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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
Internationaal het best georiënteerd 

OVERWEEGT U 
, ,^,^fXfCP7AMEUNG_ 

TE VERKOPtiM? 

Inzendingen dagelijks 
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 0294 - 43 30 20 
Fax. 0294 - 43 30 55 

Internet www.npv.nl 
De Nederlandsche Postzegelveiling 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX - Weesp 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://www.npv.nl


Herkansing: Gratis Loterij, win de Hutkoffer met 100.000 postzegels 
of een van de 7 miniHutkoffers met 10.000 postzegels! Verloting vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur, leder uur. 

I.v.m. hogere kostprijs maximaal i exemplaar 
per product per klant! 

"WONDERLIJKEWONDERTAS" 
De WonderlijkeWonderTas met een bonte 

verscheidenheid aan waardevolle zegels. 
Een kleurrijke schat aan motiefzegels uit vele delen 

van de wereld onder andere Azië, Afrika, Europa. 
Drie kleine landenverzamelingen uit Europa 

Bijzondere postfrisse serie: thema Zeilen. 
Postfrisse Kleinbogen: thema Dierentuin. 
Meer dan 50 verschillende eenheden ^ V 

met een hoge gezamenlijke 
cataloguswaarde. 

En nog vele andere 
fllatelistische extra's. 

Alles op luxe witte 
A4 insteekkaarten. 

^ ^ 

. ^ ^ ' 

Lirca 5 

"TOPPER" 
Een Topper met groot aantal geliefde motiefseries. 
Een verzameling Treinen en Spoorwegen. 
Vele nieuwtjes van exotische gebieden. 

Een uiterst bijzondere "Specialiteit"! 
Circa 50 complete gestempelde 

uitgiften uit een Europees land. 
Postfrisse Blokken. 

Een waardevolle verzameling met 
alleen al een Michel catalogus

OPEN DAG \ waarde van € 100,. 
En nog vele andere verrassingen! 

T.w.v. € 50, voor € 5,! 

% 

19 OKTOBER 
"KNALLER" 

Insteekkaarten met complete 
motiefseries en blokken. 

Tien kleine verzamelingen. 
Een waardevolle gevarieerde 
Europese blokkenverzameling. 

Een kleurrijke verzameling ^ 
ballonnen. 

Enkele prachtige Picassouitgiften. 
Transport op postzegels. 

Tientallen aantrekkelijke motiefuitgiften 
van vele landen van de gehele wereld. 

oekdeOpe 
Pailetmagazijn van Philapost! 

liet eerder opengesteld voor publ 
leTvoor de routebeschrijving, 

ein van Bergschenhoek BV, loods 17 
•**erdorpseweg 10,2661 AC 

tergschenh( ' 

uu 
u. 
u. 

T.w.v. € 100, voor € io,! 

Bestel nu! 

"KNOCKOUT" ^ 
Ontvang gratis de nieuw# 
NVPHCatalogus als u de 
combinatie bestelt van 

He ^ € 10,

■^4 
"^ZlNN 

Ontvang de extra bonus 
Interessant Nederlands Materiaal 

T.w.v. € 200, voor € 20,! 

Verrassingspakket! 
Verrassingspakket 2 
Verrassingspakket 3 € 20, 
Gewatteerd Croco Album € 15, 
(Uitent Luxe Croco Insteekalbum 64 biz 

uit onze folder van f 4g, voor € 15,) 

voor 

( Ï Ï 
HILAPOST 
;U:J!IJliJi:iiitia:it<iI;l 

BELLEN 

FAXEN 

NL 0 1 0  2 6 6 7 8 2 8 
BE 0 0 3 1 1 0  2 6 6 7 8 2 8 

NL 0 1 0  5 1 1 8 3 2 1 
BE 0 0 3 1 1 0  5 1 1 8 3 2 1 

SCHRIJVEN 

SURFEN 

MAILEN 

Postbus 96, NL2650 AB 
Berlcel en Rodenrijs, Nederland 

www.ph i lapost .n l 

info@phi lapost .nl 

o 
a 

3 

Leven ngsvoorwaarden 
Levering zolang de voorraad strekt Druk en 
zetfouten voorbehouden Phila®, Philapost* 
en Wonderdoos* zijn geregistreerde 
handelsmerken van Phila B V Goederen 
blijven eigendom van Phila B V tot volledige 
betaling heeft plaatsgevonden Philapost 
mag een bestelling weigeren Gefrankeerd 
retourneren met een verzendbewijs binnen 
de wettelijke termijn van 7 dagen na 
ontvangst Ongefrankeerde zendingen 
worden met aangenomen, terwijl de retour

garantie vervalt en de betalingsverplichting 
blijft bestaan Betalen binnen 10 dagen na 
ontvangst per acceptgiro of per 
automatische incasso rèO^'^éA 

„ . [?(ytm > il) 
Kosten V\é~L r / V 
BIJ bestellingen onder de € 45, ^ ^ ^ ^ ^ 
wordt als vergoeding in de 
verzendkosten max € 5, in rekening 
gebracht Voor zendingen naar het buitenland 
gelden de tarieven van Koninklijke TPG Post 

http://www.philapost.nl
mailto:info@philapost.nl
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2 
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15,
12,50 
74,

1/3 aave randen 
1/3 z fraai 
4 
5 
6 
6zfr 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29zfr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43b 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
65C+Cert 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80zfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
1302fr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

55,

8,
4,

48,
24,

1,50 
2,

17,
12,50 
55,
84,
4 1 , 

2 50 
40,
20,
40,
20,

9,
36,
20,
10,
1,
1,50 
3,50 
3,50 

27,
2,75 
5,75 

22,
70,
35,
3,
3,
3,
3,
2,
6,80 
3,
9,

28,
10,
42,

7,50 
10,
80,
95,
85,

298,
150,
75,
20,

380,
50,

0,50 
1,50 
3,50 

475,
290,

9,
32,
2,75 
4,25 
3,50 
5,70 
5,

17,
10,
22,50 
20,

550,

4;50 
85,
68,

1,50 
1,50 
5,
3,50 
4,50 

135,
60,

120,
1,
9,

22,
20,
85,

100,
3,00 
5,40 

NEDERLAND 
Moo gebruikt, 
ook losse waarden. 
lUVo 
bOV€ 

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

Konmg DIJ aTname 
ï n€ 100,EURO 

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

3 1 , 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
4,50 

78,
13,50 
4,50 

22,
13,50 
44,

6,
1,20 
8,

11,50 
7,50 
2,75 
6,

20,
15,
13,50 
28,
12,
12,
12,
12,50 
2,25 

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

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

16,
16,
3,40 

12,
20,
27,50 
27,50 
40,
18,
20,

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

48,
55,

6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1.45 

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

536 a 2,50 
536 b 2,50 
537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 15,
556/60 28,
560 los 18,
563/67 8,50 
568/72 10,
573/77 6,75 
578/81 10,
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 34,
596/00 5,50 
602/06 10,
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,
631 los 1,50 
641/45 10,50 
645 los 7,
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,
661/65 5,
666/70 6,
671/75 14,
676/80 6,
682 los 1 , 
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , 
695/99 4,
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
759/63 2,75 
766/70 2,75 
774/76 5,50 
779/83 2,75 
786/90 3,60 
enz tot heden 
leverbaar 4060% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 16,
875 2,
899 4,25 
917 6,
937 6,
983 8,
1001 7,75 
1024 6,50 
1042 7,75 
1063 3,50 
Roltanding, los 
7 79,50 
14 30,
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 15,
29 7,
29a 100,
30 
31 27,
46 54,
51 6,60 
51a 110,
54 16,
55 27,
56 16,
66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
Rolt series 
1/18 215,
19/31 75,

32 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

134,
48,

75,
3 1 , 

1 1 
1 1 
13,50 
21 , 
2 1 , 
17,50 

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
2Bf 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b(0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+28+30 
Fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7zfr 
8 
9 
10 
11 
12 
12 zfr 

7,50 
10,

19,
175,
65,
20,
16,

36,
22,50 
20,
80,
6,50 

77,
27,
45,
78,
12,
14,
60,

200,
4,50 
8,

1,75 
0,75 
6,50 
1,25 

60,
70,

125,
28,
20,
20,

3 
8,
6,

7,50 

24,
25,

5 
100,
20,

7,

,_ 1 12^50 
12,50 
18,

19
225,

90,
Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 

Internering 
1 gebr 
2(x) 

Nieuw franco 

33,
80,
42,

195,
40,
45,

7,
25,
33,
33,

120,
40,

1 
levering vanaf 
€150 , 

Alle zegels ziin pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooi€ 
maar met 
Duurdere 

klem gebrek, (o) = 
soorten desgewens 

zegels 
gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
met fotoCert. van erkende keurmeester, j 

kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post
giro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150,. Prijzen in 

J.H. Ackermann 
EURO. 

ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

—|^ FILATELIE DE BOEIER ^y 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

-j- Nederland & OR ^^ Indonesië 
-j- Rep. Suriname ^ Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 
SELECTIES UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND GESTEMPELD (nrs. vigs. NVPH) 
1 
2 
3 
6 
9 
12 
25 
29 
44 
5676 
97 
98 
99 
104 
105 
1368 
17798 
2129 
2258 
22931 
23252 
2389 
2403 

15,90 
13,50 
65,00 
51,00 
17,30 
86,50 
25,50 
68,00 
42,50 
20,00 
15,50 
11,20 
24,90 
81,00 
67,00 
77,50 
32,90 
19,90 
7,50 

10,50 
5,50 

19,30 
14,50 

2447 
25760 
2656 
2703 
278 
28992 
3059 
31822 
32731 
3469 
3505 
35673 
356ad 
4023 
42842 
50812 
5137 
5347 
5505 
55660 
5637 
56872 
5737 

22,50 
14,50 
4,50 

11,50 
5,70 
3,20 
2,50 
2,80 
2,50 

37,50 
2,75 

79,00 
46,00 

4,75 
5,90 
1,00 
1,95 
9,50 

13,50 
20,50 

6,80 
8,00 
5,70 

ZWITSERLAND POSTFR S (nrs. vIgs. Michel) 

57881 
5837 
5925 
59600 
6026 
60711 
6126 
6415 
64953 
6559 
6615 
66670 
6715 
67680 
6837 
68892 
6959 
7026 
7159 
7226 
7315 
73842 
7526 

7,30 
6,40 

22,20 
4,00 
7,30 
4,40 
6,50 
7,50 
3,90 
6,50 
4,00 
4,70 

12,00 
5,60 
3,20 
4,20 
2,80 
5,00 
3,60 
4,70 
3,30 
4,40 
3,10 

130132 
13335 
142 
14344 
14648 
14951 
15355 
17274 
17578 
18588 
20912 
21417 
21821 
22225 
226 
22932 
24649 
25055 
26669 
28184 
28790 
29496 

88,50 
45,00 

179,00 
30,60 

6,80 
14,70 
17,50 
10,00 
16,00 
12,00 
2,50 
2,25 
2,50 
2,25 

82,80 
2,25 
6,80 

52,00 
4,75 
4,90 
4,90 
4,20 

blok 2 
30609 
32124 
326z 
blok 4 
32830V 
32830W 
32830X 
33543 
35962 
37785 
38794 
blok 6 
40507 
blok 7 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
43134 
43942 
blok 12 
46063 

42,50 
5,10 

11,10 
17,50 
34,00 

125,00 
106,00 

19,20 
14,50 
2,50 

29,50 
44,00 
66,90 
7,95 

59,00 
55,00 
55,00 
42,50 

3,40 
2,40 

95,00 
8,00 

46568 
47174 
48083 
50811 
blok 13 
518 
52528 
52940 
54144 
54549 
55054 
55559 
blok 14 
56165 
56669 
57074 
57579 
58084 
585 
58892 
59396 
59701 

2,20 
5,10 
5,10 
3,60 

47,50 
19,90 
4,10 

11,80 
2,00 
9,80 
5,80 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,30 
2,75 
6,10 

75963 
77983 
78690 
854 
917 
937 
983 
10269 
1042 
1052pr 
1063 
1305 
1427 
15579 

roltanding 
1931 
5770 
747 
7881 
825 
869 
947 

60206 
blok 15 
61317 
61822 
62731 
63236 
64145 
64852 
65761 
blok 16 
68182 
68386 
71418 
blok 17 
72226 
73135 
73841 b 
blok 18 
76467 
83132 
86265 
87886 

INDONESIË POSTFRIS (nrs. vIgs. Zonnebloem) 
18 
9 
3338 
10106 
14245 
70709 
71012 
76085 
B20 
B22 

2,50 
30,00 

145,00 
10,80 
2,70 

10,20 
4,25 

37,50 
6,80 
2,70 

B23 
826 
89294 
90103 
90810 
92123 
B33 
94244 
B8283 
896 

7,50 
2,15 
3,75 
2,90 
2,90 
3,35 
4,00 
1,20 

77,50 
3,90 

8100 
B110 
8116 
8118 
8119 
MSI 
8127 
MS2 
17236V 
MS3 

3,20 
2,00 
1,60 
6,50 
3,70 
5,50 
2,25 
2,75 
2,00 
1,10 

MS3T 
MS4 
MS5 
183251V 
MS6 
8147 
8150 
8154 
RIAU235 
PORTI3 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of email. Levering aan 
nieuwe klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot 120,

euro + 2, euro adm.kosten; daarboven franco aangetekend. 
Mm.order svp 20, euro. Levenng zolang de voorraad strekt, 
zetfouten voorbefiouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 
Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
Postbank: 2718493 ABNAMRO: 50.50.44.978 
Email: jnfo@filateliedeboeiernl geen winkel 

http://www.filateliedeboeier.nl


1892-2002 
Nederlands oudste postzegelveilinghuis 

al 110 jaar bij de tijd. 

^ ^ ^ ^ ^ . 

HAGAZIJH Yan VREEMDÄ,£2STZEGELS, BRIEFKAARTEN eto. FHILATEL.-BOEKHANDEL. 
UI E T K N ar . - Kotterdam. 

BRIEFKAARTEN, COUVERTEN etc. van Nederland en KolORiën, 
.-ALBUMS, in alle priizoii, van ƒ 0.40 tot ƒ 50.—. 

]mn „OANZSAGHEN-ALSÜMS." 

Spdcialitei; 
Steeds voorradii 

VEILING 590 VINDT PLAATS VAN 13-17 JANUARI 2003. 

^% 

VAN DIETEN 
'̂OSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 

I I m 
Prinsessegracht 3 - 2514 AN 's-Gravenhage 

teh 070 - 3653817, fax 070 - 3617436, e-mail: info@vandieten.nl 
rek.nr. 421460814 

..air t l , f / g ty< ■w jF* mf 

mailto:info@vandieten.nl


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

De prijzen zijn all-in, dus inclusief 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 

JAARGANGEN NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER, LUXE KWALITEIT (1949 -/- en face) 
1946 8,95 
1947 81,00 
1948 16,50 

1949 19,50 
1950 85,00 
1951 26,00 

1952 70,00 
1953 28,00 
1954 39,50 

1955 22,50 
1956 60,00 
1957 24,00 

1958 14,00 
1959 14,50 
1960 20,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: SEPTEMBER 2002 
197 
Davo Crystal album Great Britain 1970-1986(luxe bladen vanaf 1984-1990) 
veel postfrisse series met hoge nominale waarde, bij ons € 125,00 
203 
Holland Album O G (on)gebruikt veel goede voral ongebruikte series 
Ned Indie cw € 215,00, Cur/Antillen (1951-1976 compleet) cw € 515,00 
Suriname cw € 533,00, N N G compleet' Cw € 217,00 Totale cat waarde dus 
€ 1 480.00 NU ÉÉNMALIG € 135,00 
214 
DAVO FDC album Nederland tussen E10 en E 153A begin beschreven daarna 
merendeel onbeschreven oa E23,144a en 153a totale cat w € 700,00 slechts 
€ 95,00 
215 
ISRAEL, verzameling van ca 110 onbeschreven FDC's op 4 na allen met Full 
Tab, tussen 1956 en 1972, mooi geheel voor de liefhebber slechts € 40,00 
217 
LINDNER album met, op enkele zegels na, complete verzameling ISRAEL 1948 
1973 va 1953 compleet postfris z pi met full tab Hoge cat w alleen bij 
STAMPS-DNS € 135,00 
218 
SAFE luxe album met overwegend gebruikte collectie Verenigd Europa 1956-
1974 redelijk compleet ( ru im 550 zegels) cat w ca € 575,00 nu € 95,00 
219 
DAVO Album met leuke verzameling Zwitserland, zowel gebruikt alsmede 
ongebruikt, tussen 1862 en 1980 hoge cat w slechts € 110,00 
220 
LINDNER album met prima verzameling San Marino va 1952-1981 veel post
fris slechb € 85,00 
221 
STOCKBOEK met (engros) partij Zwitserland postfris en (on)gebruikt o a 11 x 
Lemanex 1978 vel (8 x postfris 8i 3 x gebr) incl een aantal V E voorlopers 
totale cat w € 1 185,00 slechts € 120,00 
222 
SCHAUBEK (mega dik)album div Oostblok landen o a Slowakije, Hongarije 
.Yugoslavia etc vele IDOen zegels, vnl gebruikt maar ook heel wat ong begin 
tot jaren 50 (snuffelen>i)€ 115.00 
223 
LEUCHTURM album Great Britain va 1841 tot 1949, leuke gebruikte collectie 
slechts € 90,00 
224 
DAVO luxe album (ZGAN) BUND-BRD 1985 t/m 1991 Postfris z pi geheel com
pleet incl vellen en boekjes cat w (excl Album' >) € 780,00 slechts € 150,00 

225 
SCHAUBEK album met prachtige liefhebbers verzameling ISRAEL, gebruikt z t 
vanaf 19481 m 1965 geheel compleet (behalve bloc 1) dus ook de beroemde 
nrs 7, 8 8c 9, zeer hoge cat w bij de GLOBAL STAMPDEALERS eenmalig te koop 
€ 140.00 
226 
Stockboek. bomvol met diverse Motief oa Kunst. Sport, beroemde mannen 
(JFK) alles postfris in prima kwaliteit, cat w € 1 330,00 slechts € 95,00 
227 
SAFE luxe album met geheel complete prachtig mooie gebruikte verzameling 
BUND-BRD vanaf 1955 t/m 1979 ca tw € 1 950,00 nu eenmalig € 235,00 
228 
YVERT(oud) album met kostbare gebruikte verzameling PORTUGAL tussen 
1853 en 1961, zeer goed gevuld Totale cat w € 3 665,00 (was toch ooit 
eens 8000 florijnen) incl gratis een gloednieuw(in verpakking) DAVO LUXE 
ALBUM deel 11 w € 82.50 SUPER DEAL NU € 460.00 
229 
SAFE luxe album (ZGAN) Oostenrijk tussen 1965 en 1974 postfris en gebruikt, 
mooi om mee te beginnen slechts € 70.00 
230 
STOCKBOEK ( 32blz) Zwitserland engros ( NOKVOL) zowel gebruikt als post
fris, zeer hoge cat w slechts € 85,00 
231 
SCHAUBEK album VER EUROPA postfris en gebr tussen 1956 en 1974 incl klei
ne maar mooie ongebruikte collectie Böhmen & Mahren koopje € 70,00 
234 
STOCKBOEK (64 biz) met flinke stock LIECHTENSTEIN, zowel (on)gebr alsmede 
veel postfris. heel veel series en ook nog eens 14 vellen, veel uitzoekplezier 
slechts € 95,00 
235 
Collectie S/VARGEBIET 8 verschillende complete ong/gebr vellen van 100 tus
sen nrs 32 en 40, allen met een hele batterij plaatfouten, voor de liefhebber 
catw € 1 255.00 slechts € 110.00 
236 
VICTORIA album met leuke collectie Verre Oosten o a China. Korea. Japan, 
Malaysia etc uren snuffelen'i Slechts € 65.00 

DEZE LUST WORDT REGELMATIG AANGEPAST. DUS REAGEER SNEL'I 

ELKE 2' ZATERDAG VAN DE MAAND "SNUFFELOCHTEND" 
vanaf 10.00 uur tot 13 00 uur. 

Noteer vast: 12 Okt, 9 Nov, 14 Dec. 

VOOR AL DEZE /UNBIEDINGEN GELDT VANAF € 35,00 INCLUSIEF PORTO EN VERPAKKING (DAARONDER DE WERKEUJKE PTT POST TARIEVEN 
(TUSSEN « 2.25 & « 5,25) 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENÜ 
feTAMPg 

III 
STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 

Directie: Dirk N. Sluis 
Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 0 ö P 

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

GLQBM.5rMP0EMJ9)9P 

www.stamps-dns.com 

mailto:dirk.sluis@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
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Holland Köln Londen New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

de 162-ste postzegelveiling te Eindhoven 
in Motel Eindhoven 

002 

Kijkdagen ook ^ ^ | ^ ^ ^ | ^ ^ 9 Deventer van 
vrijdag 29 november t/m donderdag 5 december. 

De/e voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen 

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

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

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

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

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

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

'\Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn'* 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

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

JO=^ 

file://'/Laat
mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl
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POSTEN 

Word verliefd op Aland postzegels! 
Ervaar eens de exotische Aland eilanden: de eiland-provincie met 

de meeste zon-uren in de Baltische regio. Neem een abonnement en vergezel 
ons op een onvergefe/i'/ke reis door onze fascinerende cultuur, interessante 

geschiedenis en fabelachtige natuur, We hebben veel om te laten zienl 

Jaarsets 
Aland uitgiften van 12-15 
zegels per jaar. De jaarset 
bevat alle zegels die in 
een jaar uitgegeven zijn. 
Prijs: co. Eur 16/p.j. 

"ê^-^ 
ß^"-

• s 

Eerste Dag Enveloppen 
Bij elke nieuwe postzegeluitgifte 
v/ordt een eerste dag enveloppe 
uitgegeven. De FDC jaarset 
bevat alle FDC's van dat jaar. 
?ri\&: co. Eur 7 9/p./. 

Model auto's 
Elk jaar v/orden 1 -2 model auto's 
uitgegeven in een beperkte oplage 
Alle modellen zijn gedecoreerd 
met een Aland postzegel. Op de 
foto is model auto nr. 8 te zien 
Prijs co. Ew TO/p.model. 

t>r\r-^^ 

I 

Betaling loopt gemakkelijk via onze Nederlandse postgiro rekening (Amsterdam) of met creditcard 

Aanmeldingsformulier: 
jaarsets vanaf 2002. i i Ja, Ik wil mij abonneren op 

Prijs ca. EUR.16/p.j. 
EU Ja, ik wil mij abonneren op FDC jaarsets vanaf 2002. 

Prijs ca. EUR. 19/p.j. 
n Ja, ik wil mij abonneren op model auto's vanaf 

model nr. 8. NBI Beperkte oplage. Reserveer, voordat 
het uitverkocht is. Prijs: ca. EUR 10/p.model 

Bij aanvang van een abonnement op ieder bovengenoemd 
product, ontvangt u de jaarset 1996 gratis. 

LJ Ja, ik zou graag meer informatie ontvangen over Aland postzegels. 

Taal voorkeur: Duits EU Engels O 

Naam 

Adres 

Plaats/Postcode £ 

Land = 

Handtekening 

ekening (Arr 

POSTEN 

POSTAGE 
PAID 

NE PAS 
AFFRANCHIR i' 

Jk Priority 

IBRS/CCRI 
Agreement 22100/300 

REPONSE PAYEE FINLANDE 

POSTEN 
FILATELISERVICEN 
PB 100 
AX-22101 MARIEHAMN 
ALAND, FINLAND 

Inbegrepen! 
Bij aanvang van een 
abonnement op een 
van deze producten 

ontvangt u extra 
als bonus de 
jaarset 1996. 



^Costa COIN AMC 5' 
Home I Veiling | Rondleiding 

Veiling 
registreer | Login | Kies uw taal: sg[ü=i 

% . ■ 

KOPEN OP EEN VEILING 
VANUIT HUIS? 

Tf 

NU IS DE NIEUWSTE 
VEILING OP INTERNET ACTIEF 

MET TWEEWEKELIJKS EEN NIEUWE VEILING 
OP HET GEBIED VAN POSTZEGELS, 

MUNTEN EN AANVERWANTEN 
ZOWEL LOSSE KAVELS ALS COLLECTIES 

UIT DE HELE WERELD 

HET IS VANAF HEDEN MOGELUK 
OM POSTZEGELS, MUNTEN EN 
ANDERE COLLECTABLES AAN 

ONS AAN TE BIEDEN VOOR 
DE KOMENDE VEILINGEN 

EEN TEAM VAN GEDIPLOMEERDE 
SPECIALISTEN EN BEËIDIGD 
TAXATEURS STAAT TOT UW 

BESCHIKKING 

LIDiASNP, BBK, IFSDA, NVMH, NVPH, PTS 
www.ecosta.com | www.ecosta.nl | Munten Postzegels Collectables Auction | www.ecosta.nl | www.ecosta.com 

http://www.ecosta.com
http://www.ecosta.nl
http://www.e-costa.nl
http://www.e-costa.com


WEDEROM DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN NOG HOGERE PRIJZEN IN EURO'S 

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 
1956 1992 

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

INKOOP PER COMPLETE JAARGANG incl. blokken 
Jaar 

ze 

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

Aantal 
;gels/bl. 

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

Opmerking: 1): Incl. 1 

Inkoop 
in E U R O 

310,00 
85,00 

8,00 
10,00 
95,00 
55,00 
18,00 
50,00 
55,00 
49,00 
55,00 
34,00 
40,00 

Jaar 
ze 

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

Aantal 
'gels/bl. in 

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

Inkoop 
E U R O 

42,00 
65,00 
55,00 
60,00 

100,00 
60,00 
80,00 

120,00 
105,00 
95,00 

105,00 
100,00 
70,00 

-iechtenstein- 2) Excl. Liechtenstein 3) Incl. Sp. Andorra- 4) Excl.Sp. 

TOTAAL INKOOP CEPT 1956-1992 

Jaar 
ze 

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

Andorra- 5) Excl 

** € 3500, 

Aantal 
gels/bl. 

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

. blok Albanië 

-

Inkoop 
in E U R O 

35,00 
50,00 
95,00 

180,00 
112,00 
140,00 
155,00 
145,00 
145,00 
135,00 
130,00 
140,00 
145,00 

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

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

Portugal 
1978 Monaco 

Portugal 
1979 Monaco 

Portugal 
1980 Monaco 

Portugal 
1981 Azoren 

Madeira 
Monaco 
Portugal 

1982 Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 

* * 
^ * 

EURO 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
33,00 
18,00 
20,00 
11,00 
11,00 
6,00 
5,00 
3,00 
3,00 
8,00 
8,00 
8,00 
2,00 
8,00 

Jaar Land 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1983 Cyprus Turks 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1984 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1985 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1986 Azoren 
Cyprus Turks 

• EUROPOST "DE DIEZE" ™ = 
* . . 

* * 
* Nieuwstraat 8 

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

EURO 
9,00 
9,00 
2,00 

35,00 
10,00 
10,00 
11,00 
10,00 
9,00 
9,00 

11,00 
10,00 
10,00 
10,00 
14,00 
12,00 
10,00 
7,00 

Jaar Land 

1987 

1988 

1989 

1990 

europost @ euronet.nI 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 

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

EURO 
10,00 
14,00 
11,00 
10,00 
10,00 
15,00 
10,00 
10,00 
10,00 
17,00 
10,00 
10,00 
10,00 
17,00 
14,00 
11,00 
10,00 
8,00 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

Jaar Land 

1991 

1992 

1961 

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

San Marino vel 

CEPT infonummer: 073-6841807 

nnrningstijden winkel: donderdag en vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

EURO 
10,00 
14,00 
10,00 
10,00 
3,00 

10,00 
14,00 
10,00 
4,00 
4,00 
4,00 
5,00 

14,00 
21,00 
10,00 
4,00 

95,00 



LOSSE SERIES 

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

Luxemburg 
Zwitserland 

1958 Duitsland 
Saar 

1959 Duitsland 
Luxemburg 
Nederland 
Zwitserland 
Zwits PTT 

1960 Engeland 
Ierland 

1961 San Marino 
1962 Cyprus 

Monaco 
1963 Cyprus 

Ierland 
Monaco 
Portugal 

1964 Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 

1965 Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1966 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1967 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Nederland ff 
Noorwegen 
Portugal 

1968 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1969 And Fr 
Cyprus 
Finland 

250,00 
3,00 

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

25,00 
4,00 

25,00 
15,00 
40,00 

1,50 
35,00 

1,00 
1,00 
8,00 

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

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

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

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

22,00 
10,00 

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

24,00 
0,50 

10,00 
1,25 
1,00 

Jaar Land EURO 
Griekenland 
Monaco 
Portugal 
Zweden 

1970 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Ilsland 

1971 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1972 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1973 And Fr 
Finland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
IJsland 

1974 And Fr 
AndSp 
Cyprus 
Finland 
Ierland 
Portugal 
Turkije 

1975 AndSp 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Port fosfor 

1976 And Fr 

1,00 
3,00 

30,00 
3,50 

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

30,00 
1,50 
1,50 

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

24,00 
1,00 

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

15,00 
1,50 

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

40,00 
1,50 
1,50 

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

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

45,00 
15,00 
3,00 

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

1,00 
1,00 
1,00 

50,00 
3,00 

Jaar Land EURO 
1977 And Fr 5,50 

Cyprus Grieks 2,00 
Denemarken 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 

1978 And Fr 

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

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

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

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

1980 And Fr 
Cyprus Turks 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
Ijsland 

1981 Cyprus Turks 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
Ijsland 

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

1983 And Fr 
Az of Mad 

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

Cyprus Turks 20,00 
Denemarken 
Finland 
Gnekenland 

1,00 
3,50 
1,00 

Jaar Land EURO 
Itahe 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

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

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

1986 Azof Mad 
Cypr Turks 
Finland 
Ierland 
Itahe 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
IJsland 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1989 And Fr 2,50 
Azoren 2 wrd 3,00 
Cypr Turks vel 1,50 
Denemarken 1,25 
Finland 2,00 
Luxemburg 1,50 
Madeira 2 wrd 3,00 
Madeira 2644" 5,00 
Portugal 2 wrd 3,00 
Monaco 1,50 
San Marino 10,00 
Turkije 7,50 
IJsland 4,00 

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

1991 And Fr 2,50 
Azoren 2 wrd 2,50 
CyprusTurks 2,50 
Denemarken 1,25 
Finland 3,50 
Luxemburg 1,50 
Madeira 2 wrd 2,50 
Monaco 1,50 
Noorwegen 2,00 
Portugal 2 wrd 2,50 
Turkije 5,00 
IJsland 4,00 

1992 And Fr 2,50 
Azoren 2,00 
Cyprus Turks 2,50 
Gibraltar 2,50 
Madeira 2,00 
Monaco 2,00 
Portugal 2,00 
Roemenie 7,00 
Turkije 2,50 
IJsland 3,00 

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

* * * • 
* EÜROPOST " D E D I E Z E " E.Mail:europost@e«ro„et.„l 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

* ; ^ ^ 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 
B.G.G. 06-53 172 658 

tel. 073-6132157 CEPT infonummer: 073-6841807 
fax. 073-6147589 
Openingstijden winkel: donderdag en vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 



AANBIEDING NEDERLAND 
GEBRUIKT 

cat.nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30-3 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

prijs 

14,90 
9,65 

65,00 
8,20 
4,10 

53,00 
1,25 
1,80 

17,25 
9,60 

52,00 
82,00 
2,50 

40,45 
1,35 

42,95 
8,20 

40,45 
9,90 
1,05 
1,45 
3,40 
3,30 

26,35 
2,50 
6,15 

21,60 
69,00 
2,75 
1,35 
3,40 
0,80 
1,00 
2,95 
1,80 
7,30 
3,30 
9,55 

43,20 
6,00 

10,50 
86,50 

48 v.a 204,00 
49 
50-5 
56-76 
77 
78 
79 
80 
82-3 
84-86 
84-86a'dam 
87-9 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102-3 
104 
105 
107-9 
110-113 
114-120 
129 
130 
131 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
149-162 
163-165 
166-168 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
225-228 

74,00 
1,10 

17,50 
0,35 
1,95 
3,40 
poa 
8,85 

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

13,60 
9,90 

24,25 
20,00 

poa 
5,25 

87,00 
77,00 

1,25 
1,10 
5,90 
4,80 

135,00 
121,00 
10,00 
17,95 
81,00 
2,40 
5,80 
8,00 
3,85 
3,05 

31,00 
4,70 

121,00 
3,70 

22,00 
4,25 
7,20 

GEBRUIKT 
cat.nr. 

229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
347 
348 
349 
356-373 
371 
372 
373 
356a-d 
402b-403b 
534-7 

roltanding 

1-18 
19-31 
32 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 

dienst 

1-8 
9-15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 
44-58 

internering 
1 

postbewijs 

1-7 

telegram 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 

prijs 

10,00 
5,45 
1,90 

20,00 
15,00 
24,00 
11,80 
2,25 

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

10,45 
7,00 
5,50 
5,40 
4,20 
2,75 
3,20 
2,70 
2,00 
2,25 
1,00 
1,80 
2,75 
1,45 
2,15 
2,60 
7,50 

19,50 
19,00 
78,75 
21,00 
25,00 
24,00 
42,00 

134,00 
15,00 

179,00 
61,00 

poa 
121,00 
45,00 
72,00 
28,00 
10,00 
9,50 

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

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

12,40 

110,00 

240,00 

24,00 
22,00 
4,90 

95,00 
20,00 
6,50 
poa 

13,00 
13,00 
21,00 
22,00 

215,00 

COMPLETE SET POSTFRISSE PROVif 
Ooit nog en kele losse 

'Gratis prijslijst met vele postfrisse en gt 

cT 

P ~) 
^ •y_ 

Tel: 077 - 3 

3% korting 
Giro: 346 82 

POSTZEGELHANDEL 
HET POSTZEG 
(Eig.Hans Mans) 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelen 
5911 HMVenIo Winkel op m 

51 26 98 (ook 's-

bij vooruitbetating. 
65 Bank: 10 77 01 766 

avonds 

FRA 
LEVE 

AANBIEDING OVERZEE \ 
PÜSTFRIS CURACAO 
catnr. 

8 
12 
18 
24 
25 
73 
75-81 
100 
103 
104-120 
126-137 
138-140 
141-152 
153-157 
158-163 
164-167 
168-177 
178-181 
182-184 
185-195 
196-197 
198-199 
200-205 

Postlris 

1-3 
4-16 
17 
18-25 
26-40 
41-44 
45-52 
53-68 
69-81 
82-88 

prijs 

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

149,00 
6,00 

450,00 
4,50 
6,25 

460,00 
230,00 

5,50 
87,00 
12,00 
2,40 
2,40 

14,00 
255,00 

1,80 
74,00 
1,20 
0,90 

11,25 

lucbtpost 

129,00 
32,00 
34,00 

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

Gebruikt Franlieer 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13-17 
18 
19-23 
24 
25 
26-28 
29-34 
35-41 
42 
43 
44-56 
57-67 
68-70 
71a-72a 
73 
74 
74a 
75-81 
82-88 
89-99 
104-120 
126-134 
141-152 

6,35 
84,00 
9,25 

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

35,50 
2,00 

12,25 
64,00 
24,00 
9,50 
8,50 

16,00 
5,50 
4,00 

34,00 
12,00 
36,50 
18,00 
18,00 
11,50 
21,25 
24,00 
20,50 
2,30 
1,50 

26,00 
poa 

16,00 
18,00 

137,00 
21,50 
16,00 

Gebruila lucbtpost 

1-3 
4-16 
17 
18-25 
26-40 
41-44 
45-52 
53-58 
69-81 
82-88 

(ICIEVEL 

54,00 
9,50 

11,00 
138,50 
29,00 
17,50 
9,50 

10,00 
4,00 

185,00 

POSTFRIS ANTILLEN 
cat nr. 

1078-9 
1080-2 
1083-4 
1085-8 
1089-4 
1095-6 
1097-8 
1099-1 
1102-6 
1107-0 
1111-2 
1113-5 
1116-7 
1118-9 
1120-1 
1122-5 
1126 
1127-0 
1131-4 
1135-8 
1139-0 
1141-4 
1145-8 
1149-8 
1159-4 
1165-4 
1175-6 
1187 
1188-0 
1191-4 
1195-7 
1198 
1199-0 
1201-3 
1204 
1205-8 
1209-1 
1212 
1213-8 
1219-0 
1221-4 
1225-8 
1229-1 
1232-5 
1236-7 
1238-9 
1240 
1241-4 
1245-6 
1247-8 
1249-1 
1252-3 
1254 
1255-7 
1258-2 
1263 
1264-3 
1274-6 
1277-9 
1280-3 
1284-5 
1296-7 
1298-5 
1306 
1307 
1308-3 
1314-6 
1317-8 
1319 
1320-1 
1322 
1323-6 
1327-9 
1330-3 
1334-5 
1336 
1337 
1338-0 
1341-6 

prijs 

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

11,40 
5,85 

10,50 
6,85 
7,60 
4,60 
4,80 
1,50 
1,65 
1,95 
4,40 
8,25 
3,60 
2,00 
2,40 

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

11,10 
0,90 

12,50 
3,50 

10,40 
7,40 

13,40 
2,00 
9,50 
1,05 
2,75 
9,00 
5,00 
3,90 
2,80 
3,60 
2,45 

12,25 
4,90 
8,05 
2,50 
1,20 
2,95 
2,25 

16,10 

Ook niet genoemde 
nrs. 
Dit 

voorradig. 
is slechts 

een areep. 

LETJES:€ 169,- l incl. 13e veil 
nummers voorradig. 

'Stempelde zegels Nederlano 

ELHC )ES A, UUj"()/) 
markt, Centmm) ^ p j ^ y 
aandag gesloten ^ ^ ^ 

en week-end) 

NCO 
F1ING 

Fax: 07 

Internet: www.po 
E-mail: infoSpos 

en Overzee. 
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s 
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y ^ 

- ^ 
7 - 354 72 42 

tzegelhoes.nl 
zegelhoes.nl 

ro« 
HANDELSONDERNEMING IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabrikant FILI-SAFE 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Oude Bredaseweg 6c - NL 4854 BR Bavei - Tel.(0161)431983, fax (0161)433099 ' 
Bank Rabo.Bavelrek.nr. 10.46.96.761 - K.v.K. 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65 - BTW nr. NL.0.647 19.455.B01 

DAVO - HARTBERGER - HAWID - IMPDRTA - KABE - LEUCHTTURM - LINDNER - MICHEL - SAFE - SCHAUBEK - UKIE - YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOST-EUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUID-AMERIKA, 

verzamel het in SCHAUBEK! 
Nieuwe staten zoals Wit-Rusland, 
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! 

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

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 
Kanaaleilanden 
USA 
UNONY 
Canada 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

€ l,05/£ 
€ 0,60/£ 
€ 0,72/$ 
€ 0,35/$ 
€ 0,35/$ 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

http://www.po
http://tzegelhoes.nl
http://zegelhoes.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Een mooie afdeling Nederland en voormalige 
koloniën, met vele top-nummers en 
zeldzame stukken. 

5 2 ' ve i l ing 
8/9 nov. 

Buitenland met belangrijk Scandinavië, Frankrijk en Zwitserland. 

Een enorm volume verzamelingen en partijen, met vele geheel 
intact gelaten collecties uit nalatenschappen, alsmede diverse 
landen-stocks West Europa. 

Wij adviseren ruimschoots tijd te reserveren voor bezichtiging. 

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

^dy^TTy^TU^ 

l|i| i 111 Kf IWtWWflf»» 

tm NT 

MMÉMMÉM 
Nederland 33 = 

in postfris blok va 

^ 

. ^ ^/t/^,C^ ^J^C / ^ 

d 6(3) en 9(2) op brief naar Huil. 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Buitenhaven 5 
5211 TP 's-Her togenbosch 
Tel . ' +31 (073) 612 20 33 
Fax: +31 (073) 613 67 39 

E-mail . admin@vanlokven.nl 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VAN LOKVE N . N L 

mailto:admin@vanlokven.nl


SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 030-2443170 Fax 030-2892620 

www.filatelie.net 
IirVRAAG NU ONZE GRATIS PR^SL^ST AANIII 

Een kleine greep uit onze nieuwe prijslifst: 

UdASDA 

üd IFSDA 

Duitse Reich en gebieden. Grote 
uitzoekpartij met veel Reich, 
infla in aantallen veel combina
ties + gebieden Danzig, memel, 
etc. etc. in veel zakjes stockboe-
ken etc. cat. 20.000 euro+ 

Prijs euro 1.500,00 

Oostenrijk. Prachdot meest 
klassiek met heel veel topmate-
riaal, ook prachtig stempel-
materiaal, heel goed Levant 
gebruikt, opgezet in verkoop
album, Prachtkoop, cat. waarde 
euro circa 5000 

Pr^s euro 500,00 

Motief Olympiade 1896-1984. 
Prachtige meest postfiisse/ 
gebruikte zeer uitgebreide 
collectie met heel veel van het 
betere materiaal aanwezig incl. 
Griekenland 1896 t / m hoge 
waarden, veel brieven, fdc's en 
andere zeldzaamheden, opgezet 
UI 18(!!) banden, in 2 dozen. 
Prachtkoop met enorme aan
schafwaarde Pr^s euro 950,00 

VERENIGDE NATIES 1951-1956. 
Schitterend luxe postfris investe-
ringslot in complete vellen, ook 
de eerste uitgave t / m 1 dollar, 
alle topnununers, in mooie 
kwaliteit, in veUenmappen. 
Cat.w. Yvert frs 600.000 
(euro 90.000!!) 
Eenmalige mooie koop!! 

Prqs euro 6850,00 

U.S.A. 1926-1975. Schitterende 
speciaalcollectie pre-cancels in 
3 speciale Noble voordrukal-
bums, per staat en plaats opgezet 
incl. heel veel schaars materiaal, 
superkleine plaatsjes, hoge 
waarden etc. + 7 boeken doublet
ten, coUpairs, specialisaties e t c . 
Ruim 6000++ verschillende 
zegels. Levenswerk van een 
verzamelaar. Unieke koop! 

Prijs euro 1475,00 

D.D.R. 1948-1990. Gigantische 
meest postfrisse handelsvoor
raad incl. veel goed beginjaren 
en de dure blokken, opgezet in 
22 uisteekboeken/albums, in 
2 grote dozen 
Cat.w. euro 21.000+ 

Prijs euro 2000,00 

Frankrijk en Koloniën. 
Schitterende meest ongebruikte 
collectie met heel veel topmate-
riaal van de diverse koloniën t / m 
de hoge frankwaarden, heel veel 
klassiek voor 1900 aanwezig incl. 
veel van de dure zegels en series, 
ook Frankrijk mooi vertegen
woordigd, opgezet in 6 zelf
gemaakte albums, Yvert 
Cat.w. euro 22.700+ 

Prijs euro 3500,00 

Nederland postzegelboel^es 
1983-1994. Investeringslotje 
postfrisse zomer en rode kruis-
boekjes in diverse aantallen, 
postkantoorprijs (aanschafprijs) 
euro 660.20% onder aanschaf
prijs!! 

Prijs 525,00 

Verenigde Naties 1951-1999. 
Schitterende postfrisse/gebruik-
te collectie, zowel los verzameld, 
als in blokken van 4 met randin-
schrift, van de 3 gebieden, voorts 
enorm veel velletjes, kleinbogen 
en doubletten, ook nieuwtjes in 
gigantische getalen aanwezig, in 
6 peperdure albums, 8 insteek-
boeken en los. 
Cat.w. circa 40.000 euro !!! 
Slechts 11% cat.w. 

Prijs euro 4500,00 

Denemarken 1851-1979. Mooie 
ongebruikte/gebruikte collectie 
met heel veel (klassieke) top 
aanwezig w.o. Yvert 2 ,3 /6 , 7 
(frs 7500!!), 8 /10,11/15,16/21, 
22/29 ,43/47 ,55/61*, 117/120 
gebruikt (frs 3600!), vanaf 1921 
t / m 1947 gaten, daarna vanaf 
1947 vrijwel compleet + veel port 
en dienst, voorts Groenland 
vrijwel compleet + Faroer com
pleet, in duur Davo album. Yvert 
Gat. w. +/- euro 7500! 

Prijs euro 900,00 

Zweden automaatboekjes 1940-
1988. Prachtige uitgebreide 
gespecialiseerde collectie incl. 
heel veel top w.o. de uiterst 
zeldzame eerste automaatboekjes 
(mcl. HAIR en O, HA4AR cyl 2!!, 
HA40, HA5BRV, HA5BOV, 
H212A/B» H329, voorts snijUjn-
tjes, proefboekjes, kaftvarianten 
etc. etcopgezet met beschrijvin
gen, in 3 dure banden 
Cat.w. Facit Kr. 35.000 
++Eenmalige en unieke koop 

Pi^s euro 950,00 

http://www.filatelie.net


Postzegelhandei K. DCfJ HGRTOG 
Verzamelt u Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname, Aruba 

of plaatfauten! Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

—►Wij zijn verhuisd! -*-
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Telefoon 0347372908 

0347320943 
Fax 0347371874 

Donderdag 24 oktober 
zijn wij gesloten 

D.V. 18+19 oktober zijn wij aanwezig op de 
POSTEX in de Americalial te Apeldoorn. 

S P E C I A L E A A N 

B I E D I N G NEDER

U N D POSTFRIS i i 

Nr. 
49094 
49599 
50(H)3 
50405 
50607 
50812 
54243 
55055 
56872 
596O0 
60206 
60711 
67680 
68387 
68892 
69394 
69599 
71519 
73637 
759H53 

76465 
77983 
78485 
791 
83(M4 
84246 
84953 
85963 
87074 

CAT. € 
19,35 
6,45 
9,10 
3,05 
4,50 
8,05 

12,95 
68,50 
4 0 , 

17,40 
3 0 , 

2 0 , 

1 8 , 

16,— 
19,— 
6,80 

1 0 , 

14,25 
4,95 
8 , 

2,05 
7,25 
1,65 
1,80 
3,25 
2,70 
4,— 
3,20 
3 , 

V o o r € 
3,30 
2,50 
3,20 
1,10 
1,60 
3 , ~ 
5,10 

30,— 
15,— 
7,40 

12,25 
8,80 
7,10 
6,25 
7,50 
2,50 
3,75 
5,— 
1,50 
2,50 
0,60 
2,25 
0,50 
0,60 
1 ,— 
1,— 
1,— 
1,— 
1,— 

AANBIEDING 
NEDtRlAND posttr isse 
VELLETJES 
van 510 of 20 zegels 

Nr. Prijs € 
886888 5 5 , 

141914391461 
14871542/3 
per vel 6,50 
1546/71571/2 
per vel 4,50 
1579/016289 
per vel 6,50 
1630 8,— 
1646 15,

166263 7,— 
1672 3 0 , 

1678 3 0 , 

1681 6 , 

169293 39,— 
1693 (posf) 7 , 

17025 7 , 
1706 11,— 
1709 4,50 
1714 4,50 
1720 4,50 
1721 4,50 
1727 5,50 
1733 4,50 
1735 5 , 

174045 7,— 
Rest van d e nummers 
prijs o p aanv raag . 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES posHris 

Nr. Prijs € 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
I IBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
3844B 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 
54 

Prijs € 
met 

Telblok 
4,— 
6,— 
1,50 
2,00 
1,50 
1,50 
3 , ~ 

8 9 , 

2 5 , 

2 3 , 

6 , 

1,50 
3,50 

16,— 
2 , 

2 , ~ 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,501 

8 , ~ 
9 9 . 

69.— 
54,— 
69,— 
20,— 
10,— 
6,— 

39,— 
56,— 
9 9 , 

69,— 
1 8 , 

3 ,~ l 
5,— 
7,— 

11,— 
10,— 
12,— 
10,— 
1 1 ,  ! 
5,— 
4 ,  1 
2 , 1 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 
3 , 

6,

4 , 

6,

4 , 

8,

115,

45,

2 0 , 

4,— 
4,50 
6,— 

10,— 

170.

100.

14,

6,— 
7,— 
9,— 

1 8 , 

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

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

pet boekje 

pei boekje 

55 
56 
57 
58 
59 
60/66 
67 
68 
69 
70 
71 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,— 
6,25 
4,— 
4,25 
6,— 
7,50 

ARUBA 
ARUBA Posffris, 
c o m p l e t e j a a r g a n g e n . 

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

prijs € 14,— 
10,— 
14,— 
1 3 , 

14,— 
1 3 , 

12,— 
13,— 
16,— 
18,— 
17,— 
28,— 
20,50 
29,50 
2 6 , 

C o m p l e t e 
v e r z a m e l i n g A r u b a 

1986 t / m 2000 
g é é n € aSST— m a a r 

€ 229,— 
SURINAME 
A a n b i e d i n g e n 
SURINAME postfr is 
C o m p l e t e j a a r g a n g e n 
vana f 30%! 

J a a r 

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

Prijs € 

45.— 
11,— 
9,— 
8 , ~ 

15,— 
19,— 
20,— 
20,— 
22,— 
40,— 
39,— 
3 5 , 

39,— 
34,— 
3 2 , 

40,— 
40,— 
60,— 
76,— 
80,— 
8 0 , 

1997 
1998 
1999 
2000 

86,

100,

70,

90,

P o s t z e g e l b o e k j e s 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 

port 16 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse c o m p l e t e 
Jaargangen 
zeer scherpe pr i jzen! ! 

Jaar 

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

Prijs € 

4,— 
3,— 

11,— 
5,— 

10,— 
10,— 
11,— 
20,— 
1 6 , 

2 3 , 

2 2 , 

1 8 , 

2 2 , 

1 9 , 

2 6 , 

25,— 
33,— 
3 1 , — 
26,— 
3 5 , 

2 9 , 

4 2 , 

55,— 
7 6 , 

6 6 , 

6 3 , 

POSnEGELBOEKJES 
POSTFRIS 

1 
2 
3A 
3B 
4A 
4B 
5 
6 
7 

€1,50 
2,50 
1,35 
1.75 
1,35 
1,75 
1,36 
6,25 
8,75 

NEDERUND 
EERSTE DAG 
e n v e l o p p e n (FDC/s) 

S c h e r p e p r i j zen 
v a n a f 3 0 % . 

Jaar 

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

ANRi 
ANRi 
ANR( 
ANRi 
ANRi 
ANR( 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 

Prijs € 

2 5 , 

9 , 

5 , 

1 1 , 

8 , 

1 5 , 

1 4 , 

11 ,— 
17,— 
44,— 
34,— 
2 0 , 

18,— 
7,— 
6,— 
5 , 

5,— 
5,— 
5,— 
8 , 

10,— 
10,— 
10,— 
16,— 
15,— 
1 0 , 

13,— 
16,— 
23,— 
2 5 , 

2 5 , 

3 0 , 

3 4 , 

4 0 , 

5 4 , 

5 0 , 

A l l e n u m m e r s z i jn 
o o k l os v e r k r i j g b a a r 

AANBIEDING 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

1951 t / m 1974 
d e nummers 
234 t / m 499 

Comp lee t postfris 

voor € 1 3 2 , 

PROVINCIE VELLETJES! 

alle 12 

voor € 1 3 9 , ~ ~ 

PLAATFOUTEN 

O p d e POSTEX zijn wij 
aanwezig met een 
moo ie voor raad 
plaat fouten en 
druktoeval l lgheden van 
Neder land en Overzee. 
Het Topstuk uit onze 
voor raad Is momentee l 
d e 181 AF (9 cent zonder 
waardelnsctir l t t). Maar 
wij t i ebben ook 
plaat fouten vanaf € 1 ,— 

Tot ziens 
op de 

POSTEX. 

Beste l l ingen z e n d e n n a a r : 

Postzegelhandei 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVIanen 
Tel. 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42.69.335 

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

K a n t o o r o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00  1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0  1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d o g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

727 

Z e t f o u t e n v o o r b e h o u d e n . 



y^^^^^^' OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 

# (H. Vleeming) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 

Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00(buiten kantooruren 053-433.33.98) 

Fax 053-434.10.94 
e-mail: o.postzegelveiling@tiscali.nl 

VEILING 170 
Vrijdag/zaterdag 15/16 november a.s. 

in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

Indeling veiling: 

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

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

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

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

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

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

Veiling 171 zal 31 januari / I februari plaatsvinden eveneens in ORPHEUS te Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot eind november. 
TIJDENS POSTEX 2002 IN DE AMERICAHAL TE APELDOORN ZIJN WIJ MET EEN STAND 
AANWEZIG!! 
Interesse in inzenden? 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden. 

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

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


(advertentie) 
Telefonisch bestellen: 0332982353 EDEL COLLECTIES PRESENTEERT 
WERELDPRIMEUR: Unieke privéfoto's van de Prins 

op postzegelvei van het Wereld Natuur Fonds 
Eerbetoon van WWF 

Speciaal Herdenkingsvel 
Elvis Presley 19772002 

^ . ■ • # 1 
aan Prins Bernhard 

oor meer dan 100 PTT's wereld

zijn er in de loop der jaren 
F "Bedreigde Dieren" postze

els uitgegeven. Mozambique 
leeft nu een prachtig WWF post

egelvel uitgegeven als eerbetoon 
aan het werk van Prins 

Bernhard bij het WWF. 
Het bijzondere van juist 
dit postzegelvei is, dat 

naast de sublieme schilde

van de Afrikaanse Savanne 
lifant, er ook eigen privéfoto's 
an Prins Bernhard op zijn afge

eeld. Hem is gevraagd zelf 
n dierbaarste foto's uit zijn 

n fotoalbum op te 

ELVIS rf^RBMlM 
^'^iVtnsWiÄf : \ ^ ?;■ 'ft'S«<iVtns'AifiF 

€4/^ 

zoeken. Deze unieke foto's _ ^ _ __ 
zijn gebruikt voor dit postzegelvei. Prins Bernhard is presi "^ i * , ;^"   '^^^^^i

dent van het Wereld Natuur Fonds en heeft van het WNF bij zijn 90e ' ^ ^ ^ ' ' 
verjaardag een cheque ter waarde van 200.000 dollar ontvangen. De Prins heeft dit 
geld besteed aan het Transfrontier Park in Mozambique, waar hij medeinitiatiefnemer van is. In Bit 
park krijgen, naast talrijke andere diersoorten, ca. 1000 olifanten een nieuw thuis. Het nieuwe park 
zorgt voor een geweldige impuls in de economie van het arme Mozambique. Vandaar dat 
Mozambique bij de opening van het Transfrontier Park graag een uitzonderlijk postaal eerbetoon 
aan Prins Bernhard geeft. Met de schilderijen van de olifant en de 
persoonlijke foto's van de Prins. Dit bijzondere postzegelvei verschijnt in september 2002 en is nu 
reeds te bestellen. Het eerste velletje zal Prins Bernhard zelf ontvangen. 
Bestel nu en ontvang het WWF postzegelvei "De Savanne Olifant" met de privéfoto's van 
de Prins voor slechts € 6,50 en ontvang gratis het speciale WWF verzamelblad In extra large 
formaat! Steun het WWF en verrijk uw postzegelverzameling met deze unieke uitgifte. 
Beperkte oplage. Bestel dus snel en wees prijsstijgingen voor. Prijs nu nog slechts € 6,50. 

Unieke postzegeluitgifte ter gele

genheid van de 25e sterfdag van 
Elvis. Normale prijs €6,50. 
Bij Edel Collecties voor €4,95 

Huwelijk WillemAlexander en 
Maxima. Verzamel ze allemaal! 

• Bekend van radio/tv: de eerste Huwelijkspost

zegels uitgegeven door 
Guyana voor slechts € 6,50 
• Huwelijkszegels van Neder

land, Aruba én de Neder

landse Antillen voor € 15,90 
• Postzegels WillemAlex

ander en Maxima staatsbe

zoek Ghana voor € 6,20 
Hele set compleet: € 28.60 

Opru iming 
5 0 % i<orting! 

" ^ Voordeelbon Postzegel of envelop niet nodig' 

Verzamel ing 
' 1 0 0 0 Postzegels ' 

Éénmalig... een grote, schitterende 
verzameling van meer dan 1000(!l) 
verschillende postzegels. Voor 
beginnende én gevorderde verzame

laars. Prachtige motiefzegels, bij

zondere uitgiften, herdenkingszegels, 
oude en klassieke zegels (soms meer 
dan 100 jaar oud!)... etc. etc. 
Voor vele avonden plezier: uitzoeken, 
sorteren, bekijken en genieten... 
Maak vrijblijvend kennis met Edel 
Collecties. Normale prijs € 40,

Nu tiidelijk € 18,50 Op = op! 

ja, stuur mij vrijblijvend 10 dagen op zicht: 

I O X WWF postzegelvei "Eerbetoon aan Prins Bernhard" + het 

■ gratis extra large V\AA/F verzamelblad 

O X Herdenkingsvel Elvis Presley 19772002 

I O X Verzameling "1000 Postzegels" 

Huwelijkszegels WillemAlexander en Maxima: O x Set compleet 

I O X Guyana O x Neder!/ Aruba/ Ned.Ant. O x Ghana 

I Naam: hr/mw 

I Adres: 

I Postcode/plaats: 

IEmailadres: 
+ € 1,93 als bijdrage in de porto en verpakkingskosten 

I Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 
LJ via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank

I of giro rekeningnummer invullen) 
Bank/gironummer: 

k 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen (of 
kopieren) en als briefkaart versturen. 

Telefonisch bestellen: 0332982353 
fax. 0332995462 

email: info@edelcollectie$.nl 
webwinkel: vwvw.edelcollecties.nl 

Edel Collecties 
Antwoordnr 1616 

NL3740 WC Bunschoten 

,,i|,|.|,,|i„l|i|,,,i|„,i|,i,|,,i|,i,l 

http://vwvw.edelcollecties.nl


'W. Meinhardt 
i n t e r r i a l i o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

Facit Scandinavië speciaal 2003 
voor het eerst volledig in kleur 62,90 

Lape cat. Finland & Aland 2003 , kleur 16,00 

Michel -cata iogi 2 0 0 2 / 2 0 0 3 
West- & Midden-Europa 2002/2003 34,80 
Zuid-Europa 2002/2003 34,80 
Noord- & Noordwest-Europa 2002/2003 34,80 
Oost-Europa 2002/2003 34,80 
Duitsland 2002/2003 in kleur 21,80 
catalogus Brieven Duitsland 2002/2003 (8 november) 34,80 
Overzee deel 4 Noord- & Oost-Afrika 2002 45,50 
Overzee deel 5 West-Afrika 2002 45,50 
Overzee deel 6 Zuidelijk- & Centraal-Afrika 2002 45,50 
Overzee deel 7 Australië & Oceanie 2002/2003 Nieuw ! 46,50 
Overzee deel 9 Midden- & Oost-/\zie 2003 (2 december) 48,00 
speciale cat Kanaaleilanden & Isle of Man 2003 Nieuw ! 21,50 
speciale catalogus Oostennjk 2002/2003 (8 november) 23,50 
speciale catalogus Kroatië 2002/2003 (8 november) 12,80 
speciale cat Zwitserland & Liechtenstein 2002/2003 (8 november) 23,50 
speciale catalogus USA 2002/2003 (2 december) 37,80 
verschijningsdata onder voorbehoud van wijziging door de uitgever i 

United States Postal Service 
2003 Guide to U.S. Stamps, in kleur 31,90 

Collectarom DVD West-Europa 2003 79,90 

Deutsche Briefmarken-Zeitung verschijnt 2-wekelijks, 180 biz per editie 
met veel (ruil-)advertenties, jaarabonnement 26 nrs incl porti 70,00 
3 recente nummers exclusief porto 5,90 
los nummer exclusief porto 2,75 

Edifil speciale catalogus Cuba 1855-1958 
editie 2003, in kleur 76,90 

Pergami jnzak jes 
in mm 
45x60 
53x78 
62x62 
63x93 
65x102 
75x102 
75x117 
70x150 
85x117 

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

per 1000 
22,50 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 

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

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

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

Bezoek onze winkel! Geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders -i- € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijzen & ennissiedata onder voorbehoud. 

Yvert West-Europa deel 1 : 
Landen A-G 2003 , in kleur 39,00 

Yver t ca ta log i n ieuw 
catalogus Frankrijk 2003 in kleur 17,00 
catalogus Frankrijk met harde kaft 2003 in kleur 22,90 
catalogus Monaco, Andorra, GEPT & UNO 2003 in kleur 12,00 
catalogus Oost-Europa deel 1 Landen A-P 2003 in kleur, 985 bIz 35,00 
supplement wereldcatalogus jaargang 2001 inkleur 15,00 
ook nog leverbaar 1998,1999 & 2000 elk 14,75 
index Yvert-catalogi & herkomstidentificatie postzegels editie 2001 14,75 

NVPH speciale catalogus Nederland/Geb. 2 0 0 3 
in kleur, met prijslijst kleinrondstempefs 1 8 , 8 0 

NVPH CD-ROM Nederland/Geb. 2003 19,90 

Hibernian Ierland speciaal 2002 , in kleur 23,00 

Bri ts Commonweal th 
Nieuw: Gibbons speciale catalogus Groot-Bnttannie & Brits 
Gommonweaith 1840-1952, editie 2003 74,90 
Gibbons Gommonweaith na 1952 worden losbladige delen per land 
Australië inclusief Victoria, NSW, Queensland etc 2001 22,70 
Falkland Islands & Dependencies 2002 13,20 
India & Indische Staten 2002 18,90 
4-nngsband for losbladige delen 15,10 
volgende delen Canada, Nieuw-Zeeland, Ascencion, Hong Kong 
Barefoot Fiscale Zegels Groot-Bnttannie 4e editie 2002 49,90 
Barefoot Fiscale Zegels Brits Gommonweaith 7e editie 2002 (nov) 49,90 

Domfil Vlinders op zegels 
editie 2002 in kleur 4 0 , 0 0 

Domfil - themat ische cata log i , 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 28,00 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 33,06 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 22,25 
Vogels op zegels editie 2000 28 90 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 17,34 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 37,56 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur 50,00 
Olympische Winterspelen op zegels editie 2002 in kleur 32,00 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 12,13 
Aanbieding: Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 14,90 
Aanbieding: Reptielen & Prehistonsche dieren op zegels editie 1997 5,90 

Domfil Bloemen op zegels in kleur 
editie 2002 (december) bestel nu ! 

Seven Seas Australasian 2 delen, Phila India, Pakistan, Vlastos Griekenland, 
Scott USA speciaal. Gibbons Collect British Stamps & Birds on Stamps Se editie 

Domfil-landencatalogi: België, Liechtenstein, Monaco & Gibraltar 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com


917 kopende klanten, waar? 

Zie bladzijde 761 

1̂ Signoscope 

z i e n - ^ -lA«».-

Sigtvoscope 

Setbattenieti 

StoütaP 

SxgtvoscopeTZ tï,.98l6€9,» 

Setbattefflen 

Voor informatie omtrent de signoscope 
of overige Safe artikelen, 

informeer bij uw handelaar 
Of schrijf of bel naar 

verzamelsystemen-testapparatuur 

Safe Nederland 
Fa M V Mastrigt 

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



Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa '^Cept" xxx 
1956-2001 voor €4000-
(ook deelcollecties) 
Monaco 1946-2001 - €1700,-
Portugal 1945-2001 - €1700-
Liechenstein 1940-2001 - € 800-
Nederland 1945-2001 - €1300,-
(inkoop naar behoefte) 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 

3201 HR Spijkenisse 
0181-624635 - 06-29227782 

DE H O L 
-4 
O 

o-,, . ' / , -f ^ 

Veiling nr. 78 
wordt geliouden op 

zaterdag 
30 NOVEMBER 2002 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Amsterdann - Den Haag en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

IVIuiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

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

Postzegelhandel Zeist 
Geen: Dure winkel met lange openingstijden!!!! 

Geen: Grote en alles belovende advertenties!!!! 

Geen: Dure personeelsleden / medewerkers m\ 

Wel: 

Wel: 

Een mooie prijslijst, met scherp geprijsde collecties, verzamelingen, 
restanten, partijtjes, dozen, enz!!!! 

Een duidelijke en zo goed mogelijke omschrijving van de kavels. 
Zodat het geen gok is, maar u als klant precies weet wat u koopt!!!! 

