goed jaar 
Op grote schaal werd toen de 
tweehonderdvijftigste sterfdag 
herdacht van Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) 
De grote Duitse musicus Bach 
heeft nog steeds een grote 
schare van bewonderaars en 
zijn muziek, m allerlei vormen 
en bezettingen, wordt overal ter 
wereld geregeld uitgevoerd 
Wie kent met ziin Matthaus-Pas-
sion, of de Orgeltoccata in (P 

BACH BIJ DE DROGIST: 
HONDERDZESTIG CD'S 
Ter gelegenheid van de twee
honderdvijftigste sterfdag van 
Johann Sebastian Bach werden 
tal van bijzondere evenementen 
georganiseerd muziekfestivals 
en tentoonstellingen, congres
sen met speciale publicaties, ra 
dio- en televieuitzendingen, 
wedstrijden en CD-prooucties 
Kranten en tijdschriften ston
den dat laar vol over Bach Bij 
een landelijke drogisterijketen 
werd in 2000 nota bene het ge
hele oeuvre van de componist 
op honderdzestig(l) speciaal 
daartoe uitgegeven CD's m gro-

Het is een bekend gegeven: thematische 
verzamelaars kiezen voor hun collectie vaak een 

onderwerp dat ze bijzonder interesseert, of 
waarmee ze dankzij hun werk (of door een 
andere hobby die ze beoefenen) een grote 
affiniteit hebben. De nu volgende bijdrage, 

geschreven door een man uit de muziekwereld, 
onderstreept die relatie nog eens. 

te aantallen aan de man ge
bracht 
Het spreekt bijna vanzelf dat 
ook talrijke posteriien aan deze 
bijzondere herdenking wilden 
deelnemen In veel gevallen 
sierden muzieknoten hun uitga
ven Daarbij werd en dat is eer
der regel dan uitzondering -
meestal met vermeld uit welk 
muziekwerk die noten afkom
stig waren Dat levert zoekplaat-
jes op voor de muziekfilatelis-
ten moeilijke en minder moei
lijke ZIJ willen immers het 
naadje van de kous weten 
Soms lijkt het of de ontwerper 
zelf nauwelijks heeft beseft welk 
muziekwerk hij eigenlijk heeft 
gekozen en dat het 'plaatje' 
voor hem belangrijker was dan 
de inhoud ervan De uitdaging 
zo'n raadsel op te lossen wordt 
er des te groter door 
Zestien verschillende landen 
kwamen m het jaar 2000 met 
uitgiften die geheel of gedeelte
lijk op Bach betrekking hadden, 
te weten een postzegelboekje, 
drie velletjes, negen blokjes, 
twee losse postzegels, twee 
voorbedrukte enveloppen en m 
ieder geval vijf stempels met 
muzieknoten Op al die uitgif
ten prijken veertien verschillen
de muziekwerken 
De bewuste werken heb ik -
sommige met gemak en andere 
met wat meer moeite, weten te 
identificeren, er blijven geen 
vraagtekens meer staan 

VEERTIEN VERSCHIllENDE 
MUZIEKWERKEN 
België kwam met een postze
gelboekje ter gelegenheid van 
net Bachjaar, respectievelijk de 
opening van het Instrumenten

museum in Brussel Op de ach
tergrond van afbeeldingen van 
oude muziekinstrumenten en 
van het bekende Bachportret uit 
1748, geschilderd door E G 
Hausmann, staan noten uit het 
Ie Kyrie van de zogenoemde 
Hohe Messe in Bachs eigen 
handschrift (o/beeW/dg^ Op 
dat portret houdt Bach oven-
gens zelf een noten blad m de 
hand, met daarop een zesstem-
mige raadselcanon Bach hield 
welvan puzzeltjes 
Bulgarije gaf een zegel uit (Mi-
chel-nummer4468) met daar
op eveneens in het oorspronke
lijke handschrift Prelude Nr 22 
m bes uit Das Wohltemperierte 
Klavier, deel I {afbeeldingen 2 en 
3) Drie blokjes met een iden
tiek ontwerp verschenen m Sier
ra Leone (Fuga m A voor kla
vier, BWV 896, afoeeldmgen 4 
en 5), Lesotho (begin van het 
Brandenburgs Concert Nr lm 
F afbeeldingen 6 en 7I en Gam
bia (begin 'Aria' Golaberg-varia-
ties, afbeelding 8) Het laatstge
noemde werk, dus het thema 
van de Goldberg-variaties, pnjkt 
op een Canadese zegel (Michel-
nummer 1833, afbeelding g), die 
deel uitmaakt van een 'Millenm-
um-blok' Daarop zijn ook het 
gezicht en de handen afgebeeld 
van de Canadese pianist Glenn 
Gould (1932-1982), die met 
name met zijn interpretatie van 
Bachs Goldberg-vanaties triom
fen vierde 

Zes landen kwamen met een 
blokje waarvan de rand steeds 
hetzelfde is en de eigenlijke 
postzegel steeds een ander por
tret of standbeeld van Johann 
Sebastian Bach toont Het gaat 
om uitgiften van Antigua &, Bar 

buda, Guyana, Nevis, Grenada, 
Grenada/Carnacou en Domini
ca Op de rand vinden wede 
Prelude m e voor klavier, BWV 
900 {afbeelding io) 
De Republiek Congo gaf een 
velletje uit met zes zegels en 
even zovele componisten erop, 
onder wie Bach Op de achter
grond zien we het manuscript 
van het begin van Cantate Nr 
116 Du Friedefurst, Herr Jesu 
Christ {afbeelding 11) Hetzelfde 
handschrift, dat tegenwoordig 
wordt bewaard m de Nationale 
Bibliotheek in Parijs, werd in 
1978 al eens gebruikt op een 
blokje van de Comoren (Michel 
blok nummer 126) 
In Roemenie verschenen twee 
voorbedrukte enveloppen Op 
de ene de Prelude Nr 7 m Es uit 
Das Wohltemperierte Klavier, 
deel 11 {afbeeldingen 12 en 13) en 
op de andere delaatste regels 
van de onvoltooide fuga waar
mee Bachs handschrift van Die 
Kunst der Fuge ophoudt 
Carl Philipp Emanuel Bach, de 
oudste zoon van Johann Sebas 
tian, schreef daar later bij N B, 
Über dieser Fuge ( ) ist der Ver

fasser gestorben ofwel 'tijdens 
deze ruga is de auteur overle
den' {ajheeldingen 14 en 75) 
Italië gebruikte twee stempels, 
beide m Lanciano Het ene 
stempel werd gehanteerd ter 
gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel (22 november 2000), 
het toont dezelfde 'laatste no
ten van Bach' uit Die Kunst der 
Fuge {apeelding 16) 
In net Bachjaar 1985 (driehon
derdste geboortejaar van de 
componist) werd dezelfde tot 
de verbeelding sprekende pas
sage al eens afgebeeld, en wel 
op de tab van de Oost-Duitse 
zegel met Michel-nummer 
2931 

Ter gelegenheid van een con
cert op 9 mei 2000 werd het an
dere stempel uit Lanciano inge
zet, het laat de beginnoten zien 
van Cantate Nr ^T Jauchzet Cott 
in allen Landen {afbeeldingen 77 
en 18) 
Behalve met de hiervoor al ge
noemde postzegel en twee 
voorbedrukte enveloppen 
kwam Roemenie ook nog met 
een apart geval een stempel 
voor het Kamermuziekfestival 
m juli 2000 te Brasov {afbeel-
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Boven 4 Sierra Leone blokje Michel 3555 
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Boven 6 Blokje van Lesotho 
Michelnummer BI 164 
Links 7 Het begin uan het 
Brandenburgs Concert nr i i n F 
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Links 8 Gambia Michelnummer BI 4S2 
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Linksboven lo Grenada/Camacou Michel 
nummer BI 471 A^ebeeld is het monument 
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van Bach 
Hierboven 11 Velletje van Congo 
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ding ig) dat helemaal niet door

ging! Het stempel toont een 
enigszins apocriefe versie van 
de Sonate voor fluit, viool en 
basso continuo in C, BWV 
1038. Die sonate is op een on

gewone manier tot stand geko

men: de baspartij is ontleend 
aan de vioolsonate in G, BWV 
1021 van vader Bach, maar de 
twee melodiestemmen zijn 
hoogstwaarschijnlijk van de 
hand van zoon Carl Philipp 
Emanuel. 

TWEE BIJZONDERE VONDSTEN 
Israël gaf een erg fraaie post

zegel uit met daarop een por

tret van Bach en de eerste acht 
balken van het manuscript van 
de beroemde Chaconne voor 
vioolsolo. Op de bijbehorende 
tab is naar mijn mening het or

gel te zien dat Gottfried Silber

mann in 1714 bouwde voor de 
Dom van Freiberg, (afbeeldin

gen 20 en 2T). Hetzelfde orgel is 
afgebeeld op de OostDuitse 
zegel die als Michelnummer 
2112 in de catalogus staat. Gott

fried Silbermann verrichtte sa

men met Johann Sebastian 
Bach verscheidene orgelkeurin

gen. Bach heeft weliswaar Sil

bermannorgels bespeeld, maar 

niet dat in Freiberg. 
Op de Israëlische eerstedag

envelop zijn eveneens dat orgel 
en de Chaconne afgebeeld. Vol

gens enkele publicaties, o.a. in 
Der Musikus, het mededelingen

blad van de zogeheten Motiv

gruppe Musik, zou het eerste

dagstempel nogmaals de 
Chaconne tonen. Ik heb echter 
meteen geconstateerd dat dit 
niet klopte. In 'een vroeger 
leven' heb ik de Chaconne im

mers zelf nog gespeeld op de 
viool. Maar wat staat er dan wèl 
op dat stempel? 
Het notenbeeld ziet er tamelijk 
ongewoon uit. In een merk

waardig helder moment hield ik 
de afbeelding eens omgekeerd 
en toen zag het er al veel 'na

tuurlijker' uit. Even later herken

de ik de altviool en cellopartij 
aan het begin van het Branden

burgs Concert Nr.3 in G {ofl>^ei

ding22). 
Duitsland, Bachs vaderland, gaf 
in het Bachjaar een velletje met 
tien keer dezelfde zegel uit met 
daarop Bachs portret, zoals dat 
werd geschilderd door Johann 
Jakob Ihle. In The Baton, het 
tijdschrift van The Philatelic Mu

sic Circle (nummer 98, novem

ber 2000) werd bekend ge

maakt dat op de rand van dit 
velletje noten zijn afgebeeld uit 
de bassocontinuopartij van 
Cantate Nr. 72 Alles nur nach 
Gottes Willer). Ik kon de noten 
inderdaad vlot terugvinden in 
het recitatiefin deer2 van deze 

700 L 
FESTIVALCLIHIIZICH DE CAMERA 
SONATAIII J . S . B A C H 

EDITIA XXXI 1013 lULIE 2«e0 BRASOV 

ig Stempel ran hrt Festiualul Muzicii de Camera in Brasou, lo juli 2000 

cantate. Het bijbehorende 
eerstedagstempel evenwel 
toonde een notenbalk met mi

nuscuul kleine muzieknootjes 
(q/beeWmg23). Niemand wist 
wat ze voorstelden. Bevriende 
Bachkenners in Nederland en 
Duitsland  tot aan het gezag

hebbende Bach Archiv in Leip

zig toe  moesten het antwoord 
schuldig blijven. Tot ik bedacht 
dat de oplossing wel eens veel 
dichter bij huis zou kunnen lig

gen. Ik ging op zoek in de parti

tuur van dezelfde Cantate Nr.72 
en meteen was het prijs! 
Die kleine snelle nootjes van 
het stempel vond ik terug in het 
instrumentale voorspel (basso 
continuo, maat 12,13 en 14) en 
nogmaals aan het einde van het 
eerste deel, waar het koor de 
veelbetekende tekst zingt: 
Alles nur nach Gottes Willen, dies 
soll meine Losung sein (afieel

ding24). 

TOEGIFT 
In maart 1985 werd een muziek

filatelistische tentoonstelling 
georganiseerd in Köthen, het 
stadje waar Bach van 1717 tot 
1723 werkzaam was aan het hof 
aldaar. Tijdens deze expositie 
werd een stempel gebruikt 
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Links 20 Israelische zegel met het eerstedaflstempel 3 5 2000 
Hierbouen 21. Ms Chaconne uoor uioolsolo, BWV 1004 
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Links 25 Stempel Kothen, maart 1985 Rechts 26 M a a t i j z uithctConcertraorKlavccimbclenstnjkorkcstinD, BWV 1054 

Hierboven 22 Begin Brandenburgs Concert nr 5 m G, 
BWV 1048 Geheel links 23 Duitse zegel met eerste

dagstempel 13 7 2000 Links 24 Slot dl 1 Cantate 
nr 72 'Alles nur nach Gottes Willen', BWV 72 

waarvan bekend werd dat het 
'noten van Bach' toonde  maar 
welke? (a/beeW/ng 25). 
Op de zes noten in ait stempel 
heb ik een tijdje als het ware ge

kauwd en geleidelijk kwam een 
passage in mijn oren die te vin

den IS m het eerste deel van het 
vioolconcert in E, dat Bach in 
Köthen heeft gecomponeerd. 
De ritmische figuur klopte in

derdaad, alleen de toonhoogte 
niet! Later drong het tot mij 
door, dat Bach van het be

treffende vioolconcert zelf nog 
eens een bewerking heeft ge

maakt voor klavecimbelsoTo en 
strijkorkest. Hij veranderde wei

nig aan het origineel, maar wél 
de toonsoort: van E grote terts 
naar D grote terts. En toen klop

te de toonhoogte alsnog! De 
zes noten vond ik exact terug in 
de altvioolpartij van het eerste 
deel, maat 50 en  herhaald  in 
maat 172 (afbeelding 26) Raad

sel opgelost, na zeventien jaar... 



London calling... 

^^^r^mmï 

Van de Londense bruggen naar het heelal ontdek de fascinerende varietiet 
van Britse postzegels. Wilt u meer weten: bel +44 131 316 7483 of bezoek 
de website www.royalmail.com/stamps2002. 
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De Zwitserse Post te gast in Amsterdam 

Van 30 augustus tot en met 3 september 2002 vindt in 
het Congrescentrum RAI in Amsterdam Amphilex 2002 
plaats De congreshallen zijn van 10 tot 17 uur geopend 
Ook de Zwitserse Post is er met een stand (Holland Hall 11, 
No 114) vertegenwoordigd 

In Amsterdam stellen wij u persoonlijk de nieuwste uit
gaven van de Zwitserse postzegels voor, zoals bijvoorbeeld 
een wereldprimeur uit onze voorjaarscollectie De speciale 
postzegel ter ere van het 50-jarige jubileum van de Zwitser
se reddingsluchtwachtdienst Rega schittert letterlijk met 
het eerste onregelmatige drietrapshologram ter wereld 
en IS bovendien de eerste Zwitserse postzegel met een 
hologram ooit Als aparte postzegel en aantrekkelijk minia-
tuun/el een sieraad voor elke verzamelaar 

Het exclusieve herinneringsvel Amsterdam en de spe
ciale beursenvelop kunt u enkel gedurende de tentoon
stelling rechtstreeks bij de stand van de Zwitserse Post 
verkrijgen Beide zijn voorzien van de eerste Zwitserse 
hologrampostzegel, met de hier afgebeelde stempel 
«Museum Het Rembrandthuis» Schriftelijke en telefo
nische bestellingen zijn niet mogelijk 

Bezoek onze stand en kom gezellig 
met ons ervaringen over filatelie 

en Zwitserland uitwisselen Wij 
verheugen ons op uw bezoek 

570 
DIE POST ^ 



De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Nu ook 
partijenhandelaren 
bij u in de buurt! 

Alle onderstaande handelaren hebben iedere maand 
een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
PZH Garibaldi 
Oudegracht 215 

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

Postz.-

Jan V. 

en IVlunthandel 
'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 
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DE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN EN AMPHILEX 2 0 0 2 

Amphilêx 2002, de inter
nationale tentoonstelling 
en postzegelbeurs in de 
RAI te Amsterdam, na
dert met rasse schreden. 
Van 30 augustus tot en 
met 3 september hoopt 
de Bond u, lezer van het 
maandblad Filatelie, 
daar te mogen begroe
ten. 
De Bond heeft in de Hol
landhal een eigen infor
matiestand (nummer 11) 
en heeft deze ingericht 
op de ontvangst van al 
die postzegelverzame
laars die op zoek zijn 
naar een postzegelver
eniging in of nabij hun 
woonplaats. Er wordt 
daar een film getoond 
die in de afgelopen we
ken op lokatie is opgeno
men en verhaalt wat er 
zoal gebeurt bij een drie
tal verenigingen en bij 
een jeugdclub. 
Zeker voor de Neder
landverzamelaar die het 
materiaal nog via het 
postkantoor probeert te 
bemachtigen is het toe
treden tot een locale ver
eniging de enige moge
lijkheid de hobby zonder 
teleurstelhng te beleven. 
Nagenoeg alle verenigin
gen hebben een eigen 
nieuwtjesdienst waar en
kelvoudige exemplaren 
van rollen, vellen en 
boekjes te verkrijgen zijn 
tegen nagenoeg nomina
le waarde. Ook het ge
stempelde materiaal 
wordt door de leden van 
de vereniging onderling 
geruild of is tegen rede
lijke prijs te koop. Bij de 

huidige overdaad aan uit
giftes door onze 
(inter)nationale TPG en 
de daaruit voortvloeiende 
administratieve tekortko
mingen bij het distribu
tiecentrum in Gronin
gen, blijkt de locale ver
eniging een juist alterna
tief 
Ook de gespecialiseerde 
verenigingen zijn voor 
een belangrijk deel aan
wezig in de Randstadhal. 
Naast elkaar vindt men 
een aantal stands waar de 
belangstellende nader 
wordt geïnformeerd over 
zijn specifiek verzamel
gebied. Voor informatie 
over de niet aanwezige 
verenigingen kan men bij 
de Bondsstand terecht. 
Meer dan driehonderd 
verzamelingen, waaron
der een zeventigtal in de 
zogenaamde eenkader
klasse, vullen de tentoon
stelhng. Ongetwijfeld 
zitten daar verzamelin
gen tussen die binnen uw 
interessegebied vallen en 
u zullen aanmoedigen 
dieper in uw hobby te 
duiken. 
De Erehof met selecties 
uit de collecties van ver
maarde filatelisten zullen 
u doen likkebaarden. 
De medewerkers van de 
Bond, allen vrijwilligers 
met een filatelistische tic, 
hebben hun vrije tijd in
gezet. De leden van het 
Bondsbestuur draaien 
daarbij overuren om u ge
durende die dagen in
zicht te geven in het bij
zondere van een postze
gelhobby. 

WORKSHOP BEGELEI
DING BIJ EXPOSEREN 

Tijdens Postex 2002 in 
Apeldoorn geeft de Com
missie Filatelisdsche 
Vorming van de NBFV op 
zaterdag ig oktober 2002 
weer een workshop Bê e
leidin^ BIJ Exposeren (BBE). 
Dat wil zeggen: als er vol
doende belangstelling is 
van leden die hun verza
meling willen gaan ten
toonstellen op een wed
strijdtentoonstelling. 
U kunt zich hiervoor op
geven bij het Bondsbu
reau (telefoon 030
2894290), waar u ook het 
cursusboekje kunt bestel
len dat als voorbereiden

de informatie kan wor
den bestudeerd. 
Op de workshop wordt 
de praktijk van het opzet
ten en tentoonstellen van 
verzamelingen in wed
strijdverband behandeld 
aan de hand van tentoon
gestelde inzendingen. 
De workshop wordt net 
als Postex 2002 in de Ame
ricahal aan de Laan van 
Erica in Apeldoorn ge
houden. Er wordt begon
nen op 19 oktober om 12 
uur; de duur van de 
workshop is ruim twee 
uur, afhankelijk van het 
aantal deelnemers. 
Frans Leijnse 
Commissie Filatelis
tische Vorming 

VAN DER WILLIGENMEDAILLE 
UITGEREIKT AAN DREWES VEENSTRA 

In een ongedwongen 
sfeer  ten huize van de 
familie Veenstra  over
handigde Bondsvoorzit
ter Ties Koek op 19 juni 
j .1. de Van der Willigen
medaille aan de heer Dre
wes Veenstra. 
De Van der Willigenme
daille was aan de heer 
Veenstra toegekend van
wege zijn vele bijdragen, 
gedurenden vele jaren en 
geschreven in begrijpelij
ke taal in het blad Filate
lie. De heer Veenstra 
heeft daarmee belangrijk 
bijgedragen aan de be
kendheid van vele the
ma's onder een zo breed 
mogelijk publiek. De 
prijstoekenning veron
derstelt dat aan de 
stroom producties nog 
geen einde komt! 
In het gesprek bleek dat 
de heer Veenstra zelf the
matisch verzamelt, maar 
daarnaast sinds het mid
den van de jaren zestig 
fanatiek frankeermachi
nestempels vergaart. 
Vanaf 1970 stond het ver
zamelen  inclusief het 
deelnemen aan tentoon
stellingen  centraal, 
maar langzamerhand 
vond er een verschuiving 

plaats in de richting van 
filatelistisch publicist. 
Drewes Veenstra was on
der meer zeven jaar 
hoofdredacteur van De 
Beeldjilatelist, het orgaan 
van wat nu de Nederland
se Vereniging voor The
matische Filatelie is. 
Sinds I januari 1986 is hij 
de vaste thematische me
dewerker van het maand
blad Filatelie en sinds
dien zagen bijna honderd 
artikelen het levenslicht! 
Door de mogelijkheden 
van de computer kunnen 
belangstellenden thans 
in het bezit worden ge
steld van brochures met 
afljeeldingen van voorna
melijk frankeermachine
stempels. Deze ideële be
zigheid is ondergebracht 
in MolenerfProductions. 
Wij wensen de heer Veen
stra niet alleen geluk met 
de toekenning van de me
daille, maar spreken 
daarnaast de wens uit dat 
er nog veel goede bijdra
gen uit zijn 'pen' mogen 
vloeien. Een en ander in 
het verdere belang van 
onze postzegelhobby! 

Ties J. Koek 
Bondsvoorzitter 

VERGADERING VERLIEP NIET ROUTINEUS: 
ALBERT HAAN KREEG ZILVEREN BONDSSPELD 

Zaterdag 20 april, even 
na 20.00 uur, dacht de 
voorzitter van de 'Eerste 
Kerkraadse Postzegelver
eniging' (EKPV), tevens 
Bondsjurylid, tevens ge
vierd cursusleider van de 
BBFcursussen, dat het 
weer een routinematige 
vergadering zou worden 
van zijn geliefde Kerk
raadse club. Enigszins 
verward keek de voorzit
ter het lokaal in toen eni
ge belangstelling vanuit 
het Klimmense werd ge
constateerd. Toen hij ver
der wilde gaan verscheen 
ook nog een delegatie 
van de Postzegelclub van 
Vaals en dit bracht hem 
toch wel even uit zijn 
evenwicht. Wat is er aan 
de hand? Welke coup 
werd hier voorbereid? 
Een ander bestuurslid, de 
heer Berends, maakte al 
snel een einde aan zijn 
onzekerheid: het Bonds
bestuur had besloten de 
inspanningen van de 

heer Haan over een grote 
reeks vanjaren te belo
nen met de zilveren 
Bondsspeld. Het is een 
ereteken dat gegeven 
wordt aan iemand die ge
durende lange tijd grote 
inspanningen heeft gele
verd voor onze mooie 
hobby. 
Al jaren kent men Albert 
Haan als een pleitbezor
ger voor de filatelie; zon
der hem zou postzegelen 
in Limburg een dimensie 
missen. De felicitaties 
van de afgevaardigden 
van zusterverenigingen 
en van de leden van de 
EKPV konden meteen na 
de bekendmaking in ont
vangst worden genomen, 
voorzien van enige sug
gestieve cadeaus. 

Wij hopen nog lange tijd 
van de actieve ondersteu
ning van FilflAlbert te mo
gen profiteren. Nog
maals de hartelijke feli
citaties! 

http://www.nbfV.nl


AAN ALLE (TOEKOMSTIGE) VRIENDEN 
VAN JEUGDFILATELIE NEDERLAND 

De vereniging 'De Vrien
den van JeugdFilatelle 
Nederland' ijvert voor het 
verwerven van financiële 
middelen om de jeugdfi-
latelie in de gelegenheid 
te stellen meer initiatie
ven op het gebied van fi
latelie en educatie te ver
wezenlijken. 
De afgelopen jaren heeft 
men kunnen bijdragen 
aan mooie projecten, zo
als het scholenproject 
Onder de loep en de serie 
fantastische boeken voor 
de jeugd Het ABC van het 
postzegcluerzamelen. 
Het bestuur van de Vrien
den zet zijn deuren wijd 
open om JeugdFilatelle 
Nederland te helpen bij 
het grote evenement in 
Autotron Rosmalen dat 
in mei 2004, als JFN vijf
tigjaar bestaat, zal wor
den gehouden. 
Als u al lid bent van de 
Vriendenclub rekent men 
erop dat u vriend blijft. 
De jaarlijkse financiële 
bijdrage is minimaal 5 
euro (te storten op giro 

7862118 ten name van de 
Vereniging Vrienden 
JeugdFilatelle Nederland 
te Tilburg). Nieuwe leden 
kunnen zich aanmelden 
bij het secretariaat van de 
vereniging, telefoon 040-
2119654 in Eindhoven. 
Het e-mailadres is 
cloch7i2(a)jTeeIer.nI. 
Voor het eerste jaar geldt 
een minimumbijdrage 
van 12 euro. 
Het bestuur blijft zich in
zetten voor fondsvor
ming op grote schaal; 
doet u mee op kleine 
schaal, door iets extra's 
te geven voor het evene
ment in 2004 en/of door 
het werven van nieuwe 
vrienden. 
Binnen uw vereniging 
zijn er legio mogelijkhe
den om delen van gelde
lijke opbrengsten (kavels 
bij veilingen; verlotingen, 
restanten etc.) te doneren 
aan de Vriendenclub. U 
kunt zich hiervoor sterk 
maken en u daarmee on
derscheiden als een ware 
vriend. 

INTERNATIONALE BIJEENKOMST VOOR 
VERZAMELAARS VAN TSJECHOSLOWAKIJE 

De Vereniging voor Tsje-
choslowakije-Filatelie or
ganiseert ter gelegenheid 
van de tentoonstelling 
Amphilex 2002 in Amster
dam een internationale 
bijeenkomst van verza
melaars van Tsjechoslo-
wakije. Voor deze specia
le bijeenkomst worden 
behalve Nederlandse le
den ook de vrienden van 
de zusterverenigmgen in 
de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannié, Duits
land en de Tsjechische en 
Slowaakse Republieken 
uitgenodigd. 
De bijeenkomst bestaat 
uit twee delen: 

1. een middagprogram
ma met internationale 
sprekers; 

2. een gezamenlijk diner 
m buffetvorm. 

De bijeenkomst wordt 

gehouden op zondag i 
september 2002 in Pax 
Partycentre, Ferdinand 
Bolstraat 194 te Amster
dam, telefoon 020-
6713804 of 6734726. Pax 
Partycentre ligt op loop
afstand van de RAI, waar 
ookAmphilex 2002 wordt 
gehouden; het centrum 
heeft beloofd alle deelne
mers van een kaartje te 
voorzien, zodat ze weten 
hoe ze ter plekke moeten 
komen. Partners en 
vrienden van onze gasten 
zijn ook van harte uitge
nodigd deel te nemen. 
De kosten van deelname 
zijn als volgt: 

a. voor het gehele pro
gramma: 30 euro per 
persoon; 

b. alleen het avondpro
gramma: 25 euro per 
persoon. 

Als u in deelname geïnte
resseerd bent verzoeken 
wij u contact op te nemen 
met Hans van Doorema-
len, telefoonnummer 
0161-226507, faxoiói-
224850. 
Het verschuldigde bedrag 
kan worden overgemaakt 
op postgiro 4023792 ten 
name van de Vereniging 
voor Tsjechoslowakije Fi
latelie te Rijen. 

EVEN VOORSTELLEN: 
TIES KOEK 
Met ingang van dit nummer zult u voortaan op deze 
plek een artikeltje aantreffen waarin mensen die voor 
de Bond werken zich voorstellen. Ze vertellen wat 
over zichzelf, over hun functie binnen de bond, over 
de plannen voor de toekomst en natuurlijk over filate
lie. Als eerste komt de voorzitter aan het woord. 

'Sinds 1950 verzamel ik 
postzegels. Eerst de ge
hele wereld, zoals veel 
beginnende verzamelaars 
doen. Langzamerhand 
ging dat wat meer in de 
richting van een verza
meling waarin twee the
ma's centraal staan: 
brandweer (openbare 
orde en veiligheid, ram
penbestrijding) en rozen. 
Beide thema's zijn min of 
meer voortgekomen uit 
mijn beroepsbezigheden. 
Als burgemeester heb je 
alles te maken met de 
brandweer. Voordat ik 
burgemeester werd in 
Rheden heb ik diezelfde 

Noam: Ties Jan Koek 
Functie: Bondsuoorzitter 
Leejtijd: 62 
Beroep: burgemeester van 
Rheden 
Woonplaats: Dieren 

functie gehad in Win
schoten, waar een mooie 
rozentuin is. In 1987 
werd ik ook voorzitter 
van de Nederlandse Ro-
zenvereniging en in 1993 
algemeen voorzitter van 
de Koninklijke Maat
schappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde/ 
Groei&Bloei. Na mijn af
scheid en benoeming tot 

ere-voorzitter in 2000 
werd ik direct ingelijfd 
als voorzitter van de 
NBFV. In die functie kom 
je met alle facetten van de 
filatelie en het verzame
len van postzegels in 
aanraking. Van heel erg 
klein (zoals het zoeken 
van een zegel die nog in 
je verzameling ontbreekt) 
tot heel erg groot (als het 
onderhouden van contac
ten met FIP en FEPA). 
Ik wil als voorzitter pro
beren de Bond bestuur
lijk goed op orde te krij
gen en naar buiten een 
wervende kracht te laten 
uitstralen. We moeten 
nieuwe mogelijkheden 
benutten en samen met 
anderen bezien hoe we 
de toekomstvan deze 
fascinerende hobby kun
nen invullen. Door daar 
geloof in te hebben kun
nen we de filatelie op een 
enthousiaste manier pro
moten. 
Amphilex 2002 geeft ons 
daar legio kansen voor. 
We moeten mensen, net 
als destijds de VOC, ver
kenningstochten laten 
maken in de postzegel
wereld. Die wereld zal in 
Amsterdam RAI in al zijn 
hevigheid, duidelijk en 
indringend aanwezig 
zijn. Daar zullen alle mo
gelijkheden en richtin
gen voor verzamelaars 
zichtbaar worden, zoals 
de diverse thematische 
mogelijkheden. Op alle 
aspecten van de filatelie 
zal in Amsterdam de aan
dacht gevestigd worden. 
Dat moet ons met elkaar 
de kansen bieden om 
weer jaren verder te gaan 
met een hobby, die naast 
het stillen van de verza-
melhonger, in feite een 
stukje cultuur, een stukje 
wetenschap en een weg 
naar tal van interessante 
onderwerpen biedt.' 

BERT LANGHORST 
OVERLEDEN 

We wisten allen dat Bert 
erg ziek was; toch bleef 
er hoop op herstel. De 
laatste weken van juni 
ging zijn conditie echter 
snel achteruit. Uiteinde
lijk heeft hij de strijd ver
loren. Op zondag 30 juni 
2002 overleed de voorzit
ter van postzegelvereni
ging 'De Helm, Helmond 
en Omstreken'. 
Bert Langhorst werd lid 
van de vereniging op i ja
nuari 1980. In 1988 werd 
hij gekozen tot voorzit
ter; hij leidde de vereni
ging ruim twaalfeneen-

halfjaar. Hij werd een 
ware ambassadeur van de 
Nederlandse filatelie met 
functies binnen de Fede
ratie I.V. Philatelica en de 
NBFV. Binnen zijn ver
enigingwas hij een drij
vende kracht waarop 
nooit tevergeefs een be
roep werd gedaan. 
Zijn grote wens was om 
meer vrijheid in de filate
lie te brengen. 'Niets 
moet, alles mag' was zijn 
motto. Mede door zijn 
toedoen ontstond de 
open tentoonstellings
klasse. 
Binnen de Bond was hij 
de motor van de Com
missie Filatelistische 

Vorming. Hij zat vol 
nieuwe ideeën en zette 
zich enthousiast in voor 
de uitwerking van het les
materiaal voor de BBF-
cursussen. 
Voor zijn vele inspannin
gen werd hij onderschei
den met de Bondsherin-
neringsmedaille in zilver 
en benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nas-
sau. 
Wij zullen hem nog erg 
gaan missen. Bert was 
een duizendpoot die van f 
alle markten thuis was. » 
Hij was voor ons een 
groot man in Filatehe-
land. Hij ruste in vrede. 
Bestuur NBFV 



BEKERTOERNOOI NBFV TIJDENS 
POSTZEGELTOTAAL 

De Filatelistenvereniging 
Noviopost zal op zondag 
23 februari 2003, tijdens 
het evenement Postzegel
totaal in Nijmegen, het 
NBFVtoernooi 2003 or
ganiseren. Het toernooi 
wordt gehouden in de za
len van hetwijkcenrum 
'de Klokketoren'. 
Op dit moment wordt er 
al hard achter de scher
men gewerkt om het toer
nooi organisatorisch 
rond te krijgen. Van een 
aantal mensen is al be
kend dat ze zullen deelne
men; de vereniging zal 
zich ervoor inzetten dat 
er voldoende deelname 
zal zijn. Met name tijdens 
het afgelopen toernooi 
waren de deelnemers en 
het deskundige pubhek 
heel enthousiast. Het 
toernooi geeft een extra 
dimensie aan het begrip 
'postzegels verzamelen': 
het is leerzaam en educa
tief voor de kijker. Daar
naast stelt het toernooi de 
deelnemers in staat hun 
kennis over een bepaald 
onderwerp te verdiepen 
en in een presentatie van 
20 minuten filatelistisch 
te ondersteunen. 

Het toernooi is doorgaans 
bijzonder interessant en 
het verdient dan ook een 
groot publiek! 
Deelnemen aan het toer
nooi is gratis. Bovendien 
wordt de visuele onder
steuning (het maken van 
dia' s) kosteloos door het 
Audio Visueel Centrum 
van de Bond verzorgd. 
Ben deskundige jury be
oordeelt de presentaties; 
aan de diverse onderdelen 
ervan worden punten toe
gekend. De deelnemer 
met het hoogste aantal 
punten is uiteraard de 
winnaar. 
Het wijkcentrum 'de 
Klokketoren' is gevestigd 
aan de Slotemaker de 
Bruïneweg (hoek Munt
weg) in Nijmegen (tele
foon 0243552649). 
Hebt u belangstelling en 
bent u lid van een bij de 
Bond aangesloten vereni
ging? Neem dan contact 
op met de heer P.L.M. 
Grutters, Niek Engelsch
manlaan 90, 6532 CS Nij
megen, telefoon 024
3556644. Hij kan een en 
ander toelichten en hij 
kan u ook een reglement 
sturen. 

CURSUSSEN BEGELEIDING BEGINNENDE 
FILATELISTEN 

De voortgang van de cur
sussen BBF ondervindt 
op dit moment nog enige 
vertraging. Dit houdt ver
band met de productie 
van het benodigde cur
susmateriaal. 
Zodra het cursusmateri
aal gereed is zullen wij 
onze cursusleiders infor
meren op een bijeen
komst. Daarna zal het 
mogelijk zijn om de cur

sussen te vervolgen. 
Het ligt in onze bedoe
ling de cursussen in re
gionaal verband te orga
niseren, om vervolgens 
op een jaarlijkse bijeen
komst met u van gedach
ten te wisselen over de 
gang van zaken. 
Bent u een gevorderd fila
telist of fdateliste en 
heeft u belangstelling om 
dergelijke cursussen te 

NIEUWE AANWINSTEN BIJ DE SERVICE
AFDELING VAN DE BOND 

Er kunnen weer nieuwe aanwinsten van de Serviceaf
deling van de Bond worden gemeld. Het gaat om: 

Nr. 
0871 
121 

129 

130 

131 

Titel en prijs 
Voorafstempeling Nederland deel 10 (€9.00); 
Vliegende Hollander: Nieuwe Luchtvaart
catalogus, inclusief europrijslijst (€18.85); 
Studiegroep Velrandbijzonderheden: 
Handboek plaat en etsingnummers met nog 
vier toekomstige aanvullingen (prijs op 
aanvraag); 
Delbeke: De Nederlandse Scheeepspost 
1600igoo vol. 2, Nederland en het Westen 
(€65.00); 
Dehé: Veertig poststukken over de geschie
denis van de post in Waterland en Zaanstreek 
(€14.00). 

Luc van Dijk 

geven, dan is uw aanmel
ding aan het Bondsbu
reau van harte welkom. 
Wij nodigen u dan uit 
voor een informatief ge
sprek met de leden van 
onze commissie. 
Frans Leijnse 
Commissie Filatelis
tische Vorming 

ONDERSCHEIDING 
VOOR ARNO OOMIS 

Tijdens de Algemene 
Jaarvergadering van Les 
Cheminots Philatdistes 61 
Luxembourg op 24 maart 
2002 in Luxemburg is 
Arno Oomis onderschei
den met de 'Medaille van 
Verdienste'. Dit vanwege 
zijn enorme inzet voor de 
spoorwegfilatelie. 
Arno Oomis is bestuurs
lid van JeugdFilatelie Ne
derland, jeugdjurylid en 
aanspreekpunt voor de 
organisatie van het fes
tijn in Rosmalen in 2004. 
Kortom: een duizend
poot voor JFN en daar
naast nog actief voor de 
Spoorwegfilatelie. 
Het Bondsbestuur wenst 
Arno Oomis dan ook van 
harte geluk met deze on
derscheiding. 
Piet Alderliesten 

^^BlU^lgj^^ 
■ Enkele aanbiedingen uit onze nieuwe prijslijst: 

GnB 
■ P H 0 1 . Ned Antillen postfns de complete jaargangen 
■ 1961 Vm 1975 (nrs 318 t/m 517) 
| p H 0 2 . Sunname postfns de complete jaargangen 
1 1961 t/m 1975 (nrs 354 t/m 653) 
■ P H 0 3 . Prachtige startverzameling Indonesië, uitsluitend 
■ verschillende postfnsse complete series en 
1 blokken in mooi grootformaat stockboek 
1 Ruim 500, cat waarde voor slechts 
B P H 0 4 . Als voren, maar ruim 1000, cat waarde 
| p H 0 5 . Verzameling postfnsse postzegelboekjes 
■ totaal 50 verschillende van Nederland Ned Antillen 
1 en Sunname, hoge cat waarde voor slechts 
H P H 0 6 . Nederland tenminste 220 verschillende FDC's 
H onbeschreven in goede kwaliteit, met een cat 
1 waarde van minimaat 500, voor slechts 
| p H 0 7 . Nederland alle 98 combinaties uit alle 
1 14 toeslagboekjes (1983 t/m 1994) 
B compleet postfns (cat waarde 354.) voor 
| P H 0 8 . 100, besteld uit de aanbiedingen RG01/07 9 

■ Dan 50, cat waarde gratis (onze keuze) t/m 30/9 
■ (Ned&OG NVPH2002 overigens Zonnebloem 2002) ■ 

iNederland jaargangen 
onbeschreven FDC's 

1968 4,00 1 1985 3,00 
1969 7,50 1 1986 3,50 
1970 8,40 1 1987 6,75 
1971 8,80 1 1988 6,75 
1972 9,90 1 1989 5,50 
1973 5,40 i 1990 6,50 
1974 8,40 1 1991 10,00 
1975 3,20 1 1992 18,00 
1976 3,20 1 1993 19,00 
1977 2,70 1 1994 31,00 
1978 2,10 1 1995 26,00 
1979 1,60 1 1996 32.00 
1980 1,80 1 1997 32,00 
1981 1,50 1 1998 40,00 
1982 1,00 1 1999 44,00 
1983 2,50 1 2000 48,00 
1984 2,90 1 2001 60,00 

(excl blokken t/m 153A) 

lë^ngen zolang de^orraad strekt MJ 

21 

3 0 

4 9 

109

45,

59,

89,

0,

Aruba jaargangen 

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

postfns 
12,50 
9,00 

11,00 
11,50 
12,00 
12,00 
11,00 
12,00 
13,50 
15,00 
14,25 
20,50 
14,00 
18,50 
17,50 
16,00 

op 
FDC 
5,00 
5,00 
5,50 
5,50 
6,50 

10,00 
11,00 
10,00 
11,50 
12,50 
12,00 
20,00 

alle blokken en series N O 

■ Bestellingen b v k schriftelijk (of fax 0523610702) Tel 0523614978 
■ l 1 0022 30 uur) Franco boven 50, Bij vooruitbetaling op giro 4335 
HGratis pnjsliisten op aanvraag van Nederland, Ned Antillen 

Pzh. N. DE N E E F ^ ^ H 
Aruba S 

POSTBUS 

Nederland jaargangen 
luxe 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974X 
1975X 
1976X 
1977X 
1978 
1979 
1980 
1981 

postfns 
671/687 
688/706 
707/719 
720/735 
736/751 
752/763 
764/783 
784/810 
811/835 
836/853 
855/874 
876/898 
900/916 
918/936 
963/982 
984/000 
1002/23 
1025/41 
1043/62 
1064/82 
1084/06 
1128/49 
1151/70 
1172/89 
1191/13 
1215/35 

1237/52+a 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

X = incl 

1260/78 
1280/98 
1300/19 
1321/43 
1345/65 
1367/89 
1396/17 
1420/37 
1440/59 
1462/85 

59,50 
17,75 
9,00 

10,25 
15,00 
5,40 
9,00 
6,80 
1,85 
1,85 
1,95 
4,10 
1,50 
2,50 
3,40 
3,30 
3,00 
2,30 
4,90 
2 00 
4,50 
6,90 
4,80 
3,90 
6,00 
5,60 

33,50 
4,50 
6,40 
6,40 
6,70 
6,60 
9,20 
7,80 
6,50 
7,30 
8,60 

1515/40 14,50 
anummers 

G ook los leverbaar 

(vrijdag, zaterdag en 

BÜI>ERLAN| 
Postfnsse jaargangen O.G. 

Ned 
Antillen 

1975/76 
1976 1,60 
1977 9,00 
1978 4,75 
1979 5,50 
1980 6,50 
1981 6,00 
1982 16,50 
1983 13,50 
1984 17,00 
1985 15,00 
1986 13,50 
1987 19,00 
1988 14,00 
1989 22,50 
1990 27,50 
1991 31,50 
1992 29,00 
1993 24,00 

Rep 
Sunname 

25,00 

10,00 
3,50 
3,00 
7,00 
9,00 

10,00 
13,00 
10,00 
26,00 
33,00 
32,00 
31,00 
38,00 
37,00 
36,00 
39,00 
54,00 

1994 43,00 63,00 
andere jaren op aanvraag 
(excl luchtpost, brugparen. 
port en postzegelboekjes) 

Nederland Rolzegels 
los met 
nummer 

623Rf 
634Rb 
990R 2 50 

1011R 
1064RC 0,10 
1067R 0,15 
13e6Ra 0,60 
1411 Rb 0,70 
1488Ra 1,75 
1488Rb 2,35 
Aruba, Ned Antillen 

strook 
van 5 
2,20 
3,00 
3,50 
6,25 
0,55 
0,80 
2,20 
2,20 
7,50 
9,00 

Indonesië, 1 
Rep Suriname en Ned (FDC) 
ook in abonnement leverbaar 

maandag van 
822 franco i 4% korting 
uriname. 

1431 
Rep Suriname, Indonesië en diversen 

Ĥ r700 AC DEDEMSVAART 

Nederland 
complete sets 
combinaties 
uit boekjes 
(volgens NVPH) 

1 
2 
3 
4 
6 
6f 
7 
7f 
8 
8f 
9 
9f 

10 
lOf 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
29 
30 
31 
32 
36 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

3,00 
14,00 
2,00 
1,25 
3,00 

37 50 
1,90 
5,50 
3,00 
2,70 
7,50 
3,80 
4,00 
8,25 

12,00 
39,00 
24,50 

5 50 
2,50 
2,00 
4,00 
4,00 
3,00 
3,90 
3,60 
4,50 
4,30 
5,50 
5,20 
5,20 
7,80 
8,50 
3,60 

17,00 
10,00 
12,00 
13,50 

andere nrs 
op aanvraag 

Kerstvel pfr. 
18561875v 
voor 209,

^B ■ 
Nederland ■ 
boekjes 
I M x 
2 
3y 
3a 
4 
5 
6a 
6d 
6 e F 
6fFq 
6fFqT 
7a 
7b 
8a 
8 a F 
8b 
8bF 

10a 
l l a F 
12a 
13a 
14a 
14b 
14bT 
15a 
16ab 
17ab 
18ab 
29 
30 
31 
32 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4 2 
45 
46 
48 
49 
andere 

pfr 
5,00 
4,10 
1,30 
0,65 
0,55 
0,65 
1,50 

18,00 
1,15 

12,75 
14,75 
0,85 
1,60 
5,25 
4,30 
5,60 
8,90 
4,00 
7,00 
6,20 
8,20 
3,00 
2,00 
2,20 
0,95 
1,70 
2,15 
1,80 
1,80 
1,20 
1,50 
1,40 
1,70 A 
1,60 
4,50 • 
1,60 : 
1,60 ; 
1,80 ' 
2,05 \ 
2,50 1 
2 75 
2 75 
3,40 _ 
3,50 1 

nrs i 
op aanvraag K 
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Internationale Briefmarkenauktionen 

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

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

Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Hauses: 
• Faire Ankaufspreise 

• Finanzielle Leistungsfähigkeit und Bonität 

• Über 30 Jahre Markterfahrung 

• Ausgezeichnete Referenzen und internationale Kontakte 

• Bedeutender Auktions- und Handelsplatz Schweiz 

• Starker und stabiler Schweizer Franken 

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

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

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

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

http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch


met de euro op komst: 

f. f ipaar n u miLMiiceiii 

muntenalbums 
Kon Beatrix (+2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Juliana (+ doosje muntkaartjes) 
Kon Wilhelmina I 
Kon Wilhelmina II 

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

v e r z e n d i n g z o n d e r p o r t o k o s t e n ' 

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

tel.(0318)618074 co flix (0318) 651344 

Grote stock Nederland en Overzee 

Uitgebreide voorraad motief zegels 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede. 

