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ELVEILING 
I Filatelie en postgeschiedenis 

INTERNATIONAAL HET BEST GEORIËNTEERD 

INDELING DER VEILING-PROGRAM OF SALES 
TEN KANTORE LEEÜWENVELDSEWEG 14 WEESP 

HHRSTE ZITTING 
DONDERDAGAVOND 12 SEPTEMBER, 19.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES 
WERELD, BRIEVEN EN DOZEN KAVELS 1-660 

TWEl-Dl-; ZITTING 
ZATERDAGMIDDAG 14 SEPTEMBER, 12.30 uur 
BUITENLAND LOSSE KAVELS, COLLECTIES EN RESTANTEN KAVELS 8üi-i9i8 

DERDE ZITTING 
MAANDAGMIDDAG 16 SEPTEMBER, 13.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS KAVELS 2001-273.' 

iERDE ZITTING 
lAANDAGAVOND 16 SEPTEMBER, 19.00 uur 
•=^STE EMISSIE. POSTHISTORIE EN JAPANSE BEZETTING KAVELS 48OI-,%I 1 

KUKDAGEN-EXPOSITION-BESICHTIGUNG-VIEWING 
TEN KANTORE LEEÜWENVELDSEWEG 14 WEESP 

ZONDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 
WOENSDAG 
DONDERDAG 

8 SEPTEMBER 
9 SEPTEMBER 
10 SEPTEMBER 
11 SEPTEMBER 
12 SEPTEMBER 

10.00-16.00 Liur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-19.30 uur 
10.00-16.30 uur (alleen kavels 1-1918) 

De omvang van de dozen en collecties e.d. is zeer groot, 
neemt u de tijd voor de bezichtiging!! 

De gehele catalogus met alle foto's in kleur staat op 

i l f ̂  i i i ^ iv^mvrnw i l na 
inleveren dagelijks mogelijk 

:EUWENVELDSEWEG U 1 3 8 2 L X W E E S P 
TEL:0294-433020-FAX: 0294-433055 i 

^ BEEDIGE^^CE'L^^/TAXATEURS^^'"" 



WELKOM OP AMPHILEX 2002 
VRIJDAG 30 AUGUSTUS  DINSDAG 2 SEPTEMBER 

BEKIJK DE AANBIEDINGEN IN ONZE FOLDER 

! GRATIS ! 
VERLOTING 

Doe tevens 
mee met de 

GRATIS 
verloting 
tijdens de 
Amphilex 

Tentoonstelling 
2002 

en maak kans 
op de niet 
menselijk 

tilbare 
SCHATKIST 

met 
lOO.OOO 

postzegels! 

Kijk in het 
HART van de 

Amphilex 
Folder van 
Philapost 

voor 
het 

deelname

formulier aan 
de Verloting! 
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PHILAPOST. 
la.iriiina.iniK' 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

SURFEN 

MAILEN 

0 1 0  2 6 6 7 8 2 8 ^ 

0 1 0  5 1 1 8 3 2 1 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

www.phi lapost .n l 

via de site: 
www.philapost.nl 

3 

Leveringsvoorwaarden 
Levering zolang de voorraad strekt Druk en 
zetfouten voorbehouden Phila*, Philapost' en 
Wonderdoos" zijn geregistreerde handelsmerken 
van Phila B V Goederen blijven eigendom van Phila B V 
tot volledige betaling heeft plaatsgevonden Philapost mag 
een bestelling weigeren Gefrankeerd retourneren met een 
verzendbewijs binnen de wettelijke termijn van 7 dagen 
na ontvangst Ongefrankeerde zendingen worden met 
aangenomen, terwijl de retourgarantie vervalt en de 
betalingsverplichting blijft bestaan ■ Kosten 
BIJ bestellingen onder de € 50, wordt als vergoeding in de 
verzendkosten max € 5, in rekening gebracht Voor zendingen 
naar het buitenland gelden de taneven van TPG Post 

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


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 allin, dus inclusief verpakking, porto en administratiekosten. 

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

SUPERSTUNT: BIJ AANKOOP VANAF € 3oo,oo UIT ONS GEHELE AANBOD, ONTVANGT U, 
GEHEEL GRATIS, DE NIEUWE NPVH CATALOGUS 2003 TER WAARDE VAN € 18,801! (éénmalig) 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: SEPTEMBER 2002 
149 
DAVO crystal album Nederland 19601976 compl pf z pi incl kmdvellen, excl Regina serie 
cw€ 510,00 slechts €117,50 
150 
IMPORTA Juweel (Z G A N) album Nederland bladen 19711987 zegels/veilen 19711976 
geheel compleet, leuk om te starten cat w € 180,00 slechts € 55,00 ( het album alleen al 
kost meer) 
168 
NEDERUND JUBILEUM 1923Nr121 (2ct) pf in veldelen (90x) o a half vel, uniek voor 
€ 55,00 
174 
Schaubek album Hongarije t/m 1970 alles gebruikt, redelijk gevuld, maar wat nog veel 
interessanter is totaal 193 bladen m nu te koop voor € 120,00 
175 
SCHAUBEK EUROPA ALBUM vanaf begin tot ca 1963 alleen landen S tm U ( 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 i < 
éénmalig € 135,00 
177 
Unie album Nederland verzameling 19411976 ongebruikt en ook veel postfris, op 
1 serie ( 534/37) na compleet, prima kwaliteit cat waarde ca € 2 500,00 nu slechts 
€275,00111 
182 
2 Borek & Leuchturm luxe albums Vaticaan van 19361992 praktisch alles postfris en vanaf 
1942 aardig compleet, zeer hoge cat waarde nu € 195,00 
183 
Importa album met kleine verzameling Ned Indie 8i wat N N G merendeel gebruikt, 
ietwat postfris en ongebruikt cat waarde € 210,00 slechts € 32,50 
188 
Dik stockboek (64 biz) boordevol met en gros collectie Nederland tussen 18641976 zowel 
gebruikt alsmede ongebruikt en postfris, veel goede "hoge & tussen"waarden en vele 
10tallen complete series, incl 9 pagina's met Antillen ca 150 series, zeer hoge cat w 
slechts € 65,00 
189 
Importa Suriname 1873 1975, mooie ong/postfrisse verzameling va 1949 compleet ( ook 
bloei) 
Cat w € 638,00 tevens als dubbele verzameling Suriname 18901975 GEBRUIKT, ook veel 
series jaren 60/70 cat w € 238,00(gebruikt toch best schaars) Totale cat w dus 
e 876,00 nu e 125,00 
190 
Davo album CANADA 18701989 (va 1981 luxe bladen) tot jaren 60/70 merendeel 
gebruikt en deels ong vanaaf 1975 goed gevuld postfris, mooi geheel hoge cat w Nu 
€ 130,00 
191 
Davo album USA 19451984 tot ca 1975 gebr, daarna postfris, zeer goed gevuld. Leuke 
verzameling voor slechts € 90,00 
192 
Lindner Luxe Talbum MAN, 19731983 postfris compleet incl Vellen mcl Enig Guernsey & 
Alderney, pracht collectie met hoge cat w slechts el 20,00 
193 
Ringband met diverse landen, zowel (ong)gebr en postfris oa Veel CHILI tussen 1911 en 
1965 mcl een groot aantal Chili luchtpost slechts € 40,00 
194 
Davo album Indonesia, ongebruikt tot 1980, enkele betere vellen postfris, mcl nrs 9 en 
24/38 (tempelserie compleet) totale cat w € 1 750,00 slechts € 165,00 

195 
Importa stockboek (40 bIz) staampvol met engros partij Overzeese Gebieden (geen Indie) 
zowel (on)gebruikt en postfris Hoge cat w ' i slechts € 40,00 
196 
2 Leuchturm luxe albums (NIEUWSTAAT nw prijs ca € 175,00) Canada 1900 1989 tot 1978 
gebruikt, daarna postfris leuke beginners verzameling, daarom slechts € 110,00 
197 
Davo Crystal album Great Britain 19701986(luxe bladen vanaf 1984 1990) veel postfrisse 
series met hoge nominale waarde, bij ons € 135,00 
198 
Leuchturm luxe album (ZGAN, nw prijs € 160,00'i) Rep Suriname 1975 1989 geheel com
pleet postfris zonder plakker cat w € 1 180,00 slechts € 175,00 
199 
Unie album met hele leuke (on)gebruikte startersverzameling Ned Indie, N N G, Indonesia, 
Curasao, Antillen en Suriname tot 1968 slechts € 55,00 
200 
Importa album Rep Suriname 19751984 GEBRUIKT ( schaars i'i) groot aantal series met 
fikse cat waarde slechts € 55,00 
201 
Antiek"Davo Kosmos wereld albumpje gebruikt tot half SOjaren enkele lOOen zegels, leuk 
voor de snuffelaar slechts € 25,00 
202 
Davo album onbeschreven FDC's Antillen E29 tot 122a compleet en oud Suriname, 
€ 30117 compleet cat w € 323,00 slechts € 32,50 
203 
Holland Album OG (on)gebruikt veel goede voral ongebruikte series Ned Indie cw 
€ 215,00, Cur/Antillen (19511976 compleet) cw € 515,00 Suriname cw € 533,00, N N G 
compleeti Cw € 217,00 Totale cat waarde dus € 1 480,00 NU ÉÉNMALIG € 145,00 
204 
Leuchturm stockboek 64 bIz Nokvol met Suriname (voor 1976) 99% complete en postfris
se series, mcl kind vellen en groot aantal betere begin jaren 60 series cw € 850,00" 
Koopje e57,50 
205 
Davo album met eenvoudige, doch best leuke verzameling Ned Indie, NNG en wat 
Indonesia tot begin jaren 60 slechts € 27,501 ■ 
206 
2 Importa albums met mooie verzameling FDC's Ned Antillen, 19641985 compleet met 
een 40 tal extra verschillende stempels/enveloppen cat w ruim € 500,00 nu slechts 
€ 60,00 
207 
Importa album Cur/Ned Antillen GEBRUIKT tot 1984, vele betere complete series uit de 
jaren 70/80(gebruikt zijn deze best lastig) cat w ca € 450,00 slechts € 65,00 
208 
Importa album O G (on)gebruikt en veel postfris Ned Indie/NNG cat w € 85,00, 
Cur/Antillen(19601990 praktsich postfris compleet) catw ruim € 700,00, Suriname ca 
€ 200,00 Totale cat w dus ruim € 1 000,00 slechts € 110,00 
209 
Leuchturm Luxe stockboek 26 bIz met en gros partij Nederland tussen 1864 en 1970 heel 
veel zegels (lOOOen) zowel (on)gebruikt en postfris leuk vd snuffelaar" Slechts € 50,00' 

DEZE LIJST WORDT REGELMATIG AANGEPAST, DUS REAGEER SNEL" 

ELKE 2^ ZATERDAG VAN DE MAAND "SNUFFELOCHTEND" 
vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur Noteer vast: 14 Sep, 12 Okt, 9 Nov, 14 Dec 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT: VANAF « 35,00 INCLUSIEF PORTO EN VERPAKKING (DAARONDER DE WERKELIJKE PTT POST TARIEVEN 
(TUSSEN € 2,25 & € 5,25) 

Kijic op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENM 

I T A M P I D I R K N . S L U I S PHILATELIE  GLOBAL S T A M P D E A L E R S ^ T Ä M P 
H ß S ^ ^ " Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel, pi y 
y 5>j ^ Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 ^ fi 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: dirk.sluis@hetnet.nl giro: 528501 QLOBN. 8TA1I> DEALBtEP GLOBAL STAMP DEALERS* 

www.stampsdns.com 

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


VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 
staat al meer dan een eeuw garant voor topkwaliteit, 

deskundigheid, betrouwbaarheid en passie voor de filatelie. 
Daarom komen de grootste en mooiste collecties gewoonlijk bij 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN onder de hamer. 

Onze specialiteit is aandacht en zorg voor u, zowel als 
inzender en als koper. En uiteraard voor uw inzending. 

Deze wordt gepresenteerd in een zeer luxe veilingcatalogus, 
die verspreid wordt onder een grote internationale klantenkring. 

MAGAZIJN VAN VREEMDE POSTZEGELS, BRIEFKAARTEN, etc. 
Voorradig POSTZEGEL-ALBUMS in nJIe prijzen. — LoTeriiig laii docluiatige GANZSACHEN-AXBUMS. 

J. L. YAN DIETEN Jr. ■ Rotterdam. 
115 Gedempte Binnerotte. 43 Delftsche Vaart hoek St. Jacobstraat. 

AANGETEEKEND. 

^ ^ p 

VEILING 590 VINDT PLAATS VAN 13-17 JANUARI 2003. 
U kunt voor een zorgvuldige verkaveling tot 12 oktober a.s. 

goed materiaal inzenden. 

VAN DIETEN 

X . <#*• 

/ 

4^0STZEGELVEILINGEN BV 

tel: 070 
• 

JV -au' 

• • • 

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

postbanknr. 9106115, bankrelt.nr. 421460814 

4 jg / 

mailto:info@vandieten.ni
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POSTFRIS 
catnr 

5055 
81 
8283 
8486 
8789 
9094 
95 
96 
97 
102103 
104105 
106 
107109 
110113 
114120 
129 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
166168 
169176 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349 
350355 
356373 
356a/d 
374378 
379391 
379a/d 
392396 
397401 
402403 
402b403b 
405421 
423427 
428442 
444448 
449453 
454459 
460468 
469473 
474489 
490494 
495499 

pnjs 

39,00 
57,50 
18,25 

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

134,00 
480,00 

5,40 
159,00 
13,25 
51,00 
49,00 

139,00 
57,00 

145,00 
14,25 
19,50 
57,50 
13,00 
12,00 

510,00 
21,00 
45,00 
21,00 

109,00 
29,00 
33,00 
46,00 
42,00 
42,00 

360,00 
60,00 
75,00 

151,00 
71,00 
41,00 
20,50 
95,00 
61,00 
42,00 
51,00 
22,00 
60,00 
71,00 
47,00 
72,00 
48,00 
10,20 
34,50 
8,40 

27,00 
27,50 
27,00 
9,50 

27,50 
27,00 
9,25 

14,50 
24,75 
14,00 

360,00 
24,20 

104,00 
70,00 
7,25 
4,70 
4,90 
2,20 
1,05 
3,75 

139,00 
1,20 
0,45 
6,00 
0,60 
1,30 
1,60 
4,10 
1,45 

81,50 
3,45 
2,85 

AANBIEDING 
POSTFRIS 

catnr 

500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465/634b 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
593694 
695699 
700701 
702706 
707711 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
784785 
786790 
791 
792794 
795799 
800801 
802806 
807810 
812815 
816817 
818819 
828829 
830834 
854 
858 
859863 
870874 

pnis 

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

175,00 
685,00 

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

26,50 
39,50 
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 prtfs 

875 1,25 
877881 0,90 
882883 0,60 
884885 1,10 
886888 4,10 
set vellen 54,00 
889893 0,95 
894898 1,25 
899 2,60 
9015 1,35 
906907 0,50 
909911 0,75 
912916 1,50 
917 4,50 
918919 0,70 
920924 1,50 
925926 0,80 

Velletjes van 10/20 

1419 8,10 
1439 9,00 
1461 6,80 
1487 7,00 
15421543 6,75 
15791580 7,00 
16281629 7,00 
1630 11,30 
1646 15,00 
16621663 8,00 
1572 33,00 
1678 33,00 
1681 6,00 
1692 18,00 
1693 18,00 
1693 post 7,00 
17021705 6,80 
1706 9,25 
17401745 7,00 
17881807 7,20 

Roltanding 

5770 142,00 
7173 180,00 
7477 87,00 
7881 48,00 
8285 74,00 
8689 49,00 
9093 82,00 
9497 77,50 
98101 74,00 

Luchtpost 

13 152,00 
45 1,25 
68 43,00 
9 46,00 
10 0,70 
11 0,20 
1213 385,00 
14 2,50 
15 0,10 
16 0,55 

Internering 

1 280,00 
2 135,00 

Nederland ongebruik 

5676 350,00 
130 135,00 
131 125,00 

PROVINCIE 
Nog redelijk aantc 

voorraad leverbaa 
DE COMPLETE SE 

13e VELLE 
EURO: 

Staat de door U gew 
deze advertentle?De 
toereikend om alles 
Informeer vrijblijven 
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 
5676 
78 
79 
80 
8283 
8486 
8789 
97 
98 
99 
100 
101 
102103 
104105 
129 
130 
131 
132133 
134135 
136138 
141143 
149162 
163165 
166168 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
225228 
229231 
232235 
238239 
240243 
244247 
248251 
257260 
261264 
265266 
346349 
402b403b 
534537 

t met plakkei 

163165 
236237 
port 1326 

VELLETJES 

prijs 

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 
102,00 
11,50 

165,00 
90,00 

120,00 

1 velletjes los uil 
tegen dagprij 

T INCLUSIEF 
rjE VOOR 
149,00 

enste serie n 

en 

HET 

et m 
ruimte is niet 

d naar voorraad en 

1 
*Gratis prijslijst met vele postfrisse en gestempelde zegels Nederland en Overzee 

POSTZEGELHANDEL 
HET POSTZEGELHOES ,,,■. 
(Eig.Hans Mans) ' ^ 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelenmarkt, Centrum) 
5911 HMVenIo Winl<el op maandag gesloten 

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

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

FRANCO 
LEVERING 

Internet; wwwpost2egelhoes.nl 
Email: info@postzegelhoes.nl 

*>30N.V.P.H> 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte v\felkonn 

op de 
'... (. «»IBIS iHii i i t l y l i i l l iU , l» t iWiy i l i « IH l l»U»8Éi * | i | l ««» IB Ï i l l i% l l ^^ ;;;''",'f :i=S.i*: 

Postzegelshow 
POSTEX 

AMERICAHAL 
APELDOORN 

18 T/M 20 
OKTOBER 2002 

3 DAGEN MET VELE EXTRA EVENMENTEN 
EN GRATIS TAXATIES. 

Vrijdag 18  10  2002 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 19  10  2002 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 20  10  2002 van 10.00 tot 16.00 uur 
Entree € 5, p.p. 
Kinderen tot 16 jaar gratis entree 

Op zaterdag: 
Dag van de Postzegel 

met speciale cover 

Plaats: 
Amerika Hal, Laan van Erica, 

Apeldoorn 

Gratis vervoor van station v.v. 

E E N B E Z O E K I S 
'EEN MUST VOOR DE ECHTE 

VERZAMELAAR' 

http://wwwpost2egelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl


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 
Bärenallee 43, D-22041 Hamburg, Postfach 702122, D-22021 Hamburg 

Telefon +49 40 6 894700, Fax +49 40 6 8947019 
Internet: www.edgar-mohrmann.de, E-Mail: auktion@edgar-mohrmann.de 

http://www.edgar-mohrmann.de
mailto:auktion@edgar-mohrmann.de


!! 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. 

♦ Voor Verenigd Europa betalen wij 10% meer dan elke andere advertentie 
in dit blad. 

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 coUectie. 
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., I.F.S.D.A, P.T.S. & A.S.D.A. 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT „^, 
Tel. 0302443170 Fax 0302892620 yß) 

www.filatelie.net 
info@sinitspliilately.nl 

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


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 zoekmogeli jkheden 
• 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 l € 

OOK NIEUW! 

» 
O/' en overzeese rijksdele^ 

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 sannen 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. 

•mzimnij' rjfliyiiïj Hujf: ^ HU:;;AÜ£ ijrAAifu ^ aiii=fi'ji;\iijt=i'j ■■ fiiirti/sitürii 
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AfALÜGUj 2IJLI1J 

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 mèt 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. 

N e d e r l a n d en Overzee 2 0 0 3 
Deze editie wordt uitgegeven m samenwer

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

voeging van de NVPH CDROM en de 
CollectAROM. 

I nhoud 
Zegels, blokken, velletjes, eerstedag enve

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

sets, hangboekjes, FDC's overzee enz. en 
nieuwi) klemrondstempels 

Bestanden 
U kunt de verzamelbestanden van zowel de NVPH als de CollectAROM inlezen. 

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

■i : ► B a  U ' é l ^ i i , 
o f , ^ K ^ m If in m tt f 
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ALLES OP EEN RIJTJE: 
INHOUD: 
Postzegels en blokken van alle huidige West Europese postzegelianden: 
Aland, Alderney, Andorra Spaans, Andorra Frans, Azoren, België, Berlijn, 
Bondsrepubliek Duitsland, Cyprus (Grieks), Denemarken, Faeroer, 
Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Groot Brittannie, 
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 

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. (iSI) 0172 492 747 Fax (■f31) 0172 472 492 
verkoop@collectarom.nl  Internet www collectarom nl 

jsxm 

mailto:verkoop@collect-a-rom.nl


f,-n POSTZEGELBEURS 
■iiiry 

■t BOUWCENTRUM  ANTWERPEN 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 

ORGANISATIE: NIPA TEL.: (03) 644 37 37  FAX: (03) 644 38 38 

OP ZATERDAG EN ZONDAG 

28 en 29 september 2002 
Van 10 u. 18 u.  in zaal 2 en 3 

GRATIS EXPERTISESTAND VOOR UW BELGISCHE ZEGELS 

INKOM: € 3,  GELDIG VOOR ZATERDAG EN ZONDAG 

DE GROOTSTE POSTZEGELBEURS V A N BELGIË 



u verkrijgbaar 
ëNVPH vakhandel fi iläljäJ 

E X T R A 

NVPH 
iubileum 

muUi-media 
cd-rom / 

• Nieuw: Met bijgewerkte 
prijsnoteringen kleinrond-
stempels 

• Met originele NVPH-nummering 
en prijsnoteringen 

• Alle prijsnoteringen in euro's 

De nieuwe Speciale catologusi 

H U ^ B Ü - ^ ' * * 

UAWLUüU .Q' e« 

e nieuwe 
Collect-a-Rom® 
Catologus 2003! 

75 JAAR 
NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN POSTZEGELHANDEIAREN 



M 
POSTZEG E LVEI LI N G 'r?&'^^l^.%.o.. 

KANTOORADRES: 
1 I ■ ■ " ^ \ l ^ i i f ^ I ^ I 1 JAN VAN GALENLAAN 5 
^ I l ü H ■ 1 W0g\ L ^ I J l ^"^^^ JC NIJVERDAL 

■ H I I H I V I T I J ^ k l 1 mt^ I TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

VEILING 120 
21 september 2002. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 20 september van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 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. 

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

100 GR 

16,

6,

7,

7,

10,

16,

9,

12,

16,

7,

11,

500 GR 
21,

23,

21,

23,

12,

12,

12,

KILOWAAR PER 50 GRAM: 
Liechtenstein 20,
Far Oereilanden 32,

Groenland 35,
Duitsland hw's 11 ,

250 GR 
22,

II,

39,

14,

17,

17,

24,

39,

22,

29,

39,

17,

27,

IKG 
39,

44,

39,

44,

21,

19,

21,

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

(of vraag de lijst aan) 

1ste KLAS KILO WAAR 
vee la l met 2001 ui tgaven 
P o s t z e g e l h a n d e l J . VAN HAARLEM 

Tel. 0243777730 Fax 0243730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Nu ook bere ikbaar per EMAIL: j .haarlem@wxs.nl 

VOOR eeisj ^cm^eet. o v E R z i c i  i  r 
w w w . ki I o w a a r. n I 

TE KOOP GEVRAAGD: 
goede kwaliteit moderne 
kilowaar (onuitgezocht) 

AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

I DUITSLAND GROOTFORMAAT; 
zeer nieuw met vee! 2002 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours  wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
€ 70, en 10% boven € 180,. Deze regelingen gelden niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder € 35,

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

Ä ^ 

500 gr. 
Ikg 

€20,
€38 , 

AUSTRALIE GROOTFORMAAT; 
met veel 2002 en iets hoge waarden 
250 gr. €15 , 

DENEMARKEN GROOTFORMAAT; 
zeer nieuw en met hoge waarden 
250 gr. €10,

FRANKRIJK GROOTFORMAAT; 
heel veel 2002 
250 gr. € 25,

DUITSLAND TOESLAG en HOGE 
WAARDEN (gr.f.); 
unieke mix tegen een uiterst voordelige prijs 
100 gr. €15 , 

DUITSLAND MISSIE; 
niet aan te slepen, prachtig materiaal 
4,5 kg € 65,

FAROER/GROENLAND; 
prachtige mix van deze zeldzame gebieden 
50 gr. € 30,

SUPERAANBIEDING (zoals gebruikelijk) 
bij aankoop van 3 of 4 aanbiedingen: 5% korting 
bij aankoop van 5 of meer aanbiedingen: 10% korting 

m ff^Ti[^ff^ÄTD(Q)^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. 0416331451 • Fax 0416342856 

Filatelie op Internet: 
lüiüiüjtlatelic.ius 

NIEUWS  EMISSIES  LINKS  GRATIS ADVERTENTIES 

mailto:j.haarlem@wxs.nl


AANBIEDING €UROMUNTEN - 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! 

r 
België Duitsland Finland Frankrijk Italië Luxemburg Oostenrijk Portugal Spanje 

serie UNC 

€8,95 

serie UNC 

€8,95 

Complete serie 
unc 

Incl. 1+2ct! 
€ 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 

^ t 
't^yi-

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 

2^ldzaine 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 

Finland 
1 cent 1999 + 2 cent 2000 € 12,95 

Deze munten zijn kort na uitgifte 
uit circulatie gehaald! 

1 cent 2000 € 12,95 
2 cent 1999 € 9,95 

Nu ook leverbaar: 
1+2 eurocent 2002€ 19,50 

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 

Luxe verpakt Setje met de 4 
munten uit San Marino! 20 cent, 50 

cent, 1 €uro en 2 €uro! 
Muntsetje UNC €95,00 

U kunt u bestelling sturen 
naar: Collect-Vision 
Postbus 7080 
3286 ZH Klaaswaal 
of naar: 
mail(a),collect-vision.nl 

Wij rekenen geen portokosten! 

www.eurorage.nl 
(Bij alles zolang de voorraad strekt! 

Prijswijzigingen voorbehouden.) 

Een Fijne vakantie gehad? 
Maak nu de rest van uw €uromuntenverzameIing compleet! 

http://www.eurorage.nl


Elk voor en najaar organiseren wij een veil ing 
met een kwaliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzannelingen en complete 
nalatenschappen. 

Voor deze veilingen vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 

Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

Door overmaking van €10 ,00 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 
geïllustreerde catalogus. 

Tel +31 (073 ) 612 20 33 
Fax «31 (073) 613 67 39 
E miH admtnO vaniokvsn nl 

' ba ld lgd makelaar laxats i i f 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN 8V 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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

Naast Nederland (**/70/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn,Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl. Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica). 
Ik verzorg van deze gebieden mancolijsten en breng af en toe prijslijsten uit. 
Zoekt U hier iets van, neem dan eens contact met mij op. 
Mijn winkel is 's maandags gesloten. 
Ook voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

SAFE NEDERLAND 
van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam 

PERFOMETER )METER » V 

Hebben deze artikelen 
uw interesse opgewekt? 

VOORDRUKALBUMS 

Breng ons dan een bezoek 
in Rotterdam 

OPBERGSYSTEMEN 

MUNTENALBUMS 

Firma M. van Mastrigt 
Botersloot 6264 

3011 HJ Rotterdam 
tel. 010 414 30 77 
fax 010414 94 99 

email m.mastrigt@wxs.nl 
www.safenederland.nl 

m ' ^ O M n i P M i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.VANLOKVEN.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 

Inhoud 'Filatelie' bevat buiten verantwoorde
lijkheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen. I n h o u d / C o I o f o n / A d v e r t C n t i e i n d e X 

'Filatelie' verschijnt in de eerste helft r i*'*V i V T " " , ^ ' I * " " I ' 
van de maand (niet in juli). U i t d e W e r e l d v a n d e f i l a t e l i e 

652/653 
" .TS tTÄuP Verzamelgebied Nederland 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 0 5 4 / 0 5 5 
Telefoon: 0355254391 Nieuw Op het postkantoor 
Telefax: 0355240926 g g 
Email: philatelietfDtip.nl ' I*L " * i ' * 
Website: www.fiiateiic.ws P o s t z e g e l b o e k j e s 

6 5 8 / 6 5 9 
B r l w e "MedT/bv"' ' ' D r i e g a a t s t a n d i n g : b e v e i l i g i n g o f s p e c u l a t i e ? 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 6 0 0 
jeanine de Troye Industrieel erfgoed: modern verleden bewaard 
Telefoon: 0334335231 6 6 2 / 6 6 ? 
Telefax: 0334335̂ 58 Maximafilic ^ 
Abonnementen en 6 6 4 

A Ü n ^ e S S d " Postwaardestukken ' 
Postbus 20,1910AA Uitgeest 6 6 6 / 6 6 7 
Telefoon: 02513139 39 B o n d s p a g i n a ' s 
Telefax: 025131 04 05 6 6 8 / 6 6 0 
Email: aboservice@aboland.nl .•", "V. ; V " u u o / u u y 
Website: www.aboiand.nl O v c r z i c h t g e s p e c i a l i s e e r d e v e r e n i g i n g e n 

6 7 0 
A d r ' e s S i n g f n geeft u op aan de se H e n d r i k O r a n j e : ' I k b e g o n m e t C h i n a o m d a t h e t n i e t s k o s t t e ' 
cretaris van de vereniging waarvan u 6 7 2 / 6 7 3 
lid bent. Individuele abonnees (jaar \Yi j l a z e n VOOr U 
lijkse betaling aan de Stichting) zen firfi/fi77/fi7R 
den hun adreswijziging aan de admi V " 'j 0 / U / U 7 7 / Ü 7 o 
nistratie (zie 'Abonnementen'). V e r e n i g i n g S a d r e S S e n 

... , „ 679/680/681 
E r z i i n Z e e a b o l T m e n l s ^ ^ ^ ^ ^ ^ M o n t e n e g r o t e n t i j d e v a i i d e B a l k a n o o r l o g e i i 
I. een collectief abonnement: 6 0 2 / 6 0 3 / 6 8 4 / 6 0 5 
U kunt lid worden van een vereniging F i l a t c l i s t i s c h e e v e n e m e n t e n 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie ftSif\lftSlj 
'Verenigingsadressen' elders in dit O o ü / 0 o 7 
nummer). Het abonnementsgeld is N e d e r l a n d s e S t e m p e l s 
dan inbegrepen in de contributie die u 6 8 7 
2!êenirdMifue"e1 abonnement: PÖrtëni)epörïïng7TOGPÖs7introduceërt 
Vooreen individueel abonnement 6 8 8 / 6 8 9 
kunt u zich  met uitzondering van V e r v a l s i n g e n h e r k e n n e n [2<] 
België  aanmelden bij Abonnemen /\r>r\/(^r\T 
tenland in Uitgeest (zie'Abonnemen O y 0 / 0 9 1 
ten') voor € 18.40 (Nederland) of O o K d i t j a a r a n d e r s d a n a n d e r s : P o s t e x 2 0 0 2 
€32.00 (buitenland). Een individueel 6 Q 2 / 6 Q ^ 
abonnement kan per de eerste van een M Ï P V I W P ï i i f a i i ipn 
willekeurige maand ingaan; het loopt ^^ l e U W e U l L g i r t e n 
minimaal één jaar (elf nummers). 6 9 4 / 6 9 5 / 6 9 6 / 6 9 8 / 7 O O / 7 0 2 / 7 0 4 / 7 0 5 
Voor het opzeggen van uwabonne R e c e n s i e *De P o s t s t e m p e l f a b r i e k b i j ' s R i j k s M u n t ' 
ment: 21e Opzeggmg . r\ 
Belgische abonnees T h e m a t i s c h p a n o r a m a 
Als u in België woont kost een abon 7 0 6 / 7 0 7 / 7 0 8 
nementc 19.75, te storten op rekening i ^ i lVn l 'Vnnnnr«^ ' c 
000035088233 t.n.v. Penningmees JVici i ic d n i i u i i c c t » 
ter Maandblad Filatelie, Brussel; 7 I O 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! j» jj J VOOrDafflIia 
Opzegging abonnement : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
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 lopende jaargang 
kunnen voor zover nog voorradig wor
den besteld voor € 2.30 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 8591403 
van Abonnemenland te Uitgeest, 
onder vermelding van de gewenste 
editienummers. 

Bestuur: 
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: 

40.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

LidASCAT 

JOSMT 

De kalkovens in Dedemsvaart behoren tot 
het industrieel erfgoed waar Nederland 
trots op (en zuinig mee) moet zijn. Op 24 
september verschijnt er een velletje met 
tien foto's van zulk 'modern verleden'. In 
dit nummer worden de objecten voor u 
beschreven. Foto: Ferdi Sieben, Zoetermeer 
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Kost niks 672 

!1 
K 
ns 

Het kostte vrijwel niks, dus begon 
Hendrik Oranje daar maar mee: het 
verzamelen van China. Dat besluit had 
grote gevolgen... 

Montenegro 682 

Het waren roerige tijden in de Balkan, 
zo'n negentig jaar geleden. Dat blijkt uit 

een artikel onder de titel Montenegro ten 
tijde van de Balkanoorlogen, geschreven 

door Victor Coenen. 

Reporting 688 
Té behalen 
hierboven rechts in postzegels 
tevotdeen ■ ■ ■ ■ 

EUR 0,5Ó ■ ■ ' 

Frans Hermse houdt de ontwikkeling op 
het gebied van 'moderne filatelie' voor de 
lezers van filatelie in de gaten. Ditmaal 
maakt hij ons attent op de wijzigingen die 
zijn doorgevoerd in het beportings
systeem voor ondergefrankeerde stukken. 
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LET OP HATTIES MET 
GROTE TANDEN! 

Look outjor Battle's large 
tooth', zo luidt de kop bo
ven een interessant be
richtje op de site www. 
collect.com. Het blijkt dat 
de Amerikaanse zegel 
van /öcf met het portret 
van Hattie Caraway 
(18781950) in twee tan
dingen voorkomt. 'Tan
ding' is misschien niet 
het juiste woord, want de 
zegels zijn voorzien van 
een zogenoemde slitper
foratie ofwel diecut. Ge
woonlijk is de maat van 

652 

die slitperforatie 11 (zie 
de zegel linksonder), 
maar onlangs vonden 
verzamelaars ook een va
riëteit met de notatie 
11.4:11 (zegel rechtson
der). De afwijking valt 
heel gemakkelijk vast te 
stellen door de 'grote 
tand' rechtsonder. Van
daar de kreet 'Let op Hat
tie's grote tand!', hetgeen 
wat oneerbiedig klinkt 
(Hataway was de eerste 
Amerikaanse vrouwelijke 
senator), maar natuurlijk 
wel heel goed aangeeft 
waar verzamelaars op 
moeten letten. 

'20STEEEUWZEGELS' 
TE BOEK GESTELD 

Nederland heeft zijn pro
vincievelletjes, België de 
reeks Een reis door de 20ste 
eeuw m 80 postzegels. De 
Nederlandse velletjes 
volgden elkaar in een 
moordend tempo op, 
maar in Belgiè werd een 
rustiger uitgiftepatroon 
gekozen; jaarlijks ver
scheen er één velletje van 
twintig zegels en dat dan 
vier jaar achter elkaar. 
De tachtig zegels in de 
vier Belgische velletjes 
besteden aandacht aan 
personen en gebeurtenis
sen die het gezicht van de 
twintigste eeuw bepaal
den. Eik velletje heeft zijn 
eigen thema: Personalitei
ten, Sport & Vrije Tijd (uit
gegeven in 1999), Oorlofl 

^ ' Een reis door de 
5 t^20sleeeuw 

in ̂ ^ postzegels 

en Vrede & Kunst (2000), 
Techniek en Wetenschappen 
& Menswetenschappen 
(2001) en Maatschappij en 
Sociaal leuen & Dagelijks Le
uen (verschijnt later dit 
jaar). 
De vier velletjes worden 
ondergebracht in een in
drukwekkend, door 
France Debray geschre
ven boek: Een reis door de 
20ste eeuu; in 80 postzegels. 
Het gaat om een iniatief 
van De Post (de Belgische 
PTT) dat samen met de 
uitgever La Renaissance du 
Liure werd gerealiseerd. 
De 184 in harde kaft ge
bonden pagina's bieden 
plaats aan vier hoofd
stukken die de vier hier
voor genoemde thema's 
bestrijken. Het boek be
vat 400 illustraties en is 
geheel in kleur uitge
voerd. Het is in België in 
de boekhandel verkrijg
baar voor 37 euro (zon
der blokjes) en bij de Di
rectie Postzegels en Fila
tehe, Egide Walschaert
straat i, B2800 Meche
len (België). In het laatste 
geval kost het boek vijftig 
euro, maar dat is dan wel 
inclusief de vier blokjes 
(het laatste blokje wordt 
nagezonden). Voor infor
matie kunt u bellen: 00
32(o)i52858io. 

CADEAUTJE TPGPOST 
MET TWEE STEMPELS 

Miljoenen Nederlandse 
huisgezinnen dit voorjaar 
(om precies te zijn op 29 
mei) verblijd met een 
brief van TPGPost. Als ze 
het al nietwisten, dan 
maakt die brief duidelijk 
dat de naam'PTT Post' 
verleden tijd is. En om de 
Nederlanders goed te la
ten wennen aan de nieu
we naam, TPG Post, sloot 
de afzender, Harry Koor
stra, voorzitter van de di
rectie van Koninklijke 
TPG Post bv, nog een aar
digheidje in: een 'envelop 
waar de postzegel al op is 
gedrukt'  anders gezegd: 

een postwaardestuk dus. 
Is dat geschenkje al reden 
tot vreugde, postzegel
verzamelaars zullen ook 
bijzonder content zijn 
met de zegel waarmee de 
zending was gefran
keerd, want ook dat is 
iets speciaals: de eerste 
zegel waarop de bedrijfs
naam 'TPG Post' is afge
drukt. Ook het gebruikte 

stempel is bijzonder: 
twee concentrische cir
kels met daarin de tekst 
'mei 2002' (zie ook onze 
rubriek 'Nederlandse 
stempels'. 
Interessant: er bestaan 
enveloppen die een 
'bhnd' stempel dragen 
(zie op de afbeelding 
rechtsonder). 

VEILINGBEDRIJF 
KOMT MET NIEUWTJE 

Een aparte, aan één col
lectie gewijde veilingca
talogus wordt in Neder
land zo af en toe gepro
duceerd. Voor het 
Roosendaalse bedrijf 
Rene'HilIesum Filatelie is 
het de eerste keer. Voor 
de veiling op 15 septem
ber van de collectie van 
de bekende verzamelaar 
dr. T.H. Slem (VS), Het 
Nederlandsche Roode Kruis, 
is een aparte jiill colour
catalogus samengesteld. 
Een noviteit is dat er be
halve deze gedrukte cata
logus ook een CD/ROM 
met vele extra's is uitge
geven, zodat een waar 
naslagwerk ontstond. 
De enkele honderden 
megabytes op het schijfje 
bieden niet alleen dezelf
de veilinginformatie als 
de gedrukte versie, maar 
geven ook toegang tot 
veel extra informatie. Alle 
afbeeldingen  en dat zijn 
er meer dan in de gedruk
te versie  tonen de com
plete stukken in een hoge 
resolutie, zodat het mo
gelijk is om ze in een 

hoge kwaliteit uit te prin
ten. Een diavoorstelling 
is in de CD/ROM inbe
grepen. Verder is van de 
hand van dr. Siem zelf 
een artikel opgenomen 
Memories  waarin hij her
inneringen ophaalt, ach
tergronden schetst, we
tenswaardigheden vertelt 
en extra informatie ver
strekt. Ook is het in 1994 
in Philatelie verschenen 
artikel over de Slag om 
Arnhem opgenomen. 

Alle benodigde software 
is op de CD/ROM aanwe
zig en is van daaraf af
speelbaar. De schijf 
wordt geproduceerd in 
een beperkte oplage en is 
voor een schappelijke 
prijs  vijftien euro  ver
krijgbaar. Wie belang
stelling heeft neemt con
tact op met René Hille
sum Filatelie, Postbus 
170, 4700 AD Roosen
daal. Emailen kan ook: 
hilIesum@/ilatelist.com. 
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NORDIA: 'ZUINIGE' 
POSTZEGELUITGIFTE 

In oktober wordt in 
Noorwegen de Nordia
tentoonstelling voor 
Noordse landen gehou
den. Het IS een evene
ment dat voor de organi
satoren, filatelisten en 
betrokken PTT's van 
groot belang is. Daar 

hoort een speciale zegel 
bij, zou je denken. Die 
komt er dan ook, al doet 
de Noorse PTT het nogal 
zuinigjes aan. De eerder 
verschenen serie 'Niels 
Henrik Abel' wordt voor
zien van een simpel, 
tweeregelig, in zwart uit
gevoerd opdrukje Nordio 
2002. De uitgifte wordt 
groots aangekondigd in 

het Noorse bondsblad 
Norsk Filatelistisk Tidsskrijt. 
De Noren zijn er dus ken
nelijk dik tevreden mee... 
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PRIJZEN STIJGEN 
WEER, ZEGT NVPH 

Hij is er weer: de Speciale 
Catalogus van de NVPH. 
In een fleurig, lindegroen 
omslag gestoken helpt 
deze 740 pagina's dikke 
pil u de weg te vinden in 
uw collectie Nederland 
en  voor velen misschien 
nog belangrijker  te zien 
of er zegels duurder zijn 
geworden. 
Die laatste groep kunnen 
we geruststellen: de cata
loguscommissie van de 
NVPH zag voldoende 
aanleiding om aan een 
groot aantal zegels een 
hogere notering toe te 
kennen, vooral zegels 
van vóór 1940, exempla
ren uit de beginjaren '50 
van de vorige eeuw en vrij 
recente Nederlandse ze
gels. Interessant is het 
deel waarin de velletjes 
worden beschreven. En

kele daarvan maken een 
interessante ontwikke
ling door. Wat de veelbe
sproken provinciezegel
velletjes betreft: die staan 
'standaard' voor 22.50 
euro in de catalogus. 
Daarin zal in een volgen
de editie wel verandering 
komen. 
De Speciale Catalogus 
2003 kost in postzegel
winkels en boekhandels 
gemiddeld 18.80 euro. 

AFWERKING PROVINCIEZEGELVELLETJES 
BLIJKT NIET ALTIJD EVEN PERFECT TE ZIJN 

Op 17 juli jl. kocht Koos 
Grevelt uit Capelle a/d 
IJssel een aantal provin
cievelletjes in Montfoort 
(Utrecht). Eenmaal thuis 
bekeek hij de velletjes 
eens goed en wat bleek: 
ze waren allemaal schuin 
afgesneden. 'De onder
rand is bij de linkerbene
denhoek 2 millimeter 
korter dan de rechts,' al
dus Koos. 'En aan de bo
venkant is de rechterbo
venhoek 2 millimeter 
korter dan de linkerbo
venhoek.' Het betreft de 
Utrechtzegels met de 
volgnummers 073251 tot 

en met 073300. 
Nog een leuke 'provincie
ervaring' die we u niet 
willen onthouden: Jaap 
Avis kijkt van tijd tot tijd 
op de site van de Collect
Club. Je weet immers 
maar nooit of er opeens 
weer een beetje voorraad 
is. En inderdaad: op een 
gegeven moment was het 
mogelijk om nog wat 
Frieslandvelletjes te be
stellen, hetgeen Jaap ui
teraard onmiddellijk 
deed. En o wonder: de 
zending werd keurig, 
binnen drie dagen, afge
leverd. Ook hier bleek dat 

TJBBJHHHE'N 

de drukker van de provin
ciezegelvelletjes vrij slor
dig te werk is gegaan: de 
tanding loopt door de ze
gelbeelden heen (zie 
hierboven). Dat maakt ze 
extra zeldzaam, zullen 
we maar zeggen... 

»r 

Onderkant van een van de uelletjes die Koos Greuclt m Montfoort kocht: de onderzijde is scheef ojÈesneden. 

•VAAH KUNKT DES tfElfWÏN fOdSCHE 
■TTLMJD DATntHaJNZONENMJS 
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_,^ IE BUNK 
^BANKEHT STAAN. OATtMME«! 

Tweemaal 'Ik ujord moedig . 'ende misplaatste boerenknollenkracht. 

KOMMER EN KWEL BIJ PROVINCIEZEGELS 
ZEELAND: LIED EN KNOL VERKNOLD 

Berichtten we in deze ru
briek de vorige maand 
nog over het intrekken 
van het provinciezegel
velletje voor Overijssel 
(de reden was een spel
fout), nu brengen we u 
op de hoogte van de zor
gen die 'Zeeland' bij 
TPGPost veroorzaakte. 
Waarschijnlijk doen we 
dat geheel ten overvloe
de, want de kommer en 
kwel die volgde op de 
verschijning van het op 
30 juli jl. uitgegeven vel
letje is breed uitgemeten 
in de pers: krant en tele
visie doken er bovenop. 
Het begon met de ont
dekking (pas na enkele 
dagen, overigens) van 
een fout in de tekst van 
het Zeeuwse provincie
lied; in plaats van Ik wor
stel moedig en ontiwem 
bleek de tekst op de zegel 
Ik word moedig en ontzwem 
te luiden. De Zeeuwen re
ageerden van laconiek tot 
verontwaardigd. TPG
Post besloot echter dat 
het velletje niet herdrukt 
zal worden. Dat zou ook 

een hele klus zijn ge
weest, want de Zeeland
zegel is ook opgenomen 
in het afsluitende der
tiende velletje, dat in een 
veel hogere oplage is ge
drukt dan de twaalf velle
tjes die aan individuele 
provincies zijn gewijd. 
Toen de fout eenmaal 
was geconstateerd gin
gen verzamelaars en 
Zeeuwen met de loep aan 
de slag om te zien of er 
wellicht nog meer mis
sers gevonden konden 
worden. En ja hoor, het 
bleek dat het paard dat 
op een van de vignetjes 
was afgebeeld niet de ver
melde 'boerenknollen
kracht' kon leveren, want 
het ging om een (veel ele
ganter) Noors fjorden
paard. Bovendien ont
dekte de heer C. de Vos 
dat de tekst in het bege
leidende mapje ook een 
fout bevatte: de Zeeuwse 
vlag is niet  zoals daar 
staat  vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, maar doorPro
umciflle Staten. 

YOUSOUF KARSH, FOTOGRAAF VAN DE 
'KARSH ISSUE', OVERLEDEN 
Op zaterdag 13 juli over
leed de Canadese foto
graaf YousufKarsh, die zijn 
faam onder meer dankte 
aan zijn foto van de wat 
nors aan zijn sigaar trek
kende Engelse staatsman 
Winston Churchill. Fila
telisten kennen de foto
graafvooral van een serie 
die Canada in 1952 en 
1953 uitgaf Die emissie 
heet in verzamelkringen 

dan ook de Karsh Issue. 
Het is een langlopende 
serie met het portret van 
de nogjonge Engelse ko
ningin Eüzabeth II, die 
enigszins mysterieus in 
de lens van cie meester 
kijkt. Ook recentelijk le
verde Karsh nog een foto 
voor een emissie met 
portretten van de konin
gin: zijn foto kwam te
recht op de Engelse zegel 

Links het portret uan Karsh, rechts 
een zê e! uit de 'Karsh Issue'. 

van 45 cent die vorig jaar 
samen met vier andere 
zegels de vijfenzeventig
ste verjaardag van de 
Britse vorstin herdacht. 