Ik nodig u uit om mijn gratis priisliist aan te vragen. 
Zodat ook u kan profiteren " zoals zo velen " van dit voordeel. 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 3706bd Zeist. 
Telefonisch: 0654624422 ( gelieve niet op zondag ) 
Per E-mail: pzmzeist@wanadoo.nl 

http://www.de-hollandse.nl
mailto:pzmzeist@wanadoo.nl


'#30N.V.P.H.f 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 
Postzegelshow 

POSTEX 2002 
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 2010 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' 

* * * * 

• EÜROroST"DEDIEZE" groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

* w 
• • Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 

5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
EMail: europost@euronet.nl 

YVERT & TELLIER 
De wereldreferenlie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI ■ TEGEN €(POST)PRUZEN 
ZOJUIST VERSCHENEN (aUe prijzen in Euro's): 
Ded 1, Frankrijk 2003 in kleur € 15,— 
Ded 1, idem maar met harde kaft € 18,— 
Ded 1 bis, Andorra Kol. Monaco 2003 etc. in Meur € 10,50 
Ded 3/1, WestEuropa AG 2003 in kleur € 35,— 
Ded 4/1, OostEuropa AP 2003 in kleur € 31,50 

ïk i . . .   ^ ■■■ 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Ded 2/1, Franse Kol. tot onafli.2003, in kleur 
Ded 2/2, Franse Kol. vanaf onalh.2003 
Deel 3/2, WestEuropa HY 2001,in € en kleur 
Deel 5/1, Overzee A Brazilië ed.'98 
Ded 5/2, Overzee BruneiC ed.'98 
Deel 5/3, Overzee Dominicaanse RepGuatemala, 
w.o. Falklands en de V.S. ed.'99 
Deel 6/1, Overzee Guinea BissauLesotho ed.'00 
Deel 6/2, Overzee LibanonNw.Zeeland ed.'OO 
Supplement, met alle nieuwtjes van dat jaar in 
kleur verkrijgbaar van 1998 t/m 2001, per deel 

€29,— 
€ 2 6 , 

€ 29,50 
€ 24,50 
€ 24,50 

€ 24,50 
€ 24,50 
€ 24,50 

€ 13,50 

Leveringsvoorwaarden: Bij bestellingen tot € 7 5  wordt € 3,50 
portobijdrage gerekend Orders tot € 25, en levering aan nieuwe klanten 
uitsluitend tegen vooruitbetaling' Levering zolang de voorraad strekt. 
Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
Openingstijden: donderdag en vrijdag 10 0017.45 uur 

zaterdag 10.0017 00 uur 

mailto:europost@euronet.nl


COLLECT-A-ROM® VERLEGT DE GRENZEN 
VOORALLE COLLECT-A-ROM* PRODUCTEN GELDT: 
• Alle catalogi werken gelijk- internationale norm 
• Hoge kwaliteit 400 dpi afbeeldingen 
• Zeer uitgebreid thematisch register en thematische zoekmogelijkheden 
• Alternatieve nummerbestanden o.a. via internet toe te voegen 
• Realistische prijzen in Euro's of - ind ien gewenst- elke andere valuta 
• Uitgebreide internet- ondersteuning 
• Schermopmaak en indeling naar eigen wens 

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

NUMMERSERVICE 
U kunt drie verschillende catalogusnummers toevoegen, veel nummer
bestanden zijn van internet als handelaren-prijslijst te downloaden en 
zeer eenvoudig in het product te importeren. 

Neder land en Overzee 2 0 0 3 
Deze editie wordt uitgegeven in samenwerking met de N.V.P.H. De editie is een samen
voeging van de NVPH CD-ROM en de Collect-A-ROM. 
Inhoud 
De inhoud is bijzonder uitgebreid: zegels, blokken, velletjes, eerste-dag enveloppen, 
postzegelmapjes, boekjes, jaarsets, ECU brieven, telebrieven, W-enveloppen, combina
ties, foutdrukken, tandingen, jaarsets, hangboekjes, FDC's overzee enz. 
Bestanden 
U kunt de verzamelbestanden van zowel de NVPH als de Collect-A-ROM inlezen. 
N u m m e r i n g en Pr i jzen 
De nummers en prijzen zijn gelijk aan de NVPH Speciale catalogus 2003. De prijzen zijn 
standaard m Euro's, maar u kunt ze ook in guldens of andere valuta laten weergeven. 
N i e u w en un iek 
Nederland heeft nu een unieke ALBUM-KOPPELING. U zoekt op basis van het pagina
nummer van uw Davo, Importa of Leuchtturm- album alle bijbehorende zegels op. Zo 
kunt u zeer eenvoudig aan de hand van uw album blad voor blad de zegels en manco's 
invoeren. 

West Europa 2003 
• Heel West Europa op één DVD 
• 40 landen of verzamelgebieden 
• 90.000 Items, 220.000 prijzen 
• 1.000 thema's en 

250.000 themaverwijzingen 
ISBN 90-5683-025-2 

Nederland en Overzee: nieuwe editie 
• Zeer uitgebreid Nederland 
• Unieke albumkoppeling 
• NVPH/Collect-A-ROM editie 
• NVPH nummers en prijzen 
• Filatelistische encyclopedie 
• Nieuw: Geografisch register 
ISBN 90-5683-023-6 

België editie 2001/2 
• Uitgebreide versie • zegels, blokken, 
postzegelboekjes, spoorwegzegels 
• Uitgebreid thematisch register 
• Prijzen in euro's of andere valuta 
• Nederlands/Franse database 
ISBN 90-5683-019-8 

Indonesië en Republiek Suriname 2001 
• 2e editie • Zonnebloem nummers en 
prijzen • Zegels, blokken, velletjes en 
FDC's • Nu ook afbeeldingen FDC's 
Indonesië • Uitgebreid thematisch 
register. 
ISBN 90-5683-018-X 

West- Europa deel 1 
• 2e editie • gewijzigde inhoud: 
Groot-Brittanië, Alderney, Guernsey, 
Jersey, Man, Gibraltar, Ierland, IVIalta • 
Volledig herzien • Zeer vele uitbrei
dingen en aanvullingen, o.a. regio-
nals, bezettingsuitgaven, luxe boekjes. 
ISBN 90-5683-016-3 

West- Europa deel 2 
• Nederland basis, België, Luxemburg, 
Oostenrijk, Zwitserland, U.N O. Wenen, 
U.N.O. Geneve • 1000 thema's, meer 
dan 40.000 thema-verwijzingen 
• Met alle zegels en blokken, zonder 
variëteiten 
ISBN 90-5683-009-0 

West- Europa deel 3 
• Frankrijk, Monaco, Frans Andorra, 
Spaans Andorra, Vaticaan • Volledig 
nieuw deel • Meer dan 1000 thema's 
en 40.000 thema-verwijzingen 
• Met alle zegels en blokken, zonder 
variëteiten 
ISBN 90-5683-017-1 

West- Europa deel 4 (Duitsland). 
• Duitse Rijk (nieuw!). Bondsrepubliek 
Duitsland, Berlijn, Duitse Democra
tische Republiek (nieuw') • Vele uitbrei
dingen en aanvullingen t o.v. editie 1999 
• Uitgebreid thematisch register en 
geografisch register (nieuwO 

West- Europa deel 5 
• Aland, Denemarken, Faeroer, 
Finland.Groenland, Noorwegen, 
IJsland en Zweden • Alle zegels en 
blokken, hoofdtandingvariëteiten 
Zweden • Uitgebreid thematisch 
register. 
ISBN 90-5683-024-4 

AFA Denemarken 2002 
• Met Denemarken, Groenland en 
Faeroer. • Programma werkt ook in 
het Nederlands en valuta in Euro's of 
andere valuta instelbaar • Uitgebreid 
thematisch register. 

Ook verkrijgbaar: 
Facit Zweden 2000 € 39,95 

Telefoonkaarten Nederland (Biegel) 
L&G kaarten ƒ 27,14 (ISBN 90-5683-011-2) 
Chipkaarten ƒ22,61 (ISBN 90-5683-003-1) 
♦ Updates: Database updates met nieuwe 

zegels en prijzen, geen afbeeldingen. 

U.S.A. en U.N.0. 
• Verenigde Staten van Amerika, 
Verenigde Naties New York, Verenigde 
Naties Geneve, Verenigde Naties Wenen 
• Uitgebreid thematisch register • 
Met alle zegels en blokken, zonder varië
teiten. (Verschijnt dec 2002) 
ISBN 9056830147 

CollectAROM® producten zijn verkrijgbaar bij: 
Vakhandel Filatelie en munten  Boekhandel CDROM winkels 

of bel voor dichtstbijzijnde verkoopadres. 

COLLECTAROM® 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
LID I Tel. (+3^) 0172 492 747 Fax (131) 0172 472 492 

email: verkoop@col lectarom.nl  Internet: www.col lectarom.nl 

Muntalmanak 2002 
• l.s.m. Ned. Ver. van Munthandelaren 
• Omvat alle munten en papiergeld 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
• Afgerond deel met de laatste gul
dens. 
ISBN 905683021x) 

j45C4r 

• I«  ■ i 6 

as « l i e s  ^  » ■  . | 

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


POSTZEGELHANDEL 

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

1/ A M T n n D ^ 231 XL Loosdrecht 
^M IM 1 U U n Fax (035) 5824926 

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

bereil<baar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Tpjpfnnn Girorekeningnummer 3169 710 
, r i X L . ^ « Bankrekeningnummer 31 06 80 581 
( 0 3 5 ) 5 8 2 1 9 2 7 Rabobank Loosdrecht 

NEDERLAND+ 0.R. 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

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

PLAATFOUTEN: 
uitgebreide voorraad volgens 
V. Wilgenburg en leiddraad 
+ leuke druktoevalligheden 

MOTIEFZEGELS 
grote voorraad bloemen, 
dieren, ruimtevaart, sport, enz. 
Meest voor 1975. 

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

lenhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
C--0541-520302 
.-i.nail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

lrein@planet.i 

IWWW.KIENH0RST.COM 

POSTZEGELEXPRES 
& PHI LATO 

Brinkgreverweg 13 
7413 AA DEVENTER 

Tel:0570-633033 
Fax: 0570-636293 

Email:info@ mondialstamps.nl 
www.mondialstamps.nl 

PROVINCIEVELLEN 
alle 12 provincies l̂ ompleet 
luxe set in speciale carnets. 
Wij kunnen nog een beperl<t 

aantal leveren 
voor 159,- euro 

Bestel snel 
OP=OP 

1 Telefonisch reserveren en U komt afhalen. 
(U kunt bij ons pinnen) 

2.U bestelt en wij sturen U de sets toe. 
S< 

BESTELBON - SPOED 
X Provincie sets a 12 verschillende 

vellen in carnets voor 159,- euro per set 

Naam : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

Telefoon : 

Ik betaal binnen 2 weken d.m.v. bijgevoegde 
acceptgirokaart 

Handtekening : 

•Sx-
Tevens dringend te koop gevraagd 

komplete sets provincie vellen 
a 12 verschillende. 

Gaarne uw offerte per 10, 100 of 1000 sets. 
Discrete en snelle afwikkeling. 

mailto:kienhorst@wxs.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM
http://mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl


Internationaal 
Postzegelsalon 

Georganiseerd door de Belgische 
Beroepskamer van 

Postzegelhandelaren vzw 

met deelname van de Belgische Post 
De Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2003 zal 

er u samen met onze eerste CD-ROM OBP 
in primeur worden aangeboden. 

Tentoonstellingspark 
Paleis 10  Heizel 
BRUSSEL  België 

Ontdek het velletje, uitgegeven t.g.v. 
PHILEURO 2002, met een niet aangenomen ontwerp 

van een Belgische postzegel. 

6  7  8 december 2002 
Vrijdag van 13 u. tot 18 u. 
Zaterdag van 10 u. tot 18 u. 
Zondag van 10 u. tot 18 u. 

 Gratis toegang 
Info : B.B.K.P.H. Centrumgalerij 343, B1000 Brussel 

Tel: 00 32 2 223.00.86  Fax : 00 32 2 223.25.07 
info@hbkph.he  www.bbkph.be 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^t^ • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

Regelmatig leuke 
aanbiedingen 

Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING PROVINCIEVELLETJES 
t/m 3110 sef (12) provincievelletjes 
plus DAVO thema-boek "twaalf provin

cies" {incl. 2 St. 13e vel) voor 165 euro 

tel: 010476.81.75 fax: 010476.80.48 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 25 november haar 114® veiling 

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

uitgebreid stempels! 

 WestEuropa. 

 Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

 Collecties en partijen. 

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

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

HoUerberg ^ ^ E 

NEOERLAND OVERIJSSEL WBDERtÄND"" ■' "WEROSSEt 

PROVINCIE VELLETJES 
Inkoop  Verkoop  Ruil 

Dagprijs: kpl.set 12 Provincies € 125,  F porto 

J.H. Ackermann 
Rosendael 2  1121 HH Landsmeer 

Tel. 020  482 3966 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

tel. en fax 0592314588. 
email: pzhaalodder@home.nl 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

mailto:info@hbkph.he
http://www.bbkph.be
mailto:pzhaalodder@home.nl


Inhoud 

).iargaiig 80 oktober 2002 - 910 

Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag 

Filatehe bevat buiten verantwoorde-
hjkheid van de redactie de ofFiciele 
mededehngen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten Verenigingen Inhoud/Colofon/AdvertCntieindeX 

Filatelie verschijnt in de eerste helft r V " ' j i ' j i"*A'i 1* 
van de maand (met in juli) Uit de wercld van de rilatelie 

S 'S^S^P v/ê ä̂î igdiiedNäeriänd ^̂ '̂̂ ^̂  
Klippen 1276 BP Huizen 7 4 0 / 7 4 I 
Telefoon 035-5254391 Luchtpostnieuws 
Telerax 035 5240920 ^ 
E mail phiIatehe(Q)tip nl 7 4 ^ 
Website www filatelie ws T e r u g b l i k O p A m p h l I e X 2 0 0 2 
Advertentieverkoop 7 4 4 / 7 4 5 / 7 4 ^ 
Brouwer Media bv M a x i m a f l l i e 
Postbus 270 3830 AG Leusden 7AS 
Jeanine de Trove T > " ü 'j"*!_!*i 'i 
Telefoon 0334335231 Postwaardestukken 
Telefax 033 4335258 7 5 0 / 7 5 1 
Abonnementen en Filatdistische evenementen 
en bezorgklachten 75^'754 
Abonnementenland Nederlandse Stempels 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon 0251 31 39 39 7 5 4 
Telefax 02513104 05 Belgische zelfklevende zegels: een overzicht 
E mail aboservicegJaboland nl ^ ^ / c i ^ ^ ^ i ^ i - o i ^ . . <:-
Website wwwabolandnl l " " " ," / b " / / b / / / b O / / 5 y / / " " 

Bondspagina s 
Adreswijzigmgen. 7 6 4 / 7 6 5 / 7 6 6 
crt:Z'n''d?v™fntn7wartv\ïu"' 'Uiteindelijk zat er voor mi, meer muziek in de handel' 
lid bent Individuele abonnees (jaar 7 ^ " / 7 ^ 9 
lijkse betaling aan de Stichting) zen Y/u l a z e n VOOf U 
den hun adreswijziging aan de admi . 
mstratie (zie Abonnementen ) 77^177^ 

De Provinciezegels van A tot Z 
'Hoe word ik abonnee? ' _ _ _ (__^ 
Er zijn twee abonnementsmethoden r » " V . j i " V 'i*"*V 'A '' ' ^ 
1 een collectief abonnement Het Postverdrag tussen Frankrijk en Duitsland van 1017 
U kunt hd worden van een vereniging 7 7 4 / 7 7 S / 7 7 6 / 7 7 7 / 7 7 8 / 7 8 0 / 7 8 1 
die bij Filatelie is aangesloten (zie P n c l - 7 P O P i h n p l n P c 
Verenigingsadressen elders in dit ^ u ö L z - c g c i u u c N j c a 
nummer) Het abonnementsgeld is 7 8 2 / 7 8 3 
dan inbegrepen in de contributie die u V e r e n i g i n S S a d r e S S e n 
aan de vereniging betaalt 6 5 o j o 1 o/c 
2 een individueel abonnement 7 " 4 / 7 ^ 5 / 7 " ^ 
Vooreen individueel abonnement B o n VOOr k l e i n e a n n o n c e S 
kunt u zich met uitzondering van -rSïfi 
België aanmelden bij Abonnemen- 7 " " 
teniand in Uitgeest (zie Abonnemen V O C - j u D i l e u m : o o k V e e r t i e n j a a r g e l e d e n a l e e n f o u t j e 
ten ) voor €18 40 (Nederland) of 7 8 8 / 7 8 0 
€ 22 00 (buitenland) Een individueel ,\ ', ü " V 'r " r i 
abonnement kan per de eerste van een V e r v a l s i n g e n h e r k e n n e n [ 2 6 ] 
willekeurige maand ingaan het loopt IQOJJQIJJQI 
minimaal een jaar (elf nummers) M I P U W P iTitaifi-pn 
Voor het opzeggen van uw abonne ^ ^ i c u w c U i L g i u e u , 0 , 0 1 0 
ment zie Opzegging 7 9 4 / 7 9 5 / 7 9 6 / 7 9 7 / 7 9 8 / 7 9 9 / 8 0 0 / 8 0 2 / 8 0 4 

Thematisch panorama 
Belgische abonnees o / - .g ,0 o 
Als u m België woont kost een abon ÖOO/ÖO7/ÖOÖ 
nement € ig 75 te storten op rekening K l e i n e a n n o n C C S 
000 0350882 33 t n V Penningmees O T Q 
ter Maandblad Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
hetbladmoetwordengezonden. BÜ dC VOOrPaglna 
Opzegging abonnement ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements 
periode worden beëindigd Udoetdi t 
door uiterlijk vier weken voor het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen) 
Losse nummers 
Losse nummers van de lopende]aaTgang 
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 
penning meester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 2002 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer . 

39 500 exemplaren 

ISSN-nummer 0166 3437 

LidASCAT 

JEU^ 

Net als m Nederland winnen ook in België 
de zelfklevende postzegels terrein. Er zijn 
inmiddels al een aardig aantal zegels in een 
'autocollante' versie uitgekomen. Rein 
Bakhuizen van den Brink inventariseerde 
ze voor u en dat leverde een interessant en 
kleurig artikel op. 

Advertentie-index 

Geslaagd 744 

Vraag de bezoekers en deelnemers naar 
hun ervaringen metAmphilex 2002 en je 
hoort enthousiaste verhalen. Paul van 
Beek maakt de balans op. 

Tragikomisch 772 
<E STEMIK WORD MOEDIG EN ONTZWEM 
JST, EN ONSitfT TROTS DE NAMEN WUS 
ERJENJOOM DEM 

ENZUllEND' 
ISTORIEBLAlN DE EVERTSEN 

I äw/m ran 
0 6 IN EERE HOUDTDEN ONVER 

KEKE 

De als plezierige verrassing bedoelde 
Provinciezegels leverden uiteindelijk een 

tragikomische 'surpriseshow' op. Tijd 
voor een terugblik - van A tot Z' 

Verdrag 774 
T ^ 

\ 

-

y 
r 

Deze maand viert filatelistenvereniging 
Duitsland een jubileum. Ter gelegenheid 
daarvan een artikel met een Duits tintje, 
gewijd aan een belangrijk postverdrag. 

Ackermann 
Apeldoornse Postz handel 
Arve Collectors 
B B K P H 
Belgasafe 
Boeier De 
Booklets International 
Boomstamps 
Bredenhof 
Brouwer D O 
Bouscher, Ronald 
Bijl, V d 
Collect-a rom 
Comité Dag V d Postzegel 
Dieten, Van 
Dutchstamp 
eCosta 
Edel CoUecües 
E S P A 
Europost De Dieze 
Godu, Jean-Paul 
Herscheit Ron 
Hertog, Den 
Heuvel, Van den 

.. ..716,736 
751 
805 
736 
801 
716 
749 
805 
809 
724 

762-763 
810 
734 
808 
717 
803 
721 
729 
805 

722-723, 733 
808 
749 
727 
735 

Hollands Glorie 
Hollandse Postz en muntveiling. 
Huls 
Hunter 
Importa 
Inver 
Kienhorst 
Lodder 
Lodewijk 
Lokven Posthof Van 
Lokven Postz veiling. Van 
Meinhardt 
Mondial 
Nederlandsche Postz veiling 
NVPH 
NVPH handelaren 
NVTF 
Nijs, Wim de 
Overijsselse Postz veiling 
Partijenhandelaren 
Peters, Theo 
Philapost 
Phine 
Postbeeid 

De 
779 
732 
749 
747 
767 
736 
735 
736 
766 
755 
725 
730 
719 
714 
812 
733 
805 
753 
728 
787 
811 
715 
724 

747 .749 

Posten Aland 
Poststempel 
Postzegel Partijen Centrale 
Postzegelexpres 
Postzegelhoes, Het 
Quinjns 
Rapp 
Rietdijk 
Ruiter De 
Safe Nederland 
Schoming 
Smits Philately 
Spijkenisse Postz handel 
Stamps DNS 
Trefpunt, Het 
Viking De 
vliegende Hollander, De 
Vliet Van 
Wien, Postz handel 
Zeist Postz handel 
Zutphense Postzegelhandel, De 

731 

720 
736 

753,761 
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724 
766 
793 
743 
801 
731 
749 
726 
732 
718 
749 
747 
747 
751 
749 
732 
749 

737 



HEUÏ^WGIBi E 
MULTIUTERALE TENTOONSTELLING LIBA02 
IN LIECHTENSTEIN VERLIEP GESLAAGD 

Van 8 tot ii augustus 
2002 werd in Vaduz 
(Liechtenstein) Liba02, 
een tentoonstelling in ca
tegorie I gehouden. Deze 
tweede zogenoemde 
'Multilaterale' kwam tot 
stand door de samenwer
king van Duitsland, 
Liechtenstein, Neder
land, Ooostenrijk en 
Zwitserland. De eerste 
'Multilaterale' werd in 
1998, in Donaueschingen 
(Duitsland) gehouden. 
Dit jaar waren er in de 
concurrentieklasse 186 
inzendingen (waarvan 36 
uit Nederland) die beoor
deeld werden door een 

73! 

uit zestien leden bestaan
de jury, van wie twee uit 
Nederland. De Neder
landse inzenders behaal
den zesmaal zilver, ze
venmaal groot zilver, 
tienmaal verguld zilver, 
tienmaal groot verguld 
zilver en driemaal goud. 
Goud werd behaald door 
D. van der Wateren 
('Postwaardestukken 
Nepal'; met ereprijs), C. 
Spruijt ('Zeppelinpost'; 
met ereprijs) en P. Struik 
('Moeder aarde, niets dan 
dynamiek'). Verder wa
ren er ereprijzen voor de 
jeugdverzamelingen van 
Alex Nuijten ('Afwijkin

gen in Nederlandse post
waarden', groot verguld 
zilver) en Olga Husson 
('Wuivende vleugels en 
ijlende wielen', verguld 
zilver). 
De tentoonstelling, die in 
de Mchrzweckhfllle van Va
duz werd gehouden, trok 
vooral op zaterdag veel 
bezoekers, onder wie een 
groot aantal Nederlandse 
Liechtensteinverzame
laars, die er een meer
daagse busreis voor over 
hadden. Er waren negen 
handelarenstands, waar 
goede zaken werden ge
daan en ook de vijf aan
wezige postadministra
ties (de Nederlandse TPG 
ontbrak) mochten over 
belangstelling niet kla
gen. Spijtig genoeg kon 
de geplande Zeppelin
vlucht niet doorgaan in 
verband met het slechte 
weer dat het hele Alpen
gebied teisterde. Toch 
was er voor de organisa
toren alle reden om met 
tevredenheid op het eve
nement terug te zien. 
De volgende 'Multilatera
le' wordt in 2005 in Ne
derland gehouden en wel 
in Kerkrade. Iets om naar 
uit te zien! FRANS HERMSE 

KINDERPOSTZEGELS 2 0 0 2 : ZES ZEGELS 
OP HET THEMA 'KIND EN KLEUR' 
Op 5 november van dit 
jaar geeft TPG Post het 
jaarlijkse Kinderzegelvel
letje uit. Het bevat zes ze
gels van €0.3910.19, ge
wijd aan het thema 'Kind 
en Kleur'. De zegels zijn 
ontworpen door Jan Bons 
uit Amsterdam. Bons 
maakte eerder voor TPG 
Post een serie postzegels 
ter herdenking van verzet 
en bevrijding, verschenen 
in 1995, samen met een 
zegel die de aandacht 

vestigde op het 50jarig 
bestaan van de Verenigde 
Naties. Jan Bons ont
wierp in 1995 ook een 
postzegel die de vijftigste 
sterfdag herdacht van de 
drukkerkunstenaar 
H.N. Werkman. 
In het nieuwe velletje laat 
Bons verschillende figu
ren zien die zijn weerge
geven in frisse, vrolijke 
kleuren. In de velrand is 
een gedicht geplaatst dat 
afkomstig is uit de dicht

bundel Alles mag zijn van 
uitgeverij DiVers. 
De zegels zijn in vijf kleu
ren gedrukt: geel, ma
genta, cyaan, zwart en 
grijs. Ze zijn vanaf 
5 november en zolang de 
voorraad strekt bij de be
kende verkooppunten 
verkrijgbaar. Het Kinder
zegelvelletje wordt ge
drukt in een oplage van 
zes miljoen stuks. De 
duur van de geldigheid 
van de zegels, die bij 
The House of Quests (Groot
Brittannië) zijn gedrukt, 
is nog niet vastgesteld. 
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VOLOP SPEKTAKEL EN CREATIVITEIT 
TIJDENS POSTEX 2 0 0 2 IN APELDOORN 

Zoals we in september al 
meldden, wordt op 18,19 
en 20 oktober a.s.de na
tionale postzegelshow 
Postex 2002 gehouden. 
Aanleiding tot dit jaar
lijks evenement is de vie
ring van de Dag van de 
Postzegel, die dit jaar op 
19 oktober valt. 
Op Postex 2002 zijn mooie 
postzegelcollecties te 
zien, in het bijzonder de 
100 kaders van de jubile
rende filatelistenvereni
ging Duitsland. Maar ook 
nietfilatelisten kunnen 
hun hart ophalen. Zo la
ten enkele 'creatievelin
gen' zien watje zoal met 
postzegels kunt doen. De 
Ruimtevaart Filatelieclub 
laat in zijn stand een gro
te ruimtevaarttelescoop 
van de ESA zien. 
Ook nu zijn er weer een 
speciale envelop en een 
dito envelop ter gelegen

heid van de Dag van de 
Postzegel verkrijgbaar. 
Als u wilt weten hoe u de 
envelop kunt kopen of 
bestellen: zie pagina 765. 
Postex 2002 is op 18 en 19 
oktober geopend van 10 
tot 17 uur en op 20 okto
ber van 10 tot 16 uur. De 
toegangsprijs is €5; jon
geren tot en met 17 jaar 
hebben gratis toegang. 
Postex 2002 wordt gehou
den in de Americahal, 
Laan van Erica 50, Apel
doorn. Op alle dagen is er 
tussen 10 uur 's morgens 
en 5 uur 's middags een 
gratis busdienst tussen 
het station in Apeldoorn 
en de Americahal. De bus 
vertrekt elk heel uur van 
het station naar de Ame
ricahal en elk halfuur 
vanaf de Americahal naar 
het station. De laatste 
bus richting station ver
trekt om 16.30 uur. 
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Creatief met zegels  het kan in Apeldoorn. Net als op de begin augustus 
jl . gehouden internationale postzcgeltentoonstellmg PhilaKorca 2002, 
uiaar Charles Voetelink pan de Jirma Hollands Glorie deze/oto nam. 

GESTOLEN COLLECTIE 
AANGETROFFEN 

De politie Amsterdam/ 
Amstelland heeft bij een 
huiszoeking een postze
gelcollectie gevonden, 
die onder meer bestaat 
uit drie rode mappen met 
fdc's (i t/m 243), vier wit
te mappen (met blauwe 
inlegvellen en de num
mers I, 2, 5 en 7) met 
postzegels uit diverse 
landen waaronder Duits
land (Hitlerperiode) en 
een blauwe map met op 
de rugzijde 'W.Duitsland 

580 t/m 1140 AI'. Verder 
twee blauwe mappen met 
de opdruk 'Nederland' in 
goud en postzegels van 
19592001 (mappen ge
kocht in Eindhoven). 
Mocht u de rechtmatige 
eigenaar zijn (of die ken
nen) dan kunt u dat per e
mail meedelen 
(uiim.stflm@amsterdam.po
litie.nl) onder vermelding 
van uw telefoonnummer. 
U kunt ook schrijven: Po
litiebureau, t.a.v. Walz
team, Van Leijenbergh
laan 15,1082 GC Amster
dam. 

mailto:uiim.stflm@amsterdam.politie.nl
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TOT NU TOE NIET GESIGNALEERD 
KLEINRONDSTEMPEL DUIKT OP 

Tijdens de internationale 
postzegelbeurs Amphilex 
2002 is een tot op heden 
nog niet gesignaleerd 
kleinrondstempel ont
dekt. Het gaat om het 
stempel VLISSINGEN-STAT" 
met uurkarakter. In de 
handboeken van Koop
man, Bijleveld en de 
NVPH wordt geen mel
ding gemaakt van een 
stationsstempel Vlissin-
gen. Het bewuste stem
pel is geplaatst op een ze
gel van 20 cent uit de 
emissie van 1872 (koning 
Willem III). De zegel zit 
op een pakketkaart uit 
1887 van Krommenie 
naar Dundee, gefran
keerd met vier zegels van 
15 cent (NVPH-num-
mer.23) en twee van 20 
cent (NVPH-nummer 
24). De zegels van 15 cent 
zijn ontwaard met het 
kleinrondstempel Krom
menie. Via de treinroutes 
Helder-Amsterdam, Am
sterdam-Antwerpen en 
Breda arriveerde het stuk 
in Vlissingen, voor verder 
transport per schip naar 
Engeland. In Vlissingen 

merkte men blijkbaar dat 
de twee zegels van 20 
cent niet afgestempeld 
waren. Dit werd alsnog 
gedaan met het tot nu toe 
nog niet gesignaleerde 
kleinrondstempel VLISSIN-
GEN-STAT". 
In zijn boek De poststem
pels van Nederland 1676-
1915 maakt Vellinga wel 
melding van het klein
rondstempel VUSSINGEN-
STAT". Ook op de CD/ROM 
van De Goede, De Post
stempels van 's Rijks Munt 
1864-1901, wordt het be
wuste kleinrondstempel 
gemeld. Onder nummer 

6747 vinden we de gege
vens: het gaat om één 
stempel, dat onder aan-
vraagnummer 262 op 20 
april 1886 werd besteld. 
Het is echter onduidelijk 
of er ooit een afstempe
ling van is aangetroffen. 
Een extra bijzonderheid 
is dat de zegel op een 
pakketkaart van het type 
No. 38* is geplakt, een 
type dat ook niet eerder 
werd aangetroffen. 
Het stuk komt op 11 ok
tober a.s. bij Postzegel
veiling Rijnmond in Rot
terdam onder de hamer. 
Informatie: Bert Brink
man, Westewagenstraat 
60, 3011 AT Rotterdam, 
telefoon 010-2130986. 

AMSTERDAM 2002 
IN AMSTERDAM 

De Amsterdamse filate
listenverenigingen die bij 
de NBFV zijn aangesloten 
houden 2 en 3 november 
de expositie Amsterdam 
2002 en wel onder auspi
ciën van de door hen op
gerichte Organisatie Dag 
van de Postzegel Amsterdam. 
Het betreft om een expo
sitie in de categorieën 2/3 
en met eenkader- en 
jeugdcollecties. De toe
gang is gratis, net als de 
catalogus. U kunt zater

dag 2 november van 10 
tot 17 uur terecht in het 
Huygenscollege, Tweede 
Constantijn Huygens-
straat 31 in Amsteram. 
Op zondag bent u tussen 
10 en 16 uur welkom. 
Op Amsterdam 2002 zijn 
handelaren aanwezig. U 
kunt ook de envelop 'Dag 
van de Postzegel 2002' 
kopen; exemplaren van 
vroeger jaren zijn even
eens verkrijgbaar. 
Inhchtingen: mevrouw 
A.C. Hoogerhuis-van 
Schellen, telefoon/fax 
020-6734323. 

BART SORGEDRAGER 
MAAKTE DE FOTO'S 

In onze rubriek 'Nieuw 
op het postkantoor' ver
meldden we wel wie de 
ontwerper was van de op 
24 september verschenen 
postzegels 'Industrieel 
erfgoed' (PietGerards), 
maar we verzuimden te 
schrijven dat de prachtige 
foto's op die zegels alle 
waren gemaakt door Bart 
Sorgedrager uit Amster
dam. Die omissie maken 
we bij deze graag goed, 
met onze excuses. Red. 

PHILA VENLO: EEN 
JAAR TE VROEG 

In ons septembernum
mer werd in de rubriek 
Filatelistische evenementen 
melding gemaakt van een 
postzegeltentoonstelling 
in categorie 3, georgani
seerd door de vereniging 
Phila Venlo. Per abuis 
werd de melding onder 
het kopje 2002 geplaatst, 
terwijl de expositie pas 

volgend jaar, in 2003, ge
houden zal worden. 
De tentoonstelhng zal in 
kader staan van de tach
tigste verjaardag van de 
genoemde vereniging. 
Informatie over het eve
nement (dat dus pas ko
mend jaar zal worden ge
houden) wordt verstrekt 
door W.J. Hendriks, Ser-
vaashof 39, 5988 GD 
Helden, telefoon 077-
3075047. 

MACHIN-KENNERS 
GAAN NAAR ETTEN 

Op 9 november organi
seert de postzegelvereni
ging Philatelica West-
Brabant voor de derde 
maal een speciale dag, 
gewijd aan de Engelse 
Machinzegel. 
Wie belangstelling heeft 
voor (het verzamelen 
van) de zegels die nu al 
enkele tientallen jaren de 
uit Engeland afkomstige 

post domineren kan te
recht in De Nobelaer, 
Anna van Berchemlaan 2 
in Etten-Leur en wel tus
sen 10 en 17 uur. Tijdens 
de dag kunt u een beroep 
doen op deskundige 
hulp, naar zegels op zoek 
gaan bij de aanwezige 
handelaren of in een van 
de 'snuffelhoeken' of 
meedoen aan de speciale 
Machinzegelveiling. 
Informatie: Jos Mensen, 
telefoon 076-5037308. 

JUBILEREND ALMERE 
ORGANISEERT EXPO 

Op 17 januari 2004 be
staat de postzegelvereni
ging VPVA in Almere 25 
jaar. Ter gelegenheid van 
dit feit wordt een een
daagse propagandaten-
toonstelling van honderd 
kaders georganiseerd. 
Deelname aan de exposi
tie, die de naam Almere 
Philex 2004 kreeg, is gra
tis. U kunt een inschrijf
formulier aanvragen bij 
de heer W. de Vries, 
Schipbeekstraat 26,1316 
SR Almere, telefoon 036-
5341470. De inschrijving 
sluit op ^0 juni 2003. 
Te zijner tijd volgen in de 
rubriek 'Filatelistische 
evenementen' nadere ge
gevens over de expositie. 

BRAND EN BRAND
WEER IN BILTHOVEN 

Op zondag 20 oktober 
kunnen verzamelaars van 
het thema 'Brand en 
Brandweer' hun hart op
halen tijdens de jaarlijkse 
ruilbeurs die dan in Bilt-
hoven wordt gehouden. 
De liefhebbers kunnen 
van 10.30 tot 16 uur te
recht in de brandweerka
zerne aan de Leyenseweg 
nummer 40. De ruildag 
wordt georganiseerd in 
samenwerking met de 
Vereniging Vrijwillige 
Brandweer De Bilt. De 
toegang en de koffie zijn 
gratis, net als het ter 
plaatse parkeren. 
Informatie wordt ver
strekt door Han Jacobse, 
telefoon 030-2200332. 

JUBILERENDE NVTF VIERT VIJFTIGJARIG 
BESTAAN MET GROOT EVENEMENT 

Het 50-jarig bestaan van 
de Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie 
(NVTF) wordt gevierd 
met een grote manifesta
tie, Themanifestatie 2002 
op 23 en 24 november 
a.s. in Theothorne, Cal-
lunaplein 77, Dieren. 
Themanifestatie is meer 
dan alleen een tentoon
stelling, al vormen de 
meer dan 700 kaders met 
thematische verzamelin
gen uit 7 landen wel de 
spil waar alles om draait. 
Eigenlijk gaat het om twee 
exposities die tegelijker
tijd op dezelfde plaats 

worden gehouden. Daar
van is Eurothema er één: 
35 deelnemers uit de in
ternationale subtop van 
zeven landen meten hun 
krachten met een wissel-
beker (nu nog in Neder
landse handen) als inzet. 
Verder zijn inzendingen 
te bewonderen in de cate
gorieën 2 en 3 en in de 
Jeugd-, Propaganda-, 
Open- en i-Kaderklasse. 
In de Erehof hangt onder 
meer de enige Neder
landse thematische col
lectie die internationaal 
Groot Goud kreeg. 
Ook niet-thematische in

zendingen zullen de aan
dacht trekken. Bijvoor
beeld die van Ties Koek, 
burgemeester van Rhe-
den (waartoe Dieren be
hoort): twee kaders die 
een selectie tonen uit de 
bijzondere en wonderlij
ke brieven die hij in de 
loop van zijn ambtsperio
de heeft ontvangen. 
Nabij inzendingen over 
bepaalde thema's wor
den daarmee verwante, 
niet-filatelistische pre
sentaties verzorgd. Zo 
treedt enkele malen een 
dansgroep op bij een in
zending over ballet, 
houdt het fietsenmuse-
um Velorama bij een aan
tal inzendingen over fiet

sen een expositie en een 
iconenschilder zal aan 
het werk zijn bij zijn fila
telistische inzending. 
De catalogus (meer dan 
honderd pagina's, A4-
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formaat) wordt een must 
voor thematische verza
melaars. De vele artike
len over het opzetten van 
thematische collecties 
zullen ook, lang na de 
expositie, nog hun nut 
bewijzen. 
Er zijn op Themanifestatie 
2002 gespecialiseerde 
handelaren, ook uit het 
buitenland, aanwezig. 
Er is gelegenheid verza
melingen (ook niet-the
matische) te laten taxeren 
en worden rondleidingen 
georganiseerd. Voor de 
jeugd zijn o.a. filatelisti
sche spellen aanwezig. 
Het belooft een evene
ment te worden met als 
motto 'voor elk wat wils' . 
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TPG POST BLIJFT VERRASSEN: NIEUWE 
VERSIE VAN DE 2 CENT TYPE-NIKKELS 

In BaheNieuius (nr. 35, 26 
augustus) 2002 wordt 
een nieuwe, gegomde 
versie aangekondigd van 
de 'bijplakzegel' van 2 
cent in het type-Nikkels: 

1.1 Uitflijte postzefleluelletje 
5x0.02 bijplakzegel gegomd 
Op september a.s. geejtTPG 
Post een nieuu) postzegeluel-
letjevan 5x0.02 uit. Het 
verschil met het huidige uelle-
tje 5x0.02 (ALD-Artnr. 6^6} 
IS dat dit velletje is gegomd, 
dus nietzelfplakkend. Het 
nieuu;e velletje wordt NIET 
initieel verstrekt, maar kunt 
u vanajz 6 augustus bij 
GNS-WH (bij)bestellen. De 
levering vindt plaats vanaj2 
september. 

Tot zover Balienieuivs. De 
bewuste werd niet aan de 
filatelistische pers ge
meld en ook informeel 
was de verschijning ervan 
niet bekend. Door een 
stom toeval (op het post
kantoor in Rijnsburg 
hield mijn voorgangster 
in de rij een blokje zegels 
van 2 cent in haar handen 
dat er anders uitzag dan 
ik me van de zegel van 2 
cent herinnerde) kwam 
ik het blok op het spoor. 
Het bleek inderdaad om 
een geheel ander blokje 
(en ook een andere zegel) 
te gaan. Uit de tekst van 
BalieNieuuJS zou kunnen 
worden opgemaakt dat 
het nieuwe blokje naast 

ALD-Artnr. Omschrijuinfl in 
Artnr. ALD-artikeltobel 
877 5 X 0,02 bijplakzec|El ijegomd 

Prijs Aantal 
pcrSBE 
100 stuks 

Bovenstaand artikel ivordt 
opgenomen (m combinatie 
met artikel 6^6) m het over
zicht strategische artikelen 
dat in de volgende Balie-
Nieuws ujordt a/gedrukt. 

de zelfldevende versie zal 
bestaan; in dat geval is er 
dus geen sprake van ver
vanging! Volgens de heer 
F. Sieben van TPG Post 
wordt de zelfklever zo

lang de voorraad strekt 
verkocht - dat wil dus 
zeggen: naast de ge
gomde versie - maar de 
gegomde wordt uiteinde
lijk de definitieve zegel. 

Het blokje draagt links
boven het logo van TPG 
Post in rood en blauw 
met daaronder de tekst 5 

maal €0.02; rechts zit de 
eerste zegel van 2 cent; 
daaronder zitten twee
maal twee; onderaan 
staat copyright 2002 
Koninklijke TPG Post; 
Artikelnr: 224003 en de bar
code met nummer 4-8671. 
De zegels zijn door The 
House o/Questa in raster
diepdruk gedrukt en zijn 
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Artikelnr 224003 

8 " 7 1 4 3 4 1 " 0 0 8 6 7 1 " 

voorzien van scheerper-
foraat. De drukrichting is 
R(echts). De rasterhoek 
is 60 graden, zowel rood 
als voor blauw. De perfo
ratiemaat is i3'/2:i4'/4 
(14 tanden horizontaal, 
18 tanden verticaal). De 
papierrestjes zijn aan de 
gomzijde naar links om
geslagen, tegengesteld 
aan de drukrichting. 
Er is niet-fosforescent 
papier van Tullis Russell 
gebruikt; dit papier, dat 
is voorzien van syntheti
sche gom, licht onder de 
ultraviolette niet op, niet 
aan de voorzijde en ook 
niet aan de achterkant. 
Wel zijn - anders dan bij 
de zelfldevers - tijdens cle 
druk fosforbalken aange
bracht die onder de ultra
violette lamp geel oplich
ten en nalichten. 
De zelfl<levende zegels 
waren in offset gedrukt 
bij Joh. Enschedé Security 
Stamp Printing; ze zijn 
voorzien van een slittan-
ding zonder ruimte tus
sen de zegels. De zelfkle
vers hadden artikelnum
mer 224002. 

'MISDRUK' BIJ DE 
PAKKETPOSTZEGELS 

De eerder beschreven 
nieuwe, in klein formaat 
uitgevoerde pakketpost
zegels hebben toch nog 
voor enige commotie ge
zorgd, zowel bij verza
melaars als bij TPG Post 
en haar klanten. 
Wat was het geval? Een 
geslitte horizontale lijn is 
bij (een deel) van de eer
ste serie Pakketzegels 
AVP 5 kg niet aange
bracht. Een afwerkings-
fout, maar geen 'druk
fout' of misdruk. 

^ In het interne TPG-blad 
° Balienieuujs (nummer 33, 
^ 12 augustus) wordt er 
^ voor gewaarschuwd: 

^ 1.3 Pakketzegels AVP 5 KG, 
= misdruk 
^ Op de pakketzegel AVP 5KG 
^ (ALD-Artnr. 93) ontbreelrt de 
2 vouuJrand om het a îjtebeujijs 
"- los te halen. Wanneer u aan de 

J mm balie een pakket met deze pak-
i |y ketzegel m behandehng neemt, 

gaat u als volgt tewerk: 
- laat de klant de voor- en 
achterzijde van de pakketze
gel invullen; 

- verwijder de volledige zegel 
van het ondervel en plak de 
zegel op het pakket; 
- geef het ondervel met de 
adresgegevens terug aan de 
klant. 
Let op: De zegels mogen met 
worden teruggezonden naar 
GNS-WH! 

In Balienieuws nummer 35 
is een aanvullende tekst 
te vinden die betrekking 
heeft op punt 1.3 van 
Balienieuws nummer 33: 

i.8PakketzegelsAVP5KG, 
misdruk 
In Balienieuws 33/2002, 
punt 1.3, bentugem/or-
meerd over de misdruk uan de 
Pakketzegel AVP 5 kg 
(ALD-Artnr. 93). Bij behan
deling van een pakket met 
deze pakketzegel, gaat u te 
werk zoals is beschreven in 
genoemd artikel. Als aanvul
ling op deze instructie geldt 
dat u het ITP barcodenum-
mer op het ondervel vermeldt. 

In de optiek van TPG Post 
ging het om het ontbre
ken van een tweede(!) 
slitlijn tussen het 
(optionele) adresetiket -

'gegevens geadresseer
de' - en het barcodenum
merstrookje helemaal 
bovenaan. Deze slitlijn 
ontbreekt bij alle zegels 
AVP 5kg van de eerste 
serie. 
Wat verzamelaars ont
dekt hadden en wat TPG 
niet wist was dat de eer
ste slitlijn, direct boven 
het rode middengedeelte, 
ook wel eens ontbrak. 
Met andere woorden - er 
was in die gevallen in het 
geheel geen slitlijn aan
wezig. We dachten dat de 
berichten in Balienieuws 
betrekking hadden op 
deze 'misdruk'... Een 
misverstand! 
Bij de gehele eerste serie 
Pakketzegels AVP 5 kg 
ontbreekt een tweede 
slitlijn tussen het (optio
nele) adresetiket en het 
barcodenummerstrookje! 
Als deze tweede slitlijn 
ontbreekt zitten het bar-
codenummer en het (op
tioneel) adresetiket in
derdaad aan elkaar vast. 
En dat is lastig als het 
adresetiket gebruikt 
moet worden voor de 
adressering van het pakket. 

Dan heeft de afzender geen 
barcodenummer meer! 
Samenvattend: Er had een 
tweede slitlijn moeten 
komen, zodat de voor
kant in drie delen kan 
worden gesplitst en dat is 
tot op heden helemaal 
nog niet gerealiseerd... 
Een nieuwe druk, nu bij 
Lijnco in Groningen, 
moet dat mogelijk ma
ken, zo deelde de heer F. 
Sieben van TPG Post mee. 
Als de pakketzegel-AVP 
is uitgevoerd meteen 
tweede slitlijn zijn er 
twee mogelijkheden: 
I. Als de naam- en adres
gegevens al met een stift 
o.i.d. op het pakket staan 
vermeld, behoeft de af
zender het (optionele) 
adresetiket niet meer in 
te vullen op dit deel van 
de pakketzegel; de 
NAW-gegevens staan dan 
al op het pakket. Op de 
voor of achterzijde van de 
pakketzegel kan de 
afzender nogmaals de 
naam- en adresgegevens 
invullen ten behoeve van 
zijn eigen administratie 
of voor de Track & Trace-
mogelijkheid; 

2. Als men wel gebruik 
wil maken van het (optio
nele) adresetiket dan ver
meldt de afzender hierop 
de naam- en adresgege
vens. De afzender kan de 
gegevens ten behoeve van 
zijn eigen administratie 
ook nog een keer extra op 
de achterzijde invullen. 
Van de 'dubbele misdruk' 
ken ik alleen Pakket
zegels AVP 5 kg met een 
individueel barcodenum
mer dat begint met 
'0039' of'0119'. Zegels 
met één slitlijn trof ik aan 
met barcodes die begin
nen met '0022', '0084', 
'0098', '0102', '0120' en 
'0152'. Zit er systeem in? 
'0039', 'oiig', misschien 
ook '0079', '0159'? 

De 20 kg AVG zegels zijn 
goed afgewerkt. Een 
tweede slitlijn is op het 
ontwerp van alle 
AVG-pakketzegels niet 
van toepassing. Deze ze
gels beschikken niet over 
een optioneel adresetiket 
(bestemd voor het pak
ket). Reden: het bovenste 
deel 'pakket t/m 20 kilo 
verzonden aan' voor het 

http://wvvw.xs4all.nl/


A CONTINUING STORY: 
DE PROVINCIEZEGELBLOKKEN 
Begin 2002 waren de 
provinciezegelblokken al 
gedrukt; dat was gebeurd 
in vellen van drie bij drie 
blokken (in totaal dus 
negen blokken per 
drukvel). Dat de vellen be
gin dit jaar al gereed lagen 
blijkt uit de data die op de 
modelvellen in het 
Museum voor Com
municatie zijn vermeld: 

24januan 2002: 
een vel met 3X Friesland 
(i=boven), 3X Noord-
Holland (3=midden) en 
3X Drente (2=onder); 

i^februan 2002: 
een vel met 3X Gelder
land (4=boven), 3X 
Noord-Brabant (5=mid-
den) en 3X Groningen 
(6=onder); 

2oJebruari 2002: 
een vel met 3X Limburg 
(9=boven), 3X Utrecht 
(8=midden) en 3X Zuid-
Holland (7=onder); 

13 maart 2002: 
een vel met 3X Flevoland 
(12= boven), 3XZeeland 
(11= midden) en 3X Over
ijssel (io=onder): 

10 april 2002: 
een vel met negenmaal 
'Twaalf Provincies' 

invullen van de 
NAW-gegevens is in 
combinatie met bovenste 
numerieke barcodenum-
mer bestemd voor admi
nistratiedoeleinden van 
de - meestal zakelijke -
afzender (bijvoorbeeld 
voor Track & Trace). Het is 
niet bestemd voor het 
pakket. 

Aangezien de AVG-zegel 
een zakelijke (BTW) 
zegel is of in combinatie 
met een verzendbiljet 
voor aanvullende dien
sten (PS6077) wordt ge
bruikt, is een extra 
(optioneel) adresetiket 
(bestemd voor het pak
ket) niet noodzakelijk, 
aangezien bedrijven 
doorgaans hun eigen 
adresetiketten op pakketten 
plakken of omdat het 
verzendbiljet aanvullende 
diensten al over een 
adresetiket beschikt! 
Dank aan de heer 
R. Bollen (Product
manager Pakketservice) 
voor de toelichting op het 
verschil tussen AVP en 
AVGm.b.t. de pakket
zegels. 

(13, 3x drie blokken). 
Volkomen onverwacht 
werden vlak voor hun ge
plande uitgiftedatum 
(16 juli 2002) de Overijssel-
blokken ingetrokken. 
Oorzaak: een spelfout op 
een van de sluitzegels. In 
plaats van 'Sallantse 
Heuvelrug' (met een 't') 
had er 'Sallandse Heuvel
rug' (met een 'd') moeten 
staan. 
Nu was dit foutje peanuts 
vergeleken met de na de 
uitgifte van het Zeeuwse 
blokje ontdekte fout (zie 
verderop). Een spelfout 
kan je ontgaan, bedrijfs
blindheid komt overal 
voor en je moet ter plaat
se goed bekend zijn om 
zo'n fout te ontdekken. 
Desondanks heeft TPG 
Post gemeend de zegels 
te moeten intrekken en 
de al gedrukte blokken te 
laten vernietigen. Het is 
een beslissing die bijzon
der te betreuren valt - niet 
alleen omdat de paniek
reactie nogal kostbare 
consequenties had, maar 
ook omdat het maar om 
een sluitzegel ging. Het 
affiont aan de Friese natie 
om de wettelijk vastge
legde provincienaam 
Fryslan niet te gebruiken 
en de Friese specialiteit 
'sükerbóle' slechts van 
een accent-circonflex op 
de 'u' te voorzien was 
breeduit op de zegels-
zelf te zien. Niettegen
staande dit alles was de 
'hoge kwaliteit' (een term 
van Mediavoorlichting 
van TPG Post) van de 
provincie-blokken toen 
kennelijk nog niet aan de 
orde... 
In allerijl drukte The Hou
se ofQuesta een nieuwe 
oplage Overijsselblok-
ken, ditmaal met de ver

beterde tekst 'Sallandse 
heuvelrug'. Ruim vóór 
Amphilex 2002 begon,al 
op 23 augustus 2002, 
konden de nieuwe blok
ken in omloop worden 
gebracht. Petje af voor 
deze Engelse drukkerij! 

ledere verzamelaar kan 
echter op z'n vingers na
tellen dat er blokken van 
de oorspronkelijke opla
ge moeten zijn achterge
houden en misschien zijn 
ze zelfs al in verzame-
laarshanden terecht ge
komen. De berichten eer
der dit jaar over te vroeg 
verkochte (lees: op dat 
moment nog niet ver
schenen) provincieblok
jes (Internationale Bne/mar-
ken-Messe, Essen) zijn wat 
dat betreft veelzeggend. 
Maar zelfs al zouden alle 
blokken te traceren zijn 
geweest en daadwerkelijk 
zijn vernietigd, dan nog 
is een deel van de oplage 
gebruikt voor het vullen 
van de CollectCards en voor 
het maken van eersteda-
genveloppen. Waarom 
zou je immers 'goede' 
postzegels vernietigen? 
Een beetje filatelist gaat 
dan op zoek. 
Wie in 'Filatelie' van sep
tember goed naar de af
gebeelde blokken 'Over
ijssel' en '12 provincies' 
heeft gekeken zal het 
kleurverschil zien bij de 
beide horizontale balken: 
donkerblauw tegen vaal
blauw. Voor de tweede 
oplage Overijssel-blok
ken is duidelijk uitge
gaan van de kleurstelling 
van de zegel in het blokje 
'Twaalf provincies'. En 
waar komen we de don
kerblauwe kleur tegen? 
Bij de zegels in de Collect
Cards en op de eerstedag-
enveloppen! 
Een extra kenmerk is te 
zien bij de fosforbalken. 

Kleurverschillen ucrraden de herkomst uan de Ovenpselzegels Links een ze^el uit 
een CollectCard, deze uersie, aß<omstig uit de ueiletjes met de spelfout, uierd ook op 
Jdc's en muntenueloppen gebruikt Midden een ze^el uit het uiteindelijk versche
nen, aecorri^eerde velletje Rechts, een exemplaar uit het dertiende velletje De don
kere kleur van het Imker exemplaar valt^oed op 

De verticale fosforbalk 
heeft aan de rechterkant 
een vrij scherpe verticale 
'richel' - een onderbre
king in de fosforlaag plus 
droogkorrels. Met een 
goede loep is de fosfor
balk duidelijk zichtbaar, 
net als de 'droogkorrels' 
(de fosforbalk moest in 
een aparte drukgang 
worden aangebracht en 
ten behoeve van het dro
gen werden er speciale 
korrels op de drukvellen 
gestrooid). Alle door 
The House oJQuesta 
vervaardigde zegels in 
offset die zijn voorzien 
van fosforbalken verto
nen dit verschijnsel. Mijn 
eerdere veronderstelling 
dat de korrels iets te ma
ken hadden met de geur 
van de zomerzegels was 
dus onjuist. 

Op het blokje 'Twaalf 
Provincies' en op het 
Overijssel-blok zijn de 
fosforbalken veel lichter 
aangebracht en is de 
scherpe richel afwezig; 
ook zijn er minder kor
rels aanwezig. De Over
ijssel-zegels van de 
CollectCards en van de eer-
stedagenveloppen heb
ben alle de scherpe richel 
en de andere kenmerken 
van de fosforbalk. 
Voor de specialist is er 
dus sprake van drie dui
delijk van elkaar verschil-

Drie 'producten', voorzien van de donkere variant van de Overijsselze^el muntenvelop, eersteda^envelop en CollectCard 

lende Overijssel zegels: 
a. de zegel uit de eerste 
oplage: maximaal 5.000 
postfrisse exemplaren 
(CollectCards) en 
20o.ooo(?) gebruikte ze
gels (eerstedagenvelop-
pen); 
b. de zegel uit het defini
tieve Overijssel-blok. 
c. de zegel uit het der
tiende blok, die qua kleur 
iets van de definitieve 
blokken afwijkt en voor
zien is van blanco linker-
tanden vanwege de aan
grenzende blanco sluit
zegels: maximaal 
900.000 exemplaren; 

Maar de grootste schok 
moest nog komen. De ze
gels van het op 30 juli 
2002 verschenen Zee
land-blok bleken een 
foutieve liedtekst te be
vatten. Wat was er ge
beurd? Het adagium Luc-
tor et Emerflo ('ik worstel 
en kom boven') - toch 
een spreuk die de meeste 
Nederlanders wel kennen 
- vonden de ontzette 
Zeeuwen terug als ik u;ord 
moedifl en ontzuiem. Voor 
de Zeeuwen wellicht om 
moedeloos van te wor
den. Het blok had on
middellijk ingetrokken 
moeten worden, maar in 
dit geval speelde het be
grip 'kwaliteit' kennelijk 
niet zo'n grote rol. 
Al eerder heb ik het be
leid met betrekking tot 
deze blokken op de kor
rel genomen. Speculan
ten hebben mooi hun 
slag kunnen slaan (TPG 
Post wordt bedankt!) zo
dat woekerprijzen - zoals 
€27.50 voor een Zeeland-
blok (nominaal €4.68 
euro) mogelijk werden. 
Voor echte verzamelaars 
een bittere pil, maar wel
licht kan dit speculatieve 
gedrag - net als enkele 
tientallen jaren geleden -
de filatelie weer nieuwe 
adem inblazen! En wie 
weet zijn de Provincie-
blokken (geschatte bruto 
omzet ca. tien miljoen 
euro) wel gebruikt om er 
de geslaagde Amphilex 
2002 mee te bekostigen... 

741 



sr
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 

KLM 
Een afdruk van het stem
pel van de eerste vlucht 
van Amsterdam naar 
Abuja (16 augustus jl.) 
kan ik u nu tonen: 

I e v l u c h t KLM 
Amsterdam 

15 augustus 2002 

Helaas ontvingen we veel 
te laat het bericht van de 
nieuwe KLMverbinding 
van Aberdeen naar Sta
vanger, die op 25 augus
tus jl. startte; er werd ge
vlogen met een toestel 
van het type F70. 
Wel tijdig binnen was het 
nieuws dat er op 30 

maart 2003 weer een aan
tal nieuwe KLMbestem
mingen in Noorwegen bij 
zullen komen. Zo zal de 
KLM met een toestel van 
het type F70 van Amster
dam naar Trondheim 
gaan vliegen. 

CROSSAIR 
Zo is het er en zo is het er 
niet meer (niet alleen bij 
Crossair overigens; zie bij
voorbeeld de tekst onder 
het kopje Sivissair). Op 30 
maart 2002 was er voor 
het laatst een Crossair
vlucht tussen Zürich en 
Dublin met aan boord 
zowel Zwitserse, Liech
tensteinse en UNOpost 
[afbeelding i] . 

CSA 
Dankzij mijn Tsjechische 
correspondent kwam de 
nieuwtjesdienstvan 'De 
Vliegende Hollander' in 

het bezit van een mooie 
envelop die betrekking 
heeft op de Olympische 
Spelen in Salt Lake City 
[2]. Op 29 januari 2002 
was er een vlucht van Bra
tislava via Praag en Adanta 
naar Salt Lake City. Daar
voor werd een toestel van 
het type B747 gebruikt. 

SWISSAIR 
Net als bij Crossair werd 
ook bij Swissair een stuk
je luchtvaartgeschiedenis 
afgesloten. Op i februari 
van dit jaar werd er nog 
Olympische post van Zu
rich naar Salt Lake City 
gevlogen, bestaande uit 
Zwitserse, Liechtenstein
se en UNOpoststukken. 
De vlucht ZürichBuenos 
Aires [3] was de laatste 
vlucht van Swissair; ook 
hier bestond de oogst uit 
Zwitserse, Liechtenstein
se en UNOpoststukken. 

PRO JUVENTUTE 
Op 24 mei 2002 werd 
voor de dertigste maal 
een zogenoemde Lujt
schijfpostfflhrt voor de 
stichting Pro Juventute 
gehouden met aan boord 
Oostenrijkse en UNO
post [4]. 
Op 30 juni van dit jaar 
was er ter gelegenheid 
van het feit dat de Oos
tenrijkse Schilling van de 
postzegel verdween een 
aparte vaart. 

BALLONPOST 
Poolse ballonpost zien 
we eigenlijk maar weinig, 
vandaar dat we er hier 
een voorbeeld van laten 
zien [5]. 

ZEPPELIN 
Wat de Oostenrijkers met 
hun Pro Juuentutevaart de
den (zie hierboven), werd 
ook in Duitsland gedaan. 

Ter gelegenheid van de 
verdwijning van de mark 
van de Duitse postzegels 
was er op 30 juni 2002 
een speciale vaart. 
Liechtensteinse Zeppe
linpost kom je niet elke 
dag tegen, maar op 10 au
gustus 2002 was dan 
toch een vaart van Vaduz 
naar Alterhein in Zwit
serland [6] gepland. He
laas ging de vaart in ver
band met het slechte 
weer niet door. 

NAAR HET AVIODOME 
Ook dit jaar wordt weer 
een Dag van de Aerofila
telie georganiseerd. Deze 
eenenveertigste editie 
wordt  net als voorheen 
gehouden in het Aviodo
me op Schiphol. U bent 
er op 26 en 27 oktober 
aanstaande van harte 
welkom. Uw rubriekre
dacteur zal er ook zijn. 

# CROSSAIR 
crossairi 

(M 
O 
O 

00 
t^ 

■a 
Letzter Kurzs t recken f lug ^ 
mi t Luf tpos t co 

Z ü r i c h  D u b l i n . ^ 
Phiiatelisien Club Swissair 
Poste restante 
OuUIn Airport Ireland 

as«* REPU»!« 

Herrn 
Hans Dekker 
P.O.Box 157 
2640 AD Pijnacker 
Holandsko-Ifederland 
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^ Ä ^ ö ^ uit haar voe^ 
Onze zeer Grote Najaarsveiling 

wordt gehouden op 11,12 en 13 november 2002 
in het Europahotel te Scheveningen. 

Één van de grootste en belangrijkste veilingen 
uit onze 83-jarige geschiedenis. 

Een groot aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen, o.a.: 
* Een belangrijke klassieke afdeling postfris Nederland en O.R. 1872-1940; 
* Honderden betere nummers Buitenland; 
* Een gigantische afdeling collecties, partijen en kavels in dozen. 

Gezien het enorme aanbod op deze veiling adviseren wij u in een vroeg stadium gebruik te maken van de kijkdagen 

Vrijdag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Maandag 
Dinsdag 

Kijkgelegenheid op ons kantoor Noordeinde 41 te 's-Gravenhage 
25-10-2002 van 10.00-17.00 uur 
28-10-2002 van 10.00-17.00 uur 
29-10-2002 van 10.00-17.00 uur 
30-10-2002 van 10.00-17.00 uur 
31-10-2002 van 10.00-17.00 uur 

1-11-2002 van 10.00-17.00 uur 
4-11-2002 van 10.00-17.00 uur 
5-11-2002 van 10.00-17.00 uur 

Woensdag 6-11-2002 van 10.00-17.00 uur 
Donderdag 7-11-2002 van 10.00-21.00 uur 
Vrijdag 8-11-2002 van 10.00-17.00 uur 
Zaterdag 9-11 -2002 van 10.00-16.00 uur 
Zondag 10-11-2002 van 10.00-16.00 uur 

Tevens (beperkt) kijkgelegenheid in de veilingzaal. 
Een gratis catalogus met uitgebreide 

fotobijlage ligt voor u klaar! 

Voor onze volgende veiling, die in het voorjaar 2003 wordt gehouden kunt u dagelijks 
materiaal inleveren, ook tijdens kijk- en veilingdagen.Voor grote objecten bezoeken wij u 

desgewenst thuis of in de kluis. Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 
070 - 3647957 

/^^r^m\ 
(*f̂ ..y jij 

^^M^ Ri'öT 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

^ im ÏÏC i j 1 r) 
^ly London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


POSTZEGELFEEST AMPHILEX 2002 
TROK DUIZENDEN NAAR DE RAI 

Het plezier in het verzamelen lijkt weer te zijn teruggekeerd 

De ME kwam er niet aan te pas 
en er viel nauwelijks een onver
togen woord. De emoties ble
ven beperkt tot een verhoogde 
hartslag bij het aanschouwen 
van de blauwe Mauritius uit de 
collectie van de Engelse konin
gin, het 'vinden' van dat ene 
ontbrekende zegeltje of het aan
schaffen van dat prachtige brief
je met die schaarse frankering. 
Ingetogen opwinding en toch 
veel stralende gezichten. Een 
impressie van vijf dagen post-
zegelplezier... 