Amphilex stand: 405 + 406 

Tel: 0318-6103 34 
Fax: 0318-65 1175 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 

576 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

1 
2 
3 
4 
7 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
19a 
20 
20» 
21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
38 
39 
40 
41 
44/47 
73/03 
119/34 
140/53 
154/86 
167/68 
169/83 
185/94 
200/14 
225/33 
314/18 
319/23 
338/43 

e 12 50 
€ 28 50 
€ 33 50 
€ 4150 
e 4150 
61490; 
€ 050 
e 060 
€ 35 
€11350 
e 2 50 
e 4 50 
e 18 75 
e 26 25 
e 13 60 
f 20 50 
€ 68 50 
e 6 85 
e 25 
e 17 25 
e 17 25 
€ 25 
€142 50 
e 3150 
e 19 80 
€ 1150 
€ 40 
€176 50 
€ 68 50 
€430 
€ 68 50 
€ 57 50 
€ 17 25 
€ 3150 
€200 
€125 
€ 180 
€ 4 75 
€ 3 50 
€ 6 25 

379"/82l' e 51 50 
383/85 
392/93 
394/96 
397/98 
399/01 
412/14 
421/263 

€ 4 25 
€ 2 25 
€ 2 50 
€ 12 50 
€ 1 50 
€ 2 30 
€ 13 50 

441 € 
442 € 
473/77 e 
478/86 € 
487/88 € 
492/02 € 
503/09 e 
510 € 
513 € 
524 € 
526/31 e 
532/37 € 
537a/50a€ 
557/70 € 
581/90 € 
591/97 € 
599/06 € 
620/23' € 
632/35 € 
637/51 € 
664/74 e 
675/76 e 
677/82 € 
683/87 e 
690/97 € 
707 e 
708/21 e 
736/41 € 
749/51 € 
752/57 e 
758/63 e 
764/68 e 
772/78 € 
779/87 € 
789/91 e 
792/96 € 
799/04 € 
809/14 € 
817 € 
819/21 € 
822/26 € 
831/38 € 
839/43 e 
851/54 € 
862 e 
863/65 € 
878 € 
886 e 

Monaco Postfns volgens Yvert et Tellier 
1125 
175 
175 
4 
9 25 
2 50 

22 50 
3 50 
2 
115 
3 95 
2 90 

22 50 
7 50 
5 75 
2 30 
2 75 
2 50 
1 
4 75 
2 90 
1 75 
1 50 
175 
2 
115 
5 25 
150 
2 
5 60 
1 25 
125 
515 
150 
2 25 
1 25 
210 
4 25 
1 
2 
125 
6 25 
315 
150 
1 15 
2 90 
115 
1 75 

887/89 € 
905/09 e 
910/13 € 
916 € 
933 € 
934/38 € 
939/45 € 
946/47 € 
973/79 € 
981/83 € 
984/85 e 
986/91 € 
992/96 € 
997/02 e 
1006/09 € 
1018/28 € 
1035/36 € 
1037 € 
1056 € 
1062/63 € 
1064 e 
1065 € 
1066 € 
1076/77 € 
1084/92 € 
1093 € 
1097 € 
1098/00 € 
1101/02 € 
1103/11 € 
1115/16 € 
1121/22 e 
1123 € 
1124 € 
1125/32 € 
1141/46 € 
1147/51 € 
1152/60 € 
1161/62 € 
1163/64 € 
1167/71 € 
1172/73 € 
1174 € 
1175/80 € 
1181/85 € 
1190/95 e 
1196/97 € 
1198 € 

125 
150 
125 
2 25 
6 75 
3 95 
2 
175 
3 90 
2 60 
115 

12 60 
7 25 
6 75 
135 

14 25 
1 25 
195 
4 25 
1 25 
125 
125 
1 75 
175 
5 75 
2 50 
2 
2 
150 
5 65 
1 15 
150 
1 15 
2 25 
4 
5 25 
3 40 
4 
3 40 
3 40 
3 65 
2 85 
2 
4 80 
2 30 
4 75 
2 75 
1 45 

1200 € 
1208 e 
1209/13 € 
1218/23 € 
1226 € 
1232 € 
1241/44 € 
1245/46 € 
1247 € 
1251/52 e 
1253/63 € 
1265/69 € 
1272' e 
1280 € 
1286/87 € 
1288/89 € 
1290/94 € 
1295/96 € 
1297 € 
1298 € 
1306/11 € 
1329/30 € 
1335/37 € 
1339 € 
1340/41 e 
1342/43 € 
1344/48 € 
1349/51 € 
1352/54 e 
1355 € 
1356 € 
1357 € 
1359 € 
1360/64 € 
1367 € 
1371 € 
1371/84 € 
1385/86 € 
1387/88 e 
1389/92 € 
1398/99 € 
1404/11 € 
1416/17 € 
1418/19 € 
1420/24 € 
1425 € 
1433/34 e 
1435/36 € 

130 
170 
310 
2 30 
4 
2 25 
7 85 
2 90 
170 
145 
4 
5 60 
3 65 
2 25 
2 80 
140 
510 
1 70 
170 
1 10 
9 25 
2 85 
2 
110 
2 55 
170 
5 60 
2 60 
125 
110 
1 10 
1 10 
3 70 
510 
3 50 
145 
2 40 
3 40 
1 70 
4 25 
170 
2 60 
130 
110 
5 60 
1 70 
3 65 
155 

1437/45 € 
1446/47 € 
1448/49 € 
1455 e 
1456/58 e 
1483/87 € 
1522/27 € 
1528/29 e 
1541/42 € 
1564a € 
1575/76 € 
LPI e 
2/7 € 
8/12 e 
13/14 e 
15/18 € 
19/21 € 
22/27 € 
36/41 € 
45/48 € 
49/50 € 
59 € 
60 e 
63/65 e 
70 € 
71/72 € 
73/78 e 
80 e 
82 € 
83 € 
84 € 
85 e 
86 € 
87/90ä 6 
91 e 
96 € 
97/99 € 
100/03 e 
104 € 
Blokken 
1 e 
7 € 
8 e 
15 e 
16 € 
17 e 
20 € 
21 € 

595 
105 
160 
2 50 
145 
5 
6 25 
2 80 
2 80 
3 40 
2 25 

25 
5 75 
145 
4 70 
4 35 
175 
8 65 

12 95 
5 70 
8 60 

1980 
1135 
310 
1 10 

16 75 
46 75 

2 20 
110 
1 10 
2 20 
1 
1 10 

27 50 
1 
1 

15 
9 95 
5 50 

73 80 
7 30 
3 35 
2 25 
4 25 
5 60 
4 
3 70 

23 
24 
26 
27 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
39a 
51 
54 
55 
56 
58 
62 
Preo 
11/18 
19/22 
23/26 
30/33 
34/37 
38/41 
42/45 
46/49 
50/53 
54/57 
58/61 
62/65 
66/69 
82/85 
Port 
1/7 
4 
8/10 
11/12 
13/16 
18/26 
27/28 
29/39 
56/62 
63/70 
71/72 
73/74 
83/86 

€ 1 70 
€ 4 25 
e 4 
€ 3 40 
€ 2 25 
€ 3 35 
e 2 80 
€ 3 35 
€ 310 
e 4 50 
e 3 35 
€ 19 50 
€ 4 50 
€ 4 50 
€ 4 50 
€ 5 60 
€ 4 25 
€ 5 35 

€ 16 25 
€ 7 95 
€ 2 60 
€ 170 
C 6 65 
€ 2 
e 2 
€ 2 
€ 2 50 
e 145 
€ 145 
€ 145 
€ 2 
e 2 25 

€386 50 
€378 50 
€205 
€ 740 
€ 145 
€ 23 25 
€133 50 
€ 28 50 
e 360 
€ 115 
€ 165 
€ 2 25 
€ 160 

Bestellen graag schriftelijk of telefonisch of per fax | 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 
_ 

Kwangc 

S.J.C, den Oudsten 
>drec !f 195, 3564 PD Utrecht 

Tel./Fax 030-2618720 
Giro 2162775 

Bank 62.51.98.573 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 16 en 17 augustus 2002 
haar 121® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar 

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

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

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

Vraag onze gratis catalogus aan " 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


i 
Holland Köln Londen New York 

,«v*^ MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert regelmatig veilingen. 
Onze eerstvolgende veiling vindt plaats op 

2002 
dè 161-ste postzegelveiling te Eindhoven in Motel Eindhoven 

vrijdag 6 septembe 

Bezoek dan onze stand voor verdere informatie. 
Ons veiling aanbod is altijd zeer groot met topnummers, 

collecties, partijen enz. Nederland en Overzeese gebiedsdelen bieden wij 
zeer gespecialiseerd aan met uitgebreide stempel- en poststukken rubrieken. 

Dagelijks kunt u inzenden, neem vrijblijvend kontakt op! 
U krijgt altijd een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 

Voordat u een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld 
en gepresenteerd in onze luxe catalogus en een renteloos voorschot is tot 

ieder bedrag mogelijk. 

MONDIAL 
OSTZEGELVEILINGE 

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

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

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


IMA-
Met ingang van dit num
mer is 'Filatelie' een ru
briek rijker: Maximafilie. 
Het ligt in de bedoeling 
(het gaat om een proef) 
voortaan nieuwe Neder
landse maximumkaarten 
te melden. De redactie 
van deze rubriek komt in 
handen van Edward 
Froon van de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie te liggen. 
Deze eerste aflevering 
werd echter samenge
steld door Wim RofFel-

Wat is maximafilie? 
Het verzamelen van 
maximumkaarten heet 
maximajihe. Het is een 
door de Federation Interna
tionale de Philatelie (FIP) 
erkende vorm van verza-

SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
INFO: MGR. P.J. WILLEKENSLAAN 65, 2283 CM RIJSWIJK 

melen, die al meer dan 
honderd jaar bestaat. Om 
een toepasselijk voor
beeld uit de wereld van de 
Maximafilie te geven: 

Een maximumkaart be
staat uit drie elementen 
die samen één geheel 
vormen: 

1. een postzegel; 
2. een prentbrieficaart; 
3. een afstempeling. 

De postzegel moet op de 
beeldzijde van de prent-
brieficaart zijn geplakt. 
Op het moment van af
stempelen moet de zegel 
nog frankeergeldig zijn. 
De prentbrieflcaart be
hoort een zo groot moge
lijke overeenkomst met 
het zegelbeeld (of een 
onderdeel daarvan te ver
tonen), maar een uitver
groot zegelbeeld of een 
reproductie van de zegel 
is niet toegestaan. 
De plaats van afstempe
ling moet rechtstreeks 
betrekking hebben op 
het thema van de post
zegel. 

Visuele verrijking 
Waar beleeft een postze
gelliefhebber het meeste 
plezier aan? Wegstoppen 
of meebeleven? Veel ver
zamelaars houden alleen 
maar hun nieuwe zegels 
bij; ze 'parkeren' hun ver
worvenheden in een in-
steekboek of album. 
Maatje kunt ook iets kie
zen datje dichter bij het 
onderwerp brengt en dat 
- letterlijk en figuurlijk -
meer tot de verbeelding 
spreekt: maximafihe! De 
zegels komen dan beter 
tot hun recht. Postzegels 
zijn maar zo klein: de 
ontwerper moet vaak 
fragmentarisch werken 
en dat gaat ten koste van 
de duidelijkheid. De 
maximumkaart daarente
gen zorgt voor een visu

ele verrijking die voor een 
grotere voldoening bij 
het verzamelen kan zor
gen. 

Moderne aanpak 
TPG Post brengt de laat
ste jaren steeds meer the
matisch getinte zegels 
uit. Ook jongeren komen 
aan hun trekken, onder 
meer dankzij de recente 
strip- en cartoonzegels. 
In deze eerste aflevering 
van de rubriek 'Maxima
filie' haken we niet in op 
de actualiteit, maar ma
ken we een keuze uit 
maximumkaarten die in 
de afgelopen jaren ver
schenen. Ze illustreren 
het motto van deze ru
briek: 'Maximafilie, voor 
een betere kijk op post
zegels!' 

57i 

1.25-27 augmtus 2000: 
Sail 2000 
Een prachtobjert uoor maximum
kaarten de 'Alexander uon Hum
boldt' met speciaal Sail-stcmpel 

2 .2 juli 2001: 
Verhuinigel 
De ontujcrpcr koos uoor een persoon 
m de uorm van een huis, de kaart 
(Lou Beech, 1989 'House ujith 

face') haakt daar op m 

3.13-14 oktober 2001: 
Strippostz^cls from en Jerry) 
Tijdens de FILA-beurs m Antwerpen 
gaf PTT een bijzonder stempel uit; 
heel toepasselijk. 

4 .14 maart 2001: 
Tussen tuice culturen 
Van dcjoto u;erd de postzegel ge
maakt, uiaarbij de boodschappen
tassen het loodje legden 

5. 5 opril 2001: 
MaxEuwe 
De uiereldkampioen schaken (1935-
'37) en president uan de werdd-
schaakbond FIDE (i970-'78), afge
beeld op een kaart uit het Max 
Euuje-Centrum; q^cmpclma Am
sterdam 

6.27 november 2001: 
Kortingzigels 
Het stukje toren op een van de kor-
tinazegels bleek qfkomstifl te zijn 
van de abdij van Clervaux (Luxem
burg) 

7. 25 oktober 199g: 
Macslandtkennfl 
Dcjoto van deze kaartgecft veel 
aanvullende in/ormatie over de be
scherming van ons land tegen het 
urater 

8 .24apn l2oo i : 
Zomerzqel ('tiokkcntuin', Mien 
Ruys) 
De afstempeling is op deze kaart 
vermeldt de naam Dedemsvaart, de 
plaots ujaar de tuin zich bevindt. 

9 .25 maart 200: 
Voetbal2(gel 'Euro 2000' 
Een echte dne-eenheid, de voetbal 
staat centraal op de postzegel, op de 
kaart èn in de ajstempeling 



s^S^W^ 

Gerda & Hugo De Beul 
Lange Nieuwstraat 113 

2000 Antwerpen 
S 03/232.16.37 

Fax: 03 / 232.16.37  Email: filatis2.debeul@yucom.be 

In onze zaak vindt elke verzamelaar wat hij zoekt. 
Een greep uit ons aanbod : 

• "feime stock België gebruikt en ongebruikt. 
WestEuropa gebruikt en ongebruikt ^ 

*^ Breed gamma aan thematisch materiaal.^ ^ 
Abonnementendienst binnen en buitenland. 

Grote voorraad speciale aanbiedingen op basis van*^ 
regelmatig bijgewerkte lijsten. 

^ Alle merken benodigdheden en catalogi. 
IV^nten, bankbiljetten, telecards en postkaarten. 

* ISK

België Postfris. Volledige jaargangen volgens Officiële Catalogus 
r 
W 
b 
t 
™ 

'S 

p 
» 
b 
■F 
n 
p 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

€ 49.00 
€ 151.00 
€ 56.00 
€ 22.50 
€ 25.50 
€ 14.75 
€ 135.00 
€ 41.00 
€ 198.50 
€ 378.75 
€116.00 
€ 145.00 
€ 592.50 ' 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

€141.25 
€170.00 
€ 60.50 
€112.50 
€122.50 
€170.00 
€ 26.50 
€ 99.00 
€ 18.75 
€ 14.75 
€ 11.25 
€ 10.00 
€ 8.00 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

7.65 
6.25 
6.00 
15.40 
20.50 
7.75 
10.50 
8.25 
7.75 
14.00 
16.00 
10.25 
9.75 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

12.50 
17.00 
20.50 
23.50 
13.00 
25.50 
24.00 
28.50 
18.75 
24.50 
22.50 
47.50 
22.50 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

24.50 1 
22.50 
32.50 
31.50 
38.50 
42.00 
45.50 
88.00 
80.00 

€116.00 

SPECIALE AANBIEDING EUROMUNTEN: 
de 12 landen in mooie blisterverpakking € 120,00 

lë 579 

mailto:filatis2.debeul@yucom.be


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

'KK-

KILOWAAR MET VEELAL 2 0 0 0 / 2 0 0 1 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland : met toeslag en tiogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Sl<andinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen ; grote variatie + hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waanden 
W.Europa : onuitgezocht 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 45,00 + € 3,50 porto / Orders boven € 45,- portovrij 
Levering onder rembours + € 5,75 porto Filatelistische frankenng 

Korting voor grotere partijen op aanvraag 
Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 

Giro rek.nn 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19 07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 624S GH EYSPEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Ogr 
Ö,/U 
3,7U 
Ö,2U 
U,t)Ü 
/,0U 
y,bu 
4,6Ü 
8,7Ü 

/,3Ü 

250 gr 
21,50 
34,00 
20,00 
26,00 
16,00 
24,00 
11,50 
21,80 

10,00 
18,25 
7,00 
6,60 

I k g 
77,20 

127,50 
72,50 
96,00 
63,50 
86,50 
36,50 
73,00 

36,50 
88,20 
23,00 
25,00 

POSTZEGELHANDEL 

QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

.LETi Dff̂ TE^^MD©^ÄL 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625. 

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

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ÄU\ND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet littp://pzlironh.filasoft.nl Tel. 0313-419041 

PZH RON HERoCrlEIT E-mail:pzhronh@bart.nl 

510 
Postzegelhandel 'Wien' 

• postfrisse motiefzegels, 
(gratis prijslijsten met Michel-nummers) 

• zichtzendingen thematische poststukken 
zonder enige koopverplichting 

Postbus 22517, 1100 DA A'DAM. tel. en fax 020 - 6974978 
e-mail: wien(g)chello.nl www.wien.nl 

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

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

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

mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.wien.nl
mailto:vph-wph@zonnet.nl
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VALSE DUBBELDRUKKEN NOG 
STEEDS ALS MISDRUKKEN TE KOOP 

Onderzoek toont malversaties duidelijk aan 
D O O R H . W . V A N DER V L I S T A I E P , A S S E N D E L F T 

Jn 1979 gaf de Nederlandse 
PTT een zegel uit die de aan
dacht vestigde op het be

staan van de Kamers van Koop
handel in ons land. De zegel, 
die werd ontworpen door Ben 
DuijvelshofF, werd gedrukt in 
tweemaal twee kleuren op de 2
kleurenoffsetpers van Joh. En
schedé in Haarlem. Het ging 
om de combinaties rood/don
kerblauw en lichtblauw/groen. 

Opvallend veel aanbod 
Op een bepaald moment wer
den van deze zegel 'misdruk
ken' te koop aangeboden via 
postzegelveilingen. Nu is en 
was het bekend dat bij drukkerij 
joh. Enschedé de controle op 
gedrukte postwaarden bijzon
der nauwgezet wordt uitge
voerd. Dat er af en toe wel eens 
een onvolkomenheid  dat wil 
zeggen een vel met niet alle ge
drukte kleuren of een vel dat ge
deeltelijk of in het geheel onge
perforeerd bleef buiten de 
drukkerij belandt is niet zo ver
wonderlijk, als u weet hoeveel 
kubieke meters papier soms ge
moeid zijn met de uitgifte van 
één en dezelfde emissie. 
De hoeveelheid zogenaamde 
misdrukken van de zegel uit 
i979i gewijd aan de Kamers van 
Koophandel in Nederland, is 
echter opvallend. Zo'n groot 
aantal kon nooit langs de regu
liere weg buiten de postzegel
drukkerij terecht zijn gekomen. 
Nu had ik misdrukken van deze 
zegel al meermalen gezien, zo
wel met schuine als met rechte 
dubbele bedrukking van de 

^ rode drukvorm. Soms was ook 
° aan de achterzijde, dus op de 
S gom, een vervuiling of zelfs een 
•^ 'complete rode druk'te consta
^ teren. 

^ Eerste keuring 
S In aprih 989 kreeg ik de eerste 
^ zogenaamde misdruk ter keu

= ring voorgelegd. Inde corres

'^ pondentie met de toenmalige 
3 secretaris van de Bondskeu

5 ringsdienst (BKD), de heer 
^ K. Kouwenberg, werd op 9 april 
"■ 1989 het volgende vermeld (ik 

582 "'"̂ ^̂  
[...] drukuitschot of gemaakt met 
opaquestiften, ben nog met Joh. 
Enschedé in correspondentie, te

ruggave volgt later [...] 

Al in 1997 zette de auteur van de nu volgende bijdrage, 

de filatelistisch expert Hendrik van der Vlist, zich aan het 

schrijven van een artikel over de vervalste dubbeldrukken 

van de Nederlandse Kamers van Koophandelzegels uit 

1979. Destijds kwam het er door omstandigheden niet 

van, maar nu wordt de geschiedenis van dit dubieuze 

materiaal uitvoerig door hem beschreven. 

In het rapport van 25 april 1989, 
dat ik hier verkort weergeef, 
wordt het volgende vermeld: 

[...] ongebruikt met versmering 
van inkt, een zgn. dubbeldruk. 
De zegel, zowel de een als de an

der, is een gemaakte vervalsing 
toonbaar met de volgende filters: 
Ilford 404 (groen): tweede kleur 
geeft andere reactie, 'punten' ste

den, zijn verschillend van vorm, 
duidelijk te zien via dit filter, 
'rondingen' niet juist, niet over

eenkomend met origineel; 
blauwgroen filter, geeft dezelfde 
reactie bij doorzicht; Ilford 25 
(rood): originele rood is nog her

kenbaar, tweede rode kleur vol

komen verdwenen; ander rood 
filter: nagenoeg zelfde reactie 
[...] 

En: 

[...] Volgens opgave Enschedé en 
Postmuseum is de rode drukkleur 
na de donkerblauwe gedrukt. 
Deze twee samen zijn op samen

druk in Postmuseum te vinden. 
De rode kleur geeft een andere, 
meer metallische reactie te zien, 
vooral de bovenste strepen heb

ben een andere vorm en een heel 
andere rode kleur. Zijn gemaakte 
en dus vervalste zegels [...] 

Tot zover het rapport van 
25 april 1989. In mijn losse aan
tekeningen van destijds staat 
het volgende vermeld: 

[...] blauwgroen filter: zie opmer

kingen Ilford 404 groen; vragen 
werden gesteld aan mevrouw 
Tambour, PTT Haarlem, de heren 
Kamphuis, Postmuseum, en De 
Haan, Joh. Enschedé Haarlem [...] 

Helaas heb ik van geen van bei

de een duidelijke foto in mijn 

1. Eerste keurintj (198g); tujee uerschillendc uer

ualste dubbeldrukken. 

bezit {afl)eelclingi). Dit is heel 
verklaarbaar: mijn apparatuur 
was op dat moment gewoon
weg nog niet zo geavanceerd. 
Van één zegel heb ik wel een 
duidelijke foto (afbeelding!). 

2, Uituerflrotin^ tweede ze^el (keuring 1989). 

In 1991 werd onder kavelnum
mer 874 in de februariveiling 
(de 46ste) van Postzegelveiling 
Friesland een blok van twaalf 
zegels geveild met zeer vette, 
brede, schuinoplopende ban
den op de plaats waar de tekst 
en de waarde behoren te staan. 
Een bijzonderheid bij deze ze
gels is dat de zogenaamde per
foratieschaduw tussen deze 
banden nauwelijks of niet vetter 

is! (aßeeldingj) 
Naderhand heb ik nog verschei
dene van deze zogenaamde 
'dubbeldrukken' aangetroffen 
in het aanbod van verschillende 
Nederlandse postzegelvei
lingen. Zelfs in het maandblad 
'Filatelie' van april 2000 
(pagina 244) werd nog gespro
ken van een 'spectaculaire af
wijking in blok van vijfentwintig 
KVKzegels'. 

Tweede keuring 
In 1993 kreeg ik wederom een 
zogenaamde dubbeldruk ter 
keuring aangeboden; ditmaal 
ging het echter om een paar. 
Omdat ik in de tussentijd de 
beschikking had gekregen over 
geavanceerdere apparatuur (zo
als een stereomicroscoop, in
clusief camera met opzettube) 
en bovendien zelf een Nikonca
mera met macroobjectief had 
aangeschaft, werd het onder
zoek op een andere wijze uitge
voerd dan in 1989. Wel werden 
echter nog steeds dezelfde ba
sisonderzoekmethoden toege
past. Dat moest ook wel, an
ders is het niet mogelijk om een 
vergelijking te maken met vroe
gere onderzoeksresultaten. 
Uit de correspondentie die ik 
op 22 februari en 24 maart 1993 
onderhield met de toenmalige 
vicevoorzitter van de BKD (de 
heer P.F.A. van de Loo) en ae 
eerdergenoemde heer Kouwen
berg van dezelfde dienst, citeer 
ik het volgende: 

[...] Ned. 1181  is weereen mani

pulatie, het rood moet veel klei

ner zijn dan het nu dubbele 
beeld, dit lijkt meer qua formaat 
op het blauw (N.B.: verticale zgn. 
perforatiepengat  Vt), onder UV

licht een andere kleur en gloed, 
volgens mij weer gemaakt met 
hulpmiddelen in de grafische in

dustrie voorradig. Zal hiermee 
anders eens naar Enschedé gaan 
[...] 

En: 

[...] de zgn. dubbeldruk is een 
pure vervalsing. Heb in het Post

museum de verschillende kleu

rendrukken, de samendrukken 
en de proeven gezien. Gezien 
onze foto's met verschillende 
kleuren licht en filters, moet ik 
concluderen dat het een speciaal 



3 Ef n kopie van de fotopagina uit de 46ste zitting van Postzegelueilin^ Fnesland (februari iggi^ 

gemaakte versie is. Heb overigens 
bij de NPV (N.B.: Nederiandsche 
Postzegelveiling Amsterdam - Vt) 
afgelopen maandag nog meer van 
dit soort rommel gezien, de stand 
was nu naar rechts in plaats van 
naar links, de kleurendruk was 
ook nog aan de achterzijde; de 
inkt is dermate dik en opvallend, 
alsof het erop is gesmeerd, dat dit 
eigenlijk niet met de normale off-
setpers te realiseren is, deze ver-
smeert het veel meer. De conclu
sie derhalve is; dit is een zgn. 
dubbeldrukvervalsing, gedrukt 
met een kleur inkt die wat golf
lengte niet overeenkomt met de 
originele drukkleur. [...] 

En: 

[...] Ned. 1181, dit is een verval
sing ten nadele van de verzame
laar. De kleur komt niet overeen 
met het originele rood van de 
drukkleur van het zegel, de zgn. 
variant komt in verschillende vor
men voor, links lopend, rechts lo
pen, iets verschoven naar boven 
enz. [...] 

En: 

[...] De secretaris heeftin zijn be
richt aan de inzender de verval-
singsopdrukken 'rode ontsierin
gen' genoemd, wat echter niet 
juist is. [...] 

Tot zover de berichtgeving over 
deze zogenaamde dubbeldruk 
In paar. 
De inzender van het bewuste 
paar zond het in 1993, nadat het 
keurlngsonderzoek was ver
richt, naar een verenigingsvei
ling met het verzoek het te vel
len. Hij vermeldde daarbij uiter
aard dat het om een vervalsing 
ging. De veilinghouder had een-

ter zo zijn bedenkingen over die 
'valsheid' van het paar en stuur
de het weer terug naar de inzen
der. 
De veilingmeester was het blijk
baar niet geheel eens met het 
oordeel van de BKD, vooral om
dat de schuine dubbeldruk-
schaduwperforatie vrijwel over
eenkomt met die van het origi
neel; hij zond op 5 augustus 
1993 een brief aan joh. En
schedé te Haarlem met daarin 
het verzoek om nadere informa
tie over de afwijking. Hij had 
niet meer de beschikking over 
het originele paar en zond daar
om een fotokopie. 
Vla PTT Post Filatelie (afdeling 
Produkt-en Procescontrol 
Emissiezaken Haarlem) ont
ving de veilingmeester als ant
woord dat er veel vervalsingen 
bekend zijn van deze Kamers 
van Koophandel-zegels. Ook 
werd In de brief vermeld dat het 
verschil in kleur van de gebruik
te Inkten kenmerkende verschil
len zijn. 
Overigens kreeg Ik deze Infor
matie in de vorm van een bijla
ge van de brief dd. 6 mei 1994, 
toegezonden door de eigenaar 
van het zegelpaar. Het comple
te onderzoek van dit paar wordt 
uitvoerig behandeld In het twee
de deel van dit artikel. 

Op 22 maart 1994 had Ik een 
onderhoud met de toenmalige 
Produktmanager PTT Post Fila
telie en de Product- en Proces
controller Emissiezaken PTT 
Post Filatelie In Haarlem. 
Tijdens dit gesprek liet Ik de bel
de heren alle foto's zien die ik 
tijdens de verschillende onder
zoeken had gemaakt, aange
vuld met de daarbij behorende 
verslagen. De Proauct- en Pro

cescontroller Emissiezaken 
meldde dat hij een brief had 
ontvangen van de eigenaar van 
het paar, maar dat hij deze nog 
geen antwoord had kunnen ge
ven. Overleg met Joh. Enschedé 
hierover was nog gaande. 
Op diezelfde datum heb Ik de 
Product-en Procescontroller 
Emissiezaken een uitvoerige 
brief gestuurd, met daarbij alle 
gemaakte foto's (gerangschikt 
op bladen), de kopieën van cor-
respondentiebrleven en ko
pieën van de verslagen. In die 
brief wordt gerefereerd aan de 
correspondentie van 9 april en 
25 april 1989 en die van 
22 maart en 24 maart 1993; er 
wordt onder meer het volgende 
vermeld: 

[...] Bijgaand vindt u een vel met 
originele foto en de door mij ge
constateerde extra opdruk, zijnde 
vervalsingen (blad i); 
(blad 2) - vel met twee foto's, 
waar overheen een getekende 
overlay van de zgn. dubbeldruk; 
tevens de gemaakte foto met regi
stratienummer; 
(blad 3) - vel met vier foto's, 
waarbij het bewuste object via een 
zgn. driepunts koudlichtbron be
licht werd; ieder uiteinde van het 
lichtpunt kreeg een glazen kleur-
filter, nl. een rode, een blauwvio-
lette en een groene; door afscher
men van een bepaalde lichtkleur
uitstraling werd een gedeelte van 
het totale licht tegengehouden, 
bekend bij het reproduceren van 
een kleurenmodel voor de druk-
vormvervaardiging. 
(blad 4) - vel met vier foto's waar
bij de bovenste twee eveneens 
werden belicht met een deel van 
het totale licht door afscherming 
van de bewuste glazen kleurfil-
ters; de onderste twee foto's zijn 
gemaakt met gebruikmaking van 
normale kleurenfilters voor de 
lens van de camera, 
(blad 5) - vel met twee foto's 
waarbij gebruik gemaakt is van 
verlichting van het object via een 
kwartslamp, waarvoor uv-filters 
werden geplaatst. 

Deze opsomming leidde tot de 
als volgt geformuleerde gevolg
trekking: 

Uit het geheel kan geconcludeerd 
worden, dat de rode inkt van de 
zgn. dubbeldruk een andere inkt-
samenstelling heeft dan de oor
spronkelijke rode drukinkt tij
dens het bedrukkingsproces van 
de blanco vellen. Vooral foto nr 4 
(blad 3) en nr 2 (blad 4) laat dit 
duidelijk zien. 

En: 

Als Enschedé toch mocht conclu
deren dat het in haar drukkerij is 
gedrukt, waarbij men door de
structie van één van de bewuste 
zegels moet overgaan om inkt 
van het zegel af te schrapen voor 
onderzoek, kan dit alleen maar 

op niet-legale wijze zijn geschied. 
Diegene die de drukvorm heeft 
aangemaakt, heeft vermoedelijk 
een film op de plaat (ofFsetplaat -
Vt) gelegd, deze niet aangezogen 
tijdens het kopiëren, misschien 
zelfs enigszins heeft bewogen om 
een breder beeld te verkrijgen en 
vervolgens deze plaat gebruikt 
voor het OVERDRUKKEN van de 
reeds bedrukte vellen. Een schui
ne stand van de OVERDRUK zou 
tevens een schuin invoeren van 
het vel inhouden, dit zou tot 
moeilijkheden voor de drukker 
leiden, de schuine overdrukvorm 
is gecreëerd door de film schuin 
op de plaat te leggen. [...] 

En tot slot: 

[...] Overigens hadden de door 
mij bij de NPV geziene 'dubbel-
drukken' ook drukinktvervuiling 
aan de achterzijde. In de perfora-
tiegaten zat ook doorgelopen 
rode inkt. Wat eigenlijk al in
houdt dat het aangebracht is NA 
het perforeren van de vellen. Ho
pelijk hebt u voldoende informa
tie om Joh. Enschedé misschien 
te weerhouden om de door mij 
geziene 'vervalsingen ten nadele 
van de verzamelaars' als echt te 
laten doorgaan [...] 

Tot zover de citaten uit de brief 
van 22 maart 1994. 
Op 6 mei 1994 ontving Ik van 
de eigenaar van het ter keuring 
ingezonden paar een brief Hij 
schreef dat hij de zegels inder
tijd ter keuring had voorgelegd, 
maar dat het daar niet bij was 
gebleven. Als bijlage zond hij 
een kopie van een orlef van 
1 oktober 1993 die hij aan PTT 
Post Filatelie had gezonden, sa
men met het antwoord daarop, 
dat van 18 aprih 994 dateert. 
PTT Post Filatelie vermeldt hier
in een gedeelte van het onder
zoeksrapport van Joh. Ensche
de Security Printing in Haarlem. 
Aan het slot van zijn brief 
schrijft hij (de eigenaar van het 
vervalste paar dus): 

[...] Daar uw oordeel nu onder
schreven is door het laborato
riumonderzoek van Joh. Ensche
de Security Printing, dacht ik dat 
u het misschien wel leuk zou vin
den om dit te lezen [...]. 

In de brief van 18 april 1994, die 
afkomstig is van de Product- en 
Procescontroller Emissiezaken 
van PTT Post Filatelie, staat let
terlijk het volgende: 

[...] Uw postzegels zijn door het 
laboratorium van Joh. Enschede 
Security Printing te Haarlem on
derzocht. Daar is men tot de con
clusie gekomen dat het oordeel 
van de heer Van der Vlist van de 
Bondskeuringsdienst volkomen 
juist is en het hier dus om een 'va
riant' gaat en dus niet (vet van mij 
- Vt) om een misdruk welke tij
dens het drukproces is ontstaan. 



Letterlijk vermeldt de tekst van 
het onderzoeksrapport:"... met 
gebruik van een andere rode inkt 
dan voor het drukken van de op
laag gebruikte, één van de 4 druk
vormen is 'nagedrukt', met ande
re woorden dus, een imitatie van 
eenmisdruk." [...]. 

De conclusie is duidelijk: het is 
nagedrukt; het is dus een verval
sing\ Naar aanleiding van zijn 
brief van 6 mei 1994 zond ik de 
eigenaar een uitvoerige rappor
tage; ik vermeldde hierin onder 
andere het volgende: 

[...] Zoals u uit bijgevoegd mate
riaal kunt opmaken, heb ik bij 
mijn onderzoek wel degelijk de 
vorm van de zgn. 'overdruk of 
misdruk' laten meespelen [...] 

En: 

[...] Zoals in de brief aan de Pro
duct en Procescontroller Emis
siezaken PTT Post Filatelie ge
schreven, heb ik inmiddels diver
se variaties gezien van deze zgn. 
'misdrukken' bij verschillende 
veilingen. Alleen heb ik tot nu toe 
hierover slechts door diverse me
dedelingen bij diverse veiling
houders en verzamelaars hieraan 
ruchtbaarheid gegeven, ondanks 
dat worden deze vervalsingen 
nog steeds in veilingen en op 
beurzen aangeboden. Helaas... 

De eigenaar van het paar ant

woordde hierop met een brief 
van 23 mei 1994; hij schreef on
der meer: 

[...] Onder een vervalsing heb ik 
mij altijd voorgesteld dat er dan 
sprake is van de een of ander die 
als het ware bij zich thuis de ver
valsing produceert. In het onder
havige geval blijkt echter sprake 
te zijn van een manipulateur die 
[...] werkzaam is bij de firma Joh. 
Enschede zelf [...] 

En: 

[...] De kleur bewijst dat er met de 
zegel geknoeid is. De manipula
teur moet een goed vel(deel) gehad 
hebben, waarmee hij vervolgens 
aan het knoeien is geslagen. Ik ver
onderstel dat hij daarbij gebruik 
heeft gemaakt van de apparatuur 
van Joh. Enschede. Wat ik niet be
grijp is dat iemand die zo dicht bij 
hetvuur zit, deabsurde fout begaat 
om een ändere kleur inkt te gebrui
ken. Een zo scheve rode ontsiering 
(deze term stamt van mij) in de ori
ginele kleurwas al spectaculair ge
noeg geweest. Waarom heeft hij 
dan een andere kleur gebruikt? 
Had hij geen toegang tot de origi
nele? [...]. 

Ook de verenigingsveiling
meester had inmiddels van de 
eigenaar te horen gekregen 
wat het resultaat van het on
derzoek was. De veilingmees
ter deelde mij per brief van 
8 juli onder meer mee: 

[...] Als deze zegels met overdruk 
vervalst zijn, dan moet de verval
ser dicht bij de bron zitten, daar 
de diverse afmetingen nauwgezet 
overeenkomen met de originele 
druk. Dit lukt een vervalser van 
buitenafzonder de beschikking te 
hebben over de originele plaat 
nooit. Omdat zowel de eigenaar 
als ik van mijzelf dat een boude 
bewering vond, zeiden we dan 
moet het drukuitschot zijn. Om 
de zegel te kunnen veilen, moet er 
voor de duidelijkheid toch meer 
zekerheid komen en ziedaar: de 
correspondentie begon. [...] 

Het onderzoekproces 
De originele zegel is gedrukt op 
de tweekleurenoffsetpers in de 
samendrukken blauwen rood 
(verder omschreven als '1 ' , zie 
aßeelding4) en lichtblauw en 
groen ('2', zieo/beeW/Vig5). 
Door de totale samendrukken 
'i'+'2' ontstond het zegelbeeld 
(zie ajbeelding 6). In welke volg
orde er werd gedrukt 'i'+'2' or 
'2't'i' valt niet meer na te gaan; 
deze informatie is destijds wel
licht niet genoteerd en in ieder 
geval niet aanwezig bij de proe
ven en drukvellen in het Mu
seum voor Communicatie. 
De vervalsing is gedrukt met 
een andere rode inkt dan de nor
male oplageinkt. Dankzij het 
feit dat de vervalser de beschik
king had over de originele film 
diebestemd was voor de rode 
drukvorm, heeft hij een gemani
puleerde offsetdrukplaat kun
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Lmks; 4 Proefdrukken blauiü en rood plus samendruk uan de on^inelcn 
(opname 1995, Museum uoor Communicatie) 

Linksonder: 5 Proefdrukken iichtblauu; en ^roen plus samendruk uan de 
originelen (opname 1995, Museum uoor Communicatie). 
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nen vervaardigen. Naar mag 
worden aangenomen zijn de af
drukken die nij maakte vervaar
digd op een proefpers. Hierop 
kon de vervalser ae verschillen
de vervalsingen vervaardigen 
die hij nodig had, zoals schuine, 
vette en andere soorten 'vervuil
de' afdrukken. Omdat er voor 
een zegeloplage een bepaalde 
hoeveelheid inkt wordt aange
maakt waarvan het restant na 
het drukken uit de inktbakken 
wordt schept (om te worden 
vernietigd of in het inktmagazijn 
te worden opgeslagen voor het 
geval er nog moet worden nage
drukt), had de vervalser niet de 
beschikking over de originele 
inktkleur. Omdat rode inkt veel
vuldig gebruikt wordt in de druk
kerij heeft hij een bij de originele 
druKkleur passende inkt geno
men. Deze bleek naderhand 
zie het onderzoek  toch duidelij
ke verschillen te vertonen. 
Dat de vervalsingen inderdaad 
bij Johan Enschedé zijn vervaar
digd blijkt uit het volgende. 
Na afloop van een dialezing die 
ik in 1994/1995 hield bij de 
Haarlemse postzegelvereniging 
'Op Hoop van Zegels' (onder
werp: 'het herkennen van ver
valsingen') kwam één van de le
den naar mij toe. Hij vertelde 
me dat hij bij drukkerij En
schedé werkte en dat een aantal 
medewerkers de bewuste ver
valsingen hadden vervaardigd. 
Nadat was vastgesteld dat de 
bedoelde medewerkers verval
singen hadden gemaakt werden 
ze ontslagen. Het verenigings
lid bevestigde me dat mijn ver
haal over de vervalsing klopte! 

Onderzoek en resultaten 1994 
In de bij dit artikel afgebeelde 
serie foto's worden de resulta
ten van het onderzoek uit 1994 
in beeld gebracht: 
Aftieeldingj: origineel; 
Afbeelding 8: paar met dubbel
druk; 
Afbeelding 9; de door mij gete
kende overlay van de zoge
naamde dubbeldruk, passend 
op de originele zegels van de 
dubbeldruk; 

7, On^melezegel (opname in i g g j uoor keurinij) 
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Aßeelding 10: driepunts koud
licht belichting via rood, blauw
violet en groenfllter van een 
deel van de vervalsing; 
Aßeelding 71; projectie van het 
rode en blauwviolette deel van 
het (witte) licht (groene deel te
gengehouden), verkrijging van 
zgn. magenta kleur; de drukker 
noemt dit de magenta druk
vormkleur. Het rood vertoont 
nog geen verschillen; 
Afbeelding 12: projectie van het 
rode en groene deel van het 
(witte) licht (blauwviolette deel 
tegengehouden), verkrijging 
van zgn. gele kleur; de drukker 
noemt dit de gele drukvorm
kleur. Het rood vertoont nauwe
lijks verschillen, alleen in de 
'donkerte' (verzadiging) of ' in
tensiteit' van de kleur; 
Afbeelding iy. projectie van het 
blauwA/ioTette en groene deel 
van het (witte) licnt (rode deel 
tegengehouden), verkrijging 
van zgn. cyaankleur; de drukker 
noemt dit de cyaan drukvorm
kleur. Te zien i sdater to t nu toe 
nog geen duidelijke verschillen 

in de originele en de 'nagedruk
te' rode vorm zichtbaar is. Al
leen omdat er zo'n dikke rode 
inkt op het papier is 'gesmeerd' 
lijkt het wat verschil op te leve
ren. 
Ajbeelding 14: projectie van al
leen het blauwviolette deel van 
het (witte) licht (rode en groe
ne deel tegengehouden); ver
krijging van gemengde (deur. 
Het rood is bijna overal 'violet/ 
paarsachtig'; 
Afbeelding 75; projectie van al
leen het groene cleel van het 
(witte) licht (rode en blauw
violette deel tegengehouden); 
verkrijging van een andere ge
mengde kleur. Het originele 
rood en het rood van de zoge
naamde 'dubbeldruk' blijkt nu 
ineens een hele andere kleur
samenstelling te hebben; de 
vervalste is veel bruiner; 
Ajbeelding 16: na opname met 
een speciaal groenfllter voor 
de lens, l lforcl404 groen, ont
staat eveneens een heel andere 
kleurenreproductie van het 
rood. 

Uit het voorgaande blijkt dui
delijk dat de zogenaamde dub
beldrukken gemaakt zijn met 
een andere kleur rood; het gaat 
derhalve om nadrukken of ver

valsingen. Het is ook duidelijk 
dat ze werden vervaardigd na
dat de normale (vier)kleuren
drukken waren afgewerkt. 

Andere onderzoekresultaten 
I n mei 1994 werd nog een ande
re 'variatie' ter keuring aange
boden, ditmaal met verschoven 
rode druk naar rechtsonder. Dit 
had tot gevolg dat de waarde
aanduiding '45 c.' dichtliep 
(afl}eelding iy), de KvKsteden 
een soort 'komeetstaart' heb

'«■■»■i «■■■m ■■■•^ 5SS 
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17. Detdilopname vervalste dubbeldruk (45C.+ balk naar rechtsonder vcrschouen, derde keuring, 1994) 
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i 8 De Kamer van Koophandelsteden hebben een soort komeetstaarf (derde keuring, 1994) 

ben (afbeelding 18} en er een 
vette dikke streep over de on
derzijde van de zegel loopt (af
beelding 79). Aan de achterzijde 
is een restje van de rode inkt te 
herkennen (afbeelding20). 
In augustus 1997 werd een vel
deel te koop aangeboden bij 
een bekende Amsterdamse vei

ling. De desbetreffende veiling
houder stelde mij in de gelegen
heid ook dit materiaal te onder
zoeken en er foto's van te ma
ken. Ook in dit geval ging het 
om een veldeel dat was 'be
drukt' met dezelfde rode, niet
originele kleur rood (afbeelding 
2i). Ook de gomzijde bleek te 

l«l«NpiPVMIillilfH«iliiP«lllfllli|l 

zijn voorzien van rode drukinkt, 
overeenkomend met die van de 
extra rode inkt aan de voorzijde 
(afbeelding 22). Het veldeel is 
zelfs iets geplooid. 
De veilinghouder gaf het veldeel 
terug aan de inzender met de 
opmerking dat het hier een ver
valsing betrof Wat er verder 
met dit veldeel is gebeurd, of 
wie dit in zijn/haar bezit heeft 
weet ik niet. Hopelijk is het niet 
in kleine delen gescheurd die 
alsnog bij veilingen of aan ver
zamelaars zijn aangeboden. 

Tot slot 
Zogenaamde 'dubbeldrukken' 
van de zegel van de Kamers van 
Koophandel zijn vervalsingen, 
die indertijd werden vervaar
digd dooreen of meer mede
werkers van Enschedé in Haar
lem. Het is geen officiële dub
beldruk; we kunnen ze louter en 
alleen beschouwen als verval
singen. Hoeveel vellen ofvelde
len er zijn bedrukt is niet be
kend gemaakt. Dit materiaal be

Lmks. 19 Verualsfe dubbeldruk met uctte, dikke 
streep ouer de onderzijde uan de zegel. 
Rechts 20 Kleursmetten op de achterzijde 

hoort ook nooit in een catalo
gus als zogenaamde dubbel
drukken te worden opgenomen; 
naar ik mag aannemen zal dit 
ook niet gebeuren, in welke ca
talogus dan ook. 
Ik hoop hiermee het fabeltje 
van de zogenaamde 'echte 
dubbeldrukken' van de emissie 
'Kamers van Koophandel' te 
hebben ontzenuwd. 
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21 Veldeel van uijfhen zegels met uerualste dubbeldruk (voorzijde, opname augustus 1997) Rechts 22 Achterzijde van hetzelfde veldeel, gomzijde vertoont eengespiegeld patroon (opnome augustus 1997) 



Over 4,000,000 hits to our websites every month! 

Free to collectors 
• Information ] 
•Price Guides 
•Newsletters 
•Free to buy and sell on 
Stamps at Auction 

• One stop shop for 
publications and i 
accessories , 

•Competitions and I 
promotions 

•Access to millions of ! 
collectors worldwide 

For Dealers 
• Free links to 

Collector Café 
• Advertising opportunities 
• Sponsorship 
• Access to millions of 

collectors worldwide 
• Free newsletter 
• Free price guides 
• Archive of articles and 

research 
• Free to buy and sell on 

Stamps at Auction 

www.allworldstamps.com/ni 

• Stanley Git)bons online catalogue. 
• Searchable äaiabase witti over 

370,000 prices. 
• Build your stamp portfolto with 
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• Links to dealers buying and selling 

stamps listed. 
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www.stanleygibbons.com/nl 

• Purchase directly online  M~~' s<«>L"r eibbon. 
guaranteed secure site. 