ZUIDKOREANEN DOOR HET DOLLE HEEN: 
GUUS HIDDINK KRIJGT ZIJN POSTZEGEL 

De voormalig coach van 
het zo verrassend spelen
de voetbalteam van Zuid
Korea, 'onze' Guus Hid
dink, zal worden ver
eeuwigd op een postze
gel. Het gaat om een 
ZuidKoreaanse serie van 
24 zegels, waarvan er 
drieëntwintig zijn be
stemd voor de spelers 
(elke speler krijgt een ei
gen zegel); de fameuze 

trainer uit Varsseveld 
komt op zegel nummer 
24 te staan. 
De portretrechten zijn in
middels door Korea Post 
geregeld. Er waren spe
lers (Hiddink misschien 
ook?) die geld wilden 
zien 'maar sommigen 
stelden hun portret gratis 
ter beschikking,' aldus 
een zegsman van de 
ZuidKoreaanse post. 

Guus Hiddink: 'Kunnenjullie die 
postzegel zo'groot maken'' 

RUILBOX BRENGT 
UITKOMST 

Het zeldzaamste provin
cievelletje van TPGPost is 
uiteraard de aflevering 
'Overijssel', want dat is 
helemaal niet te koop ge
weest. Maar ook die an
dere velletjes zijn lang 
niet gemakkelijk te pak
ken te krijgen. De prijs 
schommelde medio au
gustus zo rond de 150 
euro voor een set van 12 

verschillende velletjes, 
ongeveer het drievoudige 
van de nominale waarde. 
Daarom is het een aardi
ge gedachte van de site De 
Postzegelkrant (webadres: 
www.posizegelen.nl) om 
een 'ruilbox' in te stellen, 
zeg maar een digitaal 
plein waar verzamelaars 
onderling kunnen ruilen. 
Zo kun je met een geslo
ten beurs toch nog aan 
velletjes komen die in je 
collectie ontbreken. 

Verzamelaars die hun ex ^ 
tra velletjes Heververko = 
pen (of de ontbrekende Z 
exemplaren gewoon wil Sü 
len kopen) biedt De Post "" 
zegelkrant de mogelijkheid = 
om een aankondiging te 5 
plaatsen op een koop en ± 
verkooppagina. Voor bei ""— 
de activiteiten (ruilboxen | . M 
koop/verkoopoverzicht) "»w 
wordt een kleine vergoe
ding (€3.50) gevraagd. 
Altijd nog goedkoper dan 
'driemaal nominaal'... 

http://www.posizegelen.nl
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NIEUWE PAKKET
POSTZEGELS 

vlak nadat de kopij voor 
het vorige nummer was 
ingeleverd kon ik daad
werkelijk een nieuwe 
pakketzegel kopen. De 
de oude zegels van 5 kilo 
hadden eigenlijk eerst 
uitverkocht moeten wor
den, maar de baliemede
werkers waren zo vrien
delijk al op 8 juli enkele 
zegels in de nieuwe uit
voering te verkopen. 
Nauwelijks een week la
ter kon ik op een ander 
kantoor  Sassenheim 
niet alleen de nieuwe ze
gel van 5 kilo, maar ook 
die van 20 kilo kopen. 
Die aanschaf maakte dui
delijk dat waar er voor
heen twee series pakket
postzegels bestonden (de 
AVPzegels zonder BTW 
en zonder extra diensten, 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
en de AVGzegels met 
BTW en met de mogelijk
heid voor aanvullende 
diensten, gedrukt bij Pro
forms in Heerhugo
waard) er nu sprake is 
van slechts één serie: 5 
enio kilo AVP en 5,10, 20 

en 30 kilo AVG. 
De zegels hebben een 
brutoafmeting van 8.5 
bij 8.5 centimeter; het 
deel dat moet worden op
geplakt meet 8.5 bij 6 
centimeter. Bovenaan zit 
een strook voor de adres
gegevens met een bruine 
schaduw waarin het aan
tal kilo's staat vermeld 
('5' of'20'). Daaronder 
treffen we een grote 
rechthoek aan met tekst 
uitgespaard: rood bij de 
zegel van 5 kilo, bruin bij 
die van 20 kilo. In de 

rechthoek staat het cijfer 
'5 ' (donkerblauw) of'20' 
(oranje). Linksonder van 
de rechthoek zien we een 
kleine gele bol, rechts 
een grotere bol met daar
in de tekst Frankcnn^ Be
taald Nederland in rood (5 
kilo) of bruin (20 kilo). 
Bij de zegel van 20 kilo 
staat boven de bruine bol 
nog een oranje bol met 
daarin 'datum stempel' 
en in de grote rechthoek 
de mogelijkheid om de 
inhoud te omschrijven en 
om extra adresgegevens 
te vermelden: postcode 
en huisnummer. De gele 
bollen lichten onder de 
ultraviolette lamp iets op. 
De zwarte, aparte barco
de is 24 millimeter hoog; 
decode begint met 
*3SKM(5kilo)of^3SKC 
(20 kilo), gevolgd door 
een uit acht cijfers be
staand getal dat wordt af
gesloten met een asterisk 
('*'). 
Zijn dit nu postzegels of 
postwaardestukken? Het 
opplakbare deel van de 
zegel van 5 kilo biedt 
geen ruimte voor adres
gegevens, dat van de ze
gel van 20 kilo wel. Als 

het postwaardestukken 
zijn dan hebben we met 
de 8.5 bij 6 centimeter 
grote AVGzegels toch 
wel de kleinste postwaar
destukken die Nederland 
ooit heeft gehad! 
Op de achterkant van de 
zegel van 5 kilo zien we 
een bruine schaduw met 
daarin het cijfer '5 ' , met 
daar overheen gedrukt de 
in zwart aangebrachte 
tekst Het pakket is verzon
den aan:, naam: en plaats:, 
gevolgd door Instructie, 
Deze pakketzegel, Voorivoar

•ÏSKCOOlftïOt. 

den. Verzendstatus en Meer 
in/ormatie. Vervolgens 
zien we de productbar
code, de copyrightaan
duiding 2002 Koninklijk 
TPG Post en het artikel
nummer. 
Wat de achterzijde van de 

zegel van 20 kilo betreft: 
daar zien we ook een 
bruine schaduw, ditmaal 
met het cijfer '20' en 
daaroverheen geen adres
regels, maar wel 
Instructie, AVG pokketzegels. 
Voorwaarden, Aanvullende 
diensten. Meer in/ormatie, 
Verzendstatus, etc. 
Voor de AVPzegel waren 
vijf offsetdrukgangen no
dig: donkerblauw, rood, 
bruin, geel en zwart. Bij 
de AVGzegel is dat zelfs 
nog een kleur meer: 
oranje. 
Voor de zegels is papier 
zonder coating en zonder 
fosforescentie gebruikt; 
de papierrichting is {} 
(liggend). 
De nieuwe zegels zijn ge
bundeld in pakjes van 
honderd (5 kilo, product 
barcode t3423), respec
tievelijk 50 stuks (20 kilo, 
productbarcode +3737). 
Was bij het bij de door 
Joh. Enschedé gedrukte 
pakketpostzegels zo dat 
de barcodenummers van 
twee opeenvolgende ze
gels een 'sprong van zes' 
maakten, bij de nieuwe 
zegels is dat gehalveerd: 
sprongen van drie. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN PROFORMS, 
PRODUCENT VAN DE AVGZEGELS 

Tegen de tijd dat deze 
editie van 'Filatelie' blad 
bij de lezers is gearri
veerd (begin september), 
zullen er misschien nog 
meer versies van de nieu
we pakketzegels zijn ver
schenen. Voor wie het al
lemaal niet heeft kunnen 

bijbenen geef ik hier een 
korte recapitulatie van 
met name de AVGpak
ketpostzegels, die ge
drukt werden bij Pro
forms in Heerhugo
waard. Wie weet kunt u 
eventuele hiaten in uw 
verzameling nog opvul

len als u een snelle ronde 
langs de postkantoren 
maakt! 
Eén van de consequenties 
van de nieuwe Postwet 
van juni 2000 (de 'plak
plaatjes' met de tekst Port 
Betaald heb ik al eerder 
genoemd) was het ont

Onder de nieuwe AVGze^els 'en detail' 
in beeld gebracht 
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staan van een geheel 
nieuw model pakketpost
zegel met 'Aansprakelijk
heid volgens AVG'. De 
zegels zien er veel min
der 'zwaar' uit dan de 
AVPzegels, hoewel de 
afmetingen van de op te 
plakken zegel zelf iets 
groter zijn uitgevallen: 10 
bij II.8 centimeter. De 
kleuren zijn donkerrood, 

Druk aan de rol 

donkerblauw, zwart en 
een 'dooskleur' (boven
zijde) die per gewichts
klasse varieert; de zijkant 
van de doos is ter 'bevei
liging' van 'vernis' voor

zien. De losse barcode is 
25 millimeter hoog en is 
voorzien van een uit vier 
letters bestaande aandui
ding, gevolgd door een 
uit zeven cijfers bestaan
de code. 
De zegels worden zoals 
gezegd gedrukt bij Pro
forms, Heerhugowaard, 
in het offsetprocédé, op 
een MüllerMartinipers 
die voor druk aan de rol 
is ingericht. De drukvolg
orde is als volgt: achter
zijde blauw; voorzijde 
blauw, hoofdkleur, rood, 
vernislak en de losse bar
code. 
Met behulp van een colla
tingmachine en een uit
gekiend nummersysteem 
komen de zegels aan de 
loketten met individuele 
barcodenummers die 
normaal doorlopen, dus 
zonder 'sprongen' van 
drie of zes. Voor de ze
gels waarvan 'boekjes' 
zijn gemaakt' geldt het
zelfde. Er waren vijf soor
ten boekjes, die in schap
kaarten werden geplakt 
die gedrukt werden bij 
Casparie in Almere. De 

mailto:dziewon@xs4.alI.nl
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hangboekjes werden 
door W ÎLO in Vianen ge
assembleerd met de door 
Proforms 'ge-collate' in
houd van tien zegels (i en 
5 kilo) ofvijfzegels (lo, 
20 en 30 kilo). De hang
boekjes hadden de pro
ductbarcodes +4437, 
-t-4444, +4451, -1-4468 en 
+4475-
De tekst op de achterzijde 
is voor alle boekjes gelijk: 
-1 Gebruiksaaniuijzinä, Na
vragen en inlichtingen. Voor
waarden, Aanvullende dien
sten, Taneuen en kortingen. 
We gebruiken hiervoor 
de code ' i ' . 
In de tabel zijn nadere 
bijzonderheden vermeld. 
Na I januari 2001 ver
dween de zegel van i 
kilo. Na I juli 2001 verd
wenen ook de hangboek
jes; de restanten ervan 
werden 'ontmanteld' (de 
kaft werd verwijderd) en 
weer opnieuw gedistribu
eerd. Nog steeds komt de 
zegel van 30 kilo voor in 
cellofaan verpakt met 
tweemaal vijf zegels - uit 
de hangboekjes - en dan 
vaak inclusief het achter
blad van het boekje en de 
restjes van de plakpunten 
binnen het hangboekje! 
Dat de hangboekjes zou
den verdwijnen was al 
aangekondigd. In BalieN-
ieuiDS van g april 2001 
werd onder het kopje 1.5 
AVG pakketzegels het vol
gende gemeld: 
'De nieuwe druk van de 
AVG pakketzegels wordt 
standaard voorzien van 
een Eurolog, waardoor ze 
geschikt zijn voor zowel 
balie- als schapverkoop. 
Hierdoor zullen de 

schapverpakkingen gaan 
verdwijnen. De ALD-
Artnrs van de AVG pak
ketzegels blijven onge
wijzigd en de verstrek
king door GNS-WH 
(Geldnet Service Ware
housing, opm. BvdB) 
vindt plaats zodra de 
'oude' voorraad per arti
kel op is. NB: u verkoopt 
altijd eerst de 'oude' AVG 
pakketzegels uit.' 
Proforms is er in ge
slaagd een bekroond 
'idee' werkelijkheid te la
ten worden: de AVG-pak-
ketpostzegel zijn voor
zien van een 'geïnte
greerd hanggat'. Behalve 
dat hanggat zijn er nog 
enkele veranderingen. De 
hangbare zegels hebben 
een andere tekst dan de 
zegels zonder hanggat: 
'Alleen voor verzending 
binnen Nederland aan
sprakelijkheid volgens 
AVG'. De bruto-afmetin-
gen zijn 10 bij 19.5 centi
meter bruto, waarvan 10 
bij II.8 centimeter wordt 
benut voor het op te plak
ken deel. 
De kleuren zijn donker
rood, donkerblauw en 
zwart plus de kleur van 
de bovenkant van de 
'doos'; de zijkant van de 
doos is van een 'verni-
slaag' voorzien. De losse 
barcode begint met een 
uit vier letters bestaande 
combinatie, gevolgd 
door een uit zeven cijfers 
bestaande code. Nieuw is 
ook de product-barcode 
op de achterzijde: -1-4529 
(5 kilo), +4536 (10 kilo), 
+4543 (20 kilo) of-1-4550 
(30 kilo). 
De druk- en productie-

Overzicht van uitgegeven en 

Gewicht Soort Cat. nr 
5 kilo AVP 34 

10 kilo AVP 35 
5 kilo AVG 36 

10 kilo AVG 37 
20 kilo AVG 38 
30 kilo AVG 39 

nog te verwachten pakketzegels 

Art. nr 
225701 
225702 
225703 
225704 
225705 
225706 

Barcode Letters 
+8435 KM 
-h8442 KN 
+8459 KA 
H-8466 KB 
-H8473 KC 
+8480 KD 

Begincijfers 
0022, 0084, 0098 
? 
? 
? 
0012, 0013 
? 

Gewicht 

Losse zegels 
t/m I kilo 
t/m 5 kilo 
t/ra 10 kilo 
t/ra 20 kilo 
t/m 30 kilo 

In hanflboekj 
t/m I kilo 
t/m 5 kilo 
t/m 10 kilo 
t/m 20 kilo 
t/m 30 kilo 

Kleur 

lichtblauw 
magenta 
lichtgroen 
oranjerood 
paars 

Cat. 

2 5 a 
2 6 a 
2 7 a 
2 8 a 
2 9 a 

csucrpaktczeflelboekjes 
lichtblauw 
magenta 
lichtgroen 
oranjerood 
paars 

2 5 b 
2 6 b 
2 7 b 
28b 
2 9 b 

Art.nr. 

205701 
205702 
205703 
205704 
205705 

205706 
205707 
205708 
205709 
205710 

Tekst 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

Barcodenummers 

*3SPPZE... 
*3SPPZE... 
*3SPPZE... 
*3SPPZE... 
*3S PPZE ... 

*3SPPZE... 
*3SPPZE... 
*3SPPZE... 
*3S PPZE... 
*3SPPZE... 

....* 0000.001-0909.000 
...* 0909.001-1614.000 
...* 1616.001-1868.000 

....* 1868.501-1994.500 

....* 1994.501-2045.500 

...* 2045.501-3755.500 

...* 3755.501-5054.500 

...* 5065.501-5469.000 

...* 5469.501-5670.500 

...* 5671.501-5823.000 

Gewicht 

Losse zegels 
t/ra 5 kilo 

t/ra 10 kilo 
t/ra 20 kilo 
t/m 30 kilo 

Kleur 

magenta 

lichtgroen 
oranjerood 
paars 

Cat. 

30 

31 
32 
33 

Art.nr. 

205715 

Tekst 

2 
3 
3 
2 
2 
2 

Barcodenummers 

*3S AVGA * 0000.001-0500.000 
*2,S AVGA. *0500 .no i - iO ' ;o ooo 
*3SAVGA.... 
*3SAVGB... 
*3S AVGC ... 
*3SAVGD... 

....* 1050.001-1460.000 
...* 0000.001-0150.000 
...* 0000.001-0200.000 
....* 0000.001-0080.000 

volgorde is als volgt: ach
terzijde blauw; voorzijde 
blauw, hoofdkleur, rood, 
lak, barcode, hangsleuf, 
afzuigen hangsleuf. 
Bij de tekst aan de achter
zijde komen twee varian
ten voor (in de hieronder 
afgedrukte tabel met '2' 

of '3 ' aangegeven): 
code 2: Gebruiksaanwij
zing, Navragen, Voor
waarden, Aanvullende 
diensten, Tarieven, 
code 3: Gebruiksaanwij
zing, Voorwaarden, Be
stellen, Navragen, Aan
vullende diensten (nieu

we tekst na het vervallen 
van de tekst 'handteke
ning voor ontvangst'). 

Dank gaat naar de heren 
B. de Boer (Proforms) en 
F. Sieben (TPGPost) voor 
het verstrekken van cij
fermateriaal. 

AANGETEKEND-ZEGELS MET NU MET 
TPG- IN PLAATS VAN PTT-LOGO 

Een mfdeiucrker van Proforms controleert de productieijanti van de AVG-zige\s. 

Begin juli jl. werden de 
aangetekend-zegels aan
gepast: ze werden voor
zien van het nieuwe TPG-
Post-logo. De nieuwe 
druk - ook nu weer ver
vaardigd bij Proforms, 
Heerhugowaard - lijkt het 
meest op de zevende va
riant. Hieronder een ka
rakteristiek van variant 7 
en de verschillen bij va
riant 8. 

Variant 7: 
voorzijde: serienummer 
3S RRBA plus zeven cij
fers; onder 'i kg' een dof 
geverniste 'R'; in de cir
kel van de zegel een ge
rasterd groen vlak; de 
kleur groen is duidelijk 
'schraler' gedrukt en 
maakt een lichtere in
druk. 
achterzijde: tekst in het 
zwart; product-barcode 
-1-7919; versie iioi (ofwel 
november 2001); 'is be
perkt tot €46,-'. De pa
pierrichting is I (staand), 
drukrichting /?. Voorzien 

van het 'PTTPost'-logo. 
De nummering loopt van 
4020.001 tot en met 
5030.000; oplage 
1.000.000 exemplaren. 

Variant 8: 
Variant 8 is grotendeels 
gelijk aan variant 7. De 

enige verschillen zijn dat 
het bij variant 8 gaat om 
versie 0602 (ofwel juni 
2002) en dat het logo van 
PTTPost-is vervangen 
door het logo van TPG
Post. 
De nummering van de ze
gels loopt van 5030.001 
tot en met 6480.000; de 
oplage is 1.450.000 
exemplaren. 
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Verzendbewijs 

3 S RRBA 5788999 
opg«ltig«B »Oitw-ïotr (fjiljW «ril«) I 
Naam geadfeiieerde 

Pottcode en plaats van bestemming 

Aangenomen namens TPG Post (naam) 
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Op 30 augustus, de ope
ningsdag van de postze-
gelbeurs Amphilex 2002, 
verscheen een velletje 
met twee zegels van 
€0.39, gewijd aan het ju
bileum '150 jaar postze
gels in Nederland'. Het 
gaat om het derde velletje 
in een reeks die in 2000 
begon (thema 'De Beem-
ster'), in 2001 werd 
voortgezet ('Koninklijk 
Instituut voor Taal, Land

en Volkenkunde') en dus 
dit jaar werd afgerond. 

Afbeeldingen 
Het velletje heeft behalve 

het 'zegeljubileum' ook 
de 400ste verjaardag van 
de oprichting van de Ver-
«enî de Oost-Indische Com
pagnie (VOC) als onder

werp. Het dubbele thema 
is uitgewerkt door de 
achtergrond te vullen met 
exemplaren van de eerste 
Nederlandse postzegels 
(de NVPH-nummers i, 2 
en 3). De zegels zelf laten 
enkele retourschepen van 
de VOC zien. Als een 
soort 'tussenlaag' tussen 
de schepen en de zegels 
is een vergroot VOC-
stempel zichtbaar. 

Ontwerpers 
Het velletje werd ontwor
pen door de grafici Pieter 

Brattinga uit Kootwijk en 
Eric Coppenhagen uit 
Amsterdam. Zij ontwier
pen ook de voorgaande 
twee velletjes. 

Overige bijzonderheden 
Het velletje is zolang de 
voorraad strekt, maar ui
terlijk tot I september 
2003, verkrijgbaar bij de 
CoUectClub in Gronin
gen (wiuu;.collectclub.nl) en 
bij de bekende verkoop
punten. De geldigheids
duur van de zegels is on
bepaald. 

iS6 

10X industrieel erfgoed 
ll?TPGPOST 

23 EN 30 AUGUSTUS 2 0 0 2 : NOG 
TWEE PROVINCIEZEGELVELLETJES 

24 SEPTEMBER: 
INDUSTRIEEL ERFGOED 

Moderne monumenten 
uit het industrieel tijd
perk staan afgebeeld op 
het velletje van tien ze
gels van €0.39 dat op 24 
september aanstaande 
voor het eerst te koop zal 
zijn. 
Het gaat bij dit modern 
erfgoed in veel gevallen 
om gebouwen, objecten 
of installaties die konden 
worden gered van de slo
pershamer - en gelukkig 
maar, want ze weerspie
gelen uitstekend dat Ne
derland nog maar kort 
geleden, toen dienstver
lening en hi-tech Neder
land nog niet zo'n hoge 
vlucht hadden genomen, 
een land was dat het in 
economisch opzicht 
vooral van de industrie 

moest hebben. Het velle
tje bestrijkt grofweg de 
periode van het eind van 
de zeventiende eeuw tot 
aan het midden van de 
vorige eeuw. 

Afbeeldingen 
De volgende gebouwen, 
installaties en objecten 
zijn op de zegels in het 
velltje 'Industrieel erf
goed' afgebeeld: de Bot-
terwerf in Spakenburg 
(1696), de kalkovens van 
Dedemsvaart (1820), het 
stoomgemaal Cruquius 
(184g), mijnschachtII 
van de Oranje Nassau-
mijn in Heerlen (1898), 
de zoutboortoren in Hen
gelo (1918), de Windmo
tor in Weidum (1920), de 
steenfabriek te Zevenaar 
(1925), de bierbrouwerij 
'De Drie Hoefijzers' in 
Breda (1926), de water-

Op vrijdag 23 augustus 
kwam het provincievelle
tje van Overijssel uit. In 
het nummer van juli/au
gustus meldden we u al 
welke vignetonderwer-
pen daarop te zien zijn. 
Volledigheidshalve her
halen we de opsomming 
nog eens: Theo Wolve-
kamp, een otter, de Hol-
terberg, de Sassenpoort, 
kniepertjes en kloot
schieten. Het velletje zou 
aanvankelijk op 16 juli 
verschijnen, maar een 
spelfout in een van de 
vignetjes ('Sallantse heu
velrug' in plaats van 'Sal-

landse heuvelrug') deed 
TPGPost besluiten de ze
gels over te laten druk
ken en de verschijning er
van uit te stellen. 

Op 30 augustus ver
scheen het dertiende en 
laatste velletje met pro
vinciezegels. In dit 'af
sluitende velletje' zijn de 
twaalf verschillende pro
vinciezegels te vinden die 
in de loop van 2002 in 
velletjes van twaalf stuks 
verschenen. In plaats van 
de gebruikelijke zes vig
netten zitten in velletje 
nummer dertien twaalf 

vignetten: voor elke Ne
derlandse provincie één. 
Op deze vignetten zien 
we op de linkervelrand 
(van boven naar bene
den): Friese doorlopers 
(Friesland), Jan Pelleboer 
(Drenthe), IJsselmeer-
paling (Noord-Holland), 
Vierdaagse Nijmegen 
(Gelderland), Dommel-
dal (Noord-Brabant) en 
een zeehond (Gronin
gen). De rechtervelrand 
toont (eveneens van bo
ven naar beneden); Delfts 
blauw (Zuid-Holland), de 
Vecht (Utrecht), asperges 
(Limburg), klootschieten 
(Overijssel), Annie M.G. 
Schmidt (Zeeland) en een 
lepelaar (Flevoland). 

12 X Waar de Dinkelgotfjes fonk len 

zuivering van Tilburg 
(1927) en een jaknikker 
in Schoonebeek (1947). 
De tien zegels uit het vel
letje worden elders in 
deze editie van 'Filatelie' 
(zie de pagina's 662 en 
663) beschreven. 

Ontwerper 
Het velletje 'Industrieel 

erfgoed werd ontworpen 
door Piet Gerards (1950). 
Gerards, die in Amster
dam woont en in Heerlen 
werkt, studeerde drie jaar 
schilderen aan de Acade
mie van Maastricht en 
vestigde zich in 1980 als 
grafisch ontwerper. Zijn 
bureau specialiseert zich 
in boektypografie. 

Overige gegevens 
Het velletje is zolang de 
voorraad strekt, maar ui
terlijk tot 30 september 
2003, verkrijgbaar bij de 
CoUectClub in Gronin
gen (iDiDiv.collectclub.nl) en 
bij de bekende verkoop
punten. De geldigheids
duur van de zegels is on
bepaald. 

http://collectclub.nl
http://collectclub.nl


1^19 R i e t d i j k 2002 
Postzegels verkopen? 

U bent nog net op tijd! 
Op 11, 12 en 13 november 2002 organiseert Rietdijk haar 379e veiling. U kunt voor 
deze velling nog materiaal inleveren. Honderden inzenders hebben ons reeds zeer 
veel materiaal toevertrouwd, zodat het een van de omvangrijkste en belangrijkste 
veilingen in de historie van Rietdijk gaat worden. 

Ook u heeft nog ongeveer 3 weken de tijd om uw collectie, voorraad of een gedeelte 
hiervan in te zenden, om mee te kunnen doen in deze omvangrijke veiling. Voor grote 
objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de kluis. Een renteloos voorschot is tot 
ieder bedrag mogelijk. 

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

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

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 
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Brazilië 
Muziekinstrumenten 
Bijna een jaar na de uit
giftedatum kan ik de le
zer een 'nieuw' Brazili
aans boekje melden. Dat 
er op 20 september 2001 
een nieuwe permanente 
serie 'muziekinstrumen
ten' uitkwam, was wel 
bekend. Het betrof aclit 
waarden tussen o.01 en 
i.oo R$ met afbeeldingen 
van gewone instrumen
ten als viool, trombone, 
enz. Dat van de zegel van 
0.40 R$, de fluit, ook 
boekjes met vijf stuks 
verkrijgbaar waren, blijkt 
een goed bewaard ge
heim. De persberichten 
en ook de website van de 
post repten er met geen 
woord over. 

i 1 

X 
È. . ^ 

^ •'*• 

• * 

W' 

Muziekinstrumenten, het Brazili
aanse boekje uit 2001 

Denemarken 
Postuoertuigen 
Zoals in elk land heeft ook 
de Deense post in de loop 
der tijden op vele verschil
lende wijzen de post ver
voerd. Op vier postzegels, 
verschenen op 21 augus
tus, zijn voertuigen uit de 
laatste honderd jaar afge
beeld. Om te beginnen 
een motorfiets met zij-

^ span, de Nimbus. Dat was 
=> in 1907. Het jaar erop al 
2 ging hij in de stalling om-
^ dat de hoeveelheid post 
s snel groeide en dit vei-

'Z voermiddel niet meer kon 
^ voldoen. Later, vanaf 
'2 1923, werden ze nog vele 
:: jaren gebruikt om expres-
^ sestukken te bezorgen, 
i Op de andere zegels staan 

— " ^ een Bedford CA-Transporter 

ie l (1959-1979), een Renault 4 
WW (1962-1999) en een 

vrachtwagencombinatie 
van het merk Voluo (sinds 
1975, vanaf 1994 de 
FH12). 

Op de Dignctten van het Deense grootformaat boekje staan bouendien de 
allereerste postauto, een Berliet uit igo8, en de nieuujstc aanwinst, een 
Peugeot uit 2002 

Twee van de vier zegels 
zijn in boekjes met tien 
zegels verkrijgbaar: de 
zegel van 4 k. met de 
Nimbus-motorfiets en de 
zegel van 5.50 k. met de 
Bed/ord. Daarnaast is ook 
een grootformaat boekje 
verkrijgbaar met twee 
velletjes waarop ze alle 
vier staan. Prijs 77 kr. 

Duitsland 
Tuinen Dessau-Worlitz 
Na de 'Linde bij de Him
melsberg' (september 
2001) kwam Duitsland op 
8 augustus voor de twee
de maal met een reuzen-
boekje. Een MaxiSet 
noemt de post het. Een 
albumblad is er meteen 
vol mee: twintig zegels 
van 56 c. in twee velletjes 
van tien. De zegel is uit 
de serie 'Werelderfdeel 
van de Unesco' en ver
scheen al eerder dit jaar, 
namelijk op 2 mei. 

Faeröer 
Kerk te Gffita 
De nieuwe kerk te G0ta 
(Faeróer) werd op 25 juni 
1995 ingezegend door 
bisschop Hans Jacob 
Joensen in aanwezigheid 
van de Deense vorstin 
Margrethe II. Twee op 23 
september te verschijnen 
postzegels beelden deze 
moderne katholieke kerk 
af: de zegel van 5 k. toont 
de buitenkant en die van 
6.50 k. geeft een beeld 
van het interieur. Vijf van 
beide zegels vormen de 
inhoud van een postze
gelboekje. 

er enige tientallen miljoe
nen van deze boekjes ver
kocht. Het boekje met de 
nieuwe kaft verscheen op 
I augustus. 

Nietm boekje 
De serie 'Beroemde Per
sonen' verschijnt sinds 
1985 ook ononderbroken 
in een postzegelboekje. 
De 'Jazzsterren' van dit 
jaar breken met deze tra
ditie. 

Groot-Brittannië 
'Commonwealth'; nu tot'52 
De door boekjesverzame
laars veel gebruikte En
gelse Commonuiealth Cata
logue van Stanley Gibbons 
bestrijkt te beginnen met 
de editie van 2003 een af
gesloten tijdvak: 1840-
1952. De twee delen om
vattende catalogus werd 
te kostbaar. Voor alle ge-

De kerk te G0ta 

Frankrijk 
Nieuu;c kajt 
Voor de tweede keer dit 
jaar krijgt het meest ver
kochte Franse postzegel
boekje - het boekje met 
tien zegels zonder waar
deaanduiding - een nieu
we kafttekst. Op de kaft 
wordt reclame gemaakt 
voor La Boutique du 
Timbre. Jaarlijks worden 

bieden komen nu afzon
derlijke, losbladige cata
logi. Verschenen zijn al 
Australië (met gebieden), 
de Falklandeilanden en 
India. Stanley Gibbons 
maakt gebruik van een 
nieuwe elektronische 
technologie, waarbij het 
mogelijk is actuele, klei
ne oplagen te drukken 
(Printing On Demand). 

10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLIANTS 
A VALIDITC PERMANENTE 
Tlmbraf vaUbits 
^uaU« ^ « M H rtirelytl«n iu u r i f 
pour WM l*ttr« Juf^u'l 20 g 
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Zeljkleuend kost meer tijd 
In het augustusnummer 
van Gibbons Stamp Monthly 
schrijft John M. Deering 
dat het verwerken van bij
voorbeeld 200 poststuk
ken met zelfklevende ze
gels vijfmaal langer duurt 
dan met gegomde zegels. 
Zelfs de nieuwe Engelse 
zegels zonder matrix 
(waarbij de zegel als het 
ware op de folie ligt en 
dus gemakkelijker af te 
nemen is) verandert daar 
maar weinig aan. 

Ierland 
Nieuw automaatboekje 
Het op I januari van dit 
jaar verschenen Ierse au
tomaatboekje van €2.- is 
vanwege de tariefverho
gingen op 6 augustus 
vervangen door een 
boekje met vier zegels 
van 41 c. en één van 37 c. 
uit de permanente vogel-
serie. 

Stamps 

Het Franse boekje met reclame voor de postzegclivinkel van LA POSTE 

Het nicuuie Ierse automaotboekje 

National Gallery o/Ireland 
Ter gelegenheid van het 
140-jarig bestaan van de 
National Gallery oJIreland 
startte de Ierse post op 29 
augustus met vier postze
gels met afbeeldingen 
van schilderijen uit het 
museum. De komende ja
ren wordt de serie voort
gezet. 
Er wordt geprobeerd een 
beeld te geven van alle 
belangrijke stromingen 
van de laatste zevenhon
derd jaar. Ditmaal is ge
kozen voor werken van 
Jack B. Yeats ('Voor de 
start'), Jules Breton ('De 
arenleesters'), Giovanni 
Paolo Panini ('Het Colos
seum en de Boog van 
Constantijn') en Nataniel 
Hone ('De Tovenaar'). De 
vier zegels komen ook in 
blokken van vier voor in 
een grootformaat postze
gelboekje. De prijs van 
het boekwerk is €6.56. 

Japan 
DickBruna 
Voor het vijfde achtereen
volgende jaar verzorgde 
de Nederlandse illustra
tor Dick Bruna de teke-

http://www.laposte.fr


Hingen voor de zegels ter 
gelegenheid van de natio
nale briefschrijfdag. Ze 
verschenen op 23 juli en 
waren ook weer verkrijg
baar in een postzegel
boekje: viermaal 50 en 
zesmaal 80 yen. 

Kosovo 
Europa 
De twee Europazegels 
van Kosovo  een uitgifte
datum krijg ik niet te 
pakken  blijken ook in 
twee postzegelboekjes 
verschenen te zijn. Leuk, 
want dat levert weer een 
nieuw boekjesland op. 
Minder leuk is dat de op
lage erg klein blijkt en de 
prijs pijlsnel stijgt. 
Volslagen duidelijkheid 
over de uitgifte is overi
gens niet te krijgen. De 
eerste zegels van dit nieu
we land werden uitgege
ven onder de verantwoor
delijkheid van de Ver
enigde Naties. Dat is nu 
duidelijk niet het geval. 
De boekjes bevatten elk 
twee strips van drie onge
tande zegels. De waarde
aanduiding is in euro's 
(0.77) en in de locale 
muntsoort (45.00). Op de 
zegels staan acts met cir
cuspaarden. 

Kroatië 
Kroatische jlora 
De drie nieuwe boekjes 
van Kroatië, uitgegeven 

De driejIoMzeflels van Kroatië 

op 5 juni, werden al in 
het vorige nummer aan
gekondigd. Er is nu meer 
informatie. 
In het volkshed van Kro
atië luidt een versregel 
'Zolang de eik de storm 
trotseert...', waarmee 
aangegeven wordt dat de 
eikenwouden al genera
ties lang van groot be
lang voor de bevolking 
zijn. De drie belangrijk
ste soorten eiken zijn te 
vinden op de postzegels: 
de zomereik (Quercus ro
bur), de wintereik (Quercus 
petraea) en de steeneik 
(Quercus ilex). De eerste 
twee komen ook veel  al 
dan niet aangeplant  in 
ons land voor, de derde 
vinden we hoofdzakelijk 
in het Middellandse Zee
gebied. 
De drie zegels hebben 
waarden van 1.80, 2.50 
en 2.80 k. en zijn ook ver
krijgbaar in boekjes met 
tien stuks van elk. 

Koeweit 
Natuurwetenschappelijk 
Centrum 
Op 17 april was het pre
cies twee jaar geleden dat 
het Natuurwetenschap
pelijk Centrum van Koe
weit zijn deuren opende. 
De zorg voor het ecosys
teem van het Midden
Oosten staat er hoog in 
het vaandel. 
In een op diezelfde da
tum verschenen groot
formaat boekje wordt op 
dertien velletjes met 
steeds één zegel van 50 f. 
aandacht besteed aan de 
fauna van dit gebied. Af
gebeeld zijn het centrum 
zelf (op het eerste velle
tje) en dieren zoals de 
krokodil, de rivierotter, 
de pluvier, de kieviet, de 
inktvis, de zeester, de 
woestijnlynx, de tijger
haai, de woestijnvos, de 
vliegende hond, de leeu
wenvis en de torenvalk. 
De verkoopprijs van het 
boekje is 750 f, zodat er 
100 f extra voor het 
boekje betaald moet wor
den. 

Letland 
Olympische Winterspelen 
Pas laat kwam ik erachter 
dat de post van Letland 
zich tijdens de Internotio
nale Münchener Briefmar
kentafle 2002 presenteer
de met een speciaal post
zegelboekje. De uitgifte
datum was de eerste dag 
van deze manifestatie: 
7 maart. In het boekje 
bevinden zich zes zegels 
van 401. ('Olympische 
Winterspelen te Salt Lake 
City'). 

Seoul, Amsterdam, Helsinki 
Ook voor de inmiddels 
voorbije tentoonstellin
gen in Seoul (dag van uit
gifte: 2 augustus) en Am
sterdam (30 augustus) 
werden speciale postze
gelboekjes uitgegeven. 
Het is op dit moment nog 
niet bekend met welke 
zegels (zesmaal 401.) ze 
gevuld zijn. Ook een gro
te postzegelbeurs te 
Helsinki dit najaar wordt 
met een boekje vereerd. 

Maagdeneilanden 
Vissen 
In april zijn op de Britse 
Maagdeneilanden twee 
automaatboekjes met ze
gels uit de permanente 
serie 'vissen' verschenen. 
De inhoud bestaat uit 
viermaal 15 c. plus vier
maal 35 c. (boekje i) en 
viermaal 20 c. plus 
driemaal 40 c. (boekje 2). 

Nieuw Zeeland 
Herdruk 
Vorig jaar verscheen in 
NieuwZeeland een drie
tal boekjes met toeristi
sche motieven. Eén daar
van bevatte vijf zegels van 
$ 1.50 ('kanovaren op 
zee'). Van dit boekje is op 
24 juni een herdruk ver
schenen. Het herdrukte
ken is een zwarte kiwi op 
de achterzijde van de 
kaft. 

Norfolkeiland 
'Graskegelen' 
Op Norfolkeiland vindt 
jaarlijks het Bounty Bowls
toernooi plaats. Dit op 
het eiland populaire tijd
verdrijf was dit jaar zelfs 
aanleiding tot de uitgifte 
van een speciale postze
gel van 10 c. in boekjes 
van twintig zegels. Het 
volgnummer van dit op 6 
mei verschenen boekje 
nummer 8  is wat ver
warrend omdat een in ja
nuari uitgekomen boekje 
al nummer 10 was. De re
den hiervan is dat het 
boekje voor vorig jaar be
stemd was, maar dat Litho 
Photopress International, de 
plaatselijke drukker, het 
niet op tijd voor elkaar 
kreeg. 

'Locally made' 
Al een aantal jaren maakt 
het tot het Australië be
horende eiland zelf zijn 
postzegelboekjes. Locally 
made heet het dan, en het 
betreft een nogal eenvou
dige uitvoering met dun 
papier, éénkleurige vlak
druk en als perforatie een 
soort naaimachinedoor
steek. 
Inmiddels zijn er negen 
van deze boekjes versche
nen. Ze bevatten postze
gels van 5 of 10 c , het ta
riefvoor de eilandpost. 
Deze waarden zijn zó 
laag, dat de productie
kosten van 'gewone' 
postzegels er niet door 
gedekt zouden kunnen 
worden! Vandaar dus. De 
postzegels worden 
hoofdzakelijk gebruikt 
door plaatselijke bedrij
ven. 
Norfolk is ook maar een 
stipje in de Grote Oceaan 
(36 km^) met zo'n 2.000 
inwoners. Het voornaam
ste bestaansmiddel is het 
toerisme, waarmee ver
klaard is dat ze ook nog 
aardig wat gewone post
zegels nodig hebben. 

gels in een boekje van 
Oekraïne voorkomt. Het 
boekje verscheen op 25 
mei en bevat een blokje 
van vier zegels; 40, 70 en 
80 k. en 2.50 h. 

Uruguay 
Carnaual 
Pas in 1996 begon Uru
guay met de uitgifte van 
postzegelboekjes. In fe
bruari van dit jaar ver
scheen nummer zeven. 
Het staat in het teken van 
het vijftigjarig bestaan 
vanhetDAECPU, een 
soort nationaal carna
valscomité. Op de drie 
zegels zien we wat carna
valeske kledingstukken. 
En op de omslag maken 
twee maskers de bedoe
ling van het boekje al snel 
duidelijk. 
Het gaat om twee zegels 
van $5 en één van $ 12. 
De verkoopprijs van het 
boekje is niettemin $ 30. 
Het zijn zelfklevende ze
gels. Merkwaardig is dat 
de ook de dragende folie 
doorgeperforeerd is, zo
dat het een gepeuter kan 
zijn als men de zegels 
echt wil gebruiken. 

50. 
DAECPU 

De slang Elaphc situla is vanwege 
zijn Dlekken beter bekend onder de 
naam panterslang; het serpent is 
ook op de uoorzijde van het kajtje 
â ebeeld. 

Oekraïne 
Elaphe situla 
Het Latijnse Elaphe situla 
is de 'zondagse naam' 
waaronder de slang be
kend staat die op vier ze

Voorzijde van het carnaualsboekje Dan Uruguay. 

Verenigde Staten 
Love 
Behalve de tien op 7 juni 
in Amerika verschenen 
boekjes  als gevolg van 
de nieuwe tarieven  blijkt 
er op 25 augustus ook 
nog een liefdesboekje 
verschenen te zijn. Het is 
een zogenaamd vouw
boekje en het bevat twin
tig postzegels van 37 c. 

' k 

Al Local Postage Stamps 
2002 Bounty Bowls 
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De op 25 augustus in Amerika 
ucrschenen licfdeszegel: uitslui
tend uerknjgbaar in boekjes uan 
tuiintig stuks. 



DE DRIEGAATSPERFORATIES 
VAN HONGARIJE 

PTT produceerde dubieuze, maarfrankeergeldige zegels 
D O O R PETER V A N E S C H , D R U T E N 

Gedurende ruim drieëneenhalf 
jaar, om precies te zijn van 26 
februari 1921 tot en met 1 okto
ber 1924, w/erden bepaalde 
Hongaarse postzegels voorzien 
van een zogenoemde drie
puntsperforatie. Deze perfora
tie komt voor bij de volgende 
emissies: 

Type 'Maaiers' 
Type 'Parlement' 
Type 'Madonna' 
Dienstzegels 
Portzegels 

Volgens de Magyar Béyegek Mo
nograf aja [zeg maar de Hon
gaarse postzegelencyclopedie) 
komt de perforatie voor bij 106 
verschillende zegels. Slaan we 
er andere bronnen, zoals cata
logi op na dan zien we dat het 
aantal nogal wisselt: soms 
wordt een hoger getal ge
noemd, soms ook een lager. In 
tabel 7 wordt een overzicht ge
geven van de zegels zoals die in 
de Hongaarse gespecialiseerde 
catalogus worden genoemd en 
daarvan een notering worden 
voorzien. 
Bij de zegels in de typen 'Maai
ers', 'Parlement' en 'Madonna' 
zijn steeds de vijfde en zesde 
verticale rij geperforeerd. Dat 
gebeurde zodanig dat de punt 
van de geperforeerde driehoek, 
dus het bovenste gaatje, naar 
boven wijst. 
Bij de port en de dienstzegels 
zijn telkens de vierde en vijfde 
horizontale rij geperforeerd, en 
wel zodanig dat de punt van de 
geperforeerde driehoek naar 
rechtswijst. Een uitzondering 

Onder op de zegels van de hier afgebeelde typen komt de driehoeksperforatie (schema 's zie 
rechtsonder) voor De tabel rechts vermeld alle 105 MBA en Michelcatalogusnummers 

hierop vormen de zegels van i 
Korona en de 400 Korona; bij 
deze zegels kan het voorkomen 
dat het puntje van de geperfo
reerde driehoek naar beneden 
wijst. 

Er bestaat in verzamelaarskrin
gen nogal wat onduidelijkheid 
over het antwoord op de vraag 
waarom deze driehoeksperfora
ties werden aangebracht. Tot de 
geuite theorieën behoren 'spe
culatie', 'het tegengaan van 
speculatie', 'vervalsing', 'beveili
ging' en zo nog het een en an
der. Vaststaat m ieder geval dat 
de Hongaarse posterijen deze 
zegels met een toeslag van 
twintig procent hebben ver
kocht. Kennelijk redeneerde de 
post dat als er iets 'speciaals' 
voor verzamelaars werd ver
vaardigd, daarvoor best eenvijf
de meer mocht worden ge
vraagd. En zo gek was die rede
natie niet, want er moeten aar
dig wat mensen zijn geweest 
die dachten 'Dat kopen we 
mooi in flinke aantallen op, 
want misschien wordt dat ooit 
nog eens veel geld waard'. Bij 
de driegaatsperforaties is dus 
gewoon sprake van kopersbe
drog. 

Het lijkt daarmee een beetje op 
wat er enkele decennia later, in 
de jaren vijftig van de vorige 
eeuw, gebeurde toen de onge
tande versies van bepaalde ze
gels en blokken werden ver
kocht aan een select publiek: le
den van de verenigingen, die dit 
ongetande materiaal voor drie
tot tienmaal de nominale waar
de mochten kopen. Het gevolg 
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was dat de ledenaantallen flink 
groeiden, want velen wilden dat 
ongetande spul graag hebben, 
om het als ruilmateriaal voor 
hun buitenlandse correpson
denten te kunnen gebruiken. 
Toen Hongarije tot de CEPT 
toetrad moest deze praktijk 
worden verlaten. Daarvoor in 
de plaats kwamen blokken die 
niet voor frankering geldig wa
ren, een soort 'fantasieblokken' 
dus. Onnodig te zeggen dat die 
blokken postaal of nlatelistisch 

gezien volkomen overbodig zijn 
 en dus ook niet verzamelwaar
d igz i jn . 
Terug naar het onderwerp van 
dit artikel: de driepuntsperfora
ties. Het verschil van deze per
foraties en het ongetande, re
spectievelijk het fantasiemateri
aal is dat de zegels met de drie
puntsperforaties wèl frankeer
geldigheid bezaten. Of ze daar
mee ook het verzamelen waard 
zijn is iets dat we graag aan de 
verzamelaars zelf overlaten... 