Donderdag 29 augustus. Tij
dens dezelaatste dag van voor
bereidingen, worden op allerlei 
fronten in de RAI afrondende 
werkzaamheden uitgevoerd en 
kunnen de stands in de Holland 
Hal worden ingericht. 
Een geschikt moment om enke
le handelaren te spreken. Zodra 
morgen de deuren voor het pu
bliek opengaan hebben zij be
slist geen tijd meer voor pers
en kletspraatjes... 

Ronald Bouscher (55), postzegel
handelaar, of zoals hij zichzelf 
noemt, professioneel 
p^/7ote//st:'Ik verwacht veel be
zoekers en een goede beurs, 
hoewel de kooplust van het pu
bliek altijd moet worden afge
wacht. Gelukkig hebben de ge
daalde koersen op de effecten-

T E K S T EN F O T O ' S : P A U L V A K B E E K , W A D D I N X V E E N 

Zo'n vijftigduizend enthousiaste filatelisten bezochten de 

megamanifestatie Amphilex 2002 in de Amsterdamse RAI. 

Voor en tijdens de beurs sprak Paul van Beek met 

handelaren, veilinghouders, medewerkers en 

bezoekers. Het resultaat vindt u hieronder. 

beurs en de wat kwakkelende 
economie tot nu toe nog geen 
weerslag op de omzet gehad. 
De gedachte aan een plotselin
ge calamiteit zorgt bij dit soort 
gelegenheden altijd voor een 
klein zwaardje van Damocles in 
mijn achterhoofd. Misschien 
omdat ik het al eerder mee
maakte. Voor de januaribeurs 

van Huizen plaatste ik eens, bij 
wijze van kostbaar visitekaartje, 
een advertentie van twaalf pagi
na's in 'Filatelie'. Toen brak 
plotseling de Golfoorlog uit en 
ik verkocht niets! Voor zover de 
mensen wat wilden kopen 
stond hun hoofd er niet echt 
naar. Bovendien waren de ver
bindingen slecht; veel buiten
landse verzamelaars konden 
geen vlucht naar Nederland krij
gen.' 
'Wat mijn doel is voor de ko
mende dagen? Ik hoop veel 
nieuwe contacten op te doen. Ik 
werk vanuit huis en krijg niet ie
dere klant over de lage drempel. 
Sommigen voelen ten onrechte 
de verplichting om iets te ko
pen. Op een beurs als deze, 
waar ik helaas maar een klein 
deel van mijn voorraad kan to
nen, voelt die categorie zich 
toch meer op z'n gemak. Aan 
mij de taak om de laatste 
schroom weg te nemen.' Ro
nald, wiens stand zich bevindt 

in een decor van grachtenpand
jes, vindt de organisatie van het 
evenement 'vooralsnog' uitste
kend. 

We stappen de gracht weer op 
en ook de buurstand blijkt al be
mand: 

Frank Banke (41), een van oor
sprong Deense Postzegelhan
delaar uit het Belgische Tervu-
ren: 'Ik handel in Denemarken 
en gebieden, zowel zegels als 
brieven. Daarnaast ben ik geïn
teresseerd in klassiek materiaal 
van heel Scandinavië. Mijn doel 
voor de komende vijf dagen is 
het leggen van nieuwe contac
ten met verzamelaars en colle
ga's. Verkopen is bijzaak, want 
ik heb maar een deel van mijn 
voorraad mee kunnen nemen. 
Als het goed is komt de omzet 
later. Ik kwam op mijn zestien
de in de postzegelwereld te
recht en heb lange tijd gewerkt 
bij 'Robert Bechsgaard', de 
grootste postzegelhandel van 
Denemarken. Later werd ik de 

rechterhand van Eric Paaske-
sen, die ook in Tervuren woon
de. Ik heb heel veel van hem ge
leerd. Helaas is hij enigejaren 
geleden op vrij jonge leeftijd 
overleden. Samen hebben we 
enkele handboeken en catalogi 
geredigeerd, onder andere het 
DAKA nandboek. Dat doe ik nu 
alleen. Vanaf 1999 heb ik met 
zijn klantenbestand de zaak in 
mijn eentje voortgezet.' 

Niet alleen postzegelhandela
ren, maar OK veilinghouders 
zijn druk bezig met de inrich
ting van hun Amphilex-stand. 



Hans Lichtendahl, directeur van 
Rietdijk veilingen: 'Onze inten
tie voor Amphilex is om ieder
een die belangstelling heeft 
voor het veilingwezen zo per
soonlijk mogelijk in te lichten 
over onze manier van werken. 
Dat geldt uiteraard zowel voor 
potentiële kopers als voor ver
kopers, waarbij het ons niet di
rect uitmaakt of de contacten 
nu dan wel later tot zaken lei
den. We willen onder andere 
duidelijk maken, dat het Rietdijk 
niet alleen gaat om topstukken 
of volledige collecties. Verzame
laars kunnen ons ook raadple
gen als zij een deel van hun col
lectie willen verkopen. Natuur
lijk zullen we de komende da
gen veel bestaande relaties ont
moeten en dat maakt het extra 
gezellig. We staan uitaard altijd 
open voor opbouwende kritiek. 
Dat houdt ons scherp. Daar
naast zijn de contacten met an
dere standhouders belangrijk. 
Je wisselt gegevens uit en krijgt 
daardoor weer nieuwe ideeën. 
Een nadeel is dat zo'n grote, 
meerdaagse beurs ons team 
veel tijd kost. En die kunnen we 
niet altijd goed missen. Maar 
als de bezoekers morgen een
maal binnenstromen, dan staan 
we daar niet meer bij stil. Dan 
zetten we alles opzij en krijgt ie
dereen onze volle aandacht. 
Ons filatelistische jachtinstinct 
houdt ons moeiteloos vijf da
gen op de been.' 

Tot slot van deze kleine parade 
van professionals ontmoeten 
wij in de handelarenhal een 
echtpaar, dat altijd samen heeft 
geopereerd. 

Klaas (6n) en Wil Lipsius (62), 
Postzegelhandel Filcon. Klaas 
Lipsius: 'We zijn gespeciali
seerd in Nederland en gebieden 
en hadden niet eerder een 
stand op beurzen, totdat ze ons 
een keer vroegen voor Loos-
drecht. Sindsdien zijn we er al
tijd bij; we vinden het leuk om 
in deze tijd van telefoon en in
ternet weer eens echte gezich
ten te zien. Het doet me een 
beetje denken aan vroeger, toen 
ik de hele dag langs de weg zat 
en veel persoonlijke contacten 
onderhield met de klanten, je 

kon overal makkelijk komen, 
ook in de grote steden. Moet je 
nu eens komen met al die files, 
parkeermeters en wielklem
men! De contacten mis ik, het 
rijden eerlijk gezegd niet. De 
laatste jaren dat we nog actief 
zijn, willen we graag leuke din
gen doen. Hier is het gezellig en 
je blijft ondertussen op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelin
gen. De héle handel is immers 
aanwezig. De verwachtingen 
zijn niet al te hoog gespannen, 
maar die voorzichtigheid is een 
karaktertrek. In de praktijk valt 
het altijd mee. Misschien dat de 

gewone consument zijn hand 
op de knip houdt, maar een ver
zamelaar geeft desnoods zijn 
laatste cent uit. Dat is mij vroe
ger ook wel eens gebeurd!' Wil 
Lipsius moet er hard om lachen 
- daar weet ze nog een anekdote 
over. Ze belooft hem te bewa
ren voor een volgende gelegen
heid. 

In de Randstadhal, het tentoon
stellingsgedeelte, zijn vrijwilli
gers nog bezig met het ophan
gen van de collecties in kaders. 

Harry Hondius (65) en Gerard 
Crootveld (51), beiden filatelist 
en lid van Hollandia Amster
dam. Harry Hondius: 'Ik verza
mel al bijna zestig jaar. Neder
landse treinbrieven en Duits
land hebben mijn speciale be
langstelling. Ter ondersteuning 
van de organisatie ofiFer ik enke
le dagen van mijn vrije tijd op 
en daar heb ik tot nu toe geen 
spijt van. Onze taak - het op

hangen van collecties van bui
tenlandse exposanten - is leer
zaam, omdat je kunt zien op 
welke wijze ze zijn opgezet. Het 
helpt je om kritisch naar je ei
gen verzameling te kijken. Ik 
heb inmiddels besloten om ook 
te gaan exposeren. De respons 
van medeverzamelaars werkt 
stimulerend en je doet ook 
nieuwe sociale contacten op. 
Mijn te grote collectie Duitsland 
zal ik moeten inkrimpen om de 
rest mooier en interessanter te 
kunnen maken.' 
Gerard Grootveld: 'Het willen 
tentoonstellen van je verzame
ling verandert volgens mij de 
wijze waarop je de filatelie be
nadert. Je verzamelwoede 
wordt in betere banen geleid. 
Als je namelijk niet oppast 
wordt je collectie breder en bre
der, totdat je door de bomen 
het bos niet meer ziet. Een ten
toonstellingscollectie vertelt in 
de regel een verhaal, je wordt 
dus min of meer gedwongen 
om je collectie te beperken tot 
de items die dit verhaal kunnen 
illustreren. Door die beperking 
ontstaat op natuurlijke wijze 
een verdere verdieping in de 
materie.' 

Vrijdag 30 augustus. De RAI 
opent zijn deuren voor het pu
bliek, Amphilex 2002 is begon
nen. Duizenden bezoekers stro
men naar binnen en binnen een 
halfuur is het op veel plaatsen 
een drukte van belang. Ook al 
zijn de meeste scholen weer be
gonnen, de postzegelhoek voor 
de jeugd,/wd/or Plaza, wordt 
toch redelijk bezocht. 

Gerde Boo (60), filatelist en 
hoofdcoördinator Junior Plaza: 
'Morgen wordt het nog veel 
drukker, dan komen de kinde
ren met bussen tegelijk.Jwn/or 
Plaza is een initiatief van Jeugd-
filatelie Nederland met als 
hoofddoel om de jeugd van Ne
derland in de filatelie te interes
seren. Een werkgroep van veer
tien mensen zorgt voor de orga
nisatie. Als een vereniging jubi
leert of een tentoonstelling 
houdt kan het bestuur een be
roep op ons doen. Dan komen 
we langs met onze Plaza. Op de 
Amphilex mogen we natuurlijk 

niet ontbreken! Kinderen tot 
een jaar of zestien kunnen uit 
een enorme berg postzegels 
gratis tien exemplaren voor hun 
collectie zoeken. Daarnaast zijn 
er vele insteekboeken met op 
land en thema gesorteerd mate
riaal, waaruit je zegels voor vijf 
cent per stuk kuntlcopen. Ook 
wat duurdere zegels en series 
worden tegen schappelijke prij
zen verkocht en een tombola 
maakt het extra spannend. Het 
materiaal wordt ter beschikking 
gesteld door handelaren en vei
linghouders die wat spulletjes 
overhebben. Ook particulieren 
zijn natuurlijk welkom om con
tact met ons op te nemen als ze 
wat voorjun/or Plaza ter be
schikking willen stellen. Ons te
lefoonnummer is 055-5787263.' 

Alie Vlietstra (11), jeugdfilatelist: 
'Ik verzamel sinds drie jaar 
postzegels. Mijn vader heeft het 
voorbeeld gegeven. Op school 
zijn er niet veel klasgenootjes 

die het ook doen. Dat is wel 
jammer, maar misschien word 
ik wel lid van een jeugdclub. 
Postzegels met vlinders en 
bloemen vind ik het mooist. 
Dat zijn prachtige plaatjes, 
maar ik spaar ook Nederland. 
Mijn verzameling zit in insteek
boeken. Ik ga zo nog wat post
zegels met vlinders uitzoeken. 
Het is hier erg leuk.' 

Bas Veenvliet (11), jeugdfilate
list: 'Toen ik zeven jaar was 
kwam er een man op school die 
vertelde over postzegels. Ieder
een in de klas kreeg een zakje 



vol. Ik heb ze in een boekje ge
daan en dat was het begin van 
mijn verzameling. Nu heb ik 
tien boeken vol met dieren en 
Nederland. Andere postzegels 
bewaar ik om te ruilen. Ik ben 
lid van de jeugdafdeling van de 
club in Soest. Sinds ik postze
gels verzamel heb ik 's winters 
tenminste wat te doen. Ik heb 
het hier best naar mijn zin en ga 
zo weer verder zoeken naar 
nieuwe zegels voor mijn verza
meling.' 

Ook volwassen bezoekers amu
seren zich in de regel uitste
kend. 

Woutjanse (46), filatelist: 'Ik 
verzamel sinds mijn tiende en 
heb mij in de loop er jaren ge
specialiseerd in zegels en brie
ven van de Verenigde Staten. Ik 
ben lid van de American Philate
lic Society en van de Vereniging 
voor USA en Canada filatelie. 
Het is hier goed georganiseerd 
en gezellig druk. Ik ben heel te
vreden over het geheel en vond 
bij een buitenlandse handelaar 
voor mijn collectie zelfs nog 
vijftien FDC's uit het begin van 
de vorige eeuw. Wat mij betreft 
mogen ze dit soort internatio
nale evenementen vaker organi
seren. Het creëert in ieder geval 

een groot aanbod van vers ma
teriaal. Ik ga zo naar de Rand-
stadhal om ideeën op te doen, 
omdat ik overweeg om een deel 
van mijn collectie tentoonstel
lingsrijp te maken. Tot nu toe 
heb ik er alleen in verenigings
verband wat van laten zien. Een 

gezond stukje exhibitionisme 
kan volgens mij geen kwaad. 
Het lijkt me leuk om eens met 
je collectie te pronken en even
tueel een bekroning te krijgen 
voor al de energie die je er in 
hebt gestopt. En dat hoeft echt 
geen goud te zijn. Bovendien is 
net volgens mij dé manier om 
nieuwe contacten op te doen.' 

Zaterdag 31 augustus. Ook van
daag is net weer behoorlijk druk 
in de diverse hallen. De stem
ming zit er goed in en er wor
den opnieuw positieve geluiden 
genoteerd. 

Nellie Kruijssem (57), filatelist: 
'Eind jaren zeventig ben ik er
mee begonnen; mijn man ver
zamelde al langer. Het is een 
gezellige liefhebberij en je leert 
er veel van, onder andere de di
verse valuta. Ik heb speciale be
langstelling voor Nederland, 
Engeland, China en de postze
gels met lady Diana. We zijn lid 
van zeven verenigingen en mi
nimaal twee dagen per week 
druk in de weer met onze hob
by. Het sociale aspect speelt 
een belangrijke rol. Dit evene
ment is prima georganiseerd. 
Het kan zich zonder meer me
ten met andere internationale 
tentoonstellingen, zoals die van 

Londen, die we twee jaar gele
den bezochten. We hebben wat 
nieuw/tjes gekocht bij de pos-
tadministraties van China en 
Hongkong en gaan nog op 
jacht naar andere aanvullingen 
voor onze collecties.' 

Simon (64) en Charlotte Dijkstra 
(8), filatelisten. Simon Dijkstra: 
'Op mijn zesde ging ik al naar 
de haven van Harlingen om 
postzegels te vragen aan de 
buitenlandse zeelui. Have you 
stamps for me, S/r? was het eer
ste zinnetje Engels dat ik leerde. 
Ik kreeg de vreemdste zegels en 
was meteen verkocht. Langza
merhand heb ik mij volledig ge

richt op Engeland en Koloniën, 
speciaal Malta, George VI en 
Malaysia. Amphilex is een schit
terend evenement, dat excellent 
is georganiseerd; het doet zeker 
niet onder voor de Londense te
genhanger, waar ik al drie keer 
geweest ben. Ik heb vier leuke 
brieven van Malta voor mijn 
collectie gevonden en beman 
tussendoor de stand van Stu
diegroep Britannia, waarvan ik 
bestuurslid ben. We hebben al 
heel wat nieuwe leden inge
schreven en dat verheugt me. 
Daarnaast geniet ik van het ten
toongestelde materiaal. Vooral 

de collectie 'Hongkong gebruikt 
in China' van Kurt Jensen heeft 
een enorme indruk op ons ge
maakt.' 
Terwijl Simon's zoon, die 
Hongkong verzamelt, dit be
aamt en de inwendige mens 
versterkt wil de derde generatie 
Dijkstra, de achtjarige Charlot
te, best een one-liner ower haar 
hobby kwijt: 'Ik verzamel al 
twee jaar postzegels met paar
den en over het circus en ik vind 
ze heel mooi.' Trots toont ze 
haar bijna voile filatelistische 
paspoort. Hierin heeft ze een 
aantal bij haar collectie passen
de postzegels geplakt, die door 
de betreffende postadministra-
ties zijn afgestempeld. 

Tijd voor een eindindruk. Als we 
afgaan op de enthousiaste reac
ties van de deelnemers en be
zoekers van Amphilex 2002 kun
nen we spreken van een bijzon
der geslaagd evenement. 
Het was verheugend om te zien 
dat, in schril contrast met vori
ge gelegenheden, ook de ten
toonstellingshal opvallend goed 
werd bezocht, je zou hieruit 
voorzichtig de conclusie kun
nen trekken dat het aantal ver
zamelaars weliswaar wat is ge
daald, maar dat overgeblevenen 
zich steeds serieuzer met de fi
latelie bezighouden. 
Daarnaast was de jeugd in gro
ten getale aanwezig en dat kan 
op den duur zeker leiden tot 
nieuwe impulsen voor de filate
lie en verjonging van het verza
melaarsbestand. De toekomst 
zal het ons leren. 
De organisatie van Amphilex 
2002 verdient in ieder geval een 
dikke acht. Ere wie ere toekomt! 
Zoals we in het speciale Amphi-
lex-nummervan 'Filatelie' 
(juli/augustus jl.) al schreven 
wilde het scheidende 'organisa
tie-echtpaar' Wim en As Hoog-
lugt graag de kroon op zijn werk 
zetten. En dat is ze gelukt! 

' Zo'n 50.000 mensen trokken op de vijf dagen 
durende Amphilex 2002 door de drie RAI-hallen 
die voor dit evenement waren gereserveerd. Al
leen al door dat aantal mag van een succes wor
den gesproken. En mochten bezoekersaantallen 
op u geen indruk maken, dan verwijzen we naar 
de impressie die Paul van Beek van de beurs 
maakte (zie boven). 
Nu kon de verzamelaarswereld ook wel een suc
cesje gebruiken, want na Filacept 88 werden de 
berichten van het tentoonstellingsfront somber
der van toon. Maar in Amsterdam was het geluk
kig weer druk, gezellig en vooral enerverend, niet 
in de laatste plaats doordat de Provincievelletjes 
(hoe bekritiseerd ook door sommigen) leven in 
de brouwerij brachten. Een ongewoon gezicht: fi
latelisten die 'ouderwets' zaten te ruilen. 
Amphilex 2002 was ook in andere zin een wat af 
wijkende tentoonstelling: sterker dan voorheen 
beheersten de posterijen - lees: TPC Post - de or
ganisatie. Sceptici die vooraf de vrees uitspraken 
dat de minder prominente rol van handel en ver
zamelaarswereld tot ongewenste effecten, zo 
niet tot een mislukking zou leiden, kregen geen 
gelijk. Integendeel: zonder te overdrijven kunnen 

(^ we stellen dat TPC Post de klus - met uitzonde
ring van wellicht een onbeduidend smetje hier of 
daar - vlekkeloos heeft georganiseerd. Zonder al 

O die enthousiast werkende handelaren en belan
geloos opererende vrijwilligers tekort te willen 

_p doen moet worden gezegd dat de medewerkers 
^ van TPC Post hun mannetje en vrouwtje ston

den. Ze zullen daarbij ongetwijfeld te maken heb-
—» ben gekregen met de eigenaardigheden die aan 
^ verzamelaars en de verzamelaarswereld kleven, 

maar ze hebben zich daardoor niet laten ont-
l-j., moedigen of er in ieder geval niets van laten mer

ken. Ze deden wat ze beloofd hadden: ze lever
den een prima beurs af De ruim 3 miljoen euro 
die ter beschikking stond zal zeker hebben gehol
pen bij het organiseren van en het reclame ma
ken voor het evenement, maar het was uiteinde
lijk de enthousiaste menskracht die het 'm deed. 
Filatelisten en verzamelaars volgen TPC Post 

^ vaak kritisch. Dat mèg. Maar dan vereist de spor-
tiviteit dat er, als er - zoals bij de organisatie van 
Amphilex 2002 het geval was - iets groots en iets 
goeds verricht wordt, ook eens een schouder
klopje wordt uitgedeeld. Bij deze. 

Redactie Filatelie 



Naar de meest 
uitgebreide 

postzegelwinkel op 
internet! 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

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

ten met verkoopprijzen of inruilprij

zen vrijwel alle leverbare catalogi, 
albums, benodigdheden, nieuvi/e uit

gaven zonder abonnement uit voor

raad leverbaar, speciale kin

derpagina's etc 
Post en winkeladres 
Kloosterstraat 19/21, 
2021 VJ Haarlem, 
tel 0235272136, 
fax 0235272753, 

email info@postb8eld nl 

' / /»♦^ 
41 e DAG van de 

AEROFILATELIE 2002 
Luchtposttentoonstelling in het Luchtvaartmuseum 
Aviodome  Schiphol 26 en 27 oktober 2002. 
De tentoonstelling staat in het teken van de postduif. 
Openingstijden: 26 en 27 oktober 2002 10 0017 00 uur 
Op 26 oktober 2002 de 41e Dag van de Aerofilatelie met 
speciale enveloppen voorzien van PTTstempel 
Klem kabinet en FDCformaat 
Twee gefrankeerd en gestempelde enveloppen € 3,
Bestelling: Postgiro 402 6281 n v "De Vliegende Hollander" 

Postbus 157, 2640 AD Pijnacker Tel 0153617845 

Postzegelhandel De Viking 
Voor al uw nieuwtjesatxjnnementen (zowel voor uw 
landenverzameling als voor uw motief verzameling) 

bent u hier op het juiste adres. 

U mist geen enkele uitgifte! 

O o k oudere uitgi f ten zijn leverbaar. 
Stuur u w mancoi i jst . 

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon: 030273 30 30. Fax: 030600 08 65. 

email: wim.hoei jenbos@wxs.n l 
Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

KWALITEIT. ZEKERHEID EN DEGELIJKHEID 
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

KP SERIE, VDS KL. II, CEN KL. II EN EURO KL. il 
WAARDEBERGING TOT € 203.000,00 
(te overleggen met uw verzekeraar) 
Volgens lijst inbraakwerende Safes en kluisdeuren van het NCP 
Zie www nep nl, link criminaliteitspreventie, link lijst inbraakwerende Safes 
en Kluisdeuren 

Model 
KP-5 
KP-6 
KP-8 
KP 9 
KP-11 
KP-12 
KP-15 
KP 16 
KP-18 

Afmetingen in mm 
535x542x530 
630x572x570 
800x572x579 
940x542x530 
1170x572x570 
1290x682x640 
1520x682x640 
1660x682x640 
1800x682x640 

gewicht 
300 
370 
450 
470 
620 
820 
940 
1010 
1090 

Extra aanbiedingen uit onze showroom: 
KP5 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl II 
KP 9 met elektronisch cijferslot Combogard 
KP12 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl II 
KP12 met cijferslot Lagard VdS kl II 
KP 15 met dubbelbaardsleutel Mauer VdS kl II 

Kijk voor extra aanbiedingen op www.kluis.com 
§ä HUNTE5I 

SAFES 

KPKLUIS 

Kelvinstraat 19 
7575 AB Oldenzaal 
Tel 0541 522315 
Fax 0541 522190 
hunter@kluis com 
www kluis com 
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In de vorige twee afleve
ringen van deze rubrie
ken ging het over de 
postzegel en over de af
stempeling; nu besteden 
we aandacht aan de 
prentbriefkaart. Het is 
een element dat in de 
praktijk voor fouten 
zorgt bij het maken van 
maximumkaarten. 
Een oud voorbeeld vormt 
de - bij mijn weten - eer
ste en enige ' maximum-
kaart' die door de PTT is 
uitgegeven. Ik doel hier 
op afbeelding i: een kaart 
met een Zomerpostzegel 
uit 1959, die als maxi-
mumkaart van de Delta
werken aan de bezoekers 
van de Hamburgse Inter-
posta werd geschonken 
op de 'Holland Dag' op 11 
mei 1959. Een visuele re
latie tussen het postze
gelbeeld en de kaart valt 
niet te ontdekken. 
De meest voorkomende 
fout is dat er gekozen 
wordt voor het simpel
weg vergroten van de 

postzegel (afbeelding 2). 
Deze werkwijze is expli
ciet verboden volgens het 
FlP-reglement voor 
maximafilie. Niettemin 
zijn in het recente verle
den veel van dergelijke 
kaarten gemaakt, al is dit 
wel sterk verminderd. Al
leen in Groot Brittannië 
blijft deze manier van 
verzamelen populair en 
worden zulke uitvergrote 
kaarten (zie afbeelding 3) 
zelfs zonder zegel verza
meld. Dergelijke uitgif
ten plaatsen de maxima
filie in een slecht dag
licht. Andere verboden 
kaarten volgens het FIP-
reglement zijn collages, 
knipsels, particuliere 
foto's en tekeningen. 
Bij de meeste posterijen 
is de kwaliteit van de 
ambtelijke uitgiften 
dankzij de toenemende 
aandacht voor het FlP-re-
glement sterk verbeterd. 
Een aandachtspunt blijft 
de afstempeling. Vaak 
wordt dezelfde afstempe

ling gebruikt voor een 
hele serie verschillende 
zegels. De juiste afbeel
ding van de vuurtoren op 
een kaart uit de serie van 
de Portugese Post uit 
1987 (ajbeeldmg 4) wordt 
tenietgedaan door dezelf
de afstempeling op alle 
vier kaarten van de serie. 
De plaats van afstempe
ling (Lissabon) heeft 
nota bene niets te maken 
met de locatie van elk der 
vuurtorens. De Portugese 
vereniging van maximafi-
listen was - zie ajbeelding 
5 - wèl in staat een goed 
passend stempel te krij
gen. 
Een recent voorbeeld is 
de perfecte kaart uit de 
schitterende serie vuurto
rens van Australië (afbeel
ding 6, zie ook de rubriek 
Thematisch Panorama, 
pagina 482). De serie van 
vier maximumkaarten is 
hetzelfde gestempeld, 
terwijl slechts één toren 
op de vermelde plaats 
(Beacon WA 6472) in het 

stempel kan staan. De 
andere drie kaarten kun
nen zo niet goed zijn. 
Sommige commerciële 
uitgevers van maximum
kaarten letten goed op 
het FlP-reglement. Veel 
uitgevers overtreden ech
ter de regels, waardoor 
een vast abonnement bij 
hen niet aan te raden is. 
Verzamelen staat vrij, 
maar u moet zich wel re
aliseren dat u het meren
deel van zulke kaarten 
niet mag exposeren. Los
se aankopen na zorgvul
dig onderzoek zijn beter; 
op die manier blijven de 
uitgevers met de verkeerd 
gemaakte kaarten zitten 
en vindt er vanzelfselec
tie plaats. 
De beste maximumkaar
ten worden in vereni
gingsverband gemaakt 
en wel van echte prent-
briefl<aarten. In Europa is 
de Franse vereniging Les 
Maximaphiles Franfais de 
oudste en actiefste. Se
dert de oprichting in 

1944 is er een kwalitatief 
hoogstaande uitgifte-
stroom op gang geko
men. Als er geen goede 
kaart of afbeelding kan 
worden gevonden brengt 
men principieel geen 
maximumkaart uit. 
In Nederland brengt de 
nieuwtjesdienst binnen 
de Vereniging voor Kin
derpostzegels en Maxim
afilie ook maximumkaar
ten uit, waarbij scherp 
gelet wordt op het FlP-re-
glement. Als laatste voor
beeld afbeelding 7 met een 
nieuwe zegel uit de per
manente Beatrixserie. Ui
teraard zijn er heel veel 
kaarten van en met Beat
rix, maar alleen deze 
kaart van een schilderij 
gebruikt dezelfde hoofd
kleuren als de postzegel. 
Door deze harmonie en 
door het stempel van de 
Hofstad ontstaat er een 
werkelijk 'maximale' 
kaart. 



Gratis wereldcatalogus in kleur op Internet 
wekelijks bijgewerkt met de nieuwste uitgaven 

freestampcatalogue.com 
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Verhuiskaart: weer 
nieuwe varianten 
Van de verhuiskaart met 
het zegelbeeld '20 voor 
uw verhuizing' (ontwerp 
Max Kisman) blijven 
nieuwe varianten ver
schijnen. Het loont dus 
de moeite om elke kaart 
zorgvuldig te bekijken. 
Zoals al te verwachten 
was, zijn er inmiddels 
setjes van vijf kaarten uit
gebracht waarop het logo 
van PTT Post vervangen 
is door dat van TPG Post. 
In de tekst op de verpak
king staat overal trou
wens nog gewoon 'PTT 
Post'. Laten we eens in de 
gaten houden wanneer 
dat veranderd wordt! 
Maar niet alleen bij de 
complete sets zijn veran
deringen aangebracht, 
ook aan losgescheurde 
kaarten zijn veranderin
gen te zien. Allereerst de 
tanding of doorsteek: de 
nieuwe kaarten hebben 
een duidelijk grovere per
foratie dan de oude. 
Daarnaast licht de fosfor-
balk duidelijk geel op (in 
plaats van wit) en is deze 
balk veel gelijkmatiger 
afgedrukt (bij de oudere 
kaarten is de rechterkant 
van de fosforbalk een 

beetje rafelig). Het for
maat van de vijf kaarten 
(van boven naar onder in 
het setje) is hetzelfde ge
bleven: IOC, g8, 96, 96 en 
94 mm. De tweede kaart 
van boven is vastgelijmd 
aan de omslag. 

Het eerste setje met het 
nieuwe logo werd gemeld 
op 8 augustus 2002. De 
vroegste Stempeldatum 
op een losse kaart met 
grove doorsteek en gele 
fosforbalk is tot nu toe 23 
juli 2002. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
In het voorjaar van 1942 
waren de Japanse troepen 
in hun opmars door Azië 
gevorderd tot Singapore. 
Hierdoor ontstond de 
dreiging van een invasie 
van Australië. Premier 
John Curtin zei tijdens 
een radio-uitzending dat 
de komende 'Slag om 
Australië' het uiterste van 
zijn landgenoten zou ver
gen. Zestig jaar na dato 
werd op 3 september 
2002 een Pre Stamped En-
uelope uitgegeven ter her
innering aan deze 'Slag 
om Australië'. In het ze
gelbeeld (45 c.) wordt 
schematisch de Japanse 

Dear Canadian Collector, 
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dreiging uit 1942 weerge
geven, terwijl links op de 
envelop foto's te zien zijn 
van de verschillende 
krijgsmachtonderdelen 
in actie. De envelop kost 
$ 0,54 en wordt desge
wenst voorzien van een 
eerstedags tempel. 

Canada 
De aanwezigheid van Ca
nada Post op de interna
tionale postzegelbeurs 
Amphilex 2002 werd in au
gustus bekend gemaakt 
aan Nederlandse verza
melaars door middel van 
de nieuwe Tulpenbrief
kaarten. Op de kaarten 
stond een uitnodiging 

gedrukt om naar de stand 
van Canada Post te komen, 
waar men tegen inleve
ring van de briefkaart een 
eerstedagenvelop kon 
krijgen van de Tulpen
postzegels. Omdat ik een 
echt gebruikte briefkaart 
veel interessanter vind 
dan een eerstedagenve
lop, heb ik mijn kaart 
met een afbeelding van 
de tulp Monte Carlo met 
ingeruild. 

Moldavië 
In iggi werd Moldavië 
onafhankelijk. Verschil
lende instellingen die 
kort na de onafhankelijk
heid zijn opgericht heb

ben dan ook inmiddels 
het tienjarig bestaan ge
vierd. Enkele postwaar-
destukken getuigen daar
van: 
a. een briefkaart (20 b.) 
die al in 2001 verschenen 
is, herdenkt het tienjarig 
bestaan van het nationaal 
Olympisch Comité; 
b. een envelop (klein for
maat, 40 b.) uit hetzelfde 
jaar voor de tiende ver
jaardag van het nationale 
leger; als illustratie een 
militair in gala-uniform; 
c. een envelop (formaat 
DL, 1.501.) voor het jubi
leum van het verbond van 
regionale communicatie
instellingen. 



Een postduif en het em
bleem van de Wereldpos
tunie (UPU) tegen de 
achtergrond van een we
reldkaart sieren het ze
gelbeeld (1.501.) van een 
klein formaat envelop die 
uitgegeven werd voor het 
Internationale Seminar 
'Commerciële aspecten 
van de Post' in maart 
2002. 

De filmmaatschappij 
Moldoua-Film dateert al 
van ruim voor de onaf
hankelijkheid en viert dit 
jaar haar vijftigjarig be
staan. Een envelop (klein 
formaat, 40 b.) wijst daar 
op. 
Een soortgelijke envelop 
werd uitgebracht voor 

gehouden in Pleven in 
Bulgarije en was - zoals 
de naam al suggereert -
gewijd aan de maximafi-
lie. Links op de envelop 
staat een maximumkaart 
afgebeeld, met daaronder 
een lijst van de landen die 
deelnamen aan de ten
toonstelling. 

Rusland 
Bneflcaarten met bijzonder 
zê elbeeld, 2.45 r: 
a. 125ste geboortedag van 
de auteur A.M. Pemisov 
(1877-1957), met in het 
zegelbeeld een portret en 
links een illustratie bij 
zijn sprookje 'De Water
geest'; uitgiftedatum 18 
juni 2002; 
b. looste geboortedag 

envfos nanofiales 

meschev (1902-1977), 
met in het zegelbeeld zijn 
portret en links een af
beelding van de zanger 
als Hertog van Mantua in 
Verdi's 'Rigoletto'; uitgif
tedatum 18 juni 2002; 

het tienjarig bestaan van 
de Staatsinspectie voor 
de Bescherming van In
dustrie-eigendom (het 
Octrooibureau). De illus
tratie toont een uitvinder
oorkonde en een medail
le. 

Tenslotte nog een kleine 
envelop (3 1.) ter gelegen
heid van de filatelistische 
tentoonstelling Balkan-
Max 2002. De tentoon
stellingwerd in mei 2002 

van de toneelspeler M.M. 
Janschin (1902-1976), 
met in het zegelbeeld een 
portret en de weergave 
van enkele van zijn rollen 
en links een afbeelding 
van Janschin in de film 
'De Revisor'; uitgifteda
tum 29 juh 2002. 

Enueioppen klein Jormaat 
met bijzonder zegelbecld, 
3.25 r: 
a. looste geboortedag van 
de operazanger S.J. Le-

b. 125ste geboortedag 
van filmproducer A.A. 
Chanschonkov (1877-
1945), met in het zegel
beeld zijn portret en een 
filmstudio en links een 
afbeelding van de produ
cer in het Filmpaviljoen; 
uitgiftedatum 17 juli 
2002; 
c. 200-jarig bestaan van 
het Academisch Theater 
in Wozonesh, met in het 
zegelbeeld een afbeelding 
van het gebouw en links 

een toneelscène; uitgifte
datum 5 augustus 2002. 

Enueloppen groot Jormaat 
met zegelbeeld 'A': 
a. 350 jaar paardenfokke
rij in het gebied Nishni-
Novgorod, besteldatum 
08-02-02; 
b. Russische vogels: de 
arend, Aquila hcliaca, 20-
09-01; 
c. Russische vogels: Bran-
ta rujicoilis, 31-10-01; 
d. Russische schepen: 
het slagschip 'Overwin
ning' uit 1902, 04-12-01; 
e. Atoomijsbreker 'Arcti-
ca' op weg naar de 
Noordpool in 1977,15-
01-02; 
f. Atoomijsbreker 'Siberië' 
op weg naar de Noord
pool in 1987, 
15-01-02. 

Spanje 
Ook in Spanje worden 
voorgefrankeerde enve
loppen gebruikt. Een fi
latelistische vriend 
bracht deze zomer een 
setje van zes stuks voor 
me mee met als onder
werp de avonturen van 
Don Quichote. 

Deze enveloppen zijn be
doeld voor binnenlands 
verkeer en hebben bij wij
ze van waardeaanduiding 
de letter 'A' in het zegel
beeld. De humoristische 
tekening in elk zegel
beeld staat in vergrote 
vorm op de linkerzijde 

van de envelop en komt 
ook terug op het bijbeho
rende vel briefpapier. 

Verenigde Naties 
(NewYork) 
De tarieven van de post-
administrades van de VN 
zijn gelijk aan die van de 
gastlanden. De Ameri
kaanse portverhoging 
van 30 juni 2002 heeft 
daarom ook effect op de 
postwaardestukken van 
de VN in New York. De 
briefkaart van 21 cent (uit 
1998) wordt opgewaar
deerd tot 23 cent, de 
standaard- en de groot
formaatenvelop van 34 
cent (2001) worden opge
waardeerd tot 37 cent. 

Verenigde Staten 
Bij de postzegelemissie 
'Teddyberen' van 16 au
gustus 2002 zijn vier 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten uitgebracht 
met hetzelfde motief. De 
kaarten hebben een fran-
keerwaarde van 23 cent 
en worden verkocht per 
vijf vellen van vier kaar
ten voor $ 9.25. De afge
beelde teddyberen zijn 
alle vier van Amerikaanse 
makelij en bevinden zich 
in particuliere collecties. 
De Ideal-beer dateert van 
rond 1905, de Bruin-beer 
van ca. 1907, de Gund-
beervan 1948 ende 
merkloze teddybeer uit 
de jaren '20 van de vorige 
eeuw. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistisciie benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥LII1T 
Wij zi|n gespecialiseerd in de verkoop van parti|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen- en buitenland Deze 
kavels', zoals (deel)verzamelingen stokboeken, dozen, snuffelparti|en 

etc bieden wi| onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop aan 
Met ons aanbod van meer dan 500 parfi|en zi|n wi| de grootste op dit 
gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelfieid en lage kos 
ten 2i|n wi | in staat maandeli|ks honderden nieuwe partijen aan te bieden 
tegen zeer scherpe prijzen Uiteraard koopt u bij ons zonder enig risico 
Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze maandelijk 
se voorraadlijst aan of breng een bezoek aan 
PZhl Fa Van VLIET Geopend woe vr 1 1 00-1 7 00 ffffom^ 

zat 00 16 00 Molecotenloan 16 b 
7 3 3 9 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055-5416108 of fax 055 5 3 4 8 7 4 6 Email WVLIETUG@WXS NL 
Website www pzh-vanvliet nl 



Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2002 (verschijnt begin de
cember) moeten uiterlijk op i 
november 2002 in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila
telie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om -
en dan vooral bij het bezoe
ken van ver van uw woon
plaats verwijderde evene
menten - eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• Nog tot en met 31 oktober: 
PhilaNed, filatelistische pro-
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: nog tot en met 31 
oktober, 24 uur per dag, 7 da
gen in de week. Bezoek 
u;u)U).philaned.nl of vraag in
formatie bij Piet Dees, email 
deisws6i@wxs.n\, telefoon 
023-5623858. 
• 18,19 en 20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2002, na
tionaal evenement met ten
toonstelling in de catego
rieën I, 2 en 3, alsmede 
Jeugdklasse, Propagandak
lasse en i-kaderklasse. Ame-
ricahal. Laan van Erica. Uit
gebreide informatie in het 
septembernummer van 'Fila
telie'. Inlichtingen: L.L. Lou-
werse, Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 2811T Reeuwijk, 
telefoon 0182-395103. 
• 25, 26 en 27 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). In
ternationale Bnefmarkenbörse 
gecombineerd met interna
tionale postgeschiedenisten-
toonstelling IPA. Messe Sind-
elfmgen. Openingstijden: 
van 9 tot 17 uur (op 25/10 tot 
18 uur). Uitgebreide informa-

o tie op www.briefmarken-
=• messe.de. 
"^ • 26 en 27 oktober: 
2 Schiphol. Eenenueerti^ste Dag 
= uandeAerojilatelie, propagan-
,_ datentoonstelling georgani-
^ seerd door 'De Vliegende 
^ Hollander'. Aviodome(toe-
- gang: €6.80) . Thema: '75 
ï laar De Postduif Ca. honderd 
2 kaders. Tentoonstellingsen-
ï velop (twee formaten) en ge-
°- legenheidsstempelvanTPG 

7 m fk Post. Enveloppen kunnen 
h ƒ worden besteld door overma

king van €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 Dag van de Postzigel 2002. 
Huygenscollege, 2e Const. 
Huygensstraat3i , 1054 NN 
Amsterdam. Ca. 250 kaders, 
handel aanwezig. Opening
stijden: op zaterdag 2 /n 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 
Groenewegstraat i8i , 1442 
NG Purmerend, telefoon 
0299-425078, e-mailadres 
struik.p@planct.nl 
• 27, 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apeldoorns Einde-
jaarsbeurs, internationale be-
nefietbeurs voor verzame
laars (onder wie filatelisten). 
Americahal, Laan van Erica 
50. Ca. 400 strekkende meter 
filateliestands; handel aan
wezig (ca. 40 stands); jeugd
boek (gratis postzegels uit
zoeken). Openingstijden: op 
27/12 van 12.30 tot 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-
flonistatie(3)eindejaarsbeurs.nl of 
op de website uiujiu.eindejaars-
beurs.nl. 

2003 

• 25, 26 en 27 april: 
Oosterhout. Ophilex 2003, 
tentoonstelling georgani
seerd door de Oosterhoutse 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan van 
de vereniging. Thema: 
'Mooie Keetje'. Nadere gege
vens ontbreken nog. Inlich
tingen en aanmeldingen: A. 
Berkhoudt, Lodewijk Napole

onlaan 57,4904 LG Ooster
hout, telefoon 0162-429154. 
• 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. Openingstijden: 
onbekend. Informatie: W.J. 
Hendriks, Servaashof39, 
5988 GD Helden, telefoon 
077-3075047. 

2004 

• 17 januari: 
Almere. Almere Philex 2004, 
propaganda tentoonstelling 
ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de VPV Alme
re. Filmwijkcentrum, Walt 
Disneyplantsoen 76/78. Hon
derd kaders; deelname gratis. 
Openingstijden: onbekend. 
Informatie en inschrijving: 
W. de Vries, Schipbeekstraat 
26,1316 SRAImere, telefoon 
036-5341470. 
• 27, 28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader-
klasse, open klasse en jeugd
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx-
perlo, Doefinchem en Win-
terwijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25-jarig bestaan van de 
afdeling Varsseveld. Sport
hal, Varsseveld. Ca. 300 ka
ders, handelaren en jeugdac-
tiviteiten. Inlichtingen: H.G. 
Breuker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, telefoon 
0315-242990. e-mail h.brcu-
ker(3)chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 12 oktober: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein, 10-17. 
Dieren. NFVSkandinawc. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 020-
6329018. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. 
Ede. De Kei, Peppelersteeg 
12, tijden onbeI<end. Tele
foon 0318-416160. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Veemarkthal, Sart-
reweg, 9.30-17. Telefoon 
030-2886891. 
• 13 oktober: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 

Haarlaan 6,10-14. Telefoon 
0297-289322. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarlrt. Veemarkthal, Sart-
reweg, 9.30-17. Telefoon 
030-2886891. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks-
gebouw, Walplantsoen 14, 
11-16. Telefoon 0343-
573649. 
• 19 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70, io-i6. Tele
foon 0297-325158. 
Delfzijl. Het Aquariom, Zee-
badweg 3,10-16. Telefoon 
0596-626213. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoorn. De Huesmolen, De 
Huesmolen 60,13-17. Tele
foon 0229-231458. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,10-16. 
Telefoon 071-4030659. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vingastate 7,10-16.30. Tele
foon 058-2662932. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,10-16. Telefoon 
0184-421023. 
Rijssen. Parkgebouw, Oos-
terhofweg, 10-17. Telefoon 
0548-542669. 
Stadskanaal. De Eendracht, 
Poststraat32,10-17. Telefoon 
0599-615072. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
0348-452311. 
• 20 oktober: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan88i , 11-16. Tele
foon 030-6011918. 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22,10-16. 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Nijmegen. Clubgebouw Ste-
vensgaarden, Vossenhof 55, 
10-16. Telefoon 024-
6413608. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0414-367786. 
• 26 oktober: 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat 76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Hilversum. Postzegel- en post
stukken beurs. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 10-17. Tele
foon 036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Zeewolde. De Sfinx, Flevo-
weg 69,10-17. Telefoon 036-
5298126. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 27 oktober: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,11-16. Tele
foon 0343-563844. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tele

foon 036-5291178. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,10-13. Telefoon 046-
4492604. 
Enschede. Lindenhof, Van 
Leeuwenhoekstraat 215,10-
16. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.30-16.30. Te
lefoon 0486-474197. 
's-Gravenhage. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Sint Maartensbrug. De Uit
kijk, Maarten Breestraat i, 10-
16. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, g.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 
• 28 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne-
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 024-3974654. 
• 2 november: 
Abbekerk. De Nieuwe Haven, 
13-17. Telefoon 0229-
591293. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Leiden. Chr. Lyceum dr. W.A. 
't Hooft, Kagerstraat i, 10-16. 
Telefoon 071-5762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
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. 
Veenendaal. De Lampegiet, 
Kerkewijk 10,10-16. Telefoon 
0318-517569. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp-
weg58a, 10-17. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
• 3 november: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Berg en Dal. Kerstendal, Ker-
stendalsweg 17,10-17. Tele
foon 024-3220393. 
Eindhoven. VTA Henriette 
Roelants, Keldermansstraat 
43a, 10-16. Telefoon 040-
2416358. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 0492-525140. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, 9.30-12.30. 
Telefoon 073-5498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I77OO-
Winterswijk. Wamelink, 
Wooldseweg7i, 10-16. Tele-
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917 kopende klanten, waar? 

Zie bladzijde 761 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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foon 0543515408. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks
gebouw, Walplantsoen 14, 
1116. Telefoon 0343
573649. 
• 6 november: 
NoordwijkBinnen. Spcciaol 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarstraat, 13.3017. Tele
foon 0713614198. 
• 9 november: 
Haaksbergen, 'tlemen
schoer. Sterrenbosstraat 2, 
1017. Telefoon 0547
363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
• 10 november: 
Alkmaar. De Hoornsevaart, 
Hertog Aelbrechtweg 4,10
17. Telefoon 0725124435. 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat 99, 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Borne. SG 'tTibbeland, Oude 
Hengeloseweg 123,1016. 
Telefoon 0742662682 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,1013. Telefoon 0411

673775

Deurne. 'tTrefpunt, Heuvel

straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
EttenLeur. Machmvcrzame
laars. De Nobelaer, Anna van 
Berchemlaan 2,1017. Tele
foon 0765037308. 
Harmeien. H.I.gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. Tele
foon 0235334252. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• II november: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld
plein7,1922. 

VEILINGEN 
• II en 12 oktober: 
Rotterdam. Postzegelveiling 
lUjnraond, Westewagen
straat 60, 3011 AT Rotterdam, 
telefoon 0102130986, fax 
0102131730. 
• 15 en 16 november: 
Enschede. Veiling 170. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500, fax 0534341094. 
• 12,13 en 14 december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

5 november: 
Kinderpostzegels 
Velletje met daarin zes ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.39 en met een 
toeslag van €0.19. Uitgegeven 
in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 
26 november: 
Korüngzegdi ('Deccmbcrzeaels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegel 
Zegel om samen met een een 
kortingzegel het normale 
binnenlands brieftarief te 
vormen. Velletje met vijf de
zelfde postzegels. Waarde 
onbekend. 

Aruba 

31 oktober: 
Kinderzeflels 2002; waarden 
40H20, 60430 en 100+50 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 

Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""■■> op ^5 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €4.50,65pIussers 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, maximumkaarten, 
luchtpost en 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkelingvan het 
thematisch verzamelen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dagvan 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (www.nbjv nl) en 
het aanklikken van de Biblio
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. 

BIJZONDERE 
POSTSTEMPELS 
In het vorige nummer van 
'Filatelie' beloofde ik u 
de afbeeldingen te laten 
zien van de stempels voor 
de beurzen Postex 2002 
(18,19 en 20 oktober) en 
Sindeljinäen (25, 26 en 27 
oktober). Op beide beur

zen worden bijzondere 
poststempels gebruikt en 
ook verschijnen er de be

kende beursenveloppen. 
Het poststempelontwerp 
van Sindelfingen is nog 
niet goedgekeurd, dat 
van Postex wel. In het 
stempel van Postex is een 
afbeelding te zien van 

J820' 
2 een rennend hert in een 
ï wiel met spaken. 

754 MACHINESTEMPELS 
Na de stempelvlag Schrij

ven zegt meer is er op de 
zes sorteercentra Amster

dam, Arnhem, Nieuwe

gein, Den Haag (voor

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

heen Leidschendam), 
' sHertogenbosch en 
Zwolle eindelijk weer 
eens een nieuw vlagstem

pel in gebruik genomen. 
De stempelvlag, die de 
tekst Weken van de kaart! 
draagt, werd op 
9 september 2002 in ge

bruik genomen. 
TPG Post en de wens

kaartenbranche zetten 
'het kaartje' tijdens de 
'Weken van de kaart' 
eens extra in het zonne

tje. Het gaat om een grote 
landelijke actie, waarin 
het persoonlijke kaartje 
centraal staat. 
Bij aankoop van vijf 

VERRASSINGSZEGELS 
We raken er niet over uit

gepraat: over de provin

ciepostzegels. De groot

ste verrassing van deze 
(verrassings)zegels was 
wel dat ze nergens te 
koop waren. Een van de 
vragen die de verzame

laar kwelden was of de 
abonnees van de Collect

Club in Groningen de vel

letjes wel uitgeleverd 
zouden krijgen in hun 
abonnement. En weer 
een verrassing: het ant

woord is 'ja'! Abonnees 
van gelegenheidsvelletjes 
krijgen de zegels in velle

tjes uitgeleverd in de be

^IsWö' 
'—>"w'J V i ( j , f 

l»iC! 
'T'̂ '̂ >̂ 

wenskaarten met vijf 
postzegels krijg je een 
originele, trendy kaarten

box met tabbladen en 
grappige ikoontjes. En 
als je een handgeschre

ven kaartje verstuurt met 
de speciale sticker dan 
kan er een droomreis 
worden gewonnen. 

kende mapjes. En daar

mee zijn de verrassingen 
nog niet op. Abonnees op 
gestempelde gelegen

heidsvelletjes krijgen de 
velletjes ook in de mapjes 
geleverd, maar dan alle

maal met een bijzonder 
poststempel. Het zijn de

zelfde stempels die wer

den gebruikt op de pro

vincieenveloppen. De 
stempels zijn voorzien 
van een afbeelding die te 
maken heeft met de des

betreffende provincie. Zo 
kreeg het Friese velletje 
een stempel (plaatsnaam 
Leeuwarden) met een af

beelding van een schaats 
en werd NoordBrabant 
('s Hertogenbosch) be

dacht met een carnavals

muts. Ik toon u enkele 
voorbeelden van zulke 
stempels. In totaal zijn er 
twaalf verschillende 
stempels. 

DAGTEKENINGSTEMPEL 
COLLECT CLUB 
De ColiectClub in Gronin

gen gebruikt nog steeds 
het dagtekeningstempel 
PTT Post Collect Club Gro

ningen in plaats van het 
correcte TPG Post Collect 
Club. Mijn verwachting is 
dat het nieuwe stempel 
eerdaags in gebruik zal 
worden genomen. 
Ten behoeve van een 
mooie stempeling wordt 
een rubber afgietsel ge

maakt van elke emissie

datum. Het stempel ver

toonde op 28 januari 
2002 echter een afwij

king. Voor het cijfer ' 2 ' 
van '28 ' is een streepje te 
zien. Dit streepje komt 
normaliter alleen voor bij 
de eerste negen dagen 
van de maand. Het 
streepje staat op de plaats 
van de tientallen in ver

draaibare dagtekening

stempels. 

http://www.nbjv
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ZELFKUYENDE ZEGELS VAN 
BELGIË: EEN OVERZICHT 

Gebruik 'autocollants' neemt ook bij onze zuiderburen toe 
D O O R R . C . B A K H U I Z E K V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

Hoewel de lietde voor zeltklevende zegels bi| ons een heel 

klein beetje aan het bekoelen is  zie daarvoor de rubriek 

'Verzamelgebied Nederland' elders in dit nummer  is de 

rol die deze 'gemaksproducten' zijn gaan spelen in de 

loop van de tijd steeds prominenter geworden. Ook in 

België is dat zo, zoals uit het nu volgende artikel duidelijk 

naar voren komt. 

De eerste zelfklevende postze
gels in Nederland verschenen 
begin 1995, dat waren pakket
postzegels Bijna twee jaar later, 
eind 1996, kwamen de eerste 
kortingzegelblokjes ('Decem
berzegels') m zelfklevende 
vorm uit. Op 2januari 1997 
kwamen er zelfklevende zakelij
ke postzegels in rollen aan de 
loketten Het eerste geïnte
greerde hangboekje fboekjes 
waarbij de zegels m ae kaft wa
ren geïntegreerd) verscheen op 
6 juli 1999 Tegenwoordig IS 
vrijwel alles wat er aan Neder
landse zegels verschijnt zelfkle
vend, op enkele blokjes ten be
hoeve van de filatelisten na 
Hoe verging het op het punt 
van de zelfklevende zegels, res
pectievelijk autocollants onze 
Zuiderburen, de Belgen' Daar
over zullen we het m deze bij
drage hebben 

noemde 'nazicht'  krap in zijn 
personeel zat, kwamen gespe
cialiseerde medewerkers van 
Mechelen een tijdje m Haarlem 
assisteren Ook m deze bijdrage 
over de zelfklevende Belgische 
postzegels zal de naam 'Joh 
Enschedé' geregeld opduiken 
Natuurlijk streefde de drukkerij 
in Mechelen er wel naar de za
ken zo snel mogelijk m eigen 
huis te kunnen afhandelen, en 
dat gold ook voor de hangboek
jes 

Al m oktober! 999 verschenen 
de eerste m Mechelen gedrukte 
en afgewerkte Belgische hang
boekjes Net als bij het vorige 
hangboekje ging het om een 
boekje dat zegels in het type 
'bloemen' bevatte (ontwerp 
André Buzin) Dedruktechni
sche verschillen met het vorige 
boekje hebben vooral betrek
king op de tanding en op de ge
bruikte rasters 

Tanding 
Er IS georuik gemaakt van een 
'slit'tandmgdie moeiteloos 
kan doorgaan voor een 'echte' 
kamperforatie Het levert zegels 
op die omringd zijn door een 
'matrix' van blanco papier Bij 
de boekjes uit 1997 waren de 
zegels aansluitend geplaatst, 
hetgeen inhield dat het onmo
gelijk was ze ten behoeve van 
de Filatelistische Dienst machi
naal van elkaar los te snijden 
Het IS een euvel dat we in Ne
derland ook nu nog kennen, als 
we zien hoe de CoïiectCluh de 
'bijplakwaarden' van 2 en 12 
cent en de veelheid aan com
pleet doorgestanste zegels afle
vert 
De 'slit'tandmg is voor bijna 
alle m Mechelen vervaardigde 
hangboekjes van tien zegels 
(tweemaal vijf) gelijk 14 tanden 

horizontaal, 12 tanden verticaal 
met een harttothart afstand 
van 2 00, respectievelijk 2 04 
millimeter (als we de boekjes 
bekijken met het hangoogje bo
ven) Zoals ik al vermeldde is er 
tussen de zegels een flinke 
ruimte aangehouden Dezegels 
aan de linkerzijde van het boek
je hebben een gesneden linker
zijde, die aan de rechterzijde 
een gesneden rechterzijde De 
twee zegels onderin hebben bo
vendien nog een gesneden on
derzijde Als het om de 'slit'
tanding gaat is er dus steeds 
sprake van vier verschillende 
zegels 

Rasters 
Een ander verschil is dat er vrij 
grove rasters zijn gebruikt 'Me
chelen' heeft  dit m tegenstel
ling tot Joh Enschedémet de 
beschikking over een Helio Kli
schograph of een vergelijkbare 
graveermachme Het graveren 
wordt uitbesteed bij Ets de 
Schutter m Antwerpen De ras
ters van het bij Enschedé ge
drukte boekje uit 1997 zijn dui
delijk veel fijner Pas m 2001 
zien we bij alle Belgische post
zegels een veel fijner raster op
duiken, ook bij de hier bespro
ken zegels. 

Eind 1999 verschenen ook de 
eerste zakelijke postzegels op 
rolletjes in doosjes Op wereld
niveau zijn er in feite maar twee 
bespelers van de markt de 
drukkerijen van Australia Post 
(beter bekend als Spnntpak, of 
m feite SNPCambec) en Joh 
Enschede m Haarlem De Aus
traliers drukken de postzegels 
op een offsetpers met velinleg 
en werken ze onder meer af 
door stroken van 25 zegels (of 
iets meer) aan elkaar te 'lassen', 
het gaat dus niet om 'continue' 

rollen Joh. Enschedé daarente
gen gebruikt een Coebel raster
diepdrukpers die aan de rol pro
duceert, in Haarlem kunnen 
dus wel 'continue' rollen (zon
der lassen) word vervaardigd, 
althans zeker als er sprake is 
van rollen van honderd zegels 
De Zegeldrukkerij m Mechelen 
heeft beide drukkerijen een op
dracht gegeven voor het produ
ceren van rollen van 100 in 
doosjes Spnntpak mocht aan 
de slag met de Pelargoniumze
gels (dezelfde tekening als die 
van het hangboekje van oktober 
1999), tenA/ijl Joh Enschedé aan 
het werk kon met een 'tulpen'
motief De ontwerpen waren in 
alle gevallen van André Buzin 
De Pelargoniumzegel is be
doeld voor een normale brief 
tot 20 gram (binnenlands ver
keer) en de 'tulpen'zegel ook, 
maar dan voor buitenlands ver
keer 

De in Australië gedrukte zegels 
waren de eerste Belgische ze
gels die m offset werden ver
vaardigd, een (bescheiden) 
breuk m een lange traditie van 
diepdrukproductie ^rasterdiep
druk en/of plaatdruk) 
Alleen ae Pe/argo/iiwmrolzegel 
kreeg een vervolg (2001) Dit
maalgmg het weer om een ge
meenschappelijk project deze
gels werden gedrukt in Meche
len, waarna de drukbanen naar 
Haarlem werden vervoerd, waar 
ze werden afgewerkt Dat afwer
ken hield m dat de zegels wer
den geslit, de overtollige 'ma
trix' (het omringende papier) 
werd verwijderd, de zegels tot 
rolletjes van honderd stuks wer
den versneden, m doosjes wer
den verpakt en weer naar Me
chelen werden teruggebracht 
Deze zegels zijn inmiddels aan 
hun derde versie toe, dat wil 
zeggen er zijn opzi jn minst 
drie van elkaar te onderschei
den oplagen of orders geweest 
Méér hierover leest u verderop 
Alle sinds 1999 verschenen 
hangboekjes zijn geheel ge
drukt en afgewerkt in Mechelen 

AIZONDERLIJKE PRODUCTEN 

De Azalea 
Op 1 december! 997 verscheen 
het eerste Belgische hangpost
zegelboekje met daarin tien ze
gels zonder waardeaanduiding 

Belgen voorop 
Als we terugblikken op de ge
schiedenis van de Belgische 
zelfklevende zegels blijkt De 
Post (de BelgiscTie PTT) toch op 
een enkel punt voor te lopen op 
de Nederlandse posterijen De 
eerste Belgische zelfklevende 
zegels verschenen op 1 decem
ber 1997, in de vorm van een 
geïntegreerd hangboekje Het 
ging om een postzegelboekje 
dat plano (ongevouwen) werd 
verkocht en voorzien was van 
vouwril en een hangoogje We 
praten hier dus over een ver
schijningsdatum die ruim an
derhalfjaar vóór de uitgifteda
tum van het eerste Nederland
se geïntegreerde hangboekje 
ligt Dit Belgische heeft echter 
een 'Nederlands tintje', het 
werd immers gedrukt bij Joh. 

S Enschedé m Haarlem 

e^ 

^ Gezamenlijke projecten 
^ De samenwerking tussen de 
<=> Belgische postzegeldrukkerij 
'Z (de 'Zegeldrukkerij') in Meche
° len en Joh Enschede bestond al 
3 enige tijd Het bewijs daarvan 
^ wordt geleverd door een aantal 
^ gezamenlijke projecten, zoals 
"■ de Belgische rolzegels die in 

51 Mechelen werden gedrukt, 
* maar in Haarlem werden 

schoongesneden en van rug
nummers werden voorzien Als 
Enschedé bij het controleren 
van postwaarden  het zöge
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Duidelijke 'tanding'verschillen bij de aansluiting van de Azaleazegels in de rechterbovenhoek (linkerzegel) en de linkerbovehoek (rechterzegel) 

(afbeelding: Azalea 'mevrouw
August Haerens', ontwerp: 
Andre Buzin). De zegels zijn ge
drukt op fosforescent papier 
van het fabrikaat TuIIis Rüssel 
(voorheen CPL) en voorzien 
van synthetische gom (m water 
oplosbare gom als 'tussenlaag' 
op het stickerdragerpapier); de 
achterkant is met gecoat en de 
papierrichting is <> (liggend). 
De zegels zijn in rasterdiepdruk 
door jESSP gedrukt en wel in 
vier kleuren: cyaanblauw, ma
genta, geel en zwart. De achter
kant is in donkerblauw en rood 
gedrukt. De drukrichting is 
R(echts) aan de voorzijde en 
L(inks) aan de achterkant. Het 
raster bij de zegels is erg fijn. 
Het hangoogje heeft twee 
hechtpunten: midden bovenin 
en onderin. 
Bij de 'slit'tanding is de hart
tothart afstand aan alle kanten 

BELOIË BELGIQUE BELGIÈ  BELGIQIJE 

i 

BELGIË  BELGIQUE 

1.5 millimeter: het kruispunt 
tussen de zegels heeft boven
aan een hoek van 15, respectie
velijk 75 graden (zegels boven 
de vouwril) of 15, respectievelijk 
75 graden (onder de vouwril). 
Er zit geen ruimte tussen de ze
gels. De zegels aan de linkerzij
de hebben een gesneden linker
kant, die aan de rechterkant een 
gesneden rechterkant, 
terwijl de twee zegels 
onderin bovendien 
nog een gesneden on
derzijde nebben. Als 
het om de 'slit'tan
ding gaat kunnen we 
dus zes verschillende 
zegels onderscheiden. 
De barcode heeft als 
nummer 
5412885003505 (ofwel 

+3505)
Begin 1999 verviel de 
mogelijkheid tot het 

gebruik van de zegels voor het 
buitenland. Er verscheen een 
nieuwe oplage, waarbij het 
tekstgedeelte dat betrekking 
had op het buitenland verviel. 
Deze oplage wordt gemeld in 
Drie Sleutels Echo, het blad van 
de postzegelvereniging 'De 
Drie Sleutels' in Gent (Zwijn
aarde) van mei 1999. 

ó^ 
7)e Po4t maaét iet«, 

P O S T Z E G E L S 
met blijvende frankeerv/aorde voor 
een genormaliseerde brief tot 20 gr 
voor binnenland. 

lekst Azaleaboekjs (zonder 'buitenlandvermeldmg') 

VtPaUmtuUitiau. 

P O S T Z E G E L S 
met biiivende frankeerwaarde voor 
een genormoliseerde brief tot 20 gr 
voor binnen en buitenland 
(zone A  prioritaire zendingen) 

Z E L F K L E V E N D 
Opgefef: mei bevochtigen .' 