• New items being put up 
daily. 5,000 items added 
in the last month 

• Full range of products 
and services covered. 

• Special offers, competitions 
and giveaways. 

• Stamps, auctions, catalogues, 
magazines, accessories and 
newsletters. 

• Share price, broker's 
newsletters and stock 
exchange releases. 

• Search by country, year 
orSG number. 

www.stampsatauction.com/nl 
• Just 3 clicks to bid. 
•Thousands of lots 

added weekly. 
• Collectors and Dealers can 

put up unlimited lots free 
of charge. 

• Global marketplace. 
• Gold Star service 

authenticated by 
Stanley Gibbons. 

• Stamp Safe  giving you 
security when buying 
and selling. 

• Email newsletter detailing 
items of interest and prices 
realised. 

• Multilingual site. 
• Email alert on new items. 

www.stampcafe.com/nl 
• 260 countries with uptodate 

new issues and issues 
from 1994. 

• Regular newsletter giving 
updated information. 

• Only approved issues listed. 
• Thematic information is 

searchable on site. 
• Offers and promotions by 

postal administrations. 
• Stamps, publications and 

accessory offers now on site. 
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www.frasersautographs.com/ni 

• Over 60,000 autographs and 
memorabilia items listed with 
images. 

• Competition to win a free 
signed photo. 

• Online auctions. 
• Easily searchable database. 
• Email newsletter detailing 

new stock. 
• Autograph Agency  private 

and public signings by stars. 
• Free delivery when you order online. 
• Three for two offer. 

www.gibbonsstampmonthiyLcom/nl 
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• Archive of over 500 past articles ~ ' 
 regular additions. sS 

• Clubs and Societies' news. S 
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• Opportunity to contribute 

articles, news items, etc. 
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• Over 1,500 dealer links. 
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• Archive of collectible articles 
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• Infonnation on specialist 
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• Price guide and online 

auction coming soon. 
• Opportunity to contribute articles, 

news and prices. 
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Internationaal 
Postzegelsalon 

Georganiseerd door de Belgische 
Beroepskamer van 

Postzegelhandelaren vzw 

met deelname van de Belgische Post 
De Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2003 zal 

er u samen met onze eerste CD-ROM OBP 
in primeur worden aangeboden. 

Tentoonstellingspark 
Paleis 10 - Heizel 
BRUSSEL - België 

Ontdek het velletje, uitgegeven t.g.v. 
PHILEURO 2002, met een niet aangenomen ontwerp 

van een Belgische postzegel. 

6-7-8 december 2002 
Vrijdag van 13 u. tot 18 u. 
Zaterdag van 10 u. tot 18 u. 
Zondag van 10 u. tot 18 u. 

- Gratis toegang -

Info : B.B.K.P.H. Centrumgalerij 343, B-1000 Brussel 
Tel.: 00 32 2 223.00.86 - Fax : 00 32 2 223.25.07 

info@bbkph.be - www.bbkph.be 

Rene Hillesum Filatelie 

+ Van het 
rtV*^^ Vi-

,Aan hat 

C9»« toternattonaj d« ia C r X . 
P»l«l» liii CnjiMll 

Veilingen / auctions 15-09-2002 
Nederlandsche Roode Kruis 
Co l lec t ie Dr. T.H. Siem 

Sheraton & Peet 
Incl. Jan Dekker Stock 
C o l l e c t i e J.P. V i s s e r 

Boekenland 
C o l l e c t i e B i b l i o P h i l 
Postbus 170, NL-4700 AD Roosendaal 
T: +31 165 52 71 30 * F; +31 165 52 71 94 
m b 8 0 2 @ f i l a t e l i e . d e m o n . n l 

WW w . f i I a t e I j s t . c o m 

#65N.V.P.H> 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te vu^elkom 

op 

DE INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS 
IN DE RAI AMSTERDAM, 

VAN 30 AUGUSTUS TOT EN MET 
3 SEPTEMBER 2002 

Ter gelegenheid van het 150 jarig (1852-2002) 
bestaan van de Nederlandse Postzegel. 

AMPHILEX 2 0 0 2 BIEDT 
Ruim 200 beursstands van handelaren, uit binnen 
en buitenland. Waaronder 65 NVHP-handelaren. 

2 
Meer dan 2000 m kaders met verzamelingen van 

ruim 330 verzamelaars. 
In de Ere-hof een selectie uit de privé-collectie van 

H.M. Koningin Elizabeth van Groot-Brittanië 
en andere vermaarde collecties. 

Alle dagen bijzondere Poststempels, met onder 
andere buizenpost stempel. 

VOC en Fepa dag, met stempels. 
Dag voor de Jeugd. 

Gratis taxaties op het podium 

Locatie Amsterdam RAI: Holland Complex 
Hallen 9-10-11. Van vrijdag 30 augustus tot en met 

dinsdag 3 september 2002 Is de RAI dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur 
• Toegangsprijs: € 5,-
• Passe-Partout: € 10,-
• Kinderen Vm 12 jaar gratis 

Elke entreekaart is tegen bijbetaling van € 12,50 
aan te vullen met een catalogus van de tentoonstelling in 

combinatie met het jubileumboek "port betaald". 
Een cultuurgeschiedenis van de eerste 

Nederlandse Postzegel 1852-2002. 

Bezoek AMPHILEX 2002: een fantastisch slotstuk van 
Uw zomervakantie. 

mailto:info@bbkph.be
http://www.bbkph.be
mailto:mb802@filatelie.demon.nl


^ LeuiMÉurm 
Interessante aanbiedingen van 
LEUCHTTURM tijdens AMPHILEX 2002 

SF-voordrukalbum Nederland 1990-2001 
In dit album is de geschiedenis van de Nederlandse postzegels vanaf 1990 tot en 
met 2001 exact weergegeven. De voordrukbladen met glasheldere klemstroken passen 
in de groene draaistiftband PERFECT. De banden zijn op de rug voorzien van de 
opdruk ,NEDERLAND' in goud. 

Bestelnummer: 3 1 2 / 6 - 7 SF Prifs: € 97,50 

Classic - FDC Album 
FDC-album in de Clossic-uitvoering. Prachtige met de hond vervaardigde kunst-

leren band in het formaat 228 x 145 mm. Album voor verzamelaars van FDC's, 
ansichtkaarten en postwaardenstukken. Het album bevat 50 glasheldere, week-

makervrije dubbelzijdige etuis met zwarte tussenfolie voor 100 
verzamelobjecten. Leverbaar in de kleuren: koningsblauw, 

bordeauxrood en dennengroen. 

Bestelnummer: CLFDC 2 + kleur Prijs: €7,50 

Classic Euro-muntenalbum 
Met de hand vervaardigde CLASSIC-band. Prachtige donkerblauwe kunstleren band met schitterende 
kleurenafbeeldingen op de voor- en rugzijde (in kartonnen beschermhoes). Het album bevat 

6 Euro-muntbladen van dik donkerblauw karton met uitsparingen 
voor de Euro-munten. Uitschuifbore Hord-PVC - stroken dekken 
de munten of. Geschikt voor de Euro-muntensets uit 12 landen 
(2 sets per blad). Een informatieblad is bijgesloten. 

Prijs; Bestelnummer: CLAS EURO BL 

Beschermcassette voor het Euro-muntenalbum 
Optima Classic<assette in kunstleer. Beschermcassette voor het Classic Euro-muntenalbum. 

Uitvoering in blauw kunstleer. Voor ander Classic-albums ook leverbaar in de kleuren: 
bordeauxrood en dennengroen. 

Bestelnummer: CLOP KA BL Prijs: € O , 3 0 

Aanvullingsets voor de Euro-muntenalbums 
Twee neutrale muntbloden voor in totaal 4 landen. Stickersets met afbeeldingen van vlaggen en 
met jaartallen (1999 t / m 2005). Romeinse cijfers voor rugnummers op de banden. 

Bestelnummer: MBL EURO 8 / 2 Prijs: € 4 , 9 5 

Deze aanbiedingen zijn ook leverbaar bij U'w Vakhandelaar. 

€19 ,95 

H O B Ë U Ó 
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LEUCHHURM Bureau in Nederland: 
Uitgeverij Zonnebloem B.V. • Haarlemmerstraat 74 • 2181 HD Hillegom 



Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2002 
(verschijnt begin oktober) 
moeten uiterlijk op i septem
ber 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. 

TENTOONSTEIUNGEN 
EN MANIFESTATIES 
• Nog tot en met 31 oktober: 
PhiloNed, 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.phuantd.nl ofvraag in
formatie bij Piet Dees, email 
deesws6i@wxs.n\, telefoon 
0235623858. 
• 23,24 en 25 augustus: 
Fallingbostel (Duitsland). 
HeidcPosta 2002, postzegel
tentoonstelling (Rang 2) ge
organiseerd door het Verband 
Nicdcrsdchsischer Philotelistcn en 
het NordiDcstdeutschen Philate
listenvcrband. HeidmarkHal
le, An der HeidmarkHalle i. 
Thema's: op 23/8 Tag der Ju
gend, 24/8 Tag der Heide en 
25/8Tag derVogeluiclt. 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 hetjubi
leum '150 jaar postzegels in 

01 Nederland'. Randstadhal, 
° Deltahal en Hollandhal van 
~ Amsterdam RAI, Europa
■> plein. Eenkaderexposities in 
^ de wedstrijdklasse. Stands 
^ van postadministraties en 
tj, handelaren. Openingstijden: 
= op alle dagen van 10 tot 17 
~^ uur. Toegangsprijs: €5.00 per 
~ dag, €10.00 voor een passe
= partout. Kinderen tot en met 
^ 12 jaar gratis. Inlichtingen: 
— VOF Amphilex 2002, Kamer 
" AA 1170, Postbus 30250, 
2 2500 GO 'sGravenhage. Zie 
ï ook de speciale Amphilexpa
"• gina's in dit nummer van Fi

jWn • 7 en 8 september: 
Kalmthout (België). De Brie
ucnbeurs Internationaal, beurs 
voor poststukken. Erasmus 
Atheneum, Ganzendries 14. 
Openingstijden: op zaterdag 

7/9 van II tot 18 uur en op 
zondag 8/g van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer. 
• 20,21 en 22 september: 
Leipzig (Duitsland). Philatelio 
met T'card & MünzExpo. Infor
matie: KölnMesse Ausstel
lungen, Postbus 210760, D
50532 Köln (Duitsland). 
• 21 september: 
Rijswijk (NBr). Tentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
i2'/2jarig 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 LimpKi
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, eraail hfln.vo
gels@planft.ni. 
• 18,19 en 20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2002, na
tionaal postzegelverzame
laarsevenement met tentoon
stelling in de categorieën i, 2 
en 3, alsmede leugdklasse, 
Propagandaklasse en ika
derklasse. Americahal, Laan 
van Erica. Uitgebreide infor
matie volgt t.z.t. in Filatelie. 
Aanmelding sluit op 31 mei 
2002. Inlichtingen: L.L. Lou
werse. Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 2811T Reeuwijk, 
telefoon 0182395103. 
• 26 en 27 oktober: 
Schiphol. Ecncnucertigste Dag 
uan de Aero/ilatelie, propagan
da tentoonstelling georgani
seerd door 'De Vliegende 
Hollander'. Aviodorae (toe
gang: € 6.80). Thema: '75 
Jaar De Postduif Ca. honderd 
kaders. Tentoonstellingsen
velop (twee formaten) en ge
legenheidsstempel van TPG 
Post. Enveloppen kunnen 
worden besteld door overma
king van €3. op Postbankre
kening 402628 tn.v. de 
Stichting Tentoonstelling 
Vliegende Hollander te Pij
nacker. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: LE.C.M. Dek
ker, Postbus 157, 2640 AD 
Pijnacker, telefoon 015
3617845. 
• 2 en 3 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2002, 
tentoonstelling (categorieën 
2 en 3, alsmede ikaderin
zendingen) in het kader van 
de Dag uan de Postzegel 2002. 
Huygenscollege, 2e Gonst. 
Huygensstraat3i, 1054 NN 
Amsterdam. Ca. 250 kaders, 
handel aanwezig. Opening
stijden: op zaterdag 2/11 van 
10 tot 17 uur en op zondag 
3/11 van 10 tot 16 uur. Infor
matie: mevr. A.C. Hooger
huisvan Schellen, Van Baer

lestraat I4bv, 1071AW Am
sterdam, telefoon/fax: 020
6734323. 
• 23 en 24 november: 
Dieren. Themanifestatie'02. 
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 
Groenewegstraati8i, 1442 
NG Purmerend, telefoon 
0299425078, emailadres 
struik.p@planet.nl 
• 27, 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apeldoorns Eindc
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 19 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
ganisatie© cindcjaarsbeurs.nl of 
op de site u)U)U).eindejaars
beurs.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 18 augustus: 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 24 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Oldenzaal. De Boom, Bent
heimerstraat43,1017. Tele
foon 0541518026. 
• 25 augustus: 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.3016.30. Te
lefoon 0486474197. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
• 31 augustus: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat9,1017. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• I september: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 

12, g.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. Te
lefoon 0492534793. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks
gebouw, Walplantsoen 14, 
1116. Telefoon 0343

573649
• 7 september: 
Geldermalsen. Al Barid  jilote
listiscfie contactgroep Islamitische 
Wereld, De Gentel, Genteldijk 
34, 9.3015. Telefoon 0348
481070. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43, ioi6 Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 8 september: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9,3012.30. Telefoon 
0493691428. 
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 29,1016. Tele
foon 0255522310. 
• 14 september: 
Bilthoven. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. Pleinzaal 
bij Noorderkerk, Laurillard
laan 6,1016. Telefoon 0346
572593 (na 19 uur). 
Haaksbergen, 'tjemen
schoer. Sterrenbosstraat 2, 
1017. Telefoon 0547
363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
SteenbergenWelberg. De 
Vaert, Kap, Kockstraat54,10
15. Telefoon 0167523361. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• 15 september: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr

eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0414367786. 
• 21 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,1016.30. Tele
foon 0504092874. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Markelo. De Heverkamp, 
0547363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 22 september: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 1016. Tele
foon 0365291178. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat 1,13.3016.30. Te
lefoon 0486474197. 
• 23 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 
• 28 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,1016. Telefoon 
0172613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30, Te
lefoon 0181415640, 
Deventer. Wijk en Zalencen
trum, J. van Vlotenlaan 85, 
tijden onbekend. Tele
foono570652596. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,1016.30. 
Telefoon 0786209088 (na ig 
uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,1216. Telefoon 
0306011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 29 september: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat2,1116, 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, 
• 2 oktober: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarstraat, 13.3017. Tele
foon 0713614198. 
• 5 oktober: 
Groningen. Huize Patrimo
nium, Berkenlaan, 1016, Te

http://www.phuantd.nl
mailto:hfln.vogels@planft.ni
mailto:hfln.vogels@planft.ni
mailto:struik.p@planet.nl
http://cindcjaarsbeurs.nl
http://beurs.nl


lefoon 050-5712929 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2240201. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13 15-16.30 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-429154. 
Spijlcenisse. De Zuidwester, 
P J. Bliekstraat i, 10-16. Tele
foon 0181-643045 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 10-15. Tele
foon 023-5643024. 
• 6 oktober: 
Aarschot (België). Stadsfeest
zaal, Demervallei, 9-17. In
lichtingen I Jadot, Spoor
wegstraat 17, 3200 Aarschot 
(België). 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.30-12 30. Telefoon 
0493-691428 
Harmeien. H.I.-gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11-
16 Telefoon 030-6011918. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, 9 30-12.30. 
Telefoon 073-5498049 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700 
• 8 oirtober: 
Velserbroek. Sporthal Pol
derhuis, Vestingplein 58,10-
16 Telefoon 023-5382274. 
• 12 oktober: 
Dieren. NFVSkandinauie 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16 Telefoon 020-
6329018. 
Ede. De Kei, Peppelersteeg 
12, tijden onbekend. Tele
foon 0318-416160 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16 Telefoon 023-5613929 

(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
i6. Telefoon 010-5916747 
Utrecht. Intertiationole Verza-
melmarkt Veemarkthal, Sart-
reweg, 9.30-17. Telefoon 
030-2886891 
• 13 oktober: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8,9.30-12.30 Telefoon 
0493-691428. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,10-14 Telefoon 
0297-289322. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt Veemarkthal, Sart-
reweg, 9 30-17. Telefoon 
030-2886891. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks-
gebouw, Walplantsoen 14, 
11-16. Telefoon 0343-
573649. 
• 19 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Delfzijl. Het Aquariom, Zee-
badweg3,10-16. Telefoon 
0596-626213. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,10-16. 
Telefoon 071-4030659. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,10-16. Telefoon 
0184-421023. 
Stadskanaal. De Eendracht, 
Poststraat 32,10-17 Telefoon 
0599-615072 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
0348-452311. 
• 20 oktober: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan88i, 11-16 Tele
foon 030-6011918. 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22,10-16. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr-

eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17 Tel 045-5415088. 
Nijmegen. Clubgebouw Ste-
vensgaarden, Vossenhof 55, 
10-16. Telefoon 024-
6413608. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0414-367786. 
• 26 oktober: 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16 Telefoon 
030-6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Zeewolde, Sfinx, Flevoweg 
69,10-17. Telefoon 036-
5298126 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat i, 10-16. Telefoon 038-
4216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 
• 5, 6 en 7 september: 
Berlijn (Duitsland). Heinrich 
Kohler, Postfach 3680, 65026 
Wiesbaden (Duitsland) 
• 6 en 7 september: 
Enschede. Veiling 169 Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053-
4335500, fax 053-4341094. 
• 15 september: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur (gehele UJereld, ind 
'Bibliophil') Boekenland, 
Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, 
e-mail hillcsum@fiTatelist com 
Roosendaal. Poststukken en 
postfleschiedenis (incl nalaten
schapjan Dekker, J P Visser en 
Pfeiffer (TPO). Sheraton & 
Peeel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, 
e-mail hillesum(3)jïlatelist com 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2 5 0 8 AC DEN HAAG 
E-MAIL.KEES VERHULSTCpWANADOO.NL 

Bijzondere poststempels 
De stempels die tijdens 
Amphilex 2002 zullen 
worden gebruikt, werden 
in de vorige aflevering 
van deze rubriek al ver
meld, inclusief afbeel
dingen. Voor alle zeker
heid worden ze in het 
speciale Amphilex-deel 
van dit nummer nog eens 
getoond. 

Pro-Phil 2002 
In Helmond zal op 28 en 
29 september 2002 de 
tentoonstelling Pro-phil 
worden gehouden, met 
daarin opgenomen Lim-
philex XXXIV (op zondag 
29 september). 
Over het kasteel in de af
beelding van het stempel 
kan ik het volgende mee
delen. Helmond kreeg 
omstreeks het jaar 1232 

Pro-Phü 2002 

28-29 september 2002 

stadsrechten. In de oude 
burcht van het stadje had 
onder anderen hertogin 
Maria van Brabant haar 
domicilie. Zij was een 
dochter van hertog 
Hendrik I van Brabant, 
die in 1220 de heerlijk
heid Helmond kocht. 
Maria stichtte het Cister-
ciénzerklooster Binde
ren, waardoor in de loop 
der tijd het landbouware
aal m Helmond fors toe-

De naam Helmond zou 
een samenstelling kun
nen zijn van hel, dat laag
gelegen plaats betekent, 
en mond, dat een ver
sterkte plaats aanduidt. 
De oude burcht heeft 
wellicht Helmond gehe
ten. De naam kan heel 
goed zijn overgegaan van 
de burcht op de nederzet
ting, die uitgroeide tot de 
huidige stad Helmond. 
Het fraaie kasteel, dat 
Jan III van Berlaer circa 
1400 voltooide, kwam in 
de plaats van de burcht, 
die sindsdien " t Oude 
Huijs' heet. Tegelijkertijd 
met de bouw van het 
nieuwe kasteel legde Hel
mond verdedigingswer
ken aan in de vorm van 
wallen en een gracht. Het 
kasteel maakte deel uit 
van de vestingwerken. 

Roosendaal. Spec veiling 'Het 
Nederlandse Rode Kruis' (coli dr 
T H Siem). René Hillesum Fi
latelie, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, e-
mail hillesum@filatelist com. 
• 25 t/m 28 september: 
Wiesbaden (Duitsland). 
Heinrich Kohler, Postfach 
3680, D-65026 Wiesbaden 
(Duitsland). 
• 15 en 16 november: 
Enschede. Veiling 170 Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053-
4335500. fax 053-4341094. 
• 13 en 14 december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013-
5800434, fax 013-5800435. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

13 augustus: 
Verrassingszegels Velletje van 
twaalf dezelfde zegels van 
€0.39; onderwerp Flevoland. 
30 augustus: 
Verrassingszegels Velletje van 
twaalf verschillende zegels 
van €0 39, onderwerp: de 
twaalf Nederlandse provin
cies (onder voorbehoud). 
30 augustus: 
i50jaar postzegels 
Derde uitgifte t.g.v. '150 jaar 
Nederlandse postzegels', ver
schijnt tijdens Amphilex 2002 
(30 augustus tot en met 3 
september 2002) Velletje van 
twee verschillende gegomde 
postzegels van €0.39 
24 september: 
Industrieel er^oed 
Velletje op het thema 'indus
trieel erfgoed' Tien verschil
lende postzegels van €o 39. 
oktober: 
Wellicht extra emissie t.g.v. 
Postex 2002 of Dag van de 
Postzegel 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met daarm zes ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.39 en met een 
toeslag van €0.19. Uitgegeven 
in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 
26 november: 
Kortingzegels ('Decemberzegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegel 
Zegel om samen met een kor
tingzegel het normale bin
nenlandse brieftarief te vor
men Velletje met vijf dezelf
de postzegels Waarde onbe
kend 

Aruba 

9 september: 
Historische zegels (thema oor
log); warden 40, 70 en 150 
cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels 2002; waarden 
40+20, 60+30 en 100+50 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 

Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 "ur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €4.50, 65-plussers en 4-
t/m 15-jarigen €3.-, kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
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 
thema-verzamelmg postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels De geschiede
nis en ontwikkeling van het 
thematisch verzamelen. 

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, eveneens na eerst een 
afspraak te hebben gemaakt, 
op donderdagen tijdens de 
openingsuren terecht. Tele
foon: 070-3307570. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaari 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 (www nbjv nl) en 
het aanklikken van de Biblio-
theek-zegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
m Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
üjdschriften 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail 

http://ww.muscom.nl


D.O« Brouwer Philatelist 
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. 0511454261 
Fax 0511454263 

€ l,05/£ 
€ 0,68/£ 
€ 0,75/$ 
€ 0,35/$ 
€ 0,35/$ 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

PRIJSLIJST GROOT BRITTANNIE 
De nieuwe prijslijst Groot Brittannië (uitsluitend postfris) 
verschijnt in augustus. U kunt deze afhalen in onze winkel of 
op onze stand (14) op de Amphilex. 
Voor toezending per post gaarne € 1,50 op onze postbank
rekening 3931929 overmaken. 

STAND 14 AMPHILEX 
Naast Nederland (**/*/o/FDC), Ned. Indië (**/o), Curasao 
(**/o), Ned. Antillen (**) en Suriname (**, tot 1948 ook o) 
bieden wij U een uitgebreid uitsluitend postfris assortiment 
postzegels en blokken van Groot Brittannië, 
Guernsey/Alderney, Jersey, Isle of Man, Ierland, 
Bondsrepubliek Duitsland, West Berlijn, Aland, Esdand, 
Letland, Litouwen, Polen, Roemenië (restant), Tsjecho 
Slowakije (restant), Australië, New Zealand, Christmas 
Islands, Cocos (Keeling) Islands, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn, Tokelau, Canada, Zuid Afrika, Zuid West
Afrika, Bophuthatswana, Ciskei, Transkei, Venda (en andere 
zuidelijk Afrikaanse staten zoals Bechuanaland, Basutoland en 
Rhodesia's), en Falkland/Antarctica (Australisch, Brits, 
Frans). Ook postzegelboekjes en automaatstroken. 
Deze voorraad is aanwezig op de Amphilex tentoonstelling. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1532,8001BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Amphilex 
st.nr. 109110 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076  5200105 
Email: 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 070 3654100 
Email: insulinde@wanadoo.r 

KIENHORST 
;l 18 

9712 KH Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

WB De volledige Jaren omvatten enkel de 
eers te uitgifte, dus de fosforescerende voor 
het type Elström en wit papier voor het 
t y p e "Koning BoudewUn m e t bpil" 

IT° O C B  Y v e r t netCuTo 
1944/45 670/784 78 W 39 40 
1946 785/747 83 W 37 00 
1947 748/60 - 13 W 66 00 
1948 761/91 SlW+BlcSe 847 00 
1949 798/888 38 W 860 00 
1950 883/840 - 18W+Blc89 131 00 
1951 841/875 38 W 166 00 
1958 876/907 38W+Bk30 610 00 
1953 908/937 30 W 152 00 
1954 938/960 - S3 W 197 00 
1955 961/988 85 W 69 80 
1956 988/1007 S8W 184 00 
1957 1008/45 44W+Bk31 140 00 
1958 1046/89 - 83W+LP 818 00 
1959 1090/1180 ■ 31 W 38 50 

1181/73A 5SW+Bk38 109 50 
1174/1803 30 W 18 90 
1804/39 36W +Bk 16 50 
1840/77 38W +3Bk 13 00 

1964 1878/1318 38W+3Bk 13 40 
1965 47 W + 8 Bk 10 40 
1966 44 W + 3 Bk 14 40 
1967 39 W + 8 Bk 9 80 
1968 39 Waarden 9 40 
1969 41W +Bk zonder Bkje 18 50 
1970 44W + SBk zonder Blijje 28 50 

1960 
1961 
1968 
1963 

1971 
1978 
1973 
1974 
1978 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1996 
1997 
1998 
1999 
8000 

49 W 
41 W + 8 "Boekjes 
40 W + 8 boelijes 
4 3 Waarden 
46 W + 8 boekjes 
43 W + 3 Bk 
4 3 W + Bk 
35W+ Bk +8 boekjes 
40 W + Bk 
37 W + 8 Bk 
36 W + Bk 
44 W + 8 Bk 
34 Waarden 
44 W + Bk 
4 3 W + Bk 
4 8 W + Bk 
38 Waarden 
39 W + 8 Bk 
37 W + Bk 
4 9 W + S Bk 
41 W = 33 60 1998 50W 33 60 

1993 44W+BK= 30  1994 49W+BK 44 90 
1995 48W + Bk 44 90 

57W + 3 Bk 
4 8 W + BK + 8 boekjes 
55 W+ 8 B K + 1 b o e ^ e 
3 9 W+ 6BK +8 boekjes 
58 W+ 4BK+4 boekjes 

18 60 
14 00 
18 50 
18 80 
80 50 
84 90 
18 80 
15 00 
19 50 
84 90 
30 90 
35 80 
19 40 
35 50 
30 50 
37 80 
88 00 
34 00 
30 00 
74 60 

44 90 
53 00 
61 50 
74 50 
84 50 

AutX3maatboel!;Jes 1+3= 9» 3/7=10,50 

Alles van België is leverbaar afzonderlflke zegels * * * 0, variëteiten, FDC Loten 
en verzamelingen a a n zeer ant rekkeiyke prezen Minimum Best«lUiig € 30, . 
Aangetekend Porto € 5 , Bestelling > €800 , por tv rü Vooruitbetaling postgiro Brussel 
000 0488702 30 of Postmandaat of cash J a r e n 1945/57 met • korting van 40% 
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Postzegelhande 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

HANDELSONDERNEMING PHINE IMPORTEXPORT 

Groothandel in Filalelistische en Numismatische artikelen  Fabrikant FILISAFE 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
OudeBredaseweg6cNL4854BRBavel  Tel. (0161) 431983, fax (0161) 433099 
Bank: Rabo, Bavel rek.nr. 10.46.96.761  K.v.K. 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr. NL 0.647 19.455.B01 

DAVO • HARTBERGER ■ HAWID ■ IMPORTA  KABE  LEOCHTTURM  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, 
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zonder kassette. 

KIES VOOR SCHAUBEK! 
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Vuurtorens staan niet al
leen op postzegels, ook 
verzamelaars van papier
geld kunnen een vuurto
ren in hun collectie heb
ben. Ontwerper R.D.E. 
Oxenaar is verantwoor
delijk voor de vuurtoren 
op het biljet van 250 gul
den dat in 1985 werd uit
gegeven. De Nederland
sche Bank als opdracht
gever, de ontwerper en de 
drukkerij Joh. Enschedé 
zijn meestal jarenlang 
bezig met het maken van 
één nieuw bankbiljet. In 
de i6e eeuw werd voor 
het eerst papieren geld 
gebruikt. Dat waren in 
feite 'bewaarbewijzen' 
voor gouden of zilveren 
munten. Er was nog geen 
sprake van een wettig be
taalmiddel. Het oudste 
Nederlandse bankbiljet 
dateert van 1814, maar 
pas in het begin van de 
twintigste eeuw werd pa
piergeld gemeengoed. 
Corné Akkermans en Pim 
Vercoulen besteedden 
zes jaar aan het samen
stellen van een catalogus 
onder de titel Catalogus 
van het Nederlandse pa
piergeld, waarin al het 
Nederlands papiergeld 
(vanaf de zilverbon van 
één gulden uit 1914 tot 
aan de eurobankbiljetten 

^ van dit jaar) te vinden 
= zijn. In de catalogus is al 
^ het papiergeld opgeno
= men dat als wettig betaal
■Q middel heeft gediend of 
u> in oplage is gedrukt met 
5 de bedoeling het eventu
!^ eel in roulatie te brengen. 
= Van elke emissie is ge
'2 probeerd alle varianten te 
^ achterhalen. Als er be
5 wust of onbewust veran
i deringen in de druk heb

ben plaatsgevonden is er 
CQA sprake van varianten. 
» ' " Alle biljetten zijn in kleur 

afgebeeld, er wordt een 
overzicht gegeven van de 
algemene gegevens die 
bij een biljet horen en van 

alle biljetten en varianten 
(met uitzondering van de 
courante) worden prij
snoteringen gegeven. 
(NK) 
'Catalogus van het Nederlandse 
papieracld' doorCorne'Akkermans 
en Pim Vercoulen. 304 pp ,̂ eili. 
(kleur),Jormaat 15x21cm Uitflc
given doorCollectWeb, Culem
bor̂ . Verkriĵ baor bij P.W 
Meinhardt, PirtHemstraat̂ S, 
2518 CH Den Haâ , telefoon 
0703652227, Jax 070
3651885. Pnjs. €37.50 (exd. 
ucrz ). 

Koningin Beatrix staat 
nog steeds op de Neder
landse postzegels, maar 
munten met waarden in 
'oude' centen en guldens 
zijn vrijwel geheel uit het 
betalingsverkeer verdwe
nen. Toch is het portret 
van onze koningin nog 
steeds op de munten die 
we dagelijks gebruiken 
terug te vinden. Wamt de 
biljetten mogen dan in 
alle twaalf eurolanden 
hetzelfde zijn, de munten 

kregen in elk land een ei
gen, 'nationale' kant. Op 
Nederlandse euromunten 
staat daardoor nog steeds 
het portret van onze ma
jesteit. Artikel 3 van de 
Muntwet 1987 bepaalt 
dat de Nederlandse mun
ten in elk geval de naam 
en beeltenis van het 
staatshoofd moeten dra
gen. Deze bepaling bleef 
ook na de invoering van 
de euro gehandhaafd. 
Kunstenaars, industrieel 
ontwerpers en grafisch 
vormgevers gaven mas
saal gehoor aan de op
roep om deel te nemen 
aan de ontwerpwedstrijd 
voor de nationale kant 
van de euromunten. Tien 
ontwerpers werden gese
lecteerd en na een uitvoe
rige vergelijking viel de 
keuze op het ontwerp van 
Bruno Ninaber van Ey
ben. In het boek Beatrix 
in Europese handen 
wordt verslag gedaan van 

de weg die werd afgelegd 
om te komen tot de 'Ne
derlandse euromunt'. De 
betrokken ontwerpers 
komen daarbij uitgebreid 
aan het woord. Wie het 
leuk of interessant vindt 
om te zien welke negen 
ontwerpen het niet haal
den zal veel plezier bele
ven aan dit boek. (NK) 
'Beatrix in Europese handen' door 
Joost de Wal e.a., 132 pp,,gei!l. 
(kleur),Jormaat 23x31cm. Uitge
geven door Rijksmuseum het Na
tionaal Penningkabinet. Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt, Piet 
Hemstraat 35, 2518 CH Den 
Haag, tel 0703652227,/ax 
0703651885. Prijs€37.90.. 

De auteur Henk Povée be
schrijft in een ander 
prachtig vormgegeven 
boek. De Gulden, de ge
schiedenis van de Neder
landse munt waarnaar de 
korte en krachtige titel 
verwijst. Povée consta
teert wat droevig dat Ne
derland met vrij veel ge
mak de gulden inleverde, 
terwijl in de buurlanden 
voor de invoering van de 
euro al stevig werd ge
mopperd. Leuke anekdo
tes larderen de zich over 
vele eeuwen uitstrekken
de geschiedenis van de 
gulden. Zoals het afwij
zen van ontwerpen van 
de befaamde graficus 
Maurits Escher omdat die 
volgens de drukker 'tech
nisch onuitvoerbaar' wa
ren. Dankzij de vele illus
traties is het boek heel 
toegankelijk. De relatief 
bescheiden verkoopprijs 

maakt dat er zeker geen 
sprake is van 'geldklop
perij'. Trouwens, ook die 
term wordt in De Gulden 
uitgelegd... (NK) 
'De Gulden  Geschiedenis uan 
Nederlands nationale munt' 
door Henk Pouft; 144 pp , geill 
(kleur),Jormaat 22X2gcm Uit
gegeven doorThoth, Bussum. 
P W. Meinhardt, Piet Hem
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0703652227,Jax 
0703651885. Prijs: 127.50. 

Nu we toch volop met 
munten en bankbiljetten 
bezig zijn maak we ook 
nog even melding van 
Gerhard Schöns Euro 
Münzkatalog, die de eu
romunten van alle landen 
catalogiseert. Het comp
acte en uiterst vriendelijk 
geprijsde boekwerkje 
doet dat bijzonder uitvoe
rig: samenstelling van 
het metaal, doorsneden, 
gewicht en andere bij
zonderheden (zoals 
muntmeesterstekens) 
worden overzichtelijk ge
presenteerd. Er worden 
prijsnoteringen gegeven, 
al komen die natuurlijk 
in veel gevallen op NW 
(Nennwert ofwel 'nomi
naal') neer. Maar daar zal 
in de loop van de komen
de jaren wel verandering 
in komen. 
'Euro Munzkatalog' door Gerhard 
Schon, 128 pp .geill. (z/u;),Jor
maat i2xigcm. Uitgegeven door 
Battenberg, München. Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt, Piet 
Hemstraat 3 6, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227, 
Jax 0703651885 Prijs. €5.. 

Serieuze filateüsten zijn 
doorgaans wel op de 
hoogte van het bestaan 
van de Michel Farbenjiihrer, 
een kleurenkaart die het 
mogelijk maakt om van 
de zegels in hun collectie 
de juiste, door Michel ge

hanteerde Duitse kleur
namen vast te stellen. 
Zo'n kaart  of liever: 
waaier  is er ook van 
Stanley Gibbons, die (ui
teraard) aansluiting biedt 
op de kleurenterminolo
gie die deze Engelse cata
logusuitgever in zijn pu
blicaties gebruikt. De 
waaier, de Stanley Gib
bons Stamp Colour Key, 
bevat stalen van bijna 
tweehonderd kleuren en 
kleurnuances. Ermee 
werken is even wennen, 
omdat er natuurlijk veel 
meer dan tweehonderd 
nuances bestaan, maar 
het is van belang in de 
gaten te houden dat in de 
waaier slechts de kleur 
moet worden opgezocht 
die het dichtst bij die van 
de zegel in de buurt 
komt; dat is immers de 
kleur waarvan de naam 
door Stanley Gibbons 
wordt gebruikt. Heel 
handig is dat de kleuren
strips van een cirkelvor
mige uitsparingen zijn 
voorzien, waardoor het 
mogelijk wordt zegel
kleur en waaierkleur 
nauwkeurig te 'matchen'. 
'Stanley Gibbons Stamp Colour 
Key', ujuaier met 24 strips van elk 
acht kleuren; Jormaat 2x20cm. 
Uitgegeven door Stanley Gibbons, 
Ringwood/Londen. Verkrijgbaar 
bijP.W Memhardt, Piet Hem
straat 3 6, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0703652227,Jax 070
3651885. Prijs. €19.32 

De uitgever van de in Ne
derland veel gebruikte 
Yvert & Tellierwereldca
talogus verraste ons al 
eerder met een werk van 
ongekende omvang en 
uitgebreidheid. Toen was 
het een catalogus van 
fouten op postzegels die 
onze bewondering af
dwong en nu is het boek
werk dat alle Franse 
maximumkaarten uit de 
periode 19012000 inven



tariseert: Un Siècle de 
Maximaphilie. Er is in 
ons land altijd enigszins 
neergekeken op maxima

filie, terwijl het toch een 
tentoonstellingscatego
rie is die door de interna
tionale filatelistische fe
deratie FIP erkend is; niet 
voor niets drukt Yvert het 
zogenoemde Reglement 
Special voor maximafilie 
volledig afin (in drie ta
len!) en bovendien ook 
de richtlijnen voor het ju
reren van verzamelingen 
met maximumkaarten. 
Voor de samenstelling 
van de vuistdikke catalo
gus moet veel werk zijn 
verricht. Ondanks de bij
zonder uitvoerige infor
matie is het raadplegen 
van het boekwerk een vrij 
eenvoudige kwestie. Uit
gangspunt is het Yvert
nummer van de zegel die 
als frankering op de 
maximumkaart werd ge
bruikt. Er worden be
knopte gegevens over de 
emissie verstrekt, zoals 
het onderwerp, de waar
de, de gebruikte druk
techniek en data van ver
schijnen en einde ver
koop. Dan volgt een van 
letters voorziene opsom
ming van de diverse 
maximumkaarten waar
op de zegel kan worden 
aangetroffen (A, B, C en
zovoort) en een soortge
lijk lijstje van de stempels 
die mogelijk zijn (i, 2, 3 
etcetera). Dat levert code
ringen op als Cl, A3 en 
dergelijke; achter die co
deringen staat een getal 
dat de cataloguswaarde 
van de maximumkaart 
aangeeft; A2 30 betekent 
dus dat een kaart van uit
gever A die is ontwaard 
met stempel nummer 2 
een waarde heeft van der
tig euro. Het zal duidelijk 
zijn dat aangezien er ook 
heel vroege emissies 
worden beschreven som
mige kaarten van behoor
lijke noteringen zijn 
voorzien. Het leeuwen
deel van de catalogus be

staat uit een chronologi
sche opsomming van alle 
maximumkaarten die er 
in een eeuw tijd in Frank
rijk zijn uitgegeven. Bij
zonder slim is de achter
in opgenomen index, die 
de kaarten rangschikt 
naar thematische onder
werpen. 
'Un Siècle de Moximaphilie  Car
tes Maximum de France' doorjac
ques Bertin, Ren̂  Bosquet, Rcn̂  
Brano, Michel Châ niot en Jac
ques The'nard; goo pp.,geüL 
feed. inl(leur),/ormaot 
16x24cm. Uitgegeven door Yvert 
& Tellier. Vcrlcrijflboar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Hcinstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227, Jax 070
3651885. Prijs: €44.90. 

De Britse Postal Stationery 
Society is enkele jaren ge
leden begonnen met de 
uitgifte van een reeks 
monografieën op het ge
bied van postwaardestuk
ken. Als deel 4 in deze 
reeks verscheen onlangs 
Colin Bakers Great Bri
tain: The development of 
the aerogramme. In zes
tien pagina's op A4for
maat beschrijft Baker hoe 
het luchtpostblad tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
geïntroduceerd werd en 
hoe het zich daarna ont
wikkelde. Daarbij 
schenkt hij onder meer 
aandacht aan de geïllus
treerde kerst en regiona
le luchtpostbladen en aan 
particuliere uitgiften met 
een officiële zegelindruk 
(stamped to order). On
danks het feit dat echt ge
bruikte (in tegenstelling 
tot filatelistisch gebruik
te) stukken moeilijk te 
vinden zijn, gelooft de 
auteur dat het luchtpost
blad toekomst heeft. 
Informatie over de Postal 
Stationery Society is te ver
krijgen bij de secretaris: 
Mr. C. Baker, 4 Greenhill 
Gardens, Sutton Veny, 
Warminster, Wiltshire, 
BA12 7AY, Verenigd Ko
ninkrijk. 

Vrijwel iedereen zal de 
namen Hans Christian 
Andersen, Jacob en Wil
helm Grimm en Jean de 
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la Fontaine kennen. Ze 
hebben allen verhalen en 
boeken voor de jeugd ge
schreven. Andere namen 
doen misschien niet me
teen een belletje rinke
len, zoald die van Bon
sels, Collodi en Perrault. 
Toch zijn ook dit beken
de auteurs, althans au
teurs van bekende verha
len (ze schreven respec
tievelijk 'Maja de Bij', 'Pi
nocchio' en 'De gelaars
de kat'). We betreden 
hiermee de wereld van de 
sprookjes, fabels, avon
turen en andere verhalen 
die de jeugd (maar ook 
veel volwassenen) zullen 
weten te boeien. Ze leve
ren een ideaal verzamel
onderwerp voor themati
sche verzamelaars op. 
Geen wonder dus dat de 
Duitse Arbeits^emeinschajt 
Literatuur, Theater, Märchen 
er een informatief boekje 
aan weet te wijden: Be
liebte Autoren und aus
gewählte Werke der Kin
der und Jugendliteratur. 
De samenstellers belich
ten zo'n dertig van deze 
'geliefde schrijvers'. Van 
de auteurs wordt niet al
leen een korte levensbe
schrijving gegeven, maar 
er wordt ook een proeve 
van zijn werk gegeven. 
Bovendien  en dat maakt 
het boekje voor filatelis
ten interessant  worden 
zegels, poststukken en 
postwaardestukken ge
toond die met de schrij
ver of met zijn besproken 
werk te maken hebben. 
Ondanks de eenvoudige 
uitvoering is er sprake 
van een verzorgd en van 
duidelijke illustraties 
voorzien boekwerkje. 
Wie (een van) de hier in 
het geding zijnde postze
gelthema's  literatuur, 
theater, fabels of sprook
jes  verzamelt zal er veel 
plezier van hebben  en 
mensen die gewoon be
langstelling voor schrij
vers, kinder en jeugdlite
ratuur natuurlijk ook. 
'Beliebte autoren und ausgewählte 
Werke der Kinder und Jugendlite
ratur' door M. Maringer en W. 
Andr̂ ; 74 pp.,gcïll, (z/u), omslag 
in kleur),/DrmaatA5. Uitgegeuen 
doordeArGe 
Literatur/Thcater/Mdrchen e.V. 
Inlichtingen over de verkrijgbaar
heid van dit boekje: drs. H.C. 
Stoop, Van Nouhuysstraat 13, 
2024 KT Haarlem. 

En nu we het toch over 
sprookjes hebben moe
ten we ook even het be
staan van het boekje In 
the Land of Make Believe 
aanstippen. Deze publi
catie van de hand van Ka
ren Cartier is publicatie 

nummer 140 van de Ame
rican Topical Association 
(ATA). Het gaat om een 
eenvoudige en overzich

IN THE LAND OF 
MAKE BEUEVE 
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telijke lijst van alle zegels 
die te maken hebben met 
een vrij groot aantal the
ma's, om precies te zijn 
sprookjes, volksverhalen, 
legenden, fabels, kinder
verhalen en figuren uit de 
film en stripstallen van 
Disney. Aardig is dat de 
opsomming van zegels 
hier en daar wordt onder
broken door korte ver
haaltjes en sprookjes. 
Bovendien is in het hart 
van een boekje een ka
terntje van vier kleuren
pagina's opgenomen die 
plaats bieden aan de af
beeldingen van een aan
tal vermelde zegels. 
'In the Land ofMake Believe' door 
Karen Gorter; 104 pp., geïll. 
(kleur),Jormaot 15x23cm. Uitge
geven door de American Topical 
Association, Albuquerque (VS). 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
Piet Heinstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227, 
Jax 0703651885. Prijs: 
€22.90. 

Het is al weer een tijdje 
geleden dat we in deze 
kolommen aandacht 
konden besteden aan een 
aflevering van Stanley 
Gibbons' landencatalogi. 
Het gaat om een van de 
tien delen in de reeks Eu
ropean Countries, namelijk 
het zevende deel, Germa
ny. Deze catalogus is in
middels aan zijn zesde 
editie toe, dus het ziet er 
naar uit dat er ondanks 
de zware concurrentie 
van de Deutschlandcatalo
gi van Michel toch een 
markt is voor deze Engel
se Duitslandcatalogus. 
De opmaak en uitvoering 
van deze Stanley Gib
bonstitel zijn typisch 
'Engels'; misschien even 
wennen voor Europese 
ogen, maar daarmee is 
niets ten nadele gezegd 
van de opzet en inhoud. 
De vorige, vijfde editie 
verscheen zes jaar gele
den, dus de redactie heeft 
volop de tijd gehad om na 

te gaan op welke punten 
de catalogus zou moeten 
worden aangepast. Dat 
heeft geresulteerd is een 
verbeterde aanpak van de 
zegels van Brunswijk en 
MecklenburgSchwerin. 
Verder werden ook de 
overzichten van de be
kende A.M.zegels (Alli
ierte MilitärPost) van vlak 
na de Tweede Wereldoor
log verfijnd, met name op 
het punt van de perfora
ties die werden aange
bracht door drukkerij 
Harrison, respectievelijk 
Westermann. Andere 
cosmetische en inhoude
lijke ingrepen betreffen 

de watermerken van 
vroege WestDuitse ze
gels, een aantal zegels 
van de voormalige DDR 
en vooral de emissies van 
Memel. 
Gewend als we zijn aan 
vierkleurendruk doen de 
zwart/witillustraties in 
de Stanley Gibbons 'Ger
many' wat sobertjes aan, 
maar ze zijn op een rede
lijk formaat afgedrukt en 
heel duidelijk, dus veel 
nadeel zal de gebruiker er 
niet van hebben. De cata
logus bestrijkt behalve de 
voornaamste gebieden 
(OudDuitse Staten, 
Reich, West en Oost
Duitsland en Berlijn) ook 
de zegels van de bezette 
gebieden uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog en 
de Duitse koloniën. Het 
zal geen verwondering 
wekken dat de prijzen ten 
opzichte van de zes jaar 
geleden verschenen edi
tie op een groot aantal 
plaatsen zijn gewijzigd. 
De klassieke emissies en 
de vroege uitgiften van 
het Deutsche Reich werden 
duurder en hetzelfde 
geldt voor vrijwel een be
langrijk deel van de ze
gels van het Saargebied. 
'Stanleij Gibbons Stamp Catalo
gue Port 7  Germany (6th Edi
tion)'; 394 pp.,geïll. (z/uj), Jor
maot 15x21 cm. Uitgegeven door 
Stanley Gibbons Ltd Londen en 
Ringujood. Verkrijgbaar bij de 
postzegelhondel. Prijs: £24.95 
(prijs in euro's onbekend). 