.•. Mit Orei'pünkf/ochung wurden 1921—1924 eine Anzahl 
Schalterbogen der folgenden Ausgaben, auch Dienst und 
Portomarken dieser Jahrgänge, verausgabt, um dem spcfcu
lativen Aufkauf vorzubeugen; die Lochung traf die beiden 
mittleren waagerechten oder senkrechten Bogen/01/1011, ob f 921 
wurde diese Maßnahme als /v/ecklos wicdi'i luiliioqchcn 
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De 105 zegels met 

Frankeerzegels 
MBA Michel 
221 196 
224 19g 
228 203 
229 204 
230 205 
231 206 
232 207 
352 326 
355 32.9 
356 330 
357 331 
358 332 
359 333 
360 334 

, 361 335 
362 336 
363 337 
364 338 

Portzegels 
MBA Michel 
46 40 
49 43 
51 64 
52 65 
53 66 
54 67 

\ 55 79 
; 56 80 
1 57 81 
: 78 70 

Dienstzegels 
MBA Michel 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

driepuntsperforatie 

MBA 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
377 
381 
3 ^ " 
383 
384 
385 
386 

MBA 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

MBA 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 

MBA = Magyar Belyegek arjegyzéke 
Michel = MicheIca 

Michel 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
351 
355 
356 
357 
358 
359 
360 

Michel 
74 
72 
82 
73 
75 
83 
76 
77 
84 
78 

Michel 
8 
15 
16 
17 
t8 
I I 
12 

talogus OostEuropa 

MBA 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 

MBA 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

MBA 
21 
22 
25 
26 
27 
28 
29 

Michel 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
322 
323 
374 
375 
376 
377 
401 
378 
379 
402 

Michel 
85 
86 
87 
88 
92 
89 
93 
90 
94 
91 

Michel 
' 3 
14 
9 
10 
19 
2 0 
21 
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INDUSTRIEEL ERFGOED: 
MODERN VERLEDEN GERED 
Tien eigentijdse monumenten op een velletje 

In Nederland was pas sprake van een indus
triële revolutie toen na 1870 stoomkracht op 

grote schaal werd toegepast. In de jaren zestig 
van de vorige eeuw maakte de industriële pro

ductie plaats voor een ander soort handel: 
voortaan lag de nadruk op dienstverlening, 

transport en logistiek. Deze ommezwaai bete
kende niet alleen het einde voor een groot aan
tal traditionele bedrijven, maar ook werden ge-

D O O R N O O R T J E K R I K H A A R , H U I Z E N 

bouwen en machines in recordtempo afge
schreven. Nu kun kun je met pakhuizen, fa

brieken, mijnen en watertorens méér doen dan 
afbreken alleen, maar het duurde even voordat 

dit besef doordrong. Het jaar 1996 werd het 
'jaar van het Industrieel Erfgoed', een term 

waarmee zowel gebouwen als machines wor
den aangeduid. Op 23 september 2002 brengt 
TPC Post het velletje 'Industrieel Erfgoed' uit. 

Botterwerf Spakenburg (1696) 
Op het IJsselmeer vingen bot-
terschepen 'hoog in de kop en 
laag in de kont' jarenlang bot. 
Op de hellingh in Spakenburg 
werden soms wel tweehonderd 
schepen perjaar onderhouden. 
Vooral het afschrapen van de 
schaaldiertjes die zich aan de 
romp hadden vastgezet was 
een tijdrovend werK. De eige

naar van de botterwerf had het 
niet alleen daarmee zwaar: er
ger was dat veel schippers pas 
betaalden als hun vangst vol
doende had opgebracht. Na de 
afsluiting van de Zuiderzee ging 
het bergafwaarts met de visse
rij; de werf raakte in verval. In 
1992 nam de gemeente de zaak 
over. De werf werd tussen 1992 
en 1998 grondig gerestaureerd. 

Kalkovens Dedemsvaart (1820) 
Toen de eerste stenen wonin
gen in Dedemsvaart werden ge
bouwd, groeide de vraag naar 
schelpkalk: een mengsel van 
veertien delen schelpen en één 
deel antraciet dat in ovens werd 
gebrand en later in een leshuus 
moest afkoelen. Het duurde ze
ker drie dagen voordat de schel
pen geheel waren doorgebrand. 

'Als er geen trek in de lucht zat', 
moest men zelfs nóg langer ge
duld hebben. De import van 
goedkope (steen) kalk en de op
komst van de cementindustrie 
luidden aan het einde van de ja
ren zestig van de vorige eeuw 
het einde in van de kalkovens in 
Nederland. De kalkovens zijn 
gerestaureerd en in het leshuus 
is nu een oudheidskamer. 

Stoomgemaal Cruquius (1849) 
Haarlem, Amsterdam en Lei
den wilden wel af van hun 'wa-
terwolf, de Haarlemmermeer, 
in 1849 werd begonnen met het 
wegpompen van de achthon
derd miljoen kubieke water van 
dit meer, dat al voor vele over
stromingen had gezorgd. 
Drie jaar lang werkten drie 
stoomgemalen aan één stuk 

door om die klus te klaren. 
Voor het gemaal De Cruquius 
werd de grootste stoommachi
ne ooit gebouwd. In 1932 blies 
deze machine haar laatste 
stoom uit. Zeventig jaar later 
draait dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers De Cruquius weer. 
Niet langer op stoom, maar nu 
dankzij een nieuwe, hydrauli
sche aandrijving. 
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Mijnschacht Heerlen (1898) 
Tussen 1899 en 1927 werden in 
Zuid-Limburg elf particuliere 
mijnen en staatsmijnen in ex
ploitatie genomen. In luttele ja
ren veranderde een tot dusver 
ongerept boerenlandschap in 
een sterk verstedelijkt mijn-
bouwgebied. Misschien nog 
wel sneller werd in de jaren 
zestig van de vorige eeuw de 

mijnindustrie weer ontmanteld. 
In 1974 gingen de laatste mij
nen. Oranje Nassau I en Julia, 
dicht. De 'Oostelijke Mijn
streek' werd 'Parkstad Lim
burg'. Het schachtgebouw met 
ophaalmachine van schacht II 
van Oranje Nassau I m Heerlen 
herinnert ons nog aan een tijd 
waarin vele kompels onder de 
grond zwoegden. 



Zoutboortoren Hengelo (1918) 
Dankzij een baron in Delden 
die helder drinkwater zocht, 
ontstond de Nederlandse zout-
industrie. Al borend stuitte men 
op een dikke, harde zoutsteen-
laag. Na de Eerste Wereldoor
log werd bij Boekelo een zoge
naamde 'open pannen'-fabriek 
gebouwd. Er waren zes 'open 
pannen' (platte, ijzeren bakken) 

Al in rSSSHcrclin.Ni-iUi Q 
landsi' hcxlcm /out ge O 
vonden, maar pas m lyl^ 9 _. ^ _ ^ 

1 O € 0 . 7 Q 
ging men <)\er tot (Ic win Q ^» ^ ' ' 3 7 
ning ervan. De/ontboot O 
toren in Hoeki-io vv as de 
eerste. Na de aanleg \ in 
het T\v enlekanaal \v erti 
Hengelo de belangrijkste f 
zoutstad. (1918) 

met een oppervlakte van i84m^ 
in gebruik. Boorinstallaties in 
houten, zwart geteerde torens 
boorden de zoutlagen aan. 
Deze torens staan nog her en 
der in het Twentse landschap, 
maar worden niet meer voor de 
wining gebruikt. Eén toren werd 
het clubhuis van een hockey
club, een andere dient als VW-
kantoor. 

Windmotor Weidum (1920) 
Wie ze in het landschap ziet 
staan waant zich plotseling in 
een Amerikaanse Western. Maar 
dat is te romantisch gedacht, 
want het gaat om prozaïsche 
bouwwerken. De Amerikaanse 
Windmotor is uitermate ge
schikt voor streken waar geen 
elektriciteit is, omdat hij zich
zelf kan regelen naar windrich

ting en windsterkte. Vooral om 
die reden verving men in Fries
land veel ouderwetse, houten 
molens vervangen door deze 
stalen Amerikaanse Windmoto
ren. Ze dienen nu als monu
menten van de bemalingge-
schiedenis van Friesland. De 
molen in Weidum werd geres
taureerd en wordt nu gekoes
terd als industrieel erfgoed. 

Steenfóbriek Zevenaar (1925) 
Eén van de oudste Nederlandse 
monumenten, gemaakt van 
baksteen is de Ridderzaal in 
Den Haag, die in de dertiende 
eeuw werd gebouwd. De bak
steenindustrie kwam pas later 
goed op gang. In 1487, het jaar 
waarin Zevenaar stadsrechten 
kreeg, wordt melding gemaakt 
van een stadssteenoven in deze 

Gelderse plaats. Eind negen
tiende eeuw werd daar de 
steenfabriek De Panoven ge
bouwd met zijn ronde ziezag-
oven. Deze was in bed rijf tot 
1982 en kreeg daarna een nieu
we bestemming als museum. 
Bezoekers kunnen de Aberson 
vormbakpers uit 1905 nog aan 
het werk zien of met de kleine 
pers (K800) stenen bakken. 

Nederland 
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In 1926 is de eerste steen 1 
gelegd voor het nieuw c 
kantoorgebouw van 
brouwerij De D n c Hocf-I 
ijzers. In het brouw huis F 
uit 1930 staan de k o p e r e n ! 
ketclopstcllingcn die 
kenmerkend zijn voor d e l 
industriële brouwwijze 
van bier uit die tijd. 

Bierbrouwerij Breda (1926) 
Omstreeks 1850 kon elke stad 
of dorp m Noord-Brabanten 
Limburg wel bogen op het bezit 
van één of meer brouwerijen. 
De komst van het ondergistend 
bier had tot gevolg dar er nogal 
wat veranderde in het brou-
wersbedrijf en dat er flink 
moest worden geïnvesteerd. De 
grotere brouwerijen konden 

daardoor de ene na de andere 
kleine concurrent overnemen. 
In het brouwhuis van De Drie 
Hoefjzers in Breda zijn nog 
steecfs de (kostbare) koperen 
ketelopstellingen uit die tijd te 
zien. Ook de open gistkuipen 
en de ijzeren en aluminium la-
gertanks (die omstreeks 1900 
hun intrede deden) zijn in dit 
brouwhuis bewaard gebleven. 

Waterzuivering Tilburg (1927) 
In 1927 bouwde de gemeente 
Tilburg een mechanische riool
waterzuivering aan de Hoeven-
se Kanaaldijk in het oosten van 
de stad. Hier werd het rioolslib 
door bezinking van water ge
scheiden. Tien jaar later werden 
door de waterzuivering proeven 
genomen met een biologisch 
proces waarbij bacteriën het 

vuil in het water afbreken. Het 
bleek zo goed te voldoen dat 
men in de jaren vijftig volledig 
overstapte op biologische zui
vering. Waterschap De Dommel 
heeft nu plannen voor nieuw
bouw en zal onderdelen van de 
oorspronkelijk installatie daarin 
inpassen. Een aantal tanken, de 
borstelbeluchting en het labora
torium blijven bewaard. 

Jaknikker Schoonebeek (1947) 
Toen in de Tweede Wereldoor
log in de buurt van Schoone
beek aardolie werd ontdekt, de
den de Nederlanders er alles 
aan om te voorkomen dat de 
Duitsers van de vondst zouden 
profiteren. En dat lukte: pas na 
de oorlog werd de olie geëxploi
teerd en werd de jaknikker een 
bekende verschijning in het 

Drentse landschap. Een jaknik
ker is een plunjerpomp met een 
stangenstelsel dat met behulp 
van een bovengrondse elektro-
of verbrandingsmotor wordt 
aangedreven. 
In 1996 werd het winnen van 
olie gestaakt en verdwenen de 
jaknikkers uit het landschap. In 
Schoonebeek is nog een exem
plaar te zien. 



IMA-
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 

In het de vorige afleve
ring van deze rubriek 
beeldden we een maxi-
mumkaart van prinses 
Maxima af; deze kaart 
van prins Willem-Alexan
der is een volwaardige va
riant. 

Nieuwe postzegeluitgif
ten vormen de directe 
aanleiding tot het maken 
van maximumkaarten. 
Actieve filatelisten letten 
daarbij ook op bijzondere 
stempels die het verza
melen waard zijn. De 
maximafilist probeert 

door stempels te combi
neren met postzegels en 
kaarten een bepaalde 
'meerwaarde' te berei
ken. Het is zoeken naar 
de beste, of liever maxi
male overeenstemming 
met postzegels. Als de 
postzegels al eerder zijn 
verschenen zijn er ook 
goede maximumkaarten 
te maken. 
Een prima voorbeeld is 
het tentoonstellingstem
pel voor de Dag van de 
Jeugdfilatelie 2000 in Ze
venhuizen [i]. De combi
natie met de briefkaart 
van een van de vier mo
lens van Zevenhuizen 
met de 'creatieve verras
singszegel' uit 1998 le
vert een schitterende 
maximumkaartop. Zo'n 
zelfde kaart op het thema 
'molens' kon het jaar 
daarvoor al gemaakt wor
den met het tentoonstel
lingstempel van Philex-
France [2]. 
Tot de jaarlijks terugke
rende hoogtepunten van 
de Nederlandse filatelie 
behoort De Filateliebeurs in 

de Pandahallen in Nieuw-
Loosdrecht. Afgelopen 
jaar leverde de beurs twee 
speciale stempels op, 
beide met een afbeelding 
van een panda [3, 4]. Ge
combineerd met de post
zegel van het Wereldna-
tuurfonds uit 1984 op een 
kaart met een pandabeer 
leverde dat eveneens een 
fraaie maximumkaart op. 
Een andere postzegel, die 
met een panda uit 1971, 
kon niet worden ge
bruikt, want bij maxima-
filie is een van de eisen 
dat de gebruikte zegel 
nog frankeergeldig is en 
dat zijn alleen de na 1976 
verschenen Nederlandse 
postzegels. 
Eenvoudig te combineren 
zijn stempels en postze
gels waarvan de afbeel
ding meteen herkenbaar 
is. HetErasmusstempel 
van de tentoonstelling 
Rotterdam 2001 was sa
men met de zegel uit 
1988 en een moderne 
kaart van het standbeeld 
van Erasmus goed voor 
een mooie maximum

kaart [5]. De combinade 
met een oude prentbrief-
kaart van het standbeeld 
voor Restaurant Erasmus 
leverde een interessant 
tijdsdocument op, dat het 
ook beter doet bij ten
toonstellingen [6, 7]. De 
eerdere zegel uit 1969 van 
Erasmus kon niet worden 
gebruikt vanwege de 
hiervoor al genoemde eis 
dat de zegels frankeer
geldig moeten zijn. 
Andere voorbeelden van 
visueel snel herkenbare 
combinaties van stem
pels, zegels en kaarten 
zijn die van de politiepet 
('platte pet') en de kin
derzegel uit 1985 [8] en 
de telefoon op het recen
te stempel van de Brief-
marken-Messe van Essen 
[9] met de zegel uit 1981 
('100 jaar PTT-diensten'). 
Het wordt anders als het 
stempel niet rechtstreeks 
betrekking heeft op de 
postzegels. Dan moet er 
gezocht worden naar ele
menten van overeenstem
ming en dat vereist filate-
listische kennis en speur

werk. Zo was het pro
bleem bij het stempel van 
Plantijn (maart 2002, 
Antwerpse postzegel-
beurs NIPA) dat er geen 
Nederlandse zegels ver
schenen zijn die aan 
Plantijn of Antwerpen ge
wijd zijn. Toch kon er een 
maximumkaart gemaakt 
worden [10]: met de ze
gel uit 1977 ('Delftse bij
bel') en een originele 
prentbriefkaart van Plan-
tijns drukkerij. In het 
midden van de kaart zien 
we Plantijn zelf, die ook 
in het stempel staat. Het 
stempel toont ook een lo
den letter 'a', die even
eens op de postzegel 
staat. Het opengeslagen 
boek hnks met gotische 
letters komt terug in de 
letters op de postzegel 
met de twee loden letters 
'a' en 'b'. Op de kaart is 
de werker links achter 
Plantijn bezig de loden 
letters aan te drukken in 
het zetsel. Een moeilijke 
opgave, maar een origi
nele maximumkaart als 
resultaat. 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Australië 
Van de Australische enve
lop, gewijd aan de Royal 
Australian Engineers (ge
meld in het vorige num
mer van 'Filatelie') kan ik 
u nu een afbeelding laten 
zien. 

Canada 
Er zijn heel veel nieuwe 
Canadese prentbriefkaar-
ten te melden, allemaal 
met een Port Betaald-
aanduiding en geschikt 
voor verzending over de 
gehele wereld. Voor the
matische verzamelaars is 
het goed om te weten dat 
al deze kaarten ook los 
verkocht worden, voor 
$ 1.49 per stuk. 

Er zijn twee series van 
tien voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met fo
to's van toeristisch inte
ressante plaatsen. Het 
zegelbeeld van elke kaart 
is een verkleinde versie 
van de beeldzijde, met 
daarnaast de tekst 'Port 
Betaald' in het Engels en 
Frans op een rood-blau-
we ondergrond met een 
Maple Lea/(Canada's na
tionale symbool). De fo
to's op de beeldzijde zijn 
afgedrukt op een witte 
ondergrond met een ge
kleurde rand daarom
heen. Aan de bovenkant 
staat een grijs of zwart 
blok met de tekst Canada. 

De serie 2 o oiTourist At
tractions bevat afbeeldin
gen van: 

Butchart Gardens (BC) 
Apple Blossom Festival (NS) 
White Pass (YT) 
Sugar Bushes (QC) 
Nia^ara-on-the-Lake (ON) 
The Forks (MB) 
Barkeruille (BC) 
Tulip Festival (ON) 
Auyuittuq National Park, 
Numavut 
Signal Hill (NF) 

De serie 20o2Tourist 
Attractions toont: 

Yukon Quest (YT) 
Northern Lights (NT) 
The Icefields Parkway (AB) 
Stanley Park (BC) 
Head-Smashed-ln Buffalo 
Jump (AB) 
Agawa Canyon (ON) 
Old Port ojMontreal (QC) 
Sajjuenay Fjord (QC) 
Kings Landing (NB) 
Peggy's Cove (NS) 

En dan is er een serie van 
21 toeristische prent
briefkaarten die op de 
beeldzijde een kleurenfo
to hebben en op de adres-
zijde een zegel met de 
Canadese vlag op een 
rood-blauwe Maple LeaJ-
ondergrond. In deze 
reeks zijn de onderwer
pen: 

Garibaldi Mountain, near 
Sqamish (BC) 
Tuktoyaktuk Child 
Ste-Anne de Beaupre'Basilica 
(QC) 
BajQfin Island 
Mountain ojice 
Iceberg at Salt Harbour (NF) 
L'anse aux Meadows (NF) 
Atlantic Ocean Lobsters 
Peggy's Cove Lighthouse 
(NS) 
Lunenburg Fishing and Ship
building Port (NS) 
Bluenosell(NS) 
Cape Breton Island (NS) 
Metropolitan Halijax (NS) 
Head Harbour Lighthouse 
(NB) 
Toronto Skyline at Twilight 
(ON) 
Aerial ofToronto, CN Tower 
(ON) 

verkoopprijs bedraagt 
€0.76. 

Een soortgelijke envelop, 
maar dan voor het depar
tement Lot, verscheen op 
27 mei. In het zegelbeeld 
(€0.46) ziet men het te
gen een rotswand ge
bouwde stadje Rocama-
dour. 

Mijn correspondent 
kocht deze envelop begin 
juni, en kreeg op het kan
toor te horen dat hij in
derdaad net verschenen 

Aerial ofToronto Islands 
(ON) 
Canada Place Terminal, 
Vancouver (BC) 
Vancouver Skyline and 
Canada Place (BC) 
B.C. Place at Night, Van
couver (BC) 
Victoria Harbour (BC) 

Tenslotte zijn bij de Tul
pen-emissie van dit voor
jaar vier voorgefrankeer
de prentbriefl<aarten uit
gebracht. De beeldzijde 
en het zegelbeeld ('Port 
Betaald') tonen foto's van 
de tulpen City ojVancou-
ver, Monte Carlo, Ottawa en 
The Bishop. 
Ook deze kaarten kosten 
$ 1.4g per stuk en kunnen 

Frankrijk 
Op 5 april 2002 werd een 
Prét-a-poster-envelop uit
gegeven met in het zegel
beeld het Romeinse amfi
theater in de stad Nimes 
(€0.46). De envelop is 
niet op alle Franse post
kantoren te koop: men 
vindt hem alleen aan de 

naar alle bestemmingen 
ter wereld verstuurd wor
den. 

loketten in het departe
ment Gard en natuurlijk 
bij de filatelistische 
dienst van La Poste. De 

Een derde envelop, met 
het zegelbeeld 'De vuur
toren van Collioure' (een 
schilderij van André De-
rain) is speciaal bedoeld 
voorverkoop binnen het 
departement Pyrénées-
Orientales. In tegenstel
ling tot de enveloppen 
met lokale bijdruk die ik 
vorige maand noemde, 
zijn deze enveloppen in 
elk geval officiële uitgif
ten. 

Toen op 27 mei een voor
gefrankeerde prentbrief-
kaartwerd uitgebracht 
met op de beeldzijde der
tien spelers van het Fran
se elftal, kon men nog 
niet vermoeden dat de re
gerend wereldkampioen 
de eerste ronde van het 
WK niet zou overleven. 

De kaart meet 105 bij 210 
mm en is voorzien van 
een afdruk van de ronde 
WK-zegel, zonder waar
de-aanduiding. Onder 
het zegelbeeld staat 'Port 
betaald' in het Frans, En
gels en Spaans. Het be
schrijfbare gedeelte van 
de kaart is vormgegeven 
als een voetbalveld. Los 
kostte deze kaart €0.90 
en bij aankoop van meer 
exemplaren betaalde men 
€o.8o per stuk. 
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V ?n-

lerland 
Het postkantoor (GPO) 
van Dublin, dat gebouwd 
werd in 1814, speelde een 
belangrijke rol in de ge
schiedenis van het ei
land. Het was bijvoor
beeld de plaats waar in 
1919 de Ierse onafhanke
lijkheidsverklaring werd 
voorgelezen. 

een briefl<aart in de reeks 
'Bescherm de bedreigde 
dieren en planten'. Het 
zegelbeeld toont de or
chidee Frauenschuh 
(€0.51). Eris vijfldeuren 
offsetdruk gebruikt. 

De oplage bedraagt i mil
joen stuks, waarvan 
100.000 met een bijdruk 

Aan dit gebouw is een se
rie van zes prentbrief-
kaarten gewijd, die ver
kocht worden voor €i.-
per stuk en voorgefran
keerd zijn voor verzen
ding over de hele wereld. 

Luxemburg 
De nieuwste Luxemburg
se briefkaart heeft geen 
waardeaanduiding in 
euro, maaralleen de let
ter 'A'. 

ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Gmunden 
Junior 02. 

Verder verscheen een en
velop ter gelegenheid van 
het 175-jarig bestaan van 
de Oostenrijkse Tuin-
bouwmaatschappij. 

t 
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De kaart, met in het ze
gelbeeld een dorps- of 
stadsgezicht, is gedrukt 
in donkerblauw op wit 
karton. 

Oostenrijk 
In Oostenrijk verscheen 

Portugal 
Portugese briefkaarten 
zijn tegenwoordig op de 
voor- of achterzijde voor
zien van een barcode. 
Deze moet bij verkoop 
gescand worden, zodat 
de juiste prijs berekend 
wordt. Rechts naast het 
zegelbeeld staat tegen
woordig ook een optisch 
leesbare codering, die 
waarschijnlijk dient voor 
het herkennen van Priori-
ty-post. Voor zover be
kend was de eerste brief
kaart met barcode de 
kaart ter herdenking van 
100 jaar elektrische tram 
in Lissabon (2001). De 
barcode staat verticaal af-

Dl 

gedrukt op de achterzijde 
in de rechterbovenhoek. 
Op I december 2001 ver
scheen een briefkaart 
(€0.26/ 53 e.) ter gele
genheid van de Dag van 
de Postzegel, met het 
portret van Pedro Ho-
mem de Melo. Barcode 
horizontaal, rechts ach
ter. 

Een kaart die in februari 
uitgegeven werd met de 
emissie 'Vogels uit Portu
gal III' heeft als zegel
beeld de postzegel van 
€0.28 met een afbeelding 
van de Andonnha do Mar. 
Bij deze kaart is de verti
cale barcode te zien in de 
linkerbovenhoek van de 
adreszijde. 

Het 125-jarig bestaan van 
het Dofla Estefania-zie-
kenhuis werd op 11 april 
2002 herdacht met een 
geïllustreerde briefkaart 
van €0.28. Barcode hori
zontaal, rechts achter. In 
het zegelbeeld en als illu
stratie op de linkervoor
zijde is een foto uit 1926 
gebruikt. 
De CliniClowns waren toen 
vast nog niet bekend, 
maar op de foto is wel 
een van hun voorgangers 
te zien! 

Slovenië 
Ter gelegenheid van de 
Paralympische Spelen in 
Salt Lake City (7 tot en 
met 16 maart 2002) ver
scheen in Slovenië een 
briefkaart ('postbode op 
fiets', 5.50 k.) met het 
beeldmerk van de Spelen 
en afbeeldingen van ski
ërs, ijshockeyers en 
sleeërs. 
Een serie van negen 
briefkaarten uit 2001 
('Sloveense vlag', I 

5.50 k.) met foto's van 
kastelen is aan de achter
zijde opmerkelijk be
drukt. Daarop zien we 
een kaart van Slovenië 
waarop de plaatsen van 
de negen kastelen zijn 
aangegeven. De plaats 
van het kasteel dat aan de 
voorzijde afgebeeld is, is 

op de achterzijde vet ge
drukt. 

De Sloveense kaarten 
kosten 8.30 k. per stuk 
en zijn gedrukt op wit 
karton met gekleurde ve
zels, waarvan sommige 
onder ultraviolet licht op
lichten. 
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NEDERLANDSE FILATELISTISCHE VERENIGING VOOR 
OORLOGSGESCHIEDENIS KOMT VAN DE GROND 

Op 22 juni 2002 vanaf 10 
uur was de vergader
ruimte op het Bondsbu
reau open voor het ont
vangen van belangstel
lenden voor de op te 
richten Studiegroep WO 1 
en II. 
Het merendeel van de fi
latelisten was ruim voor 
elf uur aanwezig om 
meegebrachte (deel)ver-
zamelingen te bewonde
ren en het enthousiasme 
voor hetzelfde verzamel-
gebied met anderen te 
delen. 
Om even over 11 heette 
de secretaris van de 
NBFV, Dick van der Zee, 
de aanwezigen welkom 
en vertelde op welke wij
ze het plan voor een Ne
derlandse studiekring, 
gewijd aan de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog 
was opgekomen. 
Begin 2002 werden vra
gen uit Nederland en 
België, met betrekking 
tot het bestaan van een 
vereniging die zich bezig 
houdt met de de posthis-
torie rond de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog 
door hem verzameld. 
Vanuit het Bondsbestuur 
werd hem volmacht ge
geven dit verder uit te 
werken. Dit heeft geleid 
tot een algemene oproep 
in het maandblad Filate
lie en een oproep op de 
website van de NBFV aan 
Nederlandse belangstel
lenden zich te melden bij 
de secretaris. 
Eind mei was het aantal 
geïnteresseerden achten
dertig. Meer dan genoeg 
animo om een eerste ont
moeting te organiseren 
op 22 juni 2002. Onder
tussen is de interesse op
gelopen naar 55 perso
nen. 

Veel van de aanwezigen 
kenden elkaar. Teneinde 
eenieder bekend te ma
ken met de interesse van 
de ander werd besloten te 
starten met een kennis-
makingsronde. Elke aan
wezige kreeg maximaal 
drie minuten om zichzelf 
en zijn hobby te presen
teren. 
Hier bleek dat het inte
ressegebied met betrek
king tot het centrale on
derwerp 'WO I en IF zeer 
uiteenlopend is en dat er 
duidelijk sprake is van 
een breder gebied, zich 
strekkend van ver voor de 
Eerste Wereldoorlog tot 
aan heden. 
De benaming Studiekring 
WO l en II is te beperkt. In 
de discussie kwamen na
men van buitenlandse or
ganisaties op dit terrein 
naar voren. Omdat een 
van de uitgangspunten 
een nauwere samenwer
king met gelijke organi
saties buiten Nederland 
is, werd gezocht naar een 
nieuwe overkoepelende 
benaming. Na wat door

strepen en toevoegen 
kwam al snel naar voren 
dat de benaming Dutch 
Philatelic Society oJWarhis-
tory kon rekenen op een 
nagenoeg unanieme 
goedkeuring. 
Als Nederlandse bena
mingwerd Nederlandse Fi
latelistische Vereniging uoor 
Oorlogsgeschiedenis (NFVO) 
aanvaard. 
Als de NFVO zal de nieu
we organisatie zijn verde
re bekendheid opbou
wen. 
Over de vorm van de 
nieuwe Nederlandse or
ganisatie werd levendig 
gediscussieerd, waarin 
de voors en tegens van de 
diverse juridische con
structies werden be
schouwd. Uiteindelijk 
werd gekozen voorlopig 
even nog niet te spreken 
van een officiële vereni
ging, maar van een ver
eniging 'in oprichting' 
(i.o.). 
De vijf tijdelijke bestuurs
leden werden met een 
hartelijk applaus be
noemd. Het zijn de heren 

Worfd War II 

E.A.R.BakkeruitHille-
gom, H.C. Dütting uit 
Hillegom, G.C.IVl. Gaorthuis 
uit Nieuwegein, H.R. 
Holdijk uit Dronten en 
J.P.G. uan der Meer uit Leus
den. Dit vijftal zal de vol
gende bijeenkomst van de 
NFVO voorbereiden en een 
aantal punten voor de 
agenda nader uitwerken. 
Nadat nogmaals iedereen 
de gelegenheid kreeg zijn 
indruk van de bijeen
komst naar voren te 
brengen, werd deze om 
14.45 uur door de Bonds
secretaris afgesloten, 
met dank aan ieders bij
drage tijdens deze verga
dering. Er was tijd vrij ge
maakt om voor en tijdens 
de lunch het onderwerp 
te bespreken. Hiervan 
werd dankbaar gebruik 
gemaakt, zodat eenieder 
met een 'goed' en 'ge
vuld' gevoel aan het 
weekend kon beginnen. 
Dank voor de genoten 
gastvrijheid dient te wor
den uitgesproken aan de 
NBFV en dan met name 
aan de twee dames die 
behalve de koffie ook de 
voortreffelijke lunch heb
ben verzorgd. 
Mocht u na het lezen van 
zoveel enthousiasme tot 
de ontdekking komen dat 
u belangstelling heeft en 
wilt meedoen, dan kunt u 
zich melden: via e-mail 
secretaris(ó)nbfu.n! of 
schriftelijk op het adres 
van het Bondsbureau (zie 
colofon). 

Behalve de vermelding 
van uw persoonlijke ge
gevens willen we graag 
een korte omschrijving 
hebben van uw specifieke 
verzamelgebied, dat - en 
dat spreekt bijna vanzelf-
natuurlijk op enigerlei 
wijze in verband moet 
staan met het hier ge
noemde thema. 
Dick van der Zee 

BEKERTOERNOOI 
NBFV 2003 

Het bekertoernooi van 
2003 wordt op zondag 23 
februari 2003 door filate-
listenvereniging 'Novio-
post' uit Nijmegen geor
ganiseerd en wel in de za
len van het wijkcenrum 
De Klokketoren in Nijme
gen tijdens de grote ten
toonstelling/ruilbeurs 
Postzegel-totaol. 
Er wordt achter de scher
men al hard gewerkt om 

het toernooi rond te krij
gen. Het deelnemeraan
tal is bekend, maar er is 
nog ruimte voor nieuwe 
aanmeldingen. 
Na afloop van het vorige 
bekertoernooi waren de 
deelnemers, de jury en 
het publiek erg enthou
siast. Het toernooi geeft 
een extra dimensie aan 
het begrip postzegelver-
zamelen: het is leerzaam 
en educatief voor de be
zoeker en de deelnemer 
krijgt de kans zijn kennis 

over een bepaald onder
werp te tonen. Het deel
nemen is gratis en het 
eventueel benodigde 
diamateriaal wordt door 
het Audio Visueel Cen
trum (AVC) van de Bond, 
op aanwijzingen van de 
deelnemer, gratis ver
vaardigd. 
De voordrachtwedstrij
den beslaan zowel de the
matische, als de algeme
ne filatelie en worden 
door een deskundige jury 
beoordeeld. Behalve de 

eeuwige roem ontvangen 
de winnaars van beide 
groepen de felbegeerde 
wisselbeker. 
Heeft u interesse in even
tuele deelname en bent u 
lid van een bij de Bond 
aangesloten vereniging? 
Neem dan contact op met 
de organisatie van 'No-
viopost', de heer 
P.J.M. Grutters, telefoon 
024-3556644. Hij kan 
een en ander toelichten 
en u ook een reglement 
ter hand stellen. 

http://www.nbfv,nl
mailto:bibliotheek@nbfv.org


HOOGSTE TIJD VOOR 
EEN JEUGDAFDELING! 

De stichting JeugdFilate-
lie Nederland maakt zich 
ai jaren sterk om de toe
komst en het voorbe
staan van de filatelie vei
lig te stellen door de 
jeugd enthousiast te ma
ken voor onze hobby. 
Want de toekomst van de 
filatelie ligt in uw en 
onze handen. Waarom? 
Omdat ook u, net als vele 
anderen, al tijdens uw 
jeugd verknocht bent ge
raakt aan postzegels door 
toedoen van opa, oma, 
vader, moeder of vriend
je. Het doorgeven van 
onze hobby aan de jeugd: 
het is een noodzaak! 

Hulp hard nodig 
Flippo's, Pokémon-kaar-
ten - wie kent ze niet? De 
verzamelwoede en spaar
zin is er nog steeds, zo
lang de jeugd er maar 
mee wordt geconfron
teerd en hun interesse 
hiervoor wordt opge
wekt. Nu hebben we als 
organisatie geen O'Laxjs 
die de verzamelobjecten 
zo kwistig kan rond
strooien via hun zakjes 
chips. Maar we hebben 
gelukkig wel tal van fila-
telieverenigingen met 
veel enthousiaste en ge
dreven mensen. Mensen 
die nog elke dag van hun 
hobby genieten en hope
lijk hun plezier en en
thousiaste actief willen 
doorgeven aan de jeugd. 
Want als wij willen dat 
mensen ook in de toe
komst nog volop kunnen 
genieten van de hobby 
'postzegels verzamelen', 
dan zullen en moeten wij 
actie ondernemen voor
dat we met uitsterven 
worden bedreigd. Geza
menlijk moeten wij er
voor zorgen dat nieuwe 
generaties vut-ters, derti
gers en de jeugd in con

tact komen en geboeid 
raken door de postzegel. 
Daarom hebben wij uw 
hulp hard nodig. 

Taak van het bestuur! 
Van alle postzegelvereni
gingen in Nederland 
heeft slechts de helft een 
jeugdafdeling. Er is dus 
nog veel te doen aan het 
'doorgeven van onze 
hobby'. Een mooie uitda
ging voor het bestuur van 
uw vereniging. Want het 
doorgeven van onze hob
by is net zoals de veiling, 
de rondzending, de ver
enigingsavonden, filate-
listische vorming, leden
werving een primaire 
taak van het bestuur. Het 
liefst zouden wij dan ook 
zien dat elke vereniging 
en dus ook de uwe een 
jeugdafdeling heeft. 
Een in de praktijk bewe
zen stappenplan voor het 
oprichten van een jeugd
afdeling is beschikbaar 
bij JFN. Misschien heeft 
uw vereniging al vele po
gingen gewaagd of is de 
jeugdafdeling ter ziele 
gegaan om ongetwijfeld 
zeer goede en gefundeer
de redenen. Wij begrij
pen in dat geval uw ver
slagenheid. Maar omwil
le van de goede zaak: laat 
u zich er met van weer
houden dit initiatief 
(nogmaals) leven in te 
blazen. Laten we de toe
komst in eigen hand ne
men want... waar een wil 
is, is een weg... is succes. 
Gegarandeerd. 
We hopen van harte dat u 
deze noodkreet naar vo
ren wilt brengen op de 
volgende bijeenkomst 
van uw vereniging! 
Kees van Kempen 
Voorzitter Jeu^dFilatehe 
Nederland 
en 

Frans Leijnse 
Commissaris Filatelistische 
Vorminfl en Jeu^dzaicen 
NBFV 

EVEN VOORSTELLEN: 
DICK VAN DER ZEE 
Met ingang van het juli/augustusnummer van 'Filate
lie' treft u op deze plek een artikeltje aan waarin men
sen die voor de Bond werken zich voorstellen. Ze ver
tellen wat over zichzelf, over hun functie binnen de 
bond, over de plannen voor de toekomst en natuurlijk 
over filatelie. Als tweede in de rij komt de secretaris 
aan het woord. 

'Na een werkzaam en be
wogen leven in de lucht
vaart en de computerin
dustrie kwam voor mij op 
57'/2 jarige leeftijd de 
pré-vut. Dat betekent tijd 
te over voor mijn grote 
luchtvaarthobby, het ma
ken van schaalmodellen 
en het verzamelen van 
luchtvaartdocumentatie. 
Van elk vliegtuigtype heb 
ik een dossier aangelegd 
en in elk daarvan zit te
genwoordig een apart 
blad met postzegels en 
poststukken die te maken 
hebben met dat vliegtuig. 
Eind ig68 kreeg ik be
langstellingvoor de fila
telie en werd ik lid van de 
pas opgerichte vereni
ging Eemland in Soest. 
Na mijn verhuizing naar 

Naam: Dick uan der Zee 
Functie: Bondssecretans 
Leeftijd: 67 
Beroep: ex organisatie
adviseur informatica 
Woonplaats: Leusden 

Leusden raakte ik in 1990 
betrokken bij de oprich
ting van een locale post
zegelvereniging, die als 
'De Loupe', Leusden bij 
de Bond is aangesloten. 
Binnen deze vereniging 
houd ik mij bezig met het 
clubblad, dat een grote 
(inter)nationale bekend
heid heeft om zijn filate
listische artikelen. Daar
naast ben ik als docent fi
latelistische vorming ac
tief en heb ik de functie 
van regiosecretaris op 

mij genomen. Van het 
een kwam het ander en ik 
ging deelnemen aan de 
Regioraad. Sinds de jaar
vergadering van april 
2002 ben ik officieel se
cretaris van de Bond. Ik 
wil in die functie probe
ren de Bond bestuurlijk 
goed bij te staan en het 
contact met de aangeslo
ten verenigingen meer 
inhoud geven. Zoals onze 
voorzitter al schreef moe
ten nieuwe communica
tiemogelijkheden wor
den benut om gezamen
lijk de toekomst van onze 
fascinerende hobby in te 
vullen. 'Door daar geloof 
in te hebben kunnen we 
de filatelie op een en
thousiaste manier pro
moten'. 
Amphilex 2002 heeft ons 
die mogelijkheid gebo
den. Op het moment van 
dit schrijven was deze 
happening nog toe
komst. Op het moment 
van lezen is het alweer 
geschiedenis. Met een 
speciale promotie is ge
tracht de bezoekers in 
contact te brengen met 
de verenigingen. Veel 
voorbereidend vrijwilli
gerswerk achter de scher
men heeft hopelijk geleid 
tot een bevredigend re
sultaat. Het Bondssecre
tariaat heeft er alles aan 
gedaan de informatie 
over het verenigingsleven 
in filatelistisch Neder
land door te geven aan de 
bezoeker. 
Secretaris van de Bond 
zijn is een enorme uitda
ging en vraagt veel tijd en 
inzet van de betrokken 
vrijwilliger. Maar met op 
zijn tijd een klop op de 
schouder en een aai over 
de bol is het de moeite 
waard en zeer bevredi
gend. Wel heb ik de laat
ste tijd wat minder 
schaalmodellen ge
bouwd.' 
Dick van der Zee 

WEBSITE NBFV: 
ALTIJD PARAAT 

Dat is het mooie van in
ternet: dat het medium 
altijd bereikbaar is. En 
dat bete
kent dat 
als u over 
de Bond 
informatie 
wilt heb
ben, de 
website 
van de 
NBFV al
tijd paraat 
is. De site 
biedt uit

voerige informatie over 
de activiteiten en de 
dienstverlening van de 
Bond. Neem er ook eens 
een kijkje! Het adres is: 
www.nbfv.nl 
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AUDIO-VISUEEL CENTRUM MET NIEUWE 
DIALEZINGEN OP POSTEX 2 0 0 2 

Het Audio-Visueel Cen
trum (AVC) van de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen is 
op de postzegelshow 
Postex 2002 te Apeldoorn 
aanwezig met een aantal 
diapresentaties. 
Op de Postex-dagen zal 
een aantal nieuwe, the
matische diaseries wor
den vertoond. Voor zover 
dat mogelijk zal elke dia
serie steeds door de au
teur worden voorgedra
gen. 

Vertoond zullen worden: 

- 'Carnaval ontmaskerd' 
- 'Landbouw, schakel in 

onze voedselketen' 
'Australië' 

- 'Over zwammen ge
sproken'. 

De aanvangstijden wor
den in de zaal op posters 
en via geregelde oproe
pen bekend gemaakt. Het 
is heerlijk om even tot 
rust te kunnen komen bij 
zo'n lezing, nadat u over 

de tentoonstelling hebt 
geslenterd. 
Het Audio-Visueel Cen
trum hoopt op een grote 
belangstelling tijdens 
deze postzegelshow. 

Carnaval onderwerp dialezinfl.. 

http://www.nbfv.nl


OVERZICHT GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
(STAND PER 1 AUGUSTUS 2002 ) 

Zoals gebruilcelijk publiceren wij weer een geactuali
seerd overzicht van in Nederland actieve gespeciali
seerde verenigingen en studiegroepen. Het overzicht 
is door de Bond samengesteld. Informatie over de bij 
de Bond aangesloten verenigingen (en over de moge
lijkheden tot aansluiting bij de Bond) zijn verkrijg
baar bij het Bondsbureau, Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht, telefoon 030-2894290, fax 030-2800128. 

I 

De verklaring van de cijfers in het 
overzicht is als volgt: 
I.: gebied 
2.: activiteiten 
3.: contactpersoon 
4. iaarli]kse contributie (ig = een
malig inschri|fgeld) 
5.: website 

GEOGRAFISCHE 
GEBIEDEN 
f ilatelistische Contactgroep Al Barid 
Islamitische Wereld 
I. Islamitische landen en specifiek 
islamitische thema's. 
1. Ruil- en vergaderbijeenkomsten, 
veiling, studies (publicaties in het 
blad Al Band). 
3. S.J. van Geelen-Breunesse, 
Utrechtsestraatweg 20,3445 AR. 
Woerden tel. 0348 481070 
4. i8 euro. 

Filatelisteneroep 'Het Baltisch Ge
bied' 
1 Filatelie en postgeschiedenis Balti
sche landen 
2. Vergader- en ruilbijeenkomsten, 
lezingen; veiling, bibliotheek. 
3. A.C. de Bruin, Ten Passeweg loa, 
8084 AN 't Harde, telefoon 0525-
653124. 
4. F30.-

Studiegroep China Filatelie 
I. China, Taiwan, Tibet en gebieden, 
2 Publikatie verenigingsblad China 
Filatelie, publikatie deel China 
Handboek, verenigingsbibliotheek, 
ledenvergaderingen, rondzendingen 
en veilingen. 
3. S.T. Jo, Beethovenlaan 36,2742 
CH Waddinxveen, telefoon/fax 0182-
617Q54, e-mail: s t.|0@planet.nl 
4. »euro. 

Filatelistenvereniging Duitsland 
I. Alles wat in de Michel-catalogus 
Deutschland Spezial staat. 
2 Veiling, rondzending, lezingen, 
publikatie Deutsche Post, bijeen-
komsten. 
3. A. Hulkenberg, Vivaldiweg 68, 
3752 HC Bunschoten, telefoon 033-
2983261. 
4,12.50 euro (ig 3 euro). 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars 
1 Frankrijk en overzeese gebieden, 
Andorra, Monaco, voormalige Fran
se kolomen. 
2 Bijeenkomsten, veilingen, lezin
gen, rondzendingen, voordelige 
abonnementen op Franse filatelisti-
sche tijdschriften. 
3. MrC.]. Oranje, Kastanjesingel 27, 
3053 HG Rotterdam oio 4220745, e-
mail. cfv_fbakker@)hotmail.com 
4 17 euro {ig 3.41 euro). 

Postzegelvereniging Griekenland 
1. Griekenland (inclusief bezette ge
bieden en Cyprus). 
2. Bijeenkomsten met lezingen plus 
eigen veiling, bulletin Hermes, bibli
otheek, rondzenddienst 
3. J.R. Bhjleven, Westerhof 2,2987 
XS Ridderkerk, telefoon 0180-
415789 na 19 uur, e-mail-adres: 
jr blyleven(5)planet.nl. 
i. 20 euro (Nederland) of 25 euro 
(overige landen). 
5. www.pv-griekenland.nl 

Studiegroep Britannia 
1. Groot-Brittanme en het (voormali
ge) Gemenebest, Ierland. 
2. Bijeenkomsten met veilingen, ei
gen bulletin, rondzendverkeer 
(Groot-Bnttanme, Wildings/Ma-

chins. Kanaaleilanden en Ierland, 
Gemenebesten poststukken), bihli-
otheek, leestafel. 
3. P,S F Gimberg, Duivesteunstraat 
16,2272 AN Voorburg, telefoon 070-
3860232, e-mail-paloma,gim-
berg@nccnet,nl, 
4,18 euro (ig 3.50 euro). 

Contactgroep Filitalia 
i. Italië en getiieden, San Marino, Va
ticaanstad, 
2, Ruil-en regionale vergaderbijeen
komsten, veilingen, publicatie van 
verenigingsblad (ca vijfmaal per 
jaar), rondzendingen 
3, L,H, van den Brun, Van Kinsber-
genstraat 33,2518 GV Den Haag,te-
lefoon 070-3460328, e-mail filita-
lia(ä)aprop,com, 
4,12 euro. 

Vereniging Nederland-lsrael Phila
telie 
1. Israel - Interimperiode, Mandaat-
periode Palestina, Turkse periode. 
Buitenlandse postkantoren, Bezette 
gebieden, Judaica, Palestijnse autori
teit. 
2. Bijeenkomsten aangekondigd in 
verenigingsblad NlP-berichten. 
Geen rondzenddienst, wel nieuw-
tjesdienst. 
3.F.B. Pouderoyen, Rozengaard 14-
61,8212 DH Lelystad telefoon, 0320 
234548 
4, f47.-. 

Postzegelkring Latijns-Amerika 
1. Alle Latijns-Amerikaanse gebieden 
en -nevengebieden 
2. Bijeenkomsten, eigen periodiek 
(tweemaal per jaar), pubficaties. 
3. S. Harkema, Slotlaan 11,3634 AL 
Loenersloot, telefoon 0294-293363. 
4.20 euro. 

Nederlandse Vereniging van Postze
gelverzamelaars van het Vorsten
dom Liechtenstein (NVPVL) 
i. Postzegels en postwaardestukken 
van Liechtenstein. 
2. Bijeenkomsten (tweemaal per 
jaar), meuwtjesdicnst, schriftelijke 
veilingen, mededelingenblad (vier
maal per jaar) 
3.I,Vv Brouwers, Postbus 54147, 
3008 JC Rotterdam, telefoon 010-
4832285, 
4.15 euro. 

Vereniging 'Filatelistische Contact
groep Oost-Europa' 
i. Postzegels en poststukken van 
Oost-Europese landen en aanver
wante gebieden 
2. Bijeenkomsten (viermaal per jaar), 
blad Oost Europa Filatelie, veiling, 
meuwtjesdienst, rondzendingen. 
3. A. Welvaart, Boomstede 424,3608 
BE Maarssen, telefoon 0346-572593, 
e-mail: famwel@wanadoo nl 
4.15 euro, 

Nederlandse Filatelisten Vereniging 
Skandinavie 
1, Alle Scandinavische landen (Zwe
den, Noorwegen, Denemarken, 
Deens West-mdie, Finland, Groen
land, Ilsland, Fsroer, Aland), 
2, Bijeenkomsten, veiling, blad 'Het 
Noorderlicht', rondzendverkeer, ca
talogi, 
3, F,C,),K, Hertel, Urkwal 74,1324 
HR Almere, telefoon 036-5344650, 
fax 036-5344760, 
4,18,15 ̂ iro i'̂ l-), 20,25 ™™ (E"™-
pa) of 25 euro (buiten Europa), 
5, www.xs4all.nl/fïipkv/nfvskandi-
navie/ 

Contactgroep Spanje-Portugal 
I. Spanje, Portugal en kolomen. 