TIMBRESPOSTE 
è voiidité permanente pour une 
lettre normohsée [usqu'ó 20 g 
en service intérieur et mternotional 
(zone A  envois prloritaires) 

A U T O C O L L A N T S 
Attention : ne pas humecter! 
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Kennelijk hebben maar weinig 
verzamelaars de moeite geno
men om de hangboekjes van de 
tweede oplage in hun verzame
ling op te nemen, want in de of
ficiële Belgische postzegelcata
logus (OCB, editie 2002) staan 
ze genoteerd voor honderd 
euro! 

De Pelargonium 
Op 3 oktober 1999 verscheen 
een Belgisch hangpostzegel
boekje met daarin tien zegels 
van het type Pelargonium (ont
werp: André Buzin). De layout 
is zodanig dat er vier zegel bo
ven en zes zegels onder de 
'vouwril' zitten. De zegels ver
melden het jaartal '1999'. 
Er IS fosforescent papier van het 
fabrikaat Tullis Rüssel (voor
heen CPL) gebruikt, dat van 
synthetische gom is voorzien 
(in water oplosbaar, bedoeld als 

Se P<ut maaée iet « 

P O S T Z E G E L S 
met bli|vende frankeerwaarde voor 
een genormaliseerde brief tot 20 gr 
voor binnenland 

luiduu Opgelet : niet bevochtigen l 
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I M P R I M E B I E DU T I M B R E M A I I N E S 

TIMBRESPOSTE 
a vahdité permanente pour une 
lettre normalisée |usqu'a 20 g 
en service inférieur 

A U T O C O L L A N T S 
Attenfi'on : ne pos humecter / 
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yoor en achterzijde van eer\ hangboekje met zegels in het typeAzalea Voor en achterzijde van een hangboekje met zegels in het typePelargonium 



'tussenlaag' op het stickerdra-
gerpapier. De achterkant is w/el 
gecoat; de papierrichting is <-> 
(liggend). 
De zegels werden in rasterdiep
druk vervaardigd door de Zegel
drukkerij in Mechelen. Er werd 
een 'slit'-tanding aangebracht 
met 14 tanden horizontaal en 12 
tanden verticaal. De hart-tot-
hart afstand is 2.00, respectie
velijk 2.04 millimeter. De zegels 
zijn gedrukt in vier kleuren: cy-
aanblauw, magenta, geel en 
zwart. De achterkant werd in 
donkerblauw en rood gedrukt. 
De drukrichting is aan de voor
zijde L(iggend) en aan de ach
terzijde R (echts). Het raster van 
de zegels is erg grof. 
De productbarcode is ̂ -3505. 
Het hangoogie heeft vier hecht-
punten: midden bovenin, mid
den onderin, uiterst links en 
uiterst rechts. 

Op 22 november 1999 ver
scheen de Pelargonium-zege\ 
ook als rolzegel (100 zegels in 
een doosje). Op de zegel staat 
het jaartal '1999'. Bij de laatste 
twintig, respectievelijk laatste 
tien zegels komt een aparte sti
cker voor met de boodschap 
Nog maar 20 zegels over. Bestel 
nu./ II reste encore 20 timbres. 
Commandez maintenant. 
De zegels zijn op een offsetpers 
met velinleg gedrukt. Dat ge
beurde in Australië, bij een 
drukkerij die in opdracht van 
Australia Post zegels drukt: 
SNP-Cambec. Naar buiten toe 
wordt meestal de naam Sprmt-
pak gehanteerd. Ook het doosje 
werd in Australië gedrukt. 

Sleutels Echo (decembenggg/ 
januari 2000) is de rol van hon
derd zegels opgebouwd uit vier 
stroken die met een las zijn sa
mengevoegd: zegels 1 tot en 
met 25, 26 tot en met 50, 51 tot 
en met 76(1) en 77 tot en met 
100, inclusiefde twee vignetten 
tussen de zegels 80 en 8i en de 
zegels 90 en 9i(!). 
De achterkant van het drager
papier is bedrukt met een tekst: 
Un beau timbre valorise votre 
courri (verticale zwarte balk) 
Sprintpak - SNP Mooie postze
gels geven cachet aan uw brief
wisseling. 
De zegels zijn 'geslit' met een 
gesimuleerde lijnperforatie aan 
vierzijden: 16 tanden horizon
taal, 13 tanden verticaal. De 
hart-tot-hart afstand is i .8mm. 
Er is niet-fosforescent papier 
gebruikt dat wel witmakers be
vat; over de zegels heen is een 
rechthoekig gedrukt kader aan
gebracht dat onder de ultravio
lette lamp geel oplicht en na-
licht. 

1 februari 2001 
Er verschenen ook rolzeeels in 
doosjes van honderd Peïargo-
n/t/w-zegels met het jaartal 
'2000', eveneens bestemd voor 
een 'genormaliseerde brief tot 
20 gr in het binnenlandse ver
keer'. 
Voor deze zegels werd fosfores-
cent papier van Tullis Rüssel 
(voorheen CPL) gebruikt. Voor 
het drukken werd gebruik ge
maakt van een rasterdiepdruk-
pers van de Zegeldrukkerij in 
Mechelen. De afwerking werd 
in Haarlem verricht, bij JESSP: 

BELGIQUE-BELGIË 

Het type-Pelargonium m de rolzegetuitvoering 

SNP-Cambec drukt behalve 
voor Australië en Nieuw-Zee-

S land ook voor heel veel andere 
° landen, met name rolzegels in 
^ doosjes. Dat alles gebeurt in 
^ offset met een pseudo-stochas-
=> tisch raster, dat wil zeggen een 
'Z vrij fijn raster dat geen structuur 
° l i jktte vertonen; toch zijn er bij 
3 nadere beschouwing meestal 
^ wel haaks op elkaar staande 
=: rasters zichtbaar. Bij de hier be-

— " ^ handelde Belgische zegels is 
7 f B het zwart onder een rasterhoek 
' * • van 45 graden zichtbaar. Inci

denteel echter kom ik ook wel 
zegels tegen met een raster-
hoek van 90! Gezichtsbedrog? 
Volgens een melding in Drie 

daar werden de zegels geslit 
met een gesimuleerde Mjntan-
ding (20 tanden horizontaal, n8 
tanden verticaal) en meteen 
hart-tot-hart afstand van 1.5 mil
limeter. Als we naar de 'slit'-tan
ding kijken kunnen we drie ty
pen onderscheiden (zie ook de 
foto's hierboven): 

Type 1: tanding linksboven min 
of meer recht omhoog en 
rechtsonder een tand naar 
rechts uitstekend (gemeld in 
Drie Sleutels Echo van maart 
2002, datum eerste vondst: 
14.05.2001); 

Type 2: tanding linksboven tand 

Linkerbovenhoek van een Pehrgonium-zegel m type i. 

naar links uitstekend en rechts
onder min of meer recht om
laag (eerste vondst: 
16.05.2001); 

Type 3: tanding linksboven tand 
naar links gekromd omhoog, 
vergelijkbaar met de 'tulp'; de 
'golven' gaan wat dieper dan 
voorheen (datum eerste 
vondst: 24.05.2002). 
Wat de typen 1 en 2 betreft: 
deze twee slitvormen zijn el-
kaars kopstaande evenbeeld. 
De tand linksboven bij de ene 
vorm zit bij de andere rechts 
onderaan en vice versa. 

De herkomst van de Pelargoni-
um-zegels is gemakkelijk vast te 
stellen. Zegels met het jaartal 
'1999' zijn ofwel rolzegels uit 
Australië (vierzijdige 'fijntan-
ding' met stompe hoeken) of
wel zegels afkomstig uit in 
Mechelen vervaardigde hang-
boekjes (twee- of driezijdige 
'kamtanding'). Dezegels met 
het jaartal '2000' (vierzijdige 
'lijntanding' in drie typen) zijn 
rolzegels die door de Zegel
drukkerij werden gedrukt en 
door j ESS P werden afgewerkt. 

De drie tulpen 

22 november iggg 
André Buzin tekende ook voor 
het ontwerp van de rolzegels in 
het type Drie tulpen met het 
jaartal '1999'. Dezegels zijn be
stemd voor een 'genormaliseer
de brief tot 20 gr voor de bui
tenlandse dienst (prioritaire 
zendingen zone-A)'. 
De zegels hebben geen rug
nummers; wel zijn de laatste 
tien zegels voorzien van hebben 
een rode, op de achterzijde aan
gebrachte streep. Ze zijn vierzij-
dig getand (16 tanden horizon
taal, 21 tanden verticaal) met 
een hart-tot-hart afstand van 1.5 
millimeter. De zegels zijn door 
JESSP in Haarlem in rasterdiep
druk vervaardigd. Ze zijn voor
zien van fluorescente balken die 
onder de ultraviolette lamp zo
wel links als rechts geel oplich
ten; het papier zelf licht onder 

de lamp niet op (melding in 
'Drie Sleutels Echo' van decem
ber 1999/januari 2000). 

15 april 2000 
Er werden ook hangpostzegel-
boekjes vervaardigd met daarin 
tien zegels in het type Drie tul
pen met het jaartal '2000'; de 
lay-out is zoals gebruikelijk. 
Er is fosforescent papier van het 
fabrikaatTullis Rüssel (voor
heen CPL) gebruikt, voorzien 
van synthetische gom (in een 
water oplosbaar, als 'tussen
laag' op het stickerdragerpa-
pier). De achterkant is wel ge
coat en de papierrichting is <-> 
(liggend). 
De Zegeldrukkerij in Mechelen 
vervaardigde deze zegels in ras
terdiepdruk. De 'slit'-tanding 
(14 tanden horizontaal, 12 tan
den verticaal) heeft een hart-tot-

Rolzegel in het type 'drie tulpen' 

hart afstand van 2.00, respec
tievelijk 2.04 millimeter. De ze
gels werden in vier kleuren ge
drukt: cyaanblauw, magenta, 
geel en zwart en de achterkant 
in groen en rood. De drukrich
ting van voorzijde en achterkant 
is L(inks). Het toegepaste ze
gelraster is erg grof 
De productbarcode is -1-3673 en 
het hangoogje is voorzien van 
vier hechtpunten: midden bove
nin, midden onderin, uiterst 
links en uiterst rechts. 

De Drie tulpen-zegels kunnen 
gemakkelijk van elkaar worden 
onderscheiden. De zegels met 
het jaartal '1999' (vierzijdige 



Linkerbovenhoek van een Pelargonium-zeget in type 2 Linkerbovenhoek van een Pelargonium-zegel in type 3. 

'iijntanding', tandingtype 3 van 
de Pelargonium-zegel) zijn rol-
zegels die door de Zegeldrukke
rij in samenwerking met jESSP 
werden vervaardigd. Bij de ze
gels met het jaartal '2000' 
(twee- of driezijdige 'kamtan-
ding') gaat het om exemplaren, 
afkomstig uit hangboekjes die 
in Mechelen werden gedrukt. 

Voetbalzegels 

2^ maart 2000 
Een verkleinde versie van de 
Belgische voetbalzegel werd ge
bruikt in hangpostzegelboekjes 
met daarin tien van deze ze
gels. Ze vermelden het jaartal 
'2000' en de boekjeslay-out is 
zoals gebruikelijk. 
Voor deze zegels werd fosfores
cent papier van het fabrikaat 
Tullis Russe! gebruikt (voor

heen CPL), dat werd voorzien 
van een synthetische gom (in 
wateroplosbaar, 'tussenlaag' 
opstickerdragerpapier). De 
achterkant is wel gecoat en de 
papierrichting is <-> (liggend). 
De zegels werden in rasterdiep
druk vervaardigd bij de Zegel-
drukkenj in Mechelen. De ge
bruikte 'slit'-tanding (14 tanden 
horizontaal, 12 tanden verticaal) 
heeft een hart-tot-hart afstand 
van 2.00, respectievelijk 2.04 
millimeter. De zegels zijn in vier 
kleuren gedrukt: cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart. Voor 
de achterkant werden de druk-
kleuren donkerblauw en rood 
toegepast. De drukrichting is 
zowel aan de voor- als aan de 
achterzijde L(inks). Het voor de 
zegels toegepaste raster is erg 
grof 
De product-barcode is -1-3505. 

©e PMi maait itt » 

POSTZEGELS 
met blijvende frankeerwaarde voor 
een genormaliseerde brref tot 20 gr 
voor het binnenland 

Z E L F K L E V E N D 
Opgehf : niet bevochtigen I 

Z E G E l D K U K M E C H E l E h 

I M P R I M E R I E DU T I M B R E M A K N E S 

^ PoaU wwi ifnecé^ CA (Me { 

TIMBRES-POSTE 
ó volidité permanente pour une 
lettre normalises lusqu'ó 20 g 
en service intérieur 

A U T O C O L L A N T S 
Attention ; ne paf humeeter! 

5 412885«00373« 

Het hangoogje is voorzien van 
vier hechtpunten; midden bove
nin, midden onderin, uiterst 
links en uiterst rechts. 

Viooltjes 

g september 2000 
Aan de hand van een ontwerp 
van André Buzin werden hang
postzegelboekjes met daarin 
tien zegels van het type Viooltjes 
gedrukt; de zegels vermelden 
net laartal '2000'; de lay-out is 
zoals gebruikelijk (afbeelding: 
zie volgende pagina). 
Er werd fosforescent papier van 
het fabrikaat Tullis Rüssel 
(voorheen CPL) gebruikt, voor
zien van synthetische gom (in 
een water oplosbaar, als 'tus
senlaag' op het stickerdragerpa-
pier. De achterkant is wel ge
coat en de papiernchting is <-> 

BELGIÊ'BELGIQUE BEIJSIÊBELGIQUE 

BELGIË BELGIQUE BELGIÊ'BELGIQUE 

(liggend). 
De boekjes werden in raster
diepdruk vervaardigd door de 
Zegeldrukkerij in Mechelen. De 
'slit'-tanding (14 tanden hori
zontaal, 12 tanden verticaal) 
heeft een hart-tot-hart afstand 
van 2.00, respectievelijk 2.04 
millimeter. De zegels zijn m vier 
kleuren gedrukt: cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart. De ach
terkant is in donkerblauw en 
rood uitgevoerd. De drukrich
ting van voor- zowel als achter
zijde is L(inks). Het voor de ze
gels gebruikte raster is erg grof 
De barcode is -1-3734, dus voor 
het eerst een nieuw barcode-
nummer! Het hangoogje is 
voorzien van vier hechtpunten: 
midden bovenin, midden on
derin, uiterst links en uiterst 
rechts. 

& 
eine- oom f 

P O S T Z E G E L S 
met bli|vende frcnkeerwoarde voor 
een genormaliseerde brief tot 20 gr 
voor binnenland 

Z E L F K L E V E N D 
Opgelet : niet bevochtigen I 
Z E G E L D R U K K E R I J M E C H E I E N 

/ F R I M I R I E DU T I M B R E M A L ; N E S 

TIMBRES-POSTE 
a validite permanente pour une 
lettre normalisée jusqu'ó 20 g 
en service interieur 

A U T O C O L L A N T S 
Attention ; ne pas humeeter ƒ 

5 412885"QQ35Q5' 

Voor- en achterzijde van een hangboekje met zegels in het type 'drie tulpen' Voor- en achterzijde van een hangboekje met zegels in het type-'voetbal' 



Stam & Pilou 

8 oktober 2001 
Vijf ronde stickers met de strip
figuren Stam &. Pilou zijn in een 
hangpostzegelboekje (ontwerp: 
Mare Daniels & Rick Dewulf/ 
Studio Max) te vinden. Op de 
zegels staat het jaartal '2001'. 
De grote, ronde stickers met de 
landsaanduiding zijn frankeer-
geldig; de kleine exemplaren 
zijn vignetten. De zegels wer
den uitgegeven bij de eerste 
verjaardag van de jeugdpostze-
gelclub Stampilou. 
Er werd fosforescent papier van 
Tullis Rüssel (voorheen CPL) 
gebruikt, voorzien van syntheti
sche gom (in water oplosbaar 
als 'tussenlaag' op stickerdra-
gerpapier). De achterzijde is ge
coat; de papierrichting is <-> 
(liggend). 
De Doekjes werden in raster
diepdruk gedrukt door de Ze

geldrukkerij in Mechelen. Voor 
de figuurtjes werd een ronde 
'slit' gebruikt en voor het woord 
'Stampilou' een rechthoekige. 
Zegels en achterzijde zijn in vier 
kleuren gedrukt, in de kleuren 
cyaanblauw, magenta, geel en 
zwart. De drukrichting is moei
lijk vast te stellen; waarschijnlijk 
is het L(inks) aan beide zijden. 
Het raster van de zegels is erg 
fijn. 
De achterkant is voorzien van 
een tekst in twee talen, die als 
volgt luidt: 

5 POSTZEGELS 
met blijvende frankeerwaarde voor een 

genormaliseerde brief tot 20 gr voor 
binnenland. 

ZELFKLEVEND 
Word lid van Stampilou' Scinrijfje in op 

het volgende adres: 
STAMPILOU Club 

Egide Walschaertstraat 1 
2800 Mechelen 
tel. 01S/28S 846 
STAMPILOU 

Een gedeelte van een Stom uf Pilou-boekje 

L 

BELGIQUE-BELOIE BELGIQUE-BELGIÈ 

BELGIQUE-BELGIE BELGIQUE-BELGIÈ 

BELGIQUE-BELGIÊ BELGIOTJE-BELGIË 

^e "Padt Mt^xaJèt ieC cc 

P O S T Z E G E L S 
met bli|vende frankeerwaarde voor 
een genormaliseerde brief tot 20 gr 
voor het binnenland 

Z E L F K L E V E N D 
Opgelet : niet bevochtigen t 

Z E G E I O H U K K E R I J , M E C H E L E N 

I M P I i i M E R I E OU T I M B R E M A L I N E S 

- ^ l^odte « w i ifuccééÉe- iet, vie ! 

TIMBRES-POSTE 
ó vol idité permanente pour une 
lettre normoi isée [usqu'ö 2 0 g 
en service intérieur 

A U T O C O L L A N T S 
Attention : ne pas humeeter I 

412885»003734 

5 TIMBRES-POSTE 
ó validité permanente pour une lettre 

normaliséejusqu'ó 20 g en service intéri
eur 

AUTOCOLLANTS 
Rejoins Ie Club Stampilou' Inscris-toi d 

l'adresse suivante: 
STAMPILOU Club Egide Walschaert

straat 1 
2800 Mechelen 
tel. 015/2S5 «46 

De productbarcode is -1-3758. 
Het hangoogje is voorzien van 
vierhechtpunten: midden bove
nin, midden onderin, uiterst 
links en uiterst rechts. 

Trompetnarcissen 

TO december 2001 
Trompetnarcissen staan op een 
hangpostzegelboekje met i o 
zegels (ontwerp: André Buzin) 
die als jaartal '2001' vermelden. 
De boekieslay-out is zoals ge
bruikelijk. 
Er werd fiasforescent papier van 
Tullis Rüssel (voorheen CPL) 
gebruikt, voorzien van syntheti
sche gom (in water oplosbaar, 
als 'tussenlaag' op stickerdra-
gerpapier). De achterkant is ge
coat en de papierrichting is <-> 
(liggend). 
De boekjes zijn in rasterdiep
druk vervaardigd bij de Zegel
drukkerij in Mechelen. Ze zijn 
voorzien van een 'slit'-tanding 
(14 tanden horizontaal, 12 tan
den verticaal) met een hart-tot-
hart afstand van 2.00, respec
tievelijk 2.04 millimeter. De ze
gels zijn in vier kleuren gedrukt: 
cyaanblauw, magenta, geel en 
zwart, de achterkant in donker
blauw en rood. De drukrichting 
van voor- en achterzijde is 

I BELGIQUE-BELGIË BELGIQUE-BELGIÊ 

êd^J^ 
BELGIQUE-BELGIÊ BELGIQUE-BELGIÊ 

êy\. \v:-t. 

BELGIQUE-BELGIË BELGIQUE-BELGIË 

BELGIQUE-BELGIÊ BELGIQUE-BELGIË 

BELGIQUE-BELGIÊ BELGIQUE-BELGIË 

L(inks). Het voor de zegels ge
bruikte raster is erg fijn. 
De productbarcode is -1-3734. 
De hangoogjes zijn voorzien 
van vier hechtpunten: midden 
bovenin, midden onderin, ui
terst links, uiterst rechts. 

'Darwin'tulpen 

10 december 2001 
Er verschenen ook hangpostze-
gelboekjes met daarin tien ze
gels van het type Darwintulpen 
naar een ontwerp van André 
Buzin; op de zegels staat het 
jaartal '2001'; de lay-out is zoals 
gebruikelijk. 
Er werd fosforescent papier van 
het Tullis Rüssel (voorheen 
CPL) gebruikt, voorzien van 
synthetische gom (in waterop
losbaar, als 'tussenlaag' op sti-
ckerdragerpapier). De achter
kant is wel gecoat en de papier
richting is<-> (liggend). 
De boekjes zijn in rasterdiep
druk vervaardigd door de Zegel
drukkerij in Mechelen. De 'slit'-
tanding (14 tanden horizontaal, 
12 tanden verticaal) heeft een 
hart-tot-hart afstand van 2.00, 
respectievelijk 2.04 millimeter. 
De zegels zijn in vier kleuren 
gedrukt: cyaanblauw, magenta, 
geel en zwart. Voor de achter
kant werden groen en rood ge
bruikt. De drukrichting is zowel 
aan voor- als achterzijde 
L(inks). Het voor de zegels ge
bruikte raster is erg fijn. 
De productbarcode is -f3673. 
De hangoogjes zijn voorzien 
van vier hechtpunten: midden 
bovenin, midden onderin, ui
terst links en uiterst rechts. 

Z>c P(Ut mtuUk iet It 

P O S T Z E G E L S 
met bii[vende frankeerwoorde voor 
een genormoliseerde brief tol 20 gr 
voor het buiienlond 
(priorHaire zernlingen - zone A) 

Z E L F K L E V E N D 
Opgelet ; niet bevochtigen ! 
Z E G E L D I t U K K ï ï l J M E C H E t t N 

I M P R t M E i l E OU T I M B R E M A L I N E S 

TIMBRES-POSTE 
O validite permanente pour une 
lettre normoiisée |usqu'o 20 g 
en service international 
(envois priorifoires - zone A) 

A U T O C O L L A N T S 
Attention : ne pas humeeter ! 

5"412885"003673' 

Voor- en achterzijde var) eer) hangboekje met zegels in het type-viooitjes Voor- en achterzijde van een hangboekje met zegels m het type-trompetnarcissen 



Postzegel Partijen Centrale 

917 kopende klanten op de 
Amphilex-tentoonstelling bij de 

Postzegel Partijen Centrale! 
De Amphilex-tentoonstelling was een groot succes. 

We hadden niet verwacht dat het zo druk en gezellig zou zijn. Wij hopen de vele mensen die 
wij ontmoet hebben ook eens in Den Haag te mogen verwelkomen. 

U heeft op de Amphilex kunnen zien hoe het werkt bij de Postzegel Partijen Centrale. 
Alleen in Den Haag hoeft u niet te dringen en te staan maar kunt u op uw gemak, 

onder het genot van 'n kopje koffie, thee of iets fris, alles bekijken wat wij aan te bieden hebben. 
U kunt alles zelf pakken en uitzoeken. 

Wij nodigen u dan ook uit eens bij de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag op bezoek te komen. 

Tot ziens bij de Postzegel Partijen Centrale. 
Vraag nu onze volledige en gratis partljenlijst geheel vrijblijvend aan. 

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

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

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

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

*****###*#m#************************* INFORiviATIEBON u i * « * * * * « * * * « « * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * « « * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 02okt 

Stuur geheel vrijblijvend bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt gratis een jaar lang onze maandelijkse partljenlijst. 

761 

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


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
ltd NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig tijdens Postex m de Americahal te 
Apeldoorn van 18 tot en met 20 oktober 2002 
en hl] Amsterdam 2002 in het Huygenscollege 

op 2 en 3 november 2002. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao, Suriname, Palestina en Israël. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o.: 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, Palestina. 

Nederland nr 3 F kwadrant Complete plaat € 14 000 

email: info@bouscher.nl www.bouscher.nl 

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


Messchaertstraat 12 / 1077 WS Amsterdam tel: 020 - 679.5952 / fax: 020 - 679.4780 

Complete plaatreconstructies van 
onderstaande platen uit voorraad leverbaar: 

Nederland nr 1 plaat II € 8.000,00 

Nederland nr 1 plaat IV € 3.750,00 

Nederland nr 1 plaat V € 3.750,00 

Nederland nr 1 plaat VI € 4.750,00 

Nederland nr 2 plaat I € 5.500,00 

Nederland nr 2 plaat II € 7.500,00 

Nederland nr 2 plaat III € 3.750,00 

Nederland nr 2 plaat IV € 3.750,00 

Nederland nr 2 plaat V € 3.750,00 

Nederland nr 2 plaat VI € 5.500,00 

Nederland nr 2 plaat VII € 4.500,00 

Nederland nr 2 plaat VIII € 6.000,00 

Nederland nr 2 plaat IX € 6.000,00 

Nederland nr 2 plaat X € 4.500,00 

Nederland nr 1 plaat II 4^ kwadrant 

Nederland nr 2 plaat VII 3*̂  kvi^adrant 

ABN-AMRO Bank, rek.nr 54.19.15.193 



NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-mail: bondsbureau(3)nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©0313-413704 

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
«033-4943970 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
©0598-626447 

Vice-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Van Beresteijnstraat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598-636165 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, ©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven, S. Burgerhart-
singel 73 . 3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345-613002 

Filateh'stische vorming 
en Jeugdzaken 
F.B. Leijnse, Beijerland 80 
8302 NV Emmeloord 
©0527-612658 

Kandidaat Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
Oude Larenseweg 38, 7214 PD Epse 
©0575-494488 

Webmaster: Jan Boon 
e-mail: webmaster@nbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35, 2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Materiaalcommissaris: 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibliothecaris; mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibliotheek(a)nbfV.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Pennm^meester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat2i 
2312 ZP Leiden, ©071-5134424 

(-̂  Bondsinformatiebureau 
= Mr. W.P. Heere, Postbus 4034, 
° 3502 HA Utrecht 

^ Bondskeuringsdienst 
„ Voorzitter: P.l-'.A. van de Loo 
o Bergweg 43, 1217 SB Hilversum 
^ ©035-6245i69/fax 035-6233603 
53 Keurzendingen aangetekend naar de 
^ secretaris: A.W.A. Steegh, 
— Postbus 220,1180 AE Amstelveen, 
j ^ ©023-5384212 (na 20.00 uur) 
< 
^ Service-afdeling 
"• Directeur: L. van Dijk, Lek 54 

1703 KI Heerhugowaard 

MULTILATERALE TENTOONSTELLING 
LIBA 0 2 WAS ZEER SUCCESVOL 
Van 8 tot 11 augustus werd 
in Vaduz (Liechtenstein) 
de tentoonstelling LIBA 02 
gehouden. De expositie 
stond onder het patronaat 
van de regering van het 
Vorstendom en werd ge
organiseerd door de fila-
telistenbonden van Liech
tenstein en Zwitserland. 
Het aantal bezoekers werd 
geschat op 5000. 
In de verschillende wed
strijdklassen waren 184 
inzendingen uit het multi
lateraal verband (Duits-

7AÄ ©072-5711935. 

1.20 iibaloz-

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 
)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊêêÊÊÊÊÊÊÊÊê 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2003 

In het hieronder afge
drukte overzicht vindt u 
de voor volgend jaar ge
plande postzegeltentoon
stellingen. Het overzicht 

geeft de stand van zaken 
per I augustus 2002. 
De afkortingen die u in 
het tentoonstellingsover
zicht aantreft kunnen als 

volgt worden verklaard: 
P = propagandatentoon-
stelling, W = wedstrijd
tentoonstelling (in cate
gorie I, 2 of 3), J = Jeugd-
tentoonstelling en GSE = 
Gezamenlijke Stuurgroep 
Evenementen. 

Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

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

Datum 

22-23 februari 

21-22 maart 

25-27 april 

11-12 april 

Week 37,38 en 
39 

17-19 oktober 

17-18 oktober 

31 oktober 
1-2 november 

1-2 november 

7-8 november 

Tentoonstelling 1 
Contactpersoon 
PZV Castricum 
D.C. v.d. Woerd, Tureluur 12 
1902 KM Castricum 
Tel. 0251-65 82 35 
Dag van de Jeugdfilatelie 2003 
l.s.m. PZV Emmeloord 
J.J. Bulten, Tjotter 3 
8531 DE Lemmer 
Tel. 0514-56 19 03 
Oosterhoutse Ver.van post.verz. 
A Berkhoudt, 
Lod Napoleonlaan 57 
4909 LG Oosterhout 
Tel. 0162-42 91 54 
NVPV afd. Boskoop, 
BOSKOFILA 6 
P.C.C, de Koning, Mozartlaan 55 
2742 BP Waddinxveen 
Tel.0182-61 51 36 
Fil.ver. Gabriel (55 jr. bestaan) 
A. Schipper, 
Oude Raadhuislaan 33a 
3054 NN Rotterdam 
Tel. 010-461 37 27 
POSTEX 2002 GSE+NVPV 
Afd. Boskoop 
L.L. Louwerse, 
Kon. Wilhelminastr. 51 
2811 TT Reeuwijk 
Tel. 0182-39 51 03 
Ver.v Zaanse postz.verz. 
De Posthoorn Krommenie 
H. Smit, Rozeboom 5 
1541 RH Koog a/d Zaan 
Tel. 075-617 86 09 
St. Com. Dag v.d. Postzegel 
Rotterdam 
A. Berkhoudt, 
Lod.Napoleonlaan 57 
4904 LG Oosterhout 
Tel. 0162-42 91 54 
PHILA 80 VenIo 
W Hendnks, Servaashof 39 
5988 GD Helden 
Tel 077-307 50 47 
Ver. V. Postz. Verz. Friesland 
H P V d. Roest, Tanlaburg 34 
8926 LX Leeuwarden 
Tel. 058-267 35 20 

Locatie/ 
Plaats 
Jac P. Thijsse College 
De Bloemen 65 
Castricum 

ROC Flevo Poort 
Smeden 1 
Emmeloord 

Sporthal Oosterheide 
Lod. Napoleonlaan 111 
Oosterhout 

Pantariumgebouw 
Italjëlaan 4 
Hazerswoude 

Laurenskerk 
Rotterdam 

Americahal 
Laan van Erica 50 
Apeldoorn 

Bertrand Russell 
College 
Popelstraat l a 
Krommenie 

AHOY Rotterdam 

Maaspoort 
VenIo 

Adelaarskerk 
DeJokse17 
Leeuwarden 

Categorie 1 
Aantal kaders 
P 
110 

P,J 
160 

W3 
230 

P 
200 
+ jury-advies 

P 
150 

W2,W3, 
1 kader 
J 
250 

P 
110 

P 
220 
+ jury-advies 

W3 
265 

W3 
200 

land, Zwitserland, Oos
tenrijk, Nederland en 
Liechtenstein) onderge
bracht. 
Het weer zat gedurende 
drie van de vier dagen te
gen. Door de constante 
regenval werd de geplan
de Zeppelinvlucht afgelast 
en was het buiten slecht 
toeven. Binnen was het 
echter een geslaagd filate-
listisch evenement. 

Bekroningen 
Aan de Nederlandse in
zenders werden de vol
gende bekroningen toege
kend: 
Goud: P. Struik, C.A.M. 
Spruijt en D. van de Wate
ren. 
Groot wr^uld ziluer: J.D.H, 
van As, G. Berger, J. Bot, 
P. Daverschot, H. ten 
Have, D. Hoogerhuis-van 
Schellen, D.P. Jimmink, 
B.J. Lux en H.H.C. 
TSchroots-Boer. 
Verguld zilwr: G.C. Bakker-
Bakker, B. Beimers, M. 
Bot, S. Douwstra, Olga 
Husson, F.B. Leijnse, H. 
Mennes, Alex Nuijten, J. 
Toussaint, H. Trip en 
J.L.C.M. TSchroots. 
Groot ziluer: W. Bachman, 
L.M.A. Grandel, J. Groe-
neveld, C. Post, J.G. Prin
sen, G.J. TSchroots, Stu
diegroep Zwitserland 
Qungfraupost 1000). 
Zilver: Amsterdamse Post
zegel Jeugdclub (ereprijs), 
J. Dekker-van Doorn, 
P.J.G. Lemeer, Marloes 
Saarloos, Vincent Scheer 
en Corné van Zandwijk. 

Dank 
Een woord van dank is 
aan mevrouw Dekker-van 
Doorn en de heer Eikel
boom is op zijn plaats 
voor hun hulp bij het in-
hangen en weer afhalen 
van de Nederlandse in
zendingen in Vaduz. 
Piet Alderliesten 
Landscommissaris LIBA 02 

LANDSCOMMISSARIS 
BARCELONA 2004 

Voor de in 2004 te hou
den internationale expo
sitie Barcelona 2004 is de 
heer Van de Loo als 
Landscommissaris aan
gewezen. Als u wilt deel
nemen kunt u zich bij 
hem aanmelden: Berg
weg 43, 1217 SB Hilver
sum, telefoon 035-
624516g, e-mailadres 
pjaiid!oo(5)u)or!don!ine.nl 

http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.org


ENVELOP DAG VAN DE POSTZEGEL 2002 
TIJDENS POSTEX 2 0 0 2 IN APELDOORN 

Op ig oktober geeft de 
Bond op de tentoonstel
ling Postex 2 o o 2 in Apel
doorn (i8, ig en 20 okto
ber) weer de traditionele 
envelop ter gelegenheid 
van de Dag van de Postze
gel uit. De envelop heeft 
het nummer 34 en is ont
worpen door Paul Walra
ven. De tekst van de in de 
envelop bijgesloten kaart 
is verzorgd door de direc
teur van de Americahal, 
de heer M.G.C, van Ber
gen en heeft betrekking 
op de historie van de hal. 
Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
2002 wordt ook een bij
zonder poststempel ge
bruikt. De envelop is op 
zaterdag ig en zondag 20 

oktober verkrijgbaar in de 
stand 'Dag van de Postze
gel' en kost 'blanco' €0.75 
of met postzegel en stem
pel €1.50. 
De complete envelop kan 
ook voor €2.25 op de on
derstaande adressen wor
den besteld: 

Comité Dag van de Post
zegel Rotterdam, Lode-
wijk Napoleonlaan 57, 
4go4 KG Oosterhout; giro 
1543700 

of 

Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam, 
Haya van Somerenlaan 
50,1187 RB Amstelveen; 
giro 9359986. 

Voß van de TostzegeC 2002 

wf^ ^ M Hl M m n r ^ 

A f ((7^™& i5^ '«/ nnr ^tMldilm- '^lamtlnjiii 

De speciale eniielop tcrgeie^enheid van de Dag van de Postzegel 2 0 0 2 . 

SPECIALE CURSUS GEEFT ANTWOORD OP 
(VRIJWEL) ALLE 'PUBLICITEITSVRAGEN' 

Hoe komje als uereniging mctje euenement m de k ran t ' 

Wie iets organiseert wil 
daar graag bekendheid 
aan geven. Het liefst met 
aandacht op de televisie 
en met publicaties in zo 
veel mogelijk kranten en 
tijdschriften. Hoe je dat 
kunt bereiken wordt uit
gelegd in een cursus die 
de Bond in februari voor 
de aangesloten verenigin
gen verzorgt. De cursus 
gaat in op alle aspecten 
van de publiciteit. Vragen 
die aan de orde komen 
zijn onder meer: Welke 

media zijn er? Waarin ver
schillen ze van elkaar? 
Welk publiek bereik je er
mee? Hoe komt de bood
schap over? Hoe gaan de 
media met jouw bood
schap om? Hoe benader je 
de pers? Moetje een pers
bericht maken en hoe doe 
je dat dan? Hoe maak je 
een publiciteitsplan? 
Waar moetje op letten als 
je een interview geeft? 
Hoe kun je Internet ge
bruiken voor je publici
teit? 

EVEN VOORSTELLEN: 
PAUL WALRAVEN 
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 
ook iets over filatelie. Als derde in de rij komt de 
Commissaris Evenementen aan het woord. 

'Postzegels verzamel ik al 
vanaf mijn zevende. Mijn 
verzamelgebied is Duits
land, voornamelijk tot 
ig45. Ook zitten de perfins 
van Duitsland en Neder
land in mijn collectie én -
wat met een grap is be
gonnen - van elk land een 
postzegel en dan het liefst 
nummer één. 
Mijn opleiding is heel di
vers: KVS (scheepswerk-
tuigkundige), een vlieg-
opleiding en een universi
taire opleiding mineralo
gie (petrografie). Die laat
ste heb in Duitsland ge
volgd omdat ze in Neder
land niet bestond. 
De laatste veertig jaar heb 
ik verschillende bestuurs
functies gehad binnen de 
KNBB (Koninklijke Ne-

Naam PaulWairauen 
Functie Commissaris 
Evenementen 
Leeftijd 71 
Beroep Werkzaam geuieest in de 
sieradenbranche 
Woonplaats Amersjoort 

derlandse Biljart Bond), 
waarvan de laatste drie 
jaar als tweede secretaris 
in het Bondsbestuur. 
In de filatehe heb ik het 
bestuurlijk wat kalmer 
aan gedaan. Achttien jaar 
ben ik voorzitter geweest 
van de Amersfoortse Phi
latelisten Vereniging en 
de laatste vier jaar ben ik 
werkzaam binnen het be
stuur van de NBFV. Mijn 
functie, Commissaris Eve
nementen, omvat een 
breed scala aan werk

zaamheden. Zo maak ik 
de voordrachten voor on
derscheidingen. Ook ben 
ik Bondsafgevaardigde in 
het Bestuur van het 
maandblad Filatelie. Ver
der vertegenwoordig ik de 
Bond in de GSE, de Geza
menlijke Stuurgroep Eve
nementen, een samen
werkingsverband van TGP 
Post, de NVPH en de 
NBFV. Ik maak me nuttig 
met de indeling van Ame
ricahal in Apeldoorn, de 
plek waar het jaarlijkse 
evenement Postex wordt 
gehouden. 
Als hobby maak ik graag 
ontwerpen, waarin ik suc
cesvol ben geweest bij AF-
CENT (de luchtstrijd
krachten van de NATO), 
bij de Biljartbond en bij de 
NBFV, waar ik de laatste 
vier jaar de envelop voor 
de Dag van de Postzegel 
heb ontworpen. Op dit 
moment ligt er een ont
werp van mij bij TGP Post 
voor een zegel ter gele
genheid van de Dag van de 
Postzegel. Laten we ho
pen dat het lukt om na ze
stig jaar (in 1943 werd de 
eerste in Nederland uitge
geven) weer aan de wens 
van filatelisten gehoor te 
laten geven. Het is in het 
belang van TGP Post èn 
van de NBFV dat de filate
lie weer eens positiefin de 
belangstelling komt. 
Nog even terug naar het 
GSE-evenement in Apel
doorn. De organisatie 
hiervan wordt door het 
bestuur gedelegeerd aan 
de Nederlandse Vereni
gingvan Postzegelverza
melaars (NVPV). Die heeft 
daarvoor een bijzonder 
goed team geformeerd, 
dat er veel tijd en energie 
in steekt. Telkens zien zij 
kans om de Postex aantrek
kelijk te maken voor fila
telisten in Nederland en 
die van buiten de lands
grenzen. Ik kan u per
soonlijk garanderen datu 
- als u er nog nooit ge
weest bent - als filatelist 
iets belangrijks heeft ge
mist.' 

Paul Walraven 

De cursus gaat ook in op 
de communicatie binnen 
de vereniging. Hoe kun je 
een verenigingsblad er zo 
goed mogelijk laten uit
zien? Hoe schrijf je een ar
tikel? Hoe kom je aan ko
pij? 
De cursus wordt waar
schijnlijk in het Bondsbu
reau in Utrecht gegeven, 
maar er is een mogelijk
heid om uit te wijken naar 

andere plaatsen; dat is af
hankelijk van de aanmel
dingen. De cursus zal 
twee avonden of één hele 
dag gaan duren en wordt 
gegeven door journalis
ten. 
Per deelnemer wordt een 
bijdrage gevraagd van tien 
euro. In dat bedrag zijn 
een cursusboek en con
sumpties inbegrepen. 
Omdat er veel persoonlij

ke aandacht is voor de 
cursisten is het aantal 
deelnemers beperkt. Wie 
mee wil doen moet zich 
zo snel mogelijk opgeven. 
Als regel geldt: wie het 
eerst komt... 
Verenigingen die zich wil
len inschrijven of nadere 
inlichtingen willen heb
ben kunnen zich melden 
bij het secretariaat van de 
Bond. 

70 ! 



OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN 
VAN DE SERVICE-AFDELING 
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Arts Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 
Benders Postal History Cura9ao 
Blom Posünrichtingen 1850-1906 
Bondsreeks nr i Stempelnibriek NMP 
(deel 1,1922-1939) 
Bondsreeks nr 2 Stempelrubriek 'De Philatelist' 
(deel II, 1927-1939) 
Bondsreeks nr 3 Franssen, Postgeschiedenis 
Weert 
Bondsreeks nr 4 Sleeuw, Nederlands-Indie, 
Emissies i870-'83- 92 (verbeterde uitgave) 
Bondsreeks nr 5 Steiner-Spork, Nederland, 
de portzegel 5 cent type B van 1870 
Bondsreeks nr 6 Heuvel, van den. Binnenlandse 
posttarieven naar afstand, i 9-18501011-1-1871 
Bondsreeks nr 7 Heuvel, van den. Emissie 
Juliana Regina 1969-1986 
Bondsreeks nr 8 Siem, Moderne thematische 
filatelie 
Bondsreeks nr 9 Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de circulaire aanschrijvingen (enz ) 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870-1895 
Bondsreeks nr 11 Heuvel, van den. Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betreffende de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 
Bondsreeks nr 12 Siem, Moderne thematische 
filatelie deel 2 
Braake, ter Korte Kroniek van de geposte brief 
Bulterman Nederlands-Indie, langstempels 
1864-1913 der hulpkantoren/bestelhuizen, 
tevens herzien kantorenschema 
Bulterman Japanese Occupation (Engelse 
versie) 1942-1945 
Bulterman Republik Indonesia, postwaarde-
stukken 1945-1049 
'Club Rotterdam' 12 Filatelistische essays 
Costa, Da Binnenlandse en internationale post
tarieven van Nederland 1850-1990 
Dai Nippon Weense druk 
Dai Nippon Catalogus Republiek Indonesië 
17 8- 45/27-i2-'49 
Dehe Veertig postsmkken over de geschiedenis 
van de post m Waterland en Zaanstreek 
Delbeke Postvanuit de Nederlanden 1813-1853 
Delbeke Nederlandse Scheepspost Nederland-
Oost-Indie 1610-1900 (deel i, inclusief stempel-
catalogus) 
Delbeke Nederlandse Scheepspost Nederland-
Oost-Indie 1610-1900 (deel 2, Nederland en het 
Westen) 
Dieten van Proevenboek 
Doorn, van Nederlandse Oorlogspost deel 2 
Flier, A van der Basisboek Filatelie 
Goede, De Postkantoor in een Biltsche Herbergh 

10 25 
4 5 7 0 
1965 

14-30 

2 0 0 0 

2755 

1955 

1355 

16 60 

16 60 
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1405 

12 20 
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1245 

16 60 
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1355 
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123 
114 
092 
026 
108 
0 0 2 

003 
118 
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005 
097 
1 0 2 

043 
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069 
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048 
090 

126 

1 0 0 
098 
099 
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068 
I I I 

1 2 9 

0 2 1 
076 
030 
093 
1 2 1 

087 

o87d 
087e 
087g 
0871 
058 
018 
047 

094 

119 

1 2 5 

Goldhoorn De onbestelbare brief 
Hager Nederlandse autoposÜ<antoren 1939-1994 
Hammink Geschiedenis van de Pokomachine 
Hom Postzegelboekjes Handboek 
Ickenroth Rijkspost in Limburg 
Jeugd, JFN ABC deel i (7e druk 
Jeugd, JEN ABC deel 2 (2e druk) 
Jeugd, JEN ABC deel 3 (2e druk) 
Jeugd, JEN Ongewenste uitgiften en maakwerk 
m de filatelie 
Jeugd, JEN Woordenlijst F-N -1- D-N + E-N 
Jonkers Nieuwe Republiek 
Kooij, Van de Rotterdamse plaatsnaamcode 
Korteweg 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 
Loo, Van de Vervalsingen deel i 
Loo, Van de Vervalsingen deel 2 
Maandblad Cumulatieve index 1922-1950 
Maandblad Cumulatieve index 1922-1980 
Maandblad Cumulatieve index 1950-1980 
Petersen, J G E Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 
Ramkema, H Eiscaalzegels, Japanse bezetting 
Nederlands-Indie 1942-1945 en Gezag 
Republiek Indonesië 1945 1949 
Rijswijk Persbrieven 
Sandberg Enveloppen 
Sandberg PTT m bevrijd Zuid-Nederland 
Spoorwegmuseum Spoor en Post 
Stapel Spoorwegbriefkaarten 
Storm van Leeuwen Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indie 
Studiegroep Velrandbijzonderheden Hand
boek plaat- en etsingnummers, inclusief 
vier toekomstige aanvullingen 
Tandingmeters 
TSchroots Luchtvaart- en luchtpostencyclopedie 
Vellmga Poststempels van Nederland (herdruk) 
Verhoeven Catalogus Perfins N O G 
Vliegende Hollander, De Nieuwe Luchtvaart-
catalogus (inclusief europrijslijst) 
Voorafstempeling Nederland, in ringband 
(compleet) 
Voorafstempeling Nederland, aanvulling VI 
Voorafstempeling Nederland, aanvulling VII 
Voorafstempeling deel 9 
Voorafstempeling Nederland deel 10 
Vries, De Postale Etiketten 
Wart, V d Machinestempels (6e dr , tot juli '91) 
Wart, V d Reclame- en gelegenheids-
stempels Nederland (6e druk) 
Weeber-Kortekaas en Bakhuizen van den Brink 
Rondom Beatrix 
Weijer, De De aantekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 
Wicher& Zabel Niederlande Ziffern
ausgabe 1876-1894 
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Kijkt u ook eens op de website van de Bond (www.nbfv.nl) bij Service-afdeling; daar wordt bij een aantal titels 
van de hierboven afgedrukte lijst een korte beschrijving van de inhoud gegeven. 

Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusief verzendkosten Bestellingen worden uitgevoerd 
na betaling op Postbanknummer 20159601 n v Service-afdeling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met extra portokosten! 
Verdere inlichtingen L van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard, tel. 072-5711935 

INSIGNES E.D. 
19 Speld 2 40 
32 Duif, sleutelhanger 3 50 
33 Duif speld 3 40 
34 Duif hanger/ketting 8 50 
35 Bondsstropdas 11 30 

EMISSIE 1852 
(auteurs van Balen-Blanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat m 1885 
5 cent Plaat IV 1885 
5 cent Plaat V (ringb ) 1585 
5 cent Plaat VI H 3° 
10 cent Plaat I 1885 
10 cent Plaat Ia Sup 2 18 10 
10 cent Plaat II 18 85 
10 cent Plaat III 18 85 
10 cent Plaat IV 1885 
10 cent Plaat V 1885 
10 cent Plaat VI 1885 
10 cent Plaat VII 1885 
10 cent Plaat VIII 1885 
10 cent Plaat IX 1885 
10 cent Plaat X 1885 
15 cent 27 95 
(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, o 13 mm dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten hoogte x breedte) 
091a 310x275 mm 2 3 0 5 
091b 300 X 270 mm 23 05 
091C 250 x270 mm 2 3 0 5 
ogid 300 X 213 mm 23 75 
091e 293 X 420 mm* 2 3 7 5 
* verpakking van 20 stuks 

OUDE NUMMERS 
VAN FILATELIE 
De prijzen per jaargang 
1964-nu (ex porto) 2 25 
1950 1963 (ex porto) 4 50 
Jubileumnummers 1972 en 
1982 (ex porto) 2 75 per stuk 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen voor 1950 kos
ten I 40 per stuk, losse exem
plaren van 1950 tot en met 
1963 I - per stuk en losse 
nummers van 1964 en later 
o 50 per stuk 
Bestellingen uitsluitend tele
fonisch of schriftelijk bij 
L van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard, tel 072 
5711935 U wordt aangeraden 
een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
bgg 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

http://www.nbfv.nl


I MPORTA's HELDERE KIJK 

O P VERZAMELINGEN ^oo o 

balacronband • linnen rugversterking • dubbele pergami|n schutbladen • transparante weekmakervri|e stroken 

P * Ä K 3 

Sa: l i ^ -
<è 

W% 

IMPORTA B V Postbus 301 5400 AH Uden 
*tel 0413 26 59 73 *fax 0413 26 67 20 *e-mail info@importa nl importa nl 



'UITEINDELIJK ZAT ER VOOR MIJ 
MEER MUZIEK IN DE HANDEL' 
Gesprek met Paul Hofrichter, pianist en postzegelhandelaar 

TEKST EN F O T O ' S : PAUL V A N BEEK, W A D D I N X V E E N 

Van pianist in een inao-rockband tot postzegemandelaar: 

het is een opmerkelijke overstap. Maar de levensloop van 

Paul Hofrichter wordt door wel meer van dergelijke 

'koerswijzigingen' gekenmerkt, zoals Paul van Beek 

ontdekte toen hij met die andere Paul sprak. 

Hellendoorn, een broeierige en 
regenachtige zomermiddag. 
Paul Hofrichter, 66 jaar jong, is 
al sinds 'mensenheugenis' een 
fenomeen in de Nederlandse 
en Duitse postzegelwereld. 
Toch had het nogal wat voeten 
in aarde, voordat hij zich defini
tief aan de postzegelhandel 
wijdde. Tijdens het vogelschie-
ten, een traditioneel Twents 
evenement dat zich ieder jaar 
bijna in zijn achtertuin afspeelt, 
krijgen wij zijn levensverhaal te 
horen. Tweehonderd schutters, 
waaronder Paul zelf belagen de 
houten vogel beurtelings met 
een vuurbuks. Terwijl het arme 
dier in de loop van de middag 
almaar kleiner wordt, groeit het 
overzicht van een bijzondere 
loopbaan in de filatelie. Pas als 
tegen de avond, na ruim zes
honderd schoten, de nieuwe 
schutterskoningvan Hellen
doorn op de schouders geno
men wordt, is het verhaal com
pleet... 

bleef bestaan. De postzegels 
van Indië en Nieuw-Gumea, die 
hij op het internaat bemachtig
de, werden door hem verruild 
en verhandeld op de Haagse 
postzegelbeurzen bij hetVen-
duhuis, onder de grote kastan
jeboom voor Paleis Noordein
de, en later in het zalencentrum 
Amicitia aan het Westeinde. 
Ook fungeerde hij in zijn jonge 
jaren als hulp tijdens de veiling-
dagen bij de Haagse auctiona-
rissen Weeda en Boekema. Zijn 

collectie en kennis van de mate
rie groeide. Hij had het best 
naar zijn zin op het internaat, 
maar zijn vader had andere 
plannen. 

Jongste bediende 
Hofrichter senior had de Neder
landse vertegenwoordiging 

voor de producten van een 
Duitse machinefabriek en wist 
bij dat bedrijf een baantje voor 
zijn zoon te regelen. Zo werd 
Paul jongste bediende op het 
kantoor van deze fabriek in 
Wuppertal. Het werd een de
ceptie. Hij was te jong en onge
schikt voor de functie. Tot zijn 
grote opluchting mocht hij al 
snel weer terug naar zijn vrien
den op het internaat, waar hij 
praktijkgerichte cursussen als 
handelscorrespondentie, steno 

en typen volgde. Eind 1953 
kwam hij bij zijn vader in de 
zaak en niet lang daarna kreeg 
hij een tweede kans om in 
Duitsland te werken. In Bad Co
desberg ging het beter dan de 
eerste keer. Hij bezocht daar de 
plaatselijke postzegelclub. Hij 
raakte geobsedeerd door de 

boogie-woogie en leerde deze in 
vele varianten spelen, zonder 
ook maar één noot te kunnen 
lezen. In 1956 keerde hij, twintig 
jaar oud, terug naar Nederland 
om weer bij zijn vader te wer
ken. Die woonde inmiddels in 
Doorn en tussen de bedrijven 
door bezocht Paul de Utrechtse 
postzegelmarkt aan de Vis
markt. Zijn moeder was intus
sen overleden en zijn vader bin
nen een jaar hertrouwd met een 
vrouw waarmee Paul het niet 
goed kon vinden. Op tweede 
kerstdagi957 verliet hij het ou
derlijk huis om in Den Haag op 
kamers te gaan wonen. Hij 
vond een baan als vertegen
woordiger, maar moest, ge
dwongen door de naoorlogse 
woningnood, in anderhalfjaar 
tijd elfkeer verhuizen. Bijko
mend nadeel was dat hij geen 
adres op zijn kaartjes en in zijn 

briefhoofd kon zetten en voor 
de klanten dus moeilijk te berei
ken was. Zo kon het niet langer. 
Bovendien voelde hij zich niet 
in de wieg gelegd voor het vak 
van verkoper. Paul Hofrichter 
trok de stoute schoenen aan en 
besloot postzegelhandelaar te 
worden. 

Onrustige jeugd 
Voor de oorlog had Pauls vader 
een postzegelwinkel tegenover 
het postkantoor van Eupen, in
dertijd net als Malmédy een 
Duitse enclave m België. De 
speciale opdrukseries met de 
namen van deze stadjes hou
den de herinnering aan deze 
periode levend. In die winkel 
maakte de kleine Paul Hofrich
ter voor het eerst kennis met de 
gekartelde papiertjes die zo'n 
belangrijke rol in zijn leven 
zouden gaan spelen. Het was 
een serie van de Oekraïne die 
tot zijn avontuurlijke geest 
sprak en die ook zijn verzame-
laarsbloed sneller deed stro
men. 

S Na talloze omzwervingen in en 
° na de oorlog, die zijn opleiding 
^ niet ten goede kwamen, werd 
^ Paul Hofrichter op zijn veertien-
es de naar een internaat in Aerden-
"Z hout gestuurd, dat voorname-
° lijk werd bevolkt door Indische 
zi kinderen waarvan de ouders 
^ veelal in de voormalige kolonie 
i ; verbleven. Zijn moeder was na-
"^ meiijk half Indisch. Paul Ho f 
k% '"''^'^^^''W'St " og " i s twa th i j wil-
" " de worden, maar had wel een 

onmiskenbare liefde voor mu
ziek opgevat en een uitgespro
ken hekel aan militarisme. Ook 
zijn interesse voor de filatelie 

Paul Hofrichter 'Ik kan me niet voorstellen hoe ik de dag zou moeten doorbrengen zonder postzegels ' 



Verrassende wending 
Paul verkocht voor ruim vijf
honderd gulden zijn collectie 
aan de Groningse winkelier 
Tolhuizen en vergaarde zo het 
broodnodige startkapitaal. Een 
jaar later was het geld op. Paul 
had op krediet verkocht en kon 
zijn vorderingen niet innen. Hij 
werkte tegen wil en dank op 
een kantoor in Voorburg voor 
162 gulden per maand, waste 
in Scheveningen borden af 
voor 55 gulden per week en 
broedde op een hernieuwde 
start. Die kwam er, maar in een 
heel ander vak. Hij liep een 
vriend tegen het lijf, die hem 
vertelde dat de Indorockband 
The Canaries een pianist zocht. 
Paul toonde zijn kunnen op het 
klavier en werd aangenomen. 
The Canaries traden in navol
ging van de immens 
populaire Tielman Brot
hers veel op in Duits
land en omdat Paul de 
taal goed sprak werd hij 
meteen tot zakelijk lei
der gebombardeerd. 
Hij vertelt: 'Voordat ik 
met de band voor een 
langdurige tournee 
naar München vertrok 
verkocht ik op de val
reep mijn Nederlandse 
Europazegels uit 1956 
voor tachtig cent per 
serie. Die had ik een 
tijdje eerder voor een 
gulden gekocht, omdat 
de verwachting be
stond dat ze goed zou
den worden.' The Cana
ries speelden muziek in 
het genre van Fats Do
mino, Elvis Presley en 
Jerry Lee Lewis. En be
halve als begeleider
zowel op de piano als 
in zakelijk opzicht  kon 
Paul zich ook uitleven 
in de doorhem zo ge
liefde boogiewoogie. 
Tweeënhalf jaar lang 
trad Paul op als lid van 
The Canaries, van Mün
chen tot Hamburg. De 
gages waren hoog, zo'n 
achthonderd marl< per 
maand per bandlid, 
maar daar moest alles 
van betaald worden. 
Het leven was duur in 
de Duitse metropolen! 

Definitieve keuze 
Maar het bloed kroop 
waar het niet gaan kon. 
Paul bezocht het Ham
burgse veilinghuis 
Mohrmann en liet zijn 
aankopen poste restan
te opsturen naar Hanau, de vol
gende halteplaats van de tour
nee. Het artiestenleven was on
regelmatig en zwaar. Paul ver
telt: 'Je voelde je vaak net een 
nomade; soms sliepen we met 
vier man op één slaapkamer. Je 
werd behandeld als een gastar
beider. 

Soms kwam de politie om vier 
uur 's nachts je paspoort con
troleren, als je tot twee uur ge
speeld had. Ik moest ook heel 
wat conflicten sussen en pro
blemen van de andere bandle
den  ook financiële  oplossen. 
Zo'n bestaan is geen basis voor 
een regelmatig gezinsleven. Ik 
voelde mij in mijn hart een mu
zikant, maar als ik er mee had 
willen doorgaan had ik alles op
zij moeten zetten en me voor 
honderd procent aan de muziek 
moeten wijden. En dät had ik er 
niet voor over. Bovendien wer
den de optredens steeds vaker 
ontsierd door vechtpartijen, 
vooral van de in Duitsland gele
gerde Amerikaanse troepen. 
Drugs deden hun intrede. Toen 
er in Keulen weer eens een op
treden uit de hand liep was dat 

inmiddels vlot twintig gulden. 
Ik kwam nogal wat mensen te
gen die in enkele jaren tijd for
tuin hadden gemaakt. De 
marktontwikléelingen waren mij 
ontgaan. Ze hadden een mooie 
opstap kunnen zijn. Maar ik zat 
niet bij de pakken neer. Ik be
sloot  en nu definitief om mij 
helemaal op de handel in post
zegels te richten.' 

Eindelijl< 
Jaren van hard werken volgden, 
waarbij het urenlijstje aan het 
eind van de week meestal een 
meervoud van veertig aangaf. 
Langzaam maarzeker verover
de Paul Hofrichter zich een 
plaats in postzegelland. Hij 
kocht en verkocht vooral veel 
op veilingen en benutte ook de 
vele Duitse contacten die hij in 

Dat Nederlandse senetje uit igs6 deed inmiddels vlot twintig gulden 

de bekende druppel. Ik hakte de 
knoop door en besloot ermee te 
stoppen.' 
In Holland teruggekeerd ont
dekte Paul dat de prijzen voor 
postzegels, vooral die van Ver
enigd Europa, een ware hausse 
hadden doorgemaakt: 'Dat Ne
derlandse serietje uit 1956 deed 

de loop van de jaren had opge
daan. Postzegels van Neder
land en Overzeese Gebiedsde
len groeiden uit tot zijn speciali
teit. Hij kocht graag grote objec
ten om die, verwerkt tot over
zichtelijke onderdelen, weer aan 
de man te brengen. Klassieke 
emissies, met veel verschillen

de typen, tandingen en afstem
pelingen behoren nog steeds 
tot zijn favoriete terrein. Sinds 
1964 is hij lid van de APHV, een 
organisatie die te vergelijken 
vaR met onze NVPH. Paul is al
tijd behoudend geweest en dat 
was zijn redding toen de markt 
in het begin van de jaren tachtig 
aanzienlijk verslechterde: 'Ik 
wilde een duurder huis kopen, 
maar ik zette de plannen geluk
kig op tijd in de koelkast. Daar 
ben ik nog steeds blij om, want 
in 1984 was mijn omzet tot een 
kwart teruggelopen. Nieuwko
mers en opportunisten ruim
den het veld. Er vielen nogal 
wat slachtoffers. Gelukkig ben 
ik stressbestendig. Ook als het 
minder gaat blijf ik goed func
tioneren.' Door nieuwe wegen 
te bewandelen wist Paul de 

postzegelrecessie het 
■pm hoofd te bieden. Hard 
M werken bleef altijd zijn 

1 motto. Boven zijn bu
reau hangt een foto van 
zijn duurste verkoop 
ooit. Met gepaste trots 
geeft hij de bijbehoren
de informatie: 'Het is 
een brugstrip van Ne
derland nummer drie. 
Ik vond de rariteit in 
Duitsland en verkocht 
ze in 1992 opeen vei
ling voor het lieve som
metje van 53.000 gul
den. De koper was een 
vertegenwoordiger van 
het Postmuseum, te
genwoordig het Muse
um voor Communica
tie.' 

Toekomst 
Paul Hofrichter is goed 
te spreken over de hui
dige situatie op de 
postzegelmarkt: 'De 
stemming is beter dan 
vijfjaar geleden. De 
mensen hebben er 
weer zin in. Veel hande
laren zijn op hun eigen 
wijze actief. Collegae 
die aan de weg timme
ren zorgen uiteindelijk 
ook voor mijn omzet. Ik 
blijf het liefst een beetje 
op de achtergrond.' 
Doet hij het op zijn leef
tijd al wat rustiger aan? 
Paul lachten stelt: 'De 
scheidslijn van vijfenze
stigjaar bestaat in ons 
vak niet. Mijn vader 
was tot op zijn achten
tachtigste actiefin de 
handel. Er zijn veel 
meer voorbeelden te 
geven. Ik ben altijd een 

workaholic geweest, maar te
genwoordig laat ik de gaspedaal 
toch wat gemakkelijker los. Ik 
kan me echter niet voorstellen 
hoe ik de dag moet doorbren
gen zonder postzegels. Het ple
zier in mijn werk is onvermin
derd groot. En dat is toch het 
belangrijkste?' 

lÖï 
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Ook een relotiefjonfl thema als 'Jazz' kon een ueelzijdî e collectie opleucren maar letterlijk muziek in zit. 

hoeken van Kaap de Goe
de Hoop (1853). Vierkan
te zegels volgden al spoe
dig. De driehoekszegels 
bleven populair bij lan
den die het van de ver
koop aan filatelisten 
moesten hebben. Neder
land deed aan die trend 
pas laat (en bescheiden) 
mee: met een luchtpost-

Driehoekig o/hartuormig. postze
gels laten zichgeu;illig in allerlei 
uormen dujingen. 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Jazz en de pincet 
De Franse post heefi: in 
juli een serie met 
afbeeldingen van 
beroemdheden uit de 
jazz-wereld uitgebracht. 
De bladen Echo en 
Timbres Magazine gre
pen die emissie aan voor 
het plaatsen van uitvoeri
ge artikelen over jazz in 
hun juli/augustus-num-
mers. De Echo doet dat 
met veel stempels en af
beeldingen van moderne 
(maar ook inheems-Afri-
kaanse) instrumenten. 
Uiteraard is er ook aan
dacht voor de Belgische 
baron Antoine-Joseph 
(Adolphe) Sax, aan wie 

^ we de saxofoon te dan-
= ken hebben. Timbres MQ-
^ flazine begint met muzi-
^ kale voorlopers zoals De
cs bussy en Ravel en be-
^ schrijft dan de diverse ca-
° tegorieén jazz, zoals New 
^ Orleans, Chicago, ßooflie 
^ Woogie en Bebop, waar-
=: voor de Amerikaanse 

- " ^ emissies het illustratie-

7f r t materiaal leveren. Het 
» * blijkt een kleurrijk en 

vrolijk thema te zijn, ook 
voor filatelisten die als 
' instrument ' alleen maar 
de pincet hanteren! 

Jong en toch oud 
Nogmaals de Echo; dit 
Franse blad belicht in 
juli/augustus de jonge re
publiek Bielorussie (Bela
rus, ook wel Wit-Rus
land), dat met zijn ruim 
tien miljoen inwoners het 
culturele scharnier tus
sen Centraal- en Oost-
Europa wordt genoemd. 