Kwaliteitsvoorraad van: Kwaliteitsvoorraad van: 

Landen: 
Nederland, Ned.Indië, Cura§ao, Suriname, 
Indonesië, Rep. Suriname, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Monaco, Bund, Berlijn, D.D.R., 
Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, 
Noorwegen, Zweden, Finland, Aland, IJsland, 
Denemarken, Faroër, Groenland, Engeland, 
Ierland, Kanaaleilanden, Hongarije, Polen, 
TsjechoSlowakije, Roemenië, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Australië, Canada, NieuwZeeland 

Motieven + gratis prijslijsten: 
Auto's, bloemen, paddestoelen, dieren, honden, 
katten, paarden, vissen, vlinders, vogels. 
Kerstmis, scouting, postzegel op postzegels, 
ruimtevaart, schepen, treinen, vliegtuigen, sport, 
voetbal. Olympische spelen. 

Uw MANCOlijsten volgens Michel of Yvert cat. 
zijn welkom. Wij hanteren zeer redelijke prijzen 
en leveren uitsluitend eersteklas kwaliteit 

* 

Een mooie verzameling opbouwen doe je samen met D.V.P., een begrip in ZuidNederland en dat al bijna 20 jaar. .jk. 
Uitgebreide motiefprijslijsten (vooral DIEREN  VOGELS  VISSEN  SCHEPEN  BLOEMEN  SPORT). 
Ook hebben wij een aantal keer per jaar een opruimingslijst met leuke kleine kavels, (U kunt deze aanvragen.). 
Uiteraard zouden wij het leuk vinden u een keer in Venray te mogen begroeten, een persoonlijk kontakt blijft 
natuurlijk altijd het leukst, en via de A73 of A67 zijn wij tegenwoordig gemakkelijk te bereiken. Parkeren kunt u 
meestal voor de deur. Belt u gerust als u nog vragen hebt. ^ 

* 

Julianasingel 1  5802 AS Venray 
Bestellingen: Tel. winkel: 0478586391 

Prijslijsten: Tel.: 0736572334 / fax: 04786572785 

Julianasingel 1  5802 AS Venray 
Bestellingen: Tel. winkel: 0478586391 

Prijslijsten: Tel.: 0736572334 / fax: 04786572785 

S T A M P C O R N E R B A N E K E B . V 
HET ADRES VOOR TOPKWALITEITKILOWAREN ZEER RECENT 0 0 / 0 2 

1 KILOWAREN
GRFZEGEL 
L A I V U t N 

AFR STATEN trans 
A S U MIXTURE 
AUSTRALIË 
AUSTRALIË OI/2OÖ: 
BELGIË 2001 
BUND 
BUND II 
BARBADOS 
BERMUDA 
DDR 
DENEMARKEN 
DIER/BLOEMEN 
ENGELAND 
ONLAND 
FRANKRIJK 2002 
IERLAND 
ITALIË 

KANAALEIL 
LUXEMBURG 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PAC/OCEANI 
SCANDINAVIEN 
SINGAPORE 
SPANJE 
WESTERUOPA 
»VEST INDIEN 
WERELDMIX 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITZERLAND 
ZWITZERLANDII 

1 1KC BUND 

lOOGR 

20.00 
15.00 
4.50 

18.00 
15.00 
6.00 

15.00 
14.00 
14.0« 
8.00 
5.00 

12.50 
5.00 

11,00 
18.00 
12.50 
10.00 
18.00 
11.00 
15.00 
10.00 
7.00 

28.00 
O.50 
10.00 
10.00 
13.00 
12.50 
16.00 
14.50 
31.00 
6.00 
8.00 

19.00 

CRfZECELS S 

250GR 

.. 
11.00 
38 00 
35.00 
25.00 
35.00 
32.00 
32.00 
18.00 
12.00 

... 
12.00 

̂  45.00 
30.00 
 ■ 

40.00 

40.00 
23.00 
16.00 
65.00 
30.00 
24.00 

30.00 
30.00 

.,. 
80.00 
14.00 
19.00 

DORTENRUK 
1KC WERELD VERZEGELD NODHEALIP 
IKG SKANDINAVIEN VERZEGELD NOD 
IKG BUND PAPIERVRIJE WAREN ALLEE 
1KC BUND GRFZ 2001/02 
IKC USA CRFZECELS32W CENT 
lOOGR TOE5LAGZECEL5 LUXEMBURG 
100GR USA UITGAVE VANUIT 5AMENDR 
9KC ENGELAND BLUE PETER VERZECE 

PRIJSLIJST 
IKG 

M l S M L 
28.00 

32.00 

25.00 
15.00 

,_ 
... 
., 25.00 

,
16.00 
25.00 

25.00 

.30.00 

.
.28.00 
30.00 
40.00 

30.00 
25.00 

JO.00 

_.. 
33.00 


27.00 
 ■ 

4EALIP 
M CRFZ, R 

JKKEN 
D.. ZEER C 

0.5KG 

I60O 

18.00 

13.50 
8.50 

__. 
13.50 

... 8.50 
13.00 

.
13.00 

.

16.00 
22.00 

16.00 
13.00 

16.00 

... 
17.00 


14.00 

ONDSTEMPE 

;OED MET BI 

LEVERING AUEEN BU 
VOORUITBETAUNG OP 
POSTGIBO 1644981 OF 

6 9 * 4 1 3 4 3 4 
T.M.V. BANEKE AMSTERDAM 

PRIJZEN ZIJN IN E U R O ' S 
PRIJZEN VOORBEHOUDEN 
LEVERING Z O U N G 
VOORRAAD STREKT 

QEEN OPDRACHT ONDER 
DE EURO 40 .00 

STAMPCORNER BANEKE BV 
POSTBUS 8 9 0 2 
1006 JC AMSTERDAM4IIL 
TSl 0206138397 
FAX 0206147088 
EMAIL STAMPCOR@ 

II a B0%GRFZma%TOESLAG 

50GR L U X E M B 
hogere waarde 25 00 

SOOR A R A B I C ST 18 00 
5 0 G R N O O R W H W 35 00 

Nodheal jp verzegeld 

20.00 
40.00 
55.00 

S 100.00 
92.00 
t 4 Z 0 0 
75.00 
85.00 

JITENLAND 92.00 

Manuskowski 
Filatelie 

sinds 1925 

Inkoop  Verkoop 

Wij hebben de meest uitgebreide voorraad 
postzegels van de gehele wereld 

van klassiek tot en met 
de allernieuwste emissies. 

email: 
manuskowski @ xs4all.nl 
website: 
littp:// 
www.xs4all.nl/~manuskow 

Wagenstraat 105, 
2512AS Den Haag 
tel: 0703605147 
fax: 0703624320 
Giro: 33530 
ABNAMRO: 42.12.86.830 
FORTIS: 88.74.74.039 

Stand 44 + 45 op de Amphilex 

http://www.xs4all.nl/~manuskow


BemekonzeAmphilexstandnr.5 \ 

NIEUWE MICHEL CATALOGI 
NU LEVERBAAR: 
Duitsland 2002/03 in kleur € 21,80 
West en midden Europa 2002/03 
Europa band 1 € 34,80 
Zuid Europa 2002/03, Europa band 2 € 34,80 
Handboek Duitse Veldpost 4e ed. € 45,50 

13 september: 
Kanaal Eilanden Speciaalcatalogus 2002/03 € 21,50 
Noord en Noordwest Europa 2002/03, Europa band 3 € 34,80 
Oost Europa 2002/03, Europa band 4 € 34,80 
AustraliëOceanièAntarctica 2002/03, Overzee band 7 € 46,50 
Zeppelin catalogus 2002, Engelse versie € 28,

auf der heide 
email aufderheide@hetnet nl 

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

Heeft u een mancolijstje op het gebied van; 

IsraëlA^erenigde Naties 
Bezoek ons eens tijdens de Amphilex, op stand nr. 215. 

Misschien kunnen wij U helpen. 

Wij hebben ook een grote voorraad van ondermeer; 
Ver Europa, Nederland, Palestina en van 
Diverse Europese landen en Motieven. 

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

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

.¥AN ¥ILniT 
Wij zijn aanwezig in de stand 407/408 
en hebben bij ons de volgende voorraad: 

1. Kavels, verzamelingen etc. 
2. Goed materiaal van Scandinavië, 

Nederland, Europa. 
3. Onze internetvoorraad, zie: 

www.pzhvanvliet.nl 
4. Veel Duitsland en koloniën, 

tevens China. 

We hopen u graag te ontmoeten in de RAI. 

PZH Fa. Van VLIET 
Molecatenlaan 1 6 b 
7339 lAA UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 0555416108 of fax 0555348746 
Email WVLIETUG@WXS NL 
Website www pzhvanvliet nl 

Geopend woe vr 1 1 0017 00 
zof 1 1 0016 00 

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

ZSutMum 
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 Prinz stroken en uitsnijmaterialen in alle 
maten zoals te zien op onderstaande afbeeldingen 

rc ÖEg ,® 
Compat ib i l i t e i t ! 

Prinzsysteem en Plussysteem

insteekbladen 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 215 x 280 mm kan opnemen' 

I ■HH ^^m ■■ 
P6061 P6062 P6063 Pe064 

P6065 P6066 P6067 P6068 

ffiflïaglto^^S^ 
^ g ^ 
^3 
^■^s 

■iBEJBjj 
■^^■■H 
p — ^ 
^^■■ml 
JJ^HHI 

P6096 

Bezoek ons op AMPHILEX 2002 
Gratis documentatie op aanvraag: 

B E L G A S A F E b v b a 
Keizer Karellaan, 172 B1083 BRUSSEL (België) 
Tel.. 00322/468 57.58 ■ Fax 00322/468 57.59 • EMail: Belgasafe@skvnet.be 

ÏNZI •5„TSz '" 

http://www.pzh-vanvliet.nl
mailto:Belgasafe@skvnet.be


PLAAT- EN ETSINGNUMMERS: 
HET VERZAMELEN WAARD 
Fraude gaf stoot tot systeem van controletekens 

De meeste zegels worden 
gedrukt in vellen. Daarbij 
kunnen verschillende 

drukmethoden gebruikt zijn, 
zoals boekdruk, plaatdruk, off
set, rotatiedrukdruk, enzovoort. 
Verder kunnen de zegels per 
'los vel' gedrukt zijn (op persen 
met velinleg), maar ze kunnen 
ook op vellen 'aan de rol' zijn 
vervaardigd. En dan zijn er nog 
verschillende soorten vellen, 
zoals enkelvellen, dubbelvellen 
en loketvellen. Zo zijn de ITEP-
zegels van 1952 uitgegeven in 
loketvellen van vijfentwintig 
stuks (vijfmaal vijf zegels), ter
wijl ze gedrukt zijn in vellen van 
honderd (elk vier loketvellen 
van 25 zegels). 
Al deze verscnillen hebben in
vloed op de tekens die op de 
velranden worden aangebracht, 
zoals oplageletters, plaat- en et-
singnummers, drukkerstekens, 
markeerboogjes, paskruizen, 
veltelnummers en kniptekens. 
Waarom zulke randverschijnse
len worden aangebracht zullen 
we hieronder toelichten. 

Geschiedenis 
Omstreeks 1916 werd ontdekt 
dat er fraude werd gepleegd 
met vellen postzegels. Mede
werkers van de drukkerij koch
ten complete vellen postzegels 
op het postkantoor en wissel
den die in de drukkerij om met 
vellen van dezelfde waarde, 
waarin misdrukken of perfora-

D O O R H . T . H O S P E R S , H O O G E V E E N 

Er zijn veel manieren om postzegels te verzamelen: onder 

meer per land, per thema of gespecialiseerd. De nu 

volgende bijdrage gaat over het verzamelen van plaat- of 

etsingnummers. Verzamelaars van dit materiaal 

bekommeren zich eigenlijk nauwelijks om de zegels, maar 

des te meer om wat er op de velranden te vinden is. 

tiefouten aanwezig waren. 
Toen men hier achter kwam, 
besloot men om in het vervolg 
bij de boekdrukzegels oplagecij
fers op de korte velranden mee 
te drukken (aßeeld'mg 1). Elke 
oplage kreeg daarbij zijn eigen 
nummer. Omwisselen kon toen 
niet meer, want aan het oplage
cijfer zou men dan kunnen zien 
dat er sprake was van verwisse
ling met oudere, eerder gedruk
te vellen. 
In 1919 werden op de lange zij
den van de vellen de bekende 
telcijfers ingevoerd: op vellen 
van 200 zegels op de linkervel-
rand van 1 tot 20 en op de rech-
tervelrand van 20 tot 1, bij vel
len van 100 zegels respectieve
lijk van T tot 10 en van 10 tot i . 
Om vergissing te voorkomen 
werden de oplagecijfers op de 
korte zijden van de vellen ver
vangen door oplageletters (zie 
afbeelding 2). 

In het vierde kwartaal van 1920 
werd de oplageletter boven elke 
tiende zegel van de bovenrand 
vervangen door een drukkerste
ken. Bij de tweekleurige zegels 
zijn dit twee drukkerstekens, elk 
in één van de voor het zegel ge
bruikte kleuren {afbeelding 3). 
Het invoeren van deze druk
kerstekens werd in een brief van 
de Controleur te Haarlem aan 
de Directeur Generaal der P. en 
T. op 14 september! 920 als 
volgt toegelicht: 

Ten einde te allen tijde te kunnen 
vaststellen, welke drukker belast is 
geweest met het drukken van de 
vellen port, frankeer- en andere 
zegels, zal voortaan elk vel wor
den voorzien van een zg. druk
kerssignatuur Daartoe zal op de 
rand van elk vel, door ieder van 
de aangewezen drukkers, een der 
vijftig, op de bijlage afgebeelde, 
teekens worden aangebracht. 

Voor zooveel de Nederlandsche 
port- enfrankeerzegels betreft, zal 
dat teeken worden afgedrukt in 
de plaats van één der 10 letters in 
den bovenrand, welke letters de 
volgorde van de oplage aandui
den. Ik heb dezen maatregel van 
orde noodig geacht, in overleg 
met de firma Enschedé, vastge
steld met het oog op den toene
mende misdruk. Door middel van 
het signatuur en de serieletter kan 
voortaan de verantwoordelijke 
drukker worden aangewezen. 

Als bijlage zond de Controleur 
een biaa met afdrukken van vi j f 
tig verschillende drukkerste
kens mee. In februari 1922 wer
den deze vijftig drukkerstekens 
aangevuld met nog eens 50 
nieuwe tekens. 

Plaat- en etsingnummer 
De platen waarmee de in 1899 
verschenen hoge waarden met 
het portret van koningin Wilhel
mina (type-bontkraag) werden 
gedrukt kregen alle een plaat-
nummer mee. Als een plaat ver
sleten was of tijdens het druk
ken stuk ging, werd een nieuwe 
plaat gemaakt, die dan een op
volgend nummer kreeg [afbeel
ding 4). Voor sommige waarden 
werden soms wel zeventien pla
ten gebruikt [afbeelding 5). 
De in offset en in rotogravure 
gedrukte zegels kregen veelal 
ook een nummer; dit noemen 
we een etsingnummer. De en-
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kelvellen kregen een gewoon 
nummer, de dubbelvellen kre
gen vóór het etsingnummer 
een 'L' (linkervel) of 'R' (rechter
vel); zie hiervoor afl)eelding 6. 
Meestel werd per waarde een 
oplopende nummering toege
past. 
Bij de emissies die voor de 
Tweede Wereldoorlog werden 
gedrukt is een doorlopende 
nummering toegepast, de zoge
noemde Vethreeks, die van i tot 
691 loopt. Behalve voor zegels 
in het typeVeth werd deze 
reeks ook voor andere zegels 
gebruikt, zoals kinderzegels, 
jamboreezegels en luchtpostze
gels (afl)eelding7). 
De plaat en etsingnummers 
staan meestal in het midden 
van het vel op de boven of on
derrand. Bij de latere emissies 
in meerkleurendruks (vanaf de 
Lutherzegel, NVPHnummer 
1294) werden de nummers in 
de rechteronderhoek van het vel 
geplaatst. Van elke gebruikte 
kleurencilinder werd het num
mer vermeld, waardoor het et
singnummer soms uit wel ze
ven cijfers bestaat (ajbeelding 
8). 

Veltelnummers 
Bij de (vanaf 1939) aan de rol 
gedrukte vellen die werden ver
vaardigd op de Albert Franken
thaldrukpers, kan een veltel
nummer voorkomen. De druk
pers kon van een numeroteur 
worden voorzien, die op elk vel 
op de linker en rechtervel rand 
een uit vijf cijfers bestaand getal 
afdrukte: in blauw met openge
werkte cijfers. Het getal dat op 
de linkervelrand werd gedrukt 
komt overeen met dat van de 
rechtervelrand [ajbeeldmg 9). 
In de jaren '90 van de vorige 
eeuw werd bij een aantal zegels 
op de velranaen een combina
tie van ordernummer, drukda
tum en veltelnummer afge
drukt; dat gebeurde met een 
'mkjet. Het gaat hier om zegels 
die door Enschedé in raster

HANDBOEK PLAAT EN ETSINGNUMMERS 

Het Hondboek Plaat en Etsing
nummers bestaat uit twee fraai 
uitgevoerde banden, waarin de 
losbladige, op stevig papier ge
drukte uitgaven kunnen worden 
opgeborgen. In circa twee jaar 
tijd kunnen er waarschijnlijk 
acht uitgaven (tot nu toe van 64 
pagina's elk) verschijnen; dan is 
het handboek compleet. Wor
den er nieuwe ontdekkingen ge
daan dan komen er ook nog 
aanvullingen. Het handboek is 
visueel gezien bijzonder aan
trekkelijk; bijna een kwart van 
de pagina's is in fiillcolour uit
gevoerd, waarbij uitgebreid uit
leg wordt gegeven, onder meer 
over de verschillen in typen. Bij 
veel typen worden deelvergotin
gen getoond. 
Het handboek bevat een opgave 
van de postzegels die zijn ver
schenen met drukkerstekens, 
plaat of etsingnummers. Be
halve gegevens over de zegels 
vindt de gebruiker informatie 
over de plaat en etsingnum
mers die kunnen voorkomen, 
waar ze zich op de velrand be
vinden, welke knippen of pon
sen er zijn gebruikt en eventueel 
nog een verdere uiüeg of toe
lichting. 
Ook is er uitgebreide achter
grondinformatie te vinden over 
markeerboogjes, controlete

kens zoals kniptekens en pon
sen, veltelnummers, drukkers
tekens, enzovoort. 
Prijsnoteringen zijn in het 
handboek niet te vinden; wel 
wordt  daar waar dat relevant is 
 aangegeven of een plaat of et
singnummer schaars of zeld
zaam is. 
Het handboek is overzichtelijk 
vormgegeven. Rechtsboven op 
de pagina's staat vetgedrukt het 
jaartal. Per emissie zijn opgeno
men de omschrijving van de se
rie, de roepnaam en de NVPH
nummers en ook gegevens zo
als frankeerwaarde, kleur, 
plaat en etsingnummer, wijze 
van tanding, knipteken of pons 
en nadere toelichting. Er is 
ruimte beschikbaar voor eigen 
aantekeningen. 
In de inleiding van het ook gra
fisch gezien prima verzorgde 
handboek wordt veel informatie 
verstrekt, zodat het niet alleen 
om een inventarisatie van het 
beschikbare materiaal gaat, 
maar er ook verdieping wordt 
geboden, samen met een toe
lichting op de opgenomen ge
gevens. 
Handboek Plaat en Etsingnummers 
(losbladig); uitgegeven door de 
Studiegroep Velrandbijzonder
heden. Informatie en bestel
adres: zie bijgaand artikel. 

diepdruk op de Goebelpers wer
den gedrukt, om precies te zijn 
in loketvellen gedrukte gelegen
heidszegels (sinds 1994) en 
langlopende Crouwelen Bea
trixzegels. Naarmate er minder 
zegels in rasterdiepdruk werden 
gedrukt (en vaak ook nog eens 
in blokken van 10 of 20) ver
dween deze vorm van randbe
drukking uit het zicht van de 
verzamelaar [voorbeeld 10). 

Controletekens 
Het doel van controletekens is 
zoals de naam al aangeeft  het 
verschaffen van een bepaalde 

controle op de vellen die voor 
een bepaalde oplage postzegels 
aan de drukkerij werden ver
strekt en die in nun totaliteit 
weer moesten worden terugge
leverd aan de  wat vroeger 
heette  Dienst Zegelwaarden. 
Als er papier nodig was om een 
bepaalde oplage postzegels op 
te drukken, ging er een hoeveel
heid rollen papier naar de druk
ker. Daar werden de rollen dan 
versneden tot vellen of smallere 
rollen. Als er op vellen moest 
worden gedrukt gingen de vel
len terug naar de Dienst Zegel
waarden, die ze voor controle

doeleinden merkte. De drukker 
kreeg een afgeteld aantal vellen 
om op te drukken. Na het druk
ken gingen de vellen vervolgens 
terug naar de Dienst Zegelwaar
den, die aan de hand van het 
controleteken kon nagaan of de 
juiste vellen gebruikt waren en 
of het aantal verstrekte vellen 
ook weer was teruggekomen. 
Uiteraard moesten ook misluk
te en eventueel verminkte vellen 
samen met de goede vellen 
worden ingeleverd. 
Het controleteken heeft in de 
loop van de jaren verschillende 
vormen gehad: er werden stem
pels gebruikt met de letters 'PZ' 
(postzegel) of 'TP' (timbres
poste), maar ook van een ge
perforeerde 'C' (van controle) 
gevolgd door een geperforeerd 
cijfer, een gestempeld cijfers in 
een rechthoek, geperforeerde 
cijfers zonder 'C', knippen, pon
sen of een boorgat. 
Voor de kniptekens werd een 
kniptang (zoals van een spoor
wegconducteur) gebruikt, de 
ponsen werden machinaal aan
gebracht. 

Vereniging 
Het zal duidelijk zijn dat de ran
den van de postzegelvellen een 
schat aan informatie bevatten. 
Veel verzamelaars hebben zich 
door de jaren heen hierin ver
diept. Ruim vijfentwintig jaar 
geleden werd de gespecialiseer
de postzegelvereniging 'Studie
groep Velrandbijzonderheden' 
opgericht. Ter gelegenheid van 
haar 25jarig bestaan heeft de 
vereniging de publicatie van 
een losbladig Handboek Plaat
en Etsingnummers ter hand ge
nomen (zie het kaderstukje). 
Als u belangstelling heeft voor 
dit handboek kunt u contact op
nemen met de schrijver van dit 
artikel. Zijn adres luidt: 
H.T. Hospers 
De Binnenhorst 10 
7909 CM Hoogeveen 
telefoon 0528 268642 
email: h.hospers@inter.nl.net. 
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WEL BRIEFKAARTEN, 
GEEN POSTZEGELS 

Oorlogstoeslag zorgde voor merkwaardige frankeerwaarde 
Ruim honderd jaar geleden, op 
1 april 1902, werd de aandui
ding Reichspost bij de koerse-
rende Duitse zegels vervangen 
door de tekst Deutsches Reich. 
Dat was geen aprilgrap, maar 
de consequentie van het feit dat 
ook de Koninklijke Württem-
bergse Post voor de particuliere 
correspondentie van deze ze
gels gebruik ging maken. De 
Reichspost was een instantie 
waarmee de Württembergse 
post niets te maken had, van 
net 'Duitse Rijk' was het konink
rijk Württemberg wèl een on
derdeel. De Württembergse 

D O O R M R . A . V A N DER F L I E R , DEN H A A G 

post bleef zijn eigen dienstze-
gels uitgeven, maar hanteerde 
bovendien ook nog een speciaal 
eigen tarief: dat van de stads
briefkaart van 3 pfennig. Dat 
liep prima, tot in augustus 1916 
voor geheel Duitsland - en dus 
ook voor de zelfstandige post-
administraties van Beieren en 
Württemberg - een oorlogstoe
slag op de tarieven werd gelegd 
die voor briefkaarten en stads-
brieven 272 pfennig en voor 
brieven 5 pfennig bedroeg. Voor 

de binnenlandse briefkaart, die 
dus 772 pfennig werd, kwamen 
voor Duitsland inclusiefWürt-
temberg briefkaarten in het Cer-
mania-type en voor Beieren ver
schenen er eigen briefkaarten in 
diezelfde waarde. Er kwamen 
ook postzegels van 272 en van 
772 pfennig: de Michel-num
mers 98 en 99 in het Cermania-
type en de Michel-nummers 111 
en 113 voor Beieren. 
Maar ook voor de Württem
bergse stadsbriefkaart gold de 

tariefverhoging, die dus uit
kwam op 3 plus 272 pfennig of
wel 572 pfennig. En in die waar
de werden dus voor Württem
berg speciale briefkaarten uitge
geven, zowel in het Germania
type als voor de dienstpost. Dit 
was echter een zo uitzonderlijk 
bedrag dat men er géén postze
gels voor uitgaf, want die zou
den zelfs als aanvullingswaarde 
nauwelijks emplooi vinden. 
En zo kunnen we dus briefkaar
ten aantreffen van 57^ pfennig, 
waarvan de waarde-indruk het 
nimmer tot een 'echte' postze
gel heeft gebracht. 

Links een Duitse briefkaart type-Cermania met een ingedrukte 
waarde van zeveneneenhaive pfennig Onder Beieren kwam met 
een eigen briefkaart van fji pfennig in een ander type 

- / 
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EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Briefmarkenauktionen GmbH 

In onze herfstveiling op 14 en 15 oktober 2002 
in Hamburg presenteren wij o.a. de 

Verzameling ''Oosterwolde" met ca. 500 losse 
kavels Halfrondstempels Nederland Michel 

nummer 1-3 (1852). 

De kleurig geïllustreerde catalogus verschijnt 
half september 2002. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Brief markenauktionen GmbH 

Hans-Peter Bahr 
Barenallee 43, D-22041 Hamburg, Postfach 702122, D-22021 Hamburg 

Telefon +49 40 6 89 4700, Fax +49 40 6 89 47 019 
Internet: www.edgar-mohrmann.de, E-Mail: auktion@edgar-mohrmann.de 

http://www.edgar-mohrmann.de
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Lmksbouen het^ratis postwaardestuk van TPG-post; rechtsbouen met bijfranlcenng Daaronder- schematische 
weergave van de twee typen (links) en een gemakkelijke methode om de tuiec uan elkaar te onderscheiden 

GRATIS ENVELOP TPG: TWEE 
VARIANTEN EN EEN MISDRUK 

Eind mei werd op alle 
Nederlandse adressen 
een zending bezorgd die 
de ontvangers attent 
moest maken op de 
naamsverandering van 
PTTPostin'TPGPost'. 
Zakelijke ontvangers 
troffen in de zending een 
kortingsbon aan voor het 
bestellen van digitale 
frankeerzegels, particu
lieren werden verblijd 
met een gratis voorge
frankeerde envelop. En 
daarmee was dit type 
postwaardestuk in Ne
derland voor het eerst in 
ruim vijftig jaar weer be
schikbaar. 
Het gaat om een witte 
envelop in het formaat 
C6 met vier donkerblau
we adresregels, waarvan 
de vierde voorzien is van 
postcodekaders. In het 
zegelbeeld zien we twee
maal twee concentrische 
cirkels, verbonden door 
een pijl. Daaronder staat 
het logo van TPGPost, 
met daar weer onder de 
waardeaanduiding 
'€0.39' en 'Nederland'. 
Het jaartal '2002' is ten 
opzichte van deze tekst 
een kwartslag gedraaid. 
Het zegelbeeld is uitge
voerd in rood en donker
blauw en is voorzien van 
een gedrukte tanding. 
Rechts daarnaast is een 
fosforbalk van 5 bij 25 
millimeter aangebracht, 
die bij de meeste exem
plaren met het blote oog 
moeilijk te zien is. 
Tweevariar\ten... 

Verzamelaars ontdekten 
binnen enkele dagen dat 
er twee varianten van 
deze nieuwe envelop be
staan, die uit verschillen
de grondvormen gevou
wen zijn: 

a. een envelop met rechte 
zijkleppen en een nauwe
lijks toelopende onder-
klep; 
b. een envelop met punti
ge zijkleppen en een 
sterker toelopende on-
derklep. 

In uitgevouwen toestand 
zien ze er uit zoals op bo
venstaande illustratie 
(linksonder) is aangege
ven, maar ook bij gevou
wen enveloppen is het 
verschil aan de achterzij
de goed te zien (zie bo
ven, rechtsonder). 
De TPG-envelop is in
middels ook bij de Collect-
Club in Groningen ver
krijgbaar, voor 39 euro
cent per stuk. De exem
plaren die ik geleverd 
kreeg hadden trouwens 
allemaal model a. In een 
partij van ongeveer hon
derd gebruikte envelop
pen uit alle delen van het 
land vond ik iets meer 
exemplaren van model b. 
dan van model a., maar 
dat is een te kleine hoe
veelheid om conclusies 
uit te trekken. Er waren 
ook verschillende enve
loppen met bijfrankering 
bij; of de afzenders de 
extra postzegel uit onwe
tendheid geplakt hebben 

of dat ze dat deden om
dat de zending zwaarder 
was dan 20 gram, is niet 
meer na te gaan. 

...en een misdruk 
Begin juni stuurde de 
heer Van den Besselaar 
mij een fotokopie van 
een misdruk van het 
nieuwe postwaardestuk. 
Op dit exemplaar, uit een 
mailing die in Delft be
zorgd werd, is de don
kerblauwe kleur nage
noeg weggevallen. 

ken) en etiketten be
staan. 
Per I juh 2002 zijn de 
voorwaarden voor ex-
prespost opnieuw aange
past: als je op vrijdag een 
zending aanbiedt die op 
zaterdag bezorgd moet 
worden, kan dat alleen 
nog maar met de nieuwe 
Saturday Prepaid Express
enveloppen of-zegels. En 
die zijn natuurlijk een 
stuk duurder dan de 
doordeweekse variant, 
die tot nu toe ook bezor
ging op zaterdag garan
deerde. 
Behalve dat ik u een voor
beeld van de nieuwe en
velop kan laten zien, kan 
ik ook de nieuwe tarieven 
melden, inclusief BTW. 

Ook het tarief voor Ouer-
ni^htPtepaid Express is per 
I juh verhoogd. 

m 
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Het luchtpostblad is ont
worpen door Peter 
Bergström, mag naar be
stemmingen in de hele 
wereld verzonden wor
den en kostet.-. 

Australië 
Het honderdjarig bestaan 
van de Royal Australian 
Engineers, de genietroe
pen, was op I juli 2002 
aanleiding tot de uitgifte 

van een voorgefrankeerde 
envelop. In het zegelbeeld 
(45 c.) staat het embleem 
van dit legeronderdeel en 
links op de envelop ziet 
men afbeeldingen van de 
taken die de RAE vroeger 
en nu vervullen. 

Op 25 juli 2002 verschijnt 
een luchtpostblad ter ge-
legenheicl van de XVIIe 
Commonwealth Games, 
die van 25 juli tot en met 
4 augustus gehouden 
werden in Manchester. 
De envelop kost 78 c. 

TNT SATURDAY PRE
PAID EXPRESS 
Nog niet zo lang geleden 
was het heel normaal dat 
de post die je vandaag op 
de bus deed de volgende 
dag bij de geadresseerde 
bezorgd werd. Tegen
woordig kun je daar niet 
meer van op aan, tenzij je 
bereid bent er extra voor 
te betalen. Overniflht Pre
paid Express heet deze ser
vice, waarvoor sinds en
kele jaren speciale enve
loppen (postwaardestuk-

0\enDf lit Prepmd Express an elop 
Ovenu^lit Piep aid Kx press ze{d 
Sahirda\ IVcDaid Exoiess emeloD 
S«hirda\ tïeoaid Exoress zeiel 

Per shik Per ' shiks 
€ 14J88 € '9. '0 
€ rB6 € -'1.40 
€ 2JJ80 € 9^20 
f J6,78 €10740 

NIEUWE UITGIETEN 

Aland 
Als eerste van een nieuwe 
serie luchtpostbladen met 
als thema 'bomen' ver
scheen op 3 mei 2002 een 
port-betaald-Iuchtpost-
blad dat gewijd is aan de 
ruwe iep (Ulmusglabra). 

Cyprus 
Op een nieuwe set van 
negen voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
toeristische motieven 
staan twee zegelbeelden: 
een zegel met de Grieks-
Cypriotische vlag en 
daarnaast de verplichte 
zegel (i c.) ten bate van 
het Vluchtelingenfonds. 



Korea (Zuid) 
De Zeppelin blijft tot de 
verbeelding spreken. Tot 
op de dag van vandaag 

de voorgefrankeerde en
velop herontdekt hebben. 
Sinds oktober 2001 zijn er 
acht verschillende exem-

Boven de zegelbeelden 
staat 'Port betaald' in het 
Frans en in het Engels. 

Duitsland 
Vanuit filatelistisch oog
punt is er weinig op te
gen om postwaardestuk-
ken niet te voorzien van 
een waardeaanduiding, 
maar van de tekst 'Port 
betaald'. Voorbeelden 
daarvan zijn volop te vin
den, zoals u ook in deze 
rubriek kunt constateren. 
De combinatie van een 
'Port betaald'-aandui-
ding en zegelbeelden met 
een ingedrukte waarde is 
echter minder wenselijk. 

druk) niet door La Poste 
uitgegeven, maar worden 
meestal wel verkocht via 
de lokale postkantoren. 

nog een in gebruik voor 
het lokale dagblad, dat 
per luchtpost naar bui
tenlandse abonnees in 
(vooral) Australië ge
stuurd wordt. 
In het zegelbeeld staat 
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Hierbij weer een voor
beeld, ditmaal uit Les 
Landes. In combinatie 

Als op een mailing-enve
lop twee zegelbeelden uit 
de reeks 'Beroemde vrou
wen' zijn afgedrukt met 
daaroverheen een ge
drukt pseudo-stempel 
met de tekst Entgelt 
bezahlt, dan is dat dubbe
lop. Net zoals een soort
gelijk stuk dat we in ok
tober lieten zien zijn de 
zegelbeelden alleen nog 
decoratie, want de afzen
der heeft vast geen iio 
plus 80 pfennig per enve
lop betaald. 

Frankrijk 
De status van de Franse 
postwaardestukken met 
toeristische bijdruk is mij 
nog steeds niet helemaal 
duidelijk. Ze worden als 
zodanig (dus met bij

met het machinestempel 
uit St. Paul les Gax levert 
deze envelop in elk geval 
een aardig souvenir op. 

Groot-Brittannië 
In hetjuninummer van 
het Engelse postzegel
blad Gibbons Stamp Month
ly (pagina 31) wordt mel
ding gemaakt van voor
gefrankeerde doosjes 
voor de verzending van 
compact discs. Deze 
doosjes zijn voorzien van 
een koninginnekopje in 
het type-Machin met de 
aanduiding ist en de tekst 
Postage paid up to 250 
grams; ze waren rond 
Kerstmis 2001 te koop in 
een beperkt aantal win
kels. 

probeert men het aloude 
luchtschip met behulp 
van de modernste tech
nieken weer nieuw leven 
in te blazen. 

Een voorbeeld van een 
dergelijke nieuwe zeppe
lin, de LZN07 'Fried
richshafen', is te zien op 
een luchtpostblad uit 
Zuid-Korea. De afbeel
ding uit het zegelbeeld 
(2.40 w.) bedekt in ver
grote vorm de voorzijde 
van het luchtpostblad; op 
de achterflap ziet men 
een berglandschap met 
wolken. De letters 'NT' 
op het luchtschip staan 
voor Neu; Technologi). 

Laos 
Twee thema's op een 
nieuw luchtpostblad 
(4000 k.) uit Laos: een 
vliegtuig in het zegel
beeld en olifanten op de 
buitenzijde. 

Noorwegen 
Ook Noorwegen is toege
treden tot de landen die 

plaren verkrijgbaar, elk 
met een ander kleurrijk 
port-betaald-zegelbeeld: 

Binnenland: 
(gewicht, formaat, prijs) 
t/m 20 gram, C6, 7 k.' 
t/m 50 gram, C5,10 k.̂  
t/m 350 gram, C5, 30 k. 
t/m I kg, C4 (verstevigd), 
65 k. 

Buitenland: 
(gewicht, formaat, prijs) 
t/m 20 gram, C6,13 k.' 
t/m 50 gram, C5, 23 k.̂  
t/m 350 gram, C5, 70 k. 
t/m I kg, C4 (verstevigd), 
160 k. 

1: verkocht per tien stuks 
2: verkocht per vijf stuks 

Norfolkeiland 
Steeds minder landen 
kennen het krantenband
je als postwaardestuk. Op 
Norfolkeiland is er echter 

een groene papagaai (Cy-
anoramphus 
nouaezelandiae) en daaron
der 'Port betaald'. Het 
bandje is gedrukt op 
glanzend papier en is 16 
cm breed en uitgevouwen 
48 cm lang. 

Rusland 
Enveloppen met bijzonder ze
gelbeeld, jaartal 2002 en 
waardeaanduiding 'A': 
Pasen (klein formaat en 
groot formaat), bestelda
tum achterzijde 20-12-
2 0 0 1 ; 
I mei. Dag van de Arbeid 
en het Voorjaar, bestelda
tum 28-12-2001; 
9 mei. Dag van de Over
winnaars, besteldatum 
11-01-2002. 

Enveloppen 2.85 r: 
Zangeres iVI. Matsakova 
(1902-1974). In het zegel
beeld een portret met op 
de achtergrond een no
tenbalk; op de linkerzijde 
de zangeres als Carmen 
in de gelijknamige opera 
van Bizet. Uitgiftedatum 
21 maart 2002; 
Filmregisseur N.W. Ekk 

(1902-1976), maker van 
de eerste Russische ge
luidsfilm 'De weg naar 
het Leven' en de eerste 
Russische kleurenfilm 
'Groenja Kornakova'. In 
het zegelbeeld een por
tret en een spoorweg, op 
de linkerzijde beelden uit 
'De weg naar het Leven'. 
Uitgiftedatum 25 april 
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Briefkaarten 2.15 r: 
Maarschallc K.S. Moska
lenko (19021985), uitgif
tedatum 18 april 2002; 
Dichter/schilder M.A. 
Woloschin (18771932). 
Zegelbeeld portret, schil
derij en kwasten, gedicht 
en pen. De Illustratie op 
de linkerzijde is een van 
zijn aquarellen. Uitgifte
datum 25 april 2002. 

Slovenië 
Op het moment dat u dit 
leest is het alweer bijna 
twee maanden voorbij, 
het wereldkampioen
schap voetbal in Zuid
Korea en Japan, maar 
over de hele wereld zijn 
er heel veel postzegels en 
ook een paar postwaar
destukken uitgegeven 
naar aanleiding van dit 
evenement. 
Bijvoorbeeld een Slo
veense briefkaart ('post
hoorn', groen) zonder 
waardeaanduiding waar
op een voetballer te zien 
is naast een wereldbol in 
de vorm van een voetbal. 
De kaart heeft nummer 
13/2001. 

China (Taiwan) 
De tentoonstelling Rocup
ex2002, die van 5 toten 
met 9 juli 2002 gehouden 
werd, leverde vijf post
waardestukken op: vier 
briefkaarten met het ze
gelbeeld NT$2.50'Jaar 
van het Paard' tonen 
naast het tentoonstel
lingslogo afbeeldingen 
van respectievelijk de 
grote boeddha van 

t»n.«#»*i« 

Changhua, de vuurtoren 
van Wang Kung, de Tao 
Tungacademie en de 
Lukang Wen Wutempel. 

Een expresseenvelop in 
vergelijkbare vormgeving 
is bedrukt met het zegel
beeld NT$i3 'Jaar van het 
Paard' en een afbeelding 
van de FanShape Garage 
van Changhua, een waai
ervormige bezienswaar
digheid die op de foto 

veel weg heeft van een re
mise voor treinen. 

Trinidad & Tobago 
Voor degenen die nog op 
zoek zijn naar een vakan
tiebestemming: een 
luchtpostblad ($ 2) met 
afbeeldingen van tropi
sche stranden, een ro
mantische hangbrug en 
ontspannen kanoën. Dit 
luchtpostblad kwam uit 
op 18 januari 2002. 
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VN (Wenen) 
Twee voorgefrankeerde 
enveloppen die op 27 juni 
2002 uitgebracht wer
den, hebben als zegel
beeld en illustratie foto's 
van Internationale VN
centrum in Wenen, ge
maakt door de Russische 
fotograaf Alexandre Lys
senko. 
De enveloppen hebben 
respectievelijk een fran
keerwaarde van €0.51 
(oplage 93.000 stuks) en 
€1.09 (88.000 stuks). 

Verenigde Staten 
Op 7 juni 2002 verscheen 
een nieuwe reeks voorge
frankeerde enveloppen 
met het zegelbeeld 'Rib
bon Star', een vijfpuntige 
ster van roodwitblauw 
lint. Er zijn exemplaren 
in de formaten #10, #9 
en #63/4, allemaal ver
krijgbaar met en zonder 
venster, los en in pakjes 
van vijf stuks. Voor 
grootverbruikers zijn e< 
ook dozen van vijfhon
derd stuks. De prijs per 
stuk voor losse exempla
ren bedraagt $ 0.45 post
fris en $ 0.55 met eerste
dags tempel. 
Op dezelfde datum werd 
een briefkaart uitge
bracht met als onderwerp 
Carlsbad Cawms. National 

Park in New Mexico. In 
het zegelbeeld (23 c.) ziet 
men de voor dit park ken
merkende druipsteenfor
maties. Een enlcele kaart 
kost $ 0.25 en een kaart 
met betaald antwoord 
$ 0.50. Een eerstedag
stempel kost ook hier 10 
dollarcent extra. 

Een envelop die op 22 juli 
uitkomt, is uitsluitend 
bestemd voor gebruik 
door overheidsinstanties, 
maar voor verzamelaars 
is hij wel beschikbaar. 
Het zegelbeeld toont een 
adelaar met een wereld
bol in reliëfdruk op een 
blauwe ondergrond, met 
daarboven de tekst Ofi
cial Mail. Ernaast staat de 
landsnaam en de fran
keerwaarde, 37 c. Prijs: 
$ 0.45 postfris en $ 0.55 
met eerstedagstempel. 
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J.H. ACKERMANN  Rosendael 2 1121 HH Landsmeer  tel. 0204823966 

Postzegelhandel De Viking 
zeer uiteenlopend motief: 

Bloemen VliegtuigenMedisch
SportRuimtevaart Vogels 

en nog veel meer 

daarbij een stock van (bijna) alle 
Europese landen 

BEZOEK ONS OP DE AMPHILEX STAND NR. 414 

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon: 030273 30 30. Fax: 030600 08 65. 

Wim. hoeijenbos @ wxs.nl 
Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

http://wxs.nl


TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

EUROPA - CEPT (POSTFRIS) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES. 

Comp 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 

lete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein) 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp Andorra) 
50 zegels 
49 zegels + 1 blokje 
50 zegels + 1 blokje 
58 zegels + 1 blokje 
61 zegels + 2 blokjes 
65 zegels + 2 blokjes 
68 zegels + 2 blokjes 
67 zegels + 2 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
71 zegels + 6 blokjes 
71 zegels + 5 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
74 zegels + 4 blokjes 
77 zegels + 5 blokjes 
78 zegels + 4 blokjes 
81 zegels + 4 blokjes 
85 zegels + 5 blokjes 
80 zegels + 5 blokjes 
87 zegels + 5 blokjes 
94 zegels + 13 blokjes 
94 zegels + 14 blokjes *" 
(** met blok Albame) 

€ 3 0 9 -
€ 8 4 -
€ 8 50 
€ 10 50 
€ 9 3 -
€ 5 1 -

€ 1 8 -
€ 5 1 -
€ 5 5 -
€ 5 0 -
€ 5 3 -
€ 3 0 -
€ 4 1 -
€ 4 2 -
€ 6 4 -
€ 5 5 -
€ 5 5 -
€ 1 0 4 -
€ 6 4 -

€ 7 8 -
€ 1 1 3 -
€ 9 3 -
€ 8 7 -
€ 9 4 -
€ 8 5 -
€ 7 3 -
€ 3 4 -
€ 5 1 -
€ 8 3 -
€ 1 6 5 -
€ 1 1 5 -
€ 1 2 5 -
€ 1 4 1 -
€ 1 3 5 -
€ 1 3 4 -
€ 1 3 9 -
€ 1 2 7 -
€ 1 3 8 -
€ 1 4 5 -
€ 1 5 9 -

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€ 2 0 -
€ 2 0 -
€ 1 8 -
€19 25 
€30 50 
€18 25 
€20 25 
€ 1 1 -
€1150 
€ 5 50 
€ 4 50 
€ 3 -
€ 3 -
€ 7 75 
€ 7 75 
€ 7 -
€ 175 
€ 7 -
€ 8 50 
€ 7 -
€ 150 
€ 9 -
€ 3 0 -
€ 9 -
€ 1 0 -
€ 9 -
€ 9 -
€ 9 -
€ 1 0 -
€ 9 -
€ 1 0 -
€ 1 0 -
€ 1 4 -
€ 1 2 -
€10 
€ 7 -
€ 1 0 -
€ 1 4 -
€10 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren € 9 -
Madeira € 9 -
Monaco € 1 4 -
Portugal € 9 50 
Azoren € 9 50 
Madeira € 9 50 
Monaco € 14 -
Portugal € 1 0 -
Azoren € 10 -
Madeira € 10 -
Monaco € 14 50 
Portugal € 12 50 
SManno € 1 0 -
Azoren € 1 0 -
Cyprus * € 6 50 
Madeira € 10 -
Monaco € 12 50 
Portugal € 1 0 -
Azoren € 9 50 
Cyprus* € 2 25 
Madeira € 9 50 
Monaco € 12 50 
Portugal € 10 -
Albanië € 14 -
Cyprus* € 2 50 
Faroer € 3 50 
Guernsey € 3 50 
Joegosl € 4 50 
Monaco € 12 -
Portugal €18 50 
(6 blokjes) 
Roemenie € 7 -
IJsland € 2 50 

* Cyprus (Turkse Post) 

Compleet 1956 t/m 1992 €3500.-
Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfris zonder plakker Mooi gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes Pnjswijzigingen en drukfouten voorbehouden 
Betaling Per omgaande Contant of op Uw bank of giro rekening 
Voor eventueel grotere objecten is bezoek aan huis mogelijk 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Amphilex Stand: 405 + 406 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


Afffi SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Nieuw geld, nieuw idee 
Een actieve redactie van 
een filatelistisch tijd
schrift is er altijd op uit 
om nieuwe invalshoeken 
voor het verzamelen op te 
sporen (of zelf te beden
ken) en te publiceren. 
Soms zijn het oude, al 
weer vergeten ideeèn, 
maar soms ook nieuwe. 
De invoering van de euro 
en de mogelijkheid om 
zegels in de oude munt
waarden te combineren 
met zegels in euro's is 
hiervan een recent voor
beeld; de Deutsche Brief
markenZeitung houdt 
dit zijn lezers in een klein 
bericht voor. Daarbij 
komt nog dat in sommi
ge landen de oude zegels 
een verschillende geldig
heidsduur hebben; dat 
maakt zo'n collectie nog 
spannender. Hetzelfde 
kan trouwens ook met 
automaatstroken. 