2. Bijeenkomsten, rondzending, vei
lingen, verenigingsblad 'Iberia. 
3.H Veen, Tweede Stationsstraat 
258,2718 AC Zoetermeer, telefoon 
079-3611910, e-mail: ksp-
iberia(S)pIanet nl. 
4.18 euro. 
5. web.inter.nl.net/users/ksp. 

Vereniging voor Tsjechoslowakije-
Filatelie 
1. Tsjechoslowakije plus voorlopers, 
Bohemen & Moravie, Tsjechië en 
Slowakije, Karpaten-Oekraine 
2. Bijeenkomsten, rondzending, ver
enigingsblad, meuwtjesdienst. 
3. J.A.M. van Dooremalen, Postbus 
136,5120 AC Ejjen, telefoon 0161-
226507, fax 0161-224850, e-mail: cs-
filatelie(p)wolfsweide.n1. 
4.7 euro. 
5. www.cs.filatelie.nl 

Vereniging voor USA & Canada Fila
telie 
1. Canada en gebieden. Verenigde 
Staten en gebieden. 
2. Zeven landelijke bijeenkomsten 
met veilingen, USCA-Post, vereni
gingsbibliotheek, meuwtjesdienst, 
rondzenddienst. 
3.H Winterberg, Mozartstraat 84a, 
1962 AD HeemsKerk, telefoon 0251-
234256, e-mail: 
secretaris.usaver@hetnet.nl. 
4.18 euro, 16 euro (65-I-) of 20 euro 
(buitenland). 

Filatelistenvereniging Zuidelijk Afri
ka 
i Zuidelijk Afrika. 
2 Bijeenkomsten, veiling, rondzen
ding, bibliotheek, nieuwsbrief'Bar-
telomeu Dias', meuwtjesdienst. 
3.1 Stolk, Postbus 33223,3005 EE 
Rotterdam, telefoon (tijdelijk) 0164-
683179, 
4,18 euro. 

Studiegroep Zuid-West Pacific 
I Oceanic (incl. Australazie en de 
gebieden van de Indonesische archi
pel) plus De West. 
2. Bijeenkomsten, rondzenddienst, 
jaarlijkse clubtentoonstellmg, ver
enigingsblad 
3. J.A. Dijkstra, Dolderstraat 74, 
6706 JG Wageningen, telefoon 0317-
417490 
4.20 euro (buitenlandse leden 25 
euro). 

Studiegroep Zwitserland 

I Zwitserland. 
2, Bijeenkomsten, lezingen, rond
zending, veilingen, blad'jungfrau-
post', 
3 W, Jacobi, Postbus 95,3970 AB 
Driebergen, telefoon 0343-518303 
4. f85 (inclusief abonnement Sch
weizer Briefmarken-Zeitung SBZ), 
f37,50 (exclusief SBZ), 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 
Nederlandse Vereniging voor The
matische Filatelie 
1, Thematische filatelie. 
2. Blad Thema (vijfmaal per jaar), 
contactdagen, rondzendingen, 
schriftelijke veilingen, motiefcon
tact, vertaalservice, tentoonstellin
gen. 
3.I.C van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 010-
4610573, fax 010-4183272, e-mail: 
jc(5)vanauin.com. 
4.20.50 euro. 

Nederlandse Vereniging voor Ver
enigde Naties en Verenigd Europa 
Filatelie (VN-VE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en Verenigd Eu
ropa. 
2. Bijeenkomsten, schriftelijke vei
ling, blad 'Grenzenloos'. 
3. LM. Snellenberg, Porfier 9,3831 
VL Leusden, telefoon 033-4943567. 
4 19 50 euro. 

Internationale Vereniging 'De 
Spoorwegmotieffilatelist' 
I Het thema'Spoorwegen'op post
zegels. 
2. Ruilbijeenkomsten, meuwtjes
dienst, blad 'DerEisenbahnmotiv-
sammler' (Duitstalig). 

3.D Bos, Postbus 865,5900 AW 
Venlo, telefoon 077-3511720. 
4. f40.-. 

Filatelisten Vereniging Gabriel 
1. Oecumenische vereniging voor bij
bel en christendom: bijbelse the
ma's, kerkgeschiedenis, kunst 
2. Maandblad, vier ledenbijeenkom
sten, filatelistische literatuur m.b t. 
bijbel en christendom, nieuwtjes en 
stempeldienst. 
3. E P van der Veen, Oenenburgweg 
13,8072 GG Nunspeet, telefoon 
0341257470. 
4. f 40.- (NL) of f 50.- (overige lan
den);, ig f7 50. 

Ruimtevaart Filatelie Club Neder
land 
1. Historische, technische en weten
schappelijke aspecten van ruimte
vaart en kosmos. 
2. Kwartaaltijdschrift 'De Nieuws
brief, ruildagen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen en -ten
toonstellingen, mimtentoonstellin-
gen, verzorging ruimtevaartcovers 
en veilingen. 
3 A.PH.M. lacobs, p/aLupinejo, 
2211 MI Noordwijkerhout, telefoon 
030-6562972. 
4.14 euro (ig 5 euro). 

Filatelistische Motiefgroep 'Papier 
en Druk' Nederland 
1. Papier en druk, grondstoffen en 
papiervervaardiging, vormvervaardi-
ging, druktechnieken, drukpersen 
en andere machines, geschiedenis 
van het schrift en het drukken, ma
nuscripten, boeken, kranten e.d. 
2. Drie bijeenkomsten jjer jaar, uit
gave van Druk Doende , stands op 
Grafivak, beurzen en tentoonstelfin-
gen. 
3. A.D. van Heiningen. Leerlooier 11, 
6641D) Beumngen, telefoon 024-
6774258. 
4. f40.-. 

Ma^onnieke Filatelistische Studie
groep 'De Getande Rand' 
1. Vrijmetselarij op postzegels in de 
wereld en vrijmetselarij op eersteda-
genveloppen 
2. Bijeenkomsten, eigen orgaan 
3.P Bom Jol 39-18,8243 HL Lely
stad, telefoon 06-41531926 
4.20.42 euro, 

OVERIGE 
VERENIGINGEN 
Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzame
laars 
1 Poststukken, postale afstempelm-
gen en overige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis 
2 Bijeenkomsten met lezingen/vei
lingen, bijeenkomsten Groep Post
geschiedenis en Groep Postmecha-
nisatie, algemeen en gespecialiseerd 
rondzendverkeer, uitwisselen fran-
keer-/machinestempels, publicaties 
'De Postzak' en 'Veremgings-
nieuws', posthistorische studies, ca
talogi op stempelgebied, 
3. J.F.G. Spijkerman, Postbus 1065, 
6801 BB Arnhem, telefoon 026-
3230556 
4.22.50 euro (ig 12.50 euro). 

Contact- en studiegroep ie emissie 
Nederland 1852 
i. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de eerste emissie, 
bijeenkomsten. 
3. H J M Caarls, Buizerd 76,1261SV 
Elaricum, telefoon 035-5261164. 
4.25 euro (ig 25 euro). 

Nederlandse Vereniging van Aerop-
hilatelisten 'De Vliegende Hollan
der' 
i. Luchtpost (ontwikkeling, eerste 
vluchten e.d) 
2, Regiobijenkomsten in Aalsmeer, 
Hilversum, Eindhoven, 
Gronmgen/Eelde, Velp, en Vlissin-
gen, (scnriftelijke) veilingen; jaarlijk
se Dag van de Aerofilatehe met ten
toonstelling, Nieuwtjesdienstvoor 
eerste en speciale vluchten met bij
zonder poststempel, rondzend
dienst, puclikatie 'De Aero-Philate-
list' (zesmaal per jaar) en diverse na
slagwerken. 
3. W. van der Helm, De Kolk 13,3931 

WN Woudenberg Schermpost: 
wvanderhelm(ä)nervnet nl 
4.20 euro (NL) of 25 euro (buiten
land). 

Studiegroep Particuliere Postbezor
ging 
i. Particuliere Postbezorging (Stads-
post) m Nederland, 
2, Informatievergaring en -uitwisse
ling over Nederlandse Stadspost
diensten, Stadspostzegels en - stem
pels. Bijeenkomsten in Apeldoorn 
(viermaal per jaar), driemaandelijkse 
periodiek, catalogus (losbladig) en 
meuwtjesdienst, 
3. Secretariaat -W. Kuhne Ing., De 
Virieusingel 10 a, 5301GB z3tbom-
mel, telefoon 0418-515041. 
4.15 euro. 

Filatelistenvereniging Dai Nippon 
1 Nederlands-Inaie onder Japanse 
bezetting en onder het bewind van 
de Republiek Indonesië voor de soe
vereiniteitsoverdracht, 
2 Gegevensuitwisseling, catalogi, 
blad, publikaties, rondzending, vei
ling, vergadering, 
3. L,B. Vosse, Vinkenbaan 3,1851 TB 
Heiloo, telefoon 072-5332293, fax 
072-5339936, e,mail leo,vosse@pla-
netnl 
4,20 euro (NL) of 25 euro (overige 
landen). 

Landelijke Vereniging van Aante-
kenstrookjesverzamelaars 
I, Aantekenstrookjes van Nederland 
en andere landen. 
2 Beurzen, eigen blad, schriftelijke 
veilingen, uitgifte kantorenlijst. 
3. L.L. Louwerse, Kon Wilhelminas-
traat 51,2811 TTReeuwijk, telefoon 
0182-395103. 
4 15 euro. 

Studiegroep Velrandbijzonderheden 
(Plaat- en Etsingnummers) 
1. Plaat/etsingnummers, 
knippen/ponsen, drukkerstekens, 
paskruizen, registerblokken en per
foraties. 
2. Bijeenkomsten, ruilverkeer, veilin
gen, publicaties 'Randverschijnse
len' en 'Handboek Plaat- en Etsing
nummers'. 
3. M.P. Weidemann, Graan voor 
Visch 15405,2132 EG Hoofddorp. 
4.20 euro. 

Studiegroep Voorafstempelingen 
1 Voorafgestempelde postwaarden 
gehele wereld 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, 
rondzendverkeer, veilingen. 
3 C.FL.Kaïjsera.i.,Bergstraat 13, 
4641RD Ossendrecht, telefoon 
0164-672697. 
4 f20.-. 

Nederlandse Postzegelvereniging 
'De Plaatfout' 
1. Studieplaatfouten op postzegels. 
2. Bijeenkomsten, eigen orgaan, vei
ling. 
3. W, Mast, Balsa 165,3315 NK Dor
drecht, telefoon 078 0169939, e-
mail: w.mast@chello.nl 
4,13.50 euro (excl. meldingen fou
ten nieuwe uitgiften) of 15,75 euro 
(incl. meldingen fouten nieuwe uit
giften); ig 2.25 euro. 

Nederlandse Vereniging voor Fiscale 
Filatelie 
1 Fiscale filatelie. 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, vei
lingen 
3. O.C G. van der Vliet, Pashegge 46, 
7103 BH Winterswijk, telefoon 0543-
522070, email vhet307@wxs.nl 
4. f30.-, ig f 10.-. 

Lions International Stamp Club, 
Chapter 7 Nederland 
i. Lions-postzegels en -enveloppen, 
alsmede ander tilatelistisch Lions-
raateriaal, inzamelen gebruikte ze
gels uit gehele wereld t.b.v. charita-
üeve doelen 
2 Vergaderingen, ruilen, veilingen. 
3. A.FLJ, Bosscha, De Perk 33,9411 
PZ Bellen, telefoon 0593-523334, e-
mail: auke,bosscha@myweb.nl 
4,f50.-

N B,: een aantal verenigingen heeft 
met gereageerd op ons verzoek om 
een contributiebedrag in euro's te 
willen aangeven. 

mailto:0@planet.nl
http://www.pv-griekenland.nl
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http://www.xs4all.nl/f%c3%afipkv/nfvskandinavie/
http://www.cs.filatelie.nl
mailto:secretaris.usaver@hetnet.nl
mailto:w.mast@chello.nl
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de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn " E S P A " ' 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 0553603413 Fax: 0555763149 

emailadres: info@espaveiling.nl 

Een Postzegel veiling speciaal voor internet opgezet, bezoek onze website: 
WWW.espaveiling.nl 

l e d e r e m a a n d een veiling met veel 
gekeurde zegels van luxe tot prachtige 
kwaliteit gespecificeerd in losse kavels 
Kijk en bestel zonder risico met 
in ternetkor t ing (zie voorwaarden) 

De veiling, speciaal voor losse 
zegels en series van o.a.; 
NederlandDuitslandBelgieFrankrijk

ZwitserlandLuxemburgLiechtenstein. 
WIJ veilen geen dozen en partijen 

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAIVIELMARKT 

1213 oktober 2002 
,̂ö.̂ ,,,a VAN 9.3017.00 UUR 

*«'<1*»''"*"* f^D'ITC wccn/i A I 
A«" 

XJCI» 
:>evs GROTE VEEMARKTHAL 

UTRECHT 
W gelegen aan de Sartreweg. nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 

Er IS 2.75 km. tafel aanwezig! E N T R E E : € 3,; PAS 65+ € 2,50 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

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

KOM NAAR DE 
52E CAPELSE POSTZECELBEURS 
Zaterdag 28 en zondag 29 september 2002 

Capel le a/d IJssel, in de Trefterp, Marsd iep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Ondanks de Euro, blijft het "Dubbeltjeshoek" 
• Toegang en overdekt parkeren gratis' 
• Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle a/d IJssel 
• Openingsti|den beide dagen van 10 00  1 7 00 uur 
Voor inlichtingen tel. 0651245528 (Hr. A.j. Elshoff) 
Internet: HTTP://home.hccnet.nl/g.v.d.koore/ 

(Fl LATE LISTE NVE REN IG IWG) 
SSEL & LEKSTREEK 

VOLGENDE BEURS: 23 EN 24 NOVEMBER 2002 

IJ 

KWALITEIT. ZEKERHEID EN DEGELIJKHEID 
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

KP SERIE, VDS KL. I I , 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 NCP 
Zie www nep n l , link criminaliteitspreventie, link lijst inbraakwerende Safes 
en Kluisdeuren 

Model 
KP5 
KP6 
KP8 
KP9 
KP11 
KP12 
KP15 
KP16 
KP18 

Afmetingen in 
535x542x530 
630x572x570 
800x572x579 
940x542x530 

1170x572x570 
1290x682x640 
1520x682x640 
1660x682x640 
1800x682x640 

mm gewicht 
300 
370 
450 
470 
620 
820 
940 

1010 
1090 

Excl BTW 1 
1.198 j 
1.342 1 
1.608 i 
1.712 i 
1.916 1 
2.097 j 
2.258 ,1 
2.388 1 
2.687 ..ij 

Extra aanbiedingen uit onze showroom: 
KP5 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl II €1148 
KP9 met elektronisch cijferslot Combogard € 1999 
KP12 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl II € 1899 
KP12 met cijferslot Lagard VdS kl II € 1799 
KP15 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl II € 2095 

Kijk voor extra aanbiedingen op www.lduis.com 

BHUNTEÜ 
□ ■ S A F E S 

KPKLUIS 

Kelvinstraat 19 
7575 AB Oldenzaal 
Tel 0541 522315 
Fax 0541522190 
hunter@kluiscom 
www kluis com 

"■. «ll"»*i6HiïJ »MiW^matifmi!'Smmi¥'msif<'^\>Blm^ 

mailto:info@espa-veiling.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
HTTP://home.hccnet.nl/g.v.d.koore/
http://www.lduis.com


'IK BEGON MET CHINA 
OMDAT HET NIETS KOSTTE' 

Gesprek met Hendrik Oranje^ filatelist, kunstenaar en veilinghouder 
T E K S T EN F O T O ' S : P A U L V A N B E E K , W A D D I N X V E E N 

Up zijn tochten die tot doel liebben de mens achter de 

postzegel' te zoeken belandde Paul van Beek onlangs in 

Delft. Hij sprak daar met een man die gefascineerd is door 

tal van zaken en zich door die zaken graag laat 

intrigeren. De filatelie van China is er een van. 

Hendrik Oranje 'De Chineseßlatelie is een onuitputtelijke bron van intrigerende studieonderwerpt Hendrik Oranje 'De Chineseßlatelie is een onuitputtelijke bron van intrigerende studieonderwerpen ' 

Delft op een bloedhete, met on
weer dreigende zomermiddag. 
De Mozartlaan ligt in het groen, 
aan de rand van de flink uitge
dijde stad. In een groot apparte
ment, gelegen op de tiende ver
dieping van een enorm flatge
bouw ontmoeten we de 59jari
ge Hendrik Oranje. Eén grote 
kamer van de woning dient als 
kantoor en inleveradres voor de 
schriftelijke, speciaal op China 
gerichte veilingen, die hij sinds 
T 986 viermaal per jaar samen 
met zijn compagnon Ton van 
Doornen organiseert. Ton, die 
in Gouda resideert, houdt zich 
bezig met de programmatuur 
en administratie, terwijl Hend
rik het fllatelistische deel van de 
werkzaamheden voor zijn reke
ning neemt. Met de beginletters 
van hun achternamen vormden 
zij de naam van het veilingbe
drijf, D6l,0 Trading. Hoe het ooit 
tot de oprichtingTiiervan kwam 
is een verhaal apart. Hendrik 
Oranje neemt een duik in zijn 
herinneringen. 

met het verzamelen van China. 
Waarom Chinese postzegels? 
Hendrik Oranje: 'Heel simpel, 
omdat die indertijd vrijwel niets 
kostten. China was bijna een 
vies woord. Op de postzegel
markt kwamen de mensen van
zelf naar je toe, als ze wisten, 
datje Chinese postzegels 
zoent. Ze waren allang blij, dat 
er iemand was, die ze wilde ko
pen. Zo kon ik, ondanks mijn 
geringe budget, toch aan aardi
ge zegels komen.' Het plezier in 
de hobby vormde tenslotte toch 
te weinig tegenwicht voor zijn 
door hem afs saai ervaren loop
baan. Hij besloot het roer dras
tisch om te gooien, zegde zijn 
baan op en schreef zich in voor 
de kunstacademie, richting te
kenen en schilderen. 

Kunstenaar 
Vijfjaar duurde de opleiding en 

daarna kwam Oranje terecht in 
de mallemolen van ingewikkel
de steun en subsidieregelin
gen, particuliere klanten en ga
lerieën. De keiharde wereld van 
de kunst, waartoe velen zich ge
roepen voelen, maar waarin 
slecht een enkeling wordt uit
verkoren. Gedurende een aantal 
jaren werkte hij heel hard om 
zich een plaats in het circuit te 
veroveren. Hendrik Oranje: 
'Het viel niet mee. Die subsidie
regelingen zijn op den duur niet 
stimulerend. Het is toch de be
doeling dat je werk wordt ver
kocht. Ik ben daar niet zo han
dig in, dus kom je automatisch 
bij een galerie terecht. De goed 
verkopende galerieën vragen tot 
zo'n zestig procent van de op
brengst. De vernissage, de fees
telijke vooropening, moet je zelf 
bekostigen, net als alle lijsten. 
Ik maakte nogal grote schilderij

en, dus de kosten liepen hoog 
op. Al verkocht je enkele doe
ken, dan nóg was het vaak af 
wachten of er iets van de op
brengst overbleef Het werd 
steeds moeilijkerom mezelf na 
zo'n expositie weer te motive
ren om aan het schilderen te 
gaan. Dat zie je trouwens bij 
veel kunstenaars.' In de tussen

tijd was zijn collectie Chinese 
postzegels gestaag gegroeid, 
net als zijn kennis op dit ge
bied. Hij had zich aangesloten 
bij de Studiegroep China en 
was verkozen tot secretaris. 

'Tegen wil en dank' 
De bestuursfunctie bracht hem 
op een nieuw keerpunt in zijn 
leven. Hendrik Oranje: 'Op een 
gegeven moment werd het be
stuur benaderd door de wedu
we van een overleden lid. Zij 
wilde de collectie verkopen en 
vroeg om advies. De verzame
ling was te omvangrijk voor 
onze clubveiling, maar zou bij 
een groot veilinghuis  ook al 
gelet op het specialistische ka
rakter  misschien minder goed 
tot zijn recht komen. We beslo
ten éénmalig een schriftelijke 
veiling te houden om de collec
tie zo goed mogelijk aan de 

Bedrijfsleven 
'Ik kwam van de lagere school 
en wist nog niet goed wat ik wil
de worden,' vertelt Oranje. 'De 
fotovakschool leek me wel wat. 
Mijn vader kon zich daar niet in 
vinden en zei: "Dan kun je nog 
beter taxichauffeur worden." 
Terwijl ik toch altijd had begre
pen, dat hij taxichauffeur het 
meest afgrijselijke beroep van 
de wereld vond. Ik mocht ook 
niet naar de hbs, omdat ik op 
de lagere school geen Frans 
had gedaan. Dus werd het de 
ambachtsschool, waar ik zou 
worden opgeleid tot fijnbank
werker. Het lag me niet. Tegen 

S de tijd dat het blokje ijzer mooi 
° vierkant was, had ik er zoveel af
^ gevijld, dat het met het blote 
^ oog nauwelijks meer te zien 
= was. Op mijn veertiende ging ik 
Z werken en volgde avondoplei
S: dingen tot op ntsniveau werk
^ tuigbouw.' 
= Hendrik Oranje had tot zijn der
^ tigste jaar diverse banen bij uit
■^ eenlopende bedrijven. Toch 
"■ schonk het werk hem niet de 

benodigde arbeidsvreugde om 
het leuk en interessant te blij
ven vinden. Hij kon niet aarden 
in het zakenleven. Zijn hobby 
gaf hem meer voldoening. Na 
zijn diensttijd was hij begonnen 
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man te brengen. Die veiling ver
liep boven verwachting en voor
dat we er erg in hadden was er 
materiaal binnengekomen voor 
een volgende editie. De tweede 
veiling werd een stuk groter en 
de inzendingen bleven binnens
tromen. Het kostte mij veel ti jd, 
op een gegeven moment teveel. 
Voor mijn schilderijen liep het, 
zoals eerder verteld, niet echt 
storm, en ik moest toch een 
bron van inkomsten hebben. 
Toen zijn Ton en ik met het be
stuur overeengekomen, dat wij 
de schriftelijke veilingen onder 
de naam oilP zouden voortzet
ten. Het kleine nadelige exploi
tatieresultaat van de tweede vei
ling namen wij voor onze reke
ning, daar mochten we nog wat 
gratis advertenties voor plaat
sen in het clubblad. Aan ons de 
uitdaging om het tot een com
mercieel verantwoord veilingbe
drijf te maken. 

Duurste postzegel 
De veilingen van De^O werden 
steeds groter, vooral dankzij de 
voortvarende aanpak van het 
duo en de groeiende belangstel
ling voor Chinese postzegels. In 
1989 gebeurde er iets heel bij
zonders. Hendrik Oranje: 'Ik 
was op bezoek bij een Haagse 
relatie, die zijn verzameling 
klassiek China wilde verkopen. 
Er bevond zich tot mijn zeer 
grote verbazing een zegel in het 
album, die meer dan het tien
voudige waard was dan ziin 
vraagprijs voor de hele collectie. 
Hij had altijd gedacht dat de ze
gel vals was. Het ging om de 
één dollar Red Revenue met klei
ne overdruk. Van dit zegel, dat 
in twee types gedrukt is, zijn 
slechts 37 exemplaren bekend. 
Een rariteit!' Hendrik wilde 
geen misbruik van de situatie 
maken door de collectie te ko
pen. Hij kreeg als waardering 
voor zijn eerlijkheid de vrije 
hand om de verzameling, inclu
sief de wereldzeldzaamheid, op 
commissiebasis te verkopen. 
De collectie werd opgenomen 
in de volgende veiling, maar de 
$1 Red Revenue besloten ze op 
een andere manier aan de man 
te brengen. Er werd een brochu
re gemaakt, waarin naast alle 
bijzonderheden en een kleuren
foto ook de vraagprijs van maar 
liefst 480.000 gulden vermeld 
stond. Hendrik Oranje vertelt 
hoe het verder ging: 'In de 
maanden erna kwamen er di
verse biedingen op het zegel, 
maar we waren nog niet hele
maal tevreden. Tijdens de on
derhandelingen werd de vraag
prijs inmiddels redelijk bena
derd. Toen kregen we een tele
foontje van de eigenaar, dat hij 
de zegel bij toeval voor driehon
derdduizend gulden had ver
kocht. Hij had zijn geduld niet 
kunnen bewaren en wij waren 
genoodzaakt om ónze onder
handelingen af te breken. Zo 

'Ik ben met bang dat ik met mijn armen over elkaar zal komen te zitten ' 

bracht de zegel, buiten onze 
schuld, uiteindelijk eigenlijk on
geveer anderhalve ton te weinig 
op.' Ondanks dit 'tegenvallen
de' resultaat is de opbrengst 
waarschijnlijk een record voor 
een in Nederland verkochte 
postzegel. De commissie voor 
Dc^O was, ook over het lagere 
bedrag, een mooie financiële en 
tevens publicitaire opsteker. 

Andere activiteiten 
Ondanks de tijdrovende activi
teiten ten behoeve van de vei
ling heeft Hendrik Oranje een 
aantal publicaties op zijn naam 
staan, onder andere een serie 
handboekjes over de lokaalpos-
ten van China. Vooral de voor 
deze zegels gebruikte druktech
nieken interesseren hem en dat 
heeft geleid tot een aantal plaat

reconstructies, beschrijvingen 
van de positiekenmerken en 
voorkomende plaatfouten. Ook 
het eind negentiende eeuw 
door een fantasievolle Frans
man uitgeroepen koninkrijkje 
Sedang, gelegen op de grens 
van de huidige landen Vietnam, 
Laos en Cambodja, heeft zijn fi-
latelistische belangstelling. 
Over de uitgegeven postzegels 
en de diverse drukken hiervan 
heeft hij een boekwerkje ge
schreven. Daarnaast houdt hij 
zich bezig met een megapro
ject, het ontwerpen van een ver
regaand gespecialiseerd album 
voor alle postzegels van China. 
Van de geplande veertig ban
den zijn er inmiddels twaalf ge
reed. Hendrik Oranje: 'Ik maak 
deze albums eigenlijk voor me
zelf maar als andere verzame-

'One Dollar Red Revenue' bracht volkomen onnodig anderhalve ton te weinig op 

laars geïnteresseerd zijn kun
nen ze deze per band bij DslP 
bestellen.' 

Marktbeeld 
De veilinghouder geeft zijn in
druk van de huidige markt voor 
Chinese postzegels: 'Na de 
enorme stijgingen van de afge
lopen twintig jaar zijn de prijzen 
op dit moment stabiel. Er zijn 
ruim een miljard Chinezen en je 
kunt je voorstellen wat er met 
het prijspeil gebeurt als een 
klein deel van de bevolking 
daadwerkelijk postzegels gaat 
verzamelen. Wat dat betreft zie 
ik de toekomst rooskleurig in.' 
We vergelijken prijzen en opla
gen om deze visie aan de hand 
van een voorbeeld te illustreren. 
Het kinderzegelblokje van Ne
derland uit 1978 had een oplage 
van ruim vier miljoen en doet 
thans enkele euro's. Een blokje 
van China uit hetzelfde jaar ver
scheen in een oplage van 
slechts tweehonderdduizend 
stuks en brengt ongeveer vijf
honderd euro op. Er is een 
enorme prijsverschil ontstaan, 
dat alleen maar groter kan wor
den, omdat de oplage van het 
Chinese blokje twintig maal zo 
klein is en de bevolking daaren
tegen tachtig keer zo groot! 
Maar er speelt nog meer. Hen
drik Oranje: 'Tot nu toe verza
melde men in China voorname
lijk de zegels van de Volksrepu
bliek, vanaf 1949. Vooral tijdens 
de Culturele Revolutie is er be
halve veel materiaal ook de no
dige kennis over de klassieke 
zegels verloren gegaan. Nu het 
verzamelen van postzegels niet 
langer als een verwerpelijke be
zigheid voor de bourgeoisie 
wordt gezien, neemt ook de be
langstelling voor het oudere en 
klassieke materiaal weer toe. De 
inhaalslag heeft zich ingezet.' 

Toekomst 
Heeft Hendrik Oranje naast al 
deze activiteiten nog plannen 
voor de toekomst? 'Nog niet 
vastomlijnd, maar ik denk er 
wel eens over om keurmeester 
te worden voor Chinese postze
gels. Ik vind namelijk, dat zowel 
de minimum- als maximumta-
rieven, die momenteel gehan
teerd worden, aan de hoge kant 
zijn. Bovendien zijn de wachttij- S 
den gemiddeld nogal lang. Zo- ° 
wel voor verzamelaars, hande- „ 
laren en veilinghouders is dit ^ 
geengoedezaak. Zodra ik s 
merk, dat er voldoende behoef ^ 
te bestaat aan certificaten van ^ 
mijn hand, tegen een redelijk '^ 
tarief en snel geleverd, dan zal = 
ik een serieuze afweging ma- 5 
ken. Maar ook als het nooit zo- zi 
ver mocht komen, ben ik niet -^— 
bangdat iksnel met mijn ar- £ ^ f 
men over elkaar kom te zitten. * ' » 
De Chinese filatelie zal mij altijd 
blijven fascineren; het is een on
uitputtelijke bron van intrige
rende studieonderwerpen.' 
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Een gedeelte van het aanbod van Eerste Dag Enveloppen bij P.P.C, ä €0,50 per stuk. 

Meer dan 3000 verzamelaars komen regelmatig in Den Haag 
postzegelen bij de Postzegel Partijen Centrale. 

The show must go on' 
 Ook in Den Haag 

De Amphilextentoonstelling is voorbij maar 
bij de Postzegel Partijen Centrale kunt u 6 dagen in de week van 9 tot 5 

op uw gemak en onder het genot van een kopje koffie, thee 
of iets fris komen postzegelen. 

Wij bieden o.a. aan: 
meer dan 2000 partijen vanaf € 5 tot vele duizenden euro's; 

meer dan 150.000 FDC's voor € 0,50 per stuk; 
meer dan 10.000 echt gelopen brieven vanaf € 0,50 tot € 100. 

Op de rechterpagina ziet u slechts een kleine selectie uit onze septemberpartijenlijst. 
De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en Email te bestellen. 

Vraag nu onze volledige en gratis partijenlijst geheel vrijblijvend aan 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112,2518 CM Den Haag Tel: 0703625263 Fax : 0703625415 Email: rstibbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingstijden: ma/za 09.0017.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

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

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

************************************* INFORMATIEBON * ♦ * * * * * • • • * • • * * * * * * ♦ * * * • * * * * * ♦ * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 02sept 

* * * • * * * • • * * * * * * * * * * * * * • * * « « * « * * * « * * * * « « « * « « « • * « * « • « * « * * * • « « * * * • « « « * * * * * « « * * * • « « * * * * * • • 
Stuur geheel vrijblijvend bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt gratis eenjaar lang onze maandelijkse partijenlijst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
http://09.00-17.00u


Postzegel Partijen Centrale M 
Dit is een kleine selectie uit onze septemberpartijenlijst. Prijzen in euro's 

11120 Ad»n 275 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
Een interessante handelsvoorraad met veel maten

aal Geschikt voor de specialist en de «wederver

kopers 

11330 Algerije 300 
In map Vnl ongebr 
1924/1958 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter matenaal uit de 
gehele penode Cataloguswaarde +/ Yvert Euro 
1 400,

10805 Amerika (U.S.A) 200 
In insteekboek Vnl gebr 
Een leuke verzameling met veel klassiek 
Geschikt voor de specialist 

11123 Birma 250 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
1938/1964 Een fantastische handelsvoorraad met 
veel zegels Zelden aangeboden Geschikt voor de 
specialist 

11122 Brunei 150 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
Een interessante handelsvoorraad tot 1969 met 
veel zegels 

11129 Bulgarije 200 
In 3 insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Een leuke verzameling tot 1980 met veel beter 
matenaal uit de gehele periode Een interessant 
geheel met een hoge cataloguswaarde 

11283 Canada 575 
In 6 insteekboeken Vnl gebr 
Een interessante handelsvoorraad met klassiek 
matenaal Zeer geschikt voor de echte Canada 
specialist Extreem hoge cataloguswaarde 

11336 China :Talwan 190 
In insteekboek Pfris 
Een leuke verzameling met voornamelijk matenaal 
uit de jaren 60.70 en 80 Cataloguswaarde 
DM 1 250.

11360 Cuba 75 
In insteekboek Vnl gebr 
Een leuke verzameling met zeer veel zegels 

11296 DultaeRijk 300 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
1934/1941 Combinaties Hindenburg Een leuke 
verzameling met veel beter materiaal 

11368 Dultsi.Bund 165 
In insteekboek Gebr 
Een leuke handelsvoorraad tot 1966 met veel 
beter matenaal uit de beginpenode Hoge cat w 

11275 Dultsi.D.D.R. 325 
In 2 insteekboeken Pfns 
1956/1900 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal en veel motief Hoge 
cataloguswaarde 

10953 DulUland 300 
In album Gebr /ongebr 
+/1946/1970 BUND EN BERLIJN Een goed 
gevulde verzameling met veel beter matenaal uit 
de beginpenode 

10943 Egypte 200 
In insteekboek Ongebr /pfns 
Een interessante verzameling tot 1985 met veel 
ouder matenaal 

11303 Europa 600 
In 6 speciale Lindner albums Pfns 
Een fantastische partij met veel beter matenaal 
zoals ongetand Hongarije en Roemenie Zeer 
hoge cataloguswaarde 

11367 Europa 380 
In oud album Gebr/ongebr 
+/1850/1940 Een interessante verzameling met 
veel beter matenaal van veel verschillende landen 
Een echte liefhebberpartij met een zeer hoge 
cataloguswaarde 

11065 Frankrijk 225 

In map Ptris 
POSTZEGELBOEKJES Een leuk geheel uit de 
jaren 80 en 90 Waarbij iets doubletten 
Postkantoorprijs ff 1 250 

11209 Franse gebieden 130 
In map Ongebr 
DAHOMEY 1960/1972 Een vrijwel complete ver

zameling Cataloguswaarde Yvert Euro 666.

Waarbij ook iets extra gebruikt, met berekend 

11274 Griekenland 300 
In insteekboek Ongebr /pfns 
■'■/1900/1986 Een goed gevulde verzameling 
waarbij gebieden en veel betere zegels 

11241 Ierland 225 
In luxe Davo album Pfns/ongebr 
1922/1986 Een interessante verzameling met veel 
beter matenaal 

10826 Indonesië 1.200 
In 2 insteekboeken Vnl gebr 
1966/2000 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel topmatenaal 

11278 Irak 175 
In insteekboek Pfns 
Een zeer goed gevulde verzameling uit de jaren 90 
met veel beter matenaal 

10900 Israël 2.000 
In 2 dozen Vnl pfns 
1948/1990 Een fantastische verzameling met 
zowel zegels als fdc's In 12 albums en de nieuwe 
uitgiften nog in envelloppen Een mooi geheel 
met een gigantische cataloguswaarde 

11115 Jersey 350 
In insteekboek Pfns/gebr 
1969/1990 Een goed gevulde handelsvoorraad met 
veel beter matenaal Waarbij ook iets ouder 
Hoge cataloguswaarde 

11323 Man 85 
In album Gebr 
1973/1985 Een goed gevulde verzameling 

11331 Marocco 825 
In map Ongebr /gebr 
1891/1968 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter materiaal uit de gehele 
periode Cataloguswaarde +/ Yvert Euro 2 500 

11188 Motief: Antarctica 350 
In album Ongebr /pfns 
Een interessante verzameling met veel beter 
matenaal 

10810 Motief: Olymp. Spelen 225 
In 2 insteekboeken Pfns 
1980 Een uitgebreide verzameling met veel betere 
blokken en series 

11233 Motief: Rode Kruis 125 
In insteekboek Vnl pfns 
Een leuke verzameling met veel betere series 
Waarbij ook iets ander matenaal 

10987 Motief: Schepen 500 
In insteekboek Pfns 
Een leuke verzameling met veel serres en blokken 
Cataloguswaarde +/ ff 14 000.

11072 Motief: WWF 165 
In 3 speciale albums Pfns 
Verzameling met zegels en fdc's 

11135 Nederland 250 
In 2 luxe Safe albums Pfns 
1961/1985 Een vrijwel komplete verzameling 

11181 Nederland 300 
In album Gebr 
PORT Een uitgebreide verzameling met ook iets 
ander matenaal Geschikt voor de specialist 

11295 OostEuropa 275 
In insteekboek Pfns/gebr 
BLOKKEN Een interessante partij met veel beter 
matenaal Hoge cataloguswaarde 

11365 Portugal 400 
In album Ongebr/gebr 
1892/1935 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmatenaal Zeer hoge cataloguswaarde 

11349 Rusland 150 
in 3 luxe Lindner albums Pfns 
1973/1982 Een vrijwel komplete verzameling 

11366 Spanje 200 
In 4 insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Een interessante partij met zeer veel matenaal 
Zeer geschikt voor de specialist Hoge catalogusw 

11148 TsjechoSlowakije 200 
In album Vnl gebr 
1918/1975 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal uit de gehele penode 

11242 Vaticaan 250 
In insteekboek Vnl pfns 
Een interessante handelsvoorraad met veel beter 
matenaal uit de beginpenode 

11310 Verenigd Europa 115 
In album Pfns 
OOSTMEELOPERS Een interessante verzameling 
met veel beter matenaal 

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

11347 West Europa 800 
in 2 dozen FDC's 
1980/1997 Een prachtige verzameling blokken 
met veel beter matenaal van vele verschillende 
landen In 24 albums Een mooi geheel met een zeer 
hoge nieuwtjespnjs 

11146 ZuidAmerika 275 
In map Vnl ongebr 
Een interessante, onuitgezochte, klassieke partij 
in zakjes met veel zegels Geschikt voor de echte 
Zuid Amenkaspecialist 

De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en Email te bestellen. 
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BUITENLANDSE 
BLADEN 

Aandacht voor de bal 
In de zomer wordt de 
aandacht voor sport die 
de media beheerst ook 
weerspiegeld in de filate-
listische pers. Het Franse 
blad I'Echo (juni) be
steedt in een uitvoerig en 
verzorgd artikel veel 
ruimte aan de gehandi-
captensport. Terwijl er 
vaak geklaagd wordt over 
de geringe belangstelling 
die de media voor spor
ten voor gehandicapten 
aan de dag leggen, blij
ken de postbedrijven van 
vele landen er zegels, vel
letjes, stempels en post-
waardestukken aan te 
wijden. 
Timbres Magazine van 
dezelfde maand richt 
zich op de wereldkam
pioenschappen voetbal in 
Zuid-Korea en Japan. Al
leen al met de talrijke 
portretten van beroemde 
spelers op postzegels kan 
een (foto)album gevuld 
worden. Maar les Bleus 
(zoals de mannen van het 
Franse nationale elftal 
genoemd worden) blij
ken er niet altijd evenveel 
van terecht te brengen. 

; UEDXMOHOlAUXOeS 
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voortdurend op aan dat 
ook de Franse post daar 
een eigen kantoor zou 
krijgen, maar de Turken 
waren er tegen. Daarom 
ging de Franse post via 
de Oostenrijkse collega's 
naar Jeruzalem. Frankrijk 
had dan wel weinig com
merciële belangen in Je
ruzalem, maar in de 
kloosters en de diverse 
religieuze orden zaten 
toch veel monniken en 
priesters van Franse af
komst. 

1945 zou de Franse post 
er nog heel even met drie 
zegels voor de consulaire 
post terugkeren. 

Ridders op Malta 
Bijna tien eeuwen gele
den stichtten leden van 
de oudste katholieke rid
derorde, de Johannieters, 
in Jeruzalem een hospi
taal. Daar waren wel veel 
Franse ridders bij. Zij al
len werden in de loop der 
geschiedenis verdreven 
en vestigden zich na veel 

Oostenrijkse zegel met het stempel 'Jeruzalem'. 

Gehandicaptensport.. uitdagend verzamelthema.. 

Jeruzalem 
^ Interessant in hetzelfde 
•= nummer van Timbres 
^ Magazine is een studie 
— over de Franse post in het 
s Jeruzalem van voor de 
;r Eerste Wereldoorlog. Tal 
^ van Europese landen 
'2 hadden in het toen door 
^ de Turken geregeerde 
^ Heilige Land eigen post-
i kantoren. Russen, Duit-

—^^ sers en Oostenrijkers 
kik ^^^^^'^ ^^f eigen post-
» ' " kantoor in Jeruzalem, 

met eigen stempels en 
soms ook met eigen ze
gels. Het Franse consu
laat in die stad drong er 

Ook de Oostenrijkse post 
zag niet graag een Franse 
concurrent komen, want 
nu werd er aan de post 
van en naar Frankrijk 
goed verdiend. Uiteinde
lijk lukte het twee Franse 
postambtenaren, die als 
toerist Jeruzalem binnen 
waren gekomen, een 
klein kantoortje te ope
nen dat Franse Levant-ze-
gels ging gebruiken. In 
oktober 1914, toen Tur
kije aan de zijde van 
Duitsland de oorlog in 
ging, moest dat natuur
lijk worden gesloten. In 

omzwervingen op Malta. 
Ze worden sindsdien ook 
Maltezer ridders ge
noemd. Van Karel V kre
gen zij de soevereiniteit 
over het eiland, maar na 
de Franse revolutie werd 
hen die weer ontnomen 
en vestigde de Soevereine 
Orde zich in Rome. On
danks het feit dat ze niet 
meer over een eigen land 
beschikken geven ze wel 
eigen postzegels en zelfs 
postwaardestukken uit. 

De zegels van de Orde 
worden onder andere 
door het Vaticaan als zo
danig erkend. Het lid
maatschap van de orde 
wordt ook heden ten 
dage nog in hoge ere ge
houden door tal van vor
stelijke personen, die 
men ook wel met het rid
derkruis om de hals op 
postzegels tegenkomt. Ik 
meld dit naar aanleiding 
van nummer 1/2002 van 
het Mitteilungsblatt van 
de Internationale Arbeitsge-
meinschajt der Philatelie des 
Souveränen Malteser-Ritter-
Ordens. Dat blad brengt 
onder andere veel infor
matie over postzegels die 
op de een of andere ma
nier gerelateerd zijn aan 
de Orde. 

^^m 

Wilhelm von Wied met om zijn 
hals de versierselen uan de Malte
zer Ridderorde. 

Het bewuste nummer 
biedt ook een korte bio
grafie van Wilhelm von 
Wied (een neef van ko
ningin Wilhelmina), die 
in 1914 korte tijd vorst 
van Albanië was en die -
met ridderkruis - op een 
nooit officieel uitgegeven 
postzegel staat. 

Kopen bij de vorstin 
Ook heel oud is de post-

UUJTMIC C n O n f Dl VULTA 

AEROGRAMME 
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Postujaardcstuk, mtgegeven door de Soevereine Orde van de Maltezer 
Ridders. 

dienst van de vorsten van 
Thurn und Taxis, die in 
de negentiende eeuw een 
heel klein, eigen landje 
hadden, maar een be
langrijk deel van Duits
land met eigen postze
gels en bijbehorende 
postdiensten voorzag. 

Dubbele valuta op Duitse zegels 
uit de negentiende eeuu; 

Die eerste postzegels - in 
twee valuta, namelijk 
voor Noord-Duitsland in 
Thalers en Silber̂ roschen en 
voor het zuidelijke deel in 
Gulden en Kreuzer) dateren 
van 1852. De Deutsche 
Briefmarken-Revue van 
juli brengt er het eerste 
deel van een informatieve 
studie over. In een adver
tentie meldt de huidige 
vorstin van Thurn und 
Taxis, Maria Gloria, dat 
de zegels bij haar voor 
een prikje te koop zijn. 

Portzegels 
Portzegels zijn altijd 
minder populair geweest. 
De meeste postadminis-
traties hebben aan de 
ontwerpen dan ook maar 
weinig artistieke waarde 
gehecht. De Britten, die 
het over Postale Due Labels 
(etiketten) hebben, ge
bruikten hetzelfde ont
werp van 1924 tot 1968, 
toen er een nieuw in ge
bruik kwam. 

Oude en nieuuje portzegels uan 
Groot-Brittannie. 

Over het ontstaan van dat 
eerste ontwerp van de 
eerste reeks van acht ze-



gels (die tussen 1914 en 
1924 werden uitgegeven) 
brengt Gibbons Stamp 
Monthly een kleine stu
die (julinummer 2002). 
Toeval of niet, maar in 
dezelfde editie staat ook 
nog eens een artikel over 
de portzegels van Austra
lië. Het begon in de jaren 
1890, toen de destijds 
nog min of meer autono
me deelstaten Victoria en 
New South Wales portze
gels gingen gebruiken. 
Ook Nieuw-Zeeland 
kwam omstreeks die tijd 
met portzegels. 

Klein maar fijn 
Onder de titel 'Een klein 
land met een eigen taal 
en eigen post' laat de 
Briefmarken-Spiegel van 
juli zijn lezers kennisma
ken met de post van de 
vroegere Deense eilan
dengroep de Faeröer, die 
sinds 1976 een eigen 
postdienst met eigen ze
gels heeft. 

Kleurige Amerikaanse torenualk: 
. komt in zes typen uoor.. 

die adviezen geeft over de 
manier waarop bepaalde 
zegels het beste van het 
papier kunnen worden 
losgemaakt. Een andere 
rubriek biedt een soort 
beursoverzicht van post
zegels. De Deutsche 
Briefmarken-Spiegel 
doet dat ook en wel aan 
de hand van de opbreng
sten van een aantal 
(meestal wat duurdere) 
Duitse zegels. Linn's doet 
het met grafieken, die be-

De met erg dicht beuolkte 'uerre eilanden' (Faeroer) geven mooie zegels en 
blokjes uit. 

De eenentwintig eilanden 
herbergen bij elkaar nog 
geen vijftigduizend inwo
ners, maar wel 33 post
kantoren of agentschap
pen die elk hun eigen 
poststempel voeren. 

Variatie in de States 
Om het buitenlanddeel 
van deze rubriek dit keer 
met de Verenigde Staten 
te besluiten; het land van 
Unde Sam gebruikt tegen
woordig ook gewone 
frankeerzegels in een 
grote variatie van uitvoe
ringen. Zo zijn er diverse 
tandingen, verschillende 
drukkers, afwijkende 
inkten en diverse gom-
soorten - te veel om op te 
noemen. Het afweken 
van die zegels kan pro
blemen opleveren: inkten 
kunnen verdwijnen of 
uitlopen en er zijn gom-
soorten die niet of nau
welijks willen loslaten. 
Daarom brengt Linn's 
Stamp News voortaan 
een maandelijkse rubriek 

ginnen bij het jaar 1970. 
De jaren 1981-1982 verto
nen de grootste piek (in
dexcijfer 900, tegenover 
100 in 1970). In juni van 
dit jaar ging de 'beursme
ter' weer omhoog: van 
640 naar 710. Er zijn 
aparte grafieken voor ne-
gentiende-eeuwse zegels, 
zegels uit de twintigste 
eeuw en luchtpostzegels. 
De laatste doen het overi
gens niet goed. 