MMMaMMMMMMimilMI 

Belarus- ...scharnierfünctie... 

In ieder geval tracht de 
jonge, inmiddels elf jaar 
oude republiek (met een 
heel oud verleden) dat op 
zijn postzegels uit te dra
gen. Het land heeft er in 
die korte periode al zo'n 
350 uitgegeven. 

Vijf eeuwen boeken 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie (juli/augustus) 
richt zijn aandacht op 
Leipzig als cultureel cen
trum en wel in het bij
zonder op de rol die de 
stad tegenwoordig met 
haar Buchmesse (de inter-

LE i V ^ T C ER M E S S E H E D B S rnf4; M 

De DDR gafm de enkele decennia uan zijn bestaan diucrsc emissies uit, 
geuJijd aan de Leipziger Messe, hier cenjilatelistisch souucnir uit de tijd 
dat er nog 'Deutsche Post' op de zegels stond. 

nationale boekenbeurs) 
vervult. Dat privilege 
kreeg de stad al in 1497. 
Ook de toenmalige DDR 
liet niet na daar munt uit 
te slaan. 

Vreemde vormen 
Het Duitse blad Brief
marken-Spiegel (augus
tus) heeft weer een ge
heel andere kijk op het 
verzamelen. In een arti
kel wordt beschreven wat 
voor merlcwaardige vor
men en formaten postze
gels tegenwoordig heb
ben. Wat begon als recht
hoekige papiertjes werd 
in sommige landen al vrij 
spoedig vervangen door 
andere vormen. Bekend 
werden al meteen de zo
genoemde Kaapse Drie

zegel in 1933 en met de 
Utrechtse universiteitsze
gels van drie jaar later. 
Maar als het om vreemde 
vormen gaat is het hek 
vooral de laatste jaren 
van de dam. Als we de 
wat meer exotische lan
den buiten beschouwing 
laten spant Frankrijk de 
kroon met ronde voetbal
zegels en zegels met een 
tanding in de vorm van 
een hart. Sommige emis
sies van de Nederlandse 
kortingzegels mogen er 
trouwens ook zijn, maar 
wat ons land betreft zijn 
de telegramzegels van 
1877 toch wel het opmer
kelijkst: zeshoekig. 

Zuinig met varianten 
De Arbeitsgememschajt Nie

derlande brengt in haar 
blad Nederland onder de 
loep vaak heel beharti
genswaardige artikelen. 
Behalve een artikel over 
de eerste Nederlandse 
briefl^aarten bevat het 
blad van augustus jl. een 
uitgebreide studie van de 
hand van Peter Uiten-
bogaart over de Umuersal-
machinestempels die in 

Voorbeelden van afdrukken van de 
Uniuersal-machmestempels. 

1931 in gebruik zijn ge
nomen. 
Afgezien van de verwis
selbare datumblokken 
konden bij deze machi
nes zes verschillende va
rianten worden toegepast 
- maar alleen Leiden ge
bruikte al deze varianten. 
De Stempelmachines van 
dit type bleven maar een 
beperkte periode (name
lijk tot 1933) in een veer
tiental plaatsen in ge
bruik. 

In de kaart gespeeld 
Het is in deze rubriek al 
eerder vermeld: de be
langstelling voor het ver
zamelen van postwaarde-
stukken groeit enorm. 
België is een land waar de 
brieflcaart heel belangrijk 
was en is - nog steeds 
geldt er voor brieflcaarten 
een lager tarief- en waar 
de post ook geregeld se
ries kaarten (al dan niet 
geïllustreerd) uitbrengt. 
In de Catalogus van de 
nationale tentoonstelling 
FilaKortnjk 2002 staat een 
beknopt artikel over de 
geschiedenis van de Bel
gische postwaardestuk-
ken, maar ook een kort 
stuk over de eerste brief
kaarten in het verkeer 
met Nederland (in het 
Frans gesteld). 

HANS GABRJeLS 

Rechts De geïllustreerde brief
kaarten uan België doen hetgoed 

m een collectie postujaardestuk-
ken 



NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Memel 
Het Memelgebxed: land in de 
marge van de geschiedenis is 
de titel van een artikel in 
Oost Europa Filatelie 
(twintigste jaargang, 
nummer 3); het behan
delt een voor de filatelie 
en de cultuurgeschiede
nis belangwekkende pe
riode in de geschiedenis 
van dit stukje Europa. 

Memel .kan bogen op een be
logen geschiedenis... 

Vanouds behorend tot 
Pruisen, maakte het JVle-
melgebied vanaf 1871 
deel uit van het Duitse 
Rijk. Na de Eerste We
reldoorlog was het au
tonoom, daarna Litouws, 
vervolgens weer Duits, in 
1942 Sovjetrussisch en 
nu weer Litouws. In het 
Duitse volkslied tijdens 
de naziperiode werd de 
uitgestrektheid van het 
Duitse Rijk bezongen in 
de regel: Von der Maas bis 
an ixt Memel... Duidelijke 
kaartjes, interessante ze
gels en dito poststukken 
vertellen op twaalf As-
pagina's het boeiende 
verhaal. 

Perfinvondst 
In een aflevering (de 
tiende alweer) van een 
serie genaamd Perjin Ac
tiefin Brepost (nummer 
118), het tweemaande
lijks tijdschrift van de 
Postzegelvereniging Bre
da, wordt melding ge
maakt van de vondst van 
een nieuwe perfin (firma-
perforatie) die nog niet is 
vermeld in de Perfincata-
logus, een uitgave van de 
Perfin Club Nederland. 
Ter zee en in de lucht 

Op krantenpapier ge
drukte postzegels kom je 
in de filatelie niet dage
lijks tegen. De schrijver 
van het artikel Bevrijde ge
bieden onder de hamer bij 
Spmk in China Filatelie 
van juli 2002 bemachtig
de enkele zeldzame 
exemplaren op de herfst-
veiling van Spink (een 
dochter van het bekende 
veilinghuis Christie's). Het 
gaat hier om zegels uit 
de serie van vier die be
kend staat als de Airplane 
and Warship Issue met de 
opdruk Jan Fu Ky. De 
reeks werd uitgegeven in 
het noorden van de pro
vincie Kiangsu, die be
kend staat om de daar in 
1944 gevoerde heftige 
strijd. Om die reden 
werd de meeste post di
rect na lezing vernietigd. 
Het artikel vermeldt nog 
tal van andere boeiende 
emissies uit deze perio
de. 

Beweegbaar pluche 
De Teddybeer is honderd 
jaar oud en Duitsland 
wijdde er een postzegel 
aan, net als Oostenrijk, 
Zwitserland en de Ver
enigde Staten. Nummer 
6 van De Postzegel
vriend, maandblad voor 
langdurig zieke en min
dervalide postzegelverza
melaars, vertelt ons er al
les over. 

Een prachtig en klossiek uoorbecld 
uan het speelgoed dat we kennen 
onder de naam Teddybeer' 

Zo gaf de producent van 
de eerste teddybeer, de 
firma Steifif, het eerste 
prototype de nogal pro
zaïsche naam Bar 55 PB. 
Het getal gaf de grootte 
aan in centimeters. De 'P' 
stond voor Plüsch en de 
'B' voor Beivegbar. Steiff 
produceerde in 1903 
12.000 beren, welk aantal 
in igoS was gegroeid tot 
975.000 stuks! 

Een uan de uele toepassingen 
ujaaruoor dejotogra/ie bruikbaar 
IS, IS het uerceuujigen uan portret
ten 

Schilderen met licht 
Een wel heel uitgebreid 
artikel over fotografie in 
de twintigste eeuw is te 
lezen in Thema, het tijd
schrift voor thematische 
filatelie (vijftiende jaar
gang, nummer 3). Nadat 
er ongeveer driekwart 
eeuw was gezocht naar 
materiaal dat een beeld 
kon opnemen en vast
houden, was er vanaf ca. 
igoo sprake van een 
stormachtige ontwikke
ling in het verbeteren van 
de opnametechniek. 
Alle toepassingen van de 
fotografie komen aan de 
orde: van portretfotogra
fie tot luchtkartering, van 
satellietfotografie tot 
medische fotografie. Tal 
van postzegels en voor
beelden van reclame
stempels maken het le
zen van het prettig ge
schreven artikel tot een 
feest. 

Etiketten 
Voor veel verzamelaars 
vormen de postale etiket
ten van een of meer post-
administraties een graag 
geziene afwisseling met 
de postzegels van dat 
verzamelgebied. Jung-
fraupost van september 
2002 (Studiegroep Zwit
serland) wijdt daar een 
negen pagina's tellend 
artikel aan, dat alleen al 
aandacht verdient om de 
vele (en fraaie) afbeel
dingen. Ook omdat de 

postdienst van dit land 
postale etiketten ge
bruikt die in drie talen 
zijn gesteld wordt het 
verzamelen ervan een 
uitdaging: het is de kunst 
om elk etiket in de des
betreffende taal te be
machtigen. 

Down under 
In Kaaspost (september 
2002), het contactblad 
van de NVPV afdeling 
Alkmaar, staat een 
smeuïg verhaal over de 
ontwikkeling van Austra
lië: Van Cook tot Canberra. 
De bijdrage heeft de on
dertitel De ontwikkeling 
Dan kolonie tot statenbond. 
Elke naam van een stad 
of persoon en elke ge
beurtenis die in het arti
kel voorkomt wordt met 
een zegel verduidelijkt. 
Leuke bijzonderheid: de 
plaatsnamen Blaxland, 
LaiDson en Wentworth ver
wijzen naar de achterna
men van drie pioniers die 
er voor het eerst in slaag
den over de natuurlijke 
barrière van de Blue 

vermeld in USCA Post 
(nummer 124) van de 
vereniging voor USA/Ca-
nada-filatelie. 
Binnenlandse luchtpost 
was mogelijk tussen deze 
Amerikaanse steden, net 
als retourpost naar 
Duitsland. De bijbeho
rende zegels illustreren 
het ardkel en ook een 
exemplaar van de 
retourpost naar Duits
land is fraai afgebeeld. 

Ontwikkelde primitief 
Dat de beroemde 
Vlaamse schilder Jan van 
Eyck wordt gerekend tot 
de Vlaamse Primirieven 
wil geenszins zeggen, 
dat zijn uitzonderlijk 
fraaie schilderijen primi
tiefzijn. Het woord 'pri-
midef is afgeleid van het 
Latijnse woord primus, 
meervoud primi, dat wil 
zeggen: 'eerste'. Met an
dere woorden: Jan be
hoorde tot de eerste be
langrijke Vlaamse schil
ders. Gabriel, tijdschrift 
voor de thematische fila
telie met betrekking tot 

Van Eycks schitterende ueelluik dat bekend staat als 'Het Lam Gods' kan 
in GentUJorden beujonderd. 

Mountains (ten westen 
van Sydney) te komen. 

Naar Chicago en terug 
Leuke bijzonderheden 
over de Zeppelinvlucht 
van Friedrichshafen via 
Miami en Akron naar 
Chicago in 1933 worden 

Duitse luchtposf2ege! ter gelegen
heid van de Zcppclinulucht naar 
Chicago (Verenigde Staten) 

bijbel en christendom, 
wijdt er een uitvoerig ar
tikel aan in het augus
tus/septembernummer. 
Hoogtepunt vormt het 
schilderij 'Het Lam 
Gods' van de gebroeders 
Van Eyck. Het viel helaas 
niet te bewonderen in de 
grote overzichtstentoon
stelling De Vlaamse Primi
tieven en het Zuiden, die 
afgelopen zomer in het 
Groeningemuseum in 
Brugge werd gehouden. 
Het schilderij bleef veilig 
in de speciale ruimte 
onder de toren van de 
Sint-Baafskerk in Gent. M 

PElERVANSPELLfcN 



DE PROVINCIEZEGELS 
VAN A TOT Z 

Alles wat u wilt weten van de opzienbarendste emissie van 2002 

Aardrijkskunde. Het bestuur van 
onze twaalfde provincie, Flevo
land, is kennelijk mild. Anders 
had het er wel tegen geprotes
teerd dat CollectCard van Overijs
sel zomaar een stuk grondge
bied confisceert. Want hoe 
overtuigend de landkaart in die 
CollectCard er ook mag uitzien, 
de Noord-Oostpolder hoort 
toch echt bij Flevoland en niet 
bij Overijssel. 

Annie. Als het aan de Zeeuwse 
Commissaris van de Koningin 
Wim van Gelder had gelegen 
was Annie M.G. Schmidt nooit 
op het provin
cievelletje voor 
Zeeland terecht 
gekomen. 'Daar 
heb ik moeite 
mee,' zei hij, 
toen hij het por
tret van de popu
laire schrijfster op een van de 
vignetjes ontdekte. 'De belang
rijkste beslissing in haar leven 
vond ze haar vertrek uit Zee
land,' lichtte de Commissaris 
toe, die kennelijk van mening is 
dat iemand die dat over Zeeland 
durft te zeggen niet verdient op 
een Zeeuws velletje te worden 
afgebeeld. 

Boerenknollenkracht. Twaalf vel
letjes met elk zes verschillende 
fotovignetten: dat levert dus 72 
foto's op. Bij het vergaren van 

dat materiaal is 
maar weinig 
fout gegaan. 
Een uitzonde
ring is de foto 
die op het Zee
landvelletje 
werd geplaatst 

om de tekst 'Boerenknollen
kracht en behendigheid' (thema 
Ringsteken) te ondersteunen. 
Liefhebbers van edele viervoe
ters ontdekten al snel dat de 
ringstekende persoon op het 
vignetje helemaal niet op een 
Zeeuwse knol gezeten is, maar 
op een - veel eleganter geconst
rueerd - Noors fjordenpaard. 

Boodschappenwagentje. Icoon
tje op (onder meer) de website 

Zelden heeft een moderne Nederlandse postzegelemissie 

zoveel tongen en pennen in beweging gebracht als de 

verrassingszegels (provincievelletjes) van 2002. Omdat u 

misschien het overzicht een beetje dreigt kwijt te raken 

hierbij een 'A tot Z' van feiten, foutjes en frivoliteiten die 

met deze veelbesproken surprisezegels te maken hebben. 

van de CoUectClub in Gronin
gen dat aangeeft dat een be
paald product besteld kan wor
den. Het boodschappenwagen
tje bij de Frieslandvelletjes was 
er soms wel en soms niet, ook 
nadat vrijwel iedereen in Neder
land wist dat de velletjes moei
lijk verkrijgbaar waren. Sommi
ge verzamelaars controleerden 
de CoUectClub-site geregeld om 
te zien of er weer velletjes te 
koop waren. Zie ook Tweede 
druk. 

CollectCards Vreemd: het velletje 
met de zegels voor Overijssel 
werd vlak voor de uitgiftedatum 
van de verkooppunten terugge
trokken - en toch werden er op 3 
augustus in de TPGPromotie-
truck (die toen in Goes stond) 
CollectCards, eerstedag-
enveloppen en provincie-enve

loppen met de Overijsselzegel 
verkocht. De conclusie kan niet 
anders luiden dan dat de 'foute' 
velletjes zijn gebruikt om er 
deze producten mee samen te 
stellen (zie ook de rubriek Ne
derland elders in dit nummer). 
Omdat in geen van deze geval
len zegels met vignetten werden 
toegepast kon dat bijna straffe
loos gebeuren. Zijn er eigenlijk 
drukverschillen tussen de ze
gels op de genoemde producten 
en de zegels in het opnieuw ge
drukte velletje? Zie de rubriek 
Nederland. 

Dikkertjes. Hmmm! Urker Dik-

kertjes! Dat moeten wel bijzon
dere lekkernijen zijn, gezien de 
wervende tekst 'Een koekje van 
Urker deeg' op een van de vig
netjes van het 
velletje voor Fle
voland. Lekker 
zijn ze zeker, 
maar bijzonder? 
De bakkers van 
Urk zélf verze
keren ons dat 
'Urker Dikker
tjes' overal in Nederland ver
krijgbaar zijn - alleen heten ze 
dan gevulde koeken. Qua sa
menstelling is er geen enkel ver
schil. 

Essen. Een verrassing die te vroeg 
wordt onthuld is geen verras
sing meer. Daarom reageerde 
TPGPost enigszins gegeneerd 
op de berichten dat tijdens de 
Internationale Briefmarken-
Messe, die in mei 2002 in Essen 
(Duitsland) werd gehouden, de 
provincievelletjes van Zuid-Hol
land (verschijningsdatum 4 
juni) en Limburg (2 juli) ge
woon te koop waren. Ze bleken 
te zijn uitgeleverd aan de offi
ciële TPG-vertegenwoordiger in 
Duitsland, die er kennelijk nog
al snel van afwilde. 

FEBO Hoe onwaarschijnlijk het 
ook klinkt: ook de frites- en 
krokettendistributeur FEBO be
hoort tot de 'verkooppunten' 
van de provincievelletjes. Nou 
ja, alleen van het velletje voor 
Flevoland dan. Of nog precie-
ser: alleen voor de stad Almere. 
In het hoofdpostkantoor van Al
mere lagen op de eerste dag van 

uitgifte zeshonderd Flevoland-
velletjes klaar. Die waren dus in 
tien minuten verkocht. Niet veel 
later konden bezoekers van de 
FEBO-automatiek in dezelfde 
plaats de velletjes (nominaal 
4.68 euro) voor 12.50 euro aan
schaffen. Of dat in- of exclusief 
frituurvetviekken was weten we 
niet. 

Hoge Land. Plaatselijke schrijf
wijzen en erkende talen naast 
het Nederlands (zie Sükerböle) le
verden hier en daar discussie op 
over de juistheid 
van bepaalde 
spellingen. Op 
een van de vig
netjes van de ze
gels voor Gro
ningen wordt de 
term 'Hoge 
Land' gebruikt. 
De in 1985 overleden Groningse 
dichter Ede Staal zou het niet 
geschreven hebben; die sprak in 
zijn gelijknamige gedicht stee
vast over Ho^elaand, met dubbel 
'a' dus. 

Hoogtepunt. Sommige lezers van 
Filatelie schreven ons om zich 
hardop af te vragen of de bewe
ring dat de Posbank het hoogste 
punt van de Veluwe is wel klopt. 

Dat zochten 
we op. Volgens 
de Grote Winkler 
Prins Encyclope
die is de Toren-
berg (107.1 
meter) het 
hoogste punt. 
De Grote Spec

trum Encyclopedie onderschrijft 
die stelling, al is de 'berg' in dit 
naslagwerk tien centimeter la
ger, waarschijnlijk ten gevolge 
van een afronding. 

juridische bijstand. De geruchten 
over twee gevallen waarin de 
provinciepostzegels zouden 
hebben geleid tot het inroepen 
van juridische bijstand konden 
we helaas (nog) niet bevestigd 
krijgen. In het ene geval zou een 
verzamelaar bij een Limburgs 
postkantoor de complete voor
raad velletjes hebben opgeëist 
en die - tegen betaling uiteraard 
- ook hebben meegekregen, dat 
alles onder het oog van talloze 
andere, boze wachtenden. Het 
andere gerucht heeft betrekking 
op een handelaar die een kort 
geding tegen TPGPost zou heb
ben aangespannen om de afgif
te van velletjes af te dwingen en 
dat zou hebben verloren. 



Kleurverschil. Het 'knipperlicht
gedrag' van het boodschappen
wagentje op de CollectClubsite 
(zie Boodscliappetiiüaflentje) zorg
de er voor dat er met meer dan 
gewone aandacht naar de map
jes met Frieslandzegels werd 
gekeken. Het blijkt dat de map
jes die zo nu en dan verkrijgbaar 
werden gesteld een iets donker
der kleur blauw hebben dan de 
eerder uitgegeven mapjes. Wa
ren de mapjes aanvankelijk 
enigszins vaalblauw, het blauw 
van de latere mapjes is wat ver
zadigder. De reden hiervan 
schijnt te zijn dat er van de 
Frieslandmapjes te weinig in

steekmapjes werden vervaar
digd. Om de overgebleven zes
duizend provincievelletjes van 
een omhulsel te voorzien moes
ten er mapjes worden bijge
drukt  met als gevolg een ver
schil in drukkleur. 

Provincielied. Op alle provincie
zegels is (een deel van) de tekst 
van de provincieliederen te vin
den. In het geval van Zeeland 
maakten de ontwerpers een 
fout: in plaats van 'Ik worstel 
moedig en ontzwem' plaatsten 
ze de tekst 'Ik word moedig en 
ontzwem' op de zegels (zie ook 

lymVklK WORD MOEDIG EN ONTZWEM 
TROTS DE NAMEN WUS 

DEM 
IESIÏM:1KW0R0 
JST.ENQNSJMTT 
lERÉNJOCM 

«. ImisTORI 
W O G »II 

ENZUllEND' 
NISTORIEBLAENOEEVERTSEN 

_ :0G»IE£REHOUDTOENONVER 
rJU'̂  NN AERE 

Worstelen). Twee dagen na de 
verschijning van de zegels werd 
de fout ontdekt en was de beer 
los, al werd het aantal beledigde 
Zeeuwen ruimschoots overtrof
fen door het aantal wachtenden 
voor de Promotietruck. Later 
werd duidelijk dat er nog meer 
slordigheden aan de Zeeuwse 
zegels kleefden (zie Boerenknol
lenkracht en Proumcieulag). 

Provincievlag. Een van de belang
rijkste thema's van de provin
ciezegels is het gebruik van de 
provincievlag, die op elke zegel 
terugkeert. Het was daarom een 
beetje slordig dat in het mapje 
van Zeeland vermeld werd dat 
de vlag van deze provincie des
tijds was vastgesteld door Gede
puteerde Staten. Dat is namelijk 

onjuist; er had moeten staan 
'Provinciale Staten'. 

Prijsvorming. Zijn de provincie
velletjes zeldzaam? Zijn ze geld 
waard? En zo ja, worden ze ueel 
geld waard? Wie het weet mag 
het zeggen. Maar niemand kan 
weerspreken dat de verschijning 
van deze veelbesproken emissie 
de levendigheid in de wereld 
van de Nederlandse filatelie 
heeft teruggebracht. Zodra dui
delijk was dat de velletjes 'moei
lijk' zouden worden ging de 
handel zich indekken. En niet 
veel later waren het de verzame
laars die hetzelfde trachtten te 
doen, door aan te sluiten in de 
eindeloze rijen voor postl<an
toor en Promotietruck. Het re
sultaat was voorspelbaar: de 
prijzen schoten omhoog. Op 
het moment dat deze editie van 
Filatelie werd afgesloten zag de 
toptwaalf er als volgt uit (ver
koopprijzen in euro's, bron: 
u)U)u;.}i!atdieloket.nl): 

I. NoordHolland 25.00 
Drenthe 25.00 

3. Zeeland 23.00 
4. Friesland 21.00 
5. Flevoland 16.50 
6. Groningen 16.00 

Gelderland 16.00 
8. Limburg 11.00 
9. NoordBrabant 10.00 

10. Utrecht 9.50 
11. Overijssel 9.00 

ZuidHolland 9.00 
Restant. De Zwolse Sassenpoort 

(provincievelletje Overijssel) 
wordt op een van de vignetjes 
omschreven als 'Veertiende 
eeuwse restant van Zwolse om
muring'. Correct zou zijn: 
'Veertiendeeeuws', dus met 

een koppelte
ken en zonder 
die derde 'e'. 
Het koppelte
ken wordt 
voorgeschre
ven door Van 
Dale's Groot 
Woordenboek 

der Nederlandse Taal (editie 
iggg, deel i, AI, pagina 864, 
trefwoord 'eeuws'). Wat het 
woord 'restant' betreft: dat is in 
deze betekenis onzijdig ('het 
restant'). Het vignetje lijkt ech
ter te verwijzen naar een uitge
lote obligatie of een schulde
naar ('de restant', vgl. Woor
denlijst Nederlandse Taal, Sdu 
Uitgevers, 1995). 

Ruilbox. De filatelistische website 
u)u;u).p0stze5elen.nl bedacht iets 
leuks: een digitale ruilmarkt 
voor provinciezegelvelletjes, 
kortweg Ruilbox. Het idee is 
simpel en doeltreffend: mensen 
die velletjes zoeken kunnen op 
de Ruilbox in contact komen 
met mensen die velletjes heb
ben  en omgekeerd natuurlijk. 

Sallandse Heuvelrug. Het viel 
nogal op datTPGPostéén dag 
voor de geplande verschijning 
van de provinciezegels van 
Overijssel besloot de zegels 
toch maar niet te verkopen. Ze 

werden met behulp van koeriers 
van alle 'verkooppunten' terug
gehaald. Pas later, op 23 augus
tus (in plaats van op 13 juli), 
kwam een aangepaste versie van 
het velletje beschikbaar. De re
den van het uitstel was een spel
fout op een van devignetjes:in 
plaats van het correcte 'Salland
se Heuvelrug' 
was het onjuiste 
'Sallantse Heu
velrug' gebruikt. 
Enigszins be
grijpelijk was de 
verschrijving 
overigens wel: 
de begrippen 
'Salland' en 'Sallant' worden 
vrij losjes door elkaar gebruikt, 
maar bij de geografische bena
ming 'Sallandse Heuvelrug' 
moet er toch echt een 'd' wor
den gebruikt. 

Spelfout. Zie Sallandse Heuvelrug. 
Sükerbóle. Volgens hetFrysk 

Wurdboek moet de 'o' van 'Sü
kerbóle' ook van een 'dakje' (ac
cent circonflex) worden voor
zien. Op een van de vignetjes 
van de Frieslandzegels wordt 
deze lekkernij omschreven als 
'Fryske Sükerbóle'. Brood zon
der een kapje, zullen we maar 
zeggen. 

,akerb«k_ 

'tükerbak 8 de I Suikerbeschuit, gesuiker
de beschuit (traktatie bij geboorte i« i i een 
bjby) 2. bak waarin suiker wordt bewaard 
■b«antsje, s it 1 Fijne staboon 2 suiker" 
balletje ' biatje fataüce, s it Suikerbeest 
je, byt. s de .Suikerbiet, bóle s de 
Suikerbrood fijn wittebrood met o a kandij 
gruis enn gebakken lekker beppf iukerb&lc 
(^pake mei de koar.ti^fihaJ, hum get wanneer 
iets lekkers wordt opgedist, brea s it 
Soikerbrood, kegel van geraffineerde suiker 
•hiii. s de Suikerfaus. dlnir. « i i 1 St.,i, 

Taalfout. Zie Restant. 
Triathlon. Zie Afstanden. 
Tweede druk. Bij sommige pro

vincievelletjes is sprake van (of 
het vermoeden van) een tweede 
druk: Friesland (zie Klcuruer
schil), Overijssel (zie Sallandse 
Heuvelrug) en Zeeland (zie Pro
mnciehed). Eigenlijk bestaat al
leen in het geval van de zegels 
van Overijssel zekerheid dat een 
nieuwe druk is opgelegd, maar 
tot dusver zijn nog geen foute 
velletjes opgedoken. Wel zijn 
zegels uit het eerste, foute velle
tje gebruikt voor andere toepas
singen; zie CollectCards. 

Versnijdingen. Werd er (te) ge
haast gewerkt om de provincie
velletjes op tijd gereed te krij
gen? Het lijkt er op. Behalve ver
schoven tandingen (zie Vertan
din^en) waren er ook versnijdin
gen. Zo gingen op zijn minst 
enkele tientallen exemplaren 
van de Utrechtse velletjes 'sche
luw' (scheef afgesneden, in de 
vorm van een soort parallello
gram, zie hieronder) over de 
toonbank. Ze werden op 17 juli 

in Montfoort verkocht. 
Vertandingen. Niet in alle geval

len werden de provincievelletjes 
even netjes afgewerkt. Behalve 
scheef afgesneden velletjes (zie 
Versnijdingen) waren er ook lich
te vertandingen, zoals het hier
onder getoonde voorbeeld dui
delijk maakt: 

Wachten. Urenlang stonden de 
verzamelaars in de rij voor de 
Promotietruck, om daar een of 
meer velletjes in de wacht te sle
pen. Velen schikten zich in hun 
lot, hoe lang het ook duurde. 
Tragikomisch wat het geval van 
een mevrouw uitBreskens, die 
na eerst naar Zierikzee te zijn 
gereden  daar een halfuur aan 
de verkeerde kant van de truck 
stond te wachten voor ze door
had wat die lange rij aan de an
dere kant te betekenen had. 

Werklozen. Toegegeven, aanvan
kelijk vermeldde de website van 
de Batavia dat deze replica van 
het gelijknamige VOCschip ge
bouwd werd 
door 'langdurig 
werklozen', een 
term die ook op 
een van de vig
netjes van het 
Flevolandvelletje 
te vinden is. 
Maar inmiddels 
is de term 'langdurig werklo
zen' op de site vervangen door 
'jongeren', hetgeen in ieder ge
val wat plezieriger klinkt. 

Worstelen. Er is met betrekking 
tot de provincievelletjes heel 
wat afgeworsteld door TPG
Post, vooral over de vraag of het 
dertiende, afsluitende exem
plaar wel ongewijzigd moest 
worden uitgegeven. Het ont
werp voor dat velletje bevatte 
immers een 'foute' Zeelandze
gel ('word' in plaats van 'wor
stel'). Uiteindelijk werd beslo
ten toch maar consequent te 
zijn; de fout bleef staan. => 

Dit ouerzicht kitJain tnctie tot stand datikzij de 
medewerking van de volgende personen Frans ^ 
Rin van den Akker, Waddinxi;een, Jaap Auis, E» 
ïwaag. Rem Bakhuizen van den Brink, Leiden. = 
Enk Boere, Alphen aan den Rijn, Remco uan '~ 
den Bos, Sijlvia van Doorn, Middclburij, Koos ^ 
Greuelt, Capelle a/d Ijsscl, Euclinc Hendnksen, ^ 
Den Haa,g, Nolli) Krikhaar, Beiminflen, Jos ::; 
Oucrbeeke, Groningen, Nel Starmans, Eli, Emi ^ 
Ie Tichelaar, Aimere, Dretues Veenstra, Buiten < 
postenC deVos, Arnemuiden — 
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HET POSTVERDRAG TUSSEN 
FRANKRUK EN DUITSLAND VAN 1817 
Rayonstempels en taxcijfers regelden verrekening poststukken 

D O O R A . H U L K E N B E R G , B U N S C H O T E N 

Om te begrijpen hoe de post
verdragen werkten die Frankrijk 
met de omliggende landen m 
de eerste helft van de negen
tiende eeuw afsloot, is het no
dig te weten wat een rayonsys
teem inhield Eén van de Franse 
eisen aan een postverdrag was 
dat het verdragsland zijn grond
gebied indeelde in rayons, net 
zoals Frankrijk zelf had gedaan 
Een rayon was mets anders dan 
een tariefzone Alle brieven die 
ui tzo'n rayon afkomstig waren 
werden voor een vaste prijs 
door de postverdragspartners 
van elkaar gekocht Deze aan
koopprijs varieerde per rayon 
en per land 
Vanaf de (gemeenschappelijke) 
grens werd het land in rayons 
verdeeld Meestal begon men 
met een klem grensrayon en 
dan steeds groter zones naar
mate men verder van de grens 
kwam 
De belangrijkste reden om met 
een rayonindeling te werken 
was de noodzaakeen eenvoudig 
systeem voor de wederzijdse af
rekening van briefpakketten 
mogelijk te maken Omdat het 
ondoenlijk was elke brief afzon
derlijk te verrekenen, werden de 
brieven aan de grens verkocht 
In de postverdragen van toen 
ging het steeds om prijzen per 
30 gram briefbundel Om te 
kunnen onderhandelen over 
welke prijs per rayon vergoed 
moest worden, werd de gemid
delde prijs van alle postkanto
ren uitzo'n rayon berekend tot 
het grensuitwisselkantoor De 
gemiddelde prijs was dan de 
verkoopprijs die Frankrijk of 
Pruisen voor 30 gram brieven 
wenste te krijgen Hoe verder 

S het rayon van de grens verwij-
° derd was, hoe groter de weder-
^ zijdse vergoeding Datdege-
^ middelde prijs per rayon met de 
=> werkelijke kosten dekte zal u 
^ met verbazen Heinrich von 
^ Stephan klaagde al in zijn Ce-
3 schichte der Preussischen Post 
^ overdit systeem, maareen an-
z: dere keus had men met 

— ^ ^ Voor het postbedrag dat m dit 
7 7 J artikel ter sprake komt waren 
• ' " Frankrijk zowel als Pruisen m 

vijf rayons verdeeld Om te be
palen uit welk rayon een brief 
afkomstig was, moesten hierop 
de plaats van herkomst en een 

Met behulp van brieven uit Danzig die tussen 1818 en 

1848 werden verzonden, brengt de auteur van de nu 

volgende bijdrage een fascinerend stukje postgeschiedenis 

in beeld. Niet alleen verzamelaars van Oud-Duitse staten, 

maar ook Frankrijkverzamelaars zullen kunnen genieten 

van dit niet eerder in 'Filatelie' beschreven onderwerp. 

rayonnummer worden gezet 
Om met aan elk postkantoor 
een rayonstempel te hoeven 
uitreiken besloot Pruisen de 
brieven alleen m de grensuit-
wisselkantoren van rayonnum-
mers te voorzien 

AANLOOP TOT HET 
POSTVERDRAG 
De eerste ervaring met het ge
bruik van rayons als middel om 
de post die tussen Frankrijk en 
het Duitse Rijk werd uitgewis
seld te vereenvoudigen vinden 
we m het postverdrag van i8o i 
tussen Thurn und Taxis en 
Frankrijk Beide postadmims-
traties hadden hun grondge
bied in rayons verdeeld en per 
rayon werd een vast bedrag ver-
rel<end per gewichtseenheid 
aan brieven Het verdrag, dat 
op 7 oktober 1802 van kracht 
werd, heeft tot de ontbinding 
van het eerste Duitse Rijk m 
i8o5 bestaan Veel van de be
palingen uit dit 61 paragrafen 
omvattende verdrag stonden 
model voor het postverdrag van 
1817 
In 1803 begon Pruisen zelf on
derhandelingen met Frankrijk 
over een eigen postverdrag De 
Pruisische vertegenwoordiger 
Eversmann in Parijs liet al snel 
weten dat er geen schot m zat, 
dat Pruisen in ieder geval het 
land in rayons moest opdelen 
en dat het gewicht van de brie
ven m grammen in plaats van 
m Loth moest worden vermeld 
Frankeerdwang was verder uit 
den boze Met andere woorden 
zowel franco- als portobrieven 
moesten worden toegelaten 
Al in juli 1803 gaf Eversmann 
een rayomndelingaan de Fran
sen door HIJ had het land in 
zes rayons verdeeld Rayon 5 
omvatte West-Pruisen en Sile-
zie, rayon 6 Oost-Pruisen en 

het Memelgebied Berlijn kon 
zich hier met in vinden Ook 
een verdeling in vijf en zelfs vier 
rayons was met haalbaar In 
Berlijn meende men destijds 
dat een rayonindeling tot on
overzienbare verwikkelingen 
zou leiden en men hield de 
boot af Halverwege 1804 gaf 
Eversmann zijn pogingen op, 
hij keerde terug naar Pruisen 
Als gevolg van de oorlog tussen 
Pruisen en Frankrijk in 1806 
verviel de verdere noodzaak 
voorzo'n verdrag 
Nadat Napoleon de slag bij 
Leipzig m 1813 had verloren en 
de Fransen zich uit de bezette 
Pruisische gebieden hadden te
ruggetrokken, zorgde het Con
gres van Wenen voor nieuwe 
grenzen en verhoudingen m Eu
ropa Zo ondernamen Pruisen 
en Frankrijk in i8 i6 pogingen 
om ook op postaal gebied de 
betrekkingen weer te normali
seren Hettransitvervoervan 
en door de Duitse staten inclu
sief Pruisen naar Frankrijken 
verder was echter m handen 
van Thurn und Taxis De Franse 
uitwisselkantoren die oorspron
kelijk aan de Rijn lagen, waren 
met het voorlopige postverdrag 
van 1814tussen Frankrijken 
Thurn und Taxis naar Civet en 
Forbach verplaatst Frankrijk 
lag voor dit verdere transitver-
voer (onder andere naar Enge
land, Spanje, Portugal en de 
Franseen Engelse kolomen) ui
terst centraal, het land kon on
danks zijn oorlogsverleden met 
worden genegeerd 
Toen bekend werd dat de Bel
gen probeerden Civet te sluiten 
en alle post over Brussel wilden 
leiden, werd men m Pruisen 
wakker De route over Brussel 
zou voor Pruisen flinke kosten 
met zich meebrengen Daarop 
besloot Berlijn zelfte gaan on

derhandelen met Frankrijk. 
Hiertoe werd baron von Hays-
dorf naar Parus gestuurd De 
Pruisische delegatie moest het 
opnemen tegen andere afvaar
digingen, zoals die van Baden, 
Beieren en Thurn und Taxis Ie
dereen wilde een deel van de 
transitbuit of gunstigere tarie
ven en postuitwisselkantoren 
Frankrijk, dat zijn grondgebied 
had opgedeeld m vijf rayons en 
al enige ervaring had opgedaan 
met Tnurn und Taxis en dit ver
goedingssysteem, bleef bij zijn 
standpunt van 1803 Pruisen 
diende ook een rayonsysteem 
m te voeren om met Frankrijk 
een postverdrag te kunnen slui
ten Von Haysdorf presenteerde 
m i8 i6 opnieuw een verdeling 
m zes rayons Rayon 5 lag tus
sen de Oder en de Weichsel en 
rayon 5 tussen de Weichsel en 
Memel Danzig lag in dit voor
stel in rayon 6 

Franknjk was eventueel bereid 
om Forbach en Civet als uitwis
selkantoren te accepteren te
genover Aken en Saarbruck 
(pas m 1862 werd het Saar
brücken), maar dan zou Pruisen 
de transitkosten van Aken naar 
Civet over Belgisch gebied voor 
zijn rekening moeten nemen 
Met Nederland was Pruisen 
daarna overeengekomen dat 
voor het vervoer van post van 
Aken naar Civet een vergoeding 
van 6 cent per Loth zou worden 
betaald Voor het aanstaande 
postverdrag ging Berlijn uit van 
drie brieven per 30 gram, zodat 
een standaardbrief 10 gram 
mocht wegen De Fransen had
den bij een standaardbrief van 7 
gram vier brieven per 30 gram 
Het IS goed hier nog op te mer
ken dat er, als het om aantal 
brieven per 30 gram ging, nogal 
wat verschil bestond tussen 
Franseen Pruisische post De 
Fransen schreven toen al op 
dun papier, terwijl m de Duitse 
Staten relatief dik papier m ge
bruik was 

Parijs ging echter met akkoord 
met zes rayons en ook met met 
10 gram voor een standaard
brief De Fransen stelden voor 
rayon 5 en 6 tot één rayon 5 sa
men te voegen Toen Pruisen 
daar op inging, trok Frankrijk 
zijn bezwaren tegen de 10 gram 
vooreen standaardbnefm De 
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Afbeelding A  Het postverdrag tussen Frankrijk en Pruissen. De eerste blodzijde van dit uerdrag luidt als 
uolflt: 'Het algemem departement uan de koninklijke Post van Frankrijk en het algemeen departement 
van de konmi<lijke Post uan Pruisen UJensen de betrekkingen en hit goede buurmanschap dat zo uoortref

Jelijk tussen de beide koninkrijken naar de u;il uan de rcspectieuelijke heersers bestaat, nauujer beuestigen 
en de directe zending van de ujederzijdsc poststukken en die uan de transitpost uit het buitenland hierbij 
regelen. 
Wij, Charles Joseph Rene'DupIcix de Mczi), commandeur uan de koninklijke orde van het Legioen van 
Eer, lid »an de oolksuertegentooordiging en staatsraad, algemeen dircrteur van de posterijen, uitgerust 
met de geloofsbneuen van zijne zeer christelijke Majesteit, te Parijs de 2 S. Noucmber 1816, om te dicussië

ren, te beuestigen en te tekenen de regelementen en conventies uan de dienst der posterijen tussen Frankrijk 
en Pruisen, alsook uoor de interesses en de handel uan de respectiuelijke onderdanen aan de ene kant, 
en aan de andere kant, uiij, Henrg baron de Hagsdorf, commandeur in de orde uan de heiligcjohannes 
uanjeruzalem, directeur uan het hoofdkantoor uan de Pruisische Post in Aken, eveneens voor deze op

drocht uoorzien van de volmachten van zijne Majesteit de Koning van Pruisen, gedaan te Berlijn 11. No

vember 1816, 
Na uitiuisseling uan de bovengenoemde respectievelijke volmachten, zijn ujij de volgende bepalingen over

een gekomen:' (er volgen dan zg bepalingen en op deslotpagina's staan de üandtekeningen van de MÉy 
die deze handgeschreven copie conjorm het orgineel tekent, van Louis (Lodeujijk XVIII) en namens deze de 
ministerpresident, Richelieu te Parijs, 25 October 1817. (bron: Fiege; vertaling: A, Hulkenberg) 

transitkosten tussen Saarbrück 
en Forbach werden tussen bei
de landen gedeeld. 
Halverwege 1817 kon Von 
Haysdorf net conceptverdrag 
ter goedkeuring naar Berlijn 
sturen. Hij liet fijntjes weten dat 
alleen hij dit gunstige verdrag 
had kunnen sluiten en dat de 
vertegenwoordigers van Baden 

en Beieren onverrichter zake 
Parijs hadden moeten verlaten. 
In Berlijn ging men akkoord en 
op 18 juli 1817 stuurde Von 
Haysdorf het door hem en de 
Franse onderhandelaar Dupleix 
de Mézy ondertekende verdrag 
ter ratificering naar Berlijn. Het 
verdrag werd op 23 juli onderte
kend door de koning van Prui

De koning van Pruisen, Friedricli Wilhelm I, en de koning van frankrijk, Lodewijk XVIII, zet

ten in de loop van i8iy hun handtekening onder het postverdrag tussen hun landen. 

sen, Friedrich Wilhelm I. Het 
Franse exemplaar werd pas op 
25 oktober 1817 door door Lode
wijkXVIII ondertekend (aflieel
ding A). 
Het nieuwe verdrag zou op i ja
nuari 1818 in werkingtreden, 
maar door verschillende proble
men  waarschijnlijk was de 
stempelinvoering in Pruisen 
nog niet afgerond  werd de in
voering tweemaal uitgesteld, 
tot de definitieve invoering op i 
mei i8n8. Tot die datum gold 
het voorlopige verdrag tussen 
Frankrijk en Thurn und Taxis 
van 1814 over het vervoer van 
post uit en door Pruisen naar 
Frankrijk. 

STEMPEL EN TARIEF
ONTWIKKELINGEN PRUISEN 

De vertrekstempels 
Een van de problemen die het 
verdrag voor Pruisen met zich 
meebracht was het afstempelen 
van brieven die naar het buiten
land gingen. In tegenstelling tot 
Frankrijk en Thurn und Taxis 
was het gebruik van vertrek
stempels in Pruisen geen regel. 
Uiteraard zag Pruisen de nood
zaak van het gebruik van zulke 
stempels wel in. De invoering 
werd echter vooral uitgesteld 
wegens zuinigheid en geldge
brek als gevolg van de bevrij
dingsoorlogen tegen Frankrijk. 
Met de invoering van de rayons 
moest echter aangegeven wor
den waar een brief vandaan 
kwam, zodat de juiste rayontoe
kenning kon plaatsvinden. Om 
dit goed te kunnen doen en 
Franse controle mogelijk te ma
ken, moest elke brief een duide
lijk plaatsnaamstempel dragen. 
De Verordening van 23 decem
ber 1816 kondigde aan dat alle 
koninklijke postkantoren (en 
dat waren er zo'n 250) van 
stempels zouden worden voor
zien. Zo'n stempel moest op 
elke brief naar het buitenland 
worden gezet. 
De invoering van de Pruisische 
vertrekstempels was dus het 
rechtstreekse gevolg van de ei

sen die Frankrijk stelde aan een 
postverdrag met Pruisen. 

Portoberekening 
Bij alle portoberekeningen was 
Berlijn uitgegaan van postkan
toren die een stempel bezaten. 
Voor de vele kleine en landelijke 
postkantoren had dit verstrek
kende gevolgen. Het betekende 
dat de kleinere kantoren in ie
der geval voor portobrieven 
naar het buitenland het tarief 
tot het eerstvolgende postkan
toor moesten innen. Daar werd 
de brief dan gestempeld en ver
der verzonden. 
De gang van zaken voor franco
brieven bleef gelijk, zij het dat 
deze brieven nog door het lei
dende postkantoor moesten 
worden afgestempeld. Franco
brieven zijn vrij zeldzaam, om
dat het publiek snel in de gaten 
had dat het verzenden van een 
on gefrankeerd e brief aanzienlijk 
goedkoper was. Dit werd pas in 
1837 rechtgetrokken met een 
aanvullend verdrag. 
Voor een francobrief uit Danzig 
betekende dit dat de tarieven 
van daaraf werden berekend tot 
aan de plaats van bestemming. 
Het volledige tarief bestond uit 
een Pruisisch en een Frans 
deel. Voor francobrieven werd 
eerst het tarief tot aan de uitwis
selkantoren berekend, waarbij 
voor Aken ook nog de transit
kosten over Belgisch grondge
bied werden verrekend. Het 
Pruisische porto werd berekend 
aan de hand van de tabellen van 
1 december 1817, die naar ge
wicht waren gestafiFeld. Tot 31 
december 1824 werd een brief 
met een gewicht tot 1 Loth als 
enkelvoudig berekend. Vanaf 1 
januari 1825, na het in werking 
treden van het nieuwe Porto
regu/ot/V van 1824, was een brief 
tot 5/4 Loth enkelvoudig. We 
moeten ook bedenken dat tot 31 
decemben822 in Cutegroschen 
('Cgr') gerekend werd en daar
na in Siïbergroschen ('Sgr'). 
Het Franse porto werd vanaf 
Civet of Forbach tot aan de 
plaats van bestemming bere
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kend, met inachtneming van de 
Franse portotabellen, die een 
afwijkende gewichtsprogressie 
kenden. Het tarief voor een 
brief van een van de beide 
grenskantoren naar Bordeaux 
was overigens gelijk, namelijk 
^odécimes. 
Vooruitbetaling van alleen het 
Pruisische of het Franse deel 
van het traject was niet toege
staan. Een eventueel tarief tot 
aan Danzigzelf moest vooruit
betaald worden aan het oor
spronkelijke vertrekkantoor. 
Deze laatste regeling werd met 
de circulaire van 28 oktober 
1826 per 1 januari van het jaar 
daarop opgeheven omdat deze 
kleine kantoren nu zelf stem
pels kregen. 

HET POSTVERDRAG VAN 1817 

Het vergoedingssysteem 
Zoals hiervoor al werd opge
merkt verkochten de verdrags
partners elkaar hun portobrie
ven. Hoe ging dat in zijn werk.' 
Bij verdrag was afgesproken dat 
Frankrijk voor elke 30 gram 
brieven uit een rayon een ver
goeding aan Pruisen moest be

talen. Deze vergoeding verschil
de per rayon. Hoe verder het 
rayon van de FransDuitse 
grens was verwijderd, hoe ho
ger de vergoeding. Voor post 
uit de Pruisische rayons 1 tot en 
met 4 betaalde Frankrijk respec
tievelijk 5,10,16 en 20 Ggr. 
Voor correspondentie uit rayon 
5 werden 28 Ggr. betaald. Daar
mee kwamen de brieven in han
den van de Fransen en was er 
van verdere vergoeding geen 
sprake meer. 
Het laatstgenoemde bedrag, 28 
Ggr., kwam niet zo maar uit de 
lucht vallen. De auteurs Bruns, 
Van der Linden en Münzberg 
geven echter nergens aan hoe 
deze vergoedingen tot stand 
kwamen. In een bundel kopieën 
die door Flege over het postver
drag van 1817 werd samenge
steld, komen kopieën voor van 
de vroegere indeling in zes ray
ons. Fiege zelf weet niet waar ze 
bijhoren en denkt dat er na 
1820 een zesde rayon is bijge
komen, wat natuurlijk niet cor
rect is. De kopieën zijn aan
hangsel Nummer 4 en behoren 
waarschijnlijk bij het ontwerp
verdrag van ^S^6, maar zijn he
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7 Francobriefvan Danzig naar Bordeaux via Forbach (■1551S22J. Linksonder staat 
'frei 3374' (Cutegroschen). Behalve het vertrekstempel van Danzig zijn aanwezig het 
ingangsstempel 'Prusse par Forbach' en het stempel 'P.P.'. 

laas niet gedateerd. In juli i 8 i6 
had Von Haysdorf nog zes ray
ons voorgesteld; mogelijk 
stammen ze uit dat concept. In 
deze verdeling worden alle aan
wezige postkantoren genoemd 
en wordt vermeld welke prijs 
voor een gewone brief van elk 
kantoor tot Saarbrück betaald 
moet worden. Von Haysdorf 
had de prijzen vanaf Saarbrück 
laten berekenen, omdat vanaf 
Aken ook nog een stuk door 
België moest worden afgelegd. 
Het is dus heel goed mogelijk 
dat dit zijn verdeling is, temeer 
omdat het hierin genoemde 
aantal kantoren per rayon over
eenkomt met de door Münz
berg genoemde aantallen voor 
deze zes rayons. Door nu per 
rayon voor elk kantoor de prijs 
per briefte totaliseren en te de
len door het aantal kantoren in 
dat rayon ontstaat een gemid
delde prijs voor een gewone 
brief Voor rayon 5 bedroeg dit 
350 (Ggr.) gedeeld door 
41 (kantoren) ofwel 8 Ggr. en 9 
Pfennig. Per 30 gram werd dit 
dan 26 Ggr. en 3 Pfennig. Waar
schijnlijk is dit afgerond op 27 
Ggr. De omrekening in 41 déci

mes staat ook vermeld. Voor 
rayon 6 komt hier 198.50 ge
deeld door 18 ofwel n Ggr. uit. 
Per 30 gram brieven dus 33 Ggr. 
ofwel 52 décimes. Zoals tegen
woordig algemeen bekend is, 
komen in het postverdrag maar 
vijf rayons voor en zijn de ray
ons 5 en 6 samengevoegd. Dit 
betekent dat de gemiddelde 
prijs van deze beide rayons dan 
(27+33) gedeeld door 2 is 30 
Ggr. of^47 décimes bedraagt. 
Deze cijfers wijken weinig af 
van de in het uiteindelijke ver
drag genoemde bedragen, na
melijk 28 Ggr. of 42 décimes. 

DE PRUISISCHE TAKEN 
Wat hield het postverdrag in en 
wat moest van de kant van Prui
sen gedaan worden om het 
naar behoren te laten functione
ren? Pruisen zorgde ervoor dat 
alle brieven voorzien waren van 
een vertrekstempel en dat alle 
post of in Aken of in Saarbrück 
werd aangeleverd. Er waren 
twee soorten brieven mogelijk: 

^. francohrieven die door de af 
zender waren betaald en 
2. portobrieven die door de ont

2. Francobriefvan Danzig via Forbach naar Bordeaux (2^1833). Linksonder staat 
'franco 23'/2'(Sgrj. Het tarief was als volgt opgebouwd: Pruisisch tarief plus Frans 
tarief y+8^/2=2^/2. '2^/2' is waarschijnlijk een verschrijving. Naast het vertrekstem
pel van Danzig zijn aanwezig de stempels 'P. P.', 'Prusse par Forbach' en '4/A E. D.'. 

m 

\ 

3. Portobriefvan Danzig naar Bordeaux van 2g augustus 1921. In het midden van 
de brief staat het rayonstempel CP. R.5. van Saarbruck en middenboven het in
gangsstempel van Forbach. weer links daarvan een soort geschreven "8". Dit te
ken stond voor gewicht tussen 8io gram. Taxering: (i3\io)xi ^2=34,5 naar boven 
afgerond op 3^ décimes. Het rode 'P. P. P. P. 'stempel is in Parijs geplaatst en is 
waarschijnlijk een stempelfout 
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4. Portobriefvan Danzig naar Bordeaux via Saarbrücken Forbach (2yiii8i8). Er 
zijn geen gewichtsmerken aanwezig, dus het gaat om een brief tot 6 gram. Taxe
ring: T3t10=23 décimes 



vanger betaald moesten wor
den. Deze laatste soort kwam 
het meeste voor. 

Franco en portobrieven werden 
verschillend behandeld: 

Francobrieven: op francobrieven 
werd, om de Fransen te atten
deren op de vooruitbetaling, 
een stempel met de letters P.P. 
(Port Payé) geplaatst. 
Portobriei'en: juist voor de por
tobrieven was het rayonsysteem 
in het leven geroepen. Om de 
juiste rayonindeling te kunnen 
bepalen waren de al eerder ge
noemde plaatsnaamstempels 
nodig. Op de twee Pruisische 
uitwisselkantoren Aken en Saar
brück werd aangeven uit welk 
rayon de correspondentie 
kwam. Deze kantoren hadden 
hiervoor een set rayonstempels 
ter beschikking gekregen. De 
stempels hadden de afkorting: 
C.P.R. (met punten tussen de 
letters), gevolgd door een van 
de cijfers i tot en met 5. De let
ters C.P.R. stonden voor Corre
spondance Prusse Rayon, het 
daarop volgende cijfer duidde 
een van de vijf rayons aan. In 

Saarbrück was dit eerste stem
peltype tot eind 1847 in gebruik, 
waarbij altijd zwarte inkt werd 
gebruikt. In Aken, waar men 
veel meer post verwerkte, was 
dit type echter al in april 1823 
vervangen door stempels met 
de tekst CPR. (met alleen een 
punt achter de letter 'R'), ge
volgd door een van de cijfers i 
tot en met 5. De betekenis van 
de letters bleef overigens gelijk: 
Correspondance Prusse Rayon. 
Wel werden kleinere cijfers ge
bruikt. Men gebruikte in Aken 
voor de rayonstempels tot eind 
1833 SS" bruinrode kleur; 
daarna komen ze alleen nog in 
zwart voor. Dit tweede stempel
type was tot eind 1837 in ge
bruik, zodat deze stempels in 
zwarte inkt maar drie jaar in ge
bruik zijn geweest en dus zeld
zamer zijn. In 1837 werd in Aken 
ook nog een derde set rayon
stempels in gebruik genomen. 
Daarmee verdween ook de laat
ste punt uit het stempel; de let
ters en cijfers zijn flink wat gro
ter. Deze nieuwe stempels met 
tekst CPRi tot en met CPR5 zijn 
uitsluitend in zwart afgeslagen. 
De beide uitwisselkantoren sor
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5 Portobriefvan Donzig naar Bordeaux via Forbach van io mei 1824 Linksboven het teken voor 
een gewicht boven 8gram Taxering (i;^+io)xV/2=;}4 5, afgerond op ̂ s décimes 
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7 Portobriefvan Danzig naar Bordeaux via Forbach (U'4i82^) Net als bii brief 6 werd ook 
hier IS door het Pruisische kontoor Saarbruck een rayonfout gemaakt In plaats van het vijfde is 
hier het vierde rayon afgeslagen In Forbach merkte men dat met en daar werd dan ook ge
taxeerd alsof de brief afkomstig was uit rayon 4 ^o\■^o=20 déc Dit was natuurlijk nadelig voor 
de Pruisische post, die nu voor deze brief betaald kreeg alsof ze afkomstig was uit rayon 4 

teerden de binnengekomen 
portobrieven naar rayons en 
plaatsten op elke brief het juiste 
rayonstempel. 
In het verdrag was vastgelegd 
dat een ontbrekend rayonstem
pel inhield dat de brief uit het 
eerste rayon kwam en dat daar
voor dus een overeenkomstig 
lage vergoeding werd gegeven. 
Brieven uit Danzig, dat in rayon 
5 lag, kregen het stempel C.P.R. 
5. Dat hierbij fouten gemaakt 
werden zal wel niemand verba
zen (zie bijvoorbeeld afl>eelding 
7). Een verkeerd gesorteerde en 
dus bij een verkeerd rayon inge
deelde brief werd  als de fout 
niet werd opgemerkt  ook via 
dat verkeerde rayon afgerekend. 
Zoiets kon  afhankelijk van de 
herkomst van de brief voorde
len, maar ook nadelen hebben. 
Waren de brieven eenmaal ge
sorteerd en van de nodige 
stempels voorzien, dan werden 
ze gebundeld en per rayon aan 
het Franse uitwisselkantoor 
overhandigd. Uiteraard noteer
den de grenskantoren het afge
leverde gewicht, 'zonder touw 
en verpakking', voor latere ver
rekening met Frankrijk. 

DE FRANSE TAKEN 
De Fransen zullen ongetwijfeld 
de aan hen aangeboden 
bundels hebben nagewogen en 
op hun beurt deze gegevens 
voor verrekening met Pruisen 
hebben vastgelegd. De op deze 
wijze in Forbach en Civet 
aangekomen post werd voor
zien van een Frans ingangs
stempel. Deze stempels 
vermeldden de tekst Prusse /par 
/Forbach oi Prusse /par/Civet; 
de tekst was in een 'kastje' 
(kader) geplaatst. De stempels 
werden in zwart of rood 
afgeslagen. 

Francobrieven 
Vanaf ca 1827 plaatsten de 
verschillende grenskantoren 
een in rood afgeslagen, ovaal 
stempeltje dat een cijfer en 
daaronder de letters A.E.D. 
{Affranchi Etranger Destination) 
vermeldde. Het cijfer '3' stond 
daarbij voor Civet en de '4' voor 
Forbach [ajbeelding 2). Al deze 
stempels gaven aan dat het 
port al betaald was en dat de 
brief zonder meer aan de ge
adresseerde overhandigd Kon 
worden. 

6 Portobriefvan Danzig naar Bordeaux via Forbach (22^1825) Eerst werd het foutieve rayon
stempel 'C P R 4' geplaatst, het correcte stempel 'C F' R 5' werd er overheen gezet De brief viel 
bij eerste weging tussen 6 en y ^ gram (aangegeven met een soort 'V'}, de taxering was derhalve 
73+10+7=2.̂  déc Na herweging viel de brief in de categorie boven 8 gram Oude taxering en ge
wicht werden doorgestreept, nieuwe taxenng (73+70^x772=34 5, afgerond op 35 Dec 
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8 Portobriefvan Danzig naar Rheims via Aken en Civet (2yni822) In Civet stempelde met 
tot eind 7S33 "^^* ''O'̂ ß stempelinkt Linksboven werd het stempel 'CPR 5 ' van de eerste serie 
geplaatst Taxatie 13+4=17 déc 



Tabel i  Gewichtsprogressie in Pruisen en in 

PRUISEN 
tot 31121824 
vanafoioi1825 

I loth = ca 15 gram 

tot I loth 
tot 3/4 loth 
tot I loth 
tot i'/j loth 
tot 2 loth 
tot 2"/i loth 
tot 3 loth 
enz. 

IX 
IX 
vUx 
2X 
2/.X 
3" 
3'/2X 
enz. 

Frankrijk 

FRANKRIJK 
tot 31121827 

vanafoioi1828 

tot 6 gram 
tot 8 gram 
tot 10 gram 
tot 7';2 gram 
tot 10 gram 
tot 15 gram 
tot 20 gram 
> 20 gram 

IX 
ixn dec. 
I'/iX 
IX 
I'/^X 
2X 
2'/2X 
3x 

Portobrieven 
Omdat Frankrijk de portobrie
ven eigenlijk van Pruisen ge
kocht nad, was het daarna aan 
de Fransen om er voor te zor
gen dat het voor zo'n brief be
rekende tarief acceptabel was. 
De Fransen hadden tot taak het 
tarief van deze brieven aan de 
hand van de postwet van 1792 
(en de latere aanpassingen 
daarop) vast te stellen. Elke 
brief werd afzonderlijk gewo
gen voordat men tot taxeren 
overging. Het getaxeerde be
drag in aécimes werd met zwar
te of blauwe inkt op de brieven 

vermeld in de karakteristieke 
cijfers van de toenmalige Franse 
post. De berekening was in 
grote lijnen gelijk aan die van 
de Pruisische post; alleen de 
toegepaste gewichtstrappen 
waren anders. In het tarief van
af het grenskantoor tot aan de 
uiteindelijke bestemming was 
de koopprijs van Pruisen inbe
grepen. De taxatie werd als 
volgt verricht. Frankrijk bepaal
de eerst welk 'startbedrag' het 
voor een enkelvoudige brief 
wenste te krijgen. Dit bedrag 
varieerde per rayon. In de 
Ordonnance du Roi van 1818 

staat in paragraaf 12 dat alle brie
ven tot 6 gram uit rayon 5 belast 
zullen worden met 13 décimes. 
Uit de andere rayons werd hier
voor respectievelijk 4, 6, 8, en 
^o décimes gerekend. Deze 
startprijzen werden meer of 
minder willekeurig door de 
Fransen bepaald, maar ze 
waren m ieder geval duidelijk 
hoger dan de aankoopprijs van 
de brieven. Alles wat zwaarder 
was dan 6 gram werd propor
tioneel berekend aan de hand 
van de tarieven van de Franse 
post. Het was voor Frankrijk 
zeker een winstgevende zaak. 

Als we ons beperken tot de win
sten uit rayon 5 dan zien we dat 
de Fransen 28 Cgr.(42 décimes) 
per 30 gram aan Pruisen be
taalden. Voor een basisbrief 
van 7.5 eram (1828) rekende 
Frankrijk i;} décimes. Dat is voor 
vier brieven 52 décimes. Per 
30 gram werd dus 10 décimes 
verdiend. Bij dit 'startbedrag' 
kwam dan nog het binnenlands 
port van Forbach of Civet tot 
aan de plaats van bestemming. 
Vervolgens werd dit totale be
drag eventueel nog vermenig
vuldigd met de gewichts
progressie volgens Tabel 1. Bij 
deze taxaties werden nogal 
eens fouten gemaakt {ajbeel
ding 6). Deze tariefstructuur 
bleef tot 1 maart 1837 bestaan. 
Tussen 1829 en 1834 plaatsten 
de Franse uitwisselkantoren 
Forbach en Civet het 'start
bedrag' ook met behulp van 
een stempel op de brieven. 
Deze cijferstempels hebben de
zelfde kleur als het entréestem
pel (afieeldingen n en 72). 
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Linksboven 9 Portobrtef van Danzig naar 
Bordeaux via Aken en Civet ('2771S29J 
Linksboven het rayonstempel 'CPR 5' wt 
de tweede serie Gewicht boven 20 gram 
Middenboven is aangegeven P/s Loth=ca 
24 gram De 'krakeling' middenboven is 
het teken voor francs Taxatie 
fi3+io)x3=6g décimes Bedraeen \>anaf^ 

franc werden niet meer geheel m décimes 
geschreven, maar in francs en décimes Op 
de brief IS zichtbaar 6=<^, hetgeen betekent 
6 francs en 9 décimes 

Boven io Portobriefvan Danzig naar 
Bordeaux via Aken en Civet (Sg 182c)) 
Het rayonstempel 'CPR 5' is tweemaal af
geslagen Op de een of andere wijze is het 
entréestempel van Civet vergeten Cewicht 
boven j'/igram, taxatie (13+ io)xV/2 
=34 5' ofgerond naar boven 35 décimes 

Links n Portobriefvan Danzig naar Parijs 
via Saarbruck en Forbach (13 21832) 
Linksboven is in zwart het stempel '13' af 

f eslagen Aangezien gewichtsgegevens ont
reken gaat het om een enkelvoudige brief 

De afitand ForbachParijs kostte 7 déci
mes Taxatie 13+^=20 aécimes 



P o s t z e g e l e n M u n t e n h a n d e l 

HOLLANDS GLORIE 
Complete set (12) 

PROVINCIEVELLETJES 

Ll^ihkAA^AAAA 
HOLLANDS 

G 
L 
O 
R 
I 
E 

HEEMSTEDE 
1 1 1 1 1 1 1 I I I I p n 

Postfris 
Nu nog 
€ 189,* 

% 

^ igHgn M 

* oktober aanbieding: 13e velletje met de 12 provincies GRATIS! 

Provincievelletjes zijn ook los te bestellen : 
Prijzen per stuk : Prijswijzigingen voorbehouden !!. 