Vorstelijke zegels 
Collecties van staats
hoofden op postzegels 
zijn geen noviteit; in ons 
land kennen we bijvoor
beeld ettelijke 'vierko
ninginnencollecties'. 
Timbres Magazine van 
april brengt een artikel 
over alle presidenten die 
Frankrijk heeft gekend 
en dat zijn er heel wat. 
Hun 'postzegelportret' 
krijgen ze echter pas als 
ze dood zijn. Er is één 
uitzondering: Louis Na
poléon Bonaparte, die 
van 1848 tot 1852 presi
dent van de Tweede Re
publiek was. 

Links Louis Napoleon Bonaparte 
met ie tekst 'Rep. Franc', rechts 
met 'Empire Franc' 

"2 Na de eerste serie Franse 
■z postzegels met de afbeel
5 ding van Cérès (1849) 
^ verschenen in december 

1852 twee zegels met het 
AHA P°'''^''^' ̂ ^n de president. 
" " " Ze werden evenwel al een 

jaar later vervangen door 
zegels waarin de tekst Re
pub. Franc.was veranderd 
in Efnpirc Franc. 

Stad en streek 
Het kan nuttig zijn u 
weer eens te wijzen op 
verzamelgebieden die in 
de loop van de jaren wat 
in de vergeetboek zijn ge
raakt. In de Deutsche 
BriefmarkenZeitung van 
28 maart wordt dat ge
daan in een uitvoerig arti
kel met de titel Van tsaren
rijk tot Sovjetunie. 

Mooie, tuieekleurige Russische 
postzegel. 

Er zijn in de beschreven 
periode, die van 1858 tot 
1917 loopt, 104 zegels 
verschenen, de meeste 
van het bekende wapen
type. Grafisch gezien zijn 
het vaak prachtige, in 
tweekleurendruk uitge
geven zegeltjes. 

Instructiefis ook een ar
tikel in de editie van 12 
april van hetzelfde blad 
dat beschrijft hoe je een 
zogenoemde Heimat
sammiung (stad en 
streekverzameling) kunt 
opzetten. Als voorbeeld 
wordt de stad Koblenz 
gebruikt, die slechts één 
postzegel kreeg, maar 
postgeschiedkundig ge
zien veel te bieden heeft. 
Coblenz (zoals de stad 
tot 1926 officieel heette) 
is met zijn ligging aan de 
samenvloeiing van Rijn 

en Moezel altijd een be
langrijke handelsstad ge
weest. De scheepspost 
behoort dan ook thuis in 
zo'n Hcimatsammlung. 

Nieuws uit Duitsland 
Ook uit Duitsland bereik
te ons voor het eerst het 
tijdschrift van de Duitse 
luchtpostverzamelaars 
Die Luftpost met veel in
formatie overpriontybla
den (zoals luchtpostbla
den tegenwoordig in het 
Nederlands heten) en een 
artikel over de geschiede
nis van de luchtpostver
binding tussen Nederland 
en NederlandsIndië. 

f V ^ ' l 
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Recent Duits luchtpoststuk, ^ejronkeerd met automaatstroken in DM en 
eurouJoarden. 

De Deutsche Briefrnarken
Spiegel van juni belicht 
ook een speciaal element 
in de filatelie: censuurbrie
ven, in dit geval in het bij
zonder de Duitse uit twee 
wereldoorlogen. Helder 
wordt beschreven hoe en 
waar de censuurdienst 
werkte, aan welke voor
waarden de afzenders 
dienden te voldoen (ze 
mochten bijvoorbeeld 
geen gevoerde enveloppen 
gebruiken) en wat de ver
schillende stempels, sluit
stroken en geschreven cij
fercodes betekenen. 

Koblenz:. .uoorbecid uan het middelpunt uan een stad en streekverza
meling 

In hetzelfde nummer te
kent de redactie ook aan 
dat er bij het publiek een 
duidelijke verzadiging 
optreedt bij het kopen 
van toeslagzegels. In het 
gunstigste geval is er 
sprake van een gelijkblij
vende verkoop als we kij
ken naar voorgaande ja
ren, toen er steeds van 
groei sprake was. 

Rouw en vreugde 
De trieste zowel als de 
feestelijke gebeurtenis
sen binnen het Britse ko
ninklijk huis vinden ui
teraard hun weerslag in 
de Britse postzegelbla
den. Het overlijden van 

Rhodesische zegel met het portret 
uan de onlangs overleden Engelse 
prinses Margaret 

Censuurstuk uit België 

prinses Margaret, de 
dood van de koningin
moeder en het regerings
jubileum van de koningin 
waren aanleiding voor 
uitvoerige beschouwin
gen. 

Zo ook in Gibbons 
Stamp Monthly, dat in 
het meinummer onder 
andere een aardig geïllu
streerd artikel over de 
zuster van de koningin 
op de postzegel presen
teert. Niet op de Engelse 
zegels (want zover heeft 
ze het niet gebracht), 
maar wel op die van vele 
landen van het Gemene
best. Ze werd vaak samen 
met andere familieleden 
afgebeeld, zoals haar 
moeder of haar ouders en 
zuster. 
Het juninummer van het
zelfde blad brengt niet 
minder dan vier artikelen 
over het gouden rege
ringsjubileum van konin
gin Elizabeth II; tot de 
thema's die behandeld 
worden behoren onder 
meer 'de vorstin als ver
zamelaarster', 'portret
ten van de koningin die 
door de zegelontwerpers 
werden gebruikt' en 'por
tretten van koningin Eli
zabeth op buitenlandse 
postzegels'. 
Nog even terug naar het 
meinummer: daarin 
wordt ook al over de 
grens gekeken, met als 
resultaat een overzichts
artikel over de Duitse 
Winterhulpzegels die in 
de periode 193 61943 
werden uitgegeven. Te
recht merkt de auteur op 
dat de opbrengst ervan in 
de oorlogsjaren meer en 
meer werd gebruikt voor 



de financiering van oor
logsdoeleinden. 

Terug van weggeweest 
Het doornemen van een 
stapeltje nummers van 
het Amerikaanse Linn's 
Stamp News levert ook 
veel vermeldenswaardigs 
op. De editie van i i maart 
bevat een artikel over ge
bieden die weer 'terug 
van weggeweest' zijn. 
Het blad noemt de Balti
sche staten, maar ook 
Rusland, dat nadat het 
meer dan zeventig jaar 
als Sovjetunie door het 
leven ging nu weer de 
naam van het oude tsa
renrijk voert. Verder 
komt Eritrea ter sprake, 
dat ooit een Italiaanse 
kolonie was maar nu 
weer als Eritrea terug is. 

En uit een nummer dat 
was blijven liggen (dat 
van 4 maart) meld ik een 
artikel dat de verzamel-
mogelijkheden van de be
kende pre-cancels (zoals de 
plaatselijk aangebrachte 
opdrukken) belicht en 
vertelt hoe je dat in ver
enigingsverband kunt 
doen. 

Kleine clownerieën 
En om het 'buitenlandse 
deel' van deze rubriek 
met een vrolijke noot te 
beëindigen: de Deutsche 
Briefmarken-Spiegel van 
mei laat zien dat ook het 
circus in de filatelie een 
bescheiden rol speelt. 
Het zijn vooral kleine 
landen zoals Cyprus, 
Malta en Liechtenstein 
die de clowns en kun-

p mm ii.^^Eaïrr*J^^L. v n m 
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Kleurifl thema: gebrandschilderde ramen op postzegels. 

In de editie van een week 
later brengt Linn's een ar
tikel over gebrandschil
derde ramen op postze
gels. Daar zijn er heel wat 
van, ook van landen als 
Japan en Malawi, waar 
deze kunst ook gebruikt 
wordt voor kerken en ge
denktekens. 

Aardig (en ouer het algemeen 
goedkoop) uerzamelgebied: Ame
rikaanse uoorq t̂empelmgen. 

Cloujnszegel uit Gibraltar. 

stenmakers op hun post
zegels hebben gezet. 

HANS GABRIELS 

Goed fout 
Het blad Britannia News 
(juni 2002) van de gelijk
namige studiegroep 
maakt ons attent op een 
belangwekkende pagina 
op het wereldwijde web, 
www.delptrdange.be. 

Veel lezers van deze ru
briek zullen wel eens een 
dialezing over fouten en 
flaters op postzegels 
hebben bijgewoond, 
maar als zo'n lezing uit 
vijftig dia's bestaat, dan 
is het al een flinke. Em
manuel Delperdange, de 
geestelijke vader van de 
hiervoor genoemde web
site, laat op die pagina 
tweehonderd stuks zien 
uit zijn verzameling van 
ruim vijftienhonderd 
stuks! 

Onplezierige surprise 
De verrassingszegels die 
TPGPost dit jaar uitgeeft 
zijn voor de verzamelaars 
vooral in financiële zin 
een onaangename verras
sing. De provinciezegels, 
uitsluitend verkrijgbaar 
in de desbetreffende pro
vincies en dan ook nog 
uitsluitend in velletjes 
van twaalf stuks, zijn on
derwerp van bespreking 
in Eekaapeeveetje, jaar
gang 12 nummer 3, het 
verenigingsorgaan van de 
Eerste Kerkraadse Phila
telisten Vereniging. Het 
blad vraagt zich af of hier 
geen sprake is van 'sper-
waarden'. Tot die catego
rie worden immers ze
gels gerekend die ofwel 
opzettelijk in een geringe 
oplage zijn gedrukt ofwel 
waarvan de verkrijgbaar
heid is beperkt. De con
clusie in het artikel is dan 
ook dat hier sprake is van 
'schadelijke uitgiften'! 

Markant hoogtepunt 
Een uitvoerige beschrij
ving van de totstandko
ming van 'Het Witte 
Huis' in Rotterdam tref
fen we aan in het mede
delingenblad mei-juni 
2002 van de postzegel

vereniging Drielanden
punt. 

Gedurende meer dan vijf
tig jaar was de rode licht
reclame op het dak een 
markeerpunt voor de wij
de omgeving. Het ge
bouw was in het jaar van 
oplevering, i8g8, het 
hoogste kantoorgebouw 
in Europa! Het gebouw 
doorstond het Duitse 
bombardement van mei 
1940 en kwam vrijwel on
geschonden door de oor
log heen. Dat alles heeft 
echter nooit geleid tot 
een postzegel met een af
beelding van dit markan
te gebouw. De Rotter
damse Stadspost heeft 
dat maar goedgemaakt. 

Duidelijk en uitvoerig 
Het stempel LOCAAL in kast
je is de naam van een arti
kel in Alphapost (num
mer 5/2002), het blad van 
de afdeling Alphen aan 
den Rijn van de NVPV. 
Als er bij lezers nog vaag

heden bestaan over dit 
fenomeen, dan zijn die 
na lezing van dit duidelij
ke en uitvoerige artikel 
spoorslags verdwenen. 

Dubbelmonarchie 
Een belangwekkend epi
sode uit de Europese ge
schiedenis wordt uitvoe
rig belicht in De Gooi
sche Phila, het blad van 
afdeling Gooi- en Eem-
land van de NVPV (mei 
2002). Het betreft de op
komst en het verval van 
Oostenrijk-Hongarije. 
Achtereenvolgens komen 
de periodes 1648-1806, 
(de opkomst van Oosten
rijk en Pruisen), 1806-
1850 (de tijd van de Duit
se Bond), 1850-1879 
(spanningen op de Bal
kan) en 1879-1920 (de 
Balkan als brandhaard) 
aan de orde. 

Verduidelijkt door post
zegels en met een inte
ressant overzichtskaartje 
zorgt het artikel voor een 

Markant punt m Rotterdam het zogenoemde Witte Huis, 

De periode uan de Duitse Bond u;ordt in het artikel in 'De Gooische Phila' 
ook beschreuen. 

aanbevolen opfrissing 
van onze geschiedkundi
ge kennis. 

Roemeense vraagtekens 
Een boeiende studie over 
een eenvoudige brief
kaart uit 1916, verzonden 
uit Boekarest naar Den 
Haag levert evenveel ge
gevens als vraagtekens 
op en is daardoor juist zo 
interessant. Internatio
nale correspondentie in 
een periode dat heel Eu
ropa op zijn kop stond is 
vaak geschiedkundig be
langwekkend. En de 
schrijver van dit artikel. 
Een briejkaart uit Roemenie, 
dat we aantroffen in Oost 
Europa Filatelie (jaar
gang 20, nummer 2), 
heeft daar zijn uiterste 

http://www.delptrdange.be


Affiche uit de tijd van ie Spaanse Burgeroorlog 

best op gedaan. Een fraaie 
afdruk in kleur op de kaft 
van het tijdschrift maakt 
het tot een interessant do
cument. 

Vaarwater 
Voor verzamelaars van het 
onderwerp Spaanse bur
geroorlog staat een inte
ressant artikel in Iberia, 

het blad van de Kontakt-
groep Spanje-Portugal 
(nummer 59) onder de ti
tel Vreemde mogendheden in 
Spaanse wateren tijdens de 
Spaanse burflcroorlofl 193 6-
193g. 

Een kaartje dat de zeege
bieden aangeeft waar de 
grote mogendheden 
mochten varen en enkele 
op deze periode betrek
king hebbende poststuk
ken zorgen voor weer een 
interessant stukje filatelis-
tische historie. 

Duitsers in België 
Waar anders dan in 
Deutsche Post van april 
2002 kunt u het artikel 
aantreffen: Duitse post m 
Belflie 1914-1918? Goed 
gedocumenteerd gaat 
deze bijdrage diep in op 
het onderwerp, waarin 
achtereenvolgens de ze
gels en de stempels' 
(waaronder de - heel 
schaarse - treinstempels 
en de censuurstempels) 
uitvoerig worden bespro
ken. Pikant detail: de 
door de Duitsers 'ver
duitste' plaatsnaam 
Charleroi (voorheen 
Charleroy) heeft nog 

Poststuk met een ajstempelinfl uan Sjonghai. 

steeds die vereenvoudig
de naam! 

Voorloper CoUectClub 
Dat de op 16 mei 194g 
door de PTT ten doop ge
houden Philateiistischc 
Dienst zou leiden tot een 
nieuw verzamelgebied zal 
niet iedereen toen hebben 
bevroed. En dat dit verza
melgebied voorlopers 
heeft gekend wordt op een 
dertiental pagina's uitge
breid uit de doeken ge
daan in De Postzak (mei 
2002), het tijdschrift van 
de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken- en 

Poststempelverzamelaars 
Po&Po. 

Nogmaals Sjanghai 
Na in vorige nummers al 
uitgebreid te zijn ingegaan 
op de Duitse en de Britse 
datumstempels in Sjang
hai, zijn in China Filatelie 
(april 2002), het bulletin 
van de gelijknamige stu
diegroep, nu de Ameri
kaanse datumstempels 
aan de beurt. Met prachti
ge stempelvoorbeelden en 
een aantal afbeeldingen 
van poststukken is het arti
kel ook voor de niet-sino-
loog boeiend om te lezen. 

POSTZEGELVEILING 

RIJNMOND 

Voor een selectie uit onze aanbieding op de Amphilex (stand nr 521) kunt u terecht op onze website 
wivw.xs4all.nl/ ~ rynmond 

Inleveren voor onze oktober-veiling in de Business-club van Excelsior is mogelijk tot en met 
24 augustus op één van onderstaande kantoor-adressen. Inleveren en/of gratis taxatie is ook mogelijk 

op de Amphilex, stand 521, van 30.08 t/m 03.09. Tevens detailleren wij oa. 10.000 poststukken van 
enkele onzer vele relaties (prijsklasse € 4 - € 4000) 

Pos tzege lve i l ing R i j n m o n d 
Westen^agenstr. 6 0 
3011 AT R o t t e r d a m 

Tel: 0 1 0 - 2 1 3 0 9 8 6 
Fax: 0 1 0 - 2 1 3 1 7 3 0 

e - m a i l : rynmond(§xs4al l .n l 

Pos tzege lve i l ing Hoes 
St. Annap le in 7 
5038 TV Tilburg 
Tel: 015-5800434 
Fax: 013-5800455 

e - m a i l : info@pzv-l ioes .nl 

i 

http://wivw.xs4all.nl/
mailto:info@pzv-lioes.nl


POSTZEGELVEILING H O E S ^ "^ ^ 
Internationale veilingen sinds 1945 riTvvrn" 

POSTZEGELVEILING HOES HOUDT HAAR 182STE VEILING OP 12, 13 EN 14 DECEMBER 2002. 
ONDER DE HAMER KOMT O.A. DE COLLECTIE W.M. DE JONG: EEN BELANGRIJKE COLLECTIE 
KLASSIEK NEDERLAND MET VOORFILATELIE, EERSTE EMISSIE, POSTFRIS EN GESTEMPELD 
MET VELE ZELDZAME STUKKEN. 

Dit is een kleine selectie van kavels die tijdens deze veiling aangeboden zullen worden. 
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U KUNT VOOR DE DECEMBERVEILING INLEVEREN TOT EN MET 25 OKTOBER OP BEIDE 
KANTOORADRESSEN OF BIJ ONZE STAND OP AMPHILEX (STAND 521) VAN 30 AUGUSTUS 
TOT EN MET 3 SEPTEMBER. 

POSTZEGELVEILING RIJNMOND VEILT OP 
11 EN 12 OKTOBER O.A. ZELDZAME POSTHISTORIE. 
Hiernaast een voorbeeld uit de oktoberveiling: 
Een zakenbrief van de firma Lindeman per eerste vlucht 
naar Indië, 1924. 
Uiterst schaars commercieel gebruik van deze van der 
Hoop vlucht. 

U kunt voor deze veiling inleveren tot en met 23 augustus 2002 op beide kantooradressen. 

Breng een bezoek aan stand 521 op Amphilex. Hier vindt u een voorselectie uit onze veilingen. 
Tevens vindt detailverkoop plaats van betere poststukken, aan ons ter beschikking gesteld door 
diverse relaties. 

Onze kantooradressen zijn: 

Postzegelveiling Hoes 
St. Annaplein 7 
5038 TV Tilburg 
Tel: 0135800434 
Fax: 0135800435 

email: info@pzvhoes.nl 

Bezoek uitsluitend op afspraak 

Postzegelveiling Rijnmond 
Westewagenstr. 60 
3011 AT Rotterdam 

Tel: 0102130986 
Fax: 0102131730 

email: rynmond@xs4all.nl 

mailto:info@pzv-hoes.nl
mailto:rynmond@xs4all.nl


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

Australië 
Albert Namatjiro 
De honderdste geboorte
dag van de Australische 
schilder Albert Namatjira 
wordt ook op postzegel
gebied uitbundig ge
vierd. Hij behoorde tot de 
Aranda-stam en was de 
eerste inheemse artiest 
die alom erkenning 
kreeg. Hij overleed in 
1959, maar de door hem 
gestichte schildersschool 
bestaat nog steeds. Na
matjira schilderde zijn 
land met met zijn zand
heuvels, grasvlakten, 
kurkwouden, ravijnen, 
afgronden en gebergten. 
Zijn activiteiten hebben 
veel bijgedragen tot een 
beter begrip van de cul
tuur van de Aboriginals. 
Op 2 juli verschenen een 
boekje met tien zelfkle
vende postzegels van 
45 c. (en tevens een zoge
naamd chequeboek met 
twintig van deze boekjes) 
en een grootformaat 
boekje met zestien ze
gels, een miniatuurvelle
tje en twee postkaarten. 
De nominale waarde van 
dat geheel is $ 9.-. Ver
koopprijs van het boekje 
$9-95-
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Park (British Columbia) 
en Peggy's Cove (Nova Sco
tia). Maar ook de slede
hondenrace Yukon Quest 
(Yukon), de Icefields Pork-
waij (Alberta), deA^auia 
Canyon (Ontario), de 
oude haven van Montreal 
(Quebec), Kin^s Landing 
Openlucht Museum 
(New Brunswick), de 
Head-Smashed-In Buffalo 
Jump (Alberta) en hetSa-
^uenay Fjord (Quebec). 

Groenland 
Scheepvaart in Groenland 
De Groenlandse post 
heeft het plan opgevat in 
vier uitgiften een beeld te 
geven van de scheepvaart 
in de wateren van dit ei
land. De eerste vier post
zegels verschenen inmid
dels op 24 juni. Daarbij 
hoort ook een postzegel
boekje met twee comple
te series. 
Afgebeeld op de zegels 

De uijf zegels van 65 cent 

Wereldjongerenda^ 
Dit jaar vindt de Wereld
jongerendag plaats in 
Toronto. Men verwacht 
er honderdduizenden ka
tholieke jongeren voor de 
diverse activiteiten, toch
ten en vieringen. Hoogte
punten zouden een 
avondbijeenkomst en een 

De schilder Albert Namatjira en de uier postzegels 

Canada 
Ontdek Canada 
Vorig jaar verraste de Ca
nadese post ons met een 
serie 'toeristische high
lights'. Deze viel zó in de 
smaak dat de zegels bin
nen enkele weken uitver
kocht raakten. Dat er 
daarom op i juni van dit 
jaar een tweede serie 
volgde is niet verwonder
lijk. Ook nu zijn ze weer 
in boekjes verkrijgbaar: 
het ene met vijf zegels 
van 65 c. (voor post naar 
de Verenigde Staten), het 
andere met vijf zegels van 
$ 1.25 (voor luchtpost 
overzee). 
Het gaat om plekjes door 
het gehele land. Van het 
Noorderlicht (Northwest 
Territories) tot het Stanley 

eucharistieviering (op 27 
en 28 juli) met paus Jo
hannes Paulus II moeten 
zijn. 
Er verscheen op 23 juli 
een speciale postzegel 
van 48 c , die verkrijgbaar 
is in een boekje van acht 
stuks. 

zijn de Haabet (de Hoop, 
het schip dat in 1721 de 
apostel van Groenland, 
predikant Hans Egede, 
bracht), de Starkodder 
(Sterke Otter, voorbeeld 
van een sloep - negen
tiende eeuw - om de ver
spreid üggende eilanden 
te kunnen aandoen), de 
Hi)idbj(/irnen (Witte Beer, 
het eerste mechanisch 
aangedreven vaartuig, 
1888) en het laatste 
Groenlandse zeilschip 
dat maar liefst 73 jaar 
lang tussen Denemarken 
en Groenland voer, de 
Nordlyset (het Noorder
licht). 
De zegels hebben waar
den van 2, 4, 6 en 16 k. De 
prijs van het boekje komt 
dus op 56 k. 
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Het boekje tcrgelegcnheid uan 
Wereldjongerendag. 

Oude ajbeeldmg uan de 
'Stsrkodder' 

Groot-Brittannië 
Nieuu), nieuu;, nieuiu' 
Omdat de Britse post op 
4 juli enkele internatio
nale tarieven verhoogde 
en omdat zij tevens alle 
boekjes wilde updaten, 
verschenen er op 4 juli 
maar liefst acht nieuwe 
boekjes. Ze zijn allemaal 
voortaan zelfklevend en 
hebben zes of twaalf ze

gels als inhoud. De oude 
boekjes kregen een 
nieuw kaftontwerp, kun
nen voortaan gemakke
lijker geopend worden 
en bevatten zegels zon
der matrix (omringend 
papier). Daardoor liggen 
de zegels als het ware op 
de folie en zijn ze pro
bleemloos af te nemen. 
We zagen dit al bij de 
'gouden' boekjes van 4 
juni. 
De volgende boekjes zijn 
verschenen; ik vermeld 
ook de drukker: 
6x E-tarief (Europa, 37p), 
Walsall; 

de jubileumserie plus 
een minivelletje met één 
bijzondere zegel van het 
tot Guernsey behorend 
eiland Alderney. Be
schouwen we Guernsey 
en Alderney als afzon
derlijke gebieden, dan 
hebben we hiermee één 
boekje dat zegels van 
twee gebieden bevat. Een 
beetje te vergelijken met 
de Britse boekjes waarin 
ook wel eens regionale 
zegels (Wales, Schot
land, Noord-Ierland) 
willen voorkomen. De 
prijs van het boekje is 
£9.05. 

Dejoto's op de zegels (en ook die op de uoorzijde uan het boekje) zijn van 
het bezoek aan Gucrnsei) mjuli 2001 

6x42p (postkaart we
reld), Walsall; 
6x 68p (luchtpost, 2e 
stap). Walsall; 
I2X 2e klas (19p), Wal
sall; 
I2X ie klas (27p), Wal
sall; 
6x ie klas gouden zegels. 
Walsall; 
6x ie klas gouden zegels, 
Questa; 
6x ie klas, normale kleur, 
Questa. 

6x42 
; Royal MailJ 

Het nieuuie kqjtontiuerp uan de 
Britse boekjes. 

Guernsey 
Gouden Jubileum 
Vijftig jaar Elizabeth II 
op de troon: ook voor 
Guernsey is dat een post
zegelboekje waard. Het 
is een zogenaamd Prestige 
Booklet geworden en het 
verscheen op 30 april. In 
het boekje zitten drie
maal de zes waarden van 

Ierland 
WK Voetbal 
Onaangekondigd kwam 
Ierland op 14 mei met een 
serie van vier postzegels 
waarop een viertal gelief
de internationals staan 
afgebeeld: Roy Keane 
(middenvelder, belang
rijk bij de kwalificatie 
voor Japan-Korea), Paul 
McGrath (verdediger, 
uitblinker gedurende US 
'94), David O'Leary (ver
dediger, ster tijdens Italia 
'90) en Packie Bonner 
(doelman, stopte dè 
strafschop tijdens Italia 
'90). 
Er verscheen tevens een 
boekje met tien zelfkle
vende zegels. Prijs €4.10. 

Indonesië 
Kcuers 
Op 5 november van het 
vorigjaar blijkt in Indo
nesië een boekje versche
nen te zijn met postze
gels waarop vijf kevers 
prominent zijn afge
beeld. Na de mieren van 
Wit-Rusland (beschreven 
in juni) een duidelijke 
tendens ook het nietige 
van deze aarde meer aan
dacht te geven! 
Afgebeeld zijn Batocera ro-
senberfli (komt pas voor 



op een hoogte van 1.300 
meter), Chakosoma Cauca
sus (niet zo nietig: kan 
tien centimeter lang wor
den en is daarmee de 
grootste kever ter we
reld!), Chrysochroa buqueti 
(komt veel voor op Java), 
Agestrata dehaan (houdt 
van bloemen) en Mormo-
lyce phyllodes (houdt zich 
op in bossen, bruine 
schutkleur). 
Het boekje bevat twee 
velletjes met deze vijf ze
gels. Ze hebben te samen 
een nominale waarde van 
11.400 R. De verkoop
prijs van het boekje is 
niettemin 12.500 R. Op
lage: 20.000 boekjes. 
Communicatie 

Europa 
Voor de derde achtereen
volgende maal doet de re
publiek Moldavië weer 
mee met de uitgifte van 
Europazegels. Ze ver
schenen - op 9 mei - ook 
in een boekje. Het gaat 
om zes zegels van 3 L. De 
afbeelding op de zegel 
verwijst naar het Staats-
circus van Chiinau, een 
groot circustheater uit 
1982 waarin voor bijna 
tweeduizend toeschou
wers plaats is. De arena 
heeft een diameter van 
dertien meter en het dak 
van het gebouw is in
schuifbaar. 

Nagorno Karabach 

Het keuerboekje van Indonesië. 

Moderne communicatie
middelen zijn te vinden 
in een op 17 mei versche
nen postzegelboekje. Af
gebeeld zijn het ook in 
Indonesië al aardig inge
burgerde mobieltje, de 
normale vaste telefoon, 
het internet en de com
municatiesatelliet. Alle 
vier in velletjes van vier. 
Per stuk kosten de zegels 
i.ooo R, zodat de ver
koopprijs van het boekje 
dit keer overeenkomt met 
de waarde van de zegels: 
16.000 R. Oplage: 30.000 
boekjes. 
In een op 27 september te 
verschijnen boekje krijgt 
de schilderkunst in Indo
nesië aandacht. Nadere 
gegevens volgen. 

Kroatië 
Flora uan Kroatië 
In een serie 'Flora van 
Kroatië' gaf de post op 5 
juni drie boekjes uit met 
afbeeldingen van eiken. 
De oplage bedraagt 
10.000 stuks van elk. 
Het lijkt erop dat een 
voor april aangekondigd 
boekje 'Vlaho Bukovac' 
niet verschenen is. 
Moldavië 

Europa 
Nagorno-Karabach, een 
autonoom deel van Azer-
baidzjan, heeft voor het 
eerst een postzegelboekje 
uitgegeven. Het bevat 
tweemaal vijf zegels van 
200 m. De clown in het 
circus staat centraal op 
deze zegels. De status 
van deze zegels is overi
gens twijfelachtig, omdat 
het gebied geen lid is van 
de Wereldpostunie, maar 
'voor de zekerheid' meld 
ik het boekje toch maar. 

Nieuw-Zeeland 
Schitterende kusten 
Vakantie in Nieuw-Zee
land heeft al gauw met de 
zee te maken: warme zo
mers doorbrengen met 
zwemmen, surfen, snor
kelen, zeilen, vissen... De 
Nieuw-Zeelander is trots 
op deze zeventig miljoen 
jaar oude natuurlijke rijk
dom. Op 3 juli verscheen 
een zes waarden tellende 
serie postzegels met af
beeldingen van zes kust
streken. 
Drie van de zes zegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
boekjes. Het gaat om 
tienmaal 40 c. Ton^aporu-

tu Chffs (tot 245 meter 
hoogte opdoemende wit
te kliffen), tienmaal 90 c. 
Curio Bay (hier liggen de 
resten van fossiele bos
sen 'begraven') en vijf
maal $ 1.50 Mcybille Bay 
(kalkstenen rotswanden 
en weelderige vegetatie). 

Polen 
Lokale uitgifte Ciechano'ui 
De op 25 maart in Polen 
uitgegeven serie van vier 
zegels (elk van i.io z.) 
met afbeeldingen van 
honden en katten met 
hun jongen is door Cie-
chanów ook in een lokaal 
postzegelboekje verkrijg
baar gesteld. Het boekje 
bevat éénmaal de serie in 
een strip plus één losse 
zegel. 
Vier seizoenen 

mond of met de tenen 
vastgehouden levert - al
thans, dat meent de Pool
se post - werk op van 
hoge artistieke waarde. 
Ciechanów maakte er een 
viertal boekjes van. 

Europa 
Van de op 5 mei versche
nen Europazegel (poster 
met Mona Lisa in een cir-
cusact) gaf het postkan
toor van Ciechanów ook 
twee boekjes uit: één met 
viermaal de zegel en één 
met zesmaal de zegel van 
2 z. 

Wrodau; en Ostroleka 
Twee nieuwe steden met 
lokale boekjes. Wroclaw 
kwam 26 maart met een 
boekje met vijfmaal 
i.io z. Het betreft de ze-

Hct honden- en kattenboekje uan de Poolse stad Ciechondw. 

De vier seizoenen in één 
serie - waar zagen we dat 

gel ter herdenking van de 
zestigste verjaardag van 

volkstelling. 

Rusland 
Sint-Petersburg ^00jaar 
Volgend jaar viert Sint-Pe
tersburg, gelegen in de 
Russische Federatie, zijn 
driehonderdste verjaardag. 
De stad werd in 1703 door 
tsaar Peter de Grote ge
sticht op een door hem op 
Zweden veroverd gebied. 
Dwalend door het centrum 
van de stad, waant men 
zich in een kolossaal open
lucht museum. 
Het jubileum werd in 
april alvast gevierd met 
de uitgifte van een groot
formaat postzegelboekje 
met vijf postzegels in mi
nivelletjes. Ze vestigen de 
aandacht op de volgende 
monumenten: de Petrus-
en Pauluskathedraal 
(1714-1725, Russische 
barok), de Admiraliteit 
(achttiende eeuw, ste
denbouwkundig middel
punt van de stad), de Ka-
zankathedraal (1801-
1811), de Sint-Isaakska-
thedraal (1817-1857) en 
de Opstandingskathe
draal (negentiende 
eeuw). 
De Franse drukker Cartor 
verzekert in een certifi
caat dat de drie 'dure' ze
gels van 25 R een relief-
opdruk in 22 karaat goud 
bevatten (engel en kruis, 
schip, vleugels van 
leeuw). Het boekje heeft 
een totale nominale 
waarde van 85 R. 

m^ï 

Het bronzen ruiterstandbeeld (1782) von Peter de Grote staat op de voorzijde van het Russische 
grootformaatboekje. 

eerder? Polen kwam er op 
17 april ook mee. Het 
gaat daarbij om zegels 
van i.io z. (twee stuks), 
2.00 z. en 3.20 z. Afge
beeld zijn de producten 
van gehandicapte schil
ders. Het penseel in de 

de terugtrekking van de 
legers van generaal An
ders uit de Sovjetunie. 
Ostroleka kwam ook met 
vijfmaal i.io z. Nu betreft 
het de op 30 april ver
schenen zegel ter gele
genheid van de nationale 

Srpska Republiek -
Europa 2002: circus -"^— 
Ook de Republiek Srps- I I I 
ka, het Servische deel van ' ' ' ' 
Bosnië, schaart zich in 
het rijtje landen dat de 
Europazegels in een 
boekje uitgeeft. Voor het 



tweede jaar overigens al. 
Een verhandelingetje 
over het ontstaan van het 
circus is te vinden op de 
binnenzijde van de kaft. 
De inhoud bestaat uit een 
velletje met driemaal 
i.oo M. (paarden/ clown) 
en driemaal 1.50 M. (oli
fanten/ vangscherm voor 
trapezewerk). 

Transdniestrië 
Europa 
Het nog steeds voor auto
nomie strijdende Trans
dniestrië, gelegen in 
Moldavië, kwam voor de 
tweede maal met een Eu
ropaboekje. Het bevat 
twee velletjes: met tien
maal 'A' en tienmaal 'B'
zegels. Thema is het cir
cus. De zegels zijn uit
sluitend bestemd voor lo
kaal gebruik. Het gebied 
is geen lid van de Wereld
postunie. 

Verenigde Staten 
l!itg\ftedata 

In het vorige nummer van 
'Filatelie' meldde ik de 
Amerikaanse boekjes
vloed als gevolg van de 
tariefsverhoging van 34 
naar 37 cent op 30 juni. 
Het door mij aangekon
digde vijftal boekjes zon
der waardeaanduiding 
(First Class) verscheen in
middels op 7 juni. 
Vier boekjes met vlagze
gels mèt waardeaandui
ding 37 c. zijn op of kort 
na die datum opnieuw 
verschenen. De twee ze
gels met plaatjes van an
tiek speelgoed kwamen 
opnieuw uit op 22 juli. 
Voor de volledigheid 
noem ik hier nog eens 
alle boekjes mèt waarde
aanduiding. De vervolg
reeks dus. 

vouwboekje met lox 37 c. 
'vlag' 
vouwboekje met 20X 37 c. 
'vlag' 
boekje met vlagzegels 
van 37c. aan twee zijden, 

totaal ook twintig 
automaatboekje met 20X 
37c. 'vlag' 
vouwboekje met 20x 37c. 
'antiek speelgoed' 
automaatboekje met 20x 
37c. 'antiek speelgoed'. 

Inmiddels is ook bekend 
dat het automaatboekje 
met zelfklevende speel
goedzegels geen plaat
nummers bevat. Bij de 
productie bleek dat deze 
terecht waren gekomen 
op een strip die sneuvel
de bij het snijden tot af
zonderlijke boekjes. 

Als we alles meetellen, 
dus zowel met als zonder 
waardeaanduiding, be
staat deze vlagzegel sinds 
7 juni in totaal in zo'n 
twintig varianten! De eer
ste drukorders besloegen 
in totaal zo'n vijf miljard 
zegels. 

Washington 
Ook nieuw op 7 juni zijn 
twee boekjes met de be
kende postzegel van Ge
orge Washington. Het 
betreft een vouwboekje 
en een automaatboekje, 
die beide tien zegels van 
23 c. bevatten. De zegel 
verscheen al eerder in een 
waarde van 20 c. en 23 c. 
De nieuwe zegel  in 
groene kleur  vermeldt 
linksonder het jaar 

ZuidAfrika 
Boerenoorlog 
De tweede Boerenoorlog 
(18991902) tussen 
GrootBrittannië, de 

Transvaalse Republiek en 
de Republiek Oranje Vrij
staat eindigde op 31 mei 
igo2 met het sluiten van 
de Vrede van Vereeni

ging
De uitgifte op 31 mei van 
dit jaar van een speciaal 
miniatuurvelletje en een 
postzegelboekje is dus 
niet zo verwonderlijk. In 
het boekje bevinden zich 
postzegels waarop de 
vrede tekenende partijen 
staan afgebeeld, maar 
ook een historisch over
zicht van de oorlog, geïl
lustreerd met diverse 
postale producten. Het 
boekje kost $45.. 
Een mededeling van de 
ZuidAfrikaanse post 
eind juni ontvangen 
stelt ons op de hoogte 
van problemen bij de 
drukker, waardoor de 
uitlevering wel eens pas 
over twee maanden zou 
kunnen plaatsvinden. 
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KWALITEIT. ZEKERHEID EN DEGELIJKHEID 

VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
KP SERIE, VDS KL. II, CEN KL. II EN EURO KL. II 
WAARDEBERGING TOT € 203.000,00 
(te overleggen met uw verzekeraar) 
Volgens lijst inbraakwerende Safes en kluisdeuren van het NCR 
Zie www.ncp.nl , link criminaliteitspreventie, link lijst inbraakwerende Safes 
en Kluisdeuren. 

Model Afmetingen in mm gewicht 
KP5 535x542x530 300 
KP6 630x572x570 370 
KP8 800x572x579 450 
KP9 940x542x530 470 
KP11 1170x572x570 620 
KP12 1290x682x640 820 
KP15 1520x682x640 940 
KP16 1660x682x640 1010 
KP18 1800x682x640 1090 

Extra aanbiedingen uit onze showroom: 
KP5 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl. II 
KP9 met elektronisch cijferslot Combogard 
KP12 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl. II 
KP12metcljferslot Lagard VdSkI II 
KP15 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl. II 

Kijk voor extra aanbiedingen op www.itluis.com 

§HUNTESB 
■ SAFES WÊD 

KPKLUIS 

Kelvinstraat 19 
7575 AB Oldenzaal 
Tel 0541522315 
Fax 0541522190 
hunter@kluis com 
www kluis com 

http://www.ncp.nl
http://www.itluis.com
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' Alle prijsnoteringen in euro's 

De nieuwe Speciale catalogus! 

. j jr i 'uïLj ' »"IJ' 
„.WIE'WMEiW"'^'^'"-

.;aia»J=/i'J'J'J 

De nieuwe 
CoUed-a-Rom® 
Cotalogus 2003! 

75 JAAR 
NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN POSTZEGEIHANDEIAREN 



POSTZEGELVEILING 'r?^l^l^L%.o.. 
KANTOORADRES. 

f I ^ " ^ ^ ^ ^ A r ^ 1 ^ I I JAN VAN GALENL^N 5 
I ^ I I m^M\ r K I J l '''̂ '̂ '< JC NIJVERDAL 
K H I H M V ^ I # ^ I 1 ■ ■ # I TELEFOON 0548655855 

FAX nr. 0548655088 

VEILING 120 
20 september 2002. 
aanvang 12.00 uur, in liet SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 19 september 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. 121 te houden op 23 november 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. 

DE H O L 

Veiling Nr. 77 ** 
wordt gehouden 

op zaterdag 7 september 2002 
te Alkmaar 

Kijkdagen in 
Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 0725614153, Fax 0725614132 

Email: info@dehollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 

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


AANBIEDING CUROMUNTEN - Collect-ViSJOn 
Te bestellen op: Postbus 7080 - 3286 ZH Klaaswaal - mail@collect-vision.nl 

Complete series in UNC kwaliteit, leent t/m 2 euro nieuw uit de rol! 

'fÉÉ 

België Duitsland Finland Frankrijk Italië Luxemburg Oostenrijk Portugal Spanje 

serie UNC 

€8,95 

serie UNC 

€8,95 
Complete serie 

unc 
Incl. 1-i-2ctl 

€ 27,50 

serie UNC 

€9,95 

Serie 
De meeste 

UNC 
€9,95 

serie UNC 

€ 14,95 

serie UNC 

€9,95 

serie UNC 

€ 14,95 

serie UNC 

€ 12,95 r 
Complete serie 

Alle munten 
met letters van 
andere landen! 
Komen uit de 

Starterkits. 

Ierland Griekenland Griekenland 

serie UNC 

€ 14,95 

serie UNC 

€ 14,95 

Men kon de 
produktie niet 

aan en 
zodoende 

geslagen in 
andere landen. 

Letters in de 
ster bij het 

jaartal. 
Kleine oplagel 

€ 22,50 

Finland 
1 cent 1999 + 2 cent 2000 € 12,95 

Deze munten zijn kort na uitgifte 
uit circulatie gehaald! 

leent2000 €12,95 
2 cent 1999 € 9,95 

Nu ook leverbaar: 
1+2 eurocent 2002 € 19.50 

^ . : 

Zeldzame euro's van; 
Monaco 

Nu beperkt los leverbaar! 
1 euro en de 2 euromunt 

Samen € 24,95 
Complete serie van 

let t/m 2 euro € 150.00 

Setjes van de Staatjes! 
Zeer kleine oplage. 

Complete chique verpakte series van 8 
munten in een setje van de buitenlandse 

muntenhuizen. 

Vaticaan 2002 € 425,00 
San Marino 2002 € 325,00 

Zeldzame euro's van: 
San Marino 

Rq»d)Uica di San Manno 

Luxe verpakt Setje met de 4 
munten uit San Marino! 20 cent, 50 

cent, 1 €uro en 2 €uro! 
MuntsetjeUNC €95,00 

U kunt u bestelling sturen 
naar: Collect-Vision 
Postbus 7080 
3286 ZH Klaaswaal 
of naar: 
mail(g),coHect-vision.nl 

Wij rekenen geen portokosten! 
Let op! Wegens vakantie zijn wij 

gesloten van 3 augustus 
t/m 25 augustus. 

(Bij alles zolang de voorraad strekt! 
Prijswijzigingen voorbehouden.) 

Een Fijne vakantie gehad? 
Maak nu de rest van uw Curomuntenverzameling compleet! 

mailto:mail@collect-vision.nl


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

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog 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 
ia-8-'02. Serie 'mijn Aland' 
door bekende personen. 
€0.90. Eilanden gezien vanuit 
kajak door Lill Lindfors (ge
boren in Helsinki, woont in 
Stockholm: musicus, actrice, 
geeft lezingen, presenteerde 
songfestival 1985). 

2-9-'o2. Ijzertijd. 
I, 2 klass. Resp. sierpin van 
brons, zilveren gesp versierd 
met granaat en goud. 

g-io-'o2. Serie 'kerken'. 
€0.3 5. Kerk van Saltvik (oud
ste delen uit dertiende eeuw) 
in wintertooi. 

ANDORRAFRANS 
8-7-'02. Blauwe bosbes. 
€0.46. Vaccinium myrtillus. 

0 46€ 
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ANDORRA SPAANS 
g-5-'02. Europa 2002, circus. 
€0.50. Koorddanser. 

i4-6-'02. Architectonisch erf
goed. 
€1.80, 2.10. Resp. 'Casa Fu-
silé', 'Farga Rosell'. 

ARMENIË 
26-4-'o2. Industrie in Ar
menië. 
120, 350 d. Resp. gordel 
(2000 V.C.) en koperindus
trie, biervat (zevende eeuw 
V.C.) en bierbrouwerij. 

29-4-'o2. Nationaal kunst
museum. 
Tweemaal 200 d. 'Salome' 
(1925) van Hakob Gurjian 
(1881-1948), 'Lily' (1903) van 
Edgar Chahine (1874-1947). 

200i 
2-5-'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
350 d. Voetbal, Japanse en 
Koreaanse vlag. 
g-5-'02. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Hovsep 
Pushman (1877-1966). 
Blok 650 d. Portret, op rand 
'Silent order' (1920-1930). 
i4-5-'o2. Honderdste ge
boortedag Hovhannes Tevos-
sian (1902-1958). 
350 d. Portret metaalkundig 
ingenieur, op achtergrond 
zijn ontwerpen. 

AZERBEIDZJAN 
23-4-'02. Frankeerzegels, to
ren. 
100, 250 m. Mausoleum Mol-
la Panah Vagif in Shusha, 
'mousques' in Agdam. 

A29RBAYCAN 

8-5-'o2. 'Azermarka' geeft 
tien jaar postzegels voor 
Azerbeidzjan uit. 
1000 m. Overdruk 'Azermar
ka 1992-2002,1000 m.' over 
eerste zegel na onafhanke
lijkheid (Yvert77). 

i-6-'o2. Tien jaar Nieuwe 
Azerbeidjaanse Partij. 
3000 m. Beeldmerk partij. 

AZOREN 
9-5-'o2. Europa 2002, circus. 
€0.54. Clownspop. 

i2-7-'o2. Windmolens (geza
menlijke uitgifte met België). 
€0.43, 0.54. Resp. Ilha Do 
Faial op Azoren, Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek gemeente 
Roosdaal in België. 