En voor ik het woord geef 
aan collega Van Spellen 
kom ik nog even terug op 
die grote verscheiden
heid van typen: Linn's van 
3 juni beschrijft de zegel 
van I cent met de Ameri
kaanse torenvalk (die veel 
kleuriger is dan zijn Ne
derlandse pendant). Er 
bestaan niet minder dan 
zes verschillende uitvoe
ringen van dit simpele 
zegeltje, die alle in het 
blad worden beschreven. 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Hofkirche hersteld 
Een artikel over de Hojkir-
che in Dresden in het 
juni/julinummer van Ga
briel (tijdschrift voor the
matische filatelie met be
trekking tot bijbel en 
christendom) kon na
tuurlijk niet aan mijn 
aandacht ontsnappen 
omdat ik er zelf geweest 
ben in april van dit jaar. 

De prochtijj gerestaureerde Hqf-
kirche m Dresden (Duitsland). 

Tal van schitterende ge
bouwen die bij het bom
bardement in februari 
1945 grotendeels ver
woest werden, zijn in 
hun oude glorie met gro
te nauwkeurigheid ge
heel (Hoßanhe, ZiDin̂ er) 
of grotendeels (Frauenkir
che) hersteld. Het artikel 
wordt opgeluisterd met 
een fraai herinnerings-
stempel ter gelegenheid 
van het 250-jarig bestaan 
van de Hqflarche in 2001 
en een mooie gravure van 
het stadscentrum uit het 
begin van de achttiende 
eeuw. 

Onopgemerkte revolutie 
Het blad Globe-Koerier 
(2002/2) van de filatelis-
tenvereniging De Globe 
schetst een interessant 
beeld over de revolutiepe
riode van de eilanden 
Java en Madoera gedu
rende de periode 1945-
1949. Het is rijk geïllus
treerd met zegels, kaar
ten en poststukken. Het 
artikel weerlegt het 
standpunt van de NVPH 
en de Wereldpostvereni
ging UPU, die net doen 
alsof er in deze periode 
geen onafhankelijkheids
strijd werd gevoerd en er 
dus geen aandacht aan 
besteden. 

Actueler kan niet 
Vermoedelijk omdat het 
in 2002 veertig geleden is 

dat astronaut John Glenn 
als derde Amerikaanse 
astronaut in een baan 
rond de aarde werd ge
bracht, publiceert de 
Nieuwsbrief van de 
Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland een goed 
gedocumenteerd, uit het 
Engels vertaald artikel 
over de dag dat Glenn, 
maar ook de posterijen 
van de Verenigde Staten 
de wereld schokten. 

Klaar teruJijl u uiacht. de hoogst 
artuelejohn Glenn/Mercurijzegel 
van Amerika 

Het gebeurde namelijk 
voor het eerst dat er een 
postzegel werd uitgege
ven ter gelegenheid van 
een feit dat op datzelfde 
moment plaatsvond. Eer
der werden wel eerste-
dagenveloppen uitgege
ven ter gelegenheid van 
ruimtevaartfeiten, maar 
de iVlercury-zegel van 4 
cent was de eerste ruim
tevaartpostzegel van de 
Verenigde Staten. 

Opgepast, zilverdieven! 
Het verenigingsblad van 
de postzegelvereniging 
Eemland in Soest, Eemvi-
zier, maakt in nummer 
256 wederom melding 
van een geval van ont
vreemding van 'zilveren' 
postzegels van f12.75 
(aangetekend-zegels). 

Aantrekkelijke buit . zilueren 
'aangetekend-zegels'... 

Het betrof nu twee pak
ketten; de daarop aange
brachte zegels ontbraken 
bij aanbieding door de 
besteller. In een eerder 
geval was de zilveren ze
gel eveneens verdwenen; 
op de plaats waar de ze
gel had gezeten was een 
PTT-sticker aangebracht. 

Not so easy 
Eflsystamp heet de postze
gel die computeraars zelf 

kunnen uitprinten, mits 
aan een aantal voorwaar
den is voldaan. Men moet 
over het bijbehorende 
programma beschikken, 
de PC aanzetten, een aan
tal keuzes maken en het 
geheel, inclusief de 
adresgegevens en de KIX-
code ziet er dan wel fraai 
uit. 

^ 
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EasyStamp. ...is het uiel zo ge
makkelijk als u denkt.> 

Een niet zo enthousiaste 
gebruiker vertelt zijn er
varingen onder de kop 
Easystamp met zó easy in 
Bulletin nr. 115 van de 
postzegelvereniging 
Postaumaat. 

Om tegenop te zien 
'De bergen zijn in feite 
onze water- en energiele
veranciers. Ze vormen de 
woon- en leefomgeving 
van veel planten en dier
soorten. Maar het is ook 
de plaats voor ontspan
ning en cultuur. De 
stadsuitbreidingen en het 
toerisme bedreigen he
laas de bergdorpen.' Met 
deze woorden wordt een 
artikel ingeluid over het 
Internationaal Jaar van de 
Bergen. 

De postadmmstraties uan de Ver
enigde Naties gauen alle drie ze
gels uit ter gelegenheid uan het In
ternationaal Jaar van de Bergen 

U kunt het lezen in het 
zomernummer van Gren
zenloos, het tijdschrift 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filate
lie. Elk van de drie VN-
kantoren gaf in mei van 
dit jaar een velletje uit 
met driemaal vier ver
schillende zegels, alle be
trekking hebbend op ver
schillende bergen op de 
wereld. De details van de 
zegels van Wenen, New 
York en Geneve worden 
afzonderlijk opgesomd. 



Zegels terug 
Postzegels in plaats van 
wisselgeld  dat ver
schijnsel was heel nor
maal in de provincie Cor
rientes (Argentinië), zo 
wordt verteld in De Sleu
telpost van juni 2002, de 
periodieke uitgave van de 
Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars. 

Corrientes: ...interessant artikel 
ouer Art]entijnsc provincie in 'De 
Sleutelpost'... 

Er wordt duidelijk ge
maakt hoe ingewikkeld 
het muntstelsel in elkaar 
zat. Hoewel in 1862 de 
republiek werd uitgeroe
pen en Corrientes toen de 
uitgifte van eigen zegels 
moest stopzetten, gaf 
men hieraan niet direct 
gehoor. De eigen zegels 

bleven in omloop tot 11 
septemberi88o. 

Muzikaal onderwerp 
Het thema 'Componisten 
op Nederlandse postze
gels' wordt uitvoerig be
handeld in Waalzegel, het 
orgaan van de NVPV afde
ling Nijmegen. Behalve 
de Nederlandse compo
nisten Sweelinck, Die
penbrock en Pijper werd 
op Nederlandse zegels 
aandacht geschonken aan 
Mahler en Schubert. Inte
ressante bijzonderheden 
over de werken van deze 
componisten komen uit
voerig aan de orde. Ver
meld dient nog te wor
den, dat hier alleen de ze
gels worden behandel 
met de portretten van de 
betreffende componisten. 

Bewogen verhaal 
Een duidelijke uiteenzet
ting over het voormalig 
koninkrijk Polen, met 
name in de periode 1914
1918, staat opgetekend in 
Novioposta (nummer. 
76), het officieel orgaan 
van de filatelistenvereni
ging 'Noviopost'. 
De roerige en bewogen 
geschiedenis van dit ge

Poolse prcntbriefkaart, uit̂ egeuen m de Eerste Wereldoorlô j 

teisterde deel van Oost
Europa wordt uiteengezet 
aan de hand van kaartjes, 
zegels en tal van interes
sante poststukken. 

Het weer op IJsland 
Enkele briefkaarten met 
het tweetalige opschrift 
Brefspjalt/ Briefkaart vorm
den de aanleiding voor 
een artikel met de titel 
Een stukje KNMI op IJsland 
in 1932/1933, dat ver

scheen in De Aerophila
telist (nummer 3/2002), 
het tweemaandelijks or
gaan de Nederlandse Ver
eniging van AeroPhilate
listen 'De Vliegende Hol
lander'. 

De kaarten vertonen aan 
de voorzijde een afbeel
ding van een Fokker DVII 
boven de wolken en zijn 
alleen daardoor al een 
begerenswaardig object 

voor leden van deze ver
eniging. 

PETER VAN SPELLEN 

Wot voor ujeer zou het zijn op 
IJsland> 

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 

m\E 
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! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 
€7,50 
€10 

€12,50 

€15 

^€17,50 
Schrijf de tekst van uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oJ spatie een i;akje! 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

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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Schelmssingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC De Kei', G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers
foort, ©033-4724131 
Amstelveen: 
PVAmstelucen, S Zaal, W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV, MM Kleij, HayavanSo-
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©020 6405039 
Hollandm, T Bezuyen, Voor-
burgstr 204,1059 VD Amster
dam, ©020-6142947 (na 19 u ) 
AVDePhilatelist,DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©020-4922810 
ASV Shell Filatelie, J J M Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA-Filatclic, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
dam, ©0299-654163 
FV'StatuutSo',mw AC 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr 
PVPostaumaat, H L J van den 

Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, e-mail huanden-
bnnk(5)hi nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam Noord, P van 
Veen, Loenermark530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138 
FV'DeGlobe', M A Buitenhuis, 
JosineReuIingstraat7,7321LA 
Apeldoorn, ©055-3666000 
Appingedam: 
PVAppingedam, H Knijp, W 
v d Bosstraat22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV,JE Huiskes,Wmscho 
tenstraat4i, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, e-mail 
j_huiskes(3)hetnet nl 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL Norg, 
©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn,AC Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Verenitjm^ Philetelica Badhoeuedorp 
, mw T Ackema, Pr P Christi-
aanhof 5,1171LL Badhoeve
dorp, ©020-6594481 
Barneveld: 
FV De Globe', P Broekema, Wes-
selseweg 34, 3771 PC Barne
veld, ©0342-412915, e-mail 
p broekema^fv-de^lobc-
barneueld myweb nl 
Bergen op Zoom: 
PzD Philatelica West-Brabant, K 
v d Berg,Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PV Onderling Contact', mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0x64-234576 
FV Delta Oost, T van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe, mw H J M van de 
Louw, Burg Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487-521618 
Beverwijk: 
KPCBeueriuijk, Rv d Runstraat 
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978 
DeBilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk, J H te Brinke, 
Burg Fabiuspark 109, 3721 CL 
Bilthoven, ©030-2292047 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen , A J M Goor
en, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica,mw MJ Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin

neweg 158,2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37,7622 JG 
Borne, ©074-2662682, e-mail 
m h i)isser(3)trouiuu)eb nl 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo-
zardaan 55, 2742 BP Waddinx-
veen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV,JAC Schuller,Markt27, 
5281AV Boxtel, ©0411-673775 
Breda 
PV Breda, B H Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
v d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westuoorne, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Bruinissc, A B van der Wek
ken, Mast 70,8081 NE Elburg, 
©0525-684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe', CW Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6g6i GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8> Om
streken, O Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-8.Lel<streek,J Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©010-4508474 
Castricum: 
PVCastrtcum,DC vd Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , J Bakker, Sin-
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523-260051 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica,JTM Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721 DX Dalf

sen 
Delden: 
PC Deldcn, H Verschnüren, Lan-
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719 
DelB: 
WPDelJt, JC van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, e-
mail hansmuis@u;anadoo nl, 
website www uupd-jiladeljia nl 
Delfzijl: 
PV'DcFiucl', P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, e-mail 
pauluaessen@hotmail com 
Diemen: 
PV De Zegelaars', P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV'De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FV De Globe, L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxper
io, ©0315-6550x0 
Doesburg: 
FV De Globe, A Bakker, De 
Vlierbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV De Globe, J H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, <t> 03x4-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg X04, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6x70884 
DPV'DePostjager'.JJ Ouwer-
kerk, Rozenhofi9,33iiJTDor
drecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra-
Meijers, Slinge 35,9204 KK 
Drachten, ©05x2-52x562 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujomer', dr R 
Hajer, Rosanumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw H A Kols-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
3ioxox,e-mail h aklos 
@)dronten net 
Drunen: 
PV'Philatron , A C G van Noort, 
Kerkstraat72a, 5154 AREls-
hout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe, IJ Gubbels, Rijdt 
36, 6631 AT Horssen 

Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe, B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-31x8740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim
straat 39, 6051 LB Maasbracht, 
©0475-468369, e-mail 
henk_u05cls@i)ahoo com 
PhVGelre-Gulick/Echt, P Coonen, 
Jasmijnstraat 8, 6xox KX Echt, 
©0475-486x44 
Edam/Volendam: 
P V Euopost, L P C Smits, J M 
Osterhnghstr 34,1x35 ED 
Edam, ©0299-3720x7 
Ede: 
FV De Globe', G Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede 
Eindhoven: 
EFV, H J Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499- 4764x4 
Eist: 
FV 'De Globe, wnd N Mol, Pla-
tenmakerstraat85, 666x HL 
Eist, ©048X-374X16, e mail 
n mol@wanadoo nl 
Emmeloord: 
IV Philatelica, JJ Bulten, Tjotter 
3,853X DE Lemmer, ©0514-
56x903 
Emmen: 
PV Emmen, G de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
3618x4 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, mw A W D Zijl-
stra. Venedie 20, x6oi HB Enk-
huizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
428x221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Raebel, 
Burg Renkenlaan 4,8162 CW 
Epe, ©0578-627090 
Etten-Leur: 
Pzu Philatelica West Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0x65-
535489 

Geleen: 
WPV De Philatelist', W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-45x8576 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



Goeree/Overflakkee: 
FV GoereejOverflakkee drsS 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187 611542 
Goes: 
FV De Beuelanden , I A Grim
minck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113227945 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, Zwa 
luwstraat 17,7471HH Goor 
©0547 272876 
Gorinchem: 
PV Gorinchcm c o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183

633163 
Gouda: 
VVPVGouda,mw EJ Bmee, 
Rossimstraat 20, 2807 HK

Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702 
Philatelica Den Haag, Ir P Gle

rum, Parsifalstraat 33, 2555 
WH Den Haag, ©0703233098 
PC DeKnn^ , W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Te Weruc afd Filatehe A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten 
PV Vredcstein , P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV sGrauenlia^ee o , j Alsem
geest Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Gronmgen: 
IVPhilatehca, D Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©0505344229 
PVGronm(]en, J P A Tolsma, 
Phil Centrum Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050 
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnnjkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023 
5263267(na 19 00 uur) 
IVPKilatchca, H ) Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
Ditzhuyzen Albarda, Dorsers
straat79, 2151 CG NieuwVen
nep ©0252 673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,]C vanderBijI, 
Houtrijkstraatg, 1165 LLHalf 
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderuiijk en Omstreken, W C 

o, WiUemse, Bosboom Tous 
° sainstr 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
^ ©0341413653 
^ Hardmxveld: 
^ PV De Philatelist, D Kanning, 
uj Gerard Doustraat 7,3272 XE 
'Z. Hardmxveld 
^ Heemskerk: 
^ PV Heemskerk, H W van Zon, 
~ Frankrijklaan 59,1966 VC 
^ Heemskerk, ©0251233894 
<t Heerenveen: 
^ PVHeerenuecn,G deBeer, De 
"■ Plasse I, 8449 EH Terband, 

ig a ©0513625239 
l l l l Heerhugowaard: 
* * PHVHeerhugoujaard e o , mw 

L) Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Woi

singGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045

5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, LCh Werst, Li
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223612544 
Hellevoetsluis: 
P V HelleDoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643 
Helmond: 
PV De Helm Helmond en Om
streken , T A) Leijten, Eikenwal 
15, 5706 L) Helmond, ©0492
534793, email pzudehclmcö) 
planet nl 
WPV Helmond I Neggers,Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hel 
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, I S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
s Herto^enbosschc FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073
6566224 
Heusden: 
PV'Black Pennij ,M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatehca, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsmgel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds
weg 6,7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PCHoo3ei;een,H) Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528 263259 
HoogezandSappemeer: 
PHVHoo^ezand Sappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti 
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPVaJd West Friesland, I L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 T) 
Hoorn, ©0229 231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
NVPV a/d G001& Eemland, H M 
van der Spoel, Handellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035
5262702 

K 

Kampen: 
IVPhilatdica,] G Fidder, Galle
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatu)ij!(/Rijnsbiir5,mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 
2225 ZA Katwijk, ©071 
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B ) W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26 6466 JH 
Kerkrade, ©045 5415088 

Klimmen: 
PhV tFakteurke.H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

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

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 )V Leerdam, 
©0345616960, email 
«crsluis a®)u)orldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatehca, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , ) de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 41 
1602 LREnkhuizen, ©0228
312871 
AVDePhilatdist,WL Wol
schrijn. Karveel 5680,8242 CR 
Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
WPV De Loupe, I van der Meer, 
Hondsroos 6,3831 CG Leus
den, ©0334940082, email 
jp5Ddmeer3g(3)hetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
ZantenWiUemsen, P C Hooft
straat 7,7131 WE Lichtenvoor
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, email 
luissenburfl g@hetnef nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PVZuidLimburg,) J Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, )an 
Steenstraat 114, 7944 TP Mep
pel, ©0522263491 
Monnickendam: 
PV Waterland , R) Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme
rend, ©0299 645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, cmail w storm(p)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burg Van 
Tnchtlaan 116,3648 VK Wilms, 
©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G )acobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 

29, 2215 KN Voorhout, ©0252

212080 
PV Onderde loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252 
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatdica,) M G vanMuUe

kom, Maandagsewetermg 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, mw M V d Sommen, 
Mezenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A lanssen. Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©0246417443, email 
j a lauret(5)planet nl 
FV Nouiopost, W ) M Goos

sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024

3974654, email uijmgoossens 
(3)chdlo nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H ) Teunis, Dr De Bruy
nestraat 35 7576 B) Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om 
streken,) Geers, Ds Smitslaan 5 
A, 7711 BA Nieuwleusen, 
©0523482881 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand ,) W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Herten
straat 2, 6865 WP Doorwerth, 
©0263335732 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (FrI): 
Stdlin^meruerFil Ver ,P Rauwer
da. Brink 3,8423 TE Makkinga, 
©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea
trixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

Papendrecht: 
Postzefleber Iris', D Schotting, 
Erasmusplem 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilatehca, H Zwertbroek, 
van Dsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

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

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W ) G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©0774743049 

Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Konings 
land 71, 6991DH Rheden, 
©0264951534 

Rhenen; 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen

den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatehca, W v d Velde, Bo

venland 10, 9315 PH Roderwol 
de, ©0505032608 
Roermond: 
PV Roermond, F Weerts, Hel

densedijk 12, 5768 RLMeijel, 
©0774661885 
Roosendaal: 
Pzi) Philatelica WestBrabant, K 
vd Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal, A) M Verhoe

ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PVPhilatdico,P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 X) 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV,mw N Boeckholtz

Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010

4562597 
ROVShdlFilatelie,) Oosterboer, 
Voorsteven 20, 3181N) Rozen

burg, ©01812165 68 
PC Rotterdam,) Vellekoop, Pres 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatehca, E Tabak, )uliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rljssen: 
P V Rljssen , D Grunwald, 
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MONTENEGRO TEN TIJDE VAN 
DE BALKANOORLOGEN 

Roerige krijgsgeschiedenis had postale gevolgen 
D O O R V I C T O R C O E N E N 

Bijna een eeuw na het uitbreken 
van de Balkanoorlogen heeft de 
politiek en ook de journalistiek 
weer volop belangstelling voor 
Montenegro En dat is met zo 
vreemd de federatie van Joego
slavië staat op het punt ontbon
den te worden en zal worden 
'omgedoopt' m de republiek 
Servië en Montenegro Het gaat 
daarbij om twee voormalige ko
ninkrijken die kunnen bogen op 
een belangrijke Europese (pos
tale) geschiedenis In dit artikel 
wordt ingegaan op de geschie
denis van Montenegro ten tijde 
van de Balkanoorlogen en wat 
dat voor consequenties heeft 
gehad op het postale verkeer m 
de regio 

VOORGESCHIEDENIS 
De rijke historie van Montene
gro (letterlijk 'Zwarte Bergen') 
gaat terug tot de zevende eeuw 
na Christus, toen de Slaven zich 
voor het eerst m dit vrijwel on
doordringbare gebied vestig
den Na een rumoerige Middel
eeuwse periode van voorname
lijk Turkse overheersing op de 
Balkan, wist Montenegro zich 
als enige land m de regio de 
Turken van het lijf te houden 
De saamhorigheid van de Mon
tenegrijnen aan de ene kant en 
de zware binnenlandse strijd 
om de macht aan de andere 
kant, bleken een ideale voe
dingsbodem op te leveren voor 
de vorming van een theocrati
sche staat Hetland werd gere
geerd dooreen prmsbisschop, 
Vladika genoemd, die telkens 

I iizniLtvo iu gi uau 
MunUn Riiiii che ( uKiaiJlKiic diu (kr ( ie,j/t 

Montenegro staat de laatste tijd weer volop in de politieke 

en journalistieke belangstelling. Net als zo'n negentig 

jaar geleden, toen de 'zuidoosthoek' van Europa het 

toneel was van de Balkanoorlogen. De auteur van de nu 

volgende bijdrage beschrijft Montenegro's geschiedenis in 

vogelvlucht en laat daarbij zien welke postale 

consequenties dat destijds opleverde. 

vic, waarvan Danilo en Petar 
Njegosh de belangrijkste en te
vens de laatste vertegenwoordi
gers waren 
De theocratie werd mm of meer 
afgeschaft en uit het geslacht 
Petrovic werd Nikola naar voren 
geschoven, die na de moord op 
zijn oom m i85o de macht naar 
zich toetrok Nikola Petrovic, 
geboren op 22 september 1842, 
werd in i860 prins van Monte
negro en kroonde zichzelf m 
ngiotot koning, waardoor Mon
tenegro automatisch van een 

I CS mm imam 
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AfbecWmij 2  Pnns, loter Koning Nikola Afbeelding 3 Aangetekende brief, ucrstuurd uit Sucti Jouan Mcduanski in Albanië naar 
Petrovic uan Montenegro Sarajevo Slechts enkele ofstcmpelingen van dit kantoor zijn bekend 

uit een familiegeslachtwerd ge [ 
kozen Het laatste geslacht, ^ 
waaruit de prmsbisschop werd 
gekozen was het geslacht Petro
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AJbeeldmg 4  Montenegnjnsegrenspolitie, die ook in tijd vm\' relatieve vrede", vrijivel 
dagelijks in actie kivam tegen de autochtone Albanese bevolking en/ojde Turken, die 
iets tf zoeken meenden te hebben op Montenegnjns grondgebied 

Afbeelding 5  Postujaardestuk, verstuurd van het veroverde Goransko naar Buenos 
Aires in Argentinië Afstempelingen van dit kantoor zijn bijzonder schaars door de 
korte periode ujaann het kantoor u;asgeopend 
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Afbeelding i  Kaart van Montenegro 

prinsdom m een koninkrijk ver
anderde 
Prins (later koning) Nikola was 
een waar diplomatiek wonder 
Door zijn met aflatende ijver 
wist hij zich de Turken van het 
lijf te houden en door zijn vijf 
dochters uitte huwelijken aan 
vooraanstaande politieke kop
stukken m Europa verzekerde 
hij zich van goede vriendschap 
pelijke banden met een aantal 
belangrijke Europese vorsten
huizen Hierdoor had hij in 
vloednjke vrienden in Rusland, 
Servië en Italië ( Nikola's derde 
dochter Helena was getrouwd 
met koning Victor Emanuel van 
Itahe) 

MONTENEGRIJNSE POST 
De eerste postzegels van Mon 
tenegro werden, als één van de 
laatste Europese landen, uitge
geven m mei 1874 Maar Mon
tenegro was wel het eerste land 
dat zich bij de Wereldpostver 
eniging UPU aansloot 
Na de uitgifte van die eerste 
emissie verscheen er een gering 
aantal series en zo werd m 1910 
een reeks uitgegeven ter gele
genheid van een drievoudig 
feest, het vijftigjarig regerings
jubileum van Nikola, het vijftig
jarig huwelijksfeest van Nikola 
met zijn echtgenote Milena en 
de kroning van Nikola tot ko
ning van Montenegro 
Op dat moment had Monte
negro zestien slecht geoutilleer
de postkantoren met elk hun ei
gen stempel, waarvan Cetinje, 
toentertijd de kleinste hoofd
stad van Europa, met Podgori 
ca, de huidige hoofdstad, wel 
de meest voorkomende zijn 
Wat minder vaak komen Rieka, 
Bar, Kolasin, Danilovgrad, Gra
hovo, Ulcinj en Pristane voor, 
terwijl Andriévica, Niksic, Nje
gush. Vir Pazar, Velimije, Sav
nik en Zabijak ronduit zeld 
zaam zijn 
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Afbeelding 5 Een echtgelopen pakketbegcleidmgskaart die u;erd verstuurd uit 
Chavnik De zending was bestemd voor een Montenegnjnse soldaat die deelnam aan 
de belegering \iim Scutari 

Afbeelding 7 Een brief die uierd verzonden uit de op de Turken veroverde plaats Touz en met 
als bestemming Podgorica Echtgelopen brieven uit Touz zoals deze zijn schaars 
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Afbeelding S  EcKtgelopen ansichtkaort verstuurd uit het op de Turken vcrouerde Berane 

DE AANLEIDING 
De voortdurende wederzijdse 
grensoverschrijdingen van de 
Turken en de Montenegrijnen 
waren voor Nikola aanleiding 
om daar voor eens en voor al
tijd een einde aan te maken 
Nikola, die aanspraak maakte 
op Albanië, gebruikte als ex
cuus dat het nu maar eens af
gelopen moest zijn met de 
grensoverschrijdingen, hij be
weerde dat de Turkse over
heersers een stuk land bezet
ten waar hij als koning van 
Montenegro het meeste recht 
ophad Met name Scutari 
(Skadar), gelegen aan het meer 
van Scutari was voor Nikola 
van belang, omdat dit een be
langrijke doorvoerhaven en 
een belangrijk handelscentrum 
was Het grensgebied tussen 
Montenegro en Servië, de 
Sandchak Novipazar, was het 
tweede gebied waar Nikola 
aanspraak op maakte Het was 
al decennia lang aanleiding 
voor de gespannen betrekkin
gen tussen beide landen Het 
feit dat Nikola familiale ban
den had met de koninklijke fa
milie van Servië was, zo wordt 
beweerd, de enige reden dat de 
beide buurlanden met op voet 
van oorlog met elkaar leefden 
Hoe dan ook, het waren geen 
beste vrienden 

Nikola had ondertussen met 
de andere Balkanlanden een 
pact gesloten, met als doel de 
Turkse overheersers terug te 
drijven En zo gebeurde het dat 
Nikola zijn leger onder aanvoe
ring van generaal Vukotic op 12 
oktober 1912 Albanië liet bin
nenvallen Aan het oostfront 
viel al op de eerste dag van de 
oorlog de legerplaats Bijelo 
Polje Op 12 oktober werd Tuzi 
ijouz) ingenomen en op i 5 ok
tober vielen vervolgens Berane 
en Plav, waarna op 19 oktober 
Gusinje door het Montene
grijnse leger werd bezet 29 ok
tober kreeg Nikola het door 
hem felbegeerde Plevije in han
den, gelegen m het grensge
bied Sandchak Novipazar De 
laatste, strategisch gezien bij
zonder belangrijke stad die Ni
kola in handen viel was Pee 
Kroonprins Danilo wist twee 
weken na de aanvang van de 
oorlog, op 25 oktober, Scutari 
te bereiken, maar slaagde er 
niet in om de plaats in te ne
men Ondertussen had het 
Servische leger wel Prizren in
genomen, één van de plaatsen 
waar Nikola zijn zinnen op had 
gezet 

De andere Balkangeallieerden 
hadden inmiddels ook grote 
vorderingen gemaakt Zo had
den m maart 1913 de Bulgaren, 

A ^■' m 3, 
Ecke Jci^ 'nni"= 'p '" 

Afbeelding 9  Brief uan Podgorica naar Leipzig, ten tijdc uan de Bolkanoorlog uerstuurd 
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Afbeelding 10  Kaart uerstuurd vanuit fict uerouerde Pee naar Belgrado 
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Afbeelding 11  Brief uerstuurd uanuit het uerouerde Istok naar Kotor (brieuen met de 
ajstempeling Istok komen maar heel sporadisch voor) 
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Afbeelding 12  Pakketbegeleidingskaart uerstuurd uan Diakouitza, bij de grens met Kosouo 



Afbeelding 13 - Ze^el met de 
ofstempehng van Pleuije, de 
belan^njlcste stad in de 
SandcliakNouipazar. 

Afbeelding 14 - Paartje met a/stempelmg uan 
Skadar (Scutari), de belegerde hauenstad m het 
Kuidige Albanië. 

Afbeelding 15 - Postzegels met ajstempelmg van resp. Berane, Pee en Bielo Poljc, 
gebieden die tijdens de eerste tueken van de Balkanoorlog werden uerouerd. 

Afbeelding 16 - Postzegels met ajxtempelingen uan respcctieuelijk Gussigne, 
Plounitzo en Plou, gebieden die tijdens de Balkanoorlog uierden uerouerd. 

A/beelding 17 - Postzegels met ojstempelingen uan respecticuclijk Diakouitzo, Rojai en 
Chaunik. 

Links: ajbcclding 18 - Een bric^kje met de q^empeling uan Kolachine. 

Afbeelding ig - Postzegels met ajstempelmgen uan respectieuelijk Grahouo, Andrieuitza, Njegushi en Velimije. 

Serven en Grieken de Turken 
terug weten te dringen tot op 
de grenzen van Constantino-
pel. Alleen Scutari - weliswaar 
volledig omsingeld - was nog 
niet ingenomen, hetgeen werd 
veroorzaakt door de felle inter
nationale politieke druk van 
met name de Oostenrijks-
Hongaarse monarchie. 

LAATSTE UITGIFTE 
In april 1913, tijdens de Balkan
oorlog, gaf Montenegro zijn 
laatste serie postzegels uit. De 
logistiek was ten tijde van de 
Balkanoorlog slecht geregeld. 
Het Montenegrijnseleger 
kreeg maar met moeite de be
nodigde ziekenhuisbedden aan 
het front, de munitie kwam 
maar moeizaam door en voed
sel voor de manschappen was 
al helemaal een probleem. Wat 
wel al snel goed was geregeld 
waren de postale voorzienin
gen. De postkantoren in de be
zette gebieden werden bevoor
raad met postzegels van Mon
tenegro en waren al snel voor
zien van eigen Montenegrijnse 

stempels. Op deze wijze kon
den de manschappen berich
ten naar het thuisfront sturen. 
In de bezette gebieden werden 
brieven en kaarten verzonden 
die voorzien waren van Monte
negrijnse postzegels. Het aan
tal postkantoren van waaruit 
post kon worden gestuurd was 
sinds 1910 dan ook uitgebreid 
tot drieëndertig. Behalve de 
hiervoor al genoemde zestien 
betrof het Bijelo Polje, Berane, 
Plevije, Skadar (Scutari), Boan, 
Istok, Lijeva Riéka, Plav, Plavni-
ca, Rozaj, Stari Bar, Goransko, 
Gusinje, Pee, Djakovica, Sveti 
jovan Meduanski en Touz. 
Vanuit een aantal postkanto
ren kon slechts worden getele
grafeerd (Murikani, Ostrog, 
Sveti Nikola, Sakovici,Topoli-
ca, Visoki Decani en Vladimir). 
Maar weinig postzegels en 
poststukken zijn uit deze tijd 
bewaard gebleven; ze zijn dan 
ook bijzonder zeldzaam. 
Hoewel er een grote leger
macht aanwezig was m de be
zette gebieden (zo'n veertig
duizend manschappen met 

148 stukken geschut) was er 
slechts een handjevol mensen 
die konden lezen en schrijven! 

EINDE AAN DE OORLOGEN 
Uiteindelijk wist het leger van 
Nikola dan toch Scutari in te ne
men, maar al snel werd hij weer 
gedwongen zich terug te trek
ken. Dit omdat de Oostenrijks-
Hongaarse monarchie hem 
voor de keuze had gesteld zich 
terug te trekken danwei de con
sequenties te aanvaarden van 
een gedwongen teruggave van 
Podgorica en de Sandchak No-
vipazar, dat hij inmiddels volle
dig had bezet. Zonder hiermee 
meteen zijn gezicht te verliezen 
gaf Nikola hieraan gehoor en zo 
kwam er op 5 mei 1913 een ab
rupt einde aan de Balkanoorlo
gen. Montenegro kon zich daar
na gaan opmaken voor de Eer
ste Wereldoorlog. 
Na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog kon Montenegro 
zich de Oostenrijks-Hongaarse 
monarchie nog tot 1916 van het 
lijf houden, maar toen werd het 
land dan toch - voor het eerst in 

zijn geschiedenis - bezet. De 
postzegels van de Oostenrijks-
Hongaarse veldpost deden hun 
intrede, waarvan er twee 
speciaal voor Montenegro wer
den overdrukt met de tekst 
KM.K. Militärverwaltung 'm -
Montenegro. Nikola vluchtte in 
1916 naar Bordeaux (Frankrijk), 
waarbij in 1921 stierf. In 1918, 
na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog werd Monteneg
ro opgenomen in de federatie 
van Slovenië, Kroatië en Servië. 
Later werd Montenegro opge
nomen in het koninkrijk Joego
slavië. In deTweede Wereldoor
log werd Montenegro eerst 
door de Italianen en later door 
de Duitsers bezet, waar in beide 
gevallen speciale postzegels 
van zijn uitgegeven. Na het ein
de van de Tweede Wereldoorlog 
maakte Montenegro deel uit 
van het Joegoslavië van Tito, 
om uiteindelijk na de oorlogen 
op de Balkan in de jaren negen
tig van de vorige eeuw onder
deel uitte gaan maken van de 
federatie Joegoslavië van Milo
sevic. Het vervolg is bekend. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2002 (verschijnt begin no
vember) moeten uiterlijk op i 
oktober 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. 

TENTOONSTEUrNGEN 
EN MANIFESTATIES 
• Nog tot en met 31 oktober: 
PhiiaNed, filatelistische ten
toonstelling op Internet, ge
organiseerd door de Postze
gelvereniging Haarlemmer
meer, 's Werelds eerste post
zegeltentoonstelling op In
ternet: 24 uur per dag, 7 da
gen in de week. Bezoek 
uiipuj.philaned.nl of vraag in
formatie bij Piet Dees, email 
deesu)s5i(5)u)xs.n!, telefoon 
023-5623858. 
• 7 en 8 september: 
Kalmthout (België). De Bne-
uenbeurs Internationaal, beurs 
voor poststukken. Erasmus 
Atheneum, Ganzendries 14. 
Openingstijden: op zaterdag 
7/9 van II tot 18 uur en op 
zondag 8/9 van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer. 
• 20,21 en 22 september: 
Leipzig (Duitsland). Philatelia 
mitT'card & MunzExpo. Infor
matie: KólnMesse Ausstel
lungen, Postbus 210760, 
D-50532 Köln (Duitsland). 
• 21 september: 
Rijswijk (NBr). Tentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
i2'/i-jang bestaan van post
zegelvereniging Altena. Par
tycentrum 'Het Brabantse 
Land', Vijfmorgen 2. Handel 

_̂  aanwezig; jeugdtentoonstel-
c= ling; enveloppensport; post-
° zegelberg. Openingstijden: 
^ van II tot 16 uur. Inlichtin-
L̂  gen: mevrouw A. Sprangers, 
~ telefoon 0183-403952. 
L̂  • 28 en 29 september: 
"Z Helmond. Pro-Phil en Lim-
^ philex. Veka Sporthal, Delta-
^ weg 201. Openingstijden: op 
— zaterdag 28/9 van 10 tot 16.30 
" uur en op zondag 2g/g van 12 
2 tot 16 uur. Ruilbeurs, veiling, 
I handelaren aanwezig. In-
•̂  schrijvingsluitopijuni2002. 

Americahal Apeldoorn (hier op een luchtfoto) in oktober in het teken ran de Postex 

LÖL ''^'^'"'^2'^'^^naanmeldingen: 
OOO H. Vogels, Kasteel Noord 14, 

5702 NX Helmond, telefoon 
0492-523864, e-mailadres: 
han,i;[)ae!s(5)pianrt.nl. 
• 18,19 en 20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2002, na

tionaal postzegelverzame
laarsevenement met tentoon
stelling in de categorieën i, 2 
en 3, alsmede Jeugdldasse, 
Propagandaklasse en i-ka-
derklasse. Americahal, Laan 
van Erica. Uitgebreide infor
matie volgt t.z.t. in Filatelie. 
Aanmelding sluit op 31 mei 
2002. Inlichtingen: L.L. Lou-
werse. Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 2811T Reeuwijk, 
telefoon 0182-395103. 
• I en 2 november: 
Venlo. Postzegeltentoonstel
ling in categorie 3, georgani
seerd door 'Phila Venlo' ter 
gelegenheid van het tachtig
jarig bestaan van de vereni
ging. De Maaspoort, Oude 
Markt 30. Informatie: W.J. 
Hendriks, Servaashof 39, 
5988 GD Helden, telefoon 
077-3075047. 
• 26 en 27 oktober: 
Schiphol. Eenenueertî ste Dag 
uan de Aerojïlatclic, propagan-
datentoonstelling georgani
seerd door 'De Vliegende 
Hollander'. Aviodome (toe
gang: € 6.80). Thema: '75 
Jaar De Postduif Ca. honderd 
kaders. Tentoonstellingsen
velop (twee formaten) en ge-
legenheidsstempel van TPG 
Post. Enveloppen kunnen 
worden besteld door overma-
kingvan €3.- op Postbankre
kening 402628 t.n.v. de 
Stichting Tentoonstelling 
Vliegende Hollander te Pij-
nacker. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.E.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 i-kaderin-
zendingen) in het kader van 
de Dâ  van de Postzegel 2002. 
Huygenscollege, 2e Const. 
Huygensstraat3i, 1054 NN 
Amsterdam. Ca. 250 kaders, 
handel aanwezig. Opening
stijden: op zaterdag 2/11 van 
10 tot 17 uur en op zondag 
3/11 van 10 tot 16 uur. Infor
matie: mevr. A.C. Hooger-
huis-van Schellen, Van Baer-
lestraat I4bv, 1071AW Am
sterdam, telefoon/fax: 020-
6734323. 
• 23 en 24 november: 
Dieren. Themanifestatie'o2. 
Thematische tentoonstelling, 
georganiseerd door de Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie (NVTF) 

ter gelegenheid van het 50-ja-
rig bestaan. Themanifesta-
tie'02 bestaat uit twee onder
delen: de wedstrijdtentoon
stelling Eurothema 2002 met 
internationale deelname en 
een wedstrijdtentoonstelling 
in de klassen 2 en 3 plus i-ka-
derklasse. Open klasse en 
Jeugdklasse. Ca. 500 kaders, 
handelaren, jeugdactivitei-
ten, rondleidingen, lezingen 
en diverse presentaties. Za
lencentrum Theothorne, Cal-
lunaplein 77. Toegangsprijs 
€ 2.50. Openingstijden: op 
zaterdag 23 november van 10 
tot 18 uur en op zondag 24 
november van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: P. Struik, Suze 
GroenewegstraatiSi, 1442 
NG Purmerend, telefoon 
0299-425078, e-mailadres 
struik.p@planct.nl 
• 27,28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apcidoorns Emde-
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 (grafis 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 055-3558600, e-mail or-
ganistotic@eindejaarsbeurs.nl of 
op de website uiuiui.emdejaars-
bcurs.nl. 
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• 25, 26 en 27 april: 
Oosterhout. Ophilcx 2003, 
tentoonstelling georgani
seerd door de Oosterhoutse 
Vereniging van Postzegelver-

I zamelaars ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan van 
de vereniging. Thema: 

' 'Mooie Keetje'. Nadere gege-
I vens ontbreken nog. Inlich

tingen en aanmeldingen: A. 
, Berkhoudt, Lodewijk Napole

onlaan 57, 4904 LG Ooster
hout, telefoon 0162-429154. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 7 september: 
Geldermalsen. Ai Band - jilate-
hstische contactgroep Islamitische 

Wereld De Gentel, Genteldijk 
34, 9.30-15. Telefoon 0348-
481070. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993,13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
IVIeppel. 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. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
• 8 september: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat 99, 
10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Harmeien. H.I.-gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11-
16. Telefoon 030-6011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-522310. 
• 14 september: 
Bilthoven. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. Pleinzaal 
bij Noorderkerk, Laurillard-
laan 6,10-16. Telefoon 0346-
572593 (na 19 uur). 
Haaksbergen, 'tjemen-
schoer. Sterrenbosstraat 2, 
10-17. Telefoon 0547-
363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Steenbergen-Welberg. De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10-
15. Telefoon 0167-523361. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
• 15 september: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan88i, 11-16. Tele
foon 030-6011918. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraatia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0414-367786. 
• 21 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,10-16.30. Tele
foon 050-4092874. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Markelo. De Heverkamp, 
0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,10-14. Telefoon 
0297-289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
0348-452311. 
• 22 september: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bicl<erstraat46a, 10-16. Tele
foon 036-5291178. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.30-16.30. Te
lefoon 0486-474197. 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijemonde 4,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
• 23 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruine-
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 024-3974654. 
• 28 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,10-16. Telefoon 
0172-613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Deventer. Wijk- en Zalencen
trum, J. van Vlotenlaan 85, 
tijden onbekend. Tele-
foono570-652596. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,10-16.30. 
Telefoon 078-6209088 (na 19 
uur). 
's-Gravendeel. Ons Centrum, 
Kerkstraat 25,10-16. Tele
foon 078-6733278. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerl<weg 21,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 29 september: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,11-16. Tele
foon 0343-563844. 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,10-13. Telefoon 046-
4492604. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-16. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentseweg i, 10-17. Tele
foon 0544-375707. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
• 2 oktober: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarstraat, 13.30-17. Tele
foon 071-3614198. 
• 5 oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhofiaan 2C, 10-16. Te
lefoon 0251-224978. 
Groningen. Huize Patrimo
nium, Berkenlaan, 10-16. Te
lefoon 050-5712929 
Heeze. De Brug, Ginderover 
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2,1217. Telefoon 040
2240201. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat 4, ioi6. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Spijkenisse. De Zuidwester, 
P.J. Bliekstraat i, 1016. Tele
foon 0181643045. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 6 oktober: 
Aarschot (België). Stadsfeest
zaal, Demervallei, 917. In
lichtingen; J. Jadot, Spoor
wegstraat 17, 3200 Aarschot 
(België). 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Harmeien. H.I.gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
SintNiklaas (België). Interna
tionale poststukkenbfurs. Stads
zalen, Leopold Illaan, 917. 
Inlichtingen: Etienne Braam, 
SintGillisbaan 143, B9100 
SintNiklaas (België). 
Velserbroek. Sporthal Pol
derhuis, Vestingplein 58,10
16. Telefoon 0235382274. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
• 7 oktober: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld
plein7,1922. 

• 12 oktober: 
Dieren. NFVSkandmavié. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Ede. De Kei, Peppelersteeg 
12, tijden onbekend. Tele
foon 0318416160. 
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. 
Utrecht. Internationale Verzo
melmarkt. Veemarkthal, Sart
reweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
• 13 oktober: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, g.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5, ioi6. Tele
foon 0306063944. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Veemarkthal, Sart
reweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. Telefoon 024
6414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks
gebouw, Walplantsoen 14, 
1116. Telefoon 0343
573649. 

VEILINGEN 
• 15 september: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, email hille
sum(ä)platelist.com. 

Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 
0165527130, 
fax 0165527194, email hillc
sum(3)jïlatelist.com. 
Roosendaal. 'Het Nederlandse 
Rode Kruis' (collectieSiem). 
René Hillesum Filatelie, Post
bus 170,4700 AD Roosen
daal, telefoon 0165527130, 
fax 0165527194, email hille
sum(a)jïlatelist.com. 
• 25 t/m 28 september: 
Wiesbaden (Duitsland). 
Heinrich Köhler, Postfach 
3680, D65026 Wiesbaden 
(Duitsland). 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

24 september: 
Industrieel er^oed 
Velletje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende, gegomde postzegels 
van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met zes verschillende 
zegels van €0.3910.19. Uitge
geven in samenwerking met 
de Stichting Kinderpostze
gels Nederland. 
26 november: 
Kortingze^els ('Dccemberzegels') 
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: 
HistoriscKezecjels ('oorlog'); 
waarden 40, 70 en 150 cent. 

31 oktober: 
Kinderzegels 2002; waarden 
40f20, 6oH30 en 100450 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 ""■■> ^3
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen €4.50,65plussers en 4
t/m 15jarigen €3., 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 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
loppen, maximurakaarten, 
luchtpost en 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede

nis en ontwikkeling van het 
thematisch verzamelen. 

Studiezalen 
Voor belangstellenden is er 
eenmaal per maand, op don
derdag, gelegenheid om ma
teriaal uit het depot van de af
deling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070
3307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307570. 

BONDSBIBLiOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (u)U)U).nbfi),nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nbJü.org). 

BIJZONDERE 
POSTSTEMPELS 
In de maand september 
verschijnen er, behalve 
het stempel ter gelegen

heid van Prophil in Hel

mond (zie het juli/augus

tusnummer van Filatelie) 
geen andere poststem

pels. 
In de maand oktober 
worden de beurzen Postex 
2002 (18 tot en met 20 
oktober) en Sindeljïn^en 
(25 tot en met 27 okto

ber) gehouden. Op beide 
beurzen worden bijzon

dere poststempels ge

bruikt. De afbeeldingen 
laat ik zien in het okto

bernummer. 

MACHINESTEMPELS 
Steeds vaker komt het 
voor dat er voor bijzonde

re zendingen een machi

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
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nestempel wordt ge

bruikt. Vroeger was dat 
vaak een stempel met de 
tekst PTT POST PTT POST 
PTT POST, maar nu komt 
het geregeld voor dat er 
een jaartal of zelfs een 
maand genoemd wordt 
in het stempel. 
Zo verstuurde Vroom 8c 
Dreesmann begin juni 
een mailing ter gelegen

heid van de vakantie

koopavonden van het wa

renhuis. Deze zending 
was gefrankeerd met de 
eigen portbetaaldzegel 
van V&D. Het stempel dat 
werd gebruikt was een 
machinestempel, met 
daarnaast een stempel

vlag bestaande uit golfjes 
(zie hierboven). Het dag

tekeningstempel toont 
het jaar 2002 en vermeldt 
geen datum. In de rand 
staat de tekst PTT POST PTT 
POST PTT POST en in het 

centrum van het stempel 
zijn nog enkele golfjes te 
zien en een afbeelding 
van een envelop. 
TPG Post informeerde 
zijn klanten (lees: bijna 
elke inwoner van Neder

land) in de maand mei 
met een mailing over de 
naamswijziging van PT

TPost naar TPGPost. Die 
zending werd gefran

keerd met een portbe

taaldzegel van TPGPost. 