Friesland 
Drenthe 
Noord Holland 
Gelderland 
Noord Brabant 
Groningen 

€21.

€25.

€26.

€ 17.50 
€ 17.50 
€21.

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Zuid Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

€15. 
€15. 
€15. 
€15. 
€21. 
€15. 

... of als complete sets : 
Postfris in originele 

provinciemapjes €224r

Nu nog voor: 

Set gestenfipeld met de 
originele 

provinciestempels 

De 12 Eerstedag 
Enveloppen met de enkele 

provincie zegels 

(A) 
€ 189.* 

(B) 
€ 189.* 

(C) 
€32.50 

Luxe DAVO bladen voor de Provincievelletjes € 20.00 (+ Porto) 

ïïp f U kunt ook betalen door 
uw dubbele en/of 

overtollige frankeergeldige 
zegels op te ruimen ! 

INKOOP Frankeerzegels 
"Euro"landen 

Nederland 
Duitsland 
België 
Oostenrijk 
Spanje 
Italië 
Frankrijk 
IVIonaco 
Portugal Az/Ma 
Ierland 
Luxemburg 
Griekenland 
Finland 

Oudevaluta 
€ 0.24 / f! 
€ 0.30 / DM 
€1.10/100bfr 
€ 4.60/1 OOsh 
€ 0.27/1 OOpes 
€ 0.02/1 OOIire 
€ 6.80/1 OOfr 
€ 6.80/1 OOfr 
€ 0.33/1 OOesc 
€ 0.45/pond 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

Eurovaluta 
€ 0.72 / € 
€ 0.77 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0 . 7 0 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.50 / € 
€ 0.50 / € 

Alle prijzen gelden voor postfrisse zegels. 
Prijswijzigingen voorbehouden 

Bestellen : PROVINCIEVelletjes 

Friesland 
Drenthe 
N.Holland 
Gelderland 
N.Brabant 
Groningen 
Z.Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

€21 . 

€25. 

€26.

€17,50 
€17,50 
€21 . 

€15.

€15.

€15.

€15.

€21 . 

€15. 

set A (postfris) € 189.* ■■ 
set B (gestemp.) € 189.*: 
set O (FDC's) € 32.50 : 
Davo supp. € 20.

Porto/verpakking .€5 . 
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In de loop van 1832 stapte men 
van een zwarte naar rode 
stempelkleur over. Waarom 
men cijferstempels gebruikte 
werd bekend gemaaW In een 
circulaire van 2 april 1829. Men 
schreef onder meer dat de 
Pruisische rayonstempels vaak 
niet duidelijk te lezen waren 
Om dit probleem op te lossen 
moesten de brieven linksboven 
met een cijferstempel bedrukt 
worden. 
Opmerkelijk is echter dat deze 
stempels op alle brieven 
voorkomen, dus ook op brieven 
met duidelijk leesbare 
rayonstempels. Het verband 
tussen afwezige of slecht 
leesbare rayonstempels en 
deze taxverrekenstempels 
blijft daarmee onduidelijk. 

DE VERDRAGSAANPASSING 
VAN 1837 
Op 26 maart 1836 
accordeerden Pruisen en 
Frankrijk een verdrags
aanpassing die pas een klein 
jaar later, op 1 maart 1837, van 
kracht werd. De belangrijkste 
veranderingen waren de 
portoberekening en de 
uitbreiding van net aantal 
uitwisselkantoren 

Portoberekening 
De nieuwe berekening voor por-
tobrieven was vooral nodig om
dat het publiek inmiddels had 
geleerd dat een portobrief uit 
Pruisen naar Frankrijk veel 
goedkoper was dan een franco-
brief Een francobrief van Dan
zig naar Aken kostte bijvoor
beeld 17 Sgr. of 20.5 décimes, 
terwijl een portobrief uit Danzig 
aan de Franse grens slechts 
met 13 décimes werd belast. Als 
we dan ook nog bedenken dat 
de Franse vergoeding aan Prui
sen 28 Cgr. per 30 gram was, 
wordt duidelijk dat per brief 
minder dan i o Cgr. werd ont
vangen. Met andere woorden: 
een brief uit Danzig via Aken 
die vooruit werd betaald leverde 
de schatkist 17 Sgr. op, minus 2 
Sgr. voor het transit via België 
(die door Pruisen moest wor
den betaald) ofwel netto 15 Sgr. 
Vooreen portobrief werd ruim 
9 Ggr. ontvangen. Het verschil 
in behandeling tussen franco-
en portobrieven was in het ver
drag van 1817 eigenlijk niet 
voorzien en het is dan ook ver
bazingwekkend te zien hoe lang 
Pruisen dit aanzienlijke verlies 
geslikt heeft. In het aangepaste 
verdrag werden de twee brief
soorten volledig aan elkaar ge

lijkgesteld. Daarmee kwam ook 
een andere manier voor het be
rekenen van het verschuldigde 
tarief naar voren. De bepalingen 
uit de Ordonnance du Roi van 6 
februari i8 i8 kwamen te verval
len. Was het tot dan voor een 
portobrief van Danzig naar 
Frankrijk gebruikelijk dat de for
mule '13 décimes plus het Fran
se tarief maal de Franse ge
wichtsprogressie' werd gehan
teerd, in het vervolg werd dat 
'Pruisisch tarief plus Frans ta
rief. In verband hiermee wer
den in de Franse grenskantoren 
de brieven nagewogen met ge
wichten voor de Pruisische ge
wichtsprogressie, om op die 
manier het Pruisisch tariefaan
deel te berekenen. Voor het 
Franse traject werd een tarief 
berekend aan de hand van de 
wet van 15 maart 1827. Binnen 
Pruisen werd een brief tot 1174 
gram (3/4 Lotli) nog als een 
standaardbrief beschouwd en 
berekenend (zie Tabel i). 
De Franse uitwisselkantoren 
hadden lijsten samengesteld 
die het enkelvoudig tarief van 
alle Pruisische postkantoren tot 
aan de Franse uitwisselkanto
ren vermeldden. Zo was het 
Pruisisch aandeel van Danzig 
naar Civet 20 en dat naar 

Straatsburg 19 décimes. 
In tegenstelling tot Civet plaats
te Straatsburg dit Pruisische 
portoaandeel linksboven op de 
brieven (zie afbeelding 18). 

DE UITWISSELKANTOREN 
NA 1837 
Tot nu toe waren er slechts 
twee uitwisselkantoren in be
drijf Aken en Saarbrück. In de 
nieuwe situatie kwamen er vijf 
bij: Trier (alleen voor post uit de 
rayons i en 2), Creuznacii (post 
uit de rayons 2, 3 en 4) en Er

furt, Langensalza en Zeitz (post 
uit de rayons 3, 4 en 5). Het was 
vooral post voor oostelijk en 
zuidoostelijk Frankrijk aie over 
deze route ging. Alle nieuwe 
kantoren ontvingen een set ray
onstempels die geschikt was 
voor het gebruik in het desbe
treffende kantoor. De stempels 
bevatten nog steeds dezelfde 
tekst, maar de 'R' en het rayon-
cijfer werden er klein in vermeld 
en er stonden geen punten 
meer in het stempel: CPR i tot 
en met CPR^- In vergelijking 
met de stempels van de kanto
ren Aken en Saarbrück komen 
deze rayonstempels weinig 
voor. De nieuwe kantoren Er
furt, Langensalza en Zeitz wis
selden hun briefpakketten uit 
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u Ponobnejvan Danzig naar Bordeaux via Forbach (^i-j-i8p) Linksboven het in rood afgesla
gen cijferstempel '73 Aangezien de brief tot ffi gram woog is ae taxatie i;}+io=23 déc 

Boven 14. Francobnefmn Danzig via Civet naar Bordeaux (17-2-7840). Rechtsonder het stem
pel P P'van Akenenhetentréestempel van Civet Linksonder'Fr(ei). 2S'/''(Sgr) Het'AED'-
stempel IS zichtbaar onder de'B van Bordeaux De taxatie is als brief. 13 

Rechts 15 Portobrief van Danzig naar Bordeaux via Aken en Civet (8-ii-iS}g) Middenboven 
het nieuwe layonstempel van de derde verdeling 'CPR5' De brief is zwaarder dan / /> gram 

(franse gewichtsprogressie), waardoor het franse tarief anderhalf maal wordt toegepast 
Taxatie nieuwe stijl Pruisisch porto + frans porto: 20 + ioxv/i = 35 déc 

R iP.CV fe 

73 francobrief Via Aken en Civet naar Bordeaux van 8 mei 1S3S In zwart het P Payé stempel 
van Aken en m rood het entreestempel en een AED-stempel van Civet Linksonder 'frei 251/2" 
(Sgr) Taxatie Pruisisch deel + Frans deel T;+8I/2 =251/2 

. \ 
1/T ' ^., ß 

( ^.jA/W/'/yyy^, 



met Straatsburg. Dit gebeurde 
voor elk van de kantoren op een 
bepaalde dag van de week. Zo 
vertrok er overdag post overdag 
uit Erfurt (zondag), Langensal
za (dinsdag) en Erfurt (donder
dag) en op zaterdag weer uit 
Langensalza. Op zondag, dins
dag en donderdag ging er 's 
avonds nog post van Zeitz naar 
Straatsburg, dat met (zoals For-
bach en Civet) een eigen 
entréestempel had, maar het 
stempel Forbach 2 gebruikte. 
Ook het kantoor m Aken kreeg 
met het nieuwe verdrag nieuwe 
rayonstempels uitgereikt, nu 
van het type CPRi tot en met 
CPR^. Ook hier verdween de 
laatste punt uit de tekst, maar 
de letters en cijfers werden flink 
groter. Saarbruck behield zijn 
oude rayonstempels, maar 
werd in het nieue verdrag min
der aangesproken: alle post 
ging eigenlijk over Aken en via 
de nieuwe uitwisselkantoren. 
Alle rayonstempels werden in 
zwart afgeslagen. 
Opmerkelijk is dat Frankrijk 
voor de briefpakketten via de 
nieuwe uitwisselkantoren 
29 Ggr. betaalde, dus 1 Cgr 
meer dan voor de briefpakket
ten via de oude routes (die ble
ven gewoon 28 Cgr. per 30 
gram kosten). 
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16 Portobriefvan Da nzig naar Parijs over Aken en Civet (15-12-18^^) De brief weegt minder 
dan f/^ gram Taxatie 20+6=26oéc Verder op de brief het rayonstempel van Aken'CPR5'en 
het entréestempel van Civet in bruinviolet (waarschijnlijk gaat het om een verkleuring van de 
oorpronkelijke rode kleur) 

77 Brief van Donzig noor Bordeaux via Civet (T/-4-I845) Het gewicht is minder dan f/2 gram 
Taxatie' 20+10=^0 déc Verder het rayonstempel van Aken en in rood 'Prusse 3 Civet 3' 
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7S Brief van Danzig naar Beaune via Langensalza en Straatsburg (7 9-7S3S) Middenboven het 
Franse entréestempel van Straatsburg in rood 'Prusse 2 par 2'Forbach Taxatie ic)+6^25déc 
Linksboven staat het Pruisische portoaandeel '79' geschreven 

Achterzijde van i8 dat de brief daadwerkelijk over Langensalza is gegaan blijkt uit het aan-
komst/tra nsitstem pel van lo september Op 73 september arriveerde de brief in Straatsburg, een 
dag later was hij in Macon en op 15 september kwam de brief in Beaune aan 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Australië 
Inheemse kost 
De oorspronkelijke be
woners van Australië ge
bruiken al duizenden ja
ren inheemse planten en 
vruchten uit de uitge
strekte bosgebieden als 
voedsel. Voorbeelden 
daarvan zijn de wortels 
van de murnong, het 
zaad van de acacia, ho
ning en fruit. Zelfs in res
taurants in de steden 
hebben ze het inheemse 
voedsel ontdekt. Geren
ommeerde zaken pron
ken ermee op hun specia-
liteitenkaart. 
Op 3 september ver
scheen een serie van vijf 
kleurige postzegels met 
afbeeldingen van deze 
producten. Ze zijn ook 
verkrijgbaar in een tien 
waarden tellend boekje 
van $ 4.90. 

I Wm 

In de ucllcn zijn de Australische ze
gels 'tcte-bcche'geordend, in de 
boekjes gewoon in paren. 

Belarus 
Bloemenboekjes 
Een nieuwe tuin zou al 
aardig gevuld zijn met de 
bloemen uit de vier nieu
we postzegelboekjes van 
Belarus. De nieuwe per
manente serie bevat af
beeldingen van bekende 
bloemen en kwam uit op 
26 juni. Boekjes met de 
meest gangbare waarden 
Icwamen wat later. 
Op 24 juli de boekjes met 
'B ' - (= 7 5 r . ) e n ' H ' - z e -
gels (= 236 r.) en op 6 au
gustus de boekjes met 
'A'- (=go r.) en 'C'-ze-
gels (= 314 r.). De zegels 
zijn zelfklevend. Elk 
boekje bevat er vieren
twintig! 

Bosnië & Hercegowina 
Europa 
Ook de Federatie Bosnië 
& Hercegowina, waarvan 
de regering zetelt in Sara
jewo, l<wam dit jaar met 
een boekje Europazegels. 
De verschijningsdatum 
was 20 april, maar de 
postkantoren kregen ze 

pas in juni. Het boekje 
bevat een strip van vijf ze
gels. De zegels hebben, 
hoe merkwaardig op dat 
moment, nog een dubbe
le waardeaanduiding: 
2.50 km. (konvertibilna 
marka ofwel DM) en 
€1.25. 

Booklets doen je soms ook 
duizelen. Niet vanwege 
de fraaie illustraties en de 
verhelderende teksten. 
Nee, het is de wirwar aan 
zegelsoorten die zich in 
de velletjes bevinden. 
Neem nou het op 24 sep
tember verschenen En-

EU=iOPA 
CARMET 2002. 
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Het Europaboekje uan Bosnië & Hercegou;ino 

Griekenland 
Europa 
De twee Griekse Europa
zegels met het circusmo
tief, uitgekomen op 9 
mei, zijn ook verkrijgbaar 
in een boekje. Het bevat 
twee samenhangende pa
ren van €0.60 en €2.60. 

Groot-Brittannië 
Bruggen van Londen 
Van de op 10 september 
in Engeland verschenen 
serie 'Bruggen van Lon
den' is één waarde ook in 
een postzegelboekje ver
krijgbaar. Het boekje be
vat tweemaal de ToiDcr 
Bridge (eerste klas) en vier 
gouden eerste klas Ma-

De Engelse serie bevot uijfzegels 
Alleen dcTouicr Bridge is m het 
boekje te uinden 

chinzegels. Prijs £ 1.62. 
Op reis door het heelal 
Het duizelt menigeen bij 
het besef dat ons zonne
stelsel uit miljarden ster
ren bestaat met de zon 
als stabiel middelpunt. 
En dat er daarnaast nog 
miljarden stelsels be
staan gaat ons bevat
tingsvermogen helemaal 
te boven. 
De Engelse Prestige 

gelse boekje Across the 
Universe. Daar zit wat in. 
Houdt u vast: 

Veil 
Bovenste en onderste rij: 
eerste klas Engels; tweede 
klas Engels; eerste klas En
gels 
Middelste rij: tweede klas 
Engels; eerste klas Schots; 
tweede klas Engels 

Hrt eerste uellrtje uit hrt Engelse astronomieboekje 

Hongarije 
Boekje ojniet' 
Alweer zo'n twijfelgeval: 
de eerste op 24 juni ver
schenen zelfklevende ze
gels van Hongarije. De vijf 
wenszegels bevinden zich 
op een soort boekjesvelle
tje met aan de bovenzijde 
een opening voor de be
vestiging aan een display. 
Er is echter geen vouw te 
zien of een aanwijzing 
voor het vouwen te vin
den. Het velletje zit boven
dien in een folieverpak
king. 
De zegels van 38 f zijn ge
tekend als de plaatjes van 
een stripverhaal. 

IJsland 
Het lenen in het Thingualla-

die voorkomen in het 
Thingvallavatn-meer. Dit 
meer was ooit befaamd 
om zijn 30 tot 40 pond 
wegende bruine forellen. 
Die zijn echter weggevist. 
Er is wel iets voor in de 
plaats gekomen: tegen
woordig zwemmen er 
vier soorten bergforellen 
rond. 
Tegelijk met de vijf zegels 
verscheen er ook een 
grootformaatboekje met 
veel informatie over de 
geologie, de biologie en 
de geschiedenis van het 
meer. In het boekje be
vindt zich ook een velletje 
met alle vijfde zegels. 

Kerstuersieringen 
De ligging van IJsland 

1 ^ 

Is dit een hanguellrtje o/morten u)e dit toch maar als een geujoon boekje beschouwen' 

Vel 2 
Vier eerste klas Nationaal 
Ruimtecentrumzegels 
(mei 2000) 

Vel 3 
Bovenste en onderste rij: 
eerste klas goud, 'E'-ze-
gel, eerste klas goud 
Middelste rij: 'E'-zegel, 
label, 'E'-zegel 

Vel 4 
De vier astronomiezegels 
van 24 september in een 
miniatuurvelletje. 

Het moet heel wat reken
werk gekost hebben om 
te becijferen dat de nomi
nale waarde van dit boek
je £6 .83 bedraagt. 

uatn-mcer 
De IJslandse post gaf op 
5 september een serie van 
vijf postzegels uit waarop 
vissen afgebeeld staan 

zorgt ervoor dat het ge
durende de wintermaan
den maar enkele uren per 
dag licht is. Dit verklaart 
dat kerstverlichting er 

Hrt Thinguallavotn-mcer op IJsland. 



populair is. Vanaf de eer
ste decemberweek zijn de 
huizen en de tuinen al vo
lop in de kerstsfeer. De 
lichtjes in de kerstboom 
gaan traditiegetrouw 
echter pas aan op kerst
avond. 
Op 7 november verschijnt 
er een postzegelboekje 
met tien zegels van 45 k. 
met afbeeldingen van 
kerstversieringen. 

KoreaNoord 
Vlinders 
Vier postzegels met af
beeldingen van vlinders 
verschenen op 30 juni in 
NoordKorea. Het gaat 
om zegels van 10 j . (Stau
ropmfagi), 40 j . {Agnas 
daudma), 1.50 w. (Catoca
Ifl nupta) en 2 w. (Morpho 
rhrtenor). 

chanów weet niet van op
houden: op I juli versche
nen twee locale boekjes 
met postzegels uit de se
rie Poolse Steden: zes
maal 1.80 (Kalisz, met 
romaanse hostieschotel 
en basiliek) en zesmaal 
2.60 (Plock, buste van St. 
Sigismund en kathe
draal). Op 12 juli volgde 
een boekje met vijf bloe
menzegels van 2.00 z. De 
bloemen verwijzen naar 
twee grote tentoonstel
lingen in die periode: Phi
laKorea in Seoul (hibiscus, 
nationaal symbool van 
ZuidKorea) en Amphiiex 
2002 in Amsterdam 
(tulp, 't zal niet waar we
zen). 

Pausbezoek 
Het pausgekke Polen 

^'■J%!^ 

Kerstuersierinflen in IJsland. 

De vier zegels zijn ook te 
vinden in een boekje van 
4.60 w. De oplage daar
van bedraagt 2.000 stuks 
(met geperforeerde in
houd), respectievelijk 
500 stuks (nietgeperfo
reerd). 

Kosovo 
Europa 
Er is nu iets meer bekend 
geworden over de in het 
vorige nummer gesignal
eerde Europaboekjes van 
Kosovo. Het blijken 
boekjes te zijn die uitge
geven werden door een 
Servische instantie in Ko
sovo. Op de zegels staat 
Kosovo SNV, waarbij de af
korting SNV staat voor 
Srpsko Nanonaino Vcce. Een 
aanduiding voor de Servi
sche gemeenschap in dit 
gebied. De zegels uit de 
boekjes kunnen alleen lo
kaal gebruikt worden. 

Polen 
Nieuwe tarieven 
In juni verscheen er weer 
eens een 'nationaal' 
boekje. Het bevat vijf ze
gels van i.ioz. uit de per
manente serie boerenbe
drijven. 

Ciechanóu) 
De baas van het postkan
toor in het Poolse Cie

Ut liinu'ild 
llUÏÊ iól;ik(nt 
hmniüiiiKls 

greep het bezoek van Jo
hannes Paulus II (16 tot 
en met ig augustus) aan 
om weer met enkele bij
zondere postzegels te ko
men. Ze verschenen op 5 
augustus. Het gaat om 
twee zegels en een velle
tje. De zegel van i.io z 
beeldt de paus af met op 
de achtergrond de Maria 
Boodschapbasiliek te 
Calwarii Zebrzydowskiej; 
die van 1.80 z. de paus 
met het heiligdom van 
Gods Barmhartigheid in 
Lagiewniki. 
Ciechanów verkocht bei
de ook in boekjes van zes 
stuks; zie de afbeelding 

hieronder. De stad 
Chelm gaf een boekje uit 
met een vijfstrip van de 
zegel van i.io. 

Przemyo;! 
Przemyoel, gelegen in de 
zuidoosthoek van Polen, 
sluit zich ook aan bij het 
rijtje steden met eigen 
postzegelboekjes. 

De niet meer zo jitte paus op de 
omslafl van het boekje uan 
Cicchandu). 

Tentoonstellingboekje uan de 
Poolse stodPrzemyoïl. 

Als eerste verscheen op 3 
juli een boekje met vijf 
zegels van 2.60 z. ter ge
legenheid van de twee
honderdste geboortedag 
van Ignacego Domeyki, 
patriot en wetenschaps
man (geoloog en minera
loog). Het tweede boekje 
heeft als inhoud de fraaie 
bloemenzegel die op 12 
juli verscheen. 

Chelm 
De stad Chelm blijkt ook 
twee voetbalboekjes uit
gegeven te hebben. Het 
betreft dezelfde zegels 
als die in Ciechanów: vijf
maal i.io en vijfmaal 
2.00 z. De zegels ver
schenen op I juni ter ge
legenheid van het We
reldkampioenschap 
Voetbal. 

Rusland 
Oude rijtuigen 
De op 25 juli in Rusland 
verschenen serie 'Oude 
rijtuigen' is ook verkrijg
baar in een grootfor
maatboekje. Er is veel 
pracht en praal uit het 
Russische verleden te 
zien op de zegels: het rij
tuig (ca 1640) van het 
hoofd van de stad Bry
ansk, een gesloten slee 
uit Moskou (1732), een 
gouden koets (1746), een 
rijtuig van het Berlijnse 
type (1769) en een Engel
se calèche (1770). De 
drukker kon bij zo veel 
vorstelijks niet om het 
gebruik van de goudkleur 
heen, hetgeen misschien 
de prijs van het boekje 
verklaart. Die ligt name
lijk wel wat hoger dan de 
nominale waarde van de 
vijf zegels (20 r.). 

Taiwan 
Nieuwjaar 
Taiwan is er altijd vroeg 
bij. Ook dit jaar weer. Het 
nieuwjaarsboekje ver

schijnt er al op 22 no
vember. Inhoud: twaalf
maal 3.50 $. 

Thailand 
Boekjes m de supermarkt 
Het lijkt erop dat het in 
Thailand gedaan is met de 
automaatboekjes met 
stripjes van vijf zegels. In 
de periode 19802001 ver
schenen er meer dan drie
honderd! Nu is de post ge
start met boekjesverkoop 
via supermarkten. Het is 
nog een proef en inmid
dels is het eerste model al 
weer vervangen door een 
gewijzigd ontwerp. 

Voorzijde uan het Thaise super
marktboelge. 

Het eerste boekje bevat 
tien zegels van 2 b. met 
de afbeelding van een 
parkiet. De nieuwe versie 
bevat ook tien zegels van 
2 b., nu met het portret 
van koning Bhumibol. 

waarmee aandacht wordt I 
geschonken aan een be f 
schermd stukje erfgoed 
op deze aarde. Dit jaar 
gaat het om historische 
plaatsen in Italiè: de stad 
Florence, de Amalfi kust
strook, Pisa, de Eolische 
eilanden, Pompeii en 
Rome. 
De drie boekjes (uitgege
ven door de administra
ties in New York, Geneve 
en Wenen) bevatten 24 
zegels; twaalfmaal 5 c , 
o.10 f of €0.07 en twaalf
maal 15 c , 0.20 f of 
€0.15. De oplagen zijn 
achtereenvolgens 
52.000, 51.000 en 71.000 
boekjes. 

Zwitserland 
Lieveheersbeestje 
In een aantal landen be
schouwt men de roodge
kleurde zevenstippelige 
kever als een geluksbren
ger. Het mag dan ook 
niet als een slecht idee 
gezien worden dat de 
Zwitserse post een boekje 
uitbrengt met maar liefst 
tien van deze kevers. Op 
postzegels van go r. wel 
te verstaan. Ten overvloe
de vermeldt elke zegel 
ook nog in tekst dat de 
geadresseerde van harte 
gelukgewenst wordt. Het 
lieveheersbeestje, in 
Zwitserland Manakajer 
genoemd, is een bekend 
en geliefd kevertje: het 
schuwt de mensen niet en 
biedt een vrolijke aanblik. 

De naam lieveheersbeestje zou uit de Middeleeuuien stammen; de keuer
tjes UJaren een geschenk uit de hemel uoor dê roenteteler m zijn strijd te
gen de bladluizen. 

Verenigde Naties 
Werelderjgoed: Italië 
Voor de zesde maal gaven 
de Verenigde Naties een 
serie postzegels plus drie 
grootformaatboekjes uit 

Het boekje met zegels 
verscheen inmiddels op 
17 september. Drukker is 
Joh. Enschedé uit Haar
lem. 
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Amsterdam: 
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veen, ©0206405039 
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6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn ©055
3558138 
FV De Globe, J B Vlam, Canada
laan 22 A, 7316 BX Apeldoorn, 
©0555217372 
Appingedam: 
PVAppm^edam, H Knijp, W 
vd Bosstraat 22, 9901 GS Ap
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, mw T Ackema, Pr P Christi
aanhof 5,1171 LL Badhoeve
dorp, ©0206594481 
Barneveld: 
FV De Globe, P Broekema, Wes
selseweg 34, 3771 PC Barne
veld, ©0342412915, • p broeke
ma@fodeg\ohe barncucid mij
u;eb nl 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philatelien WestBrabant, K 
vd Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PV Onderlmg Contact', mw 
J E M BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576 
FV Delta Oost, T van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe, mw H J M van de 
Louw, Burg Overmarsstraat 6, 
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FV De Globe, G Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede 
Eindhoven: 
EFV.HJ Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu
gel, ©0499 476414 
Eist: 
FV De Globe, wnd N Mol, Pia 
tenmakerstraat85, 6661 HL 
Eist, ©0481374116, Kn mol 
(3)uianadoo nl 
Emmeloord: 
IV Philatelica, JJ Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514
561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591 
361814 
Enkhuizen: 
n^ Philatelica, mw A W D Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk 
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L RemptRaebel, 
Burg Renkenlaan 4,8162 CW 
Epe, ©0578627090 
EttenLeur: 
Philatelica WestBrabant, K v d 
Berg, Enargietdijk 13,4706 HX 
Roosendaal, ©0165535489 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist, W J M van 

mailto:e.braakensiek@worldonlme.nl


Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflükkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvhet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Beveknden', J A Grim-
mmck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113-227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZRGoor, 
©0547-273033, -JheiilaCBuiorl-
donline nl 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e 0 , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Binee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702 
PfiilateliM Den Haaa, Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-3233098 
PC 'De Krin^ , W Hoogendijk, 
Weerselostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Shell TcWcrue.ofd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten 
PV'Vredesfcm , P W van de Nes, 
Rtetvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965 
PV s-Grai;enhat|e e 0 ,1 Alsem-
geest, Zwedenbiirg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-3473547 
Groningen: 
IVPhilatelica,D Roos|en, Me-
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GRJ, ©050-5344229 
PVGronm^en, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,®050-
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023-
5263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatclica,H J Hooning, 
Halbertsmastraat 48,2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980 
HPV Op Hoop uan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236,2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
Ditzhuyzen Albarda, Dorsers-
straat79, 2151 CG Nieuw-Ven-
nep, ©0252-673134 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA,JC vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©020-4974024 
Harderwij'k: 
PV HardcriDijk en Omstreken, W C 
Willemse, Bosboom Tous-
samstr 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeercnueen,G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugoiuaard e 0 , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 11, 

1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 

Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol 
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDcn Helder, L Ch Werst, Li-
niewegi3,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
PV Hclleuortsluis,] Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV De Helm, Heimond enOm 
streken , T A J Leijten, Elkenwal 
15, 5706 LJHeimond, ©0492-
534793. • 
pzudehelm(5)planet nl 
WPV Heimond, I Neggers, Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hei
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3,333iBK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertogcnbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV Black Penny', M L H Verha
ren, Herptseweg27, 5256 NN 
Heusden, ©0416 661606 
Hilversum: 
FVHibersum c 0 , M Th M Sd-
kens, Kortenaerlaan 18 1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
n'Philatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu;aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds-
weg 6,7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PCHoogeueen.H J Ruiter, Satel-
hetenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoofjezand Sappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19, 9602 GN Hooge 
zand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPVaJd West-Friesland,JLM 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229-231458 
Philatelica Hoorn e 0 , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 
Huizen: 
NVPV, afd Gooi S. Eemlond, H M 
van der Spoel, Handellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035-
5262702 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, JG Fidder, Galle-
straat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsbura, mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro-
memenstraat3, 
2225 ZA Katwijk, ©071-

4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV t Faictcurke', H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797 

L 

Langedij'k: 
IVPhiIatclica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 )V Leerdam, 
©0345-616960, 
'luersluis a(3)u;orldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatehca, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071-
5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228-
312871 
AV De Philatelist, WL Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 CR 
Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe, J P G van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©033-4943379 
(werkdagen 19 00-23 00 uur), 
• jp5udmeer3 9(3)hetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C Hooft-
straat 7,7131 WE Lichtenvoor
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu-
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545-272543, 
• ujissenburg fl@)hetnct nl 
Losser: 
PVLosser,mw WE Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, A C Verbeek, 
Sperwerstraat 29, 3145 AM 
Maassluis 
Maastricht: 
PVZuid-Limburg,)! Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Homnga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Mep
pel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland , R J Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, i-'u; storm@)hi nl 
Mij'drecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit-
serlood-den Duik, Burg Van 
Trichtlaan 116, 3648 VK Wilms 
, ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 TT Epe 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Willing, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, ©0252 
212080 
PV Onder de loupe', J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatehca, J M G vanMulle-
kom, Maandagseweteringi83, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, mw M V d Sommen, 
Mezenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443, 
•ij a lauret@planet nl 
FV'Nouiopost, W J M Goos-
sens, Vendeherstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, -^wj m floossens@)chel-
lonl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy-
nestraat35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243 
Ommen: 
Verzamelaarsver Ommen en Om 
streken, J Geers, Ds Smitslaan 5 
A, 7711 BA Nieuwleusen, 
©0523-482881 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand,J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe L Mulder, Herten 
straat 2, 6865 WP Doorwerth, 
©026-3335732 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken 
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162-423311 
Oosterwolde(Frl): 
Stellmgujcruer Fil Ver, P Rauwer 
da. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516-441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, Bea 
trixstr 26, 7591 GD Dene 
kamp, ©0541-351936 

P 

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

R 

Raalte: 
PVRaaltc, E Bakker Melisse 21 
8101 CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum; 
FV De Globe, W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum 

Reuver 
FV Filicro P A H Heidens 
Do'-ferbloemstraat2i 5953 GZ 
Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FVDe'"bbe MF BijI Konings 
land 71 6991 DH Rheden, 
©026-4951534 
Rhenen-
FV De Globe H Wessel, Paulus 
Potterhof 23 4033 AN Elen
den ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatehca, W vd Velde, Bo
venland 10, 9315 PH Roderwol-
de ©050-5032608 
Roermond: 
PV Roermond F Weerts Hel-
densediiki2 5768 RL Meijel, 
©077-4661885 
Roosendaal-
Pzu Philatelica West Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165 
535489 
PV Roosendaal A J M Verhoe 
ven Spoorstraat 194 4702 VP 
Roosendaal, ©0165 559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110 2984 XJ 
Ridderkerk ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
ROV Shell Filatelie J Oosterboer, 
Voorsteven 20 3181NJ Rozen
burg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Pres 
Steynstraat2i, 2312 ZP Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatehca, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH ©0181-212967 
Rijssen-
P V Rijssen , D Grunwald 
Groenhng 12 7463 BJ Rijssen, 
©0548 542669, • d gmn 
wa\d(g)wxs nl 
Rijswijk' 
WPVRijsuJijk, D van der Win
den Wethouder Brederodelaan 
2K 2286 AL Rijswijk, ©070-
3931315 

S 

Santpoort-
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim BG Doorne 
kamp Kwekersweg 92 2171 DZ 
Sassenheim, ©0252 216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland P Blokker, 
Hoep 67 1741 MB Schagen, 
©0324 214327 
Schijndel: 
SWP J van Schijndel luliana-
straat 3, 5482 AK Schijndel 
©073 5474155 
Sittard-
FV Sittord e o , O P D Bolech 
Burg Schrijenstraat 10 6137 
RRSittard ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Phi'etica J van Schalk, Van 
Scheltemastraat 28 3362 TB 
Sliedrecht, ©0184-412338 
Soest: 
PV Eemland J van der Vos, Ju 
lianalaani8 3871VJ Hoevela 
ken ©033 2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet-
IVPhilatehca, F v d Graaf, Dal 
lelaan 14, 3208 CG Spijkenisse, 
©0181 638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
n'Philatelica, H Apperlo, 

»> 



Ahornhage lo, 9501VH Stads
kanaal, ©0599616693, 
'•iH.Apperlo@hrtnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
F.V. IJsscIham; mw. D. Vrugt, Pr. 
Christinastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185. 

T 

Terneuzen: 
FV 'Hrt Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EPTer
neuzen, ©0115697125. 
PVZeeuuischVlaondcren; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
PhilatclistendubTicl; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 Gl Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTiIbur^; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; I. van der Meulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634. 

V 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.). Brouns, 
Karolingenstraat 9, 6369 BV 

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

3 

Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G. Breuker, Me
relstraat 16,7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 

Veendam: 
FVVeendam c.o.; mw. CR. Bee
reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140, 9641AJ Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV 'Frimärket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVcidhouen; J.J.J. Deltrap, 
De Wever g, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vllssingen: 
Vlissingse FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vllssingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 

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

Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mozart

laan 45,2253 HX Voorschoten, 
©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe'; M.G. Steenbergen, 
Julianastr. 40, 6707 DG Wage
ningen, ©0317417138. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatelica Weert c.o. ;G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740. 
Wieringen: 
n/Philütelica; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytus
hoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 

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

Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 
FV'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaan 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; mw. E. Mol, 
Tromplaan 24. 3931 AH Wou
denberg, ©0332864251. 
Wijchen: 
FV'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F. J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0640032186. 

IJ 

IJmuiden: 
PVljmuiden; G.C. BakkerBak

ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, inl. 
rondzending. 

Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZcewolde; J. Nollet, Pluutha

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 

ven 36,3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
Zcister Zegel Zoekers 2000; wnd. P. 
Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, Ijsbont 23,6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuicn Duiueland; J.C. Steu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zortermecr en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
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(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\i\ 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 
Een advertentie van 
drie regels kost 5 
euro; voor elke regel 
meer betaalt u 
€ 2,50. Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele
foonnummer) in de 
advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 4 
eoro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

J GEVRAAGD 

J DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 

€7,50 

€ 12,50 

€15 

^€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'e'n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PCiPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

mailto:'%c5%81iH.Apperlo@hrtnet.nl


De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Nu ook 
partijenhandelaren 
bij u in de buurt! 

Alle onderstaande handelaren hebben iedere maand 
een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
PZH Garibaldi 
Oudegracht 215 

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

Postz.-

Jan V. 

en IVIuntiiandel 
'Risca' 

Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

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

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CIVI Den Haag 

Tel : 070-3625263 

VANAF € 5 

VOOR IEDER 

WAT WILS 

Bredenhof 
Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BL Rotterdam 

Tel : 010-4826725 

PZH W. v.d. Bijl 
Zadelstraat 43 

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

Postzegelcentrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

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

Stamp Planet 
Beekstraat 2a 6001 GJ Weert 

Tel : 0495-451270 
Fax : 0495-526580 

E-mail: info@stampplanet.nl 
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1 Door Blaeu getekende kaart die 
het gedeeltelijk ontdekte vijfde con 

tinent toont (rechtsonder) 
2 Nederlands velletje ter gelegen 

heid van (onder andere) het VOC 
jubileum 

3 De zegel Tweehonderd jaar 
Australië i4itig88 het detail toont 
dat de ontwerper bij Tasmanie iets 

te enthousiast arceerde 
5 BIJ dit Australisch postwoarde 
stuk werd er wel opgelet dat het 

verkende gebied exact werd aange 
geven 

6 Van de zegel Tweehonderd jaar 
Australië verschenen ook rolzegels 

VEERTIEN JAAR GELEDEN: 
OOK AL EEN FOUTJE 

Rotterdamse clubs grijpen VOOjubileum aan voor evenement 

Alle waardering voor het feit dat 
TPG Post er m is geslaagd het 
VOC-jubileum alsnog fllatelis-
tisch te ondersteunen - en dat 
m een tijd dat de post het bij
zonder druk moet hebben ge
had met de naweeën van de 
enigszins desastreus verlopen 
introductie van de Provincieze-
gels Wie de media een beetje 
heeft gevolgd weet dat er bij die 
emissie hier en daar wat fout 
ging, zozeer zelfs dat een van 
de velletjes werd teruggetrok
ken omdat - aldus de afdeling 
Mediavoorlichting van TPG 
Post- 'WIJ eraan hechten alleen 
producten van hoge kwaliteit 
Uitte brengen ' 

IN DE FOUT 
Over kwaliteit gesproken mag 
ik uw aandacht eens vestigen 
op een andere Nederlandse ze
gel, die m 1988 ter gelegenheid 

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

Veel verzamelaars waren aangenaam verrast toen bleek 

dat er tijdens Amphiiex 2002 dan toch nog een blokje zou 

uitkomen dat de vierhonderdste verjaardag van de 

oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie 

(VOC) herdenkt. En er is nog meer aandacht voor het 

thema 'VOC'; Aad van der Kuijp vertelt er meer over. 

van het jubileum 'Tweehonderd 
jaar Australië' verscheen 
(NVPH-nummen4i i ) Het aar
dige van die zegel is dat - als 
men destijds net zo goed zou 
hebben opgelet als nu - er een 
fout zou zijn ontdekt, die wel
licht ook tot een verbeterde 
druk zou hebben geleid' Ik zal u 
vertellen waarom 
Volgens de ontwerper van de 
zegel, Reynoud Homan, zijn op 

zijn creatie alle door de Hollan
ders ontdekte kustdelen van 
Australië gearceerd en blauw 
omzoomd Voor zover het Nora 
Hollandia betreft is dat inder
daad correct gebeurd, maar 
met het aanbrengen de arcering 
bij het eiland Tasmanie heeft de 
ontwerper zich toch enigszins 
verkeken De door hem aange
geven west- en noordkust van 
dit eiland (dat oorspronkelijk 

Van Diemensland werd ge
noemd) zijn nooit door de Hol
landers bezocht Abel Tasman 
heeft tijdens zijn ontdekkings
tocht van 1642 namelijk alleen 
de zuidelijke kusten van dit gro
te eiland in kaart gebracht 
Hoe het wèl moet laten onze 
postale tegenvoeters zien de 
ontdekking van de bewuste 
kustdelen werd op een post-
waardestuk van Australië - dat 
aan de hand van een oude 
scheepskaartwerd ontworpen -
wel correct weergegeven 
Filatelistisch gezien is Homans 
zegel 'meervoudig interessant', 
want met de uitgifte van NVPH-
nummen4 i i werd in feite 
driemaal dezelfde ontwerpfout 
gelanceerd De bewuste zegel 
verscheen namelijk ook als rol-
zegel (te herkennen aan een 
rugnummer), terwijl bovendien 
een van de zegels uit het loket-
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fio/b Phatfout (rechts): een ontbrekend streepje bij linkerpoot 'N' 

7 Sluitzegei met Australiemotief 8 Nikkeis' zegel, gewijd aan De Houtman 

g De speciale envelop die de 
Rotterdamsche Philatelisten
Vereenigmg uitgeeft ter her
denking van het jubileum 
'Vierhonderd jaar Vereenigde 
OostIndische Compagnie' 

10 /n Tijdens de speciale Postzegeldag die de Rotterdamsche 
PhilatelistenVereenigmg en Philatelica Rotterdam eind deze 
maand organiseren zijn ook deze twee enveloppen te koop 
een Australisch couvert waarop het fameuze 'Duyfken' de 
hoofdrol speelt en een zogenoemde 'Enkhuizer envelop' die 
het VOCjubileum herdenkt 

vel van honderd een plaatfout 
vertoont: een ontbrekend 
streepje boven de tweede 'N ' 
van 'Nederland'. Als toegift is er 
nog het feit dat een landelijk uit
zendbureau hetzelfde ontwerp 
gebruikte voor een sluitzegei. 

BANTAMSE AVONTUREN 
Een en ander brengt ons bij een 
andere zegel, een exemplaar uit 
de reeks 'Ontdekkingsreizen' 
van de Dordtse graficus Walter 
Nikkeis. De tweede zegel van 
8o cent (NVPHnummer 1696) 
toont het vlaggeschip van Co
melis de Houtman , zeilend in 
de baai van Bantam. Met Nik
keis' uitspraak in 'Filatelie' van 
april 2002 ('Een postzegel moet 
meer zijn dan een plaatje') is 
ondergetekende het van harte 
eens. In hetzelfde nummer van 
'Filatelie' treffen we ook een ar
tikel aan over de replica van het 
VOCschip Duyjken. Na het ver
schijnen van dat artikel is histo
risch vastgesteld dat er twee 
schepen met dezelfde naam ac
tief zijn geweest. In de 'Eerste 
schipvaart' naar Indië, die on
der leiding stond van Comelis 
de Houtman, was het schip 
Duyjken met de vloot aangeko
men op het eiland Java. De stad 
Bantam was het centrum van 
de peperhandel en de Holland
se vloot was er alles aan gele
gen hier zaken te doen. De aan
wezige Portugezen deden er al
les aan om de Hollanders zo 

zwart mogelijk af te schilderen 
bij de vorst van Bantam . Het 
gevolg was dat de Hollanders 
trachtten resultaat te boeken 
door de haven van Bantam met 
schepen te blokkeren. Dit slaag
de volledig, zodat de Javanen 
vervolgens probeerden de sche
pen met een list weg te lokken. 
Een jonk sloop de haven uit en 
werd opgemerkt door de Hol
landers. Onmiddellijk werd het 
schip Duyjken gewaarschuwd er 
op af te gaan en het vaartuig 
buit te maken. Dit was ook de 
opzet van de Bantammers: het 
Duyjken liep vast op een zand
bank. Vervolgens schoten maar 
liefst vierentwintig prauwen op 
het schip af Op Je andere 
schepen had men echter ook 
niet stil gezeten; er werd een 
sloep met veertien man verster
king gestuurd die kans zagen 
het Duyjken weer vlot te krijgen 
. Het schip viel weer te manoeu
vreren en er kon ook weer 'met 
de kanonnen worden gespeeld'. 
De aanval werd afgeslagen en 
de blokkade van Bantam kon 
worden voortgezet. 

VRIENDELIJK(ER) ONTHAAL 
Ook het tweede Duyjken is in de 
baai van Bantam geweest, na
melijk met de vloot onder lei
ding van Wolfert Harmens
zoon, die het vlaggenschip Cel
derland commandeerde. De 
vloot werd er bij nadering van 
Bantam door de bemanning 

van een Chinese jonk voor ge
waarschuwd, dat in de baai van 
Bantam een grote Portugese 
oorlogsvloot klaarlag om de 
Hollandse indringers te verja
gen. De bemanning mocht kie
zen: niets doen en de komst 
van de Portugezen af te wach
ten (en waarschijnlijk op de gal
eien terecht te komen) of aan
vallen en zoveel mogelijk buit te 
maken. Men koos voor het laat
ste. De kleine, uit vijf schepen 
bestaande vloot zocht de Portu
gezen op, die met hun dertig 
schepen een enorme over
macht vormden. De vechtlust 
van de Hollanders maakte ech
ter een snel einde aan de Portu
gese aanwezigheid. De Ban
tammers heetten hierop de 
Hollanders van harte welkom 
en dat was een hele verandering 
ten opzichte van hun houding 
van vijfjaar daarvoor. 

NOGMAALS DE VOC 
Terug naar het heden. Op 26 
oktober organiseren de Rotter
damsche PhilatelistenVereeni
ging (RPhV) en Philatelica Rot
terdam een bijzondere Postze
geldag in Sociëteit 'De Lijn', 
Westplein 9 in Rotterdam. Tot 
de activiteiten van die dag be
horen een verloting, een veiling 
(met veel kavels die worden in
gezet op slechts één euro), han
delarenstands en een kleine ex
positie van munten uitdeVOC
tijd. Behalve met de munten 

kunt u ook kennismaken met 
enkele interessante filatelisti
sche souvenirs. Omdat de plan
nen van TPC Post met betrek
king tot de viering van het VOC
jubileum pas laat bekend wer
den nam de Rotterdamsche 
PhilatelistenVereeniging 
(RPhV) zelf het initiatief tot de 
uitgifte van een speciale enve
lop. Dankzij de bemiddeling 
van de Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
(NBFV) werd voor dit couvert 
ook een speciaal stempel ter be
schikking gesteld. De envelop 
zal worden gefrankeerd met het 
velletje 'Vierhonderd jaar VOC' 
van 30 augustus. U kunt dit 
couvert envelop bestellen bij de 
RPhV door €3.50 over te maken 
over te maken op Postbankre
kening 711600 t.n.v RPhV (afde
ling BC) in Rotterdam. U ont
vangt de envelop dan franco c 
thuis. Verder zijn verkrijgbaar ^ 
de Dw)^e»ienvelop (zie 'Filate
lie' van april 2002, pagina 274) ^ 
en de Enkhuizer envelop ('Fila = 
telie'van juli/augustus 2002, ^ 
pagina 552), die per stuk €3. ' 
kosten (inclusiefverzending). : 
Wilt u de drie enveloppen aan ► 
getekend toegezonden krijgen : 
dan kan dat. In dat geval wordt — 
er gefrankeerd met de 'zilveren' f | 
aangetekendzegel en zijn de » ' 
kosten €12.75. Met de envelop
penverkoop wordt de Postzegel
dag van 26 oktober mede ge
financierd. 



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

2 6 . OORLOGS- OF SPIONAGEVERVALSINGEN 
(AFLEVERING 4) 

In deze aflevering wor
den de Faux de la Resistance 
Jranfflisc (vervalsingen die 
geproduceerd werden 
door de Franse verzetsbe
weging) behandeld. 

EERSTE LEVEN 
In januari 1944, toen Pa
rijs nog door de Duitsers 
bezet was, werd in een 
drukkerij van de Parijse 
illegaliteit een grote hoe
veelheid vervalste postze
gels van 1F50, type-Pé-
tain (bruin), gedrukt. De 
ondergrondse verzets
groepering die deze ze
gels vervaardigde, Dejense 
de la France genaamd, was 
al vanaf het begin van de 
oorlog in Parijs actief. 
Velen in deze verzets
groep kwamen uit het 
drukkersmetier. Men 
drukte onder meer kran-
tjes en andere geschrif

ten; veel van die krantjes 
werden in Parijs op straat 
verkocht, maar niet al
leen daar: ook buiten Pa
rijs en zelfs in geheel 
Frankrijk werden ze ver
spreid. De verzending 
van deze 'ondergrondse' 
of illegale krantjes en po
litieke geschriften ge
schiedde in gesloten en
veloppen die met hulp 
van postbeambten per 
post konden worden ver
zonden. Omdat men 
hiervoor grote aantallen 
zegels van 1F50 nodig 
had (het op dat moment 
geldende tarief voor brie
ven) en het in de gaten 
zou lopen als men grote 
aantallen van deze zegel
waarde kocht, werd be
sloten de benodigde ze
gels van 1F50 zelf te gaan 
drukken. 
Tussen 25 januari en 

30 mei 1944 werden deze 
vervalsingen in de eigen 
drukkerij vervaardigd en 
vervolgens voor postver
zending gebruikt. Helaas 
zijn maar heel weinig en
veloppen met deze zegels 
bewaard gebleven. Dat is 
ook logisch, als we be
denken datje - als de po
litie of de Duitse bezetter 
een ondergronds (clan
destien) geschrift bij je 
thuis vond - gevangen ge
nomen werd en soms 
zelfs gefusilleerd. 

Productie vervalsingen 
De vervalsingsoperatie 
stond onder leiding van 
Michel Bernstein en Mo
nique RoUin. Er werd een 
originele zegel gefoto
grafeerd die viermaal 
werd gereproduceerd, 
waarna met de negatie
ven een blok van vier ze-
gelbeelden werd samen
gesteld. Hiervan werd 
een zinken cliché geko

pieerd en geëtst. Vervol
gens reproduceerde men 
zes blokken van vier ze
gels en monteerde die tot 
een veldeel van 24 zegels. 
Zo werden in totaal vier 
verschillende clichés ge
produceerd van ieder 
24 zegelbeelden. Na mon
tage van deze vier velde-
len werd een drukvorm 
verkregen van 96 zegel-
beelden {ajbeeldmg 1). 
Deze drukvorm week dus 
af van de echte drukvor
men, die vellen van 100 
zegelbeelden bevatten. 
Elk veldeel van 24 verval
ste zegelbeelden vertoont 
dezelfde kenmerken (in 
de brochure van Biemans 
en De Pelenkine zijn de 
kenmerken van deze vier 

zogenoemde panneaux 
beschreven). 
De vervalsingen werden 
gedrukt op een oude ci-
linderpers van het type 
'Phoenix'. Men had niet 
de beschikking over een 
modernere drukpers. Als 
die er in Frankrijk al ge
weest zouden zijn, zou
den ze door de Duitse be
zetter geconfisceerd zijn 
om naar Duitsland ge
transporteerd te worden. 
In totaal werden 43.200 
vellen gedrukt, waarvan 
het grootste deel in de 
normale, helderbruine 
kleur werd gedrukt, dus 
overeenkomend met de 
originele zegelkleur. Ver
der drukte men donker
tot zwartachtig bruin en 

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

Afbeelding i - Compleet uel uan de Pftain-verualsmg Dan 1F5 o, bestaande uit uier ueldelen uon ieder uiercntujintig uerDolste zegels. 



roodbruin (afbeelding 2). 
Van deze laatste kleur 
werden er overigens niet 
veel gedrukt; volgens de 
bestaande gegevens zou 
het om slechts 4.800 vel
len gaan. 
Papier voor het drukken 
van de vervalsingen was 
alleen op de zwarte markt 
te verkrijgen en dat was 
lastig. Gegomd papier 
was nog moeilijker 
(zoniet onmogelijk) te 
krijgen en zelf papier 
gommen bleek een 
ondoenlijke zaak. Men 
probeerde het papier na 
het drukken te gommen, 
maar vernietigde deze 
probeervellen uiteinde
lijk omdat het alleen 
maar ellende opleverde. 
Tenslotte besloot men de 
vervalsingen op onge-
gomd, houthoudend pa
pier te drukken; beter pa
pier was er niet. De resul
taten waren navenant: 
het papier van deze ver
valsingen 'verkleurt' in 
de loop van de tijd; het 
wordt bruinig onder in
vloed van vocht en ultra
violet licht. Anders ge
zegd: er treedt oxydatie 

op van de incrusten, pec
tine en lignine die aanwe
zig is in de houthouden-
de papiermassa. 
Overigens is het nama
ken en drukken van ze
gelwaarden volgens de 
Franse wet verboden. 
Omdat men in oorlog 
was met een vreemde 
overheerser, vond men 
dat dit wetsgedeelte niet 
van toepassing was, al
thans niet bij het vervaar
digen van deze vervalsin
gen. 
De bedrukte vellen moes
ten ook nog geperforeerd 
worden. Er werd gezocht 
naar een perforeermachi-
ne die complete zegel-
beelden kon perforeren. 
Zulke machines waren 
echter niet of nauwelijks 
beschikbaar en wat men 
al aantrof was niet ge
schikt voor het formaat 
van de vervalste zegels. 
De pogingen die werden 
ondernomen om de ze
gels te perforeren verlie
pen desastreus. 
Uiteindelijk vond men 
een machine waarmee 
het mogelijk bleek in lijn-
tanding te perforeren. 

Omdat het bij lijntanding 
van belang is nauwkeurig 
tussen de zegelrijen door 
te perforeren, werd iede
re perforatieslag apart op 
de juiste plaats gepositio
neerd. 
Op 27 mei 1944 werden 
de twee belangrijkste 
drukkerijen van de illega
liteit in Parijs door de 
Duitse overheersers ont
dekt en ontmanteld. 

Veiligstellen van het 
materiaal 
Op 2 juni 1944 werden -
het gebeurde anoniem -
een aantal pakketten af
gegeven bij het Parijse 
Musee'de la Guerre in de 
Rue du Bac nummer 102. 
Bij opening bleken deze 
pakketten vellen nage
maakte zegels van 1F50, 
type-Pétain, te bevatten. 
Ook op 2 juni 1944 gaf 
een onbekende persoon 
bij de Universiteit van Pa
rijs vier zinken clichés af 
die ieder 24 zegelbeelden 
van de zegel van 1F50 in 
type-Pétain bleken te be
vatten. Het ging om 
clichés die waren ge
bruikt door de onder

grondse groepering 
Defense de Ia France. Van 
beide ontvangsten werd 
protocol opgemaakt (zie 
de ajbeeldingen 3 en 4). 
Op 18 december 1944 
kreeg het Postmuseum in 
Parijs van het Musc'e de ia 
Guerre twee zinken clichés 
met ieder 24 vervalste ze
gelbeelden van 1F50 
(type-Pétain) en een aan
tal 'zegels' voor haar ar
chief en om te exposeren 
(ajbeeldinfl 4). Tot zover 
de vervalsing ten nadele 
van de Franse Posterijen. 

TWEEDE LEVEN 
Dezelfde vervalsingen die 
hiervoor werden beschre
ven zijn ook nog een 
'tweede leven' gaan lei
den. Na de bevrijding van 
Parijs organiseerde de 
Universiteit van Parijs 
van eind december 1944 
tot begin januari 1945 
een tentoonstelling on
der de titel Exposition de 
i'Atelier des Faux. In ver
band hiermee maakte 
Jacques-Auguste Bois-
rond, deurwaarder, re
spectievelijk kandidaat
notaris in Parijs, op 26 

december 1944 en in 
tegenwoordigheid van 
Monique Rollin, -
directrice van het Atelier 
des Faux van Dejense de la 
France, een proces-verbaal 
op van het ingeleverde, 
bedrukte materiaal. Er 
zouden tien vellen van -
ieder 96 zegels worden 
verkocht ten bate van het 
beschadigde Muse'e de la 
Guerre en het Comité ter 
Ondersteuning van 
Slachtoffers van het 
Naziregime. De restvan 
de stock, zo'n tiendui
zend vel, zou ter beschik
king komen van verza
melaars. Ieder blok van 
24 zegels moest aan de 
achterzijde worden voor
zien van een stempel met 
de tekst Atelier des Faux 
Dejense de la France en het 
Lotharings kruis (ajbeel-
din^ 5) in violet zowel als 
rood (ajbeeldin^ 6). 
Op 28 december 1944 
opende Ge'ne'ral Koenig de 
tentoonstelüng in het 
Muse'e de la Guerre te Parijs. 
Een week later, vanaf 4 
januari 1945, konden cle 
bezoekers van de 
tentoonstelling een heel 

Afbeelding 2 - Voorbeelden van verschillende drukkleuren bruin (variërend van helder bruin via donker- en 
zu)artachtig bruin tot roodbruin). 

Le faux timbre 
"PÉTAIN" 

VÉRfFABLC TIMBRt 
Dh C l j t R R F 
A Y V ^ T S t B M 

DANS LA RËSlSTAVCt 

'•"7.'':'ixSpi!-> 

Boven: afbeelding 5 - Folder, uit
gegeven ter gelegenheid van de 
tentoonstelling in Parijs (eind 
december ig94/beginjanuari 
1945)-

Links: afbeelding 5 - Stempel van 
het 'Atelier des Faux Dejense de la 
Fronce', aangebracht op de ach
terzijde van alle veldelcn. 

Afbeelding 4 - Brieven, q^ebeeld aan de binnenzijde van de als illustratie 3. a^ebeeldejolder; deze brie
ven bevatten mjormatie die betrekking heeft op de verschillende vormen van overdracht van materialen. 

Rechts: ajbeelding 6 - De nvecgebruikte stempelkleuren, violet en rood 



of een kwart vel kopen ä 
raison van 4.000 (heel 
vel) of I.OOG francs 
(l'Cwart vel). Dat kon met 
alleen op de tentoonstel
ling in het Muse'e de la 
Guerre  nu op de Rue 
Scribe nummer i geves
tigd  maar ook schrifte
lijk: na betaling kregen 
ze de 'zegels' dan toege
zonden, ledere levering, 
of het nu om een heel dan 
wel om een l<wart vel (af
beelding 7) ging, was 
voorzien van een begelei
dende brief (afbeelding 
8). 
Tijdens de tentoonstel
ling in Parijs werden zo
wel volledig ongetande 

als onvolledig getande 
vellen (alleen horizontaal 
of verticaal getand) ver
kocht. Meestal werden 
dit losse veldeeltjes of 
losse zegels (ajljeeldinfl g). 
Hoeveel de totale op
brengst bedroeg en of de 
revenuen uiteindelijk bij 
de twee genoemde doe
len zijn terechtgekomen 
is mij niet bekend. Wel 
kan iedereen uitrekenen 
dat als alle hele vellen 
voor vierduizend francs 
zouden zijn verkocht, dit 
een bedrag van 40 mil
joen francs zou moeten 
hebben opgeleverd. 
Van 12 tot en met 24 no
vember 1945 werd in 

Brussel een tweede ten
toonstelling georgani
seerd, nu in samenwer
king met de Franse am
bassade aldaar. Er wer
den twee speciaal ge
drukte herinneringsvelle
tjes verkocht. Ieder velle
tje werd voorzien van een 
losse vervalsing (ajbeel
din^ 10) of van een blokje 
van vier (ajbeelding 11). Op 
de velletjes waarop een 
vervalsing werd geplakt 
plaatste men het speciale 
stempel D.F. Atelier des 
Faux en het Lotharings 
kruis (ajbeeldm^ 12). Niet 
alle velletjes werden ech
ter afgestempeld, zoals 
uit afbeelding 11 blijkt. 

In april 1946 gaven 
Biemans en Pelenkine 
een speciale brochure uit 
(ajbeeldinfl 13) waarin de 
geschiedenis van (en bij
zonderheden over) deze 
vervalsingen wordt be
schreven. Ook werd in 
deze studie vermeld hoe 
de 'zegels' van de vier 
verschillende veldelen 
kunnen worden herkend. 
Ieder boekje werd ge
nummerd (ajbeeldin^ 14). 

Literatuur: 
Lejaux timbre 'Pe'tain'  ue'ri
table timbre deguem ayant 
serui dans la resistance; fol
der, uitgegeven ter gele
genheid van de tentoon

stelhng in Parijs; decem
ber 1944/januari 1945. 
Étude sur Ie timbre e'mis par 
La Resistance Franfaise 
1.50 brun  Faux pour Seruir 
Type Pe'tain door 
W.A. Biemans en B.E. de 
Pelenkine; brochure, 
uitgegeven i april 1946; 
Brussel. 
Het herkennen uan 
ueroalsin^en (aJleDenn̂  ig), 
in het bijzonder de z^n. 
'oorlo^suerualsmflen' door 
H.W. vanderVlist; 
artikel in jubileum
nummer 'Marianne', 
nummer 38 (Contact
groep Frankrijk Verza
melaars); oktoberi977. 
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Afbeeldmcj 7  Een kuiart uel uan de Pc'tainuerualsmcj uan 1F5 o, uerkocht op 16 januari 1945 tijdens de 
tentoonstelhnä in Parijs uooreen bedrag uan duizendjrancs 

Onder ajbeeidinfl g  Ge

deeltelijk ongetande 
randze^el, zoals die uierd 
uerkocht tijdens de ten

toonstelhnci in Parijs 
(1944/1945) 

Links ajbeeldmfj 10  Herinnerinjjsuelletje, uerkocht tijdens deten
toonstelima m Brussel (uan 12 tot en met 24 nouember 1945), beplalrt 
met een losse ucrualsmg en uoorzien uan het speciale stempel 

Rechts ajbecidinfl 11  Herinnermgsuelletje met een blokje uan uier 
ucrualsmgen zonder speciaal stempel 

Bouen ofbceldmij 8  Aan
koopbrief, behorend bij een 

kujartuel (löjanuan 
1945) 

Links afbeelding 12 
Speciaal stempel 'D F 
Atelier des Faux' en het 

Lotharings kruis 

" * ■ ! 

Ateliers des Faux 

' DEFENSE DE LA, FRANCE ' 

Tiinbra utllitè p«r !• tUiittonc« Frantalt* 

fexpostttor> è B r u x e l l e ^ 

12 au 24 Novambr* 1945 

" Comment les Francais 

ont bafoué tes Nazis " 

At«t)«rs d«s Faux 

CENSE DE LA FRANCE ' 

ullllié par la Rtditanc* Franfaiie 

p o s r t i o n ä B r u x e l l e s 

j 24 Movambr* 1M5 

llommant tas Francais 

t bafoué les Nazis " 

LA RESISTANCE fRANCAISE 

mmaÊHÊltakÊÊÊlÊmLÊm 

Links afbeelding 13  Voorzijde van de brochure uan Biemans en 
De Pelenkine met m plaats uan de kop uan Pe'tain een ajbeeldin^ 

uan General Koenî  

Rechts ajbeelding 14  De brochures luerden ajzonderlijk^enummerd 
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Internationale Briefmarkenauktionen ^app 
l^app-Aukrion 2002j 

Auch in diesem Jahr wird die Rapp-Auktion eine der weltweit bedeutendsten und interessantesten 
Versteigerungen werden. Hunderte von Einlieferern haben uns hochwertige und auserlesene Einzelstücke 
sowie wertvolle und umfangreiche Sammlungen aus aller Welt übergeoen. Unsere internationale Re
putation und finanzielle Leistungsfähigkeit, vor allem aber auch unser Schweizer Standort, garantieren 
Ihnen, den richtigen Partner gewählt zu haben. 

Profitieren Sie von den Vorteilen 
unseres Hauses: 

• Faire Ankaufspreise 

• Spitzenpreise in allen Bereichen 

• Finanzielle Leistungsfähigkeit und Bonität 

• Über 30 Jahre Markterfahrung 

• Ausgezeichnete Referenzen und 
internationale Kontakte 

• Bedeutender Auktions- und Handelsplatz 
Schweiz 

• Starker und stabiler Schweizerfranken 
Parahyba Provisorium 

Einlieferungsschluss - Ende September 2 0 0 2 
Auch Sie können uns Ihre Einlieferung oder Ihr Verkaufsangebot bis Ende September 2002 übergeben. 
Im August und September sind grosse Rundreisen durch die Schweiz, Deutschland, Österreich, Holland, 
Italien und England geplant. 

Auktionskatalog 2 0 0 2 
Fordern Sie unseren Auktionskatalog 2002 an. Neuinl;eressenten erhalten den Katalog gegen einen 
Kostenbeitrag von Euro 15- (Europa) oder USD 20.- (Übersee) 

Wir sind auch stetig am Barankauf von guten Einzelstücken und hochvs^ertigen 
Sammlungen interessiert. Unterbreiten Sie uns Ihr Angebot! 

Rufen Sie uns an, faxen Sie, schreiben Sie oder senden Sie uns eine E-Mail. Die Zusammenarbeit mit 
uns zahlt sich aus! 