BELGIË 
io-6-'o2. Achthonderdvijftig 

jaar abdij van LefFe. 
€0.42. Abdij van LefFe (aan
hangsel met etiket abdijbier). 

io-6-'o2. Toerisme, kastelen 
van België. 
Velletje met tienmaal €0.42. 
Kastelen, resp. Ecaussinnes-
Lalaing, Ooidonk, Corroy-le-
Chateau, Alden Biesen, Mod-
ave. Horst, Chimay, Loppem, 
Reinhardstein, Wissekerke. 

i-7-'02. Paarden. 
€0.40, 0.42; blok€0.52. Te
keningen van René Haus-
man, resp. springpaard, 
tweespan; paardenhoofden 
(op rand rest Sint-Paulu-
spaardenprocessie van Op
wijk, sinds 1902). 

i5-7-'02. Frankeerzegels vo
gels, scholekster. 
€0.25. Haematopus ostrale-
gus. 

i5-7-'02. Guldensporenslag 
(veldslag tussen Franse en 
Vlaamse leger op de Groenin-
gekouterbij Kortrijk, 11-7-
1302). 
€0.42, 0.52; blok€0.57. 
Resp. verguld spoor, Broelto-
rens in Kortrijk; miniatuur 
met veldslag. 

i5-7-'02. Windmolens (geza
menlijke uitgifte met Portu
gal). 
€0.42,0.52. Windmolen van 
resp. Onze-Lieve-Vrouw-
Lombeek gemeente Roosdaal 
in België, Ilha Do Faial op 
Azoren. 

i5-7-'02. Kant (gezamenlijke 
uitgifte met Kroatië). 
€0.42,0.74. Resp. beeldje 
kantwerkster en 'Rosaline'-
kant uit Liedekerke (België), 
kantwerk van eiland Pag in 
Kroatië. 

i5-7-'02. Stripverhaal 'Bake-
landt' van Hec Leemans. 
€0.42. Stripscène met koets 
en paarden. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
lo-g-'oi. Edin Numankadic 
(1948), schilder. 
0.80 (M). Schilderij 'Sporen', 
lo-g-'oi. Michelangelo 
(1475-1564), Italiaans schil
der, beeldhouwer en archi
tect. 
2.- (M). Detail marmeren 
beeld 'David'. 
i-io-'oi. Internationale week 
borstvoeding, 
i.io (M). Verbodsbord fles, 
gebodsbord zogende moe
der. 
g-io-'oi. Mondiale dag van 
de post, dialoog tussen cultu
ren. 
1.30 (M)/€o.65. Gebouwen 
uit verschillende culturen en 
tijden. 
jo-io-'oi. Bijeenkomst Ver
eniging Europese postadmi-
nistraties (PostEurop). 
i.io (M)/€o.55. Paardentram. 
5-4-'o2. Eerste sterfdag Da-
vorin Popovic (1946-2001). 
0.38 (M). Zanger van de 
groep 'Indexi'. 

BULGARIIE 
20-3-'o2. Tiende nationale 
poolexpeditie. 



Velletje met driemaal 0.25 L. 
(en driemaal aanhangsel). 
Driemaal Pygoscelis antarcti
:a en {Catharacta skua, 
Spaans schip 'Hesperides', 
(\rctocephalus gazelia). 
223'02. Europa 2002, cir
cus. 
0.25, 0.65 L. Resp. olifant, 
clown. 

€0.56. Stenen brug in Re
gensburg. 
47'o2. Serie 'Duitse natio
nale en natuurparken', na
tionaal park Hochharz. 
Blok€0.56. Heuvels, sparren. 

*«*AA**«AA*MHi *A** 

273'o2. Jubilea. 
0.25, 0.34 L. Resp. hon
derdste geboortedag 
van resp. Vesselin Stoy
anov (19021969, com
ponist), Angel Karalii
chev (19021972, schrij
ver). 
i74'02. Schilderijen, 
o.10, 0.25, 0.65 L. Resp. 
'Industriegebouw' van 
Vassil Barakov, roman
illustratie van Bons 
Angelushev, 'Balkon met 
kanarie' van Ivan Nenov. 
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47'o2. Honderdvijftig jaar 
nationaal Germaans muse
um. 
€0.56. Straat van de mensen
rechten bij museumingang. 

235'02. Tien jaar grondwet 
in de weer zelfstandige repu
bliek Estland. 
4.40 kr. Symbolische 'X'. 
56'02. Zevenhonderd jaar 
Lübisch recht in Rakvere 

(waardoor onaf
hankelijk be
langrijke zaken 
voor de gemeen
schap geregeld 
konden wor
den). 
4.40 kr. Kop oe
ros uit oude 
stadswapen, 
tekst oorkonde 
vijftiende eeuw, 
huidig stadswa
pen. 

47'02. Hondervijfentwin
tigste geboortedag Herman 
Hesse (18771962). 
€0.56. Portret schrijver. 

io6'o2. Tien jaar Esti
sche kroon. 
Velletje met tweemaal 

4.40 kr. Lydia Koidula (dich
teres), Carl Robert Jakobson 
(journalist, schrijver en le
raar); afgebeeld op bankbil
jetten van resp. 100 en 500 
kronen. 

264'02. Postzegelontwer
pers. 
0.25, 0.65 L. Portreten 
ontworpen zegels van 
resp. Stephan Kanchev 
(19152001), prof 
Alexander Poplilov 
(19162001). 
85'o2. Flora, pompoe
nen. 
o.io, 0.25, 0.27,0.65 L. 
Resp. Cucumis melo, 
CitruUus lanatus, Cu
curbita pepo, Lagenaria 
ciceraria. 
i85'02. Kippen, 
o.10,0.20, 0.25, 0.65 L. Resp, 
Gallus gallus, leghorn, 'ber
gich crower', 'Plymouth rock 
rooster'. 

CYPRUS TURKS 
275'o2. Europa 2002, cir
cus. 
Velletje met tweemaal 
600.000 TL. Man op zeer 
hoge stelten, koorddanseres. 

i86'02. Frankeerzegel, wa
Muster oeufschuna 51 I penschild. 

^ 5.kr. Drie leeuwen. 

DUITSLAND 
Juni 2002. Frankeerzegel 'be
zienswaardigheden'. 

88'o2. Serie 'afbeeldingen 
uitDuitse steden', Berlijn. 
€0.56. Museumeiland in Ber
lijn (in 1999 op lijst werel
derfgoed Unesco*). 
88'02. Serie 'vrijwilligers
werk', vrijwillige brandweer. 
€0.56. Twee brandweerman
nen aan het werk. 
88'o2. Museum voor com
municatie in Berlijn. 
€1.53. Museumgebouw uit 
1898 (postmuseum gesticht 
in 1872). 

ESTLAND 
95'02. Europa 2002, circus. 
6.50 kr. Richard Jogimar als 
slangenmens. 

FAERÖER 
i76'02. Honderdvijftig jaar 
parlement Faeröer. 
Velletje met 5., 6.50 kr. 
Resp. 'Kongsbokin' (middel
eeuws rechtsboek), acte par
lement 1852; op rand omslag 
en zegel acte 1852. 

FRANKRIJK 
87'o2. Kathedraal van Metz. 
€0.46. Detail kerkraam 'Eva 
en de slang' van Mare Chagall 
(18871985). 
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i57'o2. Locronan in depar
tement Finistère. 
€0.46. Plein en kerk uit vijf
tiende eeuw. 

i57'o2. Jazzmuzikanten. 
Zesmaal €0.46. Louis Arm
strong (19011971), Sidney 
Bechet (18971959), Duke El
lington (18991974), Ella 
Fitzgerald (19181996), Step
hane Grappelh (19081997), 
Michel Petrucciani (1962
1999); velletje met de zes ze
gels met De 1.60 toeslag voor 
Franse Rode Kruis. 

GIBRALTAR 
66'02. Dieren in 't wild. 
Velletje met 30, 30, 40 p., £ 
I.. Resp. Macaca sylvanus 
(Barbarijse aap), Vulpes vul

pes (rode vos), 
Crocidura rus
suia (huis
spitsmuis), 
Oryctolagus 
cuniculus (ko
nijn). 

i76'o2. Vogeleieren, 
5., 7.50,12., 20. kr. Ei en 
kuiken van resp. Numenius 
phaeopus, Gallinago gallina
go, Haematopus ostralegus, 
Pluvialis apricaria (regen
wulp, watersnip, scholekster, 
goudplevier). 

67'02. Portzegels, vogels. 
5,10, 20, 50 p., £1., 2.. 
Resp. Carduelis chloris, Seri
nus serinus, Carduelis spi

nus, Carduelis carrabina, 
Fringilla coelebs, Carduelis 
carduelis. 

GROENLAND 
246'02. Groenlandse sche
pen, I. 
2., 4., 6., 16. kr. Resp. 
'Noorderlicht', 'Witte Beer', 
'Sterke Otter', 'De Hoop'; 
ook postzegelboekje. 
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246'o2. Europa 2002, cir
cus. 
II. kr. Eskimomeisje en 
clown. 
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GROOTBRITTANNIÉ 
95'02. Frankeerzegels, Eli
zabeth II. 
I", z""". Portret. 
56'02. Frankeerzegel, Eliza
beth II. 
I«. Portret. 
47'02. Frankeerzegel, Eliza
beth II. 
37,42,47, 68 p. Portret. 
47'02. Frankeerzegels voor 
Engeland, Schotland, Wales 
en NoordIerland. 
Viermaal 68 p. Tudorroos 
(Engeland), tartan (Schot
land), veren (Wales), kant 
(NoordIerland). 

i67'02. Zeventiende Ge
menebestspelen in Manches
ter. 
2"'', I", E, 47, 68 p. Resp. 
zwemmen, hardlopen, wiel
rennen, verspringen, rol
stoelrace. 
208'02. Peter Pan, honderd

vijftig jaar 'Great Ormond 
Street Hospital for Children', 
J.M. Barrie (18601937) 

file:///rctocephalus


schonk rechten van 
sprookje aan kinderzie
kenhuis. 
jnd _ jsî  Ê  47^ 68 p. Resp. 
'Tinkerbeir, 'Darling'
kinderen, 'Crocodile', 
'Hook', benen Peter Pan. 

HONGARIJE 
283'02. Milieubescher
ming. 
i58Ft.'SOS'inbloemen
landschap. 
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283'o2. Antieke stoelen, VI. 
33,134 Ft. Resp. stoel (i8og) 
uit volkenkundig museum, 
twee leunstoelen (1900) uit 
muziektheater. 

2g4'o2. Tweehonderd jaar 
geleden schonk graaf Ferenc 
Szechenyi zijn collectie aan 
Hongaarse staat, de basis 
voor stichting Nationaal 
Hongaars Museum en Natio
nale Szechenyi Bibliotheek. 
Velletje met viermaal 150 Ft. 
Psalmboek in 1686 in Am
sterdam gedrukt, initiaal ge
zangenboek uit bibliotheek 
koning Matthias I (1443
1490), geborduurde vlag 
(1848) met wapenschild 
staatsman Kossuth en wa
penschild Pest en kroon, zil
veren Byzantijns verguld wij
waterbekken; op rand gebou
wen museum en bibliotheek 
en portret graaf Ferenc. 

95'02. Europa 2002, circus. 
62 Ft. Olifant. 

g5'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
160 Ft. Gestileerde voet
balscène; aanhangsel met 
voetballer (honderd jaar gele
den eerste wedstrijd nationa
le Hongaarse elftal). 

nunculus, Haematopus ostra
legus, Garrulus glandarius. 
i76'02. Heiligverklaring pad
re Pio (St. Pio de Pietrelcina). 
41 c. Portret padre Pio (1887
1968). 

ITALIË 
i85'o2. Juventus voetbal
kampioen Italië. 
€0.41. Voetballer in Juventus
kleuren, wapenschild, schild
je met Italiaanse kleuren. 

• w n 
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95'02. Fauna I. 
30, 38,110,160; blok 500 Ft. 
Resp. Felis sylvestris, Podar
cis taurica, Garrulus glanda
rius, Rosalia alpina; Acipen
ser ruthenus. 

IERLAND 
i45'02. Europa 2002, cir
cus. 
41,44 c. Resp. clown, vrouw 
op paard. 

35'o2. Honderd jaar Halas
kant. 
100, iio, 140 Ft. Kantwerk in 
reliëf gedrukt, resp. twee her
ten (igi6), zwaan (1930), 
man en vrouw ('Janesi en 
Iluska', 1935). 

i45'02. We
reldkampioen
schap voetbal 
2002. 
Viermaal 41 c. 
Ierse voetballers: 
Roy Keane, 
David 0'Leary, 
Paul McGrath, 
Packie Bonner. 

Vel met viermaal de vier zegels. 

i76'o2. Frankeerzegels, vo
gels. 
47, 55, 60 c. Resp. Falco tin

235'02. Tien jaar sinds de 
moorden op de rechters Gio
vanni Falcone (19391992) en 
Paolo Borsellino (19401992), 
belast met bestrijding maffia. 
€0.62. Portretten rechters. 
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285'02. Top NAVO en Rus
sische federatie, 2852002 in 
Rome. 
€0.41. Vlaggen deelnemende 
landen, triomfboog Constan
tijn de Grote. 
305'o2. Serie 'Italiaanse 
sport', de vrouw in de sport 
en wereldkampioenschap ka
jak in Valsesia. 
€0.41, 0.52. Adete juichend 
over eindstreep en beeld Nikè 
van Samothrace (Louvre, Pa
rijs), kanoer met Monte Rosa 
en Sacro Monte di Varallo in 
Valsesia. 

«asr' 

i6'02. Eerste postzegel her
togdom Modena. 
€0.41. Afbeelding zegel i lire 
(Yvertö). 

2i6'02. Gedenken bloedba
den Sant'Anna di Stazzema 
(1281944) en Divisione Ac
qui (september 1943). 
Tweemaal €0.41. Beeldhouw
werken; resp. vrouw met 
kind van Vincenzo Gasperetti 
in Sant'Anna di Stazzema, 
vallende mensen van Mario 
Salazzari in Verona. 

i6'02. Italiaanse militairen 
in vredesacties. 
€0.41. Wapenschilden Itali
aanse leger, marine, lucht
macht en politie. 
i46'02. Honderdste ge
boortedag wielrenner Alfredo 
Binda(i902i986). 
€0.41. Fietsend en portret 
drievoudig wereldkampioen. 

i66'02. Heiligverklaring 
padre Pio da Pietrelcina. 
€0.41. Portret padre Pio, ge
stileerde tekening kerk in San 
Giovanni Rotondo, gebouw 
ziekenhuis gesticht door 
padre Pio 'Casa Sollievo della 
Sofferenza'. 

226'02. Serie Italiaans artis
tiek en cultureel erfgoed, ze
venhonderdste sterfdag Cen
ni di Pepo (genoemd Cima
bue, ca. 12401302). 
€2.58. Detail crucifix in de 
basiliek van S. Domenico in 
Arezzo. 

JERSEY 
48'o2. Hare majesteit ko
ningin Elizabeth, de konin
ginmoeder (19002002). 
£2.. Portret. 
88'o2. Honderd jaar bloe
mencorso (sinds kroning Ed
ward VII) 'Battie of Flowers'. 
23, 29, 38,40,47, 68 p; blok 
£ 2.. Resp. Hydrangea 
macrophylla, Dendranthema, 
Cortaderia selloana en Lagu
rus ovatus, Callistephus chi
nensis, Dianthus, Gladiolus; 

praalwagen 'Zanzibar' (win
naar 1999). 

JOEGOSLAVIË 
i76'02. Vijfenzeventig jaar 
burgerluchtvaart. 
7., 28.70 Ndin. Resp. Potez 
29, Boeing 737300. 

286'o2. Europese natuurbe 
scherming, jaar van de ber
gen en ecotoerisme. 
28.70, 50. Ndin. Resp. na
tionaal park Tara, natuurpark 
Golija. 

KROATIË 
95'o2. Europa 2002, circus. 
3.50, 5. kn. Clown met wan
delstok en paraplu in resp. 
geel, blauw. 

i55'o2. Wereldkampioen
schap voetbal (Japan, Korea). 
3.50, 5. kn. Twee verschil
lende gestileerde voetballers. 

i85'02. Wereldkampioen
schap bowling (Osijek). 
3.50 kn. Kegels en bal, rij 
mannetjes: aanloop tot worp. 



)6'o2. Kroatische flora, 
iken. 

[.80, 2.50, 2.80 kn. Driemaal 
'erschillend: eikenblad met 
;ikels (Quercus roburL.); 
5ok postzegelboekje. 
[86'o2. Vijftiende wereld
Festival tekenfilm. 
). kn. Uit tekenfilm: dier en 
Tiaan. 

LETLAND 
255'o2. Beschermde plan
ten. 
0.15, 0.40 Lvl. Resp. Cypripe
dium calceolus, Trapa na
tans. 

i56'02. Strijdkrachten. 
0.40 Lvl. 

'— 

LIECHTENSTEIN 
88'o2. Postzegeltentoon
stelling Liba.02, negentig 
jaar postzegels van Liechten
stein. 
0.90,1.30 F. Afbeeldingen 
postzegels, resp. uit negentig 
jaar, van vorstenhuis Liech
tenstein. 

88'02. Kroonprinselijk 
paar. 
2., 2.50 F. Resp. prinses 
Sophie, prins Alois. 

> * w w w w w w w w » w w * w » w w w v w w » ^ p ^ ^ 

88'o2. Orchideeën. 
0.70,1.20,1.30 F. Resp. Epi

pogium aphyllum, Ophrys 
insectifera, Nigritella nigra. 

LITOUWEN 
45'o2. Frankeerzegels, 
smeedijzeren ornamenten op 
monumenten. 
o.io, 0.20, i.Lt. 

20^' 

LiirnvA 

MACEDONIË 
ij'oi. Toeslagzegel Rode 
Kruis in week (i tot 8 maart) 
strijd tegen kanker. 
3 den. Beeldmerk van bond 
kankerbestrijding. 
26io'oi. Vijfenzeventig jaar 
dierentuin in Macedonië. 
6 den. Vos met jongen (Vul
pesvulpes). 
22ii'oi. Kerst. 
6 den. 'Maria met Kind', 
icoon uit klooster van Ohrid 
(dertiende eeuw). 
ii2'oi. Toeslagzegel Rode 
Kruis in week (i tot 7 decem
ber) strijd tegen aids. 
3 den. Gezichten jong stel. 
ioi2'oi. Honderd jaar No
belprijs. 
36 den. Penning met portret 
Alfred Nobel (18331896), 
Zweeds scheikundige en in
dustrieel. 
i6i'o2. Olympische Winter
spelen. 
6, 36 den. Beeldmerk spelen 
en verschillende afbeeldin
gen skiërs. 

MADEIRA 
95'o2. Europa 2002, circus. 
€0.54. Clownspop. 

MALTA 
95'02. Europa 2002, circus. 
16 c. Gezicht clown. 

MAN 
46'02. Gouden jubileum 
Elizabeth II, overdruk. 
Blok £ I. van 62'o2, mel
ding 3/232, met overdruk da
tum jubileum: 4602. 

MOLDAVIË 
204'o2. Schilderijen. 
40,40 b., 1.50, 3. L. Resp. 
'Fetele din ceadirlunga' 
(i960) van Mihai Grecu, 'Me
leag Natal' (1968) van Eleo

nora Romanescu, 'Fata la 
fereastra' (1957) van Valenti
na RosuCiobanu, 'In Doi' 
(1968) van Igor Vieru. 

95'o2. Europa 2002, circus. 
3. L. Kunstwerk boven in
gang Kishinevcircus. 

MONACO 
35'o2. Europa 2002, circus. 
Tweemaal €0.46. Circusscè
nes. 

3i5'02. Eerste proeven met 
teren van de weg honderd 
jaar geleden. 
€0.41. Mannen met bezem en 
emmer teer, dokter Gugliel
minetti, gebouw. 

3i5'02. MonacoPhil 2002, 
internationaal postzegeleve
nement. 
€0.46. Museum postzegels 
en geld, tentoonstellingska
ders. 
3i5'02. Tweeënveertigste 
televisiefestival van Monte
Carlo. 
€0.70. Symbolische afbeel
ding. 

M h A A A A A A A A A A A * 

3i5'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
€0.75. Wereldbol en twee 
voetballers in actie. 

» ^•<•F^■l•^to•lMd, r 

\M '^y^] 
^ ^ \ 

; 0,7« <S®^MONACO j 

NOORWEGEN 
56'o2. Niels Henrik Abel 
(18021829), Noors wiskun
dige. 
5.50,22. kr. Resp. formule 
en portret, document en ro
zet. 

NORGE 

2200 

56'o2. Steden Holmestrand 
(stadsrechten 1752) en 
Kongsberg (stadsrechten 
1802). 
Tweemaal 5.50 kr. Indrukken 
van de steden, resp. zeil, zeil
schip, huis, melkbus, orna
mentvan huis, gebouw; zil
ver, zilvermerken, orgel, 
schansspringer, onderzoe
ker, muzikant. 

^ p w w w w w w w w m w w w i 

56'o2. Honderdste geboor
tedag schrijvers lohan Bor
gen (19021979) en Nordahl 
Grieg(i902i943). 
II., 20. kr. Getekende por
tretten. 
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OEKRAÏNE 
255'o2. Slangen. 
40, 70, 80 k., 2.50 Hr. (in 
blok van vier). Verschillende 
afbeeldingen Elaphe situla en 
WWF* pandabeeldmerk. 

3i5'02. Operagebouwen. 
Velletje met tweemaal 
1.25 Hr. A.B. Slovianenko 
theater in Donetsk, 
Dnipropetrovsk theater. 

i6'02. Frankeerzegel, flora. 
30 k. Afrikaantje en drietand. 
26'o2. Luhansk regio. 
40 k. Landkaart, wapen
schild, monument, kustiand
schap. 
i46'o2. Rode boek van 
Oekraïne. 
Tweemaal 70 k. 'European 
shag' (aalscholver), 'harbour 
porpoise' (dolfijn). 

2i6'o2. M. Leontovych 
(18771921). 
40 k. Portret. 

9 
II) 

276'o2. Regio Chernivtsi. 
40 k. Wapenschild, land
kaart, landschap, kerkje, ge
kleurde siereieren. 

OOSTENRIJK 
36'o2. Tweehonderdvijftig 
jaar dierentuin Schönbrunn. 
Velletje met €0.51, 0.58, 0.87, 
1.38 (doorlopend beeld). Die
ren op het land, in de lucht en 
in het water. 

ttf2^(/ / W/A; 
^.Jii„éfi ,. 
uniiRflHintojg 

i46'02. Honderd jaar teddy
beren. 
€0.51. Twee beren van 
'Steiff, PB 28 en 35 uit 1904. 
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2i6'oa. Serie 'traditionele 
kunst en kunstnijverheid', 
kristallen bokaal. 
€i.6o. 
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2i6'02. Serie 'Oostenrijks 
ontwerp', stoel. 
€1.38. Thonetstoel no. 14 uit 
i860 van Michael Thonet 
(17961871). 

POLEN 
235'02. Honderdzestigste 
geboortedag Maria Konop
nicka (18421910). 
i.io Zl. Portret schrijfster. 
3i5'02. Kinderspelletjes. 
Driemaal i.io Zl. in velletje 
met zes zegels. Autoped, vlie
ger, badminton. 

i6'02. Zeventiende wereld
kampioenschap voetbal, 
i.io, 2. Zl. Resp. Voetballer 
met bal, wereldkaart met 
Japan en ZuidKorea. Ook 
velletje met vier zegels. 

•>f 

r 
Pbiska 

i7'02. Poolse steden. 
1.80, 2.60 Zl. Resp. hostie
schotel en basiliek MariaHe
melvaart in Kalisz, buste en 
kerk MariaHemelvaart in 
Plock. 

 : /vp, 
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37'02. Tweehonderdste ge
boortedag Ignacy Domeyko 
(18021889), gezamenlijke 
uitgifte met Chili. 
2.60 Zl. Portret geoloog en 
patriot met gebouw. 
i27'02. Wereldpostzegel
tentoonstelling PhilaKorea 
2002 en Amphilex 2002. 
2.20 Zl. Hibiscus en tulpen. 

H. P Ü L S K .• f: 
PORTUGAL 
95'o2. Correctie melding 
6/475, Portugal circus: één 
zegel met clownspop voor 
Portugal, ook zegel voor Azo
ren en Madeira. 
i7'02. Vijftig jaar Portugese 
luchtmacht. 
€0.28, 0.43, 0.54, 0.70,1.25, 
1.75; velletje met €1.15,1.75. 
Resp. F16, SA380 Puma, A
Jet, ?, P3P, Fiat GgE; stunt
team. Epsilon. 

ROEMENIE 
95'o2. Europa 2002, circus. 
17.500, 25.500 L. Tweemaal 
clowngezicht. 

^ 

RmANIAIJSOOL : 

95'02. Proclamatie Roe
meense onafhankelijkheid 
honderdvijfentwintig jaar ge
leden. 
Blok 25.500 L. Schilderij 
N. Grigorescu (18381907): 
'Dorobantul'; op rand koning 
Carol I op weg naar Nicopole 
na slag bij Plevna. 

RUSLAND 
304'o2. Tachtig jaar bin
nenlandse veiligheidsdienst. 
Velletje met zesmaal 2. r. 
Agenten van contraspionage 
uit jaren 19221937: A.K. Ar
tuzov (18911937), N.L Demi
denko (18961934), J.K. Ols
ky (18981937), S.V. Puzitsky 
(18951937), V.A. Styrne 
(18971937), G.S. Syroezhkin 
(19001937). 

g5'02. Europa 2002, circus. 
8. r. Jongleren, acrobatiek, 
beer op fiets, clown. 

245'o2. Tweehonderdste 
geboortedag P.S. Nakhimov 
(18021855). 
2. r. Portret, op achtergrond 
zeelieden. 

245'02. Vijfde Eurosai*
congres. 
2. r. Beeldmerk congres. 
285'o2. Vulkanen van 
Kamtsjatka. 
I., 2., 3., 5. r. Kaart van 
Kamtsjatka en resp. geiser
vallei, modderkrater van Un
zonvulkaan, Karymskyvul
kaan, kratermeer van Maly 
Semyachicvulkaan in winter. 

^g^̂  1 
5.00' 

SLOVENIË 
225'02. Flora. 
A, B, C; blok D. Resp. Rosa 
canina, Chamomilla recuti
ta,Valeriana officinalis; Viola 
odorata (hondsroos, kamille, 
echte valeriaan; maarts viool
tje). 

225'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
D. Supporter met gezicht in 
kleuren Sloveense vlag met 
verrekijker. 

225'o2. Negende bijeen
komst presidenten Centraal
Europese staten. 
Velletje met tweemaal D. 
Landkaart met eiland in Meer 
van Bied, landkaart van deel
nemende landen op achter
grond kasteel van Brdo. 

225'o2. Europa 2002, cir
cus. 
D. Muis tilt olifant op en cir
custent. 

W^'. 
D W, 

SLOWAKIJE 
i84'02. Levoca. 
16. Sk. Gebouw en wapen
schild. 
65'o2. Europa 2002, circus. 
18. Sk. Clown met trompet 
door Emil Bacik (19291999). 

36'o2. Salamanca 2002. 
€0.50. Symbolisch motief 
76'o2. Postzegeltentoon
stelling Exfilna 2002 in 
Salamanca. 
Velletje met driemaal €0.25, 
eenmaal €i.8o. Resp. noord, 
oost, westgevel, luchtfoto 
van Plaza Mayor in 
Salamanca; op rand 
beelmerken PTT, 'Fesofi', 
Salamanca 2002 en Caja 
Duero. 
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65'o2. Kezmarok. 
10. Sk. Gebouw en wapen
schild. 

SPANJE 
95'o2. Europa 2002, circus. 
€0.50. Clown. 

io5'o2. Tweehonderd jaar 
geleden Menorca weer onder 
Spaanse kroon. 
€0.50. Generaals te paard ge
ven elkaar hand. 

ii5'o2. Wereldkampioen
schap hippische sporten, Je
rez 2002. 
Velletje met zeven zegels en 
twee aanhangsels (€0.25, 
0.75,1.80). Springconcours, 
vierspan, endurance, 
military, dressuur, voltige, 
acrobatiek te paard. 
3i5'o2. Legendarisch per
soon 'La Dolores'. 
€0.50. Portret en huis. 

io6'02. Vijfenzeventig jaar 
geleden eerste vlucht lucht
vaartmaatschappij Iberia. 
€0.25, 0.50. Resp. Rohrbach 
RVIII Roland, Boeing 747. 

ESPAf)A 

■«. 0,25€ 

TSJECHIË 
2g5'02. 'Voor het kind'. 
5.40 Kc. Mol in bloementuin 
met vlinder op opgestoken 
vinger. 

66'o2. Natuurbehoud, 
(zoetwater)parelmossel (ge
zamenlijke uitgifte met 
Duitsland). 
9. Kc. Margaritifera margari
tifera L. 

i96'o2. Europese Tsjechen, 
JanHus (13711415). 
9. Kc. Portret hervormer, 
magister en docent filosofie 
in Praag, priester, vanwege 
ketterij in 1415 op brandsta
pel; op aanhangsel symbool 
voor moed en martelaars
dood Hus. 



ig6'02. Natuurbehoud, 
s'linders. 
Velletje met 5.40, 5.40, g., 
9. Kc. met aanhangsels 
(doorlopend beeld). WWF*
pandabeeldmerk en resp. 
Maculinea nausithous, Macu
linea alcon, Maculinea telei
us, Maculinea arion; op rand 
planten en bloemen. 

266'02. Automaatzegel, 
kasteel Zvikov. 
5.40, 8., 9., 12., 14., 16., 
17., 20., 21., 23., 25., 
26., 33.KC. 

TURKIJE 
i82'02. Vijftig jaar lidmaat
schap NAVO*. 
400.000+25.000 TL. Getal 
'50' en beeldmerk NAVO*. 
2i3'02. Voorjaarsfestival 
Nauruz. 
400.000 TL. Schilderij met 
feestscène. 
i64'02. Klederdrachten 
voor vrouwen, II. 
350.000,400.000, 500.000, 
600.000 TL. Vrouw met kle
ding uit resp. Kastamonu 
(Cide), Canakkale (Biga), 
Amasya (Ilisu), Elazig. 

VATICAAN 
i36'02. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste pauselijke 
postzegel. 
€0.41,0.52,1.03; blok €1.55. 
Illustraties uit boek negen
tiende eeuw van Acquaroni 
en oude zegels, resp. Via Ap
pia en Yvert Italiëeglise 11, 
Via Cassia en Yvert Italiëegli
se 23, huidige Piazza Rjsorgi
mento en Yvert Vaticaan 27; 
ronde zegel binnenplaats Pa
lazzo Madama in Rome, op 
rand SintPieter. 

■ir'O.OO I 

. . ^CITTA' DEL VATICANO: 

i36'o2. Fresco's Sixtijnse 
Kapel (veertiende eeuw), III. 
€0.26,0.41, 0.77,1.55. 'Mo
zes reis in Egypte' van Pietro 
Perugino (ca. 14481523), 
'Laatste dagen van Mozes' 

van Luca Signorelli (ca. 1445
1523), 'De verzoekingen van 
Christus' van Sandro Botti
celH (ca. 14451510), 'Het 
laatste avondmaal' van Cosi
mo Rosselli (14621521). 

i36'02. Europa 2002, cir
cus. 
€0.41, 0.62. Schilderij 'Chris
tus en het circus' van Aldo 
Carpi (20ste eeuw), detail 
zelfde schilderij. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i74'o2. Versterkte dorpen 
in zuiden Algerije. 
5., 5. Dh. SidiOuali, Igh

i55'02. Wereldkampioen
schappen basketbal in India
napoHs (VS). 
5. Dh. Grote bal wordt gelei
delijk in basket gegooid. 

i6'02. Mondiale dagvan het 
kind. 
5., 5. Dh. Kindertekeningen 
van resp. kind en auto, twee 
vrouwen bij ladenkast. 
86'o2. Dag van de artiest, 
Mohamed Temmara (1915
1988). 
10., 10. Dh. Geschilderd 
portret, schilderij. 

ANGOLA 
iS-g-'oi. Zoetwatervissen. 
ii,i7,i8KZr.;blok36KZr. 
Resp. Protopterus annectens 
brieni, Protopterus amphibi
us, Tilapia ruweti; Tilapia 
rendalli. 
i2ii'oi. Traditionele dan
sen en kleding. 
11,11,17,18,18 KZr.;blok36 
KZr. Resp. massemba of re
bita, ovambo efundula, 
macolo batuque, mukixi, 
humbi puperdade; carnavals
groep met traditionele figu
ren koning en koningin. 

ANGOl 
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7i2'oi. Handgeweven 
werkstukken. 
Velletje met 17,18 KZr. Sym
bolen voor stamhoofd, resp. 
muts van vezels apenbrood
boom versierd met tanden 
luipaard en leeuw, muts met 
twee punten van raffia en ka
toen. 
i4i2'oi. Mineralen. 
II, II, 18,18 KZr. Resp. mala
chiet, hematiet, diamant, psi
lomelaan. 

8i'02. Maskers. 
10, II, II, 17,18 KZr.; blok 36 
KZr. Resp. houten vrouwen
gezicht voor puberteitsriten 
en openbare gelegenheden, 
komisch masker van groente
vezels met kralen en knopen, 
rood en zwart geschilderd 
masker met raffia, houten 
masker met haar van vezels 
en ketting van gedroogde 
bessen, masker gemaakt van 
vezels stelt dier voor; masker 
stelt mens voor met geweven 
muts en raffia baard. 

ANGUILLA 
285'o2. Twintig jaar sociale 
zekerheid. 
30, 75 c , $ 2.50. Sociale ze
kerheid resp. voor de ge
meenschap, voor werkne
mers, voor alle leeftijden. 

ARGENTINIË 
274'o2. Wereldkampioenen 
voetbal in 20"= eeuw. 
Tweemaal 75 c. Ronde zegel 
met voetbalveld en bal en 
vlaggen wereldkampioenen 
(internationaal ontwerp), Ar
gentijnse vlag en voetballers. 

ii5'o2. Gedenkdagen: 
stichting stad Rosario (pro
vincie Santa Fe) honderdvijf
tig jaar geleden, honderdvijf
tigste geboortedag dr. Fran
cisco P. Moreno (18521919), 
stichting stad San Carlos de 
Bariloche (provincie Rio Ne
gro) honderd jaar geleden. 
Steeds twee samenhangende 
zegels van 25; 50; 75 c. Resp. 
blik op Rosario vanaf Parana
rivier met schip en wapen
schild stad, met Argentijnse 
vlag en detail nationaal mo
nument; berg Fitz Roy met 
tekst, met portret en handte
kening Moreno; blik op San 
Carlos de Bariloche en lelie 
(Alstroemeria aurea J. Gra
ham), plattegrond stad 
(1923) en San Eduardokapel. 

pen landen in English Bay, 
paratroepen op Ascension, 
HMS Hermes bij Ascension, 
bommenwerper op vliegveld 
Wideawake. 
Augustus 2002. Frankeerze
gels, uitzicht en bloemen. 
10,15, 20,25, 30, 35,40, 50, 
65, 90 p., £2., 5.. Resp. 
'Travellers palm' en maag
denpalm, 'Broken tooth' en 
Mexicaanse papaver, 'StMa
ry's church' en lelie, 'Boats
wain bird' en 'goatsweed', 
kloof en hennep, 'The guest 
house' en Plumeria rubra, 
'Wideawke tem' en wolfs
melk, 'The pier head' en 'lo
vechaste', 'Sisters peak' en 
'yellowboy', 'Two boats 
school' en sering, 'Green 
turde' en wilde bes, 'Wide
awake airfield' en koraal
boom. 

AUSTRALIË 
46'o2. Natuur in Australië, 
woestijn. 
50 c., $ I., 1.50, 2.. Austra
lisch gras (Spinifex triodia) 
en resp. bloera (Calytrix cari
nata), grootoorbuideldas 
(Macrotis lagotis), Australi
sche bergduivel (Moloch hor
ridus), landschap Great San
dy Desert. 

i6'o2. Honderd jaar Pan 
American Health Organiza
tion. 
75 c. Tekeningen over ge
zondheid kinderen. 

i56'o2. Argentijnse artsen, 
II. 
Viermaal 50 c. (samenhan
gend). Portret, handtekening 
van resp. Cosme Mariono Ar
gerich (17581820, militair 
arts en chirurg) en fles calci
um, Jose Maria Ramos Mejia 
(18491914, psychiater) en 
gebouw, Salvador Mazza 
(18861946, bacterioloog) en 
structuur, Carlos Arturo 
Gianantonio (19261995, 
kinderarts) en gebouw. 

27'o2. Honderdste geboor
tedag Albert Namatjira (1902
1959), inheems schilder van 
de stam Aranda. 
Viermaal 45 c. Vier land
schappen: 'Ghost Gum Mt 
Sonder', 'Mt Hermanns
burg', 'Glen Helen Country', 
'Simpsons Gap'. Velletje op 
rand portret, postzegelboek
je, op rol. 

BARBADOS 
Zonder datum. Herdruk fran
keerzegel van 225'oo. 
10 c. Rijpend suikerriet. 
305'o2. Bloemen. 
10,40 c , $ 1.40, 2.50. Resp. 
Alpinia purpurata, Heliconia 
caribaea, Polanthes tuberosa, 
Anthurium. 

ASCENSION 
i46'02. Bevrijding Falk
landeilanden twintig jaar ge
leden. 
15' 35> 4°' 50 P Resp. troe

BARBADOS 

IKln.inn.ii,uiKK'j 
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BHUTAN 
34'o2. Orchideeën. 
Vel met zesmaal lo nu. 
Rhomboda lanceolata, Odon
tichilus elwesii, Zeuxine gal
dulosa, Goodyera schlech
tendaliana, Anoectochilus 
lanceolatus, Goodyera hispida. 
i5'o2. Rododendrons. 
Vel met zesmaal 15 nu. (dia
mantvormig). 

BRAZILIË 
224'o2. Wereldkampioenen 
voetbal in 20ste eeuw. 
Tweemaal R$ 0.55. Ronde 
zegel met voetbalveld en bal 
en vlaggen wereldkampioe
nen (internationaal ont
werp), voetbalscènes uit 1970 
en 1994. Zie afbeelding bij 
Argentinië. 
284'o2. Vooruitgang in Bra
ziliaans onderwijssysteem. 
Tweemaal R$ 0.40 (samen
hangend). Klassiek klaslokaal 
met kinderen in banken met 
schoolbord en globe, compu
ter met toetsenbord en muis. 

i75'o2. Eskader 'Fumaca'. 
Velletje met zesmaal R$ 0.55. 
Diverse stuntvliegtuigen. 

i95'o2. Kinderfestival van 
Pirinopolis. 
Viermaal R$ 0.40 (samen
hangend). Meisjes met vlag
gen en koningin en ridder 
metspeelgoedpaarden, twee 
jongens als ridders met paar
den, verklede kinderen en 
dieren, kinderen met mu
ziekinstrumenten. 

— 205'o2. Flora van de Ama
z= zone. 
"• R$ 0.55. Bloesem (Couroupi
3 ta guianensis). 

z 
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BRUNEI 
i75'02. Vijftig jaar departe
ment van telecommunicatie. 
Driemaal 50 s. (samenhan
gend). 

CANADA 
57'02. Honderd jaar vereni
ging van postdirecteuren en 
assistenten (CPAA*). 
48 c. Oude foto postkantoor 
Stonewall (stichtingplaats 
CPAA*) met zegel en afstem
peling uit 1902 (Yvert 65), 
beeldmerk CPAA*. 

237'o2. Mondiale jongeren
dag in Toronto (initiatief 
paus Johannes Paulus II). 
48 c. (in postzegelboekje). 
Symbolische afbeelding met 
beeldmerk jeugddag, kruis 
voor religieuze sfeer, maple 
leaf voor Canada. 

308'o2. Vijftigste Tulp Fes
tival, uitgifte Amphilex 2002. 
Velletje met viermaal 48 c. 
Tulpen 'City of Vancouver', 
'Monte Carlo', 'Ottawa', 'The 
Bishop'. 

49'o2. Internationaal we
reldcongres overheidsdien
sten in Ottawa. 
48 c. Drie mensenhanden en 
kunsthand grijpen touw, 
beeldmerk congres. 

■■WWV>VWtf>

io9'o2. vijfenzeventig jaar 
overheidspensioenen. 

48 c. Boom in vierjaargetij
den. 

CAYMANEILANDEN 
304'o2. Wereldkampioen
schap voetbal  voetbalbond 
Caymaneilanden. 
30,40 c. Tweemaal voet
balscène en beeldmerk CIFA 
(Cayman Islands Football As
sociation). 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
io4'oo. Geschiedenis van 
het schaakspel. 
Zes vel met viermaal 280, 
300, 390,465,485, 515 F. 
Resp. Otto IV van Branden
burg, madame de Verzu en 
chevalier de Bourgogne, 
'Schaakspeler' (schilderij van 
Bstienne Porcher, vijftiende 
eeuw), 'Schaakspeler' (fresco 
van F. Pella); twee adelijke 
mensen bij schaakspel 
(1470), boekschilderkunst 
van Jean Wauquelin, schilde
rij van Girolamo da Cremona 
(1500), Indisch schilderij (ze
ventiende eeuw); Odysseus 
en Palamedes, christelijke 
ridder en mohammedanen, 
twee moorse vrouwen, Per
zisch schilderij (1333); 
schaakpartij (spotprent acht
tiende eeuw). Napoleon I en 
generaal Cornwallis, A. An
derssen en Wilhelm Steinitz, 
koningin Victoria (1837); 
twee adelijke dames, schaak
spel, koning Xerxes, koning 
uit late middeleeuwen; Hen
drik VIII van Engeland, Ehza
beth I van Engeland, Karel I 
van Frankrijk, tsaar in Dene
marken. 

io4'oo. Olympische Win
terspelen 2002. 
Vier vel met viermaal 280, 
390, 465, 515 F. Resp. 
buckelpiste skiën, langlauf 
heren, tweemansbob, slalom 
heren; rodelen, viermaal 10 
km estafette heren, afdaling 
heren, shorttrack; kunst
schaatsen vrouwen, ijshoc
key, skispringen, biadon; 
kunstschaatsen voor paren, 
reuzenslalom vrouwen, 
schaatsen, noordse combina
tie. 
io4'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Vier vel met viermaal 300, 

485, 750, 800 F. Resp. dres
suur (paarden), turnen vrou
wen, hordeloop, wegwed
strijd wielrennen; tennis, 
schoonspringen, voetbal, 
polsstokhoogspringen; ver
springen, judo, basketbal, 
springen (paarden); boksen, 
tafeltennis, hardlopen vrou
wen, rijden. 
io4'oo. Kosmonauten. 
Twee vel met negenmaal 485, 
515 F.; blok 2000 F. Resp. 
V. Solovjov (1946), G. Bereg
ovoy (1921), A. Leonov 
(1934), P. Popwitsch (1930), 
J. Gagarin (19341968), V. Te
resjkova (1937), E. Kondako
va {1957), G. Totov (1935), 
A. Wolkov (1948); N. Arm
strong (1930), E. Aldrin 
(1930), M. Collins (1930), 
A. Bean (1932), J. Lovell (1928), 
A. Shepard (1923), D. Scott 
(1932), J. Young (1930), 
E. Cernan (1934); 
N. Armstrong en 
J. Gagarin. 
Sg'oo. Honderdvijf
entwintig jaar UPU*. 
280, 300, 390,465, 
485,515,750, 800 F. 
Resp. G. Marconi 
(18741937, Italiaans 
natuurkundige, uit
vinder draadloze tele
grafie), V.G. Cerf 
(1943, Amerikaans in
formaticus en mede
stichter internet), sir 
R. Hill (17951879, 
Brits directeur Post), 
J. Gutenberg (1400
1468, uitvinder boek
drukkunst), S. Morse 
(17911872, Ameri
kaans schilder en uit
vinder), B. Pascal (16231662, 
Frans wis en natuurkundige, 
wijsgeer, apologeet en schrij
ver), J. Rabinow (19101999, 
Amerikaans elektrotechnicus 
en uitvinder), A. Bell (1847
1922, Amerikaans technisch 
fysicus van Schotse afkomst, 
uitvinder telefoon); alle ze
gels ook in blolcvorm. 
28g'oo. Gebeurtenissen en 
persoonlijkheden uit 20'" 
eeuw. 
Tien vel met driemaal 100, 
280, 300, 390, 465, 485, 515, 
750, 800,1000 F. Resp. Roald 
Amundsen (18721928, 
Noors poolonderzoeker), 
Vladimir Zvorykin (1889
1982, Amerikaans ingenieur, 
iconoscoop), A. Fleming 
(18811955, Brits bacterio
loog); Henry Dunant (1828
igio, Zwitser, stichter Rode 
Kruis), Orville (18711948) en 
Wilbur Wright (18671912, 
Amerikaanse vliegpioniers), 
Enrico Caruso (18731921, 
Italiaans operazanger); 
Theodore Roosevelt (1858
191g, Amerikaans politicus 
en president), Albert Einstein 
(18791955, Duits natuurkun
dige, Nobelprijs 1921), Slag 
bij Verdun {1916); Auguste 
Piccard (18841962, Zwitsers 
natuurkundige), Robert God
dard (18821945, Amerikaans 
natuurkundige, raketpio
nier), Ferdinand graaf von 
Zeppelin (18381917, Duitse 
grondlegger bouw luchtsche
pen); Felix Eboué (18851944, 
Frans gouverneur van Ts
jaad), Mahatma Gandhi 
(18691948, Indisch volkslei
der), Marilyn Monroe (1926
1962, Amerikaans filmactri
ce); Juan Manuel Fangio 
(19111995, Argentijns cou

reur), James Dean (1931
ig55, Amerikaans filmac
teur), satelliet Spoetnik I 
(1957); Charles de Gaulle 
(18901970, Frans generaal 
en politicus), Joeri Gagarin 
(19341968, Russisch kosmo
naut), Neil Armstrong (1930, 
Amerikaans astronaut); kop
peling Apollo 18 en Sojoez ig 
(ig75), Elvis Presley (1935
1977, Amerikaans zanger en 
gitarist), Mohammed Ali 
(1942, Amerikaans bokser); 
John Young (1930, Ameri
kaans astronaut), Michail 
Gorbatsjov (1931, Russisch 
politicus), Tenzin Gyatso 
(ig35,14de dalai lama, No
belprijs Vrede 198g); Nelson 
Mandela (1918, ZuidAfri
kaans politicus, Nobelprijs 
Vrede 1993), ruimtesonde 
Galileo (1995), ruimtevaar
tuig Pathfinder (iggS). 

205'oi. Vlinders. 
Twee vel met zesmaal 280, 
300 F. Resp. Cymothoe luri
da, Charaxes lasti, Charaxes 
lactetinctus, Charaxes opi
niatus, Charaxes subornatus, 
Coelides hanno; Charaxes 
cithaeron, Charaxes anticlea, 
Bebearia plistonax, Charaxes 
jahlusa, Charaxes acraeoides, 
Bebearia oxione. 
285'oi. Prehistorische dieren. 
Twee vel met zesmaal 300, 
3go F. Resp. Compsogna
thus, Kritosaurus, Nodo
saurus, Tuojiangosaurus, 
Homalocephalus, Tsintao
saurus; Monoclonius, Dryo
saurus, Anatosaurus, Styra
cosaurus, Pinacosaurus, Ken
trosaurus. 
285'oi. Vogels. 
Twee vel met zesmaal 350, 
3go F. Resp. Vidua regia, 
Quelea cardinalis, Laniarius 
atrococcineus, Tauraco scha
lowi, Tauraco erythrolophus, 
Nectarinia violacea; Teratho
pius ecaudatus, Cyanocorax 
cyanopogon, Phlogophilus 
hemileucurus, Uraeginthus 
granatina, Sylvia cantillans, 
Sitta pusilla. 
285'oi. Paddestoelen. 
Twee vel met zesmaal 3go, 
465 F. Resp. Lentinus sajor
caju, Lentinus velutinus, 
Pleurotus luteoalbus, Pluteus 
congolensis, Lentinus crini
tus, Leucoagaricus ferrogino
sus; Lentinus squarrosulus, 
Phlebopus colossus, Lenti
nus tuberregium, Phlebopus 
sudanicus, Phlebopus silvati
cus, Volvariella congolensis. 
285'oi. Honden. 
Vel met zesmaal 465 F. 
Briard, Pyreneese hond, 
chowchow, cocker spaniel, 
puli, Yorkshire terriër. 
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!85'oi. Katten, 
/el met zesmaal 485 F. Ame
■ikaanse draadhaar, Califor
lische kat, chinchillakat, 
exotische korthaar, Selkirk 
:ex, oriëntaalse korthaar. 
i85'oi. Sledehonden. 
Vel met viermaal 600 F. 
jroenlandse sledehond, 
Maska malamute, samojeed, 
Siberische husky. 