De zegel werd ontwaard 
met een stempel dat be

stond uit een grote en 
een kleine cirkel met 
daartussenin de tekst 
JVIEI 2002 (zie hieronder). 
Als u in het bezit bent van 
dergelijke poststukken 

eventueel met bijzondere 
machinestempels  laat u 
dat dan even weten? Wel

licht kunnen we dan een 
afbeelding opnemen in 
deze rubriek. 
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PORT EN BEPORTING: TPG POST 
INTRODUCEERT NIEUW SYSTEEM 

'Höfïrf/ge' computer levert discutabele resultater) op 

De volksmond spreekt van 
'Strafport', maar het heffen van 
port is geen straf al wordt het 
misschien wel zo ervaren. In 
het buitenland gebruikt men 
voor (straf) port andere termen, 
zoals surtaxe of taxe a payer 
(Frankrijk), postage due (Engels
talige landen) o{Nachgebühr 
(Duitstalige landen). 

Geschiedenis 
Hoewel er in Nederland al 
sinds 1852 postzegels werden 
gebruikt, was frankering door 
de afzender tot I januari 1871 
niet verplicht. In veel gevallen 
liet de afzender het betalen van 
het port over aan de geadres
seerde. Het port werd dan zon
der verhoging door de besteller 
geïncasseerd. Merkwaardig ge
noeg werden in Nederland alop 
15 mei 1870 de eerste twee port
zegels uitgegeven, in de waar
den van 5 en no cent. Het ver
schuldigde bedrag werd vanaf 
1871 met portzegels gekweten 
en door de besteller bij de ge
adresseerde geïnd. De portze
gels werden op I augustus 1966 
buiten gebruik gesteld, maar de 
op de kantoren aanwezige voor

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

Onlangs nam TPGPost een nieuw systeem in gebruik voor 

het beporten van onvoldoende gefrankeerde stukken. 

Deze portoheffing wordt in de voksmond nog steeds 

'strafport' genoemd. Niet helemaal terecht, want port is 

geen straf, al moet de ontvanger wel betalen. Frons 

Hermse duikt in de geschiedenis van de portoheffing en 

doet het nieuwe Nederlandse systeem uit de doeken. 

raden werden nog opgebruikt. 
Al eerder gebruikte men voor de 
beporting blauwe afdrukken 
van de handfrankeermachine 
van het type 'Postalia' [afbeei
ding 1); briefkaarten werden in 
een vensterenvelop gestoken 
om te voorkomen dat ze na 
door de geadresseerde te zijn 
gelezen zouden worden gewei
gerd. Ook werden wel frankeer
zegels als portzegels gebruikt 
(afbeelding 2). 
Vanaf 21 oktoben 968 werd het 
huidige systeem met de port
kaarten toegepast\ Het voor
deel hiervan is dat de besteller 
niet meer hoeft aan te bellen 

om het port te innen. De ge
adresseerde wordt verzoent het 
vereiste bedrag door middel 
van postzegels of de afdruk van 
een frankeermachine te vol
doen; postzegels of afdruk 
moeten daartoe op de aan het 
poststuk gehechte kaart worden 
aangebracht. De kaart wordt 
vervolgens naar de het voorge
drukte adres gestuurd, zodat hij 
terecht komt bij de PTT'ers die 
de portstukken registreren. 
In de beginjaren werden er 
kaarten van verschillende kleu
ren en verschillende teksten ge
bruikt [afbeelding^). Vanaf be
gin jaren tachtig komen alleen 

nog witte kaarten voor (afbeel

ding 4). Als het te betalen be

drag meer dan een gulden be

droeg werd in de meeste geval

len een rode herinneringsKaart 
gestuurd (afbeeldings)■ 

Binnen en buitenlandse post 
Voor het binnenland gold van 
oudsher dat niet alleen het ont
brekende port moest worden 
betaald, maar ook nog een toe
slag. Vandaar het ontstaan van 
de naam 'strafport'. Vanaf 7 ja
nuari 1981 bestond het port 
voor binnenlandse stukken uit 
het ontbrekende portbedrag 
plus dertig cent. 
Het ontbrekende port van bui
tenlandse stukken wordt aange
geven door een hoofdletter 'T' 
en een breuk (afbeelding2\. 
Vóór I januari 1965 werd ae ver
rekening gedaan door middel 
van de zogenoemde goudfrank, 
respectievelijk de WPUfrank^. 
Tegenwoordig handelt men als 
volgt: in de teller van de breuk 
komt tweemaal het ontbreken
de bedrag te staan in de valuta 
van het land van de afzender. In 
de noemer wordt het porto van 
een enkelvoudige brief van het 
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land van de afzender naar het 
buitenland vermeld. Het ont
vangende land vermenigvuldigt 
de breuk met het bedrag van 
een internationale brief. 
Een voorbeeld: we nemen een 
brief uit Duitsland die gefran
keerd werd met DM i., terwijl 
de juiste frankering DM i . io 
was. De teller wordt dan twee
maal het verschil (lo), dus '20'. 
De noemer wordt mo. Een Ne
derlandse brief naar Duitsland 
kostte f 1.20, dus het te betalen 
bedrag kwam u i t o p 2 o / n o x 
120 is 21.8 cent, hetgeen werd 
afgerond op 25 cent. 

Hulp van de computer 
In het eerste kwartaal van 2002 
werd in vierhonderd Nederland
se PTTvestigingen een landelijk 
computersysteem ingevoerd 
dat Automatisering Porten Admi
nistratie (APA) heet^. Tegelijker
tijd kregen de vestigingen een 
'gestaffelde strafportkaart' (af
beelding 6) en een Excelpro
gramma om de gegevens in de 
computer in te voeren. De al 
langer bekende witte portkaar
ten worden sindsdien in de 
vorm van kettingformulieren 
geleverd, zodat ze door een 
printer kunnen worden bedrukt 
[afbeelding/). Er zijn drie port
kaarten in gebruik, die vooral 
dankzij de kleur op de achter
kant van elkaar kunnen worden 
onderscheiden. Rood is de 
kaart die aan het beporte stuk 
wordt gehangen, wit is voor de 
herinneringskaart (vroeger was 
die geheel rood) en groen wordt 
gehecht aan stukken waarvan 
het port door de geadresseerde 
is geweigerd [afbeelding S\. Bij 
deze laatste stukken worcit ge
tracht het port bij de afzender te 

innen. En dat is dan meteen het 
manco in het nieuwe systeem, 
want het biedt geen mogelijk
heid de geweigerde porten te 
registreren. Omstreeks het mo
ment waarop deze editie van Fi
latelie verschijnt zou een nieu
we versie van het systeem in ge
bruik worden genomen, waarbij 
deze tekortkoming en een aan
tal andere kinderziekten zouden 
zijn opgelost. 
Het voordeel van het computer
systeem is dat men na een ter
mijn van drie weken door één 
handeling een overzicht kan 
krijgen van alle nietgeretour
neerde portkaarten. Er worden 
dan herinneringskaarten ge
print. Verder kan men uitreke
nen hoeveel kaarten niet wor
den geretourneerd. Het percen
tagebed raagt in ons verpolder
de land dertig tot veertig pro
cent. 

Sommetjes maken [1] 
Natuurlijk kunnen de portobe
rekeningssommetjes voor bin
nenlandse zendingen ook zon
der computer worden gemaakt. 
Daarvoor kan een beroep wor
den gedaan op de stafFelkaart 
[afbeelding 6). Op de voorzijde 
van die kaart staan de bedragen 
van de onderfrankering tot en 
met 389 eurocent vermeld. Op 
de achterkant (niet afgebeeld) 
gaat het verder tot 1559 euro
cent. Enkele voorbeelden voor 
het binnenland: 
Een brief van 20 tot 50 gram, 
gefrankeerd met 39 eurocent, 
dus €0.39 te weinig. De PTT
medewerker typt de adresgege
vens in en het ontbrekende por
to. De computer geeft een te 
betalen bedrag van €0.50 aan, 
elf eurocent extra dus. Dit klopt 

met de staffelkaart. 
Een brief van TOO tot 250 gram 
zonder zegels; de frankering 
had €1.56 moeten zijn. Te beta
len €1.95 (39 eurocent extra). In 
veel gevallen bedraagt het 
(straf)port 50 eurocent. Er zijn 
Beatrixzegels van deze waarde, 
maar de geadresseerde heeft 
deze niet in huis, zodat hij zich 
twee kortingzegels (December
zegels) van 27 eurocent (Kerst
zegels) of met een buitenland
zegel (Priority) van €0.54. Slim
meriken gaan met de kaart naar 
een loket en betalen daar het 
exacte bedrag 

Sommetjes maken [2] 
We kunnen ook enkefe voor
beelden geven van de beporting 
van buitenlandse poststukken: 
Een brief uit Duitsland, gefran
keerd met €0.51 (het Duitse 
briefkaarttarief); dit moet zijn 
€0.56. De TPGmedewerker typt 
de adresgegevens en de breuk 
in: de teller van de breuk wordt 
' i o ' (tweemaal het verschil) en 
de noemer 56. De breuk wordt 
vermenigvuldigd met Neder
landse tarief voor een buiten
landse prioritybrief  €0.54  het
geen als uitkomst €0.no ople
vert. De computer geeft €0.25 
aan. 
Een brief uit Duitsland, zwaar
der dan 20 gram, gefrankeerd 
met €0.56, behoort te zijn €1.12. 
De teller van de breuk vermeldt 
in dat gevel 112 en de noemer 
56, hetgeen wordt vermenigvul
digd met €0.54 met als resul
taat een portoheffing van €i.o8. 
De computer zegt echter €i .56, 
terwijl je €1.17 zou verwachten. 
Een brief uit België, gefrankeerd 
volgens binnenlands tarief 
(€0.42), moet zijn €0.52. De tel

ler van de breuk komt dan op 
20 te staan en de noemer op 52, 
hetgeen vermenigvuldigd met 
het Nederlandse tarief (€0.54, 
priority) een bedrag van €0.20 
oplevert. De computer vermeldt 
een bedrag van €0.39. 
Een brief uit België, zwaarder 
dan 20 gram en gefrankeerd 
met €0.52, behoort te zijn €1.02. 
De teller van de breuk komt uit 
op 100 en de noemer op 52, 
hetgeen vermenigvuldigd met 
het Nederlandse tarief (€0.54) 
een bedrag van €1.04 oplevert. 
De com puter geeft echter €1.56 
als resultaat. 

De conclusie is dat men de por
ten van binnenlandse zendin
gen zelf, met behulp van de 
StafFelkaart, kan berekenen. De 
uitkomsten wijken af van die 
van de oude, handmatige me
thode (ontbrekend port plus 30 
oude centen). Bij buitenlandse 
zendingen (met breuk) geeft de 
computer andere waarden dan 
de oude, handmatige bereke
ning. Het is met duidelijk of dit 
een programmafout is, of dat 
voor het buitenland een nieuwe 
berekeningsmethode wordt toe
gepast. 

Noten: 
': PTT Dienstorder H.544 van 3 okto
ber 1968. 
=: Mr. W. S. da Costa, Strafport op bui
tenlandse brieven, in: Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, september 
1966, pagina 405. 
': Postveruoerkrant, februari 2002, num
mer 2. 
Verder werd gebruik gemaakt van ge
gevens die werden verkregen van de 
PTTvestiging Sittard en van mevrouw 
A. van der Velden, Geersdijk. 
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25 . OORLOGS- OF SPIONAGEVERVALSINGEN 
(AFLEVERING 3) 

In deze aflevering van 
'Vervalsingen herkennen' 
pikken we de draad weer 
op, na in het juninummer 
van 'Filatelie' een aantal 
Franse 'spionagezegels' 
te hebben behandeld (zie 
de pagina's 462 en 463). 
Ik wijs er nog even op dat 
de tanding bij de origine
le zegels altijd i4:i3'/4 is; 
bij de spionagezegels ko
men verschillende perfo
ratiematen voor. Hierna 
worden die maten steeds 
vermeld, samen met een 
opgave van de originele 
kleur en - voor zover 
noodzakelijk - detailop-

namen van de zegels. 

50 c. 'Pétain' (type-
Hourriez) groen 
Y&T-nummer 508 (origi
neel: afbeelding 13a, ver
valsing afbeelding 13b. 
Tanding I4:i3'/z; zeer 
duidelijke tekening van 
gezicht en kepi; brede 
witte schaduwlijn op de 
neus; grotere witte snor 
met minder arceringslij-
nen (a/beeldingen i3a/a en 
13b/a); witte kinschaduw 
(bij origineel lopen de ar-
ceringslijnen door); dui
delijk getekend oor, met 
grotere witte rand tussen 

SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

nummer 508); helder
oranje drukkleur. 

iF 'Pétain' (type-
Hourriez) roze 
Y&T-nummer 514 (origi
neel: ajbeeldmg 150, ver
valsing: ajbeeldin^ 15b). 
Tanding 143/4:14; signa
tuur LEMAGNY veel klei
ner dan origineel (onge
veer de helft van de origi
nele hoogte); idem naam 
HOURRIEZ en zonder 
punt; cijfer ' i ' vetter; zie 
verder de zegel van 50 c. 

gezichtsarcering en oor; 
POSTES FRANgAISES dui
delijker; signatuur 
LEMANGNY en HOURRIEZ 
kleiner en beter leesbaar; 
punt achter HOURRIEZ; 
glad, dun papier; gladde 
gom; heldergroene druk
kleur. 

70 e. 'Pétain' (type-
Hourriez) oranje 
Y&T-nummer 511 (origi
neel: ajbeeldmg 14a, ver
valsing; ajbeeldmg 14b). 
Tanding 14:1372; signa
tuur LEJVIAGNY veel klei
ner dan origineel; HOUR
RIEZ smalle letters, grote
re afstand letters 'E' en 
'Z'; zie verder de zegel 
van 50 c. 'Pétain' (Y&T-

'Pétain' (Y&T-nummer 
508); meer lichtblauw-
achtig roze drukkleur. 

1F20 'Pétain' (type-
Hourriez) bruin 
Y&T-nummer 515 (origi
neel: ajbeeldmg 16a, ver
valsing: ajbeelding 16b). 
Tanding 14:13'/!; cijfer ' i ' 
en letter 'F' vetter; zie 
verder de zegel van 50 c. 
'Pétain' (Y&T-nummer 
508); lichtbruine druk
kleur. 

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

Geheel bouen i5a-50C.Pftain, 
typc-Hournez (groen), originele 
zegel Bouen 15b-50 c PAam, 
type-Hournez (heldergrocn), 
spionageuerualsmg 

Geheel bouen i^aja-detail van 
originele zegel Bouen i^hja-
detflil uan spionageuerualsmg 
brede, luitte schaduiulijn op de 
neus en grote luitte snor 

Geheel bouen. 14a - 70 c. Pétain, 
type-Hournez (oranje), originele 
zegel Bouen 14b-70c Pétain, 
type-Hournez (helder oranje), 
spionageuerualsmg 

Geheel bouen i^a-iF Pctam, 
type-Hournez (roze), originele 
zegel Bouen 15b- iF Pétain, 
type-Hournez (licht blauujachtig 
roze), spionageuerualsmg 

Geheel bouen 16a - iF 20 Pétam, 
type-Hournez (bruin), originele 
zegel Bouen i5b - iF 20 Pétam, 
type-Hournez (lichtbruin), 
spionageuerualsmg 

Geheel links. 2 o. - Velletje uan 
tuimtig'zegels'uan de 50c Pctam 
(spionageuerualsmg), zie de Icam-
perforaticgaten links. 
Daarnaast 21 Velletje uan tiuin-
tig 'zegels' uan iF 20 Pétam 
(spionageuerualsmg) 

Rechterpagina 22 /25 /24 
Velletjes met spionageuerual-

singen V I n r een uelleQe uan 
tujintig 'zegels' uan iF 50 Pétam 
(lilaroze), een uelletje uan tunntig 
'zegels' uan iF 50 Pétam (helder-
bruin) en een uelletje uan zestien 
'zegels' uan 50c Mercure (roze

rood) Het loatste uelletje heejft een 
ojiuijkende opmaak uier blokken 

uan uier 'zegels'. 



1F50 'Pétain' (type-
Bersier) lilaroze 
Y&T-nummer 516 (origi
neel: qfbeeldinfl 17a, ver
valsing: afbeelding 17b). 
Tanding 143/4:14; duide
lijke tekening; POSTES 
FRANgAISES meer open; 
brede witte schaduwlijn 
op de neus; snor witter 
en minder arcering (zie 
afbeeldingen i7a/a en 
i /b/a); grotere witte vlek 
op de kin (kortere arce-
ringslijnen); eikenblade
ren links naast medaillon 
groter en kortere nerf; 
oor duidelijker zichtbaar 
en meer wit; oorschelp-
rand zonder arcering; 
oorlel nauwelijks arce
ring; oog lijkt meer op 
'doodskopoog' en punt 
in de neus voor het oog 
(zie ajfbeeldin^ i/b/a); 
haartekening veel grover; 
signatuurJ.PIEL.se. en 
BERSIER kleiner en de let

ter T van BERSIER) veel 
kleiner, bij de letter 'C' 
van SC ontbreekt de rech-
teronderkant; papier niet 
glad en gelig; gom met 
craquelé; helder lilaroze 
drukkleur. 

1F50 'Pétain' (type-
Bersier) bruin 
Y&T-nummer 517 (origi
neel: ajbeeldin^ 18a, ver
valsing: afbeelding 18b). 
Tanding i4:i3'/2; 'SC' 
niet beschadigd; zie ver
der de zegel van 1F50 'Pé
tain' (Y&T-nummer 516); 
papier glad en gelig; 
gladde gom; helderbrui
ne drukkleur. 

2F 'Pétain' (type-Bersier) 
groen 
Y&T-nummer 587 (origi
neel: ajbeeldin^ iga, ver
valsing: ajbeeldinfl igb). 
Tanding i4:i3'/2; '2 ' en 
'F' zijn volledig dicht (zie 

ajbeeidinfl igb/a), origi
neel heeft zogenoemde 
'open ' vorm (ajbeelding 
iga/a); geen gaatje voor 
het oog in de neus; 
J.PIEL.SC zonder punt 
achter 'SC' (ajbeeldin^ 
ig b/b), origineel heeft wel 
een punt (ajbeeidin^ 
iga/b); zie verder de zegel 
van 1F50 'Pétain' (Y&T-
nummer 516); papier 
glad; gom glad; iets ge
lig; heldere, 'donker
groene' drukkleur. 

De velletjes hebben kam-
tanding. Vooral bij het 
velletje van de groene ze
gel van 50 centimes ('Pé
tain', type-Hourriez) is 
dit duidelijk te zien in de 
linkerrij perforatiegaten 
(ojbeelding 20). Als aan
vullende illustraties zijn 
nog enkele verschillende 
velletjes van 20 'zegels' 
afgebeeld, zowel in klein 

als in groot formaat (aj-
beeldin^en 21, 22 en 23), 
alsook het speciale velle
tje van de zegel van 
30 centimes 'Mercure' 
(zestien 'zegels' , ajbeel-
dinfl 24). 
Voor zover mij bekend 
zijn de volgende waarden 
in kleine velletjes ge
drukt: 
30 c. 'Mercure' (Y&T-
nummer 412), 1F20 'Iris ' 
(Y&T-nummer 435), 50 c. 
'Pétain' (Y&T-nummer 
508), iF 'Pétain' (Y&T-
nummer 514) en 1F50 
'Pétain' (lilaroze, Y&T-
nummer 516). 
In grote velletjes: 
30 c. 'Pétain' (Y&T-num
mer 506), 70 c. 'Pétain' 
(Y&T-nummer 511), 1F20 
'Pétain' (Y&T-nummer 
515), 1F50 'Pétain' 
(bruin, Y&T-nummer 
517) en 2 F'Pétain'(Y&T-
nummer 587). 

Van de zegel van 25 c. 
'Mercure' zijn mij geen 
gegevens bekend. 

Noten (zie vorige 
rubriekaflevering): 
': Zie l'Echo de la Timbrolo-
flie, nummer 1117-31, de
cember 1946, pagina 538. 
:̂ Zie Forged Stamps of Two 

World Wars ig i4 / ig i8 -
ig35/ig45 door L.N. & 
M. Williams, 1954. 
3; Zie Les timbres Faux pour 
tromper la Poste de France 
door Docteur Jacques 
Grasset, pagina 71,1976. 

Literatuur: 
Het herkennen uan ucrualsin-
gen - ig - in het bijzonder de 
Zfln. 'oorlogsuerualsingen' 
door H. W van der Vlist; 
Jubileumnummer 
'Marianne', nummer 38, 
uitg. Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars); 
oktober 1977. 
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Geheel bouen. 17a - iF 50 Pftain, 
type-Bersier (lilaroze), onflinele 
zeflel Boven 17b-iF 5oPctam, 
typc-Bersicr (helder lilaroze), 
spionafleuervalsincj 

Geheel boucti ijaja - detail van 
onflinclczcflcl Boucti i / a /b -
detail uan spionageuerualsing 
brede, ujittc schaduu)lijn op neus, 
u)ittc snor en minder arcering 

Geheel bouen: 190/0 - detail uan 
originele zegel open cijfcr/letter. 
Bouen igb/a-detail uan spiona-
flcuerualsing, dichte cijfer/Icttcr 

v*FiCw JSC^ 

Geheel bouen 18a - iF 50 Pétain, 
type-Bersier (bruin), originele 
zegel Bouen i 8 b - i F 50 Pétam, 
type-Bersier (heldcrbrum), 
spionageuerualsing. 

Geheel boven 19a-zF Pétain, 
type-Bersier (groen), originele 
zegel Bouen 19b - zF Pétain, 
type-Bersier ('donkcr'groen), 
spionogeuerualsing. 

J.Pi£t.SC 

Geheel bouen iga/b-detail uan 
originele zegel, J PIEL SC (met 
punt) Bouen igb/b - detail uan 
spionageuerualsing, J.PIEL.SC 
(zonder punt) 

I 

http://signatuurJ.PIEL.se


OOK NU ANDERS DAN ANDERS: 
POSTEX 2002 IN APELDOORN 
Postzegelshow strijkt weer neer in Americahal 

D O O R COR O P P E L A A R , Z W A M M E R D A M 

ue oktobermaana is rostexmaand - daaraan zi|n de 

verzamelaars inmiddels wel gewend geraakt. Ook dit jaar 

wordt deze wervelende postzegelshow weer in die maand 

gehouden en wel van 18 tot en met 20 oktober. De naam 

van het evenement is natuurlijk aangepast: we spreken 

ditmaal van Postex 2002. De locatie is als vanouds: ook 

deze editie van het 'kijk- en doefestijn voor het hele 

gezin' wordt in de Apeldoornse Americahal gehouden. 

PostzegelshDLU 

iPOSTEX 2D02 1 S 
1 9 oktober 

Rpel doorn 

De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(NVPV) organiseert m oktober 
m samenwerking met de Geza
menlijke Stuurgroep Evene 
menten (GSE) op 18,19 en 20 
oktober de nationale postzegel
show Postex 2002 in de Ameri
cahal te Apeldoorn De aanlei
ding voor dit jaarlijks terugke
rend evenement is de viering 
van de Dag van de Postzegel, 
die dit jaar op 19 oktober valt 
Postex 2002 zal net als zijn voor
gangers een groots kijk- en doe
festijn voor het hele gezin wor
den In Apeldoorn wordt Uiter
aard het vertrouwde program 
ma weer aangeboden Zo zijn er 
stands die worden bemand en 
bevrouwd door handelaren en 
door medewerkers van algeme
ne en gespecialiseerde vereni 
gingen Er worden kaders m di
verse tentoonstellmgscatego 
neen getoond (Categorie 3, Pro
paganda, Open Klasse en 
jeugd), er zijn computers met 
fllatelistische software beschik
baar en er is hetjunior Plaza 
(waarover verderop meer) Heel 
bijzonder is dat er dit jaar een 
tentoonstelling van de jubile 
rende Studiegroep Duitsland 

VOLOP VERZAMELINGEN 

Op Postex 2001 zijn met alleen 
veel DuitslandcoUecües te 
zien, maar ook een groot aan
tal andere Een kleine greep 

'Amsterdam Olympics 1928' 
'Gedeeld en weer verenigd' 
'Water' 
'Verschoven grenzen' 
'Wiskunde' 
'Koninklijk Huis' 
'Space Shutde' 
'Bergen' 
'South African War Effort 

World War II' 
'Correspondentie per trein en 

tram rondom Zwolle' 
'Het Huis van Oranje-Nassau' 

De collecties m de wedstrijd
klasse worden gejureerd 
Daarnaast zijn verzamelingen 
in de categorieën 'Propagan
da' en 'Open Klasse' te be
wonderen, net als collecties 
van de jeugd 

zal worden ingericht Behalve 
deze activiteiten zijn er m de 
Americahal creatievelingen die 
hun kunsten met of door post
zegels zullen laten zien, worden 
er demonstraties van het 
buxusknippen gegeven en is er 
een ruimtevaarttelescoop te be 
zichtigen 

WELKOM IN DE AMERICAHAL 
Dat de postzegelshow ook m 
2001 weer in de Apeldoornse 
Americahal wordt gehouden is 
met zo verrassend eerdere edi
ties van Postex d\e hier werden 
gehouden waren namelijk een 
groot succes De Americahal-
adres Laan van Erica 50, Apel
doorn - IS zowel per auto als 
met het openbaar vervoer ge
makkelijk te bereiken Wie met 
de trein komt wordt ook op zijn 
(of haar) wenken bediend op 
alletentoonstellingsdagen rijdt 
er tussen tien uur 's morgens 
en vijf uur 's middags een gratis 
bus tussen het station van Apel
doorn en de Americahal Dank
zij deze bus kunt u zich dus 
comfortabel naar en van de ten-
toonstellmgshal laten brengen 
De bus vertrekt elk heel uur van 
het station naar de Americahal 
en elk halfuur van de America
hal naar het station De laatste 
bus richting station vertrekt om 
16 30 uur " /̂oor auto's is er 
ruim voldoende gratis parkeer 
gelegenheid bij de Americahal 
aanwezig 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
Op zaterdag 19 oktober wordt 
de Dag van de Postzegel ge 
vierd Ter gelegenheia van deze 
fllatelistische hoogtijdag wordt 
ook dit keer weer een bijzonde
re envelop uitgegeven en een al 
even speciaal stempel gebruikt 
Deze speciale envelop is op za
terdag 19 en zondag 20 oktober 
te koop m een aparte stand van 
de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen De prijs 
IS nog met bekend, daarover 
leest u meer in het volgende 
nummer van 'Filatelie' 

SPECIALE ACTIVITEITEN 
Geheel nieuw op de Postex is 
het onderdeel 'Creatief met/ 
door postzegels' Het gaat 
daarbij om de postzegel als in
spiratiebron voor het maken 
van borduurwerken, postzegel
collages, kaarten, wandkleden 
en dergelijke Diverse creatieve
lingen zullen laten zien wat er 
zoal met postzegels (of afbeel 
dingen daarvan) kan w/orden 
gedaan 
De Studiegroep Duitsland 
speelt een belangrijke rol op 
Postex 2002 de groep viert zijn 
vijftienjarig bestaan met een 
tentoonstelling van ongeveer 
honderd kaders Erzal een aan
tal heel interessante collecties 
worden getoond 
En dan is er ook dit jaar weer 
een bijdrage van het Belasting
en Douanemuseum uit Rotter

dam die aandacht zal besteden 
aan fiscale zegels 

LEER EXPOSEREN! 
Tijdens Postex 2002 wordt - net 
als vorig laar - een workshop 
'Begeleiding Beginnende Expo
santen' georganiseerd, namelijk 
op zaterdag n 9 oktober De 
workshop is gratis toegankelijk 
en duurt ongeveer anderhalf 
uur Wie zowel de tentoonstel
ling als de workshop bezoekt 
krijgt dus een uitgelezen kans 
om detentoonstellmgstheorie 
met de tentoonstellingspraktijk 
te vergelijken' De workshop, die 
om elf uur begint, staat onder 
leidingvan de Commissie Jury
leden (Daan Koelewijn en Frans 
Leijnse) We raden u aan vooraf 
de brochure Begeleiding Begin
nende Exposanten te bestude
ren, deze brochure kunt u be
stellen bij het Bondsbureau, 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht, 
telefoon 030 2894290 De bro
chure kost ongeveer vijf euro 
(inclusief verzendkosten) 

JUNIOR PLAZA 
Net als voorgaande jaren wordt 
ook ditmaal tijdens Postex rui
me aandacht geschonken aan 

VERENIGINGSBLADPRIJZEN 

Net als vorig jaar worden ook 
ditmaal tijdens Postex 2002 de 
Filatelie Verenî in ŝbladpnjzen 
uitgereikt Het gaat om de 
voortzetting van de bekende 
NVPV Schrijfwedstrijd om de 
Davoprijzen Met het toeken
nen van de prijzen willen de 
sponsoren (het maandblad Fi
latelie, uitgeverij Davo uit 
Deventer en TPGPost Den 
Haag) de samenstellers van 
bladen van verenigingen en 
studiegroepen aanmoedigen 
hun publicaties op een 
(steeds) hoger peil te krijgen 

de jeugd Jeugdfllatelie Neder
land IS aanwezig met een stand 
Dit jaar kunnen de kinderen ge
bruik maken van diverse spel
len, die door de NBFV ter be
schikking zijn gesteld Ook IS er 
weer een postzegelberg, waar 
uit de jeugd gratis postzegels 
kan uitzoeken Er kan gegrab-



beid worden in de grabbelton 
en er is een Rad van Fortuin 
w/aar leuke prijzen zijn te win
nen. Voor de jeugdige bezoe
kers wordt ook een veiling ge
houden en zijn er goede post
stukken voor een redelijke prijs 
te koop. Verder zit er een gri
meuse klaar om de gezichten 
van een ander kleurtje te voor
zien. De Hobby Computerclub 
(HCC) is aanwezig met compu
ters. Wie zich eens echt wil uit
leven doet natuurlijk mee met 
het plakken van postzegels... op 

EMISSIES 2003 

Tijdens Postex 2002 wordt het 
emissieprogramma 2003 van 
PTT Post bekend gemaairt. 
Wie als eerste wil weten wat er 
volgend jaar verschijnt moet 
op vrijdag 18 oktober in Apel

doorn zijn. Het exacte tijdstip 
van de bekendmaking is nog 
niet bekend. 

een auto! En zo zijn er meer 
jeugdactiviteiten, want we doen 
hier maar een kleine greep. 

STUDIEGROEPEN 
Op Postex 2002 is volop aan
dacht voor gespecialiseerde ver
enigingen en studiegroepen, 
verenigd in het Landelijk Over
leg Gespecialiseerde verenigin
gen (LOG). Maar liefst zeven
tien gespecialiseerde verenigin
gen zijn op de tentoonstelling 
met verzamelingen en informa
tiestands aanwezig. Elke van 
die verenigingen heeft de be

schikking over een aantal pre
sentatiekaders. Het gaat om de 
volgende verenigingen: 

Filatelistenvereniging Gabriel 
Studiegroep Duitsland 
Nederlandse Vereniging van 

Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein 

Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 

Nederlandlsraël Philatelie 
Ruimtevaart Filatelieclub 

Nederland 
Landelijke Vereniging van 

Aantekenstrookjes 
Studiegroep Britannia 
Studiegroep Zwitserland 
Po en Po 
Studiegroep Particuliere 

Postbezorging 
Studiegroep China Filatelie 
Filatelistenvereniging Zuidelijk 

Afrika 
Contactgroep Oost Europa 

Filatelie 
Studiegroep Papieren Druk 
Studiegroep Veirandbijzonder

heden 
Contactgroep Frankrijk

verzamelaars. 

NIET ALLEEN FILATELIE 
Natuurlijk heeft de organisatie 
zich ingespannen om ook deze 
editie van Postex2002 interes
sant te maken voor nietfllatelis
ten; we vermeldden al de ma
nier waarop er creatief met 
postzegels kan worden gewerkt. 
Verder wordt getoond hoe je 
buxus moet knippen en laten 
wijnetikettenverzamelaars zien 
wat en hoe zij verzamelen. 
Frank van den Hoven, de be
kende auteur van diverse hand
boeken en naslagwerken, zal 
aanwezig zijn om u kennis te la
ten maken met diverse publica
ties over postkantoren, topo
grafie en dergelijke. 

ACTIEVE HANDELAREN 
Postex 2002 biedt vrijwel elke 
verzamelaar een prima gelegen

heid om eens rustig naar die 
ene ontbrekende zegel of naar 
een interessant poststuk te zoe
ken. Het moet wel gek gaan als 
er bij de handelaren die op Pos
tex 2002 aanwezig zijn niet iets 
van uw gading te vinden is. Er 
zal in de Americahal in ieder ge
val een schat aan postzegels en 
poststukken aanwezig zijn. De 
kans is dus dik aanwezig dat u 
slaagt en als een gelukkig verza
melaar weer huiswaarts Keert! 
Maar er is meer: u kunt tijdens 
de postzegelshow uw postze
gels gratis laten taxeren. U kunt 
als u dat wil naar de waarde of 
naar de geschatte veilingop
brengst van een of enkele ze
gels informeren, maar het is 
ook mogelijk uw gehele verza
meling laten taxeren  een goe
de kans om achter de waarde te 
komen van uw zegels uw verza
melingen. De taxateurs kunnen 
u ook adviseren hoe u uw bezit 
het beste kunt verkopen. De 
taxaties worden verricht door 
deskundige medewerkers van 
de veilinghuizen Leopardi, 
Mondial en de Overijsselse 
Postzegelveiling. U vindt de 
taxateurs op het podium. 

SCHOLEN EN DIALEZINGEN 
Een aantal schoolkinderen uit 
Apeldoorn uit de groepen zes, 
zeven en acht brengen op vrij
dag i8 oktober met hun leer
krachten een bezoek aan de 
tentoonstelling. Diverse vrijwil
ligers zullen de kinderen rond
leiden en het een en ander ver
tellen over het verzamelen van 
postzegels. 
Wie behoefte heeft aan een 
'rustpunt' en tegelijkertijd be
reid is iets van de filatelie op te 
steken, kan terecht bij de dia
lezingen die tijdens Postex 2002 
zullen worden vertoond. Tot de 
onderwerpen die zullen worden 
behandeld behoren onder meer 
'Landbouw, schakel in onze 
voedselketen', 'Australië' en 
'Carnaval ontmaskerd'. 

OPENINGSTIJDEN 
Op vrijdag 18 oktober gaan de 
deuren van Postex 2002 om 10 
uur open. De officiële opening 
staat gepland voor half elf die
zelfde ochtend en de deuren 
gaan die dag om 17 uur dicht. 
Ook op zaterdag 19 oktober kan 
de show van tien uur 's mor
gens tot vijf uur 's middags 
worden bezocht. Op zondag 21 
oktober lopen de bezoektijden 
van l o t o t i ö uur. De toegang 
bedraagt vijf euro per persoon, 
jongeren (tot en met 17 jaar) 
hebben echter gratis toegang. 

MULTIMEDIACAFE 

In het Multimediacafe worden 
doorlopend demonstraties 
verzorgd van de mogelijkhe

den die de computer biedt als 
het om filatelie gaat. 'Digitale 
toepassingen' zijn bijvoor

beeld het maken van album

bladen, het gebruik van cata

logi op CD/ROM en DVD en 
het gebruik van Internet voor 
filatelistische doeleinden. 
In de boekenkraam van de 
NBFV zijn interessante publi

caties (handboeken, studies, 
catalogi) te koop). De Bonds

bibliotheek is aanwezig met 
een informatiestand, en ook 
de Commissie Filatelistische 
Vorming is present. 

Het is ook mogelijk voor tien 
euro een passe partout te kopen 
dat recht geeft op onbeperkte 
toegang gedurende drie dagen. 
Betalende bezoekers ontvangen 
een speciale tas, waarin onder 
andere de tentoonstellingscata
logus en andere filatelistische 
informatie te vinden zullen zijn; 
verder bevat de tas nog een ver
rassing en veel filatelistische in
formatie. 
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De indeling von de Americahal tijdens Postex 2002; H=honde\arenstands, T=tentoonstellingskaders enJT=jeugdtentoonsteiling. 

PROGRAMMA POSTEX 2002 

HetPostex 2002programma 
ziet er in het kort als volgt uit: 

vrijdag 18 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
10.30 uur Officiële opening 
onbekend Presentatie Uit

giftenprogramma 
2003 van TPGPost 

17.00 uur Sluiting 

zaterdag 19 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
11.00 uur Workshop Begelei

ding Beginnende 
Exposanten 

15.00 uur Uitreiking van de 
'Filatelie Vereni

gingsbladprijzen' 
17.00 uur Sluiting 

zondag 20 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
16.00 uur Sluiting 

PostK2D02: voor dthezoekers een fiest 
Een jnniste kam voor wie niet is geweest! 



Als in deze rubrielc wordt ge
sproken van afbeelding meldinfl 
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 

ALBANIË 
203'02. Regionale kleder
drachten, III. 
Vel met twaalfmaal 30 L. Kle
ding uit Gjakova, Prizreni, 
Shkodra, Shkodra, Berati, 
Berati, Elbasani, Elbasani, 
Vlora, Vlora, Gjirokastra, 
Delvina. 
64'o2. Figuren van Walt 
Disney, IV. 
20, 50, go, 140 L. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen Barabi. 
i54'02. Kachels. 
Velletje met 30,40, 50, 90 L. 
Viermaal verschillende ka
chel. 
i5'02. Europa 2002, circus. 
40, 90, 220 L.; blok 350 L. 
Resp. koorddanser, jong
leurs, slangenmens; schilde
rij 'Het circus' van Franse 
schilder G. Seurat (1859
1891). 
i25'02. Wapenschilden. 
20,45, 50, 90 L. in postzegel
boekje. Familiewapens van 
resp. familie Gropa, Skurra, 
Bua, Topia. 
i75'o2. Cactussen uit ge
bied Middellandse Zee. 
Velletje met vijfmaal 50 L. 
(driehoekig). Opuntia catin
giola, Neoporferia pseudo
reicheana, Lobivia shaferi, 
Hylocereus undatus, Borzi
cactus madisoniorum. 
i6'02. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en 
ZuidKorea. 
20, 30, 90,120 L.; blok 360 L. 
Gestileerde voetbalscènes en 
beeldmerk kampioenschap; 
beeldmerk kampioenschap. 

ANDORRAFRANS 
268'o2. zittend naakt van 
losep Viladomat. 
€2.36. Beeldhouwwerk. 

AZERBEIDZJAN 
i96'02. Inheemse vlinders. 
Velletje met zesmaal 1000 m. 
Danais chrysippus, Papilio 

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

alexanor orientalis, Thalero
pis jonia, Vanessa atalanta, 
Argynnis alexandra, Brahma
ea christophi. 

CYPRUS 
Juni '02. Vluchtelingenfonds; 
herdruk emissie 1974, jaartal 
2002. 
I C . 

i29'o2. Moeder Teresa 
(19101997). 
40 c. Portret kloosterzuster, 
stichteres van de congregatie 
Missionarissen van Naasten
liefde. 
i29'02. Internationale dag 
van de leraar. 
30 c. Schoolbord, computer 
met monitor en toetsenbord. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 
0708/617, museumeiland 
Berlijn. 

88'o2. Serie 'oprechte de
mocraten', losef Felder 
( 1 9 0 0  2 0 0 0 ) . 
€0.56. Portret sociaaldemo
craat. 

59'o2. Serie 'Duitse schil
derkunst 20ste eeuw'. 
€1.12. Schilderij 'Rotes Elisa
bethUfer' van Ernst Ludwig 
Kirchner (18801938). 
59'02. Serie 'Für uns Kin
der'. 
Blok€0.56. Kindervoet, grote 
teen beschilderd als gezicht. 
59'o2. Archeologie 
in Duitsland. 
€0.51. Fundamenten bad
gebouw Romeinse villa in 

CYPRUS TURKS 
246'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
100.000, 300.000 TL. Resp. 
stadion en voetballer en 
beeldmerken (FIFA*, dit 
kampioenschap) met bokaal, 
elftal Turkije en beeldmerk 
dit kampioenschap met bo
kaal. 

■ ■ ■ n n m m » 
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DENEMARKEN 
2i8'o2. Postvoertuigen. 
4., 5.50,10., 19. kr. in 
postzegelboekje. Resp. mo
torfiets met zijspan (Nimbus, 
1953), bestelbusje (Bedford, 
1962), bestelwagen (Renault, 
1984), vrachtwagen (Volvo, 
1998); ook velletje met acht
maal 4 kr. 

Wurmlingen met kozijn
sporen van vroegAlamanni
sche voorraadschuur. 

ESTLAND 
88'o2. Honderdste geboor
tedag artiest AdamsonEric 
(19021968). 
Velletje met vier f 
maal 4.40 kr. (door j 
lopend beeld). Vier | 
maal kwart van be i 
schilderd bord. 

i88'o2. Dieren in 't wild, 
wilde beer. 
4.40 kr. Sus scrofa 
met jongen. 

FRANKRIJK 
i98'02. NotreDame de la 
Salette honderdvijftig jaar 
bedevaartplaats. 
€0.46. Kerk. 

i49'02. Serie jeugdzegels, 
motorfietsen. 
Velletje met vijfmaal €0.i6 en 
vijfmaal €0.30. Resp. Honda 
750 four. Terror 500 RGST, 
Majestic, Norton Commando 
750, Voxan 1000 Café Racer, 
BMW R90S, Harley Davidson 
Hydra Glide, Triumph Bon
neville 650, Ducati 916, Yaha
ma 500 XT. 

GROOTBRITTANNIË 
io9'o2. Bruggen in Londen. 
2nd, ist. E, 47, 68 p. Resp. 
foto uit 2001 Millenniumbrug 
(binnenstad naar Bankside), 
foto uit 1894 Tower Bridge 
(Whitechapel naar Bermond
sey), afbeelding uit 1864 
Westminster Bridge (West
minster naar Lambeth), 
schilderij (William Marlow) 
Blackfriars Bridge (binnen
stad naar Southwark), gravu
re (Wenceslaus Hollar) van 
London Bridge (binnenstad 
naar Southwark). 

249'o2. Astronomie. 
Velletje met viermaal ist. Pla
neetnevel in Aquila, Seyfert 2 
mell<wegstelsel in Pegasus, 
planeetnevel in Norma, Seyf
ert 2 melkwegstelsel in Circi
nus. 

i69'02. Choreografie, van 
verleden tot heden. 
€0.46. Mannen en vrouwen
hand. 

HONGARIJE 
295'02. 'Wenszegels', her
druk van 77'99 met nieuwe 
waarden. 
30, 38 Ft. Resp. Papaver 
rhoeas, Gentiana acauHs. 

RFiAPOtnjc«) 

246'o2. Wenszegels, II. 
Velletje met vijfmaal 38 Ft. 
(zelfklevend). Hond en hon
denhok, lijn met was, ingang 
huis, zitkamer met bank en 
planten, kamer met kleed en 
doorgang. 
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239'o2. George 
Perec (1936
1982), roman
schrijver. 
€0.46. Portret 
met kat. 

246'o2. Kunst, II. 
62,188 Ft. Resp. olieschilde
rij 'Stonepelter' van Karoly 
Ferenczy (18621917), bron



zen beeld 'Ballerina' van Fe
renc Medgyessy (18811958). 

246'o2. Werelderfgoed, I. 
100,150,180 Ft. Resp. gebied 
rond paleis in Boeda, een 
straat met kerkje in Holloko, 
stalactieten in karstgrotten 
Aggtelek. 

IERLAND 
97'o2. Duizend jaar geleden 
werd Brian Bora opperko
ning van Ierland. 
41,44, 57 c , €1.. Gebeurte
nissen uit leven Brian Boru, 
resp. Brian leidt troepen naar 
slagveld, commandant ter 
zee, Brian op troon (overgave 
O'Neill), Armagh wordt 
hoofd Ierse kerk. 

ITALIË 
246'o2. Nieuwe datum mel
ding 6/474, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 
67'o2. Honderdste sterfdag 
Maria Goretti (18901902). 
€0.41. Portret Maria, op 24 
juni 1950 heilig verklaard 
door paus Pius XII. 

i37'02. Vierhonderdste ge
boortedag kardinaal Giulio 
Raimondo Mazzarino (1602
1661). 
€0.41. Portret op achtergrond 
geboortehuis (nu museum) 
in Pescina. 

Jaunsudrabins (18771962). 
0.40 Lvl. Jongen met opge
trokken broekspijpen in wa
ter, boerderij. 

LETLAND 
67'o2. Literatuur, Janis 

207'o2. Geschiedenis zee
vaart. 
0.70 Lvl. Portret Kristians Jo
hans Dals (18391904), zeil
schip en kompas. 

io8'o2. Vissen. 
0.15, 0.40 Lvl. Resp. Gadus 
morhua callarias, Silurus gla
nis. 

LATVIJA 
* " "  "  " ' 

248'o2. Bruggen m Letland. 
Blok I. Lvl. Stenen boog
brug; op rand luchtfoto brug 
en stroomversnelling. 

MACEDONIË 
i3'02. Oude munten. 
6,12, 24, 36 den.; blok 50 
den. Resp. likej (vierde eeuw 
v.C), tetradrachme (vierde 
eeuwv.C), lichnidos (tweede 
eeuwv.C.), gouden stater Fi
lipsll (vierde eeuw v.C); vier 
munten. 

MALTA 
Juni 2002. Motten en vlin
ders. 
Velletje met zestienmaal 6 c. 

MONACO 
2i6'o2. Honderd jaar opera 
Pelléas etMélisande van 
Claude Debussy (18621918), 
première in OpéraComique 
te Parijs. 
€0.69. Tekeningen van ge
zichten. 

2i6'o2. Rode Kruis van 
Monaco. 
€1.02. Vrouwengezicht, zeil
bootje, duif, beeldmerk Rode 
Kruis Monaco. 

2i6'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
€1.37. Monaco met achterlig
gende bergen, beeldmerk ge
legenheid. 

ÏDNACO 

2i6'o2. Euromunten. 
€0.46, 0.46,1.50,1.50. Voor 
en achterzijde euromunten, 
resp. I en 2 en 5 cent, 10 en 
20 en 50 cent, i euro, 2 euro. 

0,46€ ^MONACO ; 

i7'o2. Tweehonderdste ge
boortedag schrijvers Victor 
Hugo (18021885) en Alexan
der Dumas (18021870). 
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€0.50,0.57 (doorlopend 
beeld); €0.61, 0.61 (doorlo
pend beeld). Resp. portret 
Hugo en 'klokkenluider Not
reDame', rechtbank en Vic
tor Hugo en 'Les Miserables'; 
portret, hand met ganzenveer 
en manuscript en figuren uit 
zijn werk. 
i57'o2. Zesentwintigste uit
gave Monegaskisch jaarboek. 
€1.75. 

tweemaal voetbalscène in 
doorlopend beeld op rand vel 
met beeldmerk PhilaKorea 
2002 (postzegeltentoonstel
ling). 

i MONACO : " ^ ^ r . 0M€ 

ROEMENIË 
i46'02. Inter
nationaal jaar 
van de bergen, 
van ecotoeris
me. 
2000, 3000 L. 
(samenhan
gend). Resp. 
dorp en bergen, 
huis in groen 
berglandschap. 