L- mmi 
^ß^mj 

Peter Ropp AG 
Toggenburgerstr 139 
Postfach 276 
CH-9500 Wil 

Telefon: 0041-71-923 77 44 
Telefax: 0041-71-923 92 20 
Internet: www.rapp-auktionen.ch 
E-Mail: rapp-auktionen@bluewin.ch 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog met 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 

ALDERNEY 
307'02. Vuurtorenlichten. 
22, 27, 36, 45, 65 p. Resp. ko

lengestookt licht uit 1725, 
olielantaarn (1779), verbeter

de olielamp met metalen re

flectoren van Aimé Argand 
(1790), draaiend olielicht 
(1818), elektrisch licht 
(195^)

ANDORRA FRANS 
29'o2. Tunnel van Envalira. 
€0.46. Bergen met sneeuw. 

279'o2. De doedelzakspeler. 
€0.46. Doedelzakspeler in 
boom met luisterende wol

PRINCIPATD'ANDORRX'. 

"^^"" 0.41€: 

jAm Wi».* ■aiftfc.^.iifcB.ahftiiftiB, 

BELGIË 
30g'o2. De rechten van het 
kind. 
€0.42. Beer met afgerukte 
poot. 

30g'o2. Jean Rey (1902

1983). 
€0.52. Portret politicus. 

BULGARIJE 
245'02. Paus Johannes Pau
lus Il in Bulgarije. 
0.65 L. Paus lezend en monu
ment voor Cyrillus en Metho
dius. 

MMMIMIMl 

275'o2. Sport, schaken. 
Velletje met 0.25, 0.65 L. 
Resp. schaakstukken, hand 
en schaakstukken. 
295'o2. Bulgarije tien jaar in 

Raad van 
Europa. 
0.25 L. 

X H l A H Cirkel 
sterren, 
letter 'e ' , 
vlag. 

D A N M A R K 

DUITSLAND 
Afbeeldingen melding 
9/694, schilderkunst en ar
cheologie. 
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BOSNIËHERZEGOVINA 
i54 'o2. Honderdste ge
boortedag Sevala Zildzic 
(19031978). 
1.30 (M) (€0.65). Portret eer
ste vrouwelijke arts in Bos
niëHerzegovina. 
i54 'oa. Driehonderdvijftig
ste geboortedag Mustafa Eju
bovic(i65ii707). 
I. (M). Symbolen voor ar
beidsgebied van de theoloog, 
schrijver, jurist, taalweten
schapper en geschiedkundi
ge

i54 '02. Honderdste ge
boortedag Juraj Najdhart 
(19011979). 
I. (M) (€0.50). Portret archi
tect. 
i54 '02. Sarajevo kandidaat 
voor Olympische Spelen win
ter 2010. 
1.50 (M) (€0.75). Skispringer 
en stadswapen. 
i54 'o2. Internationale dag 
van de aarde. 
2. (M) (€1.). Boomtoppen 
tegen hemel. 
204'02. Oorlog en vrede, 
tien jaar onafhankelijkheid. 
2.50 (M) (€1.25). Schilderij 
van Asad Nuhanovic: 'Oorlog 
en vrede'. 
204'oa. Inheemse fauna, 
vlinders. 
1.50, 2.50 (M) (€0.75,1.25). 
Resp. Parnassius apollo, 
Iphiclides podalirius. 
204'o2. Inheemse flora, 
bloemen uit de bergen. 
I., 1.50 (M) (€0.50,0.75). 
Resp. Gentiana dinarica, 
Aquilegia dinarica. 
204'o2. Honderdtwintig 
jaar beroepsbrandweer in 
Sarajevo. 
Blok 2.20 (M) (€i.io). 
Brandweerlieden met 
spuiten bij brandend ge
bouw. 
204'o2. Tachtig jaar padvin
derij in BosniëHerzegovina. 
I. (M) (€0.50). Tentenkamp. 
204'o2. Europa, circus. 
2.50 (M) (€1.25). Clown. 

DENEMARKEN 
259'o2. Honderd 
jaar ICES*, onder
zoek van de zee. 
4., 10.50 kr. Resp. 
marineonderzoeks
schip 'Dana' met buiten 
boord onderzoeksapparaat 
en school vissen (Gadus mor
hua), kust Hirtshals (basis 
'Dana') met vuurtoren en vis
sen (Gadus morhua). Velletje 
met beide zegels en meer 
schepen en vissen (afgebeeld 
op zegels Groenland en 
Faeröer). 

259'o2. Opening nieuwe 
metrolijn in Kopenhagen. 
5.50 kr. Metrotrein in tunnel. 

259'02. Kunst. 
5., 6.50 kr. Resp. 'Childrens 
Corner' van Jens Birkemose 
(1943), 'Maleren og model
len' (twee naakte vrouwen) 
van Frans Kannik (1949). 

ioio 'o2. Vierhonderdste ge
boortedag Otto von Guericke 
(16021686), natuurkundige 
toonde bestaan van luchtdruk 
aan ('Maagdenburger halve 
bollen'). 
€1.53. Details uit twee koper
gravures van oorspronkelijke 
uitgave 'Experimenta nova 
(utvocantur) de Vacuo 
spatio' uit 1672: wereldbeeld 
van Copernicus en poging 
met zestien paarden twee 
halve bollen los te trekken. 
loio 'oa. Honderdste 
geboortedag Eugen Jochum 
(19021987), dirigent. 
€0.56. Jochum bij orkest
repetitie. 
ioio '02. Tweehonderd
vijfentwintigste geboortedag 
Heinrich von Kleist 
(17771811), toneelschrijver 
en novellist. 
€0.56. Von Kleist op 
miniatuur van Peter Friedel 
(1801). 

FRANKRIJK 
309'o2. Serie de eeuw op 
postzegels  het gewone le

ven. 
Vel met twee keer vijf
maal €0.46. Foto's van 
Franse fotografen: gezin 
op scooter (Alfred Fres
neau, 1955), man met 
paard en wagen komen 
uit water (René Daynes, 
1947), vrouw zit te strij
ken met ouderwetse 
strijkbout (Louis Es
nault, 1950), jongen 
drinkt bij waterpomp 

(Edmond Volponi, 1950), 
meisje in schoolbank (1965). 
7io'o2. Emile Zola (1840
1902), schrijver. 
€0.46. Portret en handteke
ning. 

i4io 'o2. Neufchateau in de 
Vogezen. 
€0.46. Paviljoen Goncourt en 
standbeeld. 

' 3 RF NEUFCHATEAU t \ 

•-.0,46€ [' 

i4io 'o2. Elisabeth Vigée
Lebrun (17551842), schilde
res. 
€1.02. Zelfportret. 

ƒ55 18A2 1,02€ 
^*-* "^^^ ' ^" ' t r i nmiT i i r 

GEORGIË 
Mei 2002. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
50 (T). Vluchtelingen op 
bergweg langs kust, beeld
merk UNHCR*. 



Blok £ 2.. Portret en wit boe
ket in vorm hart. 

GROOTBRITTANNIË 
8io'o2. Honderdvijftigjaar 
ronde brievenbussen (eerste 
proef in St. Heiier, Jersey: 23
n1852). 
2nd, ist, E, 47, 68 p. Brieven
bussen uitresp. 1857,1874, 
1934. i939> 1980. 
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GUERNSEY 
307'o2. Major Herbert Wal
lace Le Patourel kreeg zestig 
jaar geleden Victoria Cross, 
Elizabeth College Combined 
Cadet Corps (CCF) honderd 
jaar. 
22, 27, 36, 40,45, 65 p. Resp. 
parade voor College, zijn hel
dendaad (alleen, met pistool 
en granaat richting vijand in 
Teboura, Tunesië, 3121942) 
en Victoria Cross, Le Patourel 
met verpleegster en Rode 
Kruiswagen (verlaat zieken
huis), militairen (ontvangt 
Victoria Cross, Cairo 1943), 
militairen met geestelijke en 
schip (terugkomst op Guern
sey 1948), Le Patourel draagt 
vaandel koning (1968). 

IERLAND 
298'o2. Serie 'National Gal
lery of Ireland', schilderijen. 
Viermaal 41 c. Jack B. Yeats: 
'Before the start', Jules Breton: 
'The gleaners', Giovanni Paolo 
Panini: 'The colosseum and 
arch of Constantine, Rome the 
forum', Nataniel Hone the el
der: 'The conjuror'. 

iig'o2. Bijeenkomst oude 
zeilschepen in Imperia. 
€0.41. Zeilschip, op achter
grond Oneglia en Porto Mau
rizio (beiden thans Imperia). 

i37'o2. Kroatisch kant 
(gezamenlijke uitgifte met 
België). 
3.50, 5.kn. Kantwerk van 
eiland Pag, beeldje 

kantwerkster en 
kant uit 
Liedekerke. 

! « « « « « « « « « « « « 

ITALIË 
88'o2. Italianen in de wereld. 
€0.52. Wereldbol met sjerp in 
kleuren Italiaanse vlag. 
i78'02. Nieuwe datum mel
ding 7/8/618, bloedbad 
Sant'Anna di Stazzema. 
308'o2. Werelderfgoed 
Italië (gezamenlijke uitgif
te met Verenigde Naties in 
Geneve). 
€0.41,0.52. Resp. Piazza 
dei Miracoli met dom en 
scheve toren in Pisa, Eoh
sche eilanden voor kust Si
cilië; beide zegels met aan
hangsel waarop 'Riccione 
2002, internationale post

zegeltentoonstel
ling'. 

JERSEY 
i2io'o2. Katten, II. 
23,29,38,40,47, 
68 p.; blok£2.. Resp. 

'British dilute tortoiseshell', 
'cream Persian', 'blue exotic 
shorthair', 'black smoke De
von rex', 'British silver tab
by', 'usual Abyssinian', 'Bri
tish cream' en 'white 
bicolour' 

LITOUWEN 
i8'02. Zevenhonderdvijftig 
jaar stad Klaipeda. 
5. Lt. Kerktoren en daken, 
op rand zegel, stadswapen, 
oude stad. 

i49'o2. Natuurmuseum. 
Viermaal A (€0.45), zelfkle
vend in boekje van acht. Picea 
abies, Papilio dardanus, Sem
pervivum tectorum, Prunus 
spinosa (fijnspar, vlinder, 
echthuislook, sleedoorn). 
i49'o2. Grevenmacher, ze
venhonderdvijftig jaar charter 
van vrijdom. 
€0.74. Wapenschild. 

CREVENMACHER ; 
Ourtt M frmdiiK an2Mi 

mSMsmfï 

LUXEMBOURG 0 , 7 4 € 

MACEDONIË 
i54'o2. Vijfenzeventigste 
geboortedag Petar Masev 
(19271993), schilder. 
6 den. Schilderij Masev. 
i54'02. Vijfenzeventigste 
geboortedag Dimitar Kon
dovski (19271993), schilder. 
6 den. Schilderij Kondovski. 
i54'o2. Vijfhonderdvijftig
ste geboortedag Leonardo da 
Vinci (14521519). 
36 den. Portret Da Vinci en 
schilderij 'Mona Lisa'. 

307'02. Vakantie op Sark. 
Tienmaal 27 p. Gezin resp. 
op kade bij boot, bij tractor
treintje, voor tent, met fietsen 
bij uitzichtpunt 'La Coupée', 
zwemmend in Venusbad, in 
tuin van La Seigneurie, in 
dorp met blauwe brievenbus, 
in wagen met paard, op ter
rasje, aan strand. 

48'o2. HM koningin Eliza
beth, de koninginmoeder 
(19002002). 

39'o2. Twintigste 
sterfdag Carlo Alberto 
Dalla Chiesa (1920

1982), prefect van Palermo en 
hoofd politie, vermoord door 
maffia. 
€0.41. Portret. 

7g'o2. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed van Italië', 
theater Concordia in Monte 
Castello di Vibio. 
€0.41. Zaal van theater. 

23ii'o2. Postgeschie
denis, honderdvijftig 
jaar brievenbussen. 
23, 29, 38, 40,47, 68 p.; 
blok £2.. Brievenbus
sen gebruikt op Jersey 
met koninklijk mono
gram, resp. VR ronde 
brievenbus, ERVII han

gend model, GRV hangende 
bus, GRV scheepsbrieven
bus, ERII ronde brievenbus 
uit 1952, ERII brievenbus uit 
2000; VR brievenbus uit 
1852, op rand stadsbeeld. 

mmtmmmmm 
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KROATIË 
Aanvulling melding 7/8/619, 
Kroatische flora. Eikenblad 
en eikels van resp. Quercus 
robur, Quercus petraea, 
Quercus ilex. 

LUXEMBURG 
i49'o2. Honderdvijftigjaar 
postzegels in Luxemburg. 
Velletje met viermaal €0.46. 
Foto dagelijks leven en 
portret vorst uit die tijd, resp. 
mensen in park en Willem III 
koning Nederland en 
groothertog Luxemburg van 
eerste zegel Luxemburg uit 
1852, mensen in straat en 
portret groothertog Adolf van 
frankeerzegel uit 1902, tram 
en portret groothertogin 
Charlotte uit 1948, gebouw 
en portret groothertog Henri 
van huidige frankeerzegel. 

MADEIRA 
308'02. WWF'* Vogels uit 
Madeira. 
Viermaal €0.28. Pandabeeld
merk WWF* en verschillende 
afbeeldingen tortelduif 
(Streptopelia turtur). 
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MOLDAVIË 
i46'02. Botanische tuinen 
in Chisinau. 
Velletje met 40, 40 b., 1.50, 
3. L. Resp. roos, pioenroos, 
aster,iris. 
257'02. Vijfhonderd
vijftigste geboortedag 
Leonardo da Vinci (14521519). 
Velletje met 40 b., 1.50, 3.L. 
Werken van Da Vinci. 

OEIOIAÏNE 
238'o2. Ruimteonderzoek. 
40, 45, 50, 70 k. Resp. Yurii 
Kondratiuk (Oleksandr Shar
hei) (18971942), Mykhailo 
Yanhel (19111971), Mykola 
Kybalchych (18531881), Cer
hii Koroliov (19071966). 

I è 4,5, 

yKPAÏHA 

MONACO 
29'o2. Zeventiende 'Monte
Carlo Magie Stars'. 
€1.52. Goochelaar met 
speelkaart in hand. 

0 1 7 ' M O M I MRIO 

29'02. Honderd jaar 
geleden kwam film 'Le 
Voyage dans la lune' uit van 
Georges Melles (18611938) 
naar werk van Jules Verne 
(18281905). 
€0.76. Twee filmbeelden 
maan en portret Melles. 
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29'o2. Kerst. 
€0.50. Bloem 'ster'. 

OOSTENRIJK 
49'o2. Het nieuwe muse
um voor hedendaagse kunst 
in Wenen. 
€0.58. Museuml<wartier. 
59'o2. Oostenrijkers die 
buiten het land wonen. 
€2.47. Man en vrouw met 
wereldbol. 
iog'o2. 'Rode Neuzen'. 
eo.51. Dokter als clown. 

i3g'02. Elektronische 
kunst/ klankboog. 
€0.58. Hoofii met plaat op 
plaats hersenen. 
27g'o2. Serie auto's, oldtimer. 
€0.51. Gräf& Stift Typ 40/45. 

POLEN 
i48'02. Serie Mariaheilig
doramen. 
i.io, i.io, 2. Zl. Schilderijen 
van Maria en Kind in resp 
kerk Jaworzno, kathedraal 
van Heilig Kruis in Opole, 
kerk van MariaHemelvaart 
inTrabki Wielkie. 

i68'o2. Bezoek paus Johan
nes Paulus II aan Polen, 
i.io, 1.80; blok 3.20 Zl. Paus 
Johannes Paulus II met op 
achtergrond resp. basiliek in 
Calvary Zebrzydowska, hei
ligdom van Gods Genade in 
Kagiewniki, Wawelberg met 
kasteel in Krakow. 

f^,%^7^PoKka; 
i9'02. Achttiende algemene 
bijeenkomst Poolse filatelisti
sche vereniging in Ciechocinek. 
Blok 3.20 Zl. Zwitsers chalet 
in Ciechocinek waarin Icuur
zaal met mineraal water uit 
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i2g'o2. Klassieke Poolse 
film. 
Velletje met zesmaal i.io ZL 
In volgorde opkomst hoofd
rolspelers uit film 'De wraak' 
van Andrzej Wajda naar ko
medie van Aleksander Fredro 
(17931876). 
2ig'o2. Antieke locomotie
ven van Wolsztyn. 
i.io, i.io, 2., 2. Zl. (in vel
len met driemaal deze vier ze
gels). Resp. OkI359 (Berlijn, 
1917), 01497 (Chrzanow, 
1949), Tki87 (Krolewiec /Kö
nigsberg, 1908), Pm 362 
(Chrzanow, 1936). 

PORTUGAL 
gg'02. Dertiende wereld
congres International Econo
mie Association (lEA). 
€0.70. Wereldbol met beeld
merk. 

30g'o2. Honderdvijftig jaar 
Ministerie van Openbare wer
ken, Vervoer en Huisvesting. 
€0.43; velletje met zesmaal 
€0.43. Resp. beeldmerk; 
beeldmerk en zeehaven, 
trein, vliegtuig, brug, stuw
dam, huizen. 

ROEMENIË 
ii7'o2. Sporten met een 
stick. 
7000, iiooo, 15500,19500 L. 
Resp. cricket, polo, golf, ba
seball. 
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SAN MARINO 
3iio'o2. Wens
zegels. 
Zesmaal €0.41. 
Gezichten met 
uitdrukking van 
blijdschap, 
geamuseerdheid, 
verbijstering, 
fronsen, verlegen
heid, grappen maken. 

98'o2. Frankeerzegels I, de 
post. 
2000, 3000,10.000,15500, 
27500 L. Beeldmerken van 
resp. financiële post, Roe
meense post, drukkerij post
zegels (en gebouw en '130 
jaar sinds oprichting'), koe
riersdienst, Romfilatelia (on
derdeel Roemeense post voor 
postzegels en filatelistische 
zaken). 
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RUSLAND 
257'o2. Rijtuigen, i6de tot 
i8de eeuw. 
2.50, 2.50, 5., 5., 5. r. en 
tussenveld (samenhangend); 
velletje met driemaal 25. r. 
Resp. rijtuig uit 1640, geslo
ten slede (Moskou, 1732), rij
tuig (Berlijn, 1746), calèche 
(Engeland, ca. 1770), berline 
(St. Petersburg, 1769); zelfde 
afbeeldingen als 5. r., met 
goud versierd. 

3iio'o2. Kerst 
2002. 
Velletje met twaalf
maal €0.41. Uitbeel
dingen van moeder
kindrelatie door lief
devol en bescher
mend koesteren, 
borstvoeding, spelen 

88'o2. Helikopters van 
firma Kamov. 
Velletje met i., 1.50, 2., 
2.50, 5., zegel zonder 
waarde. Resp. Ka 10, Ka 22, 
Ka 26, Ka 27, Ka 50, portret 
Nikolai I. Kamov (1902

1973)
io8'o2. vijfenzestigste 
geboortedag Anatoli A. 
Sobchak (19372000). 
3.25 r. Portret burgemeester 
SintPetersburg (19911996). 

2g8'o2. Zeldzame 
vogels, gezamenlijke 
uitgifte met 
Kazachstan. 
Tweemaal 2.50 r. 
Larus ichthyaetus. 
Anthropoides vigro. 

i57'02. Roemeense dag van 
de postzegel, honderdvijftig
ste geboortedag I.L. Caragia
le, honderdvijftig jaar gele
den stichting nationaal 
theater van Boekarest. 
Tweemaal loooo L. (samen
hangend). Portret toneel
schrijver, nationaal theater. 

r^ ^ # : 

SPANJE 
2o9'02. Serie 'wijnen met 
classificatie naar herkomst', 
Rioja en Mazanilla. 
€0.50, 0.75. Kaartje met aan
duiding wijngebied en etiket 
en resp. wijngaard en drui
ventros met glas rode wijn, 
druiven en glas witte wijn 
met wijnfles. 
279'o2. Promotiecampag
ne: briefwisseling tussen 
scholieren. 
Vel met twaalfmaal €o.io. 
Geschiedenis Spanje, III, ge
tekend door Galleo & Rey, 
i6de tot 19de eeuw. Miguel 
de Cervantes (don Quichotte 
de la Mancha), koning Filips 
IV en hertog van Olivares, li
teratuurstrijd tussen Quevedo 
en Gongora, Velazquez, Car
los II El Hechizado, Filips V, 
Fernando VI, Carlos III, op
stand van Esquilache, werk 
van schrijver Jovellanos vliegt 
uit kooi, regering Carlos IV, 
intrigant Godoy in gangen 
paleis; op rand paard met le
ger. 



TURKIJE 
3i-5-'o2. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en 
Zuid-Korea. 
400.000, 600.000 TL. Resp. 
scheidsrechter en vreugde bij 
doelpunt, achterwaartse 
schop en FIFA*-bokaal. 
3-6-'o2. Frankeerzegels, per
sonen. 
400.000, 500.000, 600.000, 
1.000.000, 2.500.000 TL. 
Resp. ArifNihat Asya 
(1904-1975, journalist, 
dichter en schrijver), Vedat 
Tek (1873-1942, architect), 
Hilmi Ziya Ulken (1901-1974, 
filosoof), MuzafFer Sarisozen 
{1898-1963, musicus en pu
blicist), Ibrahim Calli 
(1892-1960, schilder). 
20-6-'o2. Internationale dag 
natuurbescherming, 
roofdieren. 
Velletje met viermaal 400.000 
TL. Panthera pardus tulliana. 
Caracal caracal, Panthera 
tigris. Lynx lynx. 

WITRUSLAND 
30-7-'o2. Vogel van het jaar. 
Velletje met driemaal 200 r. 
Beeldmerken Birdlife 
International en vogelwacht 
Witrusland en resp. Ciconia 
ciconia (vogel van het jaar 
2000), Motacilla alba (2001), 
Oriolus oriolus (2002); zegel 
zonder waarde met vogel en 
beide beeldmerken. 

g-io-'02. Dag van de postze
gel. 
Blok 250.- kr. Sudurgatie 
(Zuidstraat) in Reykjavik en 
vulkaan Keilir. 
9-io-'o2. Eilanden, II. 
45-'. 55-" kr. Foto en platte
grond van resp. Vigur, Flatey. 

7-ii-'o2. Vogels. 
50.-, 85.- kr. Resp. Tringa to-
tanus, Phalaropus fiilicarius. 

6-8-'o2. Frankeerzegels, 
bloemen. 
A, C (90, 314 r.). Resp. ko
renbloem, rododendron. 
i4-8-'o2. Frankeerzegels, 
bloemen. 
30, 50,100, 200, 500 r. 
Resp. klaver, kamille, 
driemaal bloem. 

IJSLAND 
5-9-'02. Vissen uitThing-
vallavatn-meer. 
Bref20g, 50g(45.-, 55.-
kr.), 60.-, 90.-, 200.-kr. 
Resp. Salvelinus alpinus 
(planktonetend), Saimo 
trutta, Salvelinus alpinus 
(visetend), Salvelinus alpinus 
(voedsel van rotsbodem), 
Salvelinus alpinus (dwerg). 

7-ii-'o2. Kerst. 
45.-, 60.-kr. Resp. 
kerstdecoraties en 
pakje, pakjes met 
linten. 

,.. Silableikja 
vcimus alpinus 

SLAND 

5-9-'o2. Zomerbloemen, III. 
10.-, 200.- kr. Resp. Lobelia 
erinus, Centaurea cyanus. 

ZWEDEN 
29-8-'o2. Zweedse gastrono
mie. 
Zesmaal 'farev'. Portretten 
van resp. Charles Emil Hag-
dahl (1809-1897, arts en 
schrijver 'De kookkunst als 
wetenschap en kunst') en 
Cajsa Warg (1703-1769, huis
houdster en schrijfster 
'Handleiding in de huishou
ding voor jonge vrouwsper
sonen), Marit 'Hiram'Huldt 
(1912, reeks klassieke kook
boeken) met kruiden. Tore 
Wretman (1916, restaurant
houder, introduceerde nieu
we Franse keuken, oprichter 
Gastronomische Academie) 
met gebouw en penning, Leif 
Mannerström (restaurateur) 
met vis en schaaldier, Gert 

Klötzke (hotelier) met rij 
koks. Christer Lingstróm (ei
genaar tweesterrenrestau-
rant) met huis en schaal ge
braad. Velletje met de zes ze
gels, op rand schaal met 
groente, fruit, schelpdieren, 
kaas, varkenskop met vissen-
lijf Postzegelboelqe. 

29-8-'02. Honderd jaar tijd
schrift 'Grónköpings Vecko-
blad' (actuele Zweedse ge
beurtenissen worden iro
nisch aan de kaak gesteld in 
denkbeeldige stad Grönkó-
ping). 
Tweemaal 'brev'. Pontus Bru-
nander (hoofd posterijen 
Grönkóping), politiebeambte 
Paulus Bergström en het 
moeilijke jongetje Ruda. Vel
letje met de twee zegels, op 
rand figuren uit Grönköping. 

Island 
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ZWITSERLAND 
i7-9-'o2. Frankeerzegels, 
insecten. 
10, 20, 50,100 c. Resp. 
Anax imperator, Meso-

acidalia aglaja, Rosalia alpi-
na, Graphosoma lineatum 
(libel, vlinder, kever, wants). 

i7-9-'02. Frankeerzegels, mi
neralen. 
200, 500 c. Resp. kwarts en 
rutiel (titaniumoxide), titaniet. 

i7-g-'o2. Lieveheersbeestje. 
90 c in postzegelboekje. Blad 
met Coccinella septempunc-
tata en 'gefeliciteerd' in vier 
talen. 

i7-9-'02. Zwitserse drukkers 
van postzegels, 1930-2002 
(eind juni 2002 gesloten). 
70 c. Drukpers. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
3-9-'02. World Wildlife 
Fund, prachtlorie. 
80, ge , $ 1.15,1.95. Beeld
merk WWF* en verschillende 
afbeeldingen Vim Peruviana. 
Ook vier velletjes met vier
maal zelfde zegel en een ver
groting op zegel zonder 
waarde. 

gata magnificens, Ameiva 
griswoldi, Dendrocygna ar-
borea, Alsophis antiguae, Pa-
nutrus argus, Eremochelys 
imbricata, Strombus gigas. 
i5-7-'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met driemaal $ 2.-. 
Fuji in Japan, Machu Picchu 
in Chili, Matterhorn in Zwit
serland. 
26-8-'o2. Honderd jaar ted
dyberen. 
Velletje met viermaal $ 2,-. 
Hedendaagse teddyberen van 
'Vermont Teddy Bear Com
pany': cheerleader, kunst
schaatser, balletdanser, aero-
bicstrainer. 

ARGENTINIË 
27-7-'o2. vijftigste sterfdag 
Maria Eva Duarte de Peron 
(1919-1952). 
Viermaal 75 c. Officieel por
tret, profiel Eva Peron in re
liëf tijdens speech met mi
crofoons, 'Eva-strijd' (schil
derij van Nicolas Garcia Un

burn, 1983). 

ANGOLA 
i2-7-'o2. SociaHstische Inter
nationale. 
Vijfmaal 10 KZr. Vuist met 
rode roos en resp. mannetje 
als schietschijf (afschaffing 
doodstraf), vrouw (einde ge
weld tegen vrouwen), mas
kers (strijd tegen armoede in 
Afrika), landkaart Afrika met 
dollarteken (afschaffing ex
terne verdeeldheid), land
kaart Afrika (Afrika in gevaar: 
strijd tegen armoede). Velle
tje met eerste vier zegels. 
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27-7-'o2. WWF*- Wereld Na
tuur Fonds, fauna. 
Viermaal $ i.-. Pandabeeld
merk WWF* en resp. Ozoto-
ceros bezoarticus. Vicugna 
vicugna, Pudu pudu, Catago-
nus wagneri (pampahert, 
lama, poedoe, navelzwijn). 
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ANGUILLA 
24-6-'o2. Beroemde marine
schepen. 
30, 50 c , $ 1.50, 2.-; blok 
$ 7.-. Resp. HMS Warrior 
(i860), HMS Dreadnought 
(1906), HMS Formidable 
(1939), HMS Antrim (1967), 
HMS Art Royal (1981). 

io-8-'o2. Wereldpostzegel-
tentoonstelling PhilaKorea 
2002. 
Velletje met tweemaal $ 1.50. 
Voetballer uit resp. Argenti
nië, Korea; op rand stadion. 
24-8-'o2. Reptielen. 
25+25. 5°+50. 50+50. 
75+75 c. Bedreigde diersoor
ten, resp. Boa constrictor 
occidentalis, Caiman yacare, 
Tupinambis merianae, 
Chelonoidis carbonaria. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i2-7-'o2. Bedreigde dieren in 
Antigua en Barbuda. 
Velletje met negenmaal 
$ 1.50. Phaethon aethereus, 
Pelecanus occidentalis, Fre-



ASCENSION 
288'02. Datum en afbeel
ding melding 7/8/621, fran
keerzegels, uitzichten bloe
men. 
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AUSTRALIË 
68'02. Vijftig jaar diploma
tieke betrekkingen tussen 
Australië en Thailand (geza
menlijke uitgifte met Thai
land), waterlelies. 
45 c., $ I.. Resp. Nymphaea 
immutabihs, Nelumbo nuci
fer; velletje met beide zegels. 

238'o2. Frankeerzegels, 
vergezichten. 
$ r.io, 1.65, 2.20, 3.30. Resp. 
Coonawarra (ZuidAustarlië), 
GariwerdGrampians (Victo
ria), nationale bibliotheek 
van Australië (Canberra), 
Cape York (Queensland). 

238'o2. Wenszegels. 
90 c , $1.10,1.65 (opaan
hangsel mogelijkheid per
soonlijke boodschap). Resp. 
kerstster, jonge koala in eu
calyptusboom, 'Puja' (Abori
ginalkunst van Ngarralja 
Tommy May). 

BAHREIN 
i57'02. Frankeerzegels 
2002. 
25,40, 50, 60, 80,100,125, 
150, 200, 250, 300,400, 500 

fils, 1,2,3 BD In verschil
lende kleuren portret sjeik 
Hamed Bin Isa Al Khalifa, 
koning van Bahrein. 

BANGLADESH 
2i2'o2. Vijftig jaar geleden 
grote taalverandering, inter
nationale dag moedertaal. 
Driemaal 10 T. (samenhan
gend); blok 30 T. Resp. twee
maal letters, symbolisch ont
werp; beeldmerk. 

BOTSWANA 
257'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
55 t , 2.75 p. Portretten. 
58'o2. Frankeerzegels, 
zoogdieren uit Botswana. 
5,10, 20, 30,40, 55, 901., I., 
1.45,1.95,2.20,2.75,3.30, 
4., 15.P. 

BRUNEI 
i8'02. vijftig jaar departe
mentvan onderzoek. 
Driemaal 50 s. (samenhan
gend). Getal '50', gebouw, 
landmeter. 

BURKINA FASO 
243'oo. Dansgroepen. 
120,130, 260, 425, 530, 590 
F. Prijswinnaars nationale 
week Bobocultuur (1998), 
resp. 'Sidari', 'Liwaga', 'Tac 
deDissin', 'Warba', 'Nelson 
Mandela', 'Djoro'. 
284'oo. Inheemse beestjes. 
30,170, 250, 260, 425 F. 
Resp. Limnaea natalensis, 
Caelastura teretiscula, Acha
tina achatina, Biomphalaria 
pfeifferi, Potamonautes sp. 

CAMBODJA 
i6'oo. Toerisme, waterfesti
val. 
500,1500, 2000 R. Mannen 
roeien in grote kano, mannen 
roeien in grote kano, tempels 
en olifant en vrouw. 
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39'o2. Planten, traditioneel 
voedsel Aboriginals. 

Vijfmaal 49 c. (in keerdruk). Op 
achtergrond gevlochten of 

houten mand en resp. Acmena 
smithii, Grevilleajuncifolia, 

Santalum acuminatum, zaden 
Acacia coriacea, Microseris 

lanceaolata. 

307'oo. Brandweerwagens. 
200,500,900,10001500, 
4000; blok 4500 R. Resp. Metz 
DLK 236, IvecoMagirus 
SLF24/100, Metz SLF 7000 
WS, IvecoMagirus TLF 24/50, 
SavalKronenburg RFF iiooo, 
Metz TLF 24i50; Metz TLF 16/25. 
9ii'oo. Zevenenveertigste 
onafhankelijkheidsdag. 
500,1500,2000 R. Vlagen 
tempel en resp. bloemen, dui
ven, mensen met toorts. 
2000. Antieke auto's, postzegel
tentoonstelling Espana 2000. 
200,500,900,1000,1500, 
4000; blok 4500 R. Resp. 1912 
Rover 12C, 1907 Austin 30CV, 
1909 RollsRoyce Silver Ghost, 
1929 Graham Paige Phaeton 
DC, 1937 Austin 12,1957 Mer
cedesBenz 300SL; 1936 MG. 
2000. Honden, tekkel. 
200,500,900,1000,1500, 
4000; blok 4500 R. Tekkels. 
2000. Katten en kunst. 
200, 500,900,1000,1500, 
4000; blok 4500 R. Resp. i8de 
eeuwse zijdeschildering, Por
tugese tegel met kat (i8de 
eeuw), kat Japans aardewerk, 
Egyptische metalen kat, Scan
dinavische gravure, Japans 
schilderij; kat. 

2000. Vogels. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000; blok 4500 R. Resp. 
Creatophora cinerea, Sturnus 
vulgaris, Leiothirx lutea, Ru
picola rupicola. Prunella col
laris, Panurus biarnicus; 
Muscicapula paillipes. 
2001. Millennium. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000; velletje met tweemaal 
5400 R. Resp. Johannes Gu
tenberg en drukpers, Michael 
Faraday en elektrische motor, 
Samuel F.B. Morse en tele
graaf, Alexander Graham Bell 
en telefoon, Enrico Fermi en 
nucleaire energie, Edward 
Roberts en computer; Chris
topher Columbus en sche
pen, Neil Armstrong en 
maanmodule. 
2001. Brandweer en red
dingsuitrustingen. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000; blok 5400 R. Resp. 
1910 Sandou ladderwagen, 
1899 Gallo kar, 1950s Merry
weather pomp, 1940 Merry
weather ambulance, 1972 
ManMetz pomp, 1970s Ro
man diesel pomp; 1898 Me
tropolitan steam pomp. 

2001. Paddestoelen. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000; blok 5400 R. Resp. Ly
coperdon perlatum, Trame
tes versicolor, Hipholoma 
sublateritium, Amanita mus
caria, Lycoperdon umbri
num, Cortinarius orellanus; 
Amanita phalloides. 
2001. Vlinders, postzegelten
toonstelling Belgica 2001. 
200, 500, goo, rooo, 1500, 
4000; blok 5400 R. Resp. 
Nymphalis polychloros, Ce
thosia hypsea, Papilio palinu
rus, Apatura ilia, Parthenos 
Sylvia, Morpho grandensis; 
Heliconius melpomene. 
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2001. Nationale cultuurdag, 
beeldhouwwerken. 
500,1500, 2000 R. Beeld
houwwerken uit resp. Ang
kor, Bayon, Bayon. 
2001. Tempels. 
200, 300, 600,1000,1500, 
1700, 2200 R. Resp. Preah Vi
hear, Thonmanom, Tasom, 
Kravan, Takeo, Mebon, Ban
teay Kdei. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2o9'o2. Zestig jaar diplo
matieke betrekkingen Tai
wan en Heilige Stoel, tachtig 
jaar geleden eerste vertegen
woordiger Vaticaan naar Tai
wan. 
NT$ 5., 17.. Vlaggen Tai
wan en Vaticaan en resp. 
SintPieter, portret aposto
lisch delegaat Celso Costanti
ni en vredesduiven. 

ten:) Gryllus pennsylvanicus, 
Melanoplus mexicanus, Apis 
melhfera, Dynastes tityus, 
Monomorium minimum, 
Magicicada spetendecim; 
(vlinder:) Manduca sexta, 
Hyles lineata, Rothschildia 
Orizaba, Diphthera festiva, 
Lophocampa caryae, Divana 
diva; (walvissen:) Balenopte
ra borealis, Orcinus orca, 
Balenoptera musculus, Del
phinapterus leucas. Caperea 
marginata,Physeter catadon; 
Sphyrapicus varius. Bombus 
bimaculatis, Utethesia orna
trix, Halichoerus grypus. 

EGYPTE 
237'02. Gouden jubileum 
revolutie 23 juli 1952. 
Blok 125 P. Vier zegels uit 
1952 (Yvert nr. 307310) en 
adelaar van de republiek. 

EL SALVADOR 
ii7'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
Viermaal i., viermaal 1.50 
C; blok 4. C. Achtmaalvier 
vlaggen van landen uit resp. 
groep A tot en met H en sta
dion van resp. Seoel, Busan, 
Incheon, Suwon, Niigata, 
Saitama, Miyagi, Osaka; vlag 
Brazilië en tekst Brazilië 
kampioen, op rand stadion 
Yokohama en bokaal. 
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ivji laut 3i7'o2. Vijftigjaar 
Lionsclub van San Mi
guel (19512002). 
5.C. Beeldmerk 
Lionsclub. 

■ 3 
DOMINICA 
297'o2. Vogels, insecten, 
vlinders en walvissen. 
Vier velletjes met zesmaal 
$ 1.50; viermaal blok $ 6.. 
Resp. (vogels:) Cinclocerthia 
ruficauda, Carpodectes niti
dus, Coereba flaveola, Passe
rina ciris, Megaceryle alcyon, 
Archilochus colubris; (insec

ETHIOPIÉ 
276'oo. Militair offensief 
'operation sunset' tijdens 
oorlog EthiopiëEritrea. 
45, 55c., 1,2 B. Resp. toe
spraak, hijsen vlag, vluchte
lingen, vrede. 
loio'oo. Vijftig jaar WMO*. 
40,75, 85 c , 2 B. Jubileum
beeldmerk. 

MMMMAMWM 



26io'oo. Vlaggen van deel
staten en nationale vlag. 
25, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 
c , I, 2B. Vlag van resp. Hara
ri, Oromia, Amhara, Tigrai, 
Benishangul Gumuz, Soma
le, volkeren uit zuiden, Gam
bella. Afar, Ethiopië. 
gii'oo. Halle Gebreselassie 
(1973)
50, 60, 90 c. 2 B. Actieafbeel
dingen langeafstandloper. 
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30ii'oo. Vijftig jaar univer
siteit van Addis Abeba. 
4 B. Jubileumbeeldmerk. 
i4i2'oo. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
40, 75, 85 c., 2 B. In verschil
lende kleuren jubileumbeeld
merk. 

FALKLANDEILANDEN 
308'02. WWF*, pinguïns. 
36, 40,45, 76 p. Pandabeeld
merk WWF* en resp. Eudyp
tes crestatus, Spheniscus ma
gellanicus, Pygoscelis papua, 
'macaroni penguin'. Ook in 
vellen met zestien zegels, op 
rand beeldmerk en pin
guïns. 

GHANA 
297'o2. Katsukawa 
Shunsho (17261792), Ja
pans schilder. 
Drie velletjes met driemaal 
g.ooo Cs.; viermaal blok 
15.000 Cs. Details uit schil
derijenreeks 'Activiteiten 
van vrouwen in de twaalf 
maanden' en uit 'Drieluik 
van sneeuw, maanlicht en 
bloemen'. 
268'02. Vogels, vlinders, 
insecten en motten. 
Vier vel met zesmaal 4500 
Cs.; viermaal blok 15000 Cs. 
Resp. (vogels:) Alcedo crista
ta, Circaetus cinereus, Plo
ceus heuglini, Pluvianus ae
gyptius, Merops hirundi
neus, Estrilda larvata; (vlin
ders:) lolaus menas, Neptis 
melicerta, Cymothoe lucasi, 
Euphaedra francina, Aste
rope rosa, Papilio dardanus; 
(insecten:) Phymateus viridi
pes, Tomatares citrinus, 
Amegilla acraensis, Mesoto
pus tarandus, Pseudocreobo
trawahlbergi. Phosphorus 
jansoni; (motten:) Phiala cu
nina, Mazuca strigicincta, 
'Steindachner's emperor', 
Amphicallia pactolicus, 
Euchloron megaera, 'olean
der hawkmoth'; Scotopelia 
ussheri, Papiho zalmous, 
Pseudocreobotra wahlbergi, 
Argema mimosae. 

GRENADA 
268'o2. Honderd jaar ted
dyberen. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Teddybeer als resp. basket
balspeler, leraar vechtspor
ten, golfer, baseballer. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
254'oi. Zeventigste verjaar

dag Shirley Temple (1928). 
Twee velletjes met vijfmaal 
$2.; blok $6.. Scènes uit 
film 'The littlest rebel' 
(1935)
254'oi. Stripfiguur Betty 
Boop. 
Velletje met negenmaal $1.; 
tweemaal blok $ 6.. Scènes 
met Betty Boop van tekenaar 
Jack Kirby (19171994). 
i5'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Phila
Nippon '01. 
$ 0.75, 0.90,1., 1.25, 2., 3.; 
twee vel met viermaal $ 2.; 
tweemaal blok $ 6.. Japanse 
schilderijen en houtsneden. 

quadripuntaria, Brassavola 
nodosa, Delphinapterus 
leucas. 

HONGKONG 
7g'o2. Landschap China, J, 
Hukouwaterval. 
Blok $ 10.. Frankeerzegel 
'Tsing Ma' brug, op rand 
verschillende afbeeldingen 
waterval in Gele Rivier. 
i5g'o2. Rotsen bij 
Hongkong. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Resp. 
'Ping Chau' van siltgesteente, 
'Port Island' van sediment
gesteente, 'Po Pin Chau' van 
tufsteen, 'Lamma Island' van 
graniet. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
3io'o2. Tien jaar 'vrienden 
van Chagos' (liefdadige orga
nisatie voor natuurbehoud, 
wetenschappelijk en histo
risch onderzoek en kennis 
over Chagoseilanden). 
2,15, 26, 34, 58p., £ I.; blok 
£ 1.90. Vissen van het rif 

ISRAËL 
278'o2. Serie gebouwen en 
historische plaatsen, 
Kadoorieschool. 
NIS. 4.70. Gebouw land
bouwschool in 1933 gesticht 
door sir Ellis Kadoorie, een 
jood en zionist uit China. 
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GUINEEBISSAU 
i35'02. 'United we 
stand'. 
375 PG. in velletje met 
drie zegels en zegel zonder 
waarde. Vlaggen Verenigde 
Staten en GuineeBissau. 
286'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
500, 750 PG. Voetbal en sta
dion van resp. Seoel in Korea 
en Yokohama in Japan; velle
tje met beide zegels, op rand 
voetballende benen. 

INDIA 
226'02. Brajlal Biyani. 
4. R. Portret vrijheidsstrijder 
en schrijver. 
226'o2. Indische literatuur. 
Tweemaal 5. R. Portret met 
boeken van resp. Babu 
Gulabrai, Pandit 
Suryanarayan. 

GUYANA 
i7'02. Verenigde Naties: 
jaar van ecotoerisme. 
Velletje met zesmaal $ 100.; 
blok $ 400.. Resp. uil, water
val, baviaan, vlinder, tropi
sche bloem, fret; luipaard op 
boomtak bij waterval. 
78'o2. Vogels, vlinders, 
motten en orchideeën uit 
CentraalAmerika en walvis
sen. 
Vijf velletjes met zesmaal 
$ 100.; vijfmaal blok $ 400.. 
Resp. (vogels:) Chinspotba
tis, Leniidae brauni, Urocol
lus indicus, Sulidae sula, 
Anatidae erythropus, Podici
pedidae cristatus; (vlinders:) 
Mechanitis menapis, Parides 
areas mylotes, Limenitis re
ducta, Prepona pheridamas, 
Danaus chrysippus, Hypo
limnas bolina nerina; (mot
ten:) Burgena varia, Mimas 
tillae, Hyles euphorblee, Ef
loma laetipicta, Autometris 
lo, Hyloicus pinastri; (orchi
deeën:) Masdevallia tovaren
sis, Encycliavitellina, Dan
droblum nobile, Masdevallia 
falcata, Calanthe vestita, 
Brassolaella cattleya; (walvis
sen:) Physetercatodon, Kog
la breviceps, Balaenoptera 
musculus, Hyperoodon am
pullatus, Orchinus orca, 
Mesoplodon mirus; Childo
nias hybridus, Heliconius 
charitonius, Calimorpha 

237'o2. SreeThakur 
Satyananda. 
5.R. Portret. 
i8'o2. Anna Bhau Sathe. 
4. R. Portret. 
98'o2. Anand Rishui 
Maharaj. 
4. R. Portret met lapje voor 
mond. 

MDIA 
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io8'o2. SantTukaram. 
4. R. Portret met snaar
instrument. 
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278'o2. wijn in Israel. 
NIS. 1.20,1.90, 2.30. Drui
venschaar en tros druiven (op 
rand wijngaard en oude drui
venpers), kurkentrekker en 
kuri; (op rand wijnmakerij 
Rishon Lezion en roestvrij 
stalen wijnmaakuitrusting), 
glas witte wijn en fles wijn 
(op rand eiken wijnvaten en 
opslag wijnflessen). 

278'o2. Vogels uit de vallei 
van de Jordaan. 
Driemaal NIS. 2.20. Aquila 
chrysaetos, Ciconia nigra, 
Grus grus. 

278'o2. Rechavam Ze'evy 
(Gandi) 19262001. 
NIS. 1.20. Portret minister 
van Toerisme en lid Knesset, 
vermoord op 17 oktober 
2001. 
278'o2. Baruch (Benedic
tus) Spinoza (16321677). 
NIS. 5.90. Portret filosoof. 

JAPAN 
2i6'02. Werelderfgoed, VII. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Gebouwen en schatten van 
Todaijitempel: tempel, Nan
daimonpoort, tekening op lo
tus bloemblad, Koumokuten, 
zaal Hokkedo, Koufukuji
tempel: pagode met vijf ver
diepingen, zaal Hokuendo, 
Ashura, hoofd Boeddha, 
mensenetende reus onder 
drakenlantaarn. 
237'02. Dag van het brieven 
schrijven. 
Viermaal 50 yen (samenhan
gend); vel met tienmaal 80 
yen. Tekeningen van Dick 
Bruna, resp. meisje met brief, 
aap in boom met brief, huis 
en bloemen, jongen bij hek; 
ronde zegels: vergrootglas en 
insect, jongen en schaap, 
kind wacht op brief, driehoe
kige zegel: koe en vogel, el
lipsvormig: meisje met strik 
in haar en bloemen, recht
hoekige zegels: jongen met 
voetbal, meisje met tennis
racket, kinderen met boeken, 
postbode op fiets, rode wa
gens. 
237'o2. Werelderfgoed, 
VIII. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Resp. overdekte klooster
gang Kasugataisha, middel
ste poort Kasugataisha, hert 
in bos berg Kasugayama, me
ditatiezaal en hoofdzaal Gan
kojitempel, pagode met vijf 
verdiepingen Gankojitem
pel, oost en west pagode Ya
kushijitempel, 'Yakushi Ny
orai' (Boeddha van gezond
heid) in Yakushijitempel, 
hoofdzaal Toshodaijitem
pel, duizendarmige Avaloki
tesjvara (god van barmhartig
heid) inToshodaijitempel, 
overblijfselen Heijopaleis. 

JORDANIË 
2002. Schilderijen uit Jorda
nië. 
100,150, 200, 300 fils. Resp. 
gebouwen, muur met schil
derijen, oudere vrouw, rot
sen. 
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2002. Vijfentwintig jaar di
plomatieke betrekkingen tus
sen Jordanië en Japan. 
200,300 fils. Resp. vogel met 



brief, leiders geven elkaar 
hand. 
2002. Visie Jordanië op 2020. 
200, 300 fils. Symbohsche af
beeldingen. 

KAZACHSTAN 
66'02. Conferentie 'Trans

eurasia 2002'. 
30 .  1 . Beeldmerk conferentie 
(wereldbol met tekst). 
276'o2. Natuur. 
Driemaal 30.1. Leontopodi
um fedtschenkoanum (edel
weiss), Mustela erminea 
(hermelijn), Aport Alexander 
(appel); op rand winterberg
landschap. 
97'o2. Frankeerzegels, 
tweehonderdvijftig jaar stad 
Petropavlovsk. 
6., 7., 8., 23.1. In verschil
lende kleuren resp. tweemaal 
handelshuis (19de eeuw), 
tweemaal monument Karasai 
en Agyntai. 
i97 '02. Kunst uit Kazach
stan. 
8., 9., 60.1. Resp. 'Volks
vertelling' (1961) van E. Sid
orkin, 'Makhambet' (1973) 
van M. Kisametdinov, 'Batyr' 
(1979) van E. Sidorkin. 

i ; A 3 A K C T A H 
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KIRGIZIË 
67'o2. Winnaars wereld
kampioenschap voetbal 
2002. 
Tweemaal overdruk op velle
tje i34'o2, melding 6/479. 
Resp. in goud, zilver tekst 'fi
nale BraziliëDuitsland 20, 
derde plaats TurkijeKorea 3
2' . 

KOREA NOORD 
255'o2. Ryongmungrot. 
Velletje met 10, 20, 30,40 ch. 
Vormen ontstaan door erosie 
kalksteen. 
305'o2. Dertig jaar geleden 
werden de drie principes voor 
nationale hereniging vastge
legd. 
10 ch. iWonumentvoorde 
drie principes in Pyongyang. 

KOREA ZUID 
i8 'o2. Postzegeltentoon
stelling PhilaKorea 2002, cul

^ turele onderwerpen uit zes
es tien regio's in Korea. 
■̂  Tweeëndertigmaal 190 w. (in 
^ paren van twee samenhan
" gend). Heunginjimumkas
° teel (Seoel), SongpaSandae
=« nori maskerdans (Seoel), 
° Panmunjeon (Gyeonggi), 
3 Yangjubyeol Sandaenori mas
1; kerdans (Gyeonggi), kust 
2 Congdol (Incheon),dans 
Z. voor Chamseongdanaltaar 

~~ (Incheon), rots Ulsanbawi 
O AA (Gangwon), Gangneung 
OVV voorstelling met maskers 

(Gangwon), berg Songni en 
Beopju tempel met stand
beeld (Chungbuk), taekwon
do (Chungbuk), zeilboot bij 
Nakhwaam klif (Chung

nam), weven Hansanstof op 
weefgetouw (Chungnam), 
Expo wetenschapspark (Dae
jeon), werker in Daedeok we
tenschapsstad (Daejeon), 
berg Mai (Jeonbuk), drum
mers in band (Jeonbuk), 
Odongeiland en boten (Je
onnam), dansende kring 
vrouwen (Jeonnam), toren als 
gedenkteken oproer van 18 
mei 1980 (Gwangju), spel 
gossaum nori (Gwangju), 
Dokdoeiland (Gyeonbguk), 
spel andongchaejeon nori 
(Gyeongbuk), zittend boed
dhabeeld Gwanbong Seok
joyeorae (Daegu), bos Dale
song met dennen (Daegu), 
rotsen van Haegeumgangei
land (Gyeongnam), voorstel
ling Goseong Ogwangdae 
(Gyeongnam), rotsen van 
Taejeondae (Busan), gemas
kerde mensen bij festival in 
Dongnaeyaryu (Busan), rots
schilderingen Cheonjeonni
gakseok (Ulsan), Cheoyong
mu maskerdans (Ulsan), 
berg Halla (Jeju), huis op 
Jejueiland (Jeju). 

28'o2. Postzegeltentoon
stelling PhilaKorea 2002. 
190 w. Beeldmerk tentoon
stelling en Talchum masker
danser. 
28'02. Week van de filatelie. 
190 w. Jongetjes op bamboe 
stok. 

78'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002, Korea bij 
laatste vier. 
Vel met vierentwintigmaal 
igo w. Coach Guus Hiddink 
en 23 spelers uit nationale 
team. 

LAOS 
io i  'o2. Etnische vrouwen. 
200, 300, 500,700,1000, 
1500, 2500,3000, 3500, 
4000, 5000 k. Vrouwen in 
verschillende klederdrach
ten. 
303'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Tweemaal 1500 k. Phou Pha
mane, Pha Tang. 

i44'02. Chinese zodiak, 
jaar van het paard (i32'o2 
to t3 i  i  'o3) . 
1500, 3500 k. Verschillende 
afbeeldingen van paarden. 

LESOTHO 
Augustus 2002. Fauna en 
Flora van ZuidAfrika. 
Drie velletjes met zesmaal 6.
M.; driemaal blok 25.M. 
Resp. (bloemen:) Dierama 
pulcherrimum, Calendula 
officinalis compositae, 
Olanthus caryophyllaceae, 
Dianthus plumarius, Lilium 
lancifolium. Clematis viticel
la; (insecten:) Brochopeplus 
exalatus, Cordulegaster bal
toni, Cerceris arenaria, Oedi
poda miniata, Ammophilia 
alberti. Mantis acontista; 
(orchideeën:) Phragmipedi
um besseae, Cyripedium cal
ceolus, Cattieya louise geor
giana, Brassocattleya binosa, 
Laelia gouldiana, Paphiope
dilum maudiae alba; Dicentra 
spectabilis, Argiope bruenni
chi, Brassavola tuberculata. 

LIBERIA 
268'o2. Honderd jaar ted
dyberen. 
Velletje met viermaal $ 35.. 
Teddybeer resp. als voetbal
ler, snowboarder, tennisser, 
ijshockeyer. 

LIBIË 
1999. Vijftig jaar Universele 
Verklaring van de rechten van 
de mens. 
250, 500 Dh. Jubileumbeeld
merk. 
1999. Hondervijfentwintig 
jaar UPU*. 
250, 500 Dh. Jubileumbeeld
merk. 
1999. Internationale dag van 
de douane. 
200,400 Dh. Wereldbol en 
wapenschild. 
1999. Frankeerzegels, be
zienswaardigheden. 
100, 250, 500 Dh. Resp. Wadi 
el Hayat, Mourzuk, Ghada
mes. 
i9'99. Dertig jaar sinds sep
temberrevolutie. 
Vel met twaalfmaal 100 Dh. 
en 200 Dh.; blok 200 Dh. 
Resp. getal '30' en gazellen, 
moskee, speelster op luit, ka
meelrijder in woestijn, 
maaidorser, kruisvaarder
schip, ruiter te paard, ruiter 
met groene vlag, waterpijp, 
schaapherder en vlinder, ves
ting, dadels, Moeammaral
Kaddafi (1942, officieren 
president) te paard; Kaddafi. 
89'99. Topconferentie Or
ganisatie van Afrikaanse Een
heid in Tripolis. 
Velletje met zesmaal 300 Dh.; 
blok 500 Dh. Resp. moskee 
en arbeiders aardolie, artsen 
en computertomograaf, ka
meelrijder en satelliet, Moe
ammar alKaddafi, water
pomp en landbouwproduc
ten, maaidorser en land
bouwproducten; kaart Libië 
en Moeammar alKaddafi. 
2000. Toerisme. 
Velletje met zestienmaal 

200 Dh. Straat, palmbos, ge
welven, plein, witte muren, 
poort, daken van huizen, toe
gang, daken en torens, witte 
toren, patio, bronnen, ruïne 
en palmen, vesting, lemen 
muur, voorgevel huis. 
23'oo. Afkondiging gezag 
van het volk. 
Velletje met zesmaal 100 Dh; 
tweemaal blok 300 Dh. Resp. 
Moeammar alKaddafi, on
derwijs bij industriecomplex, 
zendmast en vliegtuig en 
flats, weefster, waterleiding 
met kraan en vlinder, sinaas
appeloogst; Moeammar al
Kaddafi, Moeammar al
Kaddafi. 
i9'oo. Eenendertig jaar 
sinds septemberrevoluüe. 
Velletje met zestienmaal 100 
Dh.; tweemaal blok 300 Dh. 
Resp. kameelruiter, rustende 
nomaden, Kaddafi, opstan
deling, Zwitser, lezer, school, 
scheikundige, verpleegster, 
handen van spreker en pu
bliek, jongen en palmen, 
röntgenapparaat, dienst in 
moskee, bouwmachine met 
flatgebouw, bouwarbeider, 
landbouwmachine; Kaddafi 
met jongen en palmen, 
Kadaffi en minaret. 
99'oo. Dag der martelaren. 
Velletje met zesmaal 200 Dh.; 
blok 300 Dh. Resp. radioluis
teraar, groep ruiters en palm, 
vechtpartij, strijders en solda
ten in groen uniform, aan
voerder, Kaddafi; lezer. 
6io'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Espana 
2000. 
Velletje met tweemaal 250 
Dh. A. Castellano (1926
1997), M.B. Karamanli (1922

1995)
23'oi. Afkondiging gezag 
van het volk. 
150, 200 Dh. Resp. Kaddafi, 
symbolen vooruitgang. 
23'oi. Vijfde topconferentie 
Organisatie voor Afrikaanse 
Eenheid in Sirte. 
Velletje met zesmaal 200 Dh.; 
tweemaal blok 500 Dh. Resp. 
politici aan conferentietafel, 
krijger te paard, kameelrui
ter, feestend volk, dansers en 
demonstrant met foto Kadda
fi, Kaddafi; Kaddafi met op
geheven handen, Kaddafi 
met opgeheven handen. 

MAAGDENEILANDEN 
Zonder datum. Eilandgezich
ten, III, stranden Virgin Gor
da (II: 28101998). 
5, 40, 60, 75 c , $1 .  , 2.. 
Resp. 'Spring Bay', 'Devils 
Bay', 'The baths' , 'St. Tho
mas Bay', 'Savannah and 
Pond Bay', 'Trunk Bay'. 
Zonder datum. Schepen ko
ninklijke marine, II (I: 289
'01). 
20, 35, 50 c , $ 3. . Resp. 
HMS Invicible en HMS Argo, 
HMS Boreas en HMS Sole 
Bay, HMS Coventry, HMS Ar
gyll. 

MALDIVEN 
ii7'02. Jaar van de bergen. 
Velletje met viermaal 15 Rf.; 
blok 25 Rf. Bergen resp. Ama 
Dablam in Nepal, Clements 
in Verenigde Staten, Arteson
raju in ZuidAmerika, Cholat
se in Nepal; heteluchtballon
nen boven berg Jefferson in 
Verenigde Staten. 
i i 7 'o2. Wereldjamboree 
scouting in Thailand. 
Velletje met driemaal 15 R£; 

blok 25 Rf. Resp. boeddhisti
sche pagode in Thailand, 
Thaise scout met pet, insig
nes scouting met op achter
grond Thaise vlag; insigne 
berg beklimmen, op rand 
portret lord Robert Baden
Powell. 

MALEISIË 
Aanvulling melding 9/702, 
tropische vogels. Gezamen
lijke uitgifte met Singapore. 
Resp. Oriolus chinensis, Dry
ocopus javensis, Irena puella, 
Anthreptes rhodolaema; 
'orangebellied flowerpec
ker'. 
3i7'o2. Eilanden en stran
den van Maleisië. 
Tweemaal 30 s. (samenhan
gend), tweemaal 50 c. (sa
menhangend), tweemaal i.
RM. (samenhangend). Kom
pas en kaart en resp. zonsop
komstPuIau Sibu (Johor), 
strand Pulau Perhentian (Te
rengganu), Pulau Manukan 
(Sabah), Pulau Tioman (Pa
hang), boten op strand Pulau 
Singa Besar (Kedha), Pulau 
Pangkor(Perak). 
98'o2. Lembaga jurutera 
Malaysia, raad van Maleisi
sche ingenieurs. 
50 s. Zeshoekige zegel. 
248'o2. Perpaduan Malay
sia, Maleisische eenheid. 
30, 30, 50 s.; blok 2. RM. 
Resp. muzikanten, spelende 
kinderen, mensen; mensen, 
op rand gebouwen, auto, 
trein. 

MARSHALLEILANDEN 
27'02. Vijftig jaar IFSDA 
(International Federation of 
Stamp Dealers Associations). 
Zesmaal 80 c. Postzegelver
zamelaar met stockboek en 
loep, mensen in rij bij tafeltje 
(eerste dagvan uitgifte), 
meisje met postzegelboek op 
bank en vader, jongetje met 
boek eerstedagenveloppen, 
vader en zoon met postzegel
boek, mensen en enveloppen 
aan muur. 

i87'02. Schepen van de 
Amerikaanse marine. 
Zesmaal 37 c. Schepen: 'Bon 
Homme Richard', 'Prince de 
Neufchatel', USS 'Ohio', USS 
'Oneida', USS 'Onkahye', 
USS 'Hartford'. 
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INKOOPVERKOOP 

Wat wij u bieden; 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
* Indien gewenst contante betaling. 
'̂  Desgewenst bezoek aan huis! 
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Aan 3 kanten open De folie op 
de achterkant is in transparante 
of zwarte uitvoering 

ZSmkum 
voor m onovertroffen 
zekerheid 

• Heldere transparantie zicht op 
de zegels 

• Een speciale verlijming op de 
achterkant maakt extra kleef
stoffen overbodig 

• Versterkte bovenfolie met on
overtrefbare klemkracht geeft 
stabiliteit gedurende vele jaren 

i 
Aan twee kanten ges 

De spilt op de achterkant maakt 
het mogelijk dat de zegels via 
de opklapbare delen worden 
opgeborgen en gemakkelijk 
eruit worden gehaald en is 

eveneens m transparante en 
zwarte uitvoering leverbaar 

Bij de meeste PRINZ vakhandelaars vindt u de 
originele Prinz stroken en uitsnijmaterialen in alle 
maten zoals te zien op onderstaande afbeeldingen 

I I ,® 
C o m p a t i b i l i t e i t ! 

Pnnzsysteem en Plussysteem
msteekbladen zijn leverbaar m de 7gats
en m de universele perforatie U kunt uw 
tot nu toe gebruikte type album dus 
blijven gebruiken, als dit de bladen in 
het formaat 215x280 mm kan opnemenl 

l l l l 
P6061 P6062 P6063 P6064 

P6065 P6066 P6068 P6069 
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MARSHALL ISLANDS; 
J 

MAURITIUS 
i8g 'o2. Kaarten van zuid
westelijk deel Indisch Oce
aangebied. 
I, 3,4 ,10 Rs. Verschillende 
kaarten. 

MAYOTTE 
239'02. Overblijfselen sui
kerindustrie. 
€0.82. IJzeren cilinders in 
bos. 

Vinduia sapor; Graphium 
agamemnon (op rand Papilio 
weymeri). 
3i8 '02. Internationale 
brandweer. 
20, 50, 90 c , $ I., i . io, 2.; 
blok $ 5.. Brandweerlieden 
resp. in kraan bij brandend 
gebouw, met blusboot bij 
brandend schip, bij bos
brand, met helmen (van ver
schillende plekken op we
reld), hedendaagse ladderwa
gen en oude pompwagen, nu 
en uit 19de eeuw; brandweer
wagens en vliegtuigen. 

NEDERJLANDSE ANTILLEN 
3i7 'o2. Stripfiguur Fedjai II 
(I:56 'oi). 
10, 55, 95,240 c. Postbode 
Fedjai resp. touwtje sprin
gend, bij hond in vuilnisbak, 
biedt brief op schaaltje aan, 
helpt dame straat over. 

lntnaucIÜEiMiicAiSE 

239'o2. Vogels uit Mayotte, 
Velletje met viermaal €0.46. 
Honingvogel, 'drongo' , 'oi
seaulunette', 'foudy'. 

MICRONESIË 
i76 '02. Verenigde Naties: 
jaar van ecotoerisme. 
Velletje met zesmaal $0.80; 
blok $ 2.. Resp. 'Moneyrots', 
traditionele kano met outrig
gers, huis waar stamhoof
den bijeen komen, jongens 
in ceremoniële kleding, 
meisje met bloemenslinger, 
traditionele dans van twee 
jongens; vissersvlot met 
twee traditionele Microne
sische vissers en huis op pa
len boven water op achter
grond. 
i76 '02. Twintigste inter
nationale scoutingjamboree 
in Thailand. 
Velletje met driemaal $ i.; 
blok $ 2.. Resp. boeddhisti
sche pagode, beeldmerk 
scouting voor jongens in 
Amerika, pet van scout; drie 
insignes en op rand Thaise 
pagode. 
3i7 'o2. Vijftig jaar Xavier
highschool in Sapwuk op ei
land Weno. 
37 c. Tekening campus. 