CHILI 
2ii2'oi. Steenbokskeer
kring, vijfenzeventig jaar Ro
tary in Antofagasta. 
$ 240. Steenbokskeerkring 
over wereldbol en over kaart 
Chili, monument op plaats 
keerkring en natuurmonu
ment Antofagasta, beeld
merk Rotary. 

yiUBNSBÜilliiRBIiffiSffl 

i4i'02. Honderd jaar bin
nenlandse belastingdienst 
(Sil), honderd jaar dienstver
lening. 
$ 180. Beeldmerk Sil, weg, 
bordje met twee mensen, 
bord met rood kruis. 
92'o2. Serie 'Chileense ste
den', vierhonderdvijftig jaar 
Valdivia. 

260. Panorama stad met 
zwanen, roeiboot en toren, 
stadswapen. 
84'02. Vijfenzeventig jaar 
carabineros' in Chili. 
$ 250. Beeldmerk, twee 
agenten, radiopatrouille in 
gesprek met burgers, heli
kopter. 

ii4'02. Tweehonderdste ge
boortedag Ignacio Domeyko 
(18021889), rector universi
teit Chili tussen 1867 en 1884. 
$ 290. Bergrug Cordillera, 
universiteitsgebouw en por
tret Domeyko. 
264'02. Serie 'Chileense 
steden', vierhonderdvijftig 
jaarVillarrica. 
■ 290. Gemeentehuis, kathe
draal, stadswapen, vulkaan 
en meer. 
25'02. Serie 'Chileense ste
den', vierhonderd jaar Calbu
co. 
$ 230. Stadswapen, kerk en 
panorama stad en weg die ei
land met vasteland verbindt. 

205'02. Honderd jaar natio
naal internaat Barros Arana. 
$ 250. Beeldmerk, gebouw en 
borstbeeld Don Diego Barros 
Arana. 
295'o2. 2001: Afschaffing 
doodstraf in Chili. 
$ 240. Landschap, vlag en 
hand die handtekening onder 
document zet. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2i6'o2. Emailporselein uit 
Joeng Tjengperiode tijdens 
Tsj'ingdynastie (16441912). 
NT$5., 5., 7., 32.. Kom
men met decor van resp. vo
gels en bloemen, lotusbloe
men, pioenrozen, bamboe en 
mussen. 

57'02. Geurende bloemen. 
NT$ 5., 12., 25.. Resp. 
Matthiola incana. Gardenia 
Jasminoides, Michelia figo. 

237'02. Walvissen en dolfij
nen. 
NT$ 5., 5., 10., 25.. Resp. 
Megaptera novaeangliae, 
Tursiops truncatus, Orcinus 
orca, Grampus griseus; zelf
de zegels in velletje van vier. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
5i'02. Jaar van het paard**. 
0.80, 2.80 y. Resp. paardje, 
symbool voor paard. 
20i'02. Kunst uit 
Badashanren. 

60, driemaal 80 f, 2.60, 2.80 
y. Schilderingen van resp. 
twee adelaars, spar, lotus
bloem, chrysanten in vaas, 
twee eksters op rots, land
schap Dong Yuanstijl. 

f 'l'i'i*«. .HO' 
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i2'o2. Bescherming van het 
land voor de toekomst. 
10, 60 f. Symbolen voor resp. 
bosbescherming, voorkomen 
luchtverontreiniging. 
i2'o2. Frankeerzegels, vo
gels. 
0.80,1., 2. y. Resp. 'yellow
bellied tragopan', 'bid
dulph's ground jay', 'Taiwan 
blue magpie'. 

52'o2. Zeldzame bloemen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Maleisië. 
Tweemaal 80 f (samenhan
gend). 'Golden camellia', 
'Guiana cannonball tree flo
wer'. 
232'o2. Chinese muziek
instrumenten. 
60, driemaal 80 f, 2.80 y. 
Resp. 'yaqin', 'erbu', 'ban
hu', 'satar', 'matouqin'. 

i63'02. De koninklijke 
koets. 
Blok 8. y. Schilderij van Yan 
Liben. 
303'o2. Keramiek uit Ruyao 
Kilns. 
60, 80, 80 f, 2.80 y. Resp. 
wijnschaal, schaal met drie 
voeqes, schaal, bord. 

CUBA 
27ii'oi. Honderdste ge
boortedag Eduardo R. Chi
bas. 
65 c. Portret politicus. 

ii2'oi. Veertig jaar museum 
Napoleon. 
10,10, 65, 75 c. Ruiterstand
beeld Napoleon en kaart 
veldslag van resp. Eylau, Ma
rengo, Waterloo, Aboukir. 

i2i2'oi. Honderdste ge
boortedag Pablo de la Tor
riente Brau. 
75 c. Portret dichter. 
i4i2'oi. Vierde congres van 
Cubaanse federatie van dui
venmelkers. 
Vijfmaal 65 c. Verschillende 
duiven. 

20i2'oi. Filmsterren die 
geen Academy Award won
nen. 
5,10,10,15,15,15,65,65, 
75 c. Resp. Tyrone Power, 
Ava Gardner, Steve Mc
Queen, Rita Hayworth, Mari
lyn Monroe, James Dean, 
Rock Hudson, Natalie Wood, 
Richard Burton. 

DOMINICA 
i7i2'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Velletje metviermaal$ 1.65. 
Chinese schilderingen naar 
Lum Mei (achttiende eeuw). 

ECUADOR 
2001. 
Vijftig jaar voetbalclub Gu
ayas. 
68 s. Beeldmerk club. 
Raul Clemente Huerta. 
68 s. Huerta bij beeldhouw
werk. 
Honderdste geboortedag An
tonio). Quevedo. 
84 s. Portret politicus in bi
bliotheek. 
Vijftig jaar automobielclub 
van Ecuador. 
84 s. Handen aan stuur. 

Trainingsinstituut voor vrou
wen. 
84 s. Beeldmerk. 
Internationale vrouwendag. 
Tweemaal 84 s. (samenhan
gend). Vrouw met kind en 
koren, vrouw. 
Honderd jaar onderwijs Ma
nueal Canizares universiteit. 
84 s. Universiteitsgebouw. 
Honderd jaar handelsvloot 
van Ecuador. 
16 s. Beeldmerk. 
Tweeëndertig jaar technische 
universiteit Ambato. 
Tweemaal 32 s. (samenhan
gend). Beelden universiteit. 
Galapagoseilanden. 
Vel met vijfmaal i6 s.; blok 

$ I.. Espanola, Bspanola, 
San Cristobal, Bartolome, 
Bartolome en Santiago; vogel 
en Espanola. 
Alexander von Humboldt 
(17691859). 
84 s. Portret natuuronderzoe
ker. 
Tachtig jaar Libanese bond. 
Tweemaal 16 s (samenhan
gend). Gebouw, beeldmerk. 
Havenbestuur Manta. 
Tweemaal 68 s. (samenhan
gend). Beeldmerk, schepen 
in haven. 
Toerisme in provincie Esmer
ledas. 
Tweemaal 86 s. (samenhan
gend). Strand, muziekanten 
en dansers op strand. 
Behoud condor in Andes. 
Tweemaal 86 s. (samenhan
gend); blok$ I.. Condorkui
ken en condor in vlucht met 
sneeuwbergen, condors en 
beeldmerk stichting Frap
zoo*; condor in vlucht met 
beeldmerk. 

Vredesverdragen tussen Ecu
ador en Peru. 
Vel metvijfmaal 65 s. Kaart 
Ecuador en Peru, soldaat, 
vlaggen militaire waarne
mers. Amazonerivier, man
nen in veld. 
Kanton Archidona. 
Vel met vijfmaal 84 s. Orchi
dee (Phragmipedium), Seimi
ri sciureus, B. macrophylla, 
kerk, Kichwa. 
Ecotoerisme in Banos. 
Vel metvijfmaal 86 s.; blok 
$ I.. Orchidee, basiliek, Tun
gurahuavulkaan, waterval 
Pailon del Diablo, standbeeld 
Maagd van Rasario de Agua 
Santa; orchidee en waterval 
Pailon del Diablo. 
Dertig jaar journalistenver
enigingGuayas. 
16 s. Symbolische afbeelding. 
Vijftien jaar stichting voor 
ontwikkeling veeteelt. 
16 s. Symbolische afbeelding. 
Loja. 
32 s. Stadspoort. 

Hoofdstad Quito, districtdi
rectoraat veiligheid. 
68 s. Mensen en wapen
schild. 
Salvador Bustaraante Celi. 
68 s. Portret musicus. 
Marcel Laniao de Wind. 
70 s. Portret eerste president 
nationale raad voor vernieu
wing. 
Kardinaal Bernardino Eche
verria. 
84 s. Portret kardinaal. 
Jose Joaquin Olmedo. 
84 s. Portret staatsman en 
dichter. 
Ecologisch reservaat El An
gel. 
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Tweemaal i6 s. (samenhan
gend). Paja de Paramo, 
Frailejon. 
Circuit van Yahuarcocha. 
Tweemaal 68 s. (samenhan
gend). Baan en meer, meer. 
Wereldvoedseldag. 
Tweemaal 84 s. (samenhan
gend). Tarwe, voedsel in 
manden. 
Voroshilov Bazante. 
Tweemaal 84 s. (samenhan
gend). Kunstwerken van Ba
zante. 

EGYPTE 
i55'o2. Vijftig jaar Bank van 
Cairo. 
30 P. Bankgebouw en beeld
merk. 
i6'o2. Serie atleten, ge
wichtheffen. 
Tweemaal 30 P. Khadr Sayed 
El Thouni (olympisch kam
pioen middengewicht 1936), 
Ibrahim Hassan Shams 
(olympisch kampioen licht
gewicht 1948). 

EL SALVADOR 
264'o2. Honderdste ge
boortedag Josemaria Escriva 
de Balaguer (19021975). 
I., 5. C. Portret stichter 
Opus Dei en resp. landschap, 
mensen met computers. 

i55'o2. Tien jaar vredesak
koord van Chapultepec (161
1992). 
2.50, 2.50; velletje met twee
maal 2.50 C. Resp. handdruk 
en beeldmerk Verenigde Na
ties, vredesduif; vreedzaam 
landschap met duif en olijf
tak, nationale vlag en duif (op 
rand vaag vergadering). 

S ETHIOPIË 
o, 93'oo. Tweehonderdste ge
= boortedagAleksandrPoesj
>" kin (17991837), Russisch 
^ dichter. 
= 45,70, 85 c., 2.B. Verschil
:^ lende afbeeldingen Poesjkin. 
— 274'oo. AfroAyigebakruis 
= jaar geleden teruggegeven. 
"■ 4. B. Gouden kruis (twaalf
3 de/dertiende eeuw) uit Ver
1̂  lossingskerk in Lalibela. 
< igö'oo. Frankeerzegels, 
^ bosbok. 

5,10,15, 20, 25, 30, 35,40, 
45.50.55.60.65,70,75.80, 
85,90 c , I., 2., 3., 5., i c 
B. In verschillende kleuren 
Tragelaphus scriptus meneli
ki. 
283'o2. Traditionele graan
opslag. 

30,70 c , I., 2. B. Verschil
lende soorten graanopslag. 

264'o2. District 411 van de 
Lions Club. 
45.55C..I..2.B. 

FALKLANDEILANDEN 
i46'o2. Bevrijding Falk
landeilanden twintig jaar ge
leden. 
Steeds tweemaal 22; 40; 45 p. 
Resp. HMS Hermes 1982, pa
trouilleboot 2002; landing 
troepen 1982, Redfire mij
nenopruimer 2002; vliegdek
schip Hermes met RAF* Har
rier 1982, vliegtuig Tristar 
2002 RAF*. 

FIJI 
294'o2. Inheemse palm. 
Velletje met tweemaal $ 2.
Balaka seemannii. 

i35'o2. Zoetwatervissen uit 
Fiji. 
48, 96 c , $ 1.23, 2.. Resp. 
Redigobius sp., Kuhlia mar
ginata, 'silverstripe mudslip
per', 'snakehead gudgeon'. 

GRENADA 
i29'oi. Engelse voetbalelf
tallen. 
Achtvel met zesmaal $ 1.50. 
Stadion, spelers en hoogte
punten van resp. Arsenal; As
ton Villa; Bolton Wanderers; 
Everton; Ipswich Town; Li
verpool; Manchester United; 
Rangers. 

GUINEE 
202'o2. Vijfentwintigste 
sterfdag Elvis Presley (1935

1977)
Drie vel met zesmaal 750 F. 
Foto's zanger. 

GUINEEBISSAU 
224'02. Kafferbuffel. 
Viermaal 115 PG. (samen
hangend). Verschillende af
beeldingen Syncerus caffer 
en pandabeeldmerk WWF*. 

GUINÉ 

115 

GUYANA 
283'oi. Historische gebeur
tenissen. 
Vel met twaalfmaal $ 60.. In
stelling beurscommissie 
(1934), Herbert Hoover 
president (1928), film 'The 
Jazz Singer' (1927), J. Edgar 
Hoover wordt directeur FBI* 
(1924), Alexander Fleming 
ontdekt penicilline (1928), 
FCC (Federal Communica
tions Commission) ingesteld 
(1934), Charles Lindbergh 
vliegt solo over Atlantische 
Oceaan (1927), Albert Ein
stein krijgt Nobelprijs 
natuurkunde (1921), 
Hindenburg sterft en Hitler 
Duits staatshoofd, wet 
sociale zekerheid (1935), 
Amelia Earhart vliegt solo 
van Hawaii naar Californië 
(1935), gevangenisstraf 
Marcus Garvy omgezet 
(1927)

HAlTI 
2001. Tweehonderd jaar 
grondwet van 1801. 
25 g. Open boek en profiel. 

HONDURAS 
2001. Vijftig jaar Banco di Oc
cidente. 
Vel met vijfmaal 2., vijfmaal 
3., vijfmaal 5., vijfmaal 
6.90 L. PreColumbiaanse 
voorwerpen. 

HONGKONG 
i4'o2. Frankeerzegels. 
$ 1.80, i.go, 2.40, 3., 13.. 
Resp. stadion Hongkong, 
West Markt, standbeeld 
Kwun Yam bij Repulse Bay, 
Peak Tower, cultured cen
trum. 
i65'o2. Chinees elftal 
neemt deel aan wereldkam
pioenschap voetbal. 
Tweemaal $ 1.40 in velletje 
met tien zegels. Keeper, 
aanvaller in actie; aanhang
sels met schema China in 
groep C en tekeningen 
stadions. 

96'02. Verbinding Peking 
Kowloon per trein. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Trein 
rijdt symbolisch door de vier 
zegels metresp. commerciële 
gebouwen in Hongkong, 
Wuhan Changjiangbrug in 
Wuchang (Wuhan), pagodes 
van Shaolinklooster in 
Zhengzhou, tempel van de 
hemel in Peking. 

i7'o2. Hongkong vijfjaar 
speciaal administratief 
gebied. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Resp. 
Chinese witte dolfijnen met 
koralen, studenten maken 
Vteken vanwege mooie 
toekomst en bloem bauhinia, 
vogels en vliegtuigen boven 
vliegveld Hongkong, vlaggen 
Volksrepubliek China en 
Hongkong met op achter
grond vuurwerk. Velleqe met 
de vier zegels. 
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i66'o2. Shri P.L. Deshpan
de. 
4. R. Portret. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i76'o2. BirdLife 
International (mondiale 
vogelbescherming
organisatie), II. 
Velletje met vijfmaal 50 p. 
(doorlopend beeld). Verschil
lende afbeeldingen Sula sula 
(roodvoetrotspelikaan). 

INDIA 
i83'o2. Tweehonderdjarig 
bestaan Indiase wapenfabrie
ken. 
4. R. Affuit en Ajeyatank. 

64'02. Sido en Kanhu 
Murmu. 
4. R Broers die Santal Hul 
(bevrijdingsbeweging 1855
1857) organiseerden, een met 
pijl en boog. 
264'o2. Diplomatieke 
betrekkingen tussen India en 
Japan. 
Tweemaal 15. R. (samenhan
gend). Kabukivertolker met 
zwaard, Kathakalidanser. 

i35'o2. Vijftig jaar parle
ment van India. 
4. R. Parlementsgebouw. 
ig5'o2. Prabhodankar 
Thackery. 
4. R. Portret. 
255'o2. Cottoncollege Gu
wahati. 
4. R. Gebouw. 

IRAK 
Maart 2001. Vijfduizend jaar 
schrift. 
25, 50, 75.100,150, 250 Din. 
Verschillende voorbeelden 
van schrift. 
Maart 2001. Bombardement 
op Al Amiriya tien jaar gele
den. 
25, 50 Din.; blok 150 Din. 
Vrouw met gewond kind en 
reddingswerkers, krans en 
duiven; afbeelding als 25 
Din. 
74'oi. Al Bathpartij (socia
listische partij van de Arabi
sche herrijzenis) vierenvijftig 
jaar. 
25,50,100 Din. Resp. men
sen met toorts, Hassan al
Bakr en Saddam Hoessein, 
kaart MiddenOosten. 
284'oi. Vierenzestigste ver
jaardag Saddam Hoessein. 
25,100; blok250 Din. Af
beeldingen Hoessein. 
48'oi. Vissen. 
25, 50,100,150 Din. Resp. 
Barbus sharpeyi, Barbus eso
cinus, Barbus xanthopterus, 
Pampus argenteus. 
Augustus 2001. Honderd jaar 
geleden slag bij Um Al 
Maarik. 
25,100 Din. Adelaar, mos
kee, vlaggen. 
Augustus 2001. Zoogdieren. 
100,250, 500; blok 1000 Din. 
Resp. Gazella subgutturosa, 
Lepus europaeus, Camelus 
dromedaries; verschillende 
zoogdieren. 

ISRAËL 
i86'o2. Cabi
neliften. 
Viermaal NIS. 
2.20. Cabinelift 
bij resp. Menara 
Cliff, Rosh 
Haniqra, Haifa, 
Massada. 



86'02. Serie 'historische 
;ebouwen en plaatsen', Hat
:ar Kinneret. 
■118.3.30. Boerderij. 

[86'02. Geologie, 
/elletje met NIS. 2.20,3.40, 
(..40. Rasp. fossiele vis (Ai
jichthyoides galeatus), Elat
iteen bevat kopermineraal uit 
Timnagebied, ammoniet 
;Proeucalycoceras). 

IVOORKUST 
i45'oi. Dierentuin van 
Abokouamékro. 
50,100,180+20,400+20 F. 
Resp. Bubalus caffer nanus, 
Ceratotherium simum en Bu
bulcus ibis, Ceratotherium 
simum, kudde buffels onder 
bomen. 
i86'oi. Zuilen van houtsnij
werk uit museum in Abidjan. 
100,180+20, 300+20, 
400+20 F. Resp. 'Alingué' 
(Wouo Anouman), 'Blolo 
Bian' (Blolo Bla), 'Botoumo', 
'Odi Oka'. 
2001. Eenenveertig jaar onaf
hankelijkheid. 
180+20 F. Vlag en duiven. 
2001. Eerste verjaardag twee
de republiek. 
180+20 F. Symbolisch ont
werp. 
2001. Dialoog tussen cultu
ren. 
400+20 F. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 

JAPAN 
i24'02. Japan en ZuidAzië 
in 21"^ eeuw; vijftig jaar di
plomatieke betrekkingen met 
resp. India, Pakistan en Sri 
Lanka, dertig jaar met Ban
gladesh. 
Viermaal 80 yen. Uit de lijst 
van werelderfgoed resp. 
praalgraf TadjMahal in In
dia, ruines bij Moenjodaro in 
Pakistan en beeld priesterko
ning, ruine tempelcomplex 
Sigiriya in Sri Lanka en beeld 
godin Sigiriya, terracotta 
beeld met ruïne klooster bij 
Paharpur in Bangladesh. 

i94'02. Week van filatelie. 
Tweemaal 80 yen. Twee scè

nes paardenraces van Kamo 
van onbekende artiest uit Ha
segawaschool (16241644). 

85'02. Vijftig jaar uitwisse
lingsprogramma voor stu
denten Fulbright. 
80 yen. Vertrek studenten 
naar Verenigde Staten per 
boot uit Hikawamaru. 

i55'02. Dertig jaar sinds te
ruggave Okinawa door Ver
enigde Staten. 
80 yen. Iris en diplomatiek 
schip uit Ryukyu geschilderd 
in bingarastijl. 

245'o2. Wereldkampioen
schap voetbal in Korea en Ja
pan. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Poster, trofee. 

KAZACHSTAN 
304'o2. Frankeerzegels flo
ra. 
3., 10., 35.1. In verschillen
de kleuren Pterygostemon 
spatbulatus. 
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75'o2. Frankeerzegels flora. 
I., 2.1. In verschillende 
kleuren Pterygostemon spat
bulatus. 
3i5'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Tweemaal 10.1. Verschillen

de afbeeldingen voetballers 
in actie. 

KIRIBATI 
36'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
25 c , velleqe met tweemaal 
$ 2.. Portretten, op rand kro
ningsoptocht met koets. 

KOREA NOORD 
252'02. Gezamenlijke uit
gifte kranten. 
10 ch. Geboortehuis Kim II 
Sung, toorts, mensen, slo
gan. 
i53'02. Negentigste verjaar
dag president Kim II Sung. 
10 eh., blokken 2. w., drie
maal 1.50 w. Resp. geboorte
huis Kim II Sung en bloem, 
president, foto Kim II Sung 
en mevrouw Kim Jong Suk 
(maart 1941), president in 
1927 (op rand Kim Hyok en 
Cha Kwang Su, antiJapanse 
strijders en muziek hymne 
voor president), president 
met Kim Chaek in 1948 (op 
rand muziek lied). 

2i3'o2. Honderdtiende ge
boortedag Kang Pan Sok, 
moeder van Korea. 
Blok I. w. Standbeeld. 
253'02. Twintigste voor
jaarsfestival vriendschap en 
kunst. 
10 ch. Beeldmerk festival, 
vlag en duiven, dansers, bo
kaal, notenbalk. 
io4'o2. Locomotieven. 
10,40 ch., 1.50, 2.w.; blok 
2. w. Resp. Elektrische loc 
'Kanghaenggun 1.501', elek
trische loc 'Samjiyon tooi', 
stoomloc, stoomloc; diesel 
'Pulgungi 5112'. 
2i4'o2. Schelpen. 
10, 40 ch., I., 1.50 w. Resp. 
Cristaria plicata, Lanceolaria 
cospidata kuroda, Schisto
desmus lampreyanus, Lam
protula coreana. 
254'o2. KPA (Korean Peop
le's Army) zeventig jaar gele
den gesticht. 
10 ch., blok 1.60 w. Resp. 
tekst 'zeventigste verjaardag' 
en strijders, president Kim II 
Sung en leider Kim Jong II bij 
een eenheid KPA. 

KOREA ZUID 
45'02. Serie cartoons, VIII. 
Tweemaal blok 190 w. 
'Mengkkongi Seodang Villa
ge School' door Yoon Seung
woon, 'Wogdoggle Dugdog

gle' door Hwang Mina. 
i75'02. Vierenzestigste 'In
ternational Camping & Cara
vanning Rally' in Korea, 
igo w. Beeldmerk, tent, cara
van en camper. 

3i5'o2. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en Ko
rea. 
Zesmaal 190 w. in velletje met 
elf ronde zegels. Voetbalfans 
uit gehele wereld; op rand 
vlaggen 32 deelnemende lan
den. 
i56'o2. Serie Koreaans 
voedsel, II. 
Viermaal 190 w. (samenhan
gend). Jeolpyeon, Sirutteok, 
Injeolmi, Songpyeon. 
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i7'02. Wereldpostzegelten
toonstellmg PhilaKorea 
2002. 
Twee vel met twee zelfde ze
gels 1.90 w. Kind verzamelt 
zegels uit hele wereld, drie 
poppeqes boven wereldbol. 

i7'o2. Week van de vrouw. 
190 w. Hoofd vrouw. 

MAAGDENEILANDEN 
io6'o2. Datum en afbeel
ding wereldrecords, melding 
6/479. 

MACAU 
i65'02. Chinees elftal 
neemt deel aan wereldkam
pioenschap voetbal. 
I., 1.50 ptcs. Keeper, aanval
lers in actie. 
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56'o2. Frankeerzegels, mi
lieubescherming. 
I., 1.50,2., 2.50,3., 3.50, 
4., 4.50,8. ptcs. Resp. die
ren onderwater, verzorgen 
tuin, gescheiden afval, vo
gels, vuilniswagen, straatve
ger, schone lucht, verpleeg
ster geeft injectie (hygiene), 
slapende uil. 
56'02. Automaatzegels, mi
lieubescherming. 
I., 1.50, 3.50,4.50 ptcs. Zon 
en lampje. 
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MALDIVEN 
2i5'02. Prehistorische die
ren. 
Twee vel met zesmaal 7 Rf.; 
tweemaal blok 25 Rf. Resp. 
Macrauchenia, Giyptodon, 
Nesodon, tapir, beer, mam
moet; Sivatherium, pekari, 
luiaard, luiaard, Coelodonta 
antiquitatis, dwergprong
horn; wolharige mammoet, 
Smilodon. 

MARSHALLEILANDEN 
i54'o2. Schilderijen van 
paarden. 
Velletje met twaalfmaal 34 c ; 
blok 80 c. Schilderijen met 
paarden van resp. Giorgio de 
Chirico (18881978), Giusep
pe Castiglione (16681766), 
Anton Mauve (18381888), 
George Stubbs (17241806), 
Wilson Hepple (18541937), 
Natale Attanasio (1845
1923), Waterhouse Hawkins 
(rond 1850), Edgar Degas 
(18341917), George Stubbs, 
Guglielmo Ciardi (1842
1917), Franz Mare (1880
1916), Pavel Kuznetsov (1878
1968); Giuseppe Castiglione 
('Keizer Qianlong verlaat zijn 
zomerresidentie'). 

264'02. Russische 'Palekh 
art' (zeer gedetailleerde teke
ningen op zwart papier
mache) van A.M. Kurkin. 
Velletje met twaalfmaal 37 c. 
Illustraties bij Russisch 
sprookje 'De kikkerprinses'. 

625 
i35'02. Dieren van de draai
molen. 
Viermaal 80 c. Paard en ko
nijn, zebra en kameel, paard 



met hert en engel, paard met 
tijger en kikker. 

29-5-'02. Tropische vogels. 
Vel met zestienmaal 37 c. 
Pluvialis dominica, 'Siberian 
(Gray-tailed) tattler', 'brown 
noddy', 'common fairy 
tern', Ducula oceanica, 
'long-tailed cuckoo', PufFi-
nus nativitatis, 'Eurasian 
tree sparrow', Limosa limo-
sa, 'Franklin's gull', 'ru
fous-necked stint', 'kerma-
dec petrel', Ptilinopus por-
phyraceus, Charadrius 
mongolus, Bubulcus ibis, 
Calidris alpina. 
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io-6-'oi. Benjamin Franklin 
(1706-1790). 
Tweemaal 80 c. (samenhan
gend). Franklin als uitvinder, 
als wetenschapper; schilde
rijen van resp. Gherman 
Komlev en David Martin 
(1767)-

25-6-'o2. Zeeschildpadden 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Caretta caretta, Der-
mochyles coreacea, Eretmo-
chyles imbricata, 'green turt
le'. 

MEXICO 
i4-2-'02. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen Mexico 
-China, 

c-, 6.- P. Stenen drakenkop. 
= i8-2-'02. Frankeerzegels, 
ev, natuurbescherming I. 
1/1 I.-, 1.50, 2.-, 4.50, 6.-, 10.-, 
= 10.-, 10.50,11.50, 30.-, 30.-. 
^ Resp. rivierlandschap, zoog-
^ dieren (wolf, hert, beer), 
= cactus, vogels (toekan, pape-
^ gaai), arend, zeezoogdieren, 
— zoogdieren (zelfde 1.50 P.), 
= wilde katten, zee en vis, 
^ woestijn (slang, aapachtige), 
^ meren (witte vogel, eenden, 
^ riet). 
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i8-2-'02. Frankeerzegels, na
tuurbescherming II. 
I.-, 2.-, 5.-, 5.-, 6.-, 6.-, 7.-, 
8.50, 10.50, 11.50, 11.50, 12.-. 
Resp. bomen, regenwoud 
met vogel, reptielen, zee
schildpadden, vlinders, 
arend, rif met vissen en ko
raal, tropisch bos met vogel 
en hagedisachtige, orchi
deeën, mangrove met flamin
go, kust met vogels, tropisch 
bos (zelfde 8.50 P.). 
20-2-'o2. Olympische Win
terspelen. 
8.50 P. Symbolische schaat
ser, skiër, olympische ringen 
en beeldmerk. 
4-3-'02. Honderd jaar gele
den haven Veracruz gemo
derniseerd. 
6.- P. Symbolisch schip en 
gebouw. 
5-3-'o2. Veertig jaar diploma
tieke betrekkingen Mexico -
Korea. 
8.50 P. Symbolisch ontwerp. 
7-3-'o2. Raad voor herstel 
binnenstad Mexico City. 
6.- P. Gebouwen. 
8-3-'o2. Internationale vrou
wendag. 
8.50 P. Symbolisch ontwerp. 
i8-3-'02. Honderdvijftigste 
geboortedag Jose Guadalupe 
Posada. 
6.- P. Tekeningen van Posa
da: kussend koppel en som
brero. 
i5-5-'02. Dag van de leraar. 
6.- P. Justo Sierra Mendez. 
27-5-'o2. Speciale bijeen
komst Verenigde Naties voor 
kinderen/ Mexicaanse stich
ting voor bescherming kinde
ren. 
6.- P. Schilderij van Abel 
Quezada met jongen op stoel, 
kat en vaas bloemen. 

MOZAMBIQUE 
6-5-'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Tweemaal 17.000 mt.; vel met 
zesmaal 17.000 mt.; blok 
50.000 mt. Bergen resp. in 
Mozambique Namuli, Binga; 
Kenya in Kenya, Cook in 
Nieuw-Zeeland, Ararat in 
Turkije, Paine in Chili, Ever
est in Nepal, Kihmanjaro in 
Tanzania; Zugspitze in Duits
land. 

NAMIBIË 
i5-5-'02. Vogels. 
$1.30,2.20,2.60,2.80. 

2i-7-'o2. Rivieren in Nami
bië. 
$ 1.30,2.20,2.60,2.80,3.50. 

NAURU 
Mei 2002. Vlinders. 
Velletje met negenmaal 50 c. 
(doorlopend beeld); blok 
$2.-. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
22-5-'o2. Vlinders. 
25,145,400, 500 c. Resp. 
Dryas iulia, Danaus plexip-
pus, Mechanitis polymnia, 
Pyrrhopygopsis socrates. 

NEPAL 
2-ii-'oi. Boom. 
10.- R. Ficus religiosa. 
2-ii-'oi. Vijftig jaar UNHCR*. 
20.- R. Symbolisch: mensen 
en tenten. 
2-ii-'oi. Kruiden. 
5.-, 15.-, 30.- R. Resp. Hydro-
cotyle vulgaris, 'rockfoil', 
taxus uit Himalaja. 
28-ii-'oi. Vlag. 
10.- R. Vlag van Nepal. 
28-i2-'oi. Verjaardag koning 
Birenda. 
15.-R Foto koning. 
28-i2-'oi. Dialoog tussen 
culturen. 
30.- R. Wereldbol metvier 
poppetjes van verschillend ras 
(rood, wit, geel en zwart) die 
verbonden zijn door brief, te
lefoon, pakje en toetsenbord. 
28-i2-'oi. Toerisme. 
2.-, 5.-, 15.- R. Resp. fort 
Amargadi, Hiranyavarna Ma-
havihar, Jugal bergen. 

NIEUW-CALEDONIË 
i5-5-'02. Nieuwe datum en 
wetenschappelijke namen 
zeeschildpadden melding 
6/480. Resp. Caretta caretta, 
Chelonia mydas, Eretmoche-
lys imbricata, Dermochelys 

NIEUW ZEELAND 
5-6-'o2. Wedstrijd 'ontwerp 
postzegel over boek genomi
neerd voor kinderboeken
prijs'. 
Tienmaal 40 c. samenhan
gend of in velletje. Tien teke
ningen van kinderen tussen 
vijf en twaalf jaar oud, die 
prijzen wonnen. 

5-6-'02. Heruitgifte kiwi, VII. 
$ 1.50 (ronde zegel). Kiwi in 
kleur brons. 

5-6-'o2. Hare majesteit ko
ningin Elizabeth, de konin
gin-moeder (1900-2002). 
$ 2.-. Portret uit 1992. 

3-7-'o2. Kustlijnen van 
Nieuw-Zeeland. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-. 
Resp. Tongaporutu cliffs in 
Taranaki, Lottin point bij de 
oostkaap, Curio-baai in Cat-
lins, Kaikoura-kust, Meybil-
le-baai aan westkust, Papanui 
point in Raglan. 

NORFOLKEILAND 
2i-3-'o2. Nieuwe datum 'de 
eeuw van stoom'. 'Minispe-
len' zijn niet uitgegeven, mel
ding 4/320. 
6-5-'o2. Bowling toernooi op 
Norfolk. 
10 c. (in boekje). Bowler. 

2i-5-'o2. Frankeerzegels, 
bloemen van Philip-eiland. 
20,40, 45,g5C.,$2.-, 5.-. 
Bloemen. 

OOST-TIMOR 
2o-5-'o2. Onafhankelijkheid. 
US$ 0.25, 0.50,1.-, 2.-. Resp. 
krokodil (symbool voor 
stichting Timor), palmblad 
(welkom), koffie (export), 
nationale vlag. 

PANAMA 
4-i2-'oi. Kerst 1999. 
0.35 B. Engel bij Jezus in kribbe. 
4-i2-'oi. Heilig jaar 2000. 
0.20 B. Jezus in kribbe, kerk 
en beeldmerk jubeljaar. 
4-i2-'oi. Achttiende Upaep*-
congres (2000). 
5.- B. Twee afbeeldingen van 
oude zegels (Yvert4 (1878), i 
(i903-'04, onafhankelijke 
staat)). 
4-i2-'oi. Kindertekeningen 
'Dromen van de toekomst' 
(2000). 
Tweemaal o.20; velletje met 
tweemaal 0.75 B. 

4-i2-'oi. Architectuur uit ne
gentigerjaren (2000). 
Tweemaal 0.35; velletje met 
tweemaal 0.75 B. Resp. 
'Los Delfines Condominium' 
van Edwin Brown, toren 
Generale Bank van Carlos 
Medina; tweemaal gebouw 
van Ricardo Moreno. 
4-i2-'oi. Orchideeën (2000). 
Tweemaal 0.35; velletje met 
tweemaal 0.75 B. Resp. 
Catüeya dowiana, Psychopsis 
krameriana; Peristeria clata, 
Miltonipsis roezlii. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
30-4-'02. Honderd jaar gele
den eerste postzegel. 
5,15 t., 1.25,1.45,10.0 K. 

PARAGUAY 
24-i-'02. Scoutingjamboree 
in Paraguay. 
600 Gs. Kikker, beeldmerken 
scouting en deze bijeen
komst. 
3-5-'o2. Honderd jaar 
roeiclub 'ElMbigua' 
('De aalscholver'). 
700 Gs. Clubgebouw, vier 
met stuurman, beeldmerk 
club en aalscholvers. 

PARAGUAY Vfc/' 

7-5-'o2. Vijfentwintig jaar 
Spaans cultureel centrum 
Juan de Salazar. 
2500, 5000 Gs. Houtsnijwerk 
uit midden achttiende eeuw 
van Jezuïtische missie, resp. 
Piëta, St.-Michaël met draak. 

i8-5-'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
3000, 5000 Gs. Resp. voetba
loverwinning, nationaal elf
tal. 

PITCAIRNEILANDEN 
28-6-'02. Katten. 
20 c , $ I.-, 1.50, 3.-. Verschil
lende katten. Velletje met de 
zegels van $ i.- en 1.50. 



>OLYNESIÉ 
7-6-'02. Heiva 2002, tradi-
ionele sporten. 
!5,120, 250 F. Resp. ?, fruit 
iragen, speerwerpen. 

jo-5-'o2. Wereldkampioen-
ichap voetbal. 
i5 F. Drie kinderen metvoet-
)al. 

SOMALIË 
[2-i2-'oo. Krokodillen. 
[00,400, 3500 Sh.So.; blok 
3200 Sh.So. Resp.Crocodylus 
niloticus, Melanosuchus ni-
ger, Gavialis gangeticus; Cro-
codylus niloticus. 
i2-i2-'oo. Prehistorische zee
dieren. 
100, 500, 3000 Sh.So.; blok 
3300 Sh.So. Prehistorische 
zeereptielen. 
i2-i2-'oo. Wildwaterkanoën. 
100, 500,3000 Sh.So.; blok 
3300 Sh.So. Kano's. 
i2-i2-'oo. Vleesetende plan
ten. 
200,400, 3200 Sh.So.; blok 
3000 Sh.So. Resp. Dionaea 
muscipula, Drosophyllum lu-
sitanicum, Drosera bulbosa; 
Nepenthes sp. 
i2-i2-'oo. Afrikaanse olifant. 
200, 300,400, 3300 Sh.So.; 
blok 3200 Sh.So. Loxodonta 
africana. 

2-7-'oi. Auto's als raketten. 
100,400,3500 Sh.So.; blok 
3200 Sh.So. Auto's in raket-
vorm. 
2-7-'oi. Langlaufen. 
100, 500,3000 Sh.So.; blok 
3500 Sh.So. Langlaufers. 
2-7-'oi. Pinguïns. 
200, 300,400, 3300 Sh.So.; 
blok 3200 Sh.So. Resp. Py-
goscelis adeliae, Spheniscus 
humboldü, Aptenodytes pa-
tagonicus, Eudyptes chryso-
come; Pygoscelis adeliae. 

2-7-'oi. Bowling. 
200, 300, 3500 Sh.So. Spe
lers. 
2-7-'oi. Vrede in Somalië. 
200, 300, 3500 Sh.So. Resp. 
'nabad', 'dibuheshisin', 'di-
budhis ' . 
2-7-'oi. Historische brand
weerwagens. 
200,400, 3200 Sh.So. Brand
weerwagens. 

2-7-'oi. Kameleons. 
200,400,3200 Sh.So.; blok 
3000 Sh.So. Resp. Chamae-
leo africanus, chamaeleo fi-
scheri, Chamaeleo jacksonii; 
Chamaeleo dilepis. 
2-7-'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Phila-
nippon '01, rupsen. 
200,400, 3300 Sh.So.; blok 
5000 Sh.So. Verschillende 
rupsen. 

ST. HELENA 
3-io-'o2. WWF*^, potvis. 
10,15, 20, 30 p . Verschillende 
afbeeldingen Physeter cato-
don, pandabeeldmerk 
WWF*. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
24-6-'02. De westpunt. 
€0.75. Berguitloper in zee. 

SURINAiVlE 
i5-5-'o2. Nationale kleding. 
Steeds tweemaal Sf 150, 200, 
800,1200,1700,4950. Steeds 
tweemaal (man - vrouw) met 
kleding van resp. Javanen, 
Bosnegers, Chinezen, Creo
len, Indianen, Hindoestanen. 

TANZANIA 
30-i i - 'o i . Landschappen. 
200,400, 600, 800 Sh.; blok 
700 Sh. Resp. wildreservaat 
'Selous', strand bij Mangap-
wani, nationaal park 'Miku-
mi' , rotsen oever Victoria-
meer; nationaal park 'Ru-
aha' . 

TOKELAU 
2-7-'o2. Haai. 
40 c , $ I.-, 2.-, 2.50. Ver
schillende afbeeldingen Aio
pias pelagicus en panda
beeldmerk WWF*. 

TONGA 
i2-6-'02. Parels uit de tropen. 

90 c , $ I.-, 1.20, 2.50 (ronde 
zegels). Resp. aan 't werk 
met netten oesters, duiker, 
vrouw met parels, parels en 
tropisch eiland. Rond velletje 
met de zegels van $ 1,20, 
2.50. 
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TRINIDAD EN TOBAGO 
6-2-'oi. Bedreigde dieren. 
25 .50 .75C- ,$ i - - , 2 . - , 3 . - , 
4.-, 5.-, 10.-, 2.-. Resp. Cuni-
culus paca, stekelvarken, le
guaan, lederschildpad, 'gol
den tegu', brulaap, kapucijn
aap, otter, ocelot, goean. 
g-8-'oi. Honderd jaar Leger 
des Heils in Trinidad en To
bago. 
75 c , $ 2.-. resp. beeldmerk, 
'William Booth Memorial 
Hall'; velletje met de twee ze
gels. 
g-S-'oi. Wereldkampioen
schap voetbal voor jeugd. 
$ 2.-, 3.25,4.50, 5.25. Resp. 
beeldmerk, nationale vlag, 
leeuw en vlag, stadion. 
2001. Bloemen. 
$ I.-, 2.50, 3.25, 3.75. Resp. 
Pachystachys coccinea, Heli-
conia psittacorum, Brownea 
lattifolia, Oncidium papilio. 

2001. Kerst. 
$1 . - , 3.75,4.50, 5.25. Resp. 
kerken boten, bloemen, huis 
en bloemen, kerk in kerst
boom. 

TUVALU 
24-4-'02. Japanse kunst. 
Drie vel met zesmaal 4 0 , 60, 
90 c.; driemaal blok $ 4.-. 
i7-6-'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 4.-. Prins William en 
prins Harry, koningin met 
boek in tuin, koningin en 
prins Philip in koets, konin
gin; koningin te paard bij 
vaandelceremonie bij wisse
len van wacht. 

UGANDA 
4-4-'oi. Tweeduizendste ge
boortedag Jezus Christus. 
300, 700,1200 Sh. Resp. hei
lige familie, Maria met Kind 
en kaarsen, Maria met Kind 
en tent. 
23-4-'oi. Oost-Afrikaanse 
universiteiten. 
300,400,1200,1800 Sh. 
Resp. school voor biblio
theek- en informatieweten
schappen in Makerere, uni
versiteit van Nairobi, univer
siteit van Daressalam, kaar
ten van omtrek Uganda Kenia 
Tanzania en universiteitsge

bouwen. 
28-5-'oi. Vijftig jaar WMO*. 
300, 2000 Sh. Resp. anemo
meter, zonneschijnschrijver. 
i5-6-'oi. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
300,600,700,1800 Sh. Resp. 
bananenaanplant, gezamen
lijk werk in de bouw, meubel
werkplaats, preventieve ge
zondheidszorg en watervoor
ziening. 

URUGUAY 
8-3-'02. Vereniging van di
recteuren van carnavals- en 
folklorefestivals. 
6.-, 6.-, 12.- P. Voeten van ar
tiesten. 
23-4-'02. Zeventienhonderd 
jaar christendom officiële 
godsdienst Armenië. 
12.- P. Kerkgebouw. 

2i-5-'o2. Wereldkampioenen 
voetbal 20ste eeuw (geza
menlijke uitgifte met Argen
tinië, Brazilië, Duitsland, 
Frankrijk, Italië). 
Tweemaal 12.- P. Ronde ze
gel met voetbalveld en bal en 
vlaggen wereldkampioenen 
(internationaal ontwerp), 
vlag en voetballers met jaar
tallen 1930 en 1950. Zie af
beelding bij Argentinië. 
io-6-'o2. Vijfenzeventig jaar 
'Instituto Interamericano del 
Nino', streeft naar betere 
wetten voor kinderen. 
12.- P. Gestileerd ontwerp. 

VANUATU 
3i-5-'o2. Voetbal, sportvoor 
iedereen. 
35, 80, 210,135 vt. (ronde ze
gels). Voetbalscènes en 
beeldmerk voetbalbond Va
nuatu, resp. kinderen, jeugd 
onder 17 jaar, vrouwen, inter
nationaal. 

3i-7-'o2. Herbebossing. 
35, 60, 90 i io vt. (zegels in 
vorm blad). Bladvorm van 
resp. Aertocarpus atilis en 
meisje tussen bladeren, En-
dospermum medullosum en 
jongens planten boom, Gyro-

carpus americanus en man 
maakt kano uit stam, Dra-
contomelon vitiense en moe
der met kind en vruchten. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
29-4-'02. Saluki. 
50,150,250 fils., 3.- Dh. Ver
schillende afbeeldingen van 
Iraanse windhonden. 

29-5-'02. Een jaar postbedrijf 
emiraat. 
50 fils., blok 3.- Dh. Groot 
cijfer ' i ' en resp. kleine een
tjes, beeldmerk postbedrijf 

VERENIGDE NATIES 
27-6-'02. VN-conferentie 
Duurzame Ontwikkeling 
(uitgangspunt is ontwikke
ling die sociaal, economisch 
en qua milieu duurzaam is en 
ten goede komt aan zowel 
mens als natuur) in Johan
nesburg. 
Drie vel met steeds tweemaal 
US$ 0.37 en o.60; Zw.Fr. 
0.90,1.80; €0.51, 0.58. Teke
ningen van Peter Max (VS), 
resp. wereldbol met zon en 
sterren, drie vrouwenhoof
den, zeilboot op zee, drie jon
geren; zon, drie jongeren, 
drie meisjeshoofden, zeil
boot en bergen; regenboog, 
drie meisjeshoofden, drie 
jongeren, watergolf en dui-

30-8-'02. Werelderfgoed in 
Italië. 
€0.51,0.58; Zw.Fr. 0.90, 
1.30; US$ 0.37,0.70. Resp. 
Forum in Pompeji, fontein 



aan Piazza Navona in Rome; 
klokkentoren en dom van 
Pisa, Eolisclie eilanden; dom 
in Florence, stadje Amalfi 
met kathedraal. (Ook postze
gelboekjes). 

VERENIGDE STATEN 
76'02. Helden uit 2001. 
Firstclass (34+11 c.). Brand
weermannen met Ameri
kaanse vlag. 