OEKRAÏNE 
57'o2. Frankeerzegel, flora. 
'C' (luchtpost). Seringen 
drietand. 

i37'o2. Natuurreservaat 
Chornomorskyi. 
Velletje met vijfmaal 50 k. 
Haematopus ostralegus L., 
Latus genei Breme, Iris pu
mila L., Numenius arquata, 
Charadrius alexandrinus L. 
(scholekster, meeuw, iris, 
wulp, strandplevier). 
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i97'o2. Serie, sprookjes. 
Driemaal 40 k. (samenhan
gend). 'Kolobok', 'Pan Kots
kyi', 'Kurochka Riaba'. 

PORTUGAL 
28'o2. Sporten. 
€0.28, 0.28, 0.45, 0.45, 0.54, 
0.54,1.75,1.75; velletje met 
€1., 2.. Resp. gymnastiek, 
lopen, basketbal, handbal, 
rolhockey vrouwen, scher
men, voetbal, golf; wereld
kampioenschap voetbal: 

io6'o2. Vijftig 
jaarlFSDA 
(International 
Federation of 
Stamp Dealers 
Associations). 
Velletje met 
1000,1000, 
27500, 
27500 L. Resp. 
zegel uit 1858 
(Yvert3) en
negatieven van 
Yvert I en 2, 
beeldmerk 
IFSDA, ge
bouw 
wereldhandels
centrum in 
Boekarest, 
postzegelhan
delin 
Boekarest. 

SAN MARINO 
i99'02. Internationale con
ferentie radio amateurs. 
€0.36, 0.62. Op beide zegels 
zelfde onderwerpen, andere 
vormgeving: kaart regio I: 
Europa, Afrika, Azië, antenne 
en beeldmerken vereniging 
San Marino, internationale 
vereniging. 

I 



ig-9-'o2. Toerisme. 
Velletje met zesmaal €0.62 
(doorlopend beeld). Rege
ringsgebouw, 'Guaita' (eer
ste toren, elfde eeuw), 'Cesta' 
en 'Montale' (tweede en der
de toren, dertiende eeuw), 
Basilico del Santo (negen
tiende eeuw), Cappuccini-
kerk (1549), stadspoort (veer
tiende eeuw); op rand stads
wapen met drie torens en pa
troonheilige. 

4-7-'o2. Alexander Rudnay 
(1760-1831). 
17.- Sk. Portret kardinaal. 

[SlOVENSKO 

4-7-'02. 
Wenszegel. 
6.-Sk. Twee 
vogels (moge
lijkheid van 
persoonlijk 
aanhangsel). 

ig-9-'02. Oude ambachten. 
€0.26, 0.36,0.41, 0.77,1.24, 
1.55. Resp. smid, bezembin
der, stoelenmatter, schrijver, 
messenslijper, kolenbrander. 

SLOVENIË 
i9-7-'02. Frankeerzegels fruit 
IV, bosbes (Vaccinium myr-
tillus). 
Driemaal 150 Sit. (samenhan
gend). Bloesem, wintervlin-
der (Operophtera brumata), 
rijpe bes. 

SLOWAKIJE 
24-6-'02. Technisch erfgoed. 
7.-, 9.- Sk. Resp. wijnvat, 
druivenpers. 
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^ 26-6-'o2. Natuurbescher-
^ ming, vlinders. 
"^ 10.-, 16.-, 25.- Sk. Resp. Ze-
^ rynthia polyxena, Inachis io, 
1̂  Papilio machaon. 

t " " 'L' '..mofc^ ~&-^ -»"" 

1 ^ / u ^ J k J K s e 

ó^^^M 

TirWïiT- ^ 
^ r ™ r ^ 
^ M ^ ^ ('t 
'imufSA'^ 
M M F ' ' 
^HyBï^^ 
IHH^I/I 

3 
4 

M 

4-7-'02. Kampioenschap ijs
hockey 2002. 
10.- Sk. Winnaar met beker 
en sticks. 

SPANJE 
27-7-'o2. Serie 'wijnen met 
classificatie naar herkomst ' , 
Rias Baixas. 
€0.25. Druiventrossen, kaart 
met aanduiding wijngebied. 

TURKIJE 
9-5-'o2. Europa 2002, circus. 
500.000 TL. Nar. 

WITRUSLAND 
27-6-'o2. Honderdtwintigste 
geboortedag Yanka Kupala 
(1882-1942) en Yakub Kolas 
(1882-1956). 
Velletje met tweemaal 500 r. 
Portretten dichters, op rand 
boeken en huizen. 

^ÊKnam 

6-7-'02. Honderdtwintigste 
geboortedag Yanka Kupala 
(1882-1942). 
100 r. Portret dichter (zelfde 
afbeelding als 500 r. 27-6-'o2.) 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i-i i- 'oi . Verzetsmannen. 
Tweemaal 5.- Dh. Sjeik El 
Mokrani (legerleider), Moha-
med Ben Larbi sjeik Bouama-
ma (1833-1908, geleerde en 
revolutionair). 
24-i2-'oi. Solidariteit met 
slachtoffers onweer 10 no
vember. 
5.--1-5.- Dh. Vernielingen in 
stadsdeel Bab el Qued in Al
giers. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i5-7-'02. Solovlucht Lind
bergh over oceaan vijfenze
ventig jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Resp. portret 
Charles A. Lindbergh (1902-
1974) en vliegtuig 'The Spirit 
of St. Louis', aankomst op 
vliegveld Le Bourget in Parijs, 
welkom in New York met ser
pentineoptocht; portret met 
vliegbril. 
i5-7-'02. Ontdekkingsreizen 
Amerigo Vespucci (1451-
1512). 
Velletje met driemaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Portretten. 
29-7-'02. Vijfde sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met zesmaal $ 1.80; 
blok $ 6.-. Portretten. 
29-7-'o2. Presidenten van de 
Verenigde Staten, 
Kennedy en Re
agan. 
Twee vel met zes
maal $ 1.50; twee
maal blok $ 6.-. Fo
to's resp. John F. 
Kennedy met 
broers Ted en Ro
bert, met entertai
ner Danny Kaye, 
tijdens toespraak 
oktober 1962, met vrouw Jac
queline, met latere president 
Bill Clinton, Jacqueline en 
haar twee kinderen John jr. 
en Caroline bij begrafenis 
Kennedy; Ronald Reagan met 
zijn vrouw en paus Johannes 
Paulus II in 1982, als acteur in 
film 'Knute Rockne - All 
American', bezoek aan be
graafplaats Bitburg met ge
neraal Matthew Ridgeway in 
1985, met vice-president Ge
orge Bush en Sovjet-Russisch 
staatsman Michail Gorbats-
jov, gastheer van vroegere 
presidenten Ford, Carter en 
Nixon, te paard met koningin 
Elisabeth II in 1982; Kennedy 
met journalisten, Reagan met 
vrouw Nancy. 

ARGENTINIË 
29-6-'02. Argentijnse land
schappen. 
Achtmaal 75 c. Berg met ze
ven kleuren in Jujuy, water
vallen van Iguacu, rotsen in 
nationaal park Talampaya, 
berg Aconcagua, rozentuin in 
Buenos Aires, vuurtoren San 
Jorge in Chubut, gletsjer Peri-
to Moreno in Santa Cruz, La-
pataiabaai in Vuurland. 

60, 85,165 c. Resp. kraan 
met druppel, waterleiding
stelsel, watermeter en mo
derne apparatuur voor opne
men meterstand. 

ASCENSION 
5-8-'o2. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
35,40 p.; velletje met 35,40 p. 

BAHAMA'S 
l-j-'02. Flora, inheemse me
dicinale planten II (1:2-5-'oo). 
15, 65, 70, 80 c. Luntana in-
voluciata verbenaceae, Thes-
pasio populnea malvaceae, 
Sorrichia arborescens, Arge-
mone mexicana. 
5-8-'02. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
15, 65 c ; velletje met 70, 80 c. 

BAHREIN 
3i-5-'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Velletje met 100, 200, 250 
fils. Driemaal verschillend: 
voetbal en klein portret sjeik 
Hamad bin Issa Al Khalifa, 
koningvan Bahrein. 

BERMUDA 
4-7-'o2. Cricket, honderd 
jaar Cup Match. 
Tweemaal 35 c ; b lok$ i.-. 
Cricketscènes. 

ARUBA 
3-6-'o2. Zeventig jaar WEB 
(Water- en Energiebedrijf 
Aruba (W.E.B.) N.V.). 

5-8-'o2. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
30 c., $ 1.25; velletje met45,95 c. 

BHUTAN 
2-6-'o2. Medicinale planten. 
Viermaal 10 nu. Bombas cei-
ba, Brugmansia suaveolens, 
Podophyllum hexandrum, 
Phytolacca acinosa. Velletje 
met de vier zegels. 

BOLIVIA 
22-5-'02. Dr. Gunnar Mendo-
za (1914-1994). 
4.- Bs. Portret wetenschapper. 

CORREOS DE BOLIVIA . 
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i4-6-'02. Vijftig jaar militaire 
luchtvaartschool. 
4.-, 5.-, 6.- Bs. Beeldmerk in
stituut en '50 jaar' met resp. 
Lear jet, twee Pilatus PC-7, 
helikopters LAMA. 

BOTSWANA 
3i-5-'o2. Aardewerk. 
501., 2.-, 2.50, 3.- P. Ver
schillende potten. 

BRAZILIË 
5-6-'o2. KoraalriflTen. 
Velletje met viermaal 40 c. 
(doorlopend beeld). Vis en 
koraal, zeepaardje, vis, zee
ster op koraal. 

2-7-'02. Vijfmaal wereld
kampioen voetbal. 
55 c. Bokalen, wereld als 
voetbal, vijf sterren, vlag
gen landen waar Brazilië 
wereldkampioen werd met 
jaartallen. 

ij-y-'o2. Honderd jaar voet
balclub Fluminense. 
55 c. Beeldmerk club, speler. 
i9-7-'02. Alberto Santos-Du-
mont( i873-i932). 
Velletje met tweemaal R$ i.-. 
Huis van luchtvaartpionier, 
portret en trap; op rand 
vliegscène en tekeningen 
huis. 

OViVreSANTCKlH VK1M 

AENCANTADA 

27-7-'o2. Sivam-project (Sys
tem for the Vigilance of the 
Amazon). 
R$ i . io. Kind met dieren 
(aap, papegaai, wilde kat), 
vliegtuig, toren. 
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CAYMANEILANDEN 
58'o2. Koninginmoeder 
(19002002)***. 
15, 30,40 c., $ I.; velletje met 
40 c., $ I.. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i38'02. Wereldkampioen
schap tafeltennis voor ge
handicapte sporters. 
Tweemaal NT$ 5.. Beeld
merk wedstrijden en resp. 
speler met kruk, speler in 
rolstoel. 
228'02. Volksgebruiken, II. 
NT$5., 5., 10., 20.. 
Resp. lampions op drijvende 
plankjes (veertiende dag ze
vende maanmaand), offer
gaven op platform die men
sen weg mogen pikken (vijf
tiende dag zevende maan
maand), verering heilig
dommen gewijd aan groep 
martelaren uitTj'indynastie 
(twintigste dag zevende 
maanmaand), 'verbranden 
boot van de prins' is bidden 
voor vrede en geluk (negen
de maanmaand). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i4'o2. Frankeerzegels, 
bescherming mensheid. 
5, 30, 80 f., 1.50 y. Wereldbol 
en resp. baby (geboortecijfer 
laag houden), mineraal, 
waterdruppel, golf (bescher
ming oceanen). 
i4'o2. Frankeerzegels, vogels. 
4.20, 5.40 y. Resp. Phoenicu
rus alaschanicus (lijster) met 
bloesemtak, Emberiza koslo
vi (gors) met bloem. 
2i4'o2. Beroemde Chinese 
klassieke literatuur, 'Vreem
de verhalen uit een Chinese 
studio' door Pu Songling. 
60, 80, 80 f, 2.80 y. Resp. Xi 
Fangpin, Pianpian, Tian 
Qilang en zwaard, T. Bai 
Qiulian en tweede persoon 
met boom en volle maan. 
264'o2. BergQianshan. 
Driemaal 80 f, 2.80 y. 

^ (samenhangend). Resp. 
= taoïstische tempel Wuliang, 

top Maitreya, tempel Long
^ quan, terras van onsterfelijken. 
■= i5'o2. Oude stad Lijiang. 
ï 80, 80 f, 2.80 y; blok 6.60 y. 
^ Resp. Sifangstraat, bruggen 
^ over rivier in oude stad, Naxi
'2 huis; onbekend. 
^ i85'o2. Historische over
^ blijfselen, vuurtorens. 
2 Vijfmaal 80 f Resp. Maota 
Z: Pagode vuurtoren, lichten 
~~ van Jiangxin Pagode, 

AO« Huaniaoshan, Laotieshan, 
" 7 0 Lin'gao. 

COLOMBIA 
22i'02. Miss Colombia. 
Tweemaal 800 P. Tweemaal 
Vanessa Mendoza. 

■K»800 

i2'o2. Rijke natuur van Co
lombia. 
Achtmaal 2300 P. Verschil
lende afbeeldingen met die
ren, waaronder vogels, dolfij
nen, wilde katten. 
i82'02. Dag van het kind. 
1400 P. Kind, bloem, wolken
lucht, beeldmerk. 

73'02. Nieuw beeldmerk 
Adpostel (postadministratie). 
800 P. Symbolisch ontwerp 
met gestileerde vogel. 
304'o2. Eend. 
3900 P. Twee zwemmende 
eenden. 
304'02. Amfibieën. 
Velletje met tweemaal 
7200 P. (doorlopend beeld). 
Dendrobates justrionicus, 
Hyla crepitans. 

304'o2. Vlinders. 
Velletje met tweemaal 
13700 P. (doorlopend beeld). 
Tweemaal vlinder tussen 
bloemen. 
245'02. Vijfentwintig jaar 
CIREC (stichting voor her
steloperaties). 
1000 P. Kind met kunstbeen 
buiten in zon, beeldmerk. 

COSTARICA 
ii2'oi. Verplichte toeslag
zegel kerst. 
Viermaal 21 Cs. (samenhan
gend). In vier kleuren: kind 
bekijkt zegel met loep. 
24i'o2. Frankeerzegel, 
overdruk. 
65 Cs. over 200 Cs. Landkaart 
in kleuren vlag. 
i53'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
65 Cs. Nationale elftal. 

Maart 2002. Amerika: bestrij
ding analfabetisme. 
65,100 Cs. Resp. kinderen 
bekijken globe, blind kind 
leest boek met brailleschrift. 
55'02. Vriendschapsbrug 
over Tempisquerivier. 
95 Cs. Brug. 

DOMINICA 
i57'o2. Solovlucht Charles 
Lindbergh (19021974) over 
oceaan vijfenzeventig jaar ge
leden. 
Velletje met tweemaal $ 3.; 
$ 6.. Portret met resp. zijn 
vliegtuig 'The Spirit of St. 
Louis', zijn vrouw Anne 
Morrow; zijn vliegtuig, op 
rand zijn vrouw. 

ECUADOR 
i8i'oo. Honderdvijftig jaar 
filantropische vereniging van 
Guayas. 
1000, 2000,4000 S. Resp. 
verenigingsgebouw in 
Guayaquil, stichter Juan M. 
Martinez Coello, beeldmerk 
met bijenkorf, kruis en 
handdruk. 
24i'oo. Vijfjaar wet voor 
dubbel staatsburgerschap. 
7000 S. Evenaarmonument 
bij Quito met verwijzingen 
naar Quayaquil, Rome, New 
York en Parijs. 
i75'oo. Werelderfgoed, his
torisch centrum Santa Ana de 
los Rios de Cuenca. 
Vijfmaal 4000 S. (samenhan
gend). Woonhuis aan rivier, 
droog rivierbed van Rio 
Tomebamba, kerk van 
klooster van La Concepcion, 
stadsbeeld met kathedraal, 
kerk San José. 
i93'oo. Nicolas Lapentti 
Gomez (1976). 
8000 S. Tennisspeler in actie. 
74'oo. Vogels uit regen
woud van Mazan. 
Vijfmaal 8000 S. (samenhan
gend). Diglossopis cyanea, 
Oreotrochilus chimborazo, 
Trogon personatus, Colibri 
coruscans, Atlapetes 
rufinucha. 
i34'oo. Tweehonderd jaar 
geleden stad Riobamba 
herbouwd na aardbeving. 
Driemaal 8000 S. (samen
hangend). Kathedraal, 
monument Pedro Vicente 
Maldonado, berg 
Chimborazo (6310 m). 
ig4'oo. Honderd jaar 
nationaal conservatorium in 
Quito. 
loooo S. Generaal Eloy Alfaro 
(18421912), president 
Ecuador en stichter conserva
torium. 
244'oo. Opleidingsschip 
'Guayas'. 
$ 0.68; blok $ I.. Zeilschip 
'Guayas'; zeilschip met 
goudfolie. 
267'oo. Vijftig jaar school 
Dolores Sucre Lavayen. 
$ 0.32. Portret dichteres La
vayan (18371917). 
307'oo. Dag van het leger, 

negenenvijftig 
jaar geleden 
zeeslag bij 
Jambeli. 
$0.16. Kanon
neerboot 'Cal
deron' en 

commandant Rafael Moran 
Valverde (19041958). 
307'oo. Inwijding ver
nieuwde Malecon (hoofd
straat Guayaquil). 
$ 0.84. Malecon en beeld
merk. 
38'oo. Organisatie ter be
schermingwalvissen 'Yacu 
Pacha'. 
$ 0.84; blok $ I.. Tweemaal 
buitrug (Megaptera novaean
gliae). 
258'oo. Amerikaanse hon
dententoonstelling in Quito. 
$ 0.68. Kaart Amerika, vlag
gen en beeldmerk. 
278'oo. Tennisclub Guaya
quil negentig jaar. 
$0.84. Beeldmerk club. 
308'oo. Alberto Spencer 
(1937)
$ 0.68. Portret voetballer met 
bokaal (wereldbeker voor 
verenigingelftallen) en voet
bal. 
308'oo. Olympische Spelen 
in Sydney. 
$ 0.32, 0.68, 0.84. Resp. 
beeldmerk en mascotte, 
Jefferson Perez (1974, hardlo
per), Boris Burov (gewicht
heffer in klasse tot 105 kg). 
304'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
$0.90,1.05; blok 2.. Resp. 
beeldmerk voetbalbond Ecu
ador, foto elftal en beeld
merk; foto elftal en beeld
merk. 

EGYPTE 
i56'02. Gouden jubileum 
krant'El Akhbar'. 
30 P. Beeldmerk en gebouw 
krant. 
2002. Frankeerzegels. 
10,25, 30, 5oP.,E.£. I, iio, 
125,150, 225 P., E.£. 5. Resp. 
voorstelling 20ste dynastie, 
koning Sesostris, prinses 
Merit Aton, voorstelling 
2oste dynastie, piramide van 
Snefroe, vrouw van Sjeik El 
Balad, koning Psusennes I, 
Toetanchamon, obeUskvan 
Ramses II, tempel van Ka
mak. 

EL SALVADOR 
i36'02. Negentiende sport
spelen van CentraalAmerika 
en Caribisch gebied. 
Viermaal i. C. (samenhan
gend); blok 4. C. Resp. di
verse sporten (gewichthef
fen, hoogspringen, schieten 
met pijl en boog, judo, atle
tiek op brug, wielrennen, 
paardensport), wielrenners, 
collage van kindertekeningen 

met sporten, evenwichtsbalk; 
mascottes spelen, op rand te
kening stadion. 
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286'o2. Honderd jaar natio
naal ziekenhuis Rosales. 
10. C. Beeldmerk honderdja
rig bestaan. 

100 

HOSl'ITAL 
NACIONAL 
ROSALES 

is. 1 
u 
o. : 
s 

FALiaANDEILANDEN 
58'o2. Koninginmoeder 
(igOO2002)***. 
22,25,95 p., £1.20; velletje 
met 50 p., £1.. 

FIJI 
206'02. Fruit. 
25,34 c., $ I., 3.. Resp. 
broodvrucht, spondias, jack
fruit, avocado (Artocarpus al
tilis, Spondias cytherea, Arto
carpus heterophyllus, Persea 
americana). 

GAMBIA 
294'02. Chiune Sugihara, 
Japanse diplomaat die tijdens 
Tweede Wereldoorlog joodse 
vluchtelingen uit Polen redde. 
Velletje met viermaal $ 35.. 
Viermaal zelfde portret, op 
rand Sugihara en blije vluch
telingen. 
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2i-5-'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Acht vel met zesmaal 9.- D.; 
elf velletjes met tweemaal 
20.- D.; twaalf velletjes met 
tweemaal 20.- D. Resp. voet
balscènes en gedenken wed
strijden eerste ronde van (per 
veDgroepA, B,C,D,E,F,G, 
H; per velletje resp. stadion 
in Japan, eren wedstrijd eer
ste ronde; per velletje resp. 
stadion in Korea, eren wed
strijd eerste ronde. 
i-7-'02. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Vel met viermaal 15.- D.; blok 
40.- D. Resp. Winkler in de 
Italiaanse Dolomieten, berg 
Huanstan Chico in Peru, 
Hodaka-bergen in Japan, 
Mustagh Ata in Kasjmir; berg 
Myoko in Japan. 

^ GHANA 
2-4-'02. Driehonderd jaar be
trekkingen tussen Ghana en 
Nederland, bezoek Willem-
Alexander en Maxima. 
Vel met zesmaal 600 Cs. Ver
schillende afbeeldingen 
kroonprinselijk paar, ook van 
huwelijk. 

GRENADA 
i-7-'02. Jaar van ecotoerisme 
(Verenigde Naties). 
Vel met zesmaal $1.-; blok 
$ 6.-. Afbeeldingen van eco
logische toeristische bezig
heden (o.a. kijken naar vo
gels en bloemen in natuur, 
scubaduiken, windsurfen); 
vogel. 
i-7-'o2. Twintigste wereld
jamboree scouting in Thai
land. 
Velletje met vier $ 2.-; blok 
$ 6.-. Resp. kanoen, kanoën, 
op hoorn blazen, scouting-
groet; scoutinggroet met 
boeddhistisch gebouw uit 
gastland Thailand. 
i6-8-'02. Heidi Klum. 
Velletje met zesmaal $ 1.50 
(drie verschillende zegels). 
Afbeeldingen van Duits foto
model ter gelegenheid van 
APS* postzegeltentoonstel
ling. 

GUINEE 
8-2-'o2. Ferrari. 
Vel met achtmaal 750 F. 1962 
250 GTL, 1954 250 GT Coupe 
PF, igöi 250 GT Berlinettia, 
1952 342 America, i960 400 
Superamerica SF II, 1973 
Dino 308 GT4, i960 250 GT 
2+2,1985 328 GTB-GTS. 

GUYANA 
26-i2-'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Velletje met viermaal $ 100.-; 
velletje met tweemaal $ 150.-. 
Viermaal verschillende Chi
nese karakters voor het 
woord 'paard';tweemaal por
seleinen beeldje van ruiter en 
paard. 

HONDURAS 
i-g-'oi. Vijftig jaar 'Banco de 
Occidente', aardewerk Maya-
cultuur uit Copan. 
Vel met steeds vijfmaal 2.-; 
3.-; 5.-; 6.90 L. pot met hand
vaten, vat met deksel in vorm 
mens, kruik in vorm mens, 
kruik, versierde beker; figuur 
van schrijver, beker, drie sa
menhangende vaatjes, ge
zicht, kruik in vorm mens; 
vat met drie voetjes, kruik, 
wierookvat, vat met deksel in 
vorm mens, kruik in vorm 

700 

mens; vaas, kruik in vorm 
mens, kruik met deksel in 
vorm mens, cilindrische 
vaas, wierookvat. 
20-i2-'oi. Samenwerking 
tussen Honduras en Japan. 
2.60,10.65,13.65 L. Op ze
gels en op rand Juan-Raraon-
Molina-brug. 

HONGKONG 
27-7-'o2. Postzegeltentoon
stelling PhilaKorea 2002. 
Blok $ 10.-. Frankeerzegel 
'TsingMa' brug, op rand tra
ditionele drumdans 
'sambuk'. 
24-8-'o2. Postzegeltentoon
stelling Amphilex 2002. 
Blok $ 10.-. Frankeerzegel 
'Tsing Ma' brug, op rand te
kening van grachtenpanden, 
bootje, molens en bollenveld. 

29-6-'o2. Nationale dag van 
het gezin. 
1000 Rp. Spelend gezin en 
handgeschreven tekst 'Het 
nationale zelfbewustzijn 
wordt gevormd door het ge
zin.' van president Magawati 
Soekarnoputri. 
i4-7-'02. Drieëndertigste in
ternationale natuurkunde-
olympiade. 
Tweemaal 1000 Rp. Eclips, 
kleurschifüng. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRJTS 
5-8-'o2. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
26 p., £ I.-; velletje met twee
maal £1.-. 

INDONESIË 
i7-5-'02. Moderne communi
catiemiddelen. 
Viermaal 1000 Rp. Persoon 
met mobiele telefoon, met 
vaste telefoon, computer en 
schotelantenne (internet), 
satelliet. 

5-6-'o2. Zeeleven. 
1000,1000,1500,1500, 2000, 
2000 Rp.; blok 5000 Rp. 
Resp. Simphilia radians, 
Charonia tritonis, Acanthas-
ter planci, Cromileptes altive-
lis, Tridacna gigas, Parancan-
thurus hepatus; Acanthaster 
planci. Ook vel met de acht 
zegels. 
i5-6-'02. Provincie Naggroe 
Aceh Darussalam (NAD), 
Atjeh. 
1500,3500 Rp. Resp. jonge 
man studeert godsdienst en 
traditionele dansers Atjeh op 
achtergrond kaart NAD, ge
bouw Masjid Raya Banda 
Aceh met kaart Indonesië op 
achtergrond. 

i5-7-'02. Vlie
gers. 
Vijfmaal 1000 
Rp. (samen
hangend); 
blok 5000 Rp. 
Resp. 
'Popotengan', 
'Barong', 
vechtvlieger, 
'Bebean', mo

derne vlieger; mensen op 
strand met vlieger 'Popoten
gan'. 

stof met geometrische figu
ren, stof met personen en 
dieren. 

IVOORKUST 
7-8-'oi. Datum en afbeelding 
melding 0708/625, eenen
veertig jaar onafhankelijk
heid. 

2i-8-'oi. Selectiewedstrijden 
wereldkampioenschap voet
bal 2002. 
l80-H2O, 400+20, 600-H20, 
700 F. Beeldmerk en voet
balscènes. 
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9-io-'oi. Datum melding 
0708/625, dialoog tussen cul
turen. 
26-io-'oi. Datum melding 
0708/625, eerste verjaardag 
tweede republiek. 
27-ii-'oi. Traditionele kunst, 
stoffen van Korhogo. 
IOC, 180+20,400+20 F. Resp. 
man bezig beschilderen stof. 

2i-i2-'oi. Eerste aankondi
ging 23 ste UPU*-congres in 
Abidjan 2004. 
180+20,400+20, 600+20; 
velletje 1000 F. Zelfde afbeel
ding: beeldmerk congres, 
'Adidjan 2004', landkaart 
Afrika met stilistisch men
sen, vlagideuren Ivoorkust. 

i4-2-'o2. Valentijnsdag. 
180+20F. Hartvormige zegel 
met stilistisch twee mensen 
waarbinnen putto met bloe
men. 

u 
i2-4-'02. Interna
tionale school Jean 
Mermoz veertig jaar. 
180+20,400+20 F. 
Zelfde afbeelding: 
wereldbol, vliegtuig, 
vlaggen Frankrijk en 
Ivoorkust. 

KOEWEIT 
26-2-'o2. Bevrijding van 
Iraakse inval elf jaar geleden. 
25, 50,150 f In drie verschil
lende kleuren: symbolische 
afbeelding. 
ii-3-'o2. Unesco*: nomaden
leven van Hedzjaz tot Afrika. 
25, 50,150 fils. In drie ver
schillende kleuren: beeld
merk Unesco* en kameelka-

grotere zegels, 50 f, zelfde 
afbeeldingen. 

KOREA NOORD 
20-4-'oi. Overprint op zegels 
5-i-'oi, wereldkampioenen 
schaken. 
10, 20, 30, 40, 50 eh., i.- w.; 
blok 2.50 w. Overdruk resp. 
60ste sterfdag E. Lasker, 
looste geboortedag M. Euwe, 
90ste geboortedag 
M. Botvinnik, 65ste geboor
tedag M. Tal, 150ste geboor
tedag M.Tchigorin, 
50ste geboortedag A. Karpov; 
150ste geboortedag 
W. Steinitz. 
2O-4-'02. Honderdste ge
boortedag He Baozhen 
(1902-1934). 
Velletje met 10, 20,30,40 eh., 
I.- w. Resp. brief van Liu 
Ying, monument in geboorte
plaats, geboortehuis, familie, 
met echtgenoot Liu Shaoqi in 
1923; op rand monument 
Nanjing Yuhuatai. 
28-4-'02. Gymnastiekopvoe-
ringen 'Arirang'. 
10, 20, 30,40 ch. (in velletjes 
van zes); blok i.- w. Dans
scènes. 
28-4-'02. Legende 'Arirang'. 
10,40, 50 eh., 1.50 w. -
(doorlopend beeld). Scènes 
uit legende, resp. Ri Rang en 
Song Bu als kinderen met 
waterval en vogels in boom, 
als stel met etenspot, Ri Rang 
doodt landheer, stel op wolk 
met baby. 

i7-4-'o2. Wetenschappelijk 
centrum Koeweit. 
Vel met eenmaal 50 f en 
twaalfmaal 25 f; blok 250 f. 
Resp. centrum, twaalfmaal 
dieren (o.a. vogels, vissen, 
zeedieren, krokodil); cen
trum. Ook postzegelboekje: 

2-5-'o2. Wetenschap en 
techniek, drijfkrachtvoor 
machtige natie. 
10 ch. Persoon met-
computer, satellietstation, 
kantoorgebouwen, vliegtuig, 
trein, tandrad, hoogspan
ningsmast. 

LESOTHO 
Augustus 2002. Verenigde 
Naties: jaar van ecotoerisme. 
Vel met zesmaal 20.- m.;blok 
20.- m. Zesmaal toeristische 
activiteiten in Lesotho; vogel 
met op achtergrond kaart 
Lesotho. 
Augustus 2002. SOS-Kinder-
dorp. 
10.- m. Drie jongens in SOS-
Kinderdorp in Lithabaneng. 
Augustus 2002. Internatio
naal jaar van de bergen. 
Velletje met viermaal 8.- m.; 
blok 25.- m. Resp. viermaal 
bergen in Lesotho: 
Machache, Thabana Li-Méle, 
Qiloane, ThabaBosiu; berg 
Ranier in Verenigde Staten. 
Augustus 2002. Solidariteit 
met Verenigde Staten bij ge
volgen II september. 
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Velletje met viermaal 7, m. 
Viermaal zelfde zegel: Vrij

heidsbeeld New York met 
Amerikaanse vlag en vlag Le

sotho en tekst 'United we 
stand'. 

LIBERIA 
26i2'oi. Chinese zodiak, 
Jaar van het paard**. 
Velletje met driemaal $ 30.; 
velletje met tweemaal $ 20.. 
Afbeeldmgen paarden van 
driekleurig geglazuurd aar
dewerk uit Tangdynastie; 
gebeeldhouwde paarden. 
i32'02. Voetbalclub Juven
tus. 
$5. , IC, 15., 20., 25., 
30., 35.. Resp. kampioen 
eerste divisie 1905, UEFA*
kampioen 1996, Europacup 
1984, Europa  ZuidAmeri
kacup 1996, Italiaanse beker 
1995, UEFAbeker 1993, divi
siekampioenschap 195758, 
Europacup 1997. 
i7'o2. Keizerlijke huishou
dingvan Japan. 
Velletje met driemaal $ 45.. 
Keizer Akihito en keizerin 
iVlichil<o, kroonprins Naruhi
to en kroonprinses iVlasako 
in traditionele kleding, 
kroonprinselijk paar in mo
derne kleding; onder op vel 
keizerlijk paleis en kroon
prinselijk paar met hun eer
ste kind prinses Aiko. 
i7'02. Jaar van ecotoerisme. 
Velletje met zesmaal $ 25.; 
blok $ 100.. Resp. zeilen op 
Pisomeer, luchtfoto eiland 
Massetin, dieren in nationaal 
park Sapo, groep apen, 
paardrijden, golven aan 
strand; volksdans oorspron
kelijke bewoners met oude 
kunst uit grotten. 
i7'o2. Chiune Sugihara, Ja
panse diplomaat die tijdens 
Tweede Wereldoorlog joodse 
vluchtelingen uit Polen red
de. 
Velletje met viermaal $ 35.. 
Viermaal zelfde portret, op 
rand tekent Sugihara door
reisvisum naar Curasao. 

MAAGDENEILANDEN 
58'02. Koninginmoeder 
(19002002)***. 
20, 50, 60, 75 c ; velleqe met 
50>75':. 

MACAU 
247'o2. Honderdzestigste 
geboortedag Zheng 
Guanying (18421921). 
I., 2., 3., 3.50 ptcs.; blok 
6. ptcs. Portretten. 
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276'o2. Tropische vogels. 
30, 30 s., I., I. RM.; blok 
5.RM. 

MALEISIË 
II5'02. 

Vi^aterplanten. 
30, 50 s., twee

maal i .RM.; 
velletje met I., 

2.RM. 

MAYOTTE 
297'02. Volkstelling. 
€0.46. Symbolische tekening 
van huis met mensen. 

HYCTO: A I J , ! | 

MEXICO 
i46'o2. Ontdekking tombe 
van Pakal vijftig jaar geleden. 
6. p. Terrein, persoon en ar
tefact. 
i56'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
5.50 p. Symbolische voetbal
lers. 
266'o2. Internationale dag 
tegen drugsmisbruiken ille
gale handel. 
6. p. Symbolische afbeelding 
van bloempot met wereldbol 
en mensen die plant vormen. 
276'o2. Bijeenkomst Mexi
co en CentraalAmerika over 
PueblaPanamaplan. 
Symbolisch ontwerp met 
vlaggen deelnemende lan
den. 

MICRONESIË 
i83'02. Olympische Spelen 
Sak Lake City. 
Tweemaal $ i.. Olympische 
ringen en bobsleeër, ijshoc
keyer; velletje met beide ze
gels. 
i57'o2. Olympische Spelen 
Salt Lake City. 
Zelfde zegels en velletje met 
herziene olympische ringen. 

MONTSERRAT 
20i2 'oi . Vlinders uit Cari
bisch gebied. 
$ 1 .  , 1.15,1.50, 3.; blok 
$ 10.. Resp. Urbanus pro
teus, Phoebis trite, Pseudoly
caena marsyas, Danaus 
plexippus; Cynthia cardui. 

i46'o2. Dienstzegels, over
druk met 'OHMS' op fran
keerzegels inheemse vruch
ten van loio 'oi (melding 
5/395)
5,10,15, 20, 25,40, 55,70, 
90c., $ I., 1.15,1.50, 3., 5., 
10.. Resp. Malpighia glabra, 
Mammea americana, Citrus 
aurantifolia. Citrus paradisi. 
Citrus aurantium L., Passiflo
ra dulis, Musa paradisiaca, 
Carica papaya, Punica grana
tum, Psidium guajava, Man
gifera indica, Annona 
squamosa, Anacardium occi
dente, Annona muricata. 
Ananas comosus. 

Montserrat 
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NAURU 
58'o2. Koninginmoeder 
(19002002)***. 
Tweemaal $1.50; velletje met 
tweemaal $ 1.50. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
266'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
95+35.145+55240+110C. 
Voetballeren resp. wereldbol 
of voetbal van vlaggen, 
wereldbol en voetbal, voetbal. 
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NEVIS 
i58'o2. Fauna: vogels, in
secten, walvissen. 
Drie velletjes met zesmaal 
$1.60; driemaal blok $ 5.. 
Resp. (vogels:) Ajaja ajaja, 
Phaethon lepturus, 
Archilochus colubris, 
Rhynchops niger, 
Himantopus mexicanus, 
Zenaida macroura (vogelvel 
met beeldmerk APS* en 
beeldmerk APS* postzegel
tentoonstelling in Atlantic 
City); (insecten:) Melipona 
beecheii, Prepona meander, 
Protambulyx strigilis, 
Dynastes hercules, 
Rhynchophorus palmarum, 
Mastophyllum scabricolle; 
(walvissen:) Physeter 
macrocephalus, Orcinus 
orca, Balaenoptera 
acutorostrata, Balaenoptera 
physalus, Mesoplodon 
densirostris, Kogia 
breviceps; Sterna maxima, 
Semiotus angulatus, 
Megaptera novaeangliae. 

NIEUWCALEDONIË 
i87'o2. NieuwCaledonische 
vrouwen: Emma Piffault. 
10 F. Standbeeld. 
3i8'o2. Circusschool. 
70 F. Jongleurs en acrobaten 
met publiek. 

NIEUWZEELAND 
78'02. Serie jeugdgezond
heidszorg, gezond eten. 
40,40, 90 c. (+ 5 c. voor 
Children's Health Camps). 
Resp. vers fruit en groenten, 
mand fruit, verse groenten; 
ook velletje met de zegels en 
op rand mand fruit. 

NIGERIA 
2002. Marktgewassen. 
20, 30, 40, 50 N. Resp. 
kolanoten (Cola nitida), olie
palm (Elaeis guineensis), 
cassave (Manihot esculenta), 
maïs (Zea mays). 

PAKISTAN 
284'o2. vijftig jaar betrek
kingen tussen Pakistan en 
Japan. 
5 R. Twee beelden van 
Boeddha, vlaggen Japan en 
Pakistan. 

275'o2. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen Pakistan 
en Kirgizië. 
5 R. Vlaggen, vogel. 
i86'o2. Fruit uit Pakistan, 
mango. 
Viermaal 4 R. Vier variëteiten 
Mangifera indica. 
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PITCAIRNEILANDEN 
Zonder datum. Kunstnijver
heid, rietvlechten. 
40, 80 c , $ 1.50, 2.50 (door
lopend beeld met tussen
veld). Resp. vrouw snijdt riet 
en waaier, vrouw met kook
pot en tas (tussenveld met 

waaier, tas en hoed), vrouw 
bezig met vlechten, vrouw en 
tassen. 

58'o2. Koninginmoeder 
(19002002)***. 
40 c , $ I., 1.50, 2.; velletje 
met 40c., $ I.. 

Pitcnirn Islands j 

POLYNESIË 
47'o2. Het huis van James 
Norman Hall. 
90 F. Huis, bomen, portret. 
308'o2. De markt van 
Papeete. 
400 F.; blok 500 F. Markt
scène; zelfde zegel, op rand 
vergrote afbeelding zegel en 
tekst: Amphilex 2002, post
zegeltentoonstelling in 
Amsterdam van 30 augustus 
tot 3 september 2002. 

QATAR 
3i5'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Vel met achttien zegel 2 R; vel
letje met tweemaal 2 R. Resp. 
achtüenmaal verschillende 
voetbalposters; beker, bal. 
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SALOMONSEILANDEN 
58'o2. Koninginmoeder 
(igoo2002)***. 
$ I., 2.30; velletje met 45, go c. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
igi i 'oi . Wereldwijde be
scherming bastaardschild
pad. 
3500, 5000, 6000,7500 Db. 
Lepidochelys olivacea en 
pandabeeldmerk WWF* 
resp. zwemmend, op oever, 
aan strand, jongen. 

SAUDI ARABIË 
igi'o2. Zevende vijfjaren
plan. 
IR . Fabriek, hoogspannings
kabels, satellietantenne. 
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i9-i-'02. Stad Abha. 
I, 2 R. Zelfde ontwerp: 
gebouwen. 
29-i-'o2. Islamitische -
organisatie voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur. 
I R . Beeldmerk. 
i3-2-'02. Bedevaart naar 
Mekka. 
I R. Bedevaartgangers. 
i3-4-'o2. Twintig jaar 
optreden en prestaties. 
Blok i R . Koning Fahd. 

SEYCHELLEN 
5-8-'o2. Koningin-moeder 
(igoo-2002)***. 
Velletje met 5.-, 10.-R. 

SIERRE LEONE 
29-ii- 'oi . chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Velletje met viermaal 1200 
Le., velletje met tweemaal 
1200 Le. Resp. viermaal -
Chinese karakters voor 
'paard' , tweemaal paard als 
kinderspeelgoed. 
i-7-'o2. Solovlucht 
Charles Lindbergh 
(1902-1974) over oceaan 
vijfenzeventig jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
2500 Le.; blok 2500 Le. 
Driemaal afbeeldingen met 
vliegtuig 'Spirit of St. Louis'; 
portret piloot. 
i-7-'02. Verenigde Naties: 
jaar van ecotoerisme. 
Velletje met zesmaal 
1300 Le.; blok 5000 Le. 
Resp. varen in boot, kijken 
naar waterval Dinkongor, 
zeilen op Rokelrivier, kijken 
naar wilde dieren zoals een 
nijlpaard, wandelen door 
heuvels van Soa Chiefdom, 
genieten van strand en 
golven; groep toeristen 
neemt foto's van Afrikaanse 
oHfant. 

SINGAPORE 
2-8-'02. Postzegeltentoon
stelling PhilaKorea 2002. 
Velletje met 'zonder 
waardeaanduiding', $ 2.-. -
Zegels met paardjes zijn 
eerder uitgegeven (io-i- 'o2, 
melding 12/954), op rand 
paard in sneeuwen 
PhilaKorea. 
2i-8-'02. Festivals. 
Viermaal zonder -
waardeaanduiding, viermaal 
50 c. Resp. 'Deepavali' -
( 'kolam' bij Indiaas gebruik 
bij ingang), 'Hari Raya puasa' 
(geweven 'ketupat'), kerst 
(kerstbal), Chinees nieuwjaar 
(vis in Chinees knipwerk), 
viermaal zelfde afbeeldingen 
op kleinere zegel. 

704 

^ 25-9-'o2. Zorg voor de 
^ natuur. 
^ Zonder waardeaanduiding, 
"" 60 c , $ I.-, I.-. Resp. 'flame 

ofthe forest tree', 
regenboom, kapokboom 
(Ceibapentandra), 
' tembusu tree'. 
Ook postzegelboekje. 

i2-io-'o2. Esplanade -
theaters aan de baai. 
Zonder waardeaanduiding, 
60 c , $ I.-, 2.-. Verschillende 
kanten van nieuw (opening 
i2-io-'o2) kunstcentrum. 
Ook velletje met de vier zegels. 

SRI LANKA 
i5-3-'02. Tweehonderd jaar 
'The Ceylon Governement 
Gazette'. 
3.50 Rs. Titelpagina krant. 

20-3-'o2. Zestigste verjaardag 
Gamini Dissanayake. 
3.50 Rs. Portret met Victoria 
stuwdam met uitstromend 
water. 

22-3-'o2. Premier 
D.S. Senanayke. 
3.50 Rs. Portret en vlag. 
io-4-'o2. Honderd dagen 
ontwikkelingsprogramma 
'Schoonheid van natuur in 
Sri Lanka'. 
5.-, 10.-, 13.50, 20.- Rs. Land
schappen. 

ST. HELENA 
5-8-'02. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
20, 25, 30, 50 p.; velletje met 
35 p., £ 1 . - . 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
i7-6-'02. Chinese dieren
riem, jaar van het paard**. 
Velletje met viermaal $ 1.60. 
Afbeelding schilderij 
'Wen-Gi gaat terug naar Han' 
van Chang Yu (dertiende 
eeuw). 

ST. LUCIA 
io-6-'o2. Nieuwe datum en 
afbeelding melding 6/481, 
koninklijke marine. 

5-8-'o2. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
50, 65,95 c , $ I.-; velletje 
met tweemaal $ 1.50. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i5-7-'02. Traditionele 
gerechten, 'Le tiaude de 
morue' . 
€0.50. Kabeljauwgerecht. 

ST. VINCENT 
i-7-'o2. Verenigde Naties: 
jaar van het ecotoerisme, 
fauna en flora. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Metamor-
pha stelenes, Trichechus 
manatus, Cervus dama. 
Ricinus communis (vlinder, 
Amerikaanse lamantijn, 
hert, wonderboom); 
eco-vriendelijke recreatie als 
windsurfen en scubaduiken. 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
i-7-'o2 Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met zesmaal $ 1.40, 
blok $ 5.-. Resp. Ararat in 
Turkije, Ama Dablam in 
Nepal, Cook in Nieuw-
Zeeland, Kilimanjaro in 
Tanzania, Kenya in Kenia, 
Giant's Castle in Zuid-
Amerika; Aconcagua in 
Argentinië. 
i-7-'02. Twintigste wereld
jamboree scouting in 
Thailand. 
Velletje met driemaal $ 5.-; 
blok $ 5.-. Resp. scout met 
hoorn, scouts breken kamp 
op. Dan Beard en lord Robert 
Baden Powell; scoutgroet. 

SURINAME 
ig-6-'o2. Serie verkeersborden. 
Sf 4000. Voetpad. 

ig-6-'o2. Vogels. 
Sf. 5000, 8500. Resp. 'royal 
flycatcher', 'swampufowru'. 
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TOKELAU 
5-8-'o2. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
40c., $ 2.-; velletje met $ i.-, 4.-

TRISTANDACUNHA 
5-8-'o2. Koningin-moeder 
(1900-2002)***. 
20 p. , £ 1.50; velletje met 
tweemaal 75 p . 

TUNESIË 
22-5-'o2. Toerisme Sahara. 
250, 390, 600, 600 m. Resp. 
gazelle (Gazella leptoceros), 
Sahara en dorp, man met 
zwaard te paard (Fantasia), 
rotsen en palmen (Tamaenza). 
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29-5-'02. Wereldkampioen
schap voetbal. 
390, 600 m. (rond te maken). 
Resp. voetballer en bokaal en 
landkaarten (Korea en 
Japan), voetbal in net en 
bokaal. 

i8-7-'o2. Belangrijke 
Tunesiers. 
100, 250, 250, i ioo m. Resp. 
sjeik Mohamed Senoussi 
(1851-1900), Mosbach Jarbou 
(1914-1958), Mohamed 
Daghbaji (1885-1924), Abou 
Al Hassen Al Housri (1029-
1095). 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
i8-6-'oi. Campagne van Ver
enigde Naties voor rechten 
van vrouw. 
60, 80 c. Caribische vrouw 
(schilderij van Leisel Renee 
Jobity), rouw met vogel en 
vlam. 
i-6-'o2. Viering gouden jubi
leum koningin Elizabeth II. 
Vel met zesmaal 25 c ; 
vel met vijfmaal 60 c ; vel met 
vijfmaal 80 c. Resp. 
(eilanden:) 'Crossing place 
trail' op Midden Caicos, 
plantage op Noord Caicos, 
vissen en onderwaterleven bij 
Grand Turk, anglicaanse 
kerk op Grand Turk, 
Ripsaw band op Grand Turk; 
(Britse koninklijke familie:) 
bezoek i960 aan Grand Turk, 
koningin Elizabeth op 
Zuid Caicos, prinses 
Alexandra (1988), 
prins Philip op Grand Turk, 
prins Andrew in 2000 op 
Grand Turk; (gebeurtenissen 
per tien jaar:) vrouw harkt 
zand (1952-62), landing in 
zee van ruimtevaartuig 
(1962-72), ministerieel 
bestuursstelsel (1972-83), 
kaart: Columbus zette 
vierhonderd jaar geleden voet 
aan wal (1982-92), nationaal 
museum Grand Turk 
(1992-2002). 

TUVALU 
8-5-'o2. Unicef*, Verklaring 
van de Rechten van het Kind. 
40, 60, 90 c , $ 1.50; velletje 
met tweemaal $ i.-. 

mvF 
i5-7-'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Japan 
en Zuid-Korea. 
Velletje met vijfmaal $ 0.90; 
blok $ 4.-. Resp. Tom Finney 
uit Engeland, affiche uit 
1974, Portugese speler, 
speler uit Uruguay, luchtfoto 
'Suwon' stadion in Zuid-
Korea; Johan Cruijff uit 
Nederland. 
i2-8-'02. Koningin-moeder 
(1900-2002). 
Vel met $ 0.60, 0.60, 0.90, 
0.90, 0.90, 0.90,1.50; twee
maal vel met tweemaal $ 2.-. 
Verschillende foto's. 
2-io-'o2. Wereldjamboree 
scouting in Thailand. 
Velletje met vier zegels; blok 
$ 5.-. Insignes scouts, resp. 
wereldburger, eerste hulp, 
persoonlijke conditie, 
milieukennis; 
Lord Robert Baden Powell 
{1857-1941, grondlegger 
scouting). 
2-io-'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 4.-. Resp. berg Fitzroy 
in Chili, berg Foraker in 
Verenigde Staten, berg 
Fujiyama in Japan, berg 
Makalu op grens Nepal en 
China; K2 in Kashmir. 

UGANDA 
8-5-'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
Driemaal 1200 Sh. (samen
hangend); blok 3000 Sh. 
Paarden. 

8-5-'o2. Historische plaatsen 
in Oost-Afrika. 
400,800,1200,1400 Sh. 
Resp. heiligdom Namugongo, 
ruïnes paleis Maruhubi in 
Zanzibar, begraafplaats voor 
koningen Mparo in Hoima, 
oude gerechtsgebouw in 
Mombassa. 

URUGUAY 
i4-6-'o2. Departement Tacu-
arembo honderdvijfenzestig 
jaar. 
12.- P. Portret Bernabé Ri
vera, eerste magistraat van 
Tacuarembo. 



246'o2. Tweehonderd jaar 
lichtbaken op Cerro de 
Montevideo. 
12., 24. P. Tweemaal afbeel
dingvuurtoren. 
ii7'02. Honderdvi|ftigjaar 
dorp Villa Constitucion in 
departement Salto. 
12. P. Openbaar gebouw met 
vlag. 

VENEZUELA 
2001. Kerst. 
Vel met steeds tweemaal 200, 
220, 280,400, 500 Bs. waar
op Heilige Familie, engel en 
muziekinstrumenten, resp. 
klarinet, gitaar, luit, trompet, 
viool, harp, doedelzak, 
panfluit, drum, snaar
instrument. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i77'02. Rashid bin Salim Al 
Suwaidi (19051980). 
50, 250 fils. Resp. gedicht, 
portret dichter. 

VERENIGDE STATEN 
i27'o2. Frankeerzegel, 
sprei met adelaar. 
60 c. Detail sprei (1853) door 
Harry Tyler (18011858, wever). 

267'o2. Frankeerzegels, 
antiek speelgoed. 
Viermaal 37 c. Koets, 
locomotief, auto, tractor. 
Ook postzegelboekje. 
2g7'02. Serie beroemde 
Amerikanen, Edna Ferber 
(18871968). 
83 c. Portret roman
schrijfster. 

98'o2. Hedendaagse kunst, 
Andy Waarhol (19281987). 
37 c. Zelfportret (op afbeel
ding nog oorspronkelijk be
doelde waarde). 

i98'02. Serie literatuur, 
Ogden Nash (19021971). 
37 c. Portret dichter, op 
achtergrond gedichten. 

VIETNAM 
2i'02. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard**. 
800, 8000 d.; blok 14000 d. 
Paardjes. 
i5i'o2. Tuongkostuums. 
1000,1000, 2000, 3000, 
5000, 9000 d. Mensen in tra
ditionele kleding. 
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23i'02. Vijftigste sterfdag 
VoThiSau. 
1000 d. Portret en zee. 
23i'o2. Negende vrouwen
congres. 
800 d. Vrouwengezicht en 
beeldmerk. 
i2'02. Uitvoeren van beslis
singen negende congres 
communistische partij. 
800, 3000 d. Symbolische 
voorstelling. 
i82'o2. Cactussen, 
driemaal 1000, 5000, loooo 
d. Resp. Echinocereus alba
tus, Echinocereus delaetii, 
Cylindropuntia bigelowii, 
Echinocereus triglochidatus, 
Epiphyllum truncatum. 
262'o2. Tweehonderdste 
geboortedag Victor Hugo 
(18021885). 
1000 d. Portret schrijver en 
schilderij 'vrijheid leidt de 
mensen' van Delacroix. 

i53'o2. Frankeerzegels, vo
gels. 
600, 800, 800, 800, 5000, 
8000 d. (diamantvormig). 
Actinodura sodangorum, 
Garrulax ngoclinhensis, Gar
rulax pectoralis, Pomatorhi
nus hypoleucos, Minla igno
tincta, Minla cyanouroptera. 

WALLIS EN FUTUNA 
98'o2. Traditionele huizen. 
5°) 5°> 55> 55 F Viermaal ver
schillend huis. 
308'02. Ontdekking eiland 
Horn. 
375 F.; blok475 F. 

WESTSAMOA 
i6'o2. Veertig jaar onafhan
kelijkheid. 

25,70, 95 s., $5.; blok $5.
(In vorm vlag). Afbeeldingen 
cultuur Samoa: Vlag en resp. 
verkeer en traditioneel ge
bouw, dansers en man blaast 
op trompethoorn, mensen 
aan 't werk en schip en ge
bouw, atleet met bal en men
sen in uniform en gebouwen; 
mensen en gebouwen. 

i8'o2. Frankeerzegels, ge
zichten van Samoa. 
5,10, 20, 25, 35, 50, 60, 70, 
80, 90, 95 s., $ I., 1.20,1.85, 
10.. Vijfiüenmaal mensen. 
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4*nt 
ZUIDGEORGIE EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILANDEN 
58'02. Koninginmoeder 
(19002002)***. 
22, 40, 45, 95 p.; velletje met 
45.95P

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
58'o2. Koninginmoeder 
(19002002)***. 
40,45 p.; velletje met 70, 95 p. 

*: Gebruikte afkortingen: 

APS American Philatelic 
Society 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Association 

UEFA Union of European 
Football Associa
tions 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Unicef United Nations In
ternational Children 
Emergency Fund 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i32'o2 tot3ii'o3 
Jaar van het paard. 

***: Koninginmoeder 
(19002002). Losse zegels 
(paarse rand) met portretten 
en '19002002'; velletje met 
twee zegels waarop portret, 
op rand wapenschild konin
ginmoeder en twee foto's 
met gebeurtenissen uit haar 
leven. 

'DE POSTSTEMPELFABRIEK BIJ 'S RIJKS 
MUNT': ZIJN PRIJS MEER DAN WAARD 
Het elfde lustrum van de 
NederlondseVereniäin^ van 
Poststukken en Poststempel

uerzamelaars (Po 8c Po) 
heeft een prachtig boek 
opgeleverd: De Poststem

pei/abnek bij 's Rijks Munt 
1865igoi, geschreven 
door M.L.F, van der 
Beek. In de Utrechtse 
Munt hield men zich ui

teraard vooral bezig met 
de vervaardiging van Ne

derlandse munten, maar 
er waren ook nevenactivi

teiten, zoals het drukken 
van de eerste Nederland

se postzegels. Het toe

zicht op de productie van 
munten en postzegels 
was toevertrouwd aan het 
MuntColleflie. In 1866 ver

huisde de postzegelpro

ductie naar Johan En

schedé in Haarlem. 
Omdat men bij de poste

rijen niet tevreden was 
over de kwaliteit en lees

baarheid van de dagteke

ningstempels (met name 
de francohalfrondstem

pels) zocht men een al

ternatief Het MuntColle

^ie leverde een model 
voor een nieuw type post

stempel dat de minister 
van Financiën zó goed 
beviel, dat hij in 1865 ak

koord ging met de op

richting van een Post

stempelfabriek in de ge

bouwen van de Munt. 
Toen de Munt op i janua

ri igo2 een staatsbedrijf 
werd, werd het MuntCol

le^ie opgeheven. Snel 
daarna verloor de Post

stempelfabriek haar on

afhankelijke status; ze 
werd onderdeel van 's 
Rijks Munt. De post raak

te zijn 'eigen' werkplaats 
dus kwijt en betrok de 
stempels voortaan tegen 
betaling van het staatsbe

drijf Een bestellerstem

pel voor het postkantoor 
Sneek was het laatste 
stempel dat de fabriek in 
1901 verliet. 

In het boek beschrijft de 
geschiedenis van alle 
stempels die in de fabriek 
tussen 1865 en igoi wer

den gemaakt: naamstem

pels van de hulppostkan

toren, tweeletter en 
kleinrondstempels, punt

of 'nommer ' s tempels , 
haltestempels, groot

rond en typenraderstem

pels en ook veel adminis

tratieve stempels en lak

cachetten voor uiteenlo

pende doeleinden. 
De auteur is er in ge

slaagd veel boeiende de

tails over de Poststempel

fabriek in de archiefstuk

ken terug te vinden en 
heeft daar een prettig 
leesbare tekst van ge

maakt. Hij schrijft niet 
alleen over de stempels 
zelf en de productietech

nieken, maar ook over de 
mensen die voor de fabri

cage daarvan verantwoor

delijk waren, zoals de 
eerste graveur Van Hins

bergh, die in Brussel zelf 
op zoek moest naar ge

schikte werklieden en 
moest woekeren met een 
bescheiden budget, een 
voortdurend gebrek aan 
arbeidskrachten en een 
teveel aan opdrachten. 
Handig is de CD/ROM bij 
het boek: die biedt een 
overzicht van alle stem

pels die in de periode 
18651902 bij de Munt 
besteld zijn. De gegevens 
zijn verzameld en be

werkt door A.P. de Goe

de. In de inleiding van 

het boek wordt terecht 
opgemerkt: 'een monni

kenwerkwaarvoor hij 
niet genoeg geprezen kan 
worden' . Wie in de ge

schiedenis van een be

paalde plaats of streek 
geïnteresseerd is, vindt 
niet alleen de data waar

op bepaalde stempels 
door de Munt besteld 
werden, maar kan ook 
zijn eigen overzichtslijs

ten samenstellen en af

drukken. Po &Po stelt in 
het vooruitzicht dat dit 
mooie 'naslagwerk' bij 
het volgende lustrum van 
Po & Po vervolgd wordt: 
dan is een CD/ROM be

schikbaar met een over

zicht van de stempels die 
tot en met 1965 bij de 
Munt zijn besteld. 
De Poststempel/abriek, 184 
bladzijden dik en keurig 
gebonden in een harde 
kaft, is een aanrader, een 
boek dat zijn prijs (€30.) 
meer dan waard is. Het is 
verkrijgbaar bij Het Ne

derlands Muntmuseum, 
Postbus 2407, 3500 GK 
Utrecht, telefoon 030

2910482. John Dehé 
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WINDMOLENS 
Gemeenschappelijke uit
giften  ool< tliematische 
 zijn al jaren een trend in 
de filatelie. We kunnen 
twee vormen onderschei
den: in het ene geval ge
ven verschillende landen 
één of meer zegels met 
dezelfde afbeelding uit, 
in het andere staat het 
onderwerp vast, maar 
verschillen de afbeeldin
gen. De tweede vorm ver
dient thematisch gezien 
de voorkeur boven de eer
ste. We kunnen dat aan
tonen dankzij twee ge
meenschappelijke uitgif
ten ter gelegenheid van 
de nationale postzegel
tentoonstelling FilaKort
rijk2002, die in juli in 
Kortrijk (België) werd ge
houden. Ik wees al eerder 
op de gemeenschappelij
ke uitgifte van België met 
Kroatië; beide landen ga
ven twee identieke zegels 
uit op het onderwerp 
'Kant'. Veel verzamelaars 
van dat thema zullen ge
neigd zijn ze alle vier 
ondanks de doublure  in 
hun verzameling op te 
nemen. Daar lijkt weinig 
kritiek op mogelijk: het 
komt immers niet vaak 
voor dat een bepaald the
ma met een gemeen
schappelijke uitgifte be

■x schikbaar is. 
<= Toch is de gemeenschap
^ pelijke uitgifte van België 
" en Portugal ('Windmo
s lens') thematisch gezien 
;;! aantrekkelijker, omdat 
^ voor elk land kenmerken
12 de windmolen werd ge
^ kozen. Op de Belgische 
^ zegel van €0.42 en de 
:i Portugese zegel van 

—^^ €0.54 is de windmolen 
TAi van OnzeLieveVrouwe
' WW Lombeek (Roosdaal) af

gebeeld. Gebouwd in 
1690, in 1727 na een 
brand heropgebouwd en 
nu, na een zorgvuldig uit

gevoerde restauratie weer 
in zijn oorspronkelijk 
staat, vertoont de molen 
nog alle kenmerken van 
een uit de Middeleeuwen 
stammende, NoordEu
ropese windmolen; een 
van die kenmerken is het 
draaien van de basis over 
een vaste as. De molen 
inmiddels een be
schermd monument 
heette aanvankelijk 'hert
boom' (boom van het 
hert); na bloedige ge
beurtenissen in 1745 en 
1917 herdoopte de plaat
selijke bevolking hem tot 
'tragische molen'. In de 
jaren zestig van de vorige 
eeuw was de molen het 
decor van de bekende 
jeugdreeks Kapitein Zeppos 
op de VRT (toen nog 
BRT). Sindsdien noemen 
velen hem 'de molen van 
Zeppos'. 
Op de Belgische zegel 
van €0.52 en de Portuge
se zegel van €0.43 is de 
windmolen van het Ilha 
Do Faml (Azoren) te zien. 
De Azoren werden in de 
vijftiende eeuw ontdekt 
en ingenomen door zee
lui van Vlaamse afkomst, 
maar de windmolens de
den er hun intrede pas 
een eeuw later. Daarvoor 
werd er gemalen met 
armkracht of met behulp 
van watermolens. De 
windmolens van de Azo
ren lijken sterk op die van 
het Portugese continent. 
Voorbeelden daarvan zijn 
onder meer te vinden in 
uit vier zegels bestaande 
serie windmolens die 
Portugal in 1989 uitgaf 
Het zijn stevig geconstru
eerde, torenvormige mo
lens. De molens op de ei
landen en die in noorde
lijk Europa hadden veel 
gemeen; met name de al
gemene vorm van de to
ren, het rotatiesysteem 
en de wieken. 

DEENSE POST
VOERTUIGEN 
Er is op deze plaats wel 
vaker beweerd dat het 
thema 'Posterijen' geen 
grote populariteit onder 
thematische verzame
laars geniet. Toch is het 
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beslist geen onaantrek
kelijk thema; er is sprake 
van een rijke geschiede
nis, terwijl nieuwe ont
wikkelingen de uitbouw 
van het thema mogelijk 
maken. Het is wel een 
breed thema en daarom 
bepalen veel verzame
laars zich tot een deelver
zameling, bijvoorbeeld 
over brievenbussen. Zelfs 
voor zo'n deelthema ver
schijnen geregeld nieuwe 
zegels. 
De Deense serie 'Post
voertuigen' (vier zegels, 
uitgiftedatum 21 augus
tus) is uitstekend ge
schikt voor het thema 
'Posterijen', dankzij de 
motor met zijspan en de 
drie auto's die er op afge
beeld staan. De serie laat 
zien dat 1904 het begin
jaar is van het gemotori
seerde postvervoer in De
nemarken. De posterijen 
besteedden de zaak aan
vankelijk uit en maakten 
gebruik van de diensten 
van een Deense automo
bielmaatschappij. Pas in 
1907 ging de post over tot 
het zelf aanschaffen van 
een gemotoriseerd voer

tuigen: een Elleham mo
torfiets met zijspan. De 
zijspan was al snel te 
klein voor de groeiende 
hoeveelheid post; daar
om werd in 1908 een 
Franse Beriietauto met 
chauffeur gehuurd, een 

voertuig dat helaas niet 
op een van de zegels is af
gebeeld. De Berliet is wel 
in een boekje te vinden 
(aanschafprijs 77 k.!), dat 
twee velletjes bevat met 
daarin de vier zegels en 
met links een vignet. Op 
zo'n vignet zien we de 
Berliet uit igo8 (kenteken 
K425). In 1909 kocht de 
post zelf drie Berliets van 
de fabriek in Lyon. 
Ook al was de proef met 
de motorfiets in 1907 
mislukt, toch probeerde 
de Deense post het in 
1923 nog een keer. Voor 
het vervoer van expres
sestukken binnen Ko
penhagen werden drie 
Nimbusmotorfietsen met 
zijspan aangeschaft. Ze 
kwamen van de fabri
kant, Fisker & Nielsen in 
Frederiksberg, Kopenha
gen. Kennelijk was er nu 
sprake van succes, want 
de Nimbus bleef tot 1976 
dienst doen. Op de zegel 
van 4 k. is zo'n Nimbus 
(uit 1953) afgebeeld. De 
modellen stonden tot 
1933 bekend als The Stoue 
Pipe (de kachelpijp). Het 
type dat op de zegel staat 

had de bijnaam The Bum
blebee (de hommel). De 
posterijen kochten in de 
jaren 19341960 in totaal 
165 van deze Bumblebees. 
In 195g stapte men over 
op auto's. Eerst werden 
er busjes van het Engelse 
merk Bedford aange
schaft; de zegel van 
5.50 k. toont een exem
plaar uit 1962. In datzelf
de jaar werden er ook vier 
Franse auto's (type Re
nault 4) aangeschaft. Het 
uit 1964 stammende mo
del dat we op de zegel van 
10 k. aantreffen werd 
vooral op het Deense 
platteland gebruikt. In 26 
jaar tijd verlieten meer 
dan achtduizend stuks de 
Franse fabriek, richting 
Denemarken. 
Voor bulkvervoer kocht 
de Deense post in 1975 
zijn eerste Voluo F613. De 
zegel van ig k. toont het 
model FH12 (1998). In 
totaal verkocht Volvo aan 
de Deense post 620 van 
deze vrachtwagencombi
naties. 
Op het tweede velletje in 
het hiervoor al genoemde 
boekje wordt het vignet 
gebruikt om het nieuwste 
postvoertuig, een Peu^ot 
Partner uit 2002, te laten 
zien. 

WATERLEIDING 
OP ARUBA 
Jubileumzegels en series 
kunnen verschillend uit
pakken. Soms zijn ze 
door een overheersende 
symboliek thematisch 
nauwelijks interessant. 
Van symboliek is ook 
sprake bij de uit drie ze
gels bestaande serie die 
Aruba op 3 juni uitgaf 
Aanleiding was het 70ja
rig bestaan van Water en 
Energiebedrijf Aruba (WEB) 
 zie daavoor de zegel van 
60 cent. Die van 85 cent 
laat een deel van de tech
nische installaties van 
het WEB bij Balashi zien. 
Thematisch interessant 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL


lijkt vooral de zegel van 
165 cent, al ben ik niet op 
de hoogte van de beteke
nis van wat er op de zegel 
te zien is (de informatie 
daarover wordt uitslui
tend in het Papiamento 
vermeld). 

Ik houd het er op dat het 
bovenin geplaatste appa
raat aangeeft dat men bij 
het WEB nieuwe ontwik
kelingen op de voet 
volgt. Daarover wordt ge
zegd: Un metsr manera e 
pmtura ta mustra ta na cada 
cas y empresa. Cu methodo 
moderno manera e hondcom-
puter tur meter ta luorde lesa 
mensuaimente. Vertaald: 
watermeters worden niet 
meer met de hand opge
nomen, maar met behulp 
van een 'handcomputer', 
een term waarvoor het 
Papiamento kennelijk 
geen eigen woord biedt. 
WEB Aruba bestaat sinds 
1992. Zijn voorgangers 
heetten Water- en Energie
bedrijf (1961-1992), Water-
uoorzienmgsdienst (1956-
1961) en Landswateruoor-
zieninfl (1931-1956). 

MOTOREN 
Sinds 1999 probeert de 
Franse PTT de jeugd met 
een jaarlijkse serie (de 
Collection Jeunesse) voor de 
filatelie te interesseren. 
De nadruk lag tot dusver 
op het vervoer: zeilsche
pen, antieke auto's en 
treinen. Die trend wordt 
ook dit jaar doorgezet, 
want ditmaal wordt er 
een velletje op het thema 
Cylindre'es et Catenates ('Ci
linderinhoud en stroom
lijn') uitgegeven. De tien 
zegels brengen motoren 
uit de jaren dertig tot aan 
de dag van vandaag in 
beeld. Een leuke verras
sing voor de verzame
laars van het thema 'Mo
torfietsen', want volgens 
Nico Helling van de JVlo-
torfilatelistenclub Neder
land (JVIFN) zijn maar 
liefst acht van de tien 
motoren niet eerder op 
echte postzegels afge
beeld. De Honda 750 Four 
komt voor op een uitgifte 
van de IVlalediven en de 
Yamaha XT500 werd eer
der afgebeeld op een ze
gel van Tristan da Cunha 
- maar daarmee houdt 
het op. 
De afgebeelde motoren 
werden overigens niet 
door de vijf ontwerpers 
van de serie geselecteerd: 
de keus werd overgelaten 
aan de lezers van het 
maandblad JVIoto JVlagazi-
ne. Volgens Nico zijn 
meeste zegels thema

tisch gezien heel bruik
baar. 
Ik maak van de gelegen
heid gebruik om verza
melaars van dit thema 
(voor zover dat nog no
dig is) te wijzen op het 
bestaan van de eerderge
noemde MFN. Bij het 
tienjarig bestaan van de 
MFN in 1997 schreef 
Nico Helling, secretaris 
van de vereniging (adres: 
Baambrugse Zuwe 84, 
3645 AJ Vinkeveen) een 
interessant boekje. De 
motorfiets - nostalgie en ge
bruik. De zeventig pagi
na's van deze publicatie 
bevatten een schat aan 
(heel gevarieerde) illus
traties. Het boekje is uit
gegeven door Detail Topi
cal Stamp Catalogues in 
Groningen. 
Hoe handig het boekje is 
bleek wel toen ik de hier
voor al genoemde Deen

se serie moest beschrij
ven; op bladzijde 21 was 
nadere informatie te vin
den over de Elleham- en 
Nimbus-motorfietsen. En 
in de serie 'Deense films' 
uit 198g zien we op de ze
gel van 3 k. een scène uit 
de film De Naaede Paergen-
Sie schafften die Fahre, met 
prominent in beeld een 
Nimbus-motorfiets. 
De Motorfilatelistenclub 
Nederland viert volgende 
maand zijn 15-jarig be
staan. 

DE SCHOONHEID VAN 
HET HEELAL 
Zelfs tijdens een heldere 
nacht kunnen we maar 
een klein beetje genieten 
van de schoonheid van 
het heelal. Gelukkig zijn 
er volop boeken beschik
baar met prachtige foto's 
van bijna alles wat er tot 
nu toe aan de hemel ont
dekt werd. De filatelie zal 
daar waarschijnlijk nooit 
aan kunnen tippen, maar 
dat neemt niet weg dat er 
zóveel materiaal is en 
wordt uitgegeven, dat de 
verzamelaars van het the
ma 'Astronomie' hun 
hart kunnen ophalen. Bij 
het genoemde thema 
gaat het om veel meer 
dan alleen maar plane
ten, sterren en dergelijke. 
In juli wees ik u nog op 
een Portugese serie die 
de aandacht vestigde op 
de 'waarneming'. 

Het velletje met vier ist 
Class-zegels dat Engeland 
op 24 september uitgeeft 
heeft ook 'Astronomie' 
als thema. Het brengt de 
schoonheid van het heel
al heel mooi in beeld. 
Royal Mail zegt in een 
persbericht dat deze uit
gifte het universum een 
stukje kleiner maakt... 
Afgebeeld zijn twee 
melkwegstelsels 
(galaxies) en twee galacti
sche nevels (nebuia). Drie 
van de vier afbeeldingen. 
Planetary Nebuia in Aqui-
la, Seyfert 2 Galaxy in Pe
gasus en Planetary Nebula 
in Norma werden waar
genomen door de Hub-
ble-telescoop. Nummer 
vier, Seyfert 2 Galaxy in 
Circinus, danken we aan 
een waarneming van de 
Subaru-telescoop op de 
top van de berg Mauna 
Kea op Hawaii. De Seyfert 
galaxies danken hun naam 
aan hun ontdekker, de 
Amerikaan Carl Seyfert, 
en hebben een heel hel
der centrum, of anders 
gezegd een bijzonder ac
tieve stralingsbron. 

VERSTOPTE THEMA'S 
In de aflevering van juni 
kon ik u 'verstopte vuur
torens' melden. Ook deze 
maand weer een voor
beeld: In de serie 'Argen
tijnse landschappen' (Ar
gentinië, 29 juni jl.) is op 
één van de acht zegels de 
San Jorge-vuurtoren afge
beeld. We zien weliswaar 
alleen het silhouet van de 
toren, maar door het bre
de zegelformaat levert 
het wel een mooi beeld 
op. De Argentijnse PTT 
meldt dat de vuurtoren 
bij het plaatsje Caleta 
Cordova staat. Hij werd 
in 1925 gebouwd om 
schepen te helpen bij het 
binnenvaren van de Golf 
van San Jorge. Het is een 
van de veertig lichtba
kens die aan de Atlanti
sche kust van Argentinië 
te vinden zijn. De beton
nen, gekleurde prismati
sche toren is 27 meter 
hoog en is tot op 14 mijl 
te zien. 

De andere zegels tonen 
mooie plaatjes van - on
der andere - drie bergen. 
Verzamelaars van het 
thema 'bergen' beleven 
trouwens hoogtijdagen: 
dankzij het Internatio
naal Jaar van de Bergen is 
er sprake van een hausse 
aan uitgiften. 
Interessant voor het the
ma 'Rozen' is de zegel 
met een beeld van de ro
zentuin in het Tres de Fe-
brero-park in Buenos Ai
res. Bij de ingebruikne
ming op 22 november 
1914 waren er 14.650 ro
zenstruiken in deze tuin 
geplant 

DIEREN IN HET WILD 
IN GIBRALTAR 
Bij het uitzoeken van de 
emissies die in deze ru
briek behandeld kunnen 
worden speelt de vorm
geving van de zegels in 
veel gevallen een belang
rijke rol. Thematische 
verzamelaars moeten im
mers vaak een keuze ma
ken. Bij wijze van uitzon
dering behandel ik deze 
maand een serie die naar 
mijn gevoel minder ge
slaagd is - al ben ik me er 
van bewust dat er over 
smaak niet te twisten 
valt. 
Het gaat om de serie 
Wildlife o/Gibraltar die op 
6 juni werd uitgegeven. 
De reeks is thematisch 
gezien weliswaar aan
trekkelijk omdat twee be
kende dieren zijn afge
beeld, maar de vormge
ving van de afbeeldingen 
komt op mij nogal 'grof 
over. Waarschijnlijk zul
len in drie van de vier ge
vallen zegels van een 'be
tere' grafische kwaliteit 
beschikbaar zijn. 
Op de staande zegel van 
30 p. poseert een magot 
of Turkse aap (Macaca syl-
uanus). De magot is de 
enige apensoort die in 
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Europa voorkomt en wel 
sinds 1740 in Gibraltar. 
De apen werden er door 
het Britse garnizoen in
gevoerd. Momenteel le
ven er in Gibraltar bijna 
driehonderd van deze 
apen in zes groepen in 
het Upper Rock Nature Re
serve. 

De rode vos (Vulpes uulpes) 
op de liggende zegel van 
30 p. is - ook voor filate
listen - een heel goede 
bekende. Voor hun voed
sel zijn ze afhankelijk van 
het genoemde reservaat. 
Ondanks naarstig speu
ren heb ik in Grzimek de 
familienaam van de op de 
zegel van 40 p. afgebeel
de muis niet kunnen vin
den. De muis wordt in 
een folder van de PTT van 
Gibraltar omschreven als 

Greater White Tooth Shreiu; 
dat zou dus kunnen wij
zen op een spitsmuizen-
soort. In de Deutsche Brief-
marĴ en-Zeitung (15/2002) 
werd de naam Haus-
spitzmaus gebruikt. Ook 
deze muizen leven in het 
genoemde reservaat. 
Ook het konijn op de ze
gel van £ I.- (Oryctolaflus 
cuniculus) leeft in het ge
noemde reservaat op Gi
braltar. 
De zegels zitten ook in 
een velletje, maar zoals 
zo vaak het geval is komt 
die combinatie nogal on
natuurlijk over. Maar het 
velletje bevat wel een ver
rassing voor de verzame
laars van het thema Vuur
torens: linksboven is na
melijk vrij duidelijk een 
witte vuurtoren met in 
het midden een rode 

band te zien. Dit is waar
schijnlijk Europa Point 
Lighthouse (ZB2LGT). 

FAMILIE VINK 
Op 6 juni gaf Gibraltar 
ook een serie van zes 
nieuwe portzegels uit. 
Deze reeks in naar mijn 
gevoel beter geslaagd, 
met als mogelijk negatief 
puntje de nogal over
heersende To Pay-aandui-
ding. Maar de op de ze
gels afgebeelde vinken-
soorten komen in ieder 
geval goed uit de verf. 
Bovendien worden port
zegels niet zo vaak uitge
geven; ook dat is filateüs-
tisch gezien een plus
punt. 
Ik dacht aanvankelijk dat 
de vogels op de zegels re
delijk vaak op zegels zijn 
voorgekomen. Maar na 
raadpleging van Stanley 
Gibbons' Collect Birds on 

(Carduelis carduelis) betreft 
- afgebeeld op de zegels 
van £ I.- en £ 2.- - die zijn 
op een groot aantal ze
gels te vinden. 

FRANKEERSTEMPEL-
KWARTET 
In de laatste maanden 
voor de Tweede-Kamer
verkiezingen kregen de 
mensenrechten in het al
gemeen en de positie van 
asielzoekers in het bij
zonder veel belangstel
ling. Deze onderwerpen 
speelden ook een belang
rijke rol bij de vorming 
van het nieuwe kabinet. 
Daarop inhakend laat ik 
u vier frankeerstempels 
zien die met de genoem
de thema's te maken heb
ben. Het zijn onderwer
pen die vooral door over
heidsinstanties in Duits
land attent worden opge
pikt. Nederland blijft 
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Stamps heb ik dat vermoe
den toch moeten bijstel
len. Dat maakt de serie 
overigens alleen maar in
teressanter. 
Twee groenlingen (Cardu
elis chloris) zijn afgebeeld 
op dezegel van 5 p.; 
daarvan vond ik zes ver
meldingen in de catalo
gus. Van de Europese ka
narie (Sermus serinus) op 
de zegel van 10 p. vond ik 
daarentegen slechts één 
eerdere zegel. Op de ze
gel van 20 p. vliegt een 
sijs (Carduelis spmus), die 
ik tweemaal in de catalo
gus tegenkwam. De kneu 
(Carduelis cannobitia) - vier 
eerdere vermeldingen - is 
te zien op de zegel van 
50 p. Wat de vink (Frin^il-
la coelebs) en de putter 

daarbij ver achter. Vooral 
de stempels uit Berlijn en 
Recklinghausen spreken 
duidelijke taal. Ik dank 
de heer W. Kalb uit Pa-
pendrecht, mijn 'vaste le
verancier' van Duitse 
frankeerstempels. 

U vindt het 
maandblad 
Filatelie ook 
op Internet: 
lyiyiyjijüiiflj^.iy: 
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Fabrikant FIUSAFE ^ ^ J Groothandel in Filatelistische en Numismatisctie artikelen 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
OudeBredaseweg6cNL4854BRBavel  Tel (0161)431983, fax (0161)433099 
Bank Rabo, Bavel rek nr 10 46 96 761  KvK 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr NL O 647 19 455 B01 

DAVO ■ HARTBERGER ■ HAWID  IMPDRTA ■ KABE  LEUCHTTURM ■ LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK ■ UNIE ■ WERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

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

Wereldwijd portovrij thuis bezorgd! 
AdolfKoselKG,Hebragasssc7 9 A 1095 Wenen,Oostenrijk Tel 0043/1/40643030 Fax33 Eimil infogltosel nl 

SCANDINAVIË 
Z W E D E N  N O O R W E G E N  D E N E M A R K E N  F A R Ö E R 

G R O E N L A N D  I J S L A N D  F I N L A N D en A L A N D 
POSTFRIS  G E B R U I K T  P O S T Z E G E L B O E K J E S 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ool< mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313419041 
D7U DOM UCDQPUCIT Faxnr. 0313413295 
r£.n nUlM nCnol/nCI I Eman: pzhronh@ban.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b g . g . 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: 
Aland, Australië, Bundesrepublik Deutschland (tevens gebruikt), Berlijn, D.D.R., 
Duitsland, Faróer, Finland, Frankrijk, Groenland, Israel, Engeland en 
Kanaaleilanden, Malta,Vaticaan, Zwitserland en blokken van WestEuropa. 

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

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

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

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541 520302 
Jmail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 

[ 4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 
kienhorst. breda@freeler nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 
posttrein@planet.nl 

|WWW.KIENHQRST.COM| 
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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. 

Liechtenstein - we buy all mint 
stamps. Please ask for order now 
the World biggest buymg lists 
(postage charge for each list US 
$/Euro 2.00). Jürgen WolfFS+S 
GmbH, Flughafenstr. 61, 
D-53842 Troisdorf. Fax: +49 
2203371546 or free of any charge 
at www.wolffF-sammeln.de 

Duitsland: 85 versch. vanaf 
2000 tot heden voor € 10 giro 
5312882 Verseveld Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP Zevenaar, 
tel: 0316-343537. Euromunten: 
12 landen compl. UNC € 125 
incl. aangetekend Finland com
pleet € 16 Alleen de i en 2ct € 5 
Finland Triple set 1999-2001 
€ 175 Ru set in man € 45. Bestel. 

Duitsland: 2001 pfr€ 90 gest 
€ 65. 85 versch., vanaf 2000 tot 
heden voor € 10; 450 versch. 
vanaf jan. go heden € 45. Gratis 
serie 554/7 pfr. Giro 5312882. 
Verseveld-Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. Finse 
euromuntenset € 20. Alleen de i 
en2ct€ 5. Prijslijst Duitsl. 

Postfrisse fran keergeld ige 
postzegels van Nederland en 
andere West-Europese landen 
koopt J.F.P. Peerenboom. Tel 
0499-475622 

Partijen, groot en klein. Ook 
losse verkoop. Centro Filatelico, 
tel: 0348-423885, www.centrofi-
lateIico.nl 

Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN -
Zwitserland - Nieuwtjes gehele 
wereld. Redelijke prijzen. H. 
Sundquest, J. Perkstr. 39, 
Papendrecht. Tel. 078-6153386. 
Email: sundquest@planet.nl 

Vogels op zegels pfr. gratis lijst. 
F. Nijhof, Van Maanenware 48, 
8014 PR Zwolle, email: fred.nij-
hof@keyaccess.nI 

T.k. WWF voor al uw nieuw
tjes, manco's. W. de Pender, Hr. 
Ottostr. 21, Gorinchem. Tel.: 
0183-623357. Email: 
wilcow.w.f(5)planet.nl 

Mijn prijs! Roemenië ®®, post-
fris Michel, 1858 2002 en euro's 
prijsl. gratis. Dan, OP48 CP27, 
Boekarest, Roemenië 

Engeland klassiek gest. 
(plaatnr.) machin cyl. blocks 
postfr. F Stavast fax 045-
5640687, e-mail frenske@free-
ler.nl 

T.k. 100 grf. W-Europa € 1,3g; 
250 grf. wereld € 2,78. Giro 
2456114. N. v. Dijk, 
Bloemendaalselaan 61, 2351 RS 
Leiderdorp. 

Nederland postfris v.a. 35%. 
Nederland gebruiirt v.a. 32%. 
Tevens België. T. van Wijck, tel.: 
0115-622474 

Eurocat Europa Inkoop/ver
koop Cept en uitgebreid meelo
pers zegel (s)-blokken-vellen-
ongetand etc. Ook voor uw man
co's en nieuwtjes Tel: 
0180-520069 / fax: 0180-523342. 
E-mail: pluijmpies(g)hotmail.com 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 

West-Europese landen zonder 
gom koopt. P.J.M, van den 
Düngen. Tel. 06-53204122 

USA precancel catalogi. Town 
en type cat. 6e editie 1998 € 30,-; 
bureau cat., 4e editie 1997 € 12,-; 
silent precancels 1995 € 25,-; 
printed dated type cat. 2001 
€ 30,-; city type coils update 2001 
€ 10,-; Hibernian spec. Ierland 
cat. € 23,- + portokosten, giro-
rek.: 6868218. Henry Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo. Tel: 0546-532 155, 
email: hkuipers.3@hccnet.ni 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels: 50 grams IJsland- € 20,-; 
no 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 Norrkóping, 
Zweden. Email: lennart.run-
fors@swipnet.se 

Qatar- we buy all mint stamps. 
Please ask for order now the 
World biggest buying lists (pos
tage charge for each list US 
$/Euro 2.00). Jürgen Wolff S+S 
GmbH, Flughafenstr. 61, D-
53842 Troisdorf. Fax: +49 
2203371546 or free of any charge 
at www.wolfff-sammeln.de 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax: 046-451 27 51. Ook rari
teiten! 

Australië verzamelaars: Lord 
Howe Island hoort erbij. Vnl. 
thema! Informatie: Pv.d.Laar tel: 
010-5919627 ene-mail: 
Iohois@hotmail.com 

200 gram Duitsland € 10,= 200 
gram wereld e 6,= 100 gram 
USA €4,= 100 gram Canada 
€ 4,= 100 gram W-Europa 
€ 10,= J. Pekel, Ligtenbergstraat 
25, 6433 P Hoensbroek, giro 
5338059. Tel. 045-5213901 

Finland 1 + 2 Eurocent € 3,= 
kpl set munten € 12,=. Porto e 
i,=.Fil. FR C. van Willigen, 
Tielensweer 5, 3371 CV 
Hardinxveld 0184-614801 

Liquidation: Thailand, Japan, 
Laos, Cambodia, Taiwan, Ryvkyv, 
Ireland, Mandchukoo, USA, 
UNO. One country-list free! 
Werner Salentin, Hans-Luther-
Allee 17, D-45131 Essen. 

Postzegels België, Frankrijk, 
Engeland, Duitsland en 
Zwitserland van begin tot 1985 
gaarne uw manco's en telefoon. 
Alles voor 25%.Verder treinen 
postfris. "de hele wereld", P. 
Bijhouwer, Bakenstraat 3, 
Winkel. Tel.: 0224-541551 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. oCH. Fr. Eet. V.a. 357oJ. 
Romkens, tel.: 045-546 28 94 

200 versch. Engeland GF €5,= 
op giro 8982393 A. de Pagter, 
Overtoom 4, 2741 MR 
Waddmxveen 

GEVRAAGD 

200 gestempeld NOG of € 5 
voor 300 gestempeld DLD GW 
+ € 125; giro 403948. J. Eeftink, 
W. de Within. 17,1403 VC 
Bussum 

In- en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collecties. 

M. BreedtBruijn, tel: 033-
4946980 of 06-14679827 
(Leusden). 

Verzamelaar USA vraagt te koop 
verzameling USA. P. v.d. Haar, 
tel; 06-29230085 of paul@pvd-
haar.myweb.nl tevens ook USA te 
koop. 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W.J. Manssen. Laan 
derV.N. 31, 3844AD 
Harderwijk. Tel. 0341-417980. 

Plaat-etsingnummers. 
Koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 7909 CM 
Hoogeveen. Inl: 0528-268642 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. H.M. 
van Dijk, tel: 055-3660475. 

DIVERSEN 

Ruilen: 100 zegels grf. W-
Europa, Canada, Australië, 
Nw-Zeeland; zelfde aantal 
retour. A. v. Eersel, Resedastr. 
12, 4904 DD Oosterhout (NB). 

32e Gr. veiling Onder de Loupe, 
Noordwijk. Info: 071-3610123 
W. Arentshorst of www.onderde-
loupe.nl 1-11-02. 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en Gebieden. Blad, meetings, 
veihng, rondzending, bieb. Bel 
070-386 02 32, zie www.sgbri-
tannia.nl see you! 

Israël: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen. Inl. A. 
Bouwense, tel: 0113-212 762, 
email: a.bouwense@wolmail.nl 

VARIANT BIJ DENDERMONDE-OPDRUK 
'ALLEMAGNE DEUTSCHLAND' ONTDEKT 
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In het al eerder in 'Filate
lie' geciteerde medede
lingenblad van de Belgi
sche postzegelvereniging 
Begijnendijk, 't 
Dijkenaartje, was 
onlangs weer een 
leuk nieuwtje te 
vinden. Op een 
ruildag l<reeg 
Paul Wijnants 
van de vereni
ging twee zegels 
voorgelegd met 
hetzelfde catalo
gusnummer, 
BZ50. Het betrof 
om de 'Dender-
monde' met de 
opdruk Allsmagne 
Deutschland. In de 
catalogus staat 

dat deze zegel slechts in 
één opdruktype voor
komt, namelijk met een 
opdruk waarbij de letter 

'D' van Deutschland tussen 
de letters 'A' en 'G' van 
Aliema^ne geplaatst is. De 
eigenaar van de zegels, 
Ludo Vervloet, wees er 
echter op dat het om twee 
typen ging; bij de tweede 

zegel stond de 
'D' recht onder 
de tweede 'A' 
van Allema^ne 
staat. 
In 't Dijkenaar
tje wordt deze 
vondst op be
scheiden wijze 
gemeld. Mis
schien ten on
rechte, want het 
l<an best dat een 
en ander er toe 
leidt dat de cata
logus op dit 
punt moet wor
den aangepast... 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(1 Postzegels 

W. van der Bijl 1) 
^—^-^ 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.wolffF-sammeln.de
http://www.centrofi
http://lateIico.nl
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:fred.nijhof@keyaccess.nI
mailto:fred.nijhof@keyaccess.nI
mailto:frenske@freeler.nl
mailto:frenske@freeler.nl
mailto:hkuipers.3@hccnet.ni
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
http://www.wolfff-sammeln.de
mailto:Iohois@hotmail.com
mailto:paul@pvdhaar.myweb.nl
mailto:paul@pvdhaar.myweb.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:a.bouwense@wolmail.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usseitnonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vriidag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
AAaandag is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokJoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

HEEFT U ONZE AANBIEDING INSTEEKBOEKEN 
OP DE AMPHILEX GEMIST? 

WIJ HEBBEN NOG EEN KLEINE VOORRAAD OVER: 
64 bladzijden WIT DUITS FABRIKAAT NU 9,95 

64 bladzijden ZWART DUITS FABRIKAAT NU 10,95 

AANBIEDINGEN KILOWAAR: 
250gr DUITSLAND MET TOESLAG NU 17,50 

Ikg MISSIE DUITSLAND 18,50 
9kg MISSIE ENGELAND 55,00 

WIJ HEBBEN WEER EEN REIS GEMAAKT DOOR EUROPA EN WEER 
VEEL LEUKE VERZAMELINGEN EN KILOWAAR MEEGEBRACHT. 

KOM LANGS OF VRAAG EEN PRIJSLIJST. 

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL 
VOOR DE KOMPLETE KILOWAAR LIJST. 

IsïïÉiKi MMMM Düi ÉBiartM 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

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

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 125,00 NU 112,50 

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

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

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

mmmè 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
ROEMENIE 
SCANDINAVIË 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZUID AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

)ïï SÖDPËmO^\lK!/ME (s 
OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2001 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG MET HOGERE WAARDEN 

]m)(^\mmsm 
100 gr 

6,85 
10,90 
15,50 
6,85 
6,85 

10,20 
6,00 

56,95 
9,10 

15,00 
11,35 

85,00 
13,40 

9,10 
12,50 
11,50 

35,20 
14,75 
7,00 

13,60 
11,35 
15,90 
5,70 

11,35 
15,00 
8,00 
9,25 

31,80 
10,50 
7,25 
8,40 

17,95 

250 gr 
15,90 
26,10 
38,00 
15,90 
15,90 

23,80 
14,00 

22,00 
36,50 
27,00 

32,50 
21,50 
30,00 
27,50 

35,50 
16,50 
32,50 
27,50 
38,75 
13,50 
27,00 
35,00 
19,00 
21,50 
78,00 

16,00 
20,40 
42,00 

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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D A V O PRESENTEERT 
3 NIEUWE THEMABOEKEN 

Het zevende Themaboek verschenen: 
i'Kunst: Landschappen'. De tien 
postzegels tonen de schilderskunst 
van ons land m zijn breedte door de 
eeuwen heen. In dit Themaboek 
wordt aan de hand van fraaie 
illustraties en aanvullende achter

' grondinformatie de evolutie van de 
schilderkunst behandeld. 

Prijs € 22,50 
inclusief 2 X io postzegels van€ 0,39 
prijs zonder postzegels € 14,70 

Het achtste Themaboek 'twaalf 
provincies' behandelt de 12 Neder

landse provincies. Met een unieke 
serie schenkt TPC Post aandacht 
aan de regionale diversiteit m 
Nederland: aan iedere provincie 
wordt een speciaal postzegelvelletje 
met twaalf postzegels gewijd. Zo 
wordt met tekst en illustraties een 
'tour de horizon' door Nederland 
gemaakt. 

Het Themaboek 'industrieel erf

goed' laat een keur van belang

wekkende Nederlandse gebouwen 
zien. In industrieel erfgoed zijn 
i o gebouwen uitgelicht. Elk gebouw 
IS karakteristiek door zijn bouw, 
vormgeving en bedrijfstoepassmg. 
De uitgekozen gebouwen bestrijken 
een periode die loopt van midden 
19^ eeuw tot en met het midden van 
de 20^ eeuw. 

Prijs € 22,50 Prijs € 22,50 
inclusief 2 X 12 postzegels van € 0,39 inclusief 2 x 10 postzegels van€ 0,39 
prijs zonder postzegels €'13,14 prijs zonder postzegels €14,70 
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THEMABOEK Kunst: landschappen THEMABOEK twaalf provincies 

THEMABOEK industrieel erfgoed 

Uitgeverij DAVO 
Postbus 411, 7400 Al< Deventer www.davo.nl 

Verkri|gbaar bij de vakhandel filatelie en Collect Club van TPG Post in Groning 

http://www.davo.nl