76'o2. Amerikaanse vlag. 
Firstclass en $ 0.37. Vlag. 
i36'02. Meesters van Ame
rikaanse fotografie. 
Vel met twintigmaal $ 0.37. 
Werk van A. Adams, A. Lang
don Coburn, I. Cunningham, 
W. Evans, L. Hine, G. Kasc
hier, A. Kertesz, D. Lange, T. 
0'Sullivan, M. Ray, W.E. 
Smith, A.S. Southworth en 
J.J. Hawes, E. Steichen, A. 
Stieglitz, P. Strand, J. van der 
Zee, C. Walins, E. Weston, 
M. White, G. Winogrand 
276'o2. Serie Amerikaanse 
schatten, tekeningen van 
John James Audubon (1785
1851). 
$ 0.37. Afbeelding met vo
gels: Piranga ludoviciana 
(tangara). 

37'02. Irving Berlin (1888

1989). 
$ 0.37. Foto uit 1932 van 
componist en tekstschrijver, 
handgeschreven muziek 
'God bless America' en hand
tekening. 
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37'o2. Harry Houdini 
(18741926). 
$ 0.37. Portret uit igii van 
goochelaar (zie kolom 2). 

WALLIS EN FUTUNA 
3i5'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
65 F. Gestileerde voetballer. 

56'o2. Mondiale dag van 
milieubescherming. 
330 F. Tekening met bloem, 
vrucht, schildpad en vogel. 

ZIMBABWE 
234'02. Edelstenen uit Zim
babwe. 
$ 12., 25., 35., 45.. Door
snede ruwe steen en bewerk
te steen van resp. agaat, 
aquamarijn, diamant, sma
ragd. 

46'02. Kinderhulplijn, ge
sticht in 1997 door leden Sor
optimistclub in Harare, te be
reiken via post, telefoon en 
inloopcentrum. 
$12., 25., 35., 45.. Ver
schillende kindertekeningen, 
beeldmerk kinderhulplijn. 

ZUIDAFRJKA 
i74'02. Wereldtop duurza
me ontwikkeling. 
Driemaal 'standard', 'inter
national letter rate'. Beeld
merk bijeenkomst en resp. 
boom en zon (voorspoed), 
wereldbol met varens (aar
de), kind kijkt lachend op 
(mensen), skyline stad (sa
mengesteld uit o.a. Brixton 
communicatietoren in Johan
nesburg, vakbondsgebouw in 
Pretoria en Tafelberg in 
Kaapstad) tegen wereldbol. 

3i5'o2. Honderd jaar gele
den einde tweede Boerenoor
log Vrede van Vereeniging, 
(3151902). Velletje met 
1.50,3.30 R. (doorlopend 
beeld). Vertegenwoordigers 
van resp. Britten, Boeren die 
vredesverdrag tekenen; op 
rand handtekeningen. 

256'o2. Eerste bijeenkomst 
Afrikaanse Unie (opvolger 
Organisatie van Afrikaanse 
Eenheid. 
1.50 R. Beeldmerk unie. 
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ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
2-7-'o2. Poolonderzoek. 
Viermaal 45 c. (samenhan
gend). Wereldbol met zuid
pool, onderzoeksactiviteiten 
gebouw basisstation van 
resp. Davis (container), Ca
sey (?), Macquarie Island (vo
gel), Mawson (pinguïn). 

*: Gebruikte afkortingen: 
CPAA Canadian Postmas

ters and Assistants 
Association 

Eurosai European Organiza
tion of Supreme 
Audit Institutions 

FBI Federal Bureau of 
Investigation 

Frapzoo Fundación Rumi-
cocha y Fundación 
Rescate Animal y 
Parque Hogar Zoo-
lógico 

NAVO Noord-Aüantische 
Verdragsorganisatie 

RAF Royal Air Force 
Unesco United Nations Edu

cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refiigees/Hoge 
Commissaris van de 
Verenigde Naties 
voor Vluchtelingen 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WMO World Meteorologi
cal Organization/ 
Wereld Meteorolo
gische Organisatie 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i3-2-'o2 tot3i-i-'o3 
Jaarvan het paard. 

FILAKORTRIJK (BELGIË): EEN FEEST 
VOOR HET FILATELISTISCH OOG 

De nationale filatelisti-
sche tentoonstelling,die 
de Koninklijke Lands
bond der Belgische Post
zegelkringen (KLBP) om 
het jaar organiseert werd 
dit keer van 11 tot en met 
14 juni in Kortrijk gehou
den. De expositie, die de 
titel FilaKortrijk mee
kreeg, viel niet toevallig 
samen met de viering van 
de zevenhonderdste ver
jaardag van de Gulden-
sporenslag. Met die over
winning van de Vlamen 
op een Frans ridderleger 
verwierf Kortrijk zijn 
plaats in de Vlaamse ge
schiedenis en folklore. 
Een mooie aanleiding 
dus voor de Belgische 
Post om een herinne
ringsvelletje en twee spe
ciale postzegels op deze 
tentoonstelling uit te 
brengen. 

De moderne en fraaie Ex-
pohal was een uitgelezen 
plaats voor de tentoon
stelling, die heel ruim 
kon worden opgezet en 
voorzien was van goede 
faciliteiten. De tentoon
stelling was georgani
seerd in carrés, die plaats 
boden aan de diverse on
derdelen, zoals traditio
nele, posthistorische, 
thematische en jeugdfila-
telie. Speciale aandacht 
was er voor de Open 
Klasse; zo'n twintig inte
ressante collecties de
monstreerden dat er met 
een goed evenwicht tus
sen filatelistisch en niet-
filatelistisch materiaal 
mooie resultaten kunnen 
worden bereikt. Ook 
luchtpost- en astrofilate-
lie waren goed vertegen
woordigd, met onder an
dere een fraaie inzending 
van onze landgenoot 
J.D.H, van As en drie an

dere Vliegende-HoUan-
derleden in de 'Promotie 
salon'. 
De altijd heel actieve Stu
diekring van de Poort
manzegel had de be
schikking over een eigen 
carré en presenteerde 
daarin een collectieve in
zending met collecties 
van veertien leden. De 
kring toonde er mee aan 
hoe veelzijdig de studie 
van één zegeltype kan 
zijn. Ook de fiscale ze
gels die Poortman ont
wierp werden behandeld 
De zeer verzorgde catalo
gus (prijs 10 euro) bevat 
behalve de gebruikelijke 
overzichten, voorwoor
den van diverse autoritei
ten (en dat zijn er in Bel
gië met vier deelregerin-
gen heel veel!) en uitvoe
rige historisch-economi-
sche informatie over de 
stad Kortrijk ook een 
aantal interessante arti
kelen. Genoemd kunnen 
worden een bijdrage over 
de serie rouwzegels van 
1935 voor koningin Ast
rid en een heel informa
tief artikel over valse 
stempels op de (weinig 
vervalste) medaillon-ze
gels uit de jaren '50 van 
de negentiende eeuw. Ja
mes Van der Linden le
verde een ook voor Ne
derlandse verzamelaars 
boeiende bijdrage over de 
rol van Oostende als tus
senstation voor post uit 
Europa naar overzeese 
gebieden. En de korte 
verhandeling over de ge
schiedenis van de brie
venbus zal velen hebben 
geamuseerd. Alles bijeen 
genomen mag FiloKorttijk 
een mooie prestatie van 
onze Belgische vrienden 
worden genoemd. 
Hans Gabriels, Voorburg 

Het blolge en een van de twee zegels die terflelc^enlieid van FilaKortrijk verschenen 



de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn "ESPA" 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 055-3603413 Fax: 055-5763149 

e-mailadres: info@espa-veiling.nl 

Een Postzegelveiling speciaal voor internet opgezet, bezoek onze website: 
WWW.espa-veiling.nl 

ledere maand een veiling met veel 
gekeurde zegels van luxe tot prachtige 
kwaliteit gespecificeerd in losse kavels. 
Kijk en bestel zonder risico met 
internetkorting (zie voorwaarden) 

De veiling, speciaal voor losse 
zegels en series van o.a.; 
Nederland-Duitsland-België-Frankrijk-
Zwitserland-Luxemburg-Liechtenstein. 
Wij veilen geen dozen en partijen 

Bestellijsten 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 
-k Snelle levering met retourrecht 
* Nu al meer dan 20.000 zegels en blokken 
* Ook poststukken en FDC's 

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

Voor informatie over onze activiteiten: 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

NAJAAR 2002 

BELANGRIJKE POST 
VEILING 

IN BARCELONA 

* ZELDZAME VROEGE UITGIFTEN 
* POST GESCHIEDENIS 

* OUDE EN MODERNE WERELDWIJDE 
SETS 

Vraag onze GRATIS catalogus aan: 

FILATELIA LLACH, S.L. 
Opgericht 1915 

Diagonal, 489 - 08029 BARCELONA 
Tel. +34. 93.410.50.00 Fax +34. 93.419.47.28 

Email: fillach@filateliallach.com 
Web: www.filateliallach.com 

POSTZEGELS (VER-)KOPEN ? 

WWW. postmunt.nl 
ZEER GR01Ï VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HEl£ WERELD 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. V^ 
Postzegel-en Muntenhandel " D e G l o b e * * 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Bank 303385952 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa **Cept" xxx 

(bel voor laatste dagprijs) 
Portugal xx/xxx 

Monaco xxx 
Nederland o/xx/xxx 

Ned. gebr. Telefoonkaarten 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoekó, 3201 HR 

0181-624635 
06-29227782 
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EIEREN EN KUIKENS: NIEUW 
VOGELLEVEN IN BEELD GEBRACHT 

In de thematische filate
lie is de keuzevrijheid van 
het te gebruiken filatelis
Usche materiaal een be
langrijk pluspunt. Daar
om lijkt het misschien 
wat merkwaardig om te 
schrijven dat er een serie 
is verschenen waar be
paalde thematische ver
zamelaars eigenlijk niet 
omheen kunnen. Ik be
doel hier de serie 'Vogel
eieren' die Faeröer op 17 
juni uitgaf. De combina
tie van gedeeltelijke af
beelding van twee vogel
eieren en een kuiken dat 
uit zo'n ei is gekomen, 
heeft een zo hoge TMW 
(thematische meerwaar
de) dat de zegels in veel 
vogelcollecties niet zou
den mogen ontbreken. 
Maar het motto blijft na

^ tuurlijk 'vrijheid blij
= heid'; u moet zelf kiezen. 
^ Van de ongeveer 160 
= soorten waadvogels broe
^ den er maar vier geregeld 
"> op de Faeröer eilanden; 
S hun eieren zijn op de ze
 gels afgebeeld. 
= Het kuikentje op de zegel 
'2 van 5 k. is een regenwulp 
^ (Numeniusphaeopus). Re
^ genwulpen brengen de 
i winter door in het zuiden 

—"^ van de Sahara in West
I 9 A Afrika. De populatie op 
" w " de Faeröer neemt af Dat 

kan een gevolg zijn van 
de gevaren die de trek
kende vogels op hun lan
ge reis heen en terug on

dervinden. 
Op de zegel van 7.50 k. 
staat een piepjonge wa
tersnip (Gallinogo^allina
flo). Aangenomen wordt 
dat de watersnippen in 
Ierland overwinteren. 
De zegel van 12 k. is ge
wijd aan de scholekster 
(Haematopus ostralegus), de 
nationale vogel van de 
Faeröer; de vogel komt in 
de zomer algemeen voor. 
De meeste vogels over
winteren in Wales, hoe
wel een aantal doorvliegt 
naar Frankrijk. 
Op de zegel van 20 k. 
zien we een nog vrij kale 
goudplevier (Pluuialis 
apricaria); de goudplevie
ren op Faeröer overwin
teren waarschijnlijk in 
het zuiden van Europa. 

BEDREIGDE VLINDERS 
Tsjechië verraste de vHn
derverzamelaars op ig 
juni met de uitgifte van 
een velletje 'Bedreigde 
vlinders'. Het is een zo
genaamde WWFuitgifte; 
het velletje en de zegels 
zijn daarom voorzien van 
het beeldmerk van het 
World Wildlije Fund. Het 
velletje is thematisch in
teressant omdat drie van 
de vier vlinders niet eer
der op zegels te vinden 
waren. Het gaat om een 
nogal fors velletje, maar 
het is altijd leuk nieuwe 
vlinders aan je collectie 
toe te kunnen voegen. 

Een ander pluspunt is dat 
behalve de vlinders ook 
de planten waarvan ze af
hankelijk zijn worden af
gebeeld. 

Op een van de zegels van 
5.40 K. zien we het don
ker pimpernelblauwtje 
(Maculinea nausithous) en 
op een van de twee zegels 
van 9 K. het pimpernel
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blauwtje (Maculinea 
telejus). Laatstgenoemde 
zegel vermeldt als Latijn
se naam Maculineo tcicius, 
maar vlinderverzamelaar 
P.D.Jopse uit Kruiningen 
vertelde me dat het toch 
echt telejus moet zijn. 
Het gentiaanblauwtje 
(Maculinea alcon) speelt de 
hoofdrol op de tweede 
zegel van 5.40 K.; op de 
tweede zegel van 9 is dat 
het geval met het tijm
blauwtje (Maculinea 
arion). 

VOGELS UIT 
PORTUGAL [III] 
Eerder wees ik al op de 
gebrekkige informatie 
die de postadministratie 
van Portugal verstrekt. 
De derde aflevering in de 
reeks 'Vogels uit Portu
gal' (26 februari) moest 
ik dan ook helaas onbe
sproken laten. Ook de ru

briek 'Nieuwe uitgiften' 
volstond met de vermel
ding van de Portugese 
namen. 

Nu Michel Rundschau 
van juni de Latijnse na
men weet te melden kan 
ik u die  samen met de 
Nederlandse namen 
doorgeven: 
€0.02 bijeneter (Merops 
apiaster); 
€0.28 dwergstern (Sterna 
albifrons); 
€0.43 oehoe (Bubo bubo). 
Deze vogels zijn vrij vaak 
op zegels te vinden; de 
overige drie zijn interes
santer omdat die niet eer
der of maar zelden zijn 
afgebeeld: 
€0.54 witbuikzandhoen 
(Pteroclesalchata); 
€0.60 Moorse nachtzwa
luw (Caprimul̂ us rujicollis); 
€0.70 kuiflcoekoek (Cla
mator^landarius). 

AANVULLING IERSE 
VOGELREEKS 
De bekende Ierse vogel
reeks is op 12 mei aange
vuld met drie waarden 
die nieuwe, niet eerder ii 
deze reeks afgebeelde vo 
gels tonen. 
Het gaat om veel voorko
mende vogels: op de ze

gel van 47 c. is dat de to
renvalk (Faico tinnuncu
lus), op die van 55 c. de 
scholekster (Haematopus 
ostralegus) en die van 60 c 
de Vlaamse gaai (Garrulus 
fliandarius). 

OUDE BEKENDEN IN 
JUBILEUMSERIE 
Frankrijk deed het vorig 
jaar (zie de rubriek van 
mei 2001), Ierland in 
april van dit jaar: het in
zetten van een charme
offensief om verzame
laars te verleiden zegels 
te kopen. Van mij mag 
het, want de vijfentwin
tigste serie in de reeks 
'Fauna en Flora' (23 
april) van Ierland is the
matisch zeker de moeite 
waard. 

Er zijn wehswaar 'oude 
bekenden' in hun natuur 
lijke omgeving geportret 
teerd, maar zo aardig dat 
veel verzamelaars graag 
een plekje voor deze 
charmeurs in hun verza
mehng zullen inruimen. 
De zegel van 41 c. toont 
een das (Meles meles), een 
dier dat in ons land noga 
eens het loodje legt door 
het intensieve verkeer. Di 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL


)tter (Lutra lutra) poseert 
ceurig op de zegel van 
io c. en die van 57 c. 
oont de lieveling van het 
)os, de rode eekhoorn 
Sonus vulgans). Op de 
:egel van €i.- scharrelen 
naar liefst drie egels (En-
mceus europaeus) rond. 
?ehalve deze vier zegels 
s ook een blokje te koop; 
iet bevat de gemelde ot-
erzegel en daarnaast zijn 
lOg eens drie otters afge-
jeeld. 

MIEUWE FAUNAREEKS 
IN HONGARIJE 
Hongarije, toch druk be-
ig in de sector 'flora en 

'auna', begon op 9 mei 
Tiet een nieuwe reeks die 
ïaunasoorten presenteert 
lie voor het genoemde 
and kenmerkend zijn. 
De eerste reeks bestaat 
lit vier zegels en een vel-
etje. De ontwerper heeft 
Ie dieren afgebeeld tegen 
;en achtergrond die hun 
eefmiheu moet typeren; 
Df het resultaat geslaagd 
is valt te bezien. 
Op de zegels van de ha
gedis en de kever 'ver
zaagt' het beeld van het 
geportretteerde dier. De 
sen zal dat een nadeel 
/inden, een ander zal er 
ivellicht juist van gechar
meerd zijn. 
Op de zegel van 30 F. laat 
sen fraaie wilde kat (Fehs 
sylvestris) zijn tanden 

zien. De Taurische hage
dis, waarschijnlijk beho
rend tot de familie der 
muurhagedissen, wordt 
door de Hongaren om
schreven als Podarcis tau-
nca; Grzimek spreekt van 
Lacerta taurica. De hagedis 
is op de zegel van 38 F. in 
cirkelvorm afgebeeld en 
de zegel van iio F. toont 
een oude bekende, de 
Vlaamse gaai (Garrulus 
fllandonus). De vogel, die 
bekend staat als een uit
stekend geluidenimita
tor, is hier duidelijke 'an
ders' in beeld gebracht. 
Van de kever op de zegel 
van 160 F. (Rosolia alpina) 
heb ik geen Nederlandse 
naam kunnen vinden. De 
Engelse naam is Alpmc 
longhorn beetle. De kever 
komt voor in heuvelachti
ge en bergachtige gebie
den. 

De zegel in het velletje 
(waarde 500 F.) laat ons 
kennismaken met een ty
pisch Hongaarse vis: de 
sterlet (Acipenser ruthenus). 
Het blokje herdenkt het 
200-jarig bestaan van het 
Museum voor Natuurwe
tenschappen. 

FASCINERINDE 
ORCHIDEEËN 
Orchideeën behoren on
getwijfeld tot de mooiste 
bloemen uit de planten
wereld. Van de ongeveer 
tweehonderd Europese 
soorten treffen we er in 
Liechtenstein een kleine 
50 aan; een hoge score, 
vergeleken bij grote lan
den zoals Duitsland (60 
soorten) en Zwitserland 
(67 soorten). Door aller
lei veranderingen in het 
landschap is jammer ge
noeg ongeveer de helft 
van de soorten in Liech
tenstein nu zeldzaam, 
bedreigd of zelfs geheel 
verdwenen. 

In de uit drie zegels be
staande serie 'Orchi
deeën' (8 augustus) zijn 
heel mooie soorten afge
beeld. 
Zo toont de zegel van 
70 R. de spookorchis 
(Epipo îum aphyllum), een 
bladgroenloze plant die 
zich dankzij een bodem
schimmel kan voeden 
met organische stof. De 
orchis, die het ene jaar 
overvloedig kan groeien, 
maar ook jaren volledig 

kan verdwijnen (vandaar 
zijn naam) is een van de 
bedreigde soorten die in 
de Liechtensteinse Alpen 
en in de Valüna-vallei 
nog te vinden zijn. 
De zegel van 1.20 F. is ge
wijd aan de vliegen-
ophrys (Ophrys msectifera), 
die ook bij ons in Zuid-
Limburg, voorkomt. De 
orchidee bloeit van mei 
tot juli, vooral op lagere 
heuvelhellingen en in Al
penweiden, zoals de Sa-
mina-vallei. 
Op de zegel van 1.30 F. is 
de charmante zwarte va-
nille-orchis (Nigritella 
ni^ra) te vinden; het is de 
heel bekende (niet-zeld-
zame) soort van de alpen. 
De bladeren van deze 
soort, die van juni tot au
gustus bloeit, versprei
den een zoete vanille-
geur. In Liechtenstein 
komt de soort nog veel 
voor in de Alpen, zoals 
bij Sücka en Malbun-
Sass. 
Dank aan de heer R. Frie-
ke in Zaltbommel, die 
aanvullende informatie 
over deze orchideeën ver
strekte. 

MEDICINALE PLANTEN 
Anno 2002 is het voor 
verzamelaars van allerlei 
thema's geen geringe op
gave om 'compleet' te 
zijn. Neem het thema 
'flora': door de constante 
stroom van nieuwe uit
giften hebben veel verza
melaars zich genood
zaakt gezien zich op 
deelthema's te concen
treren, zoals bijvoor
beeld 'medicinale plan
ten', waarvan geregeld 
aantrekkelijke zegels 
worden uitgegeven. 
Cyprus (Turks) gaf op 13 
juni een leuke serie uit, 
maar liever - gezien de 
mooie en fijnzinnige 
vormgeving - behandel ik 
de reeks die Slovenië op 
22 mei uitgaf, bestaande 
uit drie zegels en een 
blokje. 

met apart daarbij de be
kende rozenbottels. 

Een bekend kruid is ka
mille (Chamomilla recuti
ta), dat we tegenkomen 
op de 'B'-zegel. 

Ook valeriaan (Valeriana 
oJRcinalis, te vinden op de 
'C'-zegel) is zo'n oude 
bekende. 
Het blokje met de 'D'-ze-
gel toont het welriekend 
of maarts viooltje (Viola 
odorata). 

Op de 'A'-zegel is de 
hondsroos of wilde roos 
(Rosa canina) afgebeeld. 

Floraverzamelaars vin
den de over vijfjaar 
(2002-2006) verspreide 
reeks van Zuid-Korea 
wellicht interessant: die 
beeldt planten af die voor 
de vervaardiging van verf
stoffen worden gebruikt. 
De eerste aflevering (vier 
zegels) verscheen op 25 
februari. 

KAATSEN 
Stads- en regioposten heb
ben doorgaans een grote 
vrijheid als het om de keu
ze van hun zegelonderwer-
pen gaat. In de praktijk 
komt het er op neer dat er 
vaak zaken uit de eigen re
gio worden afgebeeld. Ze 
hebben daarmee een typi
sche trend gezet. 
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Nu worden bepaalde 
trends in de filatelie door 
sommige postadminis
traties driftig geko
pieerd; 'onze' TGPPost 
ziet daar ook niet te
genop. Het opvallendste 
(en ook het meest om
streden) voorbeeld vor
men de 'verrassingsze
gels' van 2002. Het be
drijf motiveert de uitgifte 
van dertien(!) velletjes 
met provinciepostzegels 
met de volgende zin: Om
dat bij ueel mensen de be
lan^stellina uoor de taal en 
de cultuur van hun eigen om
gevmg groeit, zijn de Verras
singspostzeflels zoozgemijd 
aan de tujaalfNederlandse 
proDincies. 
Dat de stads en regio
posten in dat opzicht de 
thematische verzame
laars ook het nodige te 
bieden hebben, blijkt uit 
een recente emissie van 
YMCO Regiopost uit Har
lingen. Die is gewijd aan 
echte Friese sport, het 
kaatsen. 

deze in Friesland beken
de kaatswedstrijd. Hij 
mag dan niet zo bekend 
zijn als de beroemde PC 
in Franeker, maar de 
Freulepartij kan ook op 
een rijke traditie bogen. 
Het gaat om een kaats
wedstrijd voor jongens. 
Freule Clara de Vos van 
Steenwijk logeerde in 
1902 bij haar oom in 
Wommels. Zij vond kaat
sen zó leuk, dat ze het 
initiatief nam voor een 
jongenspartij in het dorp. 
De eerste wedstrijd werd 
in 1903 gehouden. De 
honderdste wedstrijd is 
op 7 augustus 2002 ge
houden. 
Op het velletje treffen we 
van links naar rechts en 
van boven naar beneden 
de volgende onderwer
pen aan. 
Op de eerste zegel zien 
we de in 1961 ingestelde 
wisselprijs voor de win
nende afdeling. Rechts
boven een portret van de 
freule. De tweede zegel 

IFREULEPARTIJ WOMMELS 100 JIER • 782002L 
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!:r Het velletje van tien ze
= gels van €0,28 is gewijd 
^ aan het honderdjarig be
^ staan van de Freulepartij 
^ in Wommels. Voorde 
zi verzamelaars van het the

—'^^ ma Sport die ook aan
i M dacht willen besteden 
" » ■ aan deze tak van sport, is 

dit een leuke aanwinst, 
vooral omdat de tien ze
gels een behoorlijk com
pleet beeld geven van 

biedt een overzicht van 
het kaatsveld in Wom
mels en de vierde zegel 
ook. De derde en vijfde 
zegel laten kaatsers in ac
tie zien; p de vijfde zegel 
is dat JacobKlaas Haits
ma die voor Wommels de 
Freulepartij van 2001 
won, samen met Hendrik 
Engbrenghof en Kees 
Adema. 
Sinds 1903 krijgen de 

winnaars van de eerste 
prijs een gouden horloge; 
de gelukkigen zijn op de 
zesde zegel te zien, terwijl 
de zevende van een foto is 
voorzien die het winnen
de partuur uit 2002 in 
beeld brengt, samen met 
hun begeleider Cor Faber. 
De foto werd genomen bij 
het standbeeld van de 
freule, op de Terp in het 
centrum van Wommels. 
De achtste zegel laat de 
telegraaf zien, het bord 
waarop de stand van de 
wedstrijd wordt aangege
ven. Op de negende zegel 
is een kaatshandschoen 
afgebeeld en op de tiende 
zegel de villa waarin de 
freule logeerde. 
Nog even terug naar het 
thema van die negende 

»«AMEKEBAOrBL OOK T ^ S ^ I 
zegel: een paar kaats
handschoenen is te vin
den in het frankeerstem
pel (FMi36og) van de ge
meente Franekeradeel 
met daarbij de tekst U 
UJeet van wanten' Wij m 
Franekeradeel ook...'. 

HONDERD JAAR 
HALASKANT 
Verzamelaars van het 
thema Kant weten dat ze 
attent moeten zijn op de 
nieuwe uitgiften van 
Hongarije. Dat land gaf 
immers in 1960 en 1964 
heel mooie series uit met 
aflseeldingen van de zo
genoemde Halaskant. De 
kantsoort bestaat dit jaar 
honderd jaar, voldoende 
aanleiding voor de Hon
gaarse PTI om er op 3 
mei een jubileumserie 
van drie grootformaat
zegels aan te wijden. 
Thematische verzame
laars weten  uit ervaring 
wijs geworden  dat ze ei
genlijk elke nieuwe uitgif
te onder de loep moeten 
nemen. Niet zelden blijkt 
er dan een zegel tussen te 
zitten die voor hun the
ma('s) bruikbaar zijn. En 
ook bij deze Hongaarse 
serie is dat het geval. 

Zo zien we op de zegel 
van iio F. een kanten ta
felkleed met een fraaie 
zwaan, in 1930 ontwor
pen door Ernö Stepanek. 
Er is een verzamelaar in 
ons land die deze zegel 
zeker in zijn collectie 
'zwanen' zal opnemen. 
Bij de zegel van 100 F. 
gaat het om een tafel

kleed met twee herten, 
dat in 1916 werd ontwor
pen door mevrouw Béla 
Bazala. 
Het werk op de zegel van 
140 F. draagt de titel 

uitgegeven die bruikbaai 
zijn voor het thema 
'Scheepvaart'. En het 
houdt nog niet op: verza 
meiaars van het thema 
'Schepen' kunnen de ko
mende jaren op een extra 
injectie voor hun collec
ties rekenen, want 
Groenland heeft beslotei 
een reeks van vier sche
penseries uit te geven. 
De PTT op het eiland ho
noreert daarmee een ver
zoek van een kenner van 
Groenlandse schepen, 
Helge SchulzLorentzen. 
Dankzij zijn suggestie 
kunnen we zegels met af 
beeldingen van vaartui
gen uit de Groenlandse 
maritieme geschiedenis 
tegemoet zien. 
De eerste aflevering van 
vier zegels werd uitgege
ven op 24 juni. Ik ver
meld hier de belangrijk
ste gegevens. 
Op de zegel van 16 k. is d( 
Hope afgebeeld, een schip 
dat in 1721 de reis van 
Bergen naar Groenland 
maakte. De PTT vermeldt 
dat het een crayer betreft, 
een woord dat in de Dikk< 
van Dale (Engels) niet te 
vinden is. De website van 
FactJVlonster meldt dat het 

Jancsi en Iluska; het ont
werp is van Antal Tar. 
Tot slot nog de opmer
king dat ik in de serie uit 
1964 een zegel met een 
vlinder in kant ontdekte. 
Het is bijna overbodig 
om het hier te vermelden, 
maar ook de Kantzegels 
die België en Kroatië als 
gemeenschappelijke uit
gifte op 15 juli uitgaven 
(aanleiding was de natio
nale postzegeltentoon
stelling FilaKortnjk) zijn 
belangrijke aanwinsten 
voor het bewuste thema. 

SCHEEPVAART 
GROENLAND 
Bij een groot, door zee 
omgeven eiland speelt de 
scheepvaart uiteraard een 
belangrijke rol. Geen 
wonder dus dat op 
Groenland al meer dan 
vijfentwintig zegels zijn 

om een 'klein zeilschip' 
gaat dat vroeger 'voor 
handelsdoeleinden' werd 
gebruikt. Ook de aandui
ding sloop voor het schip 
Strong Otter (dat we op de 
zegel van 6 k. aantreffen) 
is nogal typisch. Hiervan 
zegt FartiVlonster dat het 
om een eenmaster gaat. 
De Strong Otter was omst
reeks 1800 in gebruik. 

De zegel van 4 k. toont de 
bark White Bear, die zijn 
eerste reis op 24 april 
1888 maakte. Het vaar
tuig was niet alleen een 
zeilschip, maar ook een 
stoomschip. De Northern 
Light was het laatste 
Groenlandse zeilschip; 
we vinden het op de zegel 
van 2 k. Deze brik werd 
in 1851 gebouwd in Elsi
nore (Denemarken). 
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WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE AMPHILEX STAND 401 MET 
EEN GROOT ASSORTIMENT KILOWAAR WAARONDER 

WAT NIEUWE LANDEN OF GEBIEDEN ZOALS, 
100gr. FRANSE GEBIEDEN 32,50 zeer leuk 

100gr. AZIË 12,95 
lOOgr. MALYSIA 10,25 goede moderne mix 
250gr. MALYSIA 24,00 goede moderne mix 

lOOgr. SINGAPORE 15,00 moeilijk land 
250gr. SINGAPORE 36,00 moeilijk land 

lOOgr. NEDERLAND PORTZEGELS laatste serie 13,25 

Op de Amphilex insteekboeken voor stuntprijzen, 
32 bladen, 64 bladzijden, wit of zwart. 

Kom langs voor de laagste prijs! 

KIJK VOOR MEER OP WWW.BREDENHOF.NL 
i k M f c i D i i B J ^ ^ PBDflgyflSïï sööPiimoAïaaiB « B i ^ ^ 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx JiL 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

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

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

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

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PB! 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 

[E[l[»ffi2)0Ha\l!^®^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BUNCO NU 17,00 

1 K I L % , , 4 | | STROKEN ZWART OF BIANCO 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 112,50 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAf\AAL 136,00 NU 71,00 

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

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2001 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
OOSTENRIJK MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
ROEMENIE LEUKE MIX MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
U.S A. LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZUID AFRIKA GROTE SORTERING MET NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERWND ALLEEN TOESLAG MET HOGERE WAARDEN 

oXoyiri 5(0)1 
100 gr 250 gr 

6,85 15,90 
10,90 26,10 
15,50 38,00 
6,85 15,90 
6,85 15,90 

10,20 23,80 
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 

35,20 
14,75 35,50 
7,00 16,50 

13,60 32,50 
11,35 27,50 
15,90 38,75 
5,70 13,50 
11,35 27,00 
15,00 35,00 
8,00 19,00 
9,25 21,50 

31,80 78,00 
10,50 
7,25 16,00 
8,40 20,40 

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 
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AANGEBODEN 

Te koop aangeb. v. particu
lier verzameling Ned. bijna 
compleet. J.J.H. Cleiren. 
Tel.: 045-5230217 

Nieuwtjes: West-Europese 
landen o.a. Engeland, 
Duitsland enz. Alles nomi
naal + 10%. Aruba en Ned. 
Antillen redelijke prijs. H .0 . 
Landegent, Jupiter 107,1115 
TL Duivendrecht. 
Tel: 020-6993179. 

T.k. filatelie jrg. 1969 t/m 
2000 waarvan geb. 87 t/m 96 
€ 45,-. T. Koletzki, tel: 040-
2061303. 

Postw.stukken Europa-Israël-
VRChina-Australië-PNG. 
Postz. Denemarken-Zweden, 
nom + 25%. K.P. van 
Eijsden, Joh. Vermeerstraat 
22, 2162 BK Lisse. Tel: 
0252-415002 

Nederland postfris v.a. 35%. 
Nederland gebruikt v.a. 32%. 
Tevens België. T. van Wijck, 
tel.: 0115-622474 

Duitsland: 2001 pfr € 90 gest 
€ 65. 85 versch., vanaf 2000 
tot heden voor € 10; 450 
versch. vanaf jan. 90 heden 
€ 45. Gratis serie 554/7 pfr. 
Giro 5312882. Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar. Finse euromun-
tenset € 20. Alleen de i en 
2ct € 5. Prijslijst Duitsl. 

Postfrisse frankeergeldige 
postzegels van Nederland en 
andere West-Europese landen 
koopt J.F.P. Peerenboom. 
Tel 0499-475622 

Frankeergeldige postzegels 
van Nederland en diverse 
andere West-Europese lan
den zonder gom koopt 
P.J.M, van den Düngen. 
Tel. 06-53204122 

Eurocat Europa Inkoop/ver
koop Cept en uitgebreid 
meelopers zegel(s)-blokken-

^ vellen-ongetand etc. Ook 
= voor uw manco's en nieuw

tjes Tel: 0180-520069 / fax: 
= 0180-523342. E-mail: 
1̂  pluijmpies(5)hotmail.com 

t u ^ 
= Ned. 500 versch. zegels (grf+ 
\ tsl) € 14,= Giro 972073 G. 
3 Schonewille, Pr. Beatrixl. 
= 144, 2286 LD Rijswijk 

^ Partijen, groot en klein. Ook 
< losse verkoop. Centro 
^ Filatelico, tel: 0348-423885, 

www.centrofilatelico.nl 

634 Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN -
Zwitserland - Nieuwtjes gehe
le wereld. Redelijke prijzen. 
H. Sundquest, J. Perkstr. 39, 

Papendrecht. Tel. 078-
6153386. Email: 
sundquest(ä)planet. nl 

Motieven uit de Oost-Europese 
landen: Amphilex stand nr. 
412: PZH Robert Wiktor, 
Sittard. Tel: 046-4512751 

USA precancel catalogi. Town 
en type cat. 6e editie 1998 
€ 30,-; bureau c a t , 4e editie 
1997 € 12,-; silent precan-
cels 1995 € 25,-; printed 
dated type cat. 2001 € 30,-; 
city type coils update 2001 
€ 10,-; Hibernian spec. 
Ierland cat. € 23,- + porto
kosten, girorek.: 6868218. 
Henry Kuipers, Beethoven-
laan 15, 7604 GC Almelo. 
Tel: 0546-532155, email: 
hkuipers.3(a)hccnet.nl 

Nederland & Ver. Europa pfr. 
+ gest. v.a. nr. i. Bijna alles 
in voorraad. Stuur uw no., 
ontvang mijn prijs. F. 
Ghyben, Zonegge 1916, 6903 
GV Zevenaar. 
Tel./fax: 0316-529241. 

Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowaklje: Amphilex 
stand nr. 412. PZH Robert 
Wiktor, Sittard. Tel: 046-
4512751 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel: 055-
3660475. 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels: 50 grams IJsland -
€ 20,-; i io grams Finland -
€ 10,-; 140 grams 
Noorwegen, Denemarken of 
Zweden - € 10,- in een brief 
of op gironummer 1624853. 
Franco thuis. Correspond in 
English. Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrköping, Zweden. Email: 
lennart.runfors@swipnet.se 

Liechtenstein we buy all 
mint stamps. Please ask for 
order now the World biggest 
buying lists (postage charge 
for each list US $/Euro 2.00). 
Jürgen Wolff S-HS GmbH, 
Flughafenstr. 61, D-53842 
Troisdorf 
Fax: -1-49 2203371546 or free 
of any charge at 
www.wolflff-sammeln.de 

Qatar- we buy all mint 
stamps. Please ask for order 
now the World biggest 
buying lists (postage charge 
for each list US $/Euro 2.00). 
Jürgen Wolff S-i-S GmbH, 
Flughafenstr. 61, D-53842 
Troisdorf 
Fax: -1-49 2203371546 or free 
of any charge at 
www. wolfff-sammeln.de 

Polen, Joegoslavië, 
Roemenië, Albanië, 
Hongarije, Bulgarije, 

Tsjechoslowaklje. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 
CS Sittard. Tel/fax: 046-451 
2 7 5 1 . Ook rariteiten! 

Ned. 900 x 12,75 zilver xxx F 
10. € 4,54. Tel: 06-29227782 
of 0181-624635. 
C. Cruyssen. 

Joegoslavië, Roemenië, 
Slowakije, Tsjechië: Amphilex 
stand nr. 412. PZH Robert 
Viktor, Sittard. 
Tel: 046-4512751 

Skandinavië 1050 versch. 
(incl. IJsland) € 27,50. P. 
Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro 1324692 

Duitsland, 250 versch. grf. 
€ 10,=, Postr. 5268121. 
P. de Visser, v.d. Berghl. 273, 
2132 AG Hoofddorp. 

Engeland klassiek gest. 
(plaamr.) machin cyl. 
blocks postfr. F Stavast 
fax 045-5640687, 
e-mail frenske@freeler.nl 

Ned. kinderbedank. (ook 
gevraagd) Maxi krt., FDC, 
postfris, autbj, combin. J. 
Lamantrip, tel.: 0499-474163 

Mijn prijs! Roemenië ©®, 
postfris Michel, 1858 2002 
en euro's prijsl. gratis. Dan, 
OP48 CP27, Boekarest, 
Roemenië 

Polen, Hongarije: Amphilex 
stand nr.: 412. PZH Robert 
Wiktor. Ook ongetand en 
bijzonderheden! Tel: 046-
4512751 

750 versch. Duitsland na 1945 
(geen DDR) € 15,=. P. 
Boers, Wagenmaker 6, 5683 
MX Best. Giro: 1324692 

T.k. WWF voor al uw nieuw
tjes, manco's. W. de Pender, 
FJr. Ottostr. 21, Gorinchem. 
Tel.: 0183-623357. Email: 
wilcow.w.f(ä)planet.nl 

Voor Duitse postzegels kijkt u 
op www.gerooide.nl 

SG CAT. Commonwealth 
oude uitgave. R. v. Riet, 
tel.: 040-2447155 

T.k. teab Aland + Faroer verz. 
compl. tot heden in album + 
documentatie. H. Lassche. 
Tel.: 0346-263650 

600 verschillend W-Europa 
€ 5,= in brief, of giro 
3330084. 
G. Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Australië verzamelaars: Lord 
Howe Island hoort erbij. Vnl. 
thema! Informatie: P v.d.Laar 

tel: 010-5919627 ene-mail : 
lohois(3)hotmail.com 

GEVRAAGD 

In- en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collec
ties. M. Breedt Bruijn, 
tel: 033-4946980 of 06-
14679827 (Leusden). 

Plaat-etsingnummers. 
Koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 7909 CM 
Hoogeveen. Inl: 0528-
268642 

Puntstempels van Nederland, 
in het bijzonder nummer 6 
en 9 op brief. A. Berkhoudt, 
tel: 0162-429154 

Afstempelingen 1897-1918 
kantoren Praag i t/m 27. 
Deij, Branderijstr. 16, 4381 
HK Vlissingen. Tel: 0118-
466725 

Mooie collecties vd hele 
wereld. Gratis taxatie/vlot 
afgehandeld. W.v.d.Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of tel: 070-
3272108 

Ik koop of ruil firmaperfora
ties alle landen. Veel ruilma
teriaal aanwezig. W.J. 
Manssen. Laan der V.N. 31, 
3844 AD Harderwijk. Tel. 
0341-417980. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel: 055-
3660475. 

Gestopt met postzegels ver
zamelen? Verzamelaar komt 
bij u langs. J. Dekker, 0299-
621339. 

Firmaperforaties. Koop of 
ruil. M. Silkens, 
Kortenaerlaan 18,1215 NH 
Hilversum. 
Tel: 035-6234423. 

Fraaie grotere verzamelingen 
gevraagd, vlotte en nette 
afhandeling. J. Bambach. 
Tel.: 0346-281049 

Stuur mij 150 versch. Finlanc 
of Denemarken. U ontvangt 
300 versch. wereld. P.Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX 
Best. 

Rondzendboekjes Benelux 
voor de rondzending van 
onze vereniging. A. 
Hellemans. 
tel.: 0165-543768 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van -
Engeland en Gebieden. Blad, 
meetings, veiling, rondzen
ding, bieb. Bel 070-386 02 32 
zie www.sgbritannia.nl 
see you! 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, tel: 0113-
212 762, email: 
a.bouwense@wolmail.nl 

wvvw.aephilatelie.nl Voor 
betaalbare prijzen van 
Nederland + O.R. Geen 
internet, dan 010-5222914. 

Swur: 100 zegels of meer 
Sovjet Unie, zelfde aantal 
zmnk retour. E. Vroege, 
Ben.Rjjweg 337, 2983 GE 
lUdderkerk. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(1 Postzegels 
W. van der Bi M 

D 
tz±=5 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.centrofilatelico.nl
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
http://www.wolflff-sammeln.de
http://wolfff-sammeln.de
mailto:frenske@freeler.nl
http://www.gerooide.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:a.bouwense@wolmail.nl
http://wvvw.aephilatelie.nl


NEDERLAND LUXE POSTFRISSE JAARGANGEN 

T H E O PETERS 
NUMISMATIEK & F ILATEL l r B V 

Nieuwezijds Voorburgwal 252, 
1012 RR Amsterdam. 
Tel. 020  622 25 30 Fax 020  622 24 54 
Email: info@theopeters.com 

BEZOEK ONZE 
STAND NR. 111/112 
OP DE AMPHILEX 

VAN 30AUG./3 SEPT. 
IN DE RAI IN 
AMSTERDAM 

DAVO Luxe 
album 1945 1969 
t.w.v. 60, gratis 
bij uw bestelling 
vanaf 500,

Luxe complete postfrisse jaargangen bestaande uit alle zegels en/of blokjes. Alleen 
hoofdnummers, geen anunimers 

!^££tSl^£ 

jaar 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

nrs. 
166168 
169202 
203211 
212223 
224228 
229235 
236243 
244251 
252264 
265273 
274282 
283292 
293304 
305317 
318331 

cat.w. onze prijs 
22,50 17,50 

675,805,

105,

248,

135,

140,

791,

365,

364,

300,

300,

151,50 
99,75 
98,50 

128,

79,50 
189,

99,

105,

585,

279,

279,

229,

229,

115,

75,

75,

97,50 

Special 1960/1969 , inclusief kinderblokken 
luxe postfris. Cat.waarde 295,50 

in één koop 149,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1128-1150 
1151-1171 
1172-1190 

44,35 
35,80 
32,85 
33,40 
34,45 
15,25 
18,90 
16,95 
14,45 
12,65 

23,

18,50 
17,50 
17,50 
17,50 
8,50 

11,

9,50 
8,50 
8,

Cu>A'J~ 

\m 

Special 19251939 luxepo&tfns 
(cat nrs 166331) catw. 4053,25 

in één koop 3095,

Special 1970/1979 , inclusief kuider en 
amphilexblokken, luxe postfris 
Cat.waarde 259,05 

in één koop 129,5C 

1940 332378 812,20 425,

■mm. 
■w,mß= 

1941 379-401 
1942/45 402-448 
1946 449-473 
1947 474-499 
1948 500-512 
1949 513-548 

20,25 
30,50 
24,20 
199,80 
24,70 

1654,45 

Special 1940-1949 luxe postfris 
(cat.nrs 332-548) catw 2766,10 

in één koop 

13,50 
19,50 
14,-

108,-

15.-

925,-

1499, 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

11911214 
12151236 
12601279 
12801299 
13001320 
13211344 
13451366 
13671395 
13961419 
14201439 

15,75 
16,55 
14,80 
22,85 
26,15 
26,75 
27,10 
42,85 
35,10 
25,75 

10,

10,

10,

13,

17,

17,

19,

29,

23,

17,

INEDERIAND» 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

|1956 
11957 

fc/[1958 
1959 

549567 
568577 
578600 
601616 
617654 
655670 
671687 
688706 
707719 
720735 

204,95 
62,50 

171,40 
69,

117,85 
59,95 

150,15 
62,75 
37,

38,50 

119,

37,50 
105,

42,

78,

37,

91,

35,

22,

23,50 

Special 1980/1989 , inclusief kmderblokken 
en gelegenheidspostzegelboekjes, luxe 
postfns. Cat.waarde 253,65 

in één koop 159,

Special 19501959 luxe postfns 
(catnrs 549735) catw 974,05 

in één koop 599,' 

I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
»1966 
1967 
1968 
1969 

736-751 
752-763 
764-783 
784-810 
811-835 
836-855 
856-875 
876-899 
900-917 
918-938 

55,80 
19,85 
36,55 
25,90 
9,45 

45,45 
15,95 
30,15 
24,25 
32,15 

34,50 
12,50 
22,50 
16,-

6,-

27,-

9,50 
17,50 
12,50 
16,50 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1440-1461 
1462-1487 
1515-1543 
1544-1580 
1595-1629 
1630-1663 
1664-1705 
1706-1745 
1746-1807 
1808-1875 
1876-1950 

29,55 
34,15 
50,25 
50,85 
55,45 
50,

56,65 
49,45 
63,70 
76,75 
64,05 

21,

25,

36,

36,

39,

36,

45,

39,

49,50 
59,50 
54,

niedériand| 

t i « ï kt>.^fflL 
■JÜÄ Î 

Special 1990/2000 , inclusief kinder, 
zomer en gelegenheidsblokken en 
gelegenheidspostzegelboekjes, luxe postfris 
Catw 580,85 

in één koop 429,

fNederlana 
l45c(20 

.Jk* 

Lnno ] 

alle jaargangen zijn ook los te bestellen 

['^5 c 

mailto:info@theopeters.com


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

AMPHILEX2002 

STANDNR. 
323-324 

Als beëdigd makelaar - taxateur geven wij tijdens 
Amphilex 2002 gratis, deskundige taxatie van uw 
verzameling in onze stand. 

Onze 52^ veiling zal worden gehouden op 8 en 9 nov. a.s. 

U kunt hiervoor nog kwalitatief goed materiaal inleveren 
t/m 7 september 

Wij zijn altijd geïnteresseerd in betere losse zegels, 
series, brieven, land- en speciaalverzamelingen, 
doublettenpartijen, handelsvoorraden en complete 
nalatenschappen, ook contante aankoop! 

'\!Z^ 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Buitenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosch 
Tel . : +31 (073) 612 20 33 
Fax: +31 (073) 613 67 39 

E-mail : admin@vanlokven. ni 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VANLOKVEN. N L 