^ i28 'o2. H.M. koningin Bli
es zabeth de koninginmoeder 
■̂  (19002002). 
^ Velletje met viermaal $ o. 80, 
= blok $2 .  . Foto's uit resp. 
° 1907,1923 (huwelijk), 1926 
>= (prinses Elizabeth), 1937 
"^ (kroning) (op rand tekening 
^ koninginmoeder, kasteel 
™ Glamis); portret. 
< 
^ NAURU 

286'o2. Datum en weten
j j A ^ schappelijke namen melding 
w V ü 7/8/626, vlinders. Resp. Par

thenos sylvia, Delias made
tes, Danaus philene, Arhopa
la hercules, Papilio canopus, 
Danaus schenkii, Parthenos 
tigrina, Mycalesis phidon, 

ANTILLEN 

NEPAL 
g4'02. Vijftig jaar scouting 
in Nepal. 
22. FL. Scouts en beeldmerk. 

NIEUWCALEDONIË 
3i8 'o2. Edmond Caillard 
(19121991). 
70 F. Portret en sterrenkijker. 

ofThe Ring' (4i2 'oi), op 
rand filmscène en Amphilex 
2002. 
49'02. Kerst 2002, kerken. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Kerkinterieur van resp. Saint 
Werenfried (Waihi Village, 
Tokaanu), St. David's 
(Christchurch), Orthodoxe 
kerk van de Verheerlijking 
van Christus (Masterton), ka
thedraal van de Heilige Geest 
(Palmerston North), kathe
draal van St. Paul (Welling
ton), kathedraal van het Hei
lig Sacrament 
(Christchurch); in kleiner 
formaat 40 c. zelfklevend. 

NIGERIA 
i46'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
20, 30,40, 50 N. Resp. voet
ballers, voetballen, benen 
voetballeren bal, bokaal. 

NORFOLKEILAND 
Wetenschappelijke namen 
melding 7/8/626, bloemen 
Philipeiland I. Resp. Plum
bago zeylanica, Ipomoea pes
caprae. Hibiscus insuferis, 
Phomium tenax, Abutilon ju
lianae, Oxalis corniculata. 
257'oa. Gemenebestspelen. 
10,45 c , $ 1., 1.50. Beeld
merk spelen en resp. hardlo
pen, wielrennen (triathlon), 
'lawn bowls', schieten. 

OEZBEKISTAN 
2002. Prehistorische mensen. 
40., 45., 50., 60., 70., 
85., 90., 125., 160. (S). 
Resp. Dryopithecus maior. 
Homo erectus modjokerten
sis. Pithecanthropus erectus, 
Australopithecus afarensis, 
Zinjanthropus boisei. Homo 
sapiens neanderthalensis, 
Sinanthropus pekinensis, 
Protanthtopus heidelbergen
sis, homo sapiens fossilis. 

Edmond CAILLARD 

$IP0^ 

igg '02. Potvissen, geza
menlijke uitgifte met Norfol
keiland. 
Tweemaal 100 F. (in velletjes 
van tien). Potvissen. 
i99 'o2. Illustratie uit werk 
Jean Mariotti. 
100 F. Baai met schip, vogels, 
slang, mensenhoofd, twee 
kinderen. 

i89 '02. Potvissen, geza
menlijke uitgifte met Nieuw
Caledonië. 
Tweemaal $ i. (in velletjes 
van tien). Potvissen. 
i8g '02. Frankeerzegels, 
bloemen van Philipeiland, 

II. 
ro,30, 50 c , $1.  , 
1.50, 3. . In
heemse bloemen 
van Philipeiland 

PmeCANTHROPUS < 
EREcnis 

s(H)o: 
0'ZBEKISTON 2002: 

2002. Bloemen. 
45., 50., 60., 70., 85., 
90., 145.; blok 175 (S). 
Resp. Zygophyllum buchari
cum. Viola hissarica. Berge
nia hissarica, Eremurus hila
riae, Salvia korolkowii, Lamy
ropappusetTamamsch, Puni
ca granatum; bloemen. 

PALAU 
i76'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje metviermaal 80 c ; 
blok $ 2.. Fuji in Japan, 
Mount Everest in Nepal en 
China, Mount Owen in Ver
enigde Staten, Mount Huas
carran in Nepal; Eiger in 
Zwitserland. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i  i2 'oi . Overdrukken. 
501. over 211. uit 1995 'zalig

verklaring Peter To Rot', 50 
t. over 25 t. uit 2000 'Olym
pische Spelen in Sydney', 
50 t. over 65 t. uit 1999 
'millennium', 2.65 k over 
65 t. uit 1999 'Hiri Moale 
festival', 2.65 kover 65 
t. uit 1999 Philexfrance. 

PITCAIRNEILANDEN 
i8io 'o2. Datum mel
ding 9/702, rietvlechten. 

POLYNESIË 
26g'o2. Centrum voor 
oceaanonderzoek van 
Grote Oceaan. 
55, 90 F. Landschappen 

met plaatjes dieren en 
onderzoeksinstrumenten 

postzegeltentoonstelling Phi
laKorea 2002. 
Velletje met steeds driemaal 
$ I., 1.90, 2.30. Resp. Cypra
ea cribrorie, Cypraea felina, 
Cypraea stolida, Cypraea te
res, Cypraea tigris, Cypraea 
lynx, Cypraea stippe, Cypraea 
viteltus, Cypraea testadinaris. 

SAUDI ARABIË 
265'o2. Frankeerzegel, ko
ning Fahad haven. Al Jubail. 
2 R. Schip in haven. 
265'o2. Frankeerzegels, ko
ning Fahad haven, Yanbu. 
I, 2 R. Zelfde afbeelding: 
boot en toren bij haven. 
i37'o2. Frankeerzegel, ko
ning Fahad haven. Al Jubail. 
IR . Schip in haven. 

SIERRE LEONE 
24i 'o2. SOS Kinderdorpen. 
2000 Le. Beeldmerk met twee 
kinderen en plant. 

SOMALIË 
2i i2 'o i . Ferrari raceauto's. 
100, 200, 300, 400, 500, 2500 
Sh.So. Resp. 312 B3 (1973), 
126 C4 (1984), F191 (1991), 
412 T2 (1995), F12000 
{2000), F2001 (2001). 

'S^tt\£33ii" 

2i i2 'o i . Zeesterren. 
100, 200, 500, 3000; blok 
3300 Sh.So. Resp. Crossaster 
papposus, Astropecten aran
ciacus, Linckia laevigata, 
Acanthaster planci; Astropec
ten aranciacus. 
2i i2 'oi . Archeologische 
vondsten. 
100, 200, 600,3300; blok 
3000 Sh.So. Ruïnes en resp. 
vrouwentorso, siervat, Egyp
tisch standbeeld, vaas; anti
quiteiten. 

Centre 55c 
Océainotogique 
"U PSctfi 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i69'o2. Dieren uit het bos, 
poolhaas. 
€0.46. Lepus arcticus. 

NIEUWZEELAND 
308'02. Postzegeltentoon
stelling Amphilex 2002. 
Velletje met $1.50,2.  . Ze
gels uit serie 'The Fellowship Trf/è/ft^M&^e/ 

SALOMONSEILANDEN 
235'o2. Honderd jaar sinds 
metiiodisnsche missie. 
$ I., 1.70,2.10,2.30; blok 
5.. Resp. gebouw en 
palmen, roeisloep, (zeil
schip, man in pak met in
heemse bevolking; twee 
mannen, op rand kaart met 
route methodistische missie 
in 1902. 
28'o2. Porseleinslakken, 

'^'■'■'■~ rnniTinni ' ~ 

ST. VINCENT 
i8'o2. 'Emancipation day', 
afschaffing slavernij (18
1834). 
Velletje met viermaal $ 2.. 



TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

EUROPA - CEPT (POSTFRIS) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES. 

Comp 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 

lete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein) 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp.Andorra) 
50 zegels 
49 zegels + 1 blokje 
50 zegels + 1 blokje 
58 zegels + 1 blokje 
61 zegels + 2 blokjes 
65 zegels + 2 blokjes 
68 zegels + 2 blokjes 
67 zegels + 2 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
71 zegels + 6 blokjes 
71 zegels + 5 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
74 zegels + 4 blokjes 
77 zegels + 5 blokjes 
78 zegels + 4 blokjes 
81 zegels + 4 blokjes 
85 zegels + 5 blokjes 
80 zegels + 5 blokjes 
87 zegels + 5 blokjes 
94 zegels + 13 blokjes 
94 zegels + 14 blokjes *=> 
(** met blok Albanië) 

€ 309.-
€ 84.-
€ 8.50 
€ 10.50 
€ 93.-
€ 51. -

€ 18.-
€ 51. -
€ 55.-
€ 50.-
€ 53.-
€ 30.-
€ 41 . -
€ 42.-
€ 64.-
€ 55.-
€ 55.-
€ 104.-
€ 64.-

€ 78.-
€113.-
€ 93.-
€ 87.-
€ 94.-
€ 85.-
€ 73.-
€ 34.-
€ 51. -
€ 83.-
€ 165.-
€115.-
€ 125.-
€ 141.-
€ 135.-
€ 134.-
€ 139.-
€ 127.-
€ 138.-
€ 145.-
€ 159.-

Losse 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

blokken: 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€20. -
€20. -
€18 . -
€ 19.25 
€ 30.50 
€ 18.25 
€ 20.25 
€ 1 1 . -
€11.50 
€ 5.50 
€ 4.50 
€ 3 . -
€ 3 . -
€ 7.75 
€ 7.75 
€ 7.-
€ 1.75 
€ 7.-
€ 8.50 
€ 7.-
€ 1.50 
€ 9.-
€30. -
€ 9.-
€10 . -
€ 9.-
€ 9.-
€ 9.-
€10 . -
€ 9.-
€10 . -
€10 . -
€14. -
€12 . -
€10. 
€ 7.-
€10. -
€14. -
€ 10.50 

1987 

1988 

1989 

1990 

199! 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€ 9.-
€ 9.-
€14. -
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 9.50 
€14. -
€10. -
€10. -
€10.-
€ 14.50 
€ 12.50 

S Marino € 10.-
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl. 
Monaco 
Portugal 

€10. -
€ 6.50 
€10. -
€ 12.50 
€10. -
€ 9.50 
€ 2.25 
€ 9.50 
€ 12.50 
€10. -
€14. -
€ 2.50 
€ 3.50 
€ 3.50 
€ 4.50 
€12. -
€ 18.50 

(6 blokjes) 
Roemenië € 7.-
IJsland € 2.50 

* Cyprus (Turkse Post) 

Compleet 1956 t/m 1992 €3500.-
Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfris, zonder plakker Mooi gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden 
Betaling Per omgaande Contant of op Uw bank- of giro rekening 
Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

Tel: 0318 - 61 03 34 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 
Fax: 0318-65 1175 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Ook aanwezig op de Postex in Apeldoorn 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


Vier afbeeldingen uit igde 
eeuw met viering afschaffing 
slavernij en portret luitenant
generaal die nieuws bracht. 
igS'oz. Vijfentwintigste 
sterfdag Elvis Presley (1935

1977) „ . 
$ I., in vellet|e met negen ze
gels. Elvis tijdens optreden. 

TONGA 
277'o2. 'Rugby Sevens', 
Tonga doet met deze sport 
mee aan Gemenebestspelen 
in Manchester. 
15, 30, go s., $ 4. (zegels in 
vorm rugbybal). Spelscènes. 

TONGA NIUAFO'OU 
257'o2. Mysterieuze zeedie
ren, koppotigen. 
80 s., $ I., 2.50. Resp. Octo
pus vulgaris, Sepioteuthis 
lessoniana. Nautilus belau
ensis; ook velletje met de drie 
zegels, op rand octopus. 

TRISTAN DA CUNHA 
November 2002. Honderd
vijftig jaar geleden bezoek 
onderzoeksschip HMS 
Herald aan Tristan da Cunha. 
20, 35, 50, 60 p. Resp. kapi
tein Denham en officieren, 
HMS Herald, landing 1852 
(zeilschip met kleinere bo
ten). Herald bij zonsonder
gang. 

TUNESIË 
207'o2. Wereldkampioen
schap voor gehandicate spor
ters. 
100, 700 m. Resp. racer in 
aangepaste rolstoel en Tune
sische vlag, discuswerper op 
stoel. 

TURKS EN CAICOSEILAN
DEN 

^ i28'o2. Vogels en insecten. 
= Twee velletjes met zesmaal 
"~ $ 0.60; tweemaal blok $ 2.. 
^ Resp. (vogels:) Sterna fiisca
== ta, Fregata magnificens, Pele
° canus erythrorhynchos, Anas 
^ clypeata, Icterus galbula, 
° Ajaia ajaia; (insecten:) Euch
3 loron megaera, Adscita stati
™ ces, Scoila variegata, Bos
2 trichus capucinus, Pseudo
::: crebotra species, Creobroter 

species; Pfioenicopterus ru
)A/ | ber, Thynnus ventralis. 

UGANDA 
87'02. Internationaal vrou
wencongres in Kampala, 
Uganda. 
400,1200 Sh. Beeldmerk van 

resp. achtste internationale, 
interdisciplinaire vrouwen
congres, Makerereuniversi
teit (plaats congres). 

VERENIGDE STATEN 
i58'o2. Teddyberen. 
Viermaal 37 c. Beren (ge
maakt in Verenigde Staten) 
uit 1905,1907,1948,1920. 

i68'o2. Love. 
37, 60 c. Verschillende kleu
ren en afmeting: gestileerd 
hart, cirkel en strepen. 

248'02. Duke Kahanamo
ku. 
37 c. Portret Hawaiaanse 
zwemmer, surfer en winnaar 
olympisch goud. 

*i»aiiiu>«ii»ai>»ai»i» 

i39'02. Amerikaanse vleer
muizen. 
Viermaal 37 c. 'Red bat', 
bladneusvleermuis, 'pallid 
bat', 'spotted bat'. 

i49'o2. Vrouwen in journa
listiek. 
Viermaal 37 c. Nellie Bly, Ida 
M. Tarbell, Marguerite Hig
gins, Ethel L. Payne. 
i59'02. Nieuwe datum mel
ding 7/8/628, Irving Berlin. 
20g'o2. Castreren of sterili
seren. 
Tweemaal 37 c. Jonge hond, 
kat. 

VIETNAM 
i53'o2. Landschappen. 
Driemaal 800 d. strand en zee 
Ganh Son in Binh Thuan, 
boot bij zonsopgang boven 
riviermond Tung in Quang 
Tri, boten bij vissershaven 
Huynh in Quang Ngai. 
io4'o2. Aapachtigen. 
600, 800,1000, 2000,4000, 
5000, 7000, 9000 d. Resp. 
Trachypithecus poliocepha
lus, Trachypithecus delacou
ri, Rhinopithecus avunculus, 
Pygathrix cinerea, Nomascus 
concolor, Trachypithecus la
otum, Trachypithecus phay
rei, Pygathrix nemaeus. Vel 
met de acht zegels. 
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tm 
i34'o2. Tweehonderdste 
sterfdag Bui Thi Xuan. 
1000 d. Persoon met zwaard 
op olifant en vlag. 
i6'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
1000, 2000, 5000, 7000 d. 
Verschillende voetbalscènes. 
Velletje met de vier zegels. 
56'o2. Flora Ha Long. 
600, 800,1000, 2000, 3000, 
5000, gooG d. Resp. Paphio
pedilum concolor, Sterculia 
lanceolata, Schefïlera alon
gensis. Hibiscus tiliaceus, 
Mussaenda glabra, Bonio
dendron, Bauhinia ornata. 

296'o2. Honderdste ge
boortedag Chau Van Liem. 
800 d. Portret en menigte. 
i7'02. Dag van de postze
gel. 
800 d. Wereldbol, brieven 
vormen vleugels vogel, aan
hangsel met postkantoor. 
i57'o2. Schildpadden met 
zacht schild. 
800, 2000, 5000, gooo d. 
Resp. Pelochelys bibzoni. Po
lodiscus sinensis, Palea 
steindachneri. Trionyx 
cartilaginous. Vel met 
tweemaal de vier zegels. 

. V i c  t N . i m «ijCKN 
AAAMMAAA* 

i87'o2. Vijfentwintig jaar 
vnendschaps en samenwer
kingsverdrag tussen Laos en 
Vietnam, veertig jaar diplo

matieke betrekkingen. 
800 d. Gebouwen uit beide 
landen, vogel, vlaggen. 

WALLIS EN FUTUNA 
20g'02. Landschappen. 
g5,100,105,135 F. Resp. 
baai van Vtua, baai van Liku, 
ijsvogel (Alcedo Atthis) bij 
Vele, baai van Aka'Aka. 

ZAMBIA 
307'02. Twintigste scou
tingjamboree in Thailand. 
Velletje met viermaal 
3200 K.; blok 8000 K. Resp. 
wandelende groep scouts, 
padvinder legt knopen, scout 
bezig met pijl en boog, scout 
legt kampvuur aan; kampe
rende scout kookt boven 
kampvuur. 
307'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met viermaal 1500 K.; 
blok gooo K. Resp. Mount 
Whitney in Verenigde Staten, 
Aconcagua op grens Argenti
nië en Chili, Mönch in Zwit
serland, Ararat in Turkije; 
Mount Everest in Nepal en 
China. 

ZIMBABWE 
68'o2. Tiende sterfdag Sally 
Francesca Mugabe (ig3i
igg2). 
$ 20., 50., 70., go.. Twee 
verschillende portrettten van 
eerste vrouw president Ro
bert Gabriel Mugabe. 

*: Gebruikte afkortingen: 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Association 

ICES International Coun
cil for the Explora
tion of the Sea 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WMO Wereld Meteorolo
gische Organisatie 

WWF World Wildlife Fund 

VAN DIETEN HERSTELT 
OUDE TRADITIE IN ERE 

Postzegelveiling Van 
Dieten stevent langzaam 
maar zeker af op de 
zeshonderdste veiling. In 
het onlangs verschenen 
Jaaroverzicht 20002002 
wordt gewag gemaakt 
van het feit dat er in 
i i o jaar tijd 588 belang

rijke zittingen zijn ge

weest en dat veiling num

mer 600 naar verwach

ting in het jaar 2006 zal 
plaatsvinden. 
Met het verschijnen van 
het verslag wordt een 
oude traditie in ere her

steld. Van Dietens eerste 
jaarverslag had betrek

king op de periode 1948

194g; sindsdien kwamen 
er geregeld van zulke ver

slagen uit, maar na het 
verslag van 19941996 
werd het even stil. 
Het mag verheugend 
worden genoemd dat de 
draad nu weer wordt op

gepakt, al was het maar 
omdat het verslag er 
schitterend uitziet. Het 
biedt een visuele selectie 
van de mooiste, duurste 
en interessantste kavels 
die in de genoemde pe

riode onder de hamer 
kwamen. Een voorbeeld 
is de beroemde 'Kamp bij 
ZeistbrieP, die het om

slag siert. Bij dit topstuk, 
dat in het jaaar 2001 ex

clusief opgeld een bedrag 
van 158.000 gulden op

bracht, gaat het om de 
duurste brief die ooit in 
Nederland op een veiling 
werd verkocht. 
Maar het verslag is meer 
dan een vitrine waarin 
prachtstukken worden 
uitgestald; het bevat ook 
een rijk geïllustreerd arti

kel van de hand van 
jhr. drs. F.W.B. Humalda 
van Eysinga over de 
formaten van de halfrond

francostempels van 
Nederland. 

46£jaar[)uerzicht 20002002; 
verslag uati de ufilmgartimtcitEn 
van Van Dirten Postzĉ elveilin
gm hvDen Haag. i8pp.,geill., 
Jormaat 17x24cm. Informatie: 
Pnnsesse^rachtj, 2 514 AN 
Den Haag, telefoon 0703653817. 



de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn " E S P A 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 055-3603413 Fax: 055-5763149 

e-mailadres: info@espa-veiIing.nl 

Een Postzegel veiling speciaal voor internet opgezet, bezoek onze website: 
WWW.espa-veiling.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.; 
Nederland-Duitsland-België-Frankrijk-
Zwitserland-Luxemburg-Liechtenstein. 
Wij veilen geen dozen en partijen 

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

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

Voor informatie over onze activiteiten: 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

Naast Nederland (**/*/©/ FDC) & GGD {** 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). Mand, 
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 15.̂ 2,8001 BM Zwolle 
lel. 038-421.18.̂ 8 (fax 4225330) Postbank 3931929 

THEMANIFESTATIE 2002 
op 23 en 24 november 2002 in 'Theothorne', Callunaplein 77 in Dieren 

ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie NVTF 

Thematische tentoonstellingen 
1. Erehof met "internationaal grootgouden en gouden" verzamelingen 
2. Museum voor Communicatie 
3. Internationale wedstrijd EUROTHEMA 2002 met inzendingen uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, 

Luxemburg en Nederland 
4. Nationale wedstrijd in categorie 2 en categorie 3 
5. Eénkader 
6. Jeugdklasse 
7. Open klasse 
8. Propagandaklasse 

Presentaties 
Nationaal Fietsmuseum VELORAMA, Modelspoorclub VELUWE200M, Keep Them Rolling (legervoertuigen), een iconen 
schilder, jazzdansgroep DJAZZLE, collecties van gesteenten en schelpen, een bijzondere verzameling over muziek, enzovoort. 
Bi) elke presentatie wordt een daarmee verwante thematische inzending getoond. 

Allerlei activiteiten voor de jeugd 
Rondleidingen langs de kaders 

Openingstijden 
Zaterdag 23 november van 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 24 november van 10.00 tot 16.00 uur 
Toegangsprijs e 2,50 Jeugd tot en met 12 jaar gratis 
Catalogus € 5,00 

Handelaren thematische filatelie 
Taxaties van verzamelingen 

Lid worden van de NVTF ? 
Inlichtingen: Tel. 0299-425078 
e-mail: struik.p@planet.nl 
internet: www.nvtf.nl 

mailto:info@espa-veiIing.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl
mailto:struik.p@planet.nl
http://www.nvtf.nl


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(5)CHELL0.NL 

BRIEVENBUSSEN OP 
DE KANAALEILANDEN 
Atnphilex 2002 stond in 
het teken van het jubi
leum '150 jaar postzegels 
in Nederland'. Een aan
verwant jubileum vieren 
ze dit jaar op sommige 
Kanaaleilanden. Een 
voorbeeld trof u al aan in 
de rubriek 'Nieuwe uit
giften' van mei jl.: op 
bladzijde 389 stond een 
afbeelding van het blokje 
'150 jaar brievenbussen' 
van Guernsey, een leuke 
aanwinst voor het thema 
'Brievenbussen'. Verza
melaars van dit thema 
kunnen hun geluk trou
wens niet op, want Jersey 
pakt op 23 november ter 
gelegenheid van hetzelf
de jubileum uit met een 
serie van zes zegels plus 
een velletje. Uit de infor
matie van beide postad-
ministraties blijkt trou-

^ wens dat een en dezelfde 
= figuur de hand had in de 
^ plaatsing van de eerste 
^ brievenbus op Guernsey 
<= en Jersey: Anthony Trol-
^ lope, die zich in die tijd 
^ bezig hield met de post-
^ geschiedenis van de Brit-
5 se eilanden. De eerste 
=; vier brievenbussen op 

Guernsey werden op 23 
OAI november 1852 geplaatst, 
" " " namelijk op Dauid Place, 

New Street, Cheapside en St. 
Clement's Road; twee ervan 
vinden we terug in de uit
gifte van 23 november. 

Interessant is dat in de 
serie verschillende typen 
brievenbussen zijn afge
beeld. Op de zegel van 
23 p. is dat een 'losstaan
de' brievenbus (Central 
Market), maar de brieven
bus (Colombene) op die 
van 29 p. is ingebouwd in 
de muur van een gebouw, 
net als de bus op de zegel 
van 38 p. (St. Clement's In
ner Road). Heel apart is de 
mobiele scheepsbrieven-
bus (Jersey-St. Malo) op de 
zegel van 40 p. De bus op 
de zegel van 47 p. stond 
in 1952 op de Parade. Van 
de bussen op de zegel van 
68 p. worden helaas al
leen het bouwjaar (2000) 
en de plaats (La Collette) 
vermeld. 
Het velletje met de eerste 
bus uit 1852 op Dauid 
Place is heel mooi; vooral 
door de kleding van de 
afgebeelde figuren ademt 
het helemaal de sfeer uit 
die tijd. Maar verzame
laars van dit thema: op
gelet! De bus op de zegel 
van £ 2.- is rood, terwijl 
de zegel van z^h p uit 
1974 met daarop dezelfde 
brievenbus groen is. 
Klopt dat? Dat klopt. Er is 
namelijk een foutje ge
maakt. Tot 1874 hadden 
de brievenbussen in het 
Verenigd Koninkrijk in
derdaad een groene 
kleur, maar daarna kre
gen ze de bekende rode 
'postkleur'. Daardoor is 

de ontwerper waarschijn
lijk op het verkeerde 
(kleur) spoor gezet. 

HET HART VAN DE 
VUURTOREN 
Hoewel het thema 'Vuur
torens' de laatste maan
den herhaaldelijk aan 
bod is gekomen, is er 
toch weer alle aanleiding 
dat nog eens te doen. De 
serie Alderney Lyhts die 
Guernsey Post op 30 juli 
uitgafis namelijk in die 
zin bijzonder dat er geen 
afbeeldingen van de to
rens op te zien zijn, maar 
foto's van het vuurtoren-
licht zélf- zeg maar het 
'hart' van een vuurtoren -
en dat dan door de eeu
wen heen. Het gaat om 
de Les Casques-vuurtoren 
op Alderney. De toren 
werd eerder afgebeeld op 
een zegel van 6 p. uit 
1976 (serie 'Vuurtorens 
van Guernsey'). De nu 
verschenen reeks van vijf 
werd uitgegeven omdat 
de toren vijftig jaar gele
den werd geèlektrifi-
ceerd. 
De naam van deze toren 
verwijst naar de gevaarlij
ke verzamehng rotsen die 
bekend staan als Les Cas-
qucts. De vele schipbreu
ken waren voor een 
groepje scheepseigena
ren aanleiding om de ei
genaar van het rif, Tho
mas Le Cocq, te vragen er 
een vuurtoren te bouwen. 

Ze waren bereid voor de 
veilige doortocht van hun 
schepen een halfpenny per 
ton vracht te betalen. Le 
Cocq kreeg toestemming 
voor drie afzonderlijke 
vuurtorens - St. Peter, St. 
Thomas en Donjon - die 
van boven gezien een 
driehoek vormen. De ze
gels brengen de techni
sche ontwikkelingvan 
het vuurtorenlicht in 
beeld en dat maakt dat de 
serie een aantrekkelijke 
aanvulling voor dit thema 
vormt. 
De zegel van 22 p. laat 
zien hoe in 1752 een met 
kolen gestookt vuur voor 
de verlichting zorgde. 
Vuurtorenwachters had
den destijds wel iets an
ders te doen dan naar een 
computerscherm kijken! 
De oliebranders uit 1779 
waren al een forse voor
uitgang (27 p.). De 
Fransman Aimé Argand 
ontwikkelde een systeem 
dat voor een regelmatig 
brandende vlam zorgde 
en dat minder rook ver
oorzaakte: deAr^and-
lamp. Ook bedacht hij de 
metalen reflectoren die 
tot op de dag van vandaag 
nog worden gebruikt 
(36 p., 1790). Een rond
draaiende versie uit 1818 
(45 p.) en de elektrificatie 

van het licht in 1952 
(65 p.) ronden de reeks 
af 

WATERSNOOD EN 
FILATELIE 
De televisie liet ons in au
gustus zien welke ramp
zalige gevolgen de aan
houdende en overvloedi
ge regenval in Tsjechië en 
Duitsland had. Vooral 
Dresden werd zwaar ge
troffen. De beelden van 
de ondergelopen be
roemde Semperoper deden 
een filatelistisch belletje 
rinkelen: in mijn collectie 
thematische poststukken 
moest een envelop zitten 
met daarop het blokje uit 
1985 dat de DDR uitgaf 
om de heropening van 
het herstelde operage
bouw te vieren. Dresden 
werd in februari 1945 zó 
zwaar gebombardeerd 
dat van de stad slechts 
een puinhoop restte. De 
datum op het onderste 
deel van het blokje (13. 
Februar 1945) verwijst 
naar het bommengeweld. 
De Semperoper uit 1841 be
hoorde tot de gebouwen 
die na de hereniging van 
Duitsland werden her
steld of gerestaureerd. 
Door de recente waters
nood dreigde de geschie
denis zich te herhalen. 
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De zware regenval staat 
overigens niet op zich
zelf. Het weer is al jaren 
aan het veranderen en het 
aantal natuurrampen 
neemt toe. In dit verband 
wijs ik speciaal op de the
matische collectie 'Na
tuurrampen' die Nel 
Roos-'t Hart uit Borculo 
voor haar overlijden in
ternationaal tentoonstel
de. Er dient zich nu dus 
een nieuwe invalshoek 
voor dat thema aan. Het 
onderwerp 'Natuurram
pen' kan zowel breed als 
smal worden uitgewerkt; 
het is een thema dat een 
typisch Nederlandse 'in
breng' mogelijk maakt -
en dan denk ik nog niet 
eens aan de waters
noodramp van 1953, 
maar vooral aan de wa
teroverlast die de Maas 

en de Rijn veroorzaken. 
Wie een nieuwe themati
sche uitdaging zoekt kan 
zich dus door de actuele 
ontwikkelingen laten in
spireren! 

RAUMA: GOED VOOR 
HOUT EN KANT 
In de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' (mei, bladzijde 
388) werd bij Finland een 
velletje afgebeeld dat een 
beeld geeft van de oude 
binnenstad van Rauma. 
Het stadsdeel omvat on
geveer zeshonderd hou
ten gebouwen en dat ver
klaart waarom het op de 
werelderfgoedlijst van de 
Unesco is geplaatst. Tot 
de trekpleisters behoort 
het Rauma Museum, dat 
gevestigd is in het oude, 
in 1776 gebouwde stad
huis. Het museum, dat 
een collectie van 600 
soorten kant bezit, is af
gebeeld op het velletje. 
Het blokje kan dus zowel 
voor het thema 'hout' als 
voor het thema 'kant' 
worden gebruikt. De 
'kantgeschiedenis' van 

de stad gaat terug tot de 
achttiende eeuw, toen dit 
product van Rauma inter
nationale bekendheid ge
noot. Rauma koestert 
zijn reputatie als kant-
stad nog steeds, mede 
dankzij een jaarlijkse 
Kantweek (juli) en de 
Zwarte-Kantnacht. 

GASTRONOMIE IN 
ZWEDEN 
De hobby 'lekker eten en 
drinken' wordt niet al
leen in België en Frank
rijk beoefend. Een op 29 
augustus uitgegeven se
rie van zes zegels maakt 
duidelijk dat ook de gas
tronomie in Zweden een 
belangrijke functie ver
vult. De culinaire presta
ties van zeven Zweden 
worden met deze emissie 
geëerd. 

Op de eerste zegel zien 
we Charles Emil Hagdahl 
(1809-1897) en Cajsa Warg 
(1703-1769); ze stonden 
in achttiende en negen
tiende eeuw aan de wieg 
van de Zweedse fijne 
kookkunst. De arts Hag-
dahl schreef een boek on
der de titel 'De kook
kunst als wetenschap en 
kunst, met speciale aan
dacht voor de eisen van 
de huishouding en de ge
zondheidsleer'. Zijn ge
structureerde en weten
schappelijke benadering 
van de gastronomie was 
baanbrekend. Warg 
schreef als huishoudster 
het in 1755 verschenen 
kookboek 'Handleiding 
in de huishouding voor 
jonge vrouwspersonen'. 
De vriendelijke dame op 
de tweede zegel is kook
boekenschrijfster Marit 
'Hiram' Huldt (geb. 1912), 
die als eerste vrouw tot 
lid van de Zweedse Gas
tronomische Academie 
werd gekozen. 
Tore Wretman (geb. 1916), 
afgebeeld op de derde ze

gel, behoort tot de be
kendste personen uit de 
Zweedse restaurantwe-
reld. Hij mag zich 'ko
ninklijk hofleverancier' 
noemen, is sinds 1986 
eredoctor aan de Univer
siteit van Umeä. 
Hij exploiteerde in Stock
holm de legendarische 
restaurants Riche en Ope-
rakällaren en introduceer
de er de nieuwe Franse 
keuken, vernieuwde de 
Zweedse restaurantcul-
tuur en mag wellicht als 
de belangrijkste pleitbe
zorger van de Zweedse 
burgermanskost worden 
beschouwd. 
Op de onderste rij zijn de 
drie bekendste, nu nog 
actieve Zweedse meester-
koks afgebeeld. Leif Man-
nerström is eigenaar van 
het vis- en schaaldieren-

restaurant Slómagasimt in 
Gotenburg en schreef 
een aantal kookboeken. 
Meesterkok Gert Klötzke is 
op de tweede zegel voor 
een groep van elf koks 
geplaatst: hij is coach van 
het Zweedse koksteam. 
Deze culinair ambassa
deur van Zweden - tevens 
professor in de gastrono
mie aan de Universiteit 
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van Umeä - heeft een aan
tal kookboeken geschre
ven. Klötzke exploiteert 
bovendien het Högbo 
Brukshotell bij Sandviken, 
waar vooral wildgerech
ten op de kaart staan. 
Nummer drie. Christer 
Linflström, is eigenaar van 
Edsbacka Krofl, het enige 
Zweedse restaurant dat 
twee sterren in de Guide 
Roufle (de vroegere Mi-
chelingids) heeft. Ook hij 
schrijft kookboeken en 
ook hij fungeert als culi
nair ambassadeur van 
Zweden. 
De laatste jaren versche
nen er ook in ander lan
den series met afbeeldin
gen van buitenlandse ge
rechten, bijvoorbeeld 
Cyprus, Zuid-Korea, 
Nieuw-Zeeland (zie hier
onder) en Portugal. 

Thematisch kan het the
ma 'dagelijks eten' breed 
worden uitgewerkt, zoals 
bleek in het artikel Weet 
watje eet - ook in de maand 
december... en zoek naar de 
balans tussen 'lekker' en 'ge
zond' (Filatelie van de
cember 2000). 

ONDERZOEK 
VAN DE ZEE 
De International Council Jor 
the Exploration o/the Sea 
(ICES) viert dit jaar zijn 
honderdjarig bestaan. 
Het jubileumcongres van 
de ICES werd van i tot 8 
oktober in Kopenhagen 
gehouden en dat was 
voor de Deense PTT aan
leiding om er op 25 sep
tember filatelistische 
aandacht aan te beste

den. Behalve de uitgifte 
van twee jubileumzegels 
leverde dat ook nog een 
velletje op, een formule 
die Denemarken gere
geld toepast. 
Omdat ook de Faeröer en 
Groenland op vergelijk
bare wijze aandacht aan 
het jubileum schenken, is 
er een zogenoemd Special 
Pack samengesteld dat de 
velletjes van de drie lan
den bevat. Op de velletjes 
zijn steeds de afbeeldin
gen op de zegels van de 
beide andere landen 
'meegenomen'. Het gaat 
om niet meer dan hebbe
dingetjes, want van enige 
thematische meerwaarde 
is geen sprake. Verzame
laars zullen genoeg heb
ben aan de drie losse se
ries, die overigens niet al
leen interessant zijn voor 
het thema 'Vissen', maar 
ook voor de onderwerpen 
'Schepen' en 'Vuurto
rens' - al met al dus een 
thematisch aantrekkelijk 
trio. 

Denemarken 
Op de Deense zegel van 
4 k. zien we het onder-
zoeksschip Dana, het vier
de schip alweer dat deze 
naam draagt. De eerste 
Dana was een schoener 
met vier masten en deed 
dienst in 1920 en 1921. De 
tweede was een Britse 
stoomtrawler, die in 1921 
door de Deense staat 
werd gekocht; het schip 
ging in 1935 na een aan
varing op zee verloren. De 
derde Dana kwam gereed 
in 1938 en deed dienst tot 
1977. De huidige Dana 
werd in februari 1981 in 
gebruik genomen. 

De Dana is in beheer bij 
het Deens Instituut voor 
Visserijonderzoek in 
Hirtshals; dat verklaart 
waarom op de zegel van 
10.50 k. de vuurtoren van 



die plaats is afgebeeld. 
De bouw ervan begon in 
1859; vier jaar later was 
het bouwwerk voltooid. 
De 35 meter hoge toren is 
gebouwd op de top van 
de Stenbjcrfl ten zuidwes
ten van de stad en de ha
ven van Hirtshals. De 
vuurtoren werd in 1914 
gemoderniseerd door pe-
troleumverlichting te in
stalleren. Elektrische ver
lichting volgde in 1947. 
De vuurtoren werd in 
1973 geautomatiseerd. 
Op de beide zegels 
zwemt een school kabel
jauw (Godus morhua), een 
redelijk vaak op zegels 
afgebeelde vissoort. Ver
zamelaars van het thema 
'Vissen' die ook aandacht 
besteden aan viscon-
sumptie wijs ik graag op 
een zegel die op 15 juli 
door St. Pierre-et-Mi-
quelon werd uitgegeven. 
Daarop is het traditionele 
kabeljauwgerecht Le tiau-
dedcmoruetezien. 

Facrdcr 
De PTT van de Faeröer 
geeft twee zegels van 8 k. 
uit. Behalve hetonder-
zoeksschip Magnus Hei-
nason tonen de zegels 
blauwe wijtingen (Micro-
meisistus poutassou). 

Groenland 
Het onderzoeksschip 
Paamiut, dat afgebeeld is 
op de Groenlandse zegel 
van ig k., dankt zijn 
naam aan de stad met de
zelfde naam. Verder zijn 
op deze zegel drie diep
zeebaarzen (Sebastes tnen-
tella) te zien. 
De zegel van 7 k. toont 
een ijsberg. In de zee 
zwemt een Groenlandse 
haai (Somniosus microcep-
halus). Groenland gaf de 
zegels uit op 21 oktober. 

INTRIGERENDE 
INSECTEN 
De Zwitserse PTT bracht 
op 17 september een se
rie van vier permanente 
zegels met afbeeldingen 
van insecten. Zowel de 
insecten als de zegels zelf 
mogen er zijn. De foto's 
zijn op een manier inge
kaderd die doet denken 
aan ingelijste portretten. 
Op de zegel van 10 r. ver
vult de keizerlibel (Anax 
imperator) de hoofdrol; 
het is een van de indruk
wekkendste libellen die 
de aarde rijk is. Het gaat 
om een ware acrobaat, 
die met een ongelooflijke 
behendigheid en precisie 
snelvliegende insecten in 
de lucht kan vangen, 
daarbij geholpen door 
zijn facetogen. 

de vlinder op de Hoge Ve-
luwe te vinden en in de 
duinen van enkele Wad
deneilanden. 
Het opvallend gekleurde 
insect op de zegel van 
50 r. is Rosalia alpina. Hoe 
de Nederlandse naam 
luidt weet ik niet, maar in 
het Engels heet het insect 
ion^-horn beetle, terwijl ik 
in de Duitstalige Michel-
catalogus de naam Alpen-
boek aantrof 
Op de zegel van 100 r. is 
de zwart-rood gestreepte 
schildwants (Graphosoma 
lineatum) afgebeeld. 

MINERALEN OP 
ZWITSERSE ZEGELS 
We blijven nog even in 
Zwitserland. De Heiveten 
gaven op 17 september 
namelijk ook nog twee 

Een mooie afbeelding 
van de grote parelmoer-
vlinder (Mesoacidalia a^la-
ja) is op de zegel van 20 r. 
te vinden. De vlinder 
komt van Schotland en 
het noorden van Noorwe
gen tot in noordelijk Afri
ka voor en ook van Ier
land tot Japan. Bij ons is 

permanente zegels met 
afbeeldingen van minera
len uit. Su;tss Post ging 
daarbij gedeeltelijk 'op 
herhaling', want het op 
de zegel van 2 f afgebeel
de bergkristal zagen we 
eerder op de zegel van 
40-1-10 r. uit de Pro Patria-
serie van 1958. Bergkris

tal is het meest voorko
mende mineraal; het 
wordt vooral in de Zwit
serse Alpen aangetrof
fen. Het exemplaar op de 
zegel werd in 1963 ge
vonden bij de aanleg van 
een nieuwe weg naar de 
top van de Gotthard-pas 
(kanton Ticino). De vind
plaats. Val Tremola, ligt 
ten zuiden van de top. 
Het kristal heeft kenmer
kende, bruinrode aders 
van titanium-oxyde. 

Op de zegel van 5 f. is ti-
taniet (calciumtitaansili-
caat) te zien. Het mine
raal op de zegel - lengte 

van 48 centimeter - werd 
in 1972 gevonden op de 
Passo del Narèt, op de 
hoogste top van Val Mag-
gia in het kanton Ticino. 
Ik ben weliswaar een vol
strekte leek op dit ter
rein, maar ik het lijkt me 
toch dat de zegels als een 
aanwinst voor het thema 
'Mineralen' mogen wor
den beschouwd. 

VOGELS OP 
IJSLAND 
IJsland geeft op 7 novem
ber twee vogelzegels uit 
die zeker de moeite 
waard zijn. Niet alleen de 
wijze van afbeelden is in
teressant, maar ook het 
feit dat een van de vogels 
nauwelijks op zegel te 
vinden is. 
De tureluur (Tringa teta
nus, behorend tot de Trin-
ga, geslacht Ruiters) op 
de zegel van 50 ISK is een 
bekende waadvogel, die 
al een aantal malen op 
zegels werd afgebeeld. 
Hij is onder andere te 
vinden op de Nederland
se Zomerzegel van 
65+25 c. uit 1984. 
De rosse franjepoot (Pha-
laropus jitlicarius) op de ze
gel van 85 ISK kon ik in 
de catalogus slechts een
maal vinden. 

?fsland 50»°k Msland 85««i 

- :y-. Aff/ti ^ti/*uj, /ff/r*^ 

België • Congo • Rwanda • Burundi • Katanga 
•n spcdol« aanbieding«« van vsrsdillland« londsn 

www.philagodu.be 
Jean-Paul Godu • B.P.10 • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 info@philagodu.be 

TENTOONSTELLING "AMSTERDAM 2002" 
Op zaterdag 2 en zondag 3 november 20()2 wordt de jaarlijkse tentoonstelling 

"Amsterdam 2002" gehouden in het Huygens College, 
2e Constantijn Huygensstraat 31, Amsterdam, nabij het Vondelpark. 

De tentoonstelling wordt gehouden in de categone II en III en de éénkader-klasse. 
Opening: zaterdag van 10.00 uur tot 17 00 uur en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Handelaren zijn aanwezig. Toegang en catalogus zijn gratis. 
Enveloppen Dag van de Postzegel zijn bij ons verknjgbaar. 

Organisatie: Süchting Comité Dag van de Postzegel Amsterdam 

Voor meer informatie: 

eanme de Troye 

T 033-4335231 

F 033-4335255 

E jdtroye® 

brouwer.nl 

) Brouwer Media 

http://www.philagodu.be
mailto:info@philagodu.be
http://brouwer.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenslraot 286-a, 3077 EL RotlBfdam-Usselmonde • Tétefbon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emallBnedenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
AAoandog is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokJoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Veizendkosten €4,50. Rembouts €6,50. Boven €100,-geen verzendoKlea 

WEGENS ENORM SUCCES NOG EENMAAL 
INSTEEKBOEKEN VOOR STUNTPRIJZEN. 

32 BLADEN 64 BLADZIJDEN 
WITTE BLADEN NU € 9,95 

ZWARTE BLADEN NU € 10,95 

WIST U DAT WIJ EEN GROTE VOORRAAD MUNTEN 
HEBBEN WAARONDER OOK EURO MUNTEN, 

ZOALS 10 EN 20 EURO MUNTEN 
VAN VERSCHILLENDE LANDEN. 

PRIJZEN OP AANVRAAG. 

AANBIEDING VAN DE MAAND: 
500gr. MODERNE MISSIE MALYSIA NU € 20,-

KUK OP WWW.BREDENHOF.NL 
VOOR DE KOMPLETE KILOWAAR LUST. 

teMïliï IffiSfeAéil EIS ÉlDöÖplMil 
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 

[iiiKMß@öMi m§M m}\MMmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 125,00 NU 105,00 

9 KILO MISSIE NEDEmAND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

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

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 11,50 27,00 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 16,00 39,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,20 23,80 43,10 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 7,00 16,50 31,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 57,95 v 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 11,00 26,50 50,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2001 15,00 36,50 72,00 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 32,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,35 27,00 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 14,00 33,50 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 41,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,00 28,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 7,00 16,50 31,00 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,60 32,50 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 12,50 31,00 
OOSTENRIJK MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 16,00 38,75 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 12,50 29,50 56,00 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
SPANJE GOEDE MIX MET IETS NIEUW 11,50 27,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 7,50 17,00 32,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 10,00 23,00 44,00 

mailto:emallBnedenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.nl


SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DB ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Polen, loegoslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongari|e, Bulganie, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax: 046451 27 51. Ook rari

teiteni 

Liechtenstein  we buy all mint 
s tamps. Please ask for order now 
the World biggest buying lists 
(postage charge for each list 
US $/Euro 2.00) lurgen Wolff 
S+S GmbH, Flughafenstr. 61, 
D53842 Troisdorf 
Fax: +49 2203371546 or free of any 
charge at www.wolfffsammeln.de 

Kilowaar, 59% herdenkingsze

gels: 50 grams IJsland € 20,; 
n o grams Finland  € 10,, 140 
grams Noorwegen, Denemarken 
of Zweden  € lo , in een brief of 
op gironummer 1624853. Franco 
thuis. Correspond in English 
Lennart Runfors, Godandsgatan 
I, SE602 17 Norrkoping, 
Zweden. Email 
Iennart.runfors€swipnet.se 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest. v.a. nr. i. Bijna alles in 
voorraad. Stuur uw no., ontvang 
mijn prijs. F. Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GVZevenaar. 
Tel./fax: 0316529241 

Postfrisse frankeergeldige 
postzegels van Nederland en 
andere WestEuropese landen 
koopt J.F P Peerenboom. 
Tel 0499475622 

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, t portokosten, giro

rek.: 6868218 Henry Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo. Tel: 0546532 155, email

hkuipers 3(3)hccnet nl 

Ned. + Overzee  Indonesië 

Oost Europa  VN  Zwitserland 

Nieuwtjes gehele wereld. 
Redelijke prijzen. H Sundquest, 
J. Perkstr 39, Papendrecht. Tel. 
0786153386 Email: sund

quest(5)planet nl 

Partijen, groot en klein. Ook 
losse verkoop. Centro Filatehco, 
tel: 0348423885, www.centrofi

latelico.nl 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
WestEuropese landen zonder 
gom koopt P J M. van den 
Düngen. Tel. 0653204122 

cv, Eurocat Europa Inkoop/verkoop 
^ Cept en uitgebreid meelopers 
L^ zegel(s)blokkenvelIenonge

^ tand etc Ook voor uw manco 's 
° en nieuwtjes Tel: 0180520069 I 
^ fax: 0180523342 
° Email pluiimpies@)hotmail.com 

Duitsland: 2001 pfr € 90 gest 
€ 65. 85 versch , vanaf 2000 tot 
heden voor € lO; 450 versch 
vanaf jan. 90 heden € 45 Gratis 
serie 554/7 pfr Giro 5312882. 
VerseveldBoschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. Finse 
euromuntenset € 20 Alleen de i 
en 2ct € 5. Prijslijst Duitsl. 

tio 
Nederland postfris v.a. 35%. 

Nederland gebruikt v.a. 32%. 
Tevens België. T. van Wijck, 
tel.: 0115622474 

32e Gr. Veiling Onder de 
Loupe Noordwijk info 
0713610123 ofwww.onderde

loupe.nl 1112002 

Engeland klassiek gest. (plaatnr.) 
machin cyl, blocks postfr. 
F Stavastfax 0455640687, 
email frenske@)freeler.nl 

Mijn prijs' Roemenië 0 ® , post

fris Michel, 1858  2002 en euro's 
prijsl. graüs. Dan, O P 4 8  CP27, 
Boekarest, Roemenie 

T.k. WWF voor al u w nieuw

tjes, manco's . W. de Pender, 
Hr. Ottostr 21, Gorinchem. 
Tel : 0183623357. 
Email: wilcow w.fi^^planet.nl 

Duits land: 85 versch. vanaf 
2000 tot heden voor € 10 giro 
5312882 Verseveld Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP Zevenaar, 
tel: 0316343537. Euromunten: 
12 landen compl. UNC € 125 
incl. aangetekend Finland com

pleet € 16 Alleen de i en 2ct € 5 
Fmland Triple set 19992001 € 
175 Rii set in man € 45. Bestel. 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N L. o CH. Fr. Eet V.a. 3 5 % J 
Romkens, tel.: 045546 28 94 

Jaarlijkse ruildag Zeewolde op 
26 okt De Sfinx, Flevoweg 69, 
van 1017 uur Tafels te huur, 
schriftelijke veiling; kavelhjst op 
aanvraag. Inl. 0365298126 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www.flevolacus.nl, steeds 

wisselend aanbod, Flohil, 
0651386306 

Nieuwtjes: West Europese landen 
o a Engeland, Duitsland enz. 
Alles nominaal + 10% Ned. 
Antillen, Aruba, een redelijke 
prijs. H . 0 . Landegent, Jupiter 
107,1115 TL Duivendrecht. 
Tel.: 0206993179 

Verzamelt u Spanje e n / o f 
Portugal met of zonder 
kolomen, geef u dan op voor de 
postzegelrondzendingen "Iberia". 
L Persoon, Breedstraat 163, 
2513 VT Den Haag. 
T e l : 0703627171 

Indonesië. Profdrukken & varië

teiten Prijzen vanaf € 0,75 Lijst 
op aanvraag. J. Rotmans, 
Bredevoorde 106, 3085 TD 
Rotterdam. 

Ned. Antillen NVPN 2001375 
1948 2001 21138 m pi. Rest 
p.fris in 2 luxe davo's cat ruim 
€ 2500,=. Tel.: bod min. € 500,=. 
0255518582 

Via mijn Duitse vriend: 
Hongarij'e Michel no. i tot 4600 
®® en o Polen 0 ® en o de jaren 
19001990. Plm. 2 5 % Michel 
J.G. Prinsen, Lehestr. 12, 7641 VR 
Wierden. Tel./fax: 0546573379. 

Ruilbox Procincievelletjes. 
www.postzegelen nl Nog veel 
meer Uw bezoek waard. 
0118603292 

Ned. kinderbedank (ook gevr) 
maxi krt. FDC postfris. Autbj. 
Combin. J. Laman Trip, 

tel.: 0499474163 

Te koop: Australië 17 jaaniitgav. 
Postfris in alb. 1984 € 19999 + 
1981.Vr.pr. € 510,= Tel. 
0104747192 

Rondzendboekjes voor rond

zenddiensten. J. v.d. Meer, 
tel.: 05611 

Poststukken, briefkaarten 
vanaf 1840, effecten, rekeningen 
enz. J. Briggeman, kantelenweg 
70, 3233 RD Oostvoorne. 
Tel./fax: 0181485036 

Duitsland: ETB's 1974/2001 in 
20 luxe DBPalbums, €1615, . 
P. van Wijk, R'dam 0104210839 

Postz. Verz. / partij w o . Ver. 
Europa Duizenden zegels 
€ 60, Smit. Tel. 0512382144 

650 verschillende Europa € 5,= 
m bnef of giro 3330084. 
G Boetzke, Baronihof 100, 
570g HB Helmond 

7000 PDC Ned. nr. 56285. Cat. 
E. 18000. Partij Rep.Sur. '7590 
cat E 9100. T.e.a.b. Jansen, tel.

0703644758 

GEVRAAGD 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop H M 
van Dijk, tel. 0553660475 

In en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collecties. 
M. Breedt Bruijn, 
tel 0334946980 of0614679827 
(Leusden). 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig W J Manssen. 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk. Tel. 0341417980. 

Plaatetsi ngn u mmers 
Koop/ruil H.T Hospers, 
Bmnenhorst 10, 7909 CM 
Hoogeveen. Inl: 0528268642 

Poststukken met WOU censuur, 
Curasao en Aruba ook aangete

kende stukken ned. Antillen 
B. Smit, Holbeinstr. 35,1077 VL 
Amsterdam 

Herinneringsmapje nr, 2 
Skutjessilen en collectcards nr. 2 
Davo H.H.J Otten, Nijmegen 
0243778781, 

Blokken en veldelen 18761894 
voor studie en event, opname in 
standaardwerk van deze emissie 
Koop of alleen ter inzage. Ook 
postspaarboekjes. L Zabel, 
leplaan 12, 2951CB Alblasserdam. 
Tel : 0786912659. Email 
l.zabeI(3)zonnet.nl 

Kunt u mij iets vertellen over de 
allerprilste postbezorging m 
Almen (Gem. Gorssel)' ' 
W Hoitslag, Blauwedijk 11, 
7218 BJ Almen 

Provincievelletjes: zoek: Fries l , 
Drente; Nrd.Holland, Overijssel. 
Heb: alle andere provincies. Wie 
helpt me? 
F Ghi)ben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar, 
lel/fax. 0316529241 

Stuur 150 postz. Azië, Afrika, 
Estland, Letland, Litouwen 
200 Europa ret " 
R.Schoenmaekers, 
Humscovenderveld 67, 
6231 HX Meerssen 

Verzameling Br.India, India en 
Roofstaen Th. Wilms, 
P. Breughelstr. 28, 5702 XJ 
Helmond. Tel.: 0492535166 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld Gratis taxatie, vlot afge

handeld W. V d. Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel. 0703272108 

Postfrische ältere Motive: gros

se illustrierte Liste 2003 graüs. 
W&K Schaetzle AG., PF 337, 
GH8832 Wollerau. 
Fax: 004117848059. Email: 
w.k.schaetzle.ag@bluewin.ch 

Aangetekend Nederland veld

post, Deutsche Dienstpost, 
Niederlande Napo post. 
Molenaar, Rohofetraat 66,7605 AW 
Aimeio. Tel ■ 0546815959 

Filatelie ver. Novipost Nijmegen 
zoekt voor haar 600 leden tellen

de rondzenddienst goede boek

jes. Roulatie i ä 2 jaar. 
Afrekening per jaar eind seizoen. 
Zpostweg37, 6523 KRNijmgen. 
Tel. 0243221596 

651 verzamelaar vraagt verzame

ling USA te kooop. Ik kom bij u 
thuis. Houtman Tel 0334621819 

Cept Ver Europa compleet 
€ 3800,=. Portugal 1945 2001 
€ 1700,=. Monaco 1946 2001 
€ 1700,=. Liechtenstein 1940 
2001 € 800,= C. Cruyssen. 
0181624635 of 0629227782 

DIVERSEN 

www aephilatehe.nl Voor 
betaalbare prijzen van 
Nederland + O.R. Geen internet, 
dan 0105222914. 

Israël: gratis prijshjst en verzor

ging van abonnementen . Inl. 
A. Bouwense, tel: 0113212 762, 

email: a.bouwense^wolmail .nl 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en Gebieden. Blad, meetings, 
veiling, rondzending, bieb. 
Bel 070386 02 32, zie 
www.sgbritannia.nl see you' 

Ruilen provincievelletje 
Flevoland nr. 12 voor nr i, 2, 4, 
5, 6, 9, II . A. denHar tog . 
Tel. 0235422705 

Op zat. 26 okt. IS er weer een 
open dag bij pzh Gilze met 
partijen Los uitzoeken € 0 , 0 5 . 
Hoeksemmariweg25, Bavel. 
T.K. Los 0182342389 

Ruilen. Prov vellen. Flevoland + 
Overijssel voor Friesl. Drenthe. 
Zeeland + N.H tel.:0320221895 

Skandinavië 1050 versch. (incl. 
Ijsland) € 27,50. P.Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best. 
Giro: 1324692 

Stuur 150 versch. Finland. U ont

vangt 300 versch. wereld. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. 

Nat. postzegel en postst . 
beurs. Zat. 26 okt. van 1017 uur 
Toegang gratis. "De Koepel", 
Kapitteiweg 399A, Hilversum. 
Fil.Ver. Hilversum en omstreken. 
Inlichtingen. Tel : 0365304354 

Politie op postzegels . 
W Hogendoom Tel 0715418741 
of acp hogendoorn@hetnet nl 

Postzegels enz. koop, verkoop 
of ruilen. Stockmann, Zevenaar. 
0316526265 

Post en postwaardestukken 
van Oosterhout N.B. tot 1950 
A Berkhoudt, Lod.Nap.laan 57, 
4904 LG Oosterhout. 
Tel. 0162429154 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. Marmo 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendingen. Inl. L v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 2518 GV 
Den Haag, tel. 0703460328 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Postzegels 

W . van der Bijl 

ti±=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.wolfff-sammeln.de
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.flevolacus.nl
http://www.postzegelen
http://1981.Vr.pr
mailto:w.k.schaetzle.ag@bluewin.ch
http://aephilatehe.nl
http://www.sgbritannia.nl


NEDERLAND BLOKKEN & VELLEN 
Wereldwijd is het verzamelen van blokken en velletjes een enorme rage De posterijen van veel landen brengen met grote regelmaat 
allerlei bijzondere blokjes en velletjes uit Nederland is vooral bekend om zijn kinderblokjes en smds de laatste jaren verschijnen er ook 
leuke mini-velletjes met 1 of 2 zegels Voorts zijn er smds 1993 ook de zgn 'kleine vellen' van 10 of soms 20 zegels Al met al leek 
het ons leuk om alle blokken en vellen eens onder uw aandacht te brengen In de NVPH-speciaalcatalogus, editie 2003, is eveneens 
een lijst van velletjes opgenomen (blz 400/401) 

LEGIOENBLOKKEN 
Cat nrs 402-403 B 

Luxe postfrisse 
blokken(2) 

onze prijs € 1 9 4 , 0 0 

KINDERBLOKKEN 
Luxe postfrisse 
blokken en 
uiterst voordelig 
geprijsd ' 

1fii^0^ 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

(nr 854) 
(nr 875) 
(nr 899) 
(nr917) 
(nr 937) 
(nr 983) 
(nr 1001) 
(nr 1024) 
(nr 1042) 
(nr1063) 
(nr1083) 
(nr1107) 
(nr 1150) 
(nr 1171) 
(nr 1190) 
(nr 1214) 
(nr 1236) 
(nr 1279) 

23 00 
2 40 
4 50 
7 00 
8 00 
14 00 
9 50 
6 50 
8 00 
4 00 
3 00 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 

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

(nr 1299) 
(nr 1320) 
(nr 1344) 
(nr 1366) 
(nr1390) 
(nr 1418) 
(nr 1438) 
(nr 1460) 
(nr1486) 
(nr 1541) 
(nr1578) 
(nr1627) 
(nr1661) 
(nr 1701) 
(nrl739) 
(nr1787) 
(nr 1855) 
(nr 1930) 

3 00 
3 75 
3 40 
3 50 
3 50 
3 50 
3,50 
4,00 
4 75 
4 50 
5,50 
5 50 
5,50 
5 50 
6,50 
8 00 
8,00 
6 00 

SPECIAL I 
Alle kinderblokken 1965 t/m 1979 
(15 stuks) meen koop 

nu voor 86,50 

SPECIAL II 
Alle kinderblokken 1980 t/m 2000 
(21 stuks) in een koop nu vi 89,50 

AMPHILEX BLOKKEN 1967 
De veel gevraagde tentoonstellingsblokken 
Cal nrs 886/888 

luxe postfns 6 8 , 5 0 

PROVINCIEVELLETJES 
Friesland 
Drenthe 
Noord Holland 
Gelderland 
Noord Brabant 
Groningen 
Zuid Holland 
Utrecht 
Limburg 

nr 10 Overijssel 
nr 11 Zeeland 
nr 12 Flevoland 

nr 1 
nr2 
nr 3 
nr4 
nr5 
nr 6 
nr7 
nr8 
nr9 

€ 20,00 
€23 00 
€22 00 
€ 15 00 
€ 13 00 
€14 00 
€ 10 00 
€ 10 00 
€ 15 00 
€ 12 00 
€27 00 
€ 16 00 

SPECIAL VII 
Alle 12 provincievellen in een koop 

nu voor 179,-

Alle blokken en vellen zijn ook los 
te bestellen 

GELEGENHEIDS BLOKKEN 

1966 icem (nr858) 
1977 amphilex (nrll41) 
1978 rode kmis(nr 1164) 
1981 lOOj PTT(nrl223) 
1984 filacento (nrl313) 
1988filacept (iirl414) 
1992 olympiadc(nr 1517) 
1993 milieu (nrl556) 
1994mlieu (nrl604) 
1994 fepapost (nrl623) 
1995 milieu (nrl652) 
1996 vermeer 
1996 milieu 
1996 strips 

(nrl667) 
(nrl671) 
(nr 1677) 

3 00 
1 00 
1 50 
125 
2 50 
3 75 
3 25 
2 75 
2 75 
3 75 
2 75 
3 50 
2 75 
2 00 

1997 milieu ( i i r l7 l3) 
1997 strips (n r l7 i5 ) 
1998g koets (nrl778) 
1998 strip (nr 1782) 
1999 strip (nrl839) 
1999 200] Post(ml841) 
2000karelV (nr 1877) 
2000 strip (nrl923) 
2000 150j postz(nr 1926) 
2001 vnjwill (nrl968) 
2001 euwe (nr 1969) 
2001 150j postz(nr2010) 
2001 kvgo ( n r 2 0 l l ) 

2 50 
2 25 
2 25 
2 25 
2 75 
5 50 
2 00 
1 75 
1 65 
1 50 
1 75 
1 70 
1 70 

SPECIAL III 
Alle gelegenheidsblokken 1966 t/m 2001 
(27 stuks) in een koop 

nu voor 52,50 

ZOMERBLOKKEN 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

zomer 
zomer 
zomer 
zomer 
zomer 
zomer 
zomer 

(nr 1642) 
(nr 1676) 
(nr 1719) 
(nr 1760) 
(nr 1821) 
(nr 1893) 
(nr 1973) 

7 00 
6,25 
6,50 
6,50 
7,50 
8,00 
7 00 

S P E C I A L IV 
Set van alle zomerblokken 1995 t/m 2001 
(7 stuks) in een koop 

nu voor 44,50 

KLEINE VELLEN 
Het populaire verzamelgebied van dit moment ' 
Luxe postfrisse velletjes 

1993 wenszegels 
1993 tien voor uw brieven 
1995 tien voor europa 
1995 sterrenbeeld 
1996 verhuis 70 cent 
1996 vakantie 

(nr 1546/47) 
(nr 1571/72) 
(nrl630) 
(nr 1646) 
(nrl672) 
(nrl678) 

5 50 
6 25 

13 50 
24 00 
39 50 
39 50 

1996 ten for your friends 
1996 sesamstraat kaart 
1996 sesamstraat brief 
1997 sesamstraat post 
1997 verhuis 80 cent 
1997 verrassing 
1997 suske en wiskc 
1997 tien voor je kaart 
1997 verjaardag 
1997 vakantiegroeten 
1997 jongerentrend 
1997 geboortezegel 
1998 prioritypost 
1998 prioritypost 
1998 huwelijk 
1998 fc knudde 
1998 groeten uit Nederland 
1998 creatief 
1998 beste vrienden 
1999 hen uit de kunst 
1999 vijf van rembrandt 
1999 tien voor uw brieven 
1999 hoogtepunten 20e eeuw(nr 
2000 lOx gefeliciteerd (nr 
2000 200 j rijksmuseum (nr 
2000 nachtwacht 5x 100 et (nr 
2000 nachtwacht 5x 110 et (nr 
2000 nederl Landschap (nr 
2000 sail (nr 
2000 strip (nr 

1681) 
1692) 
1693) 
1693) 
1706) 
1709) 
1714) 
1720) 
1721) 
1727) 
1733) 
1735) 
1747) 
1748) 
1756) 
1763) 
1766) 
1773/77) 
1779) 
1826/35) 
1836) 
1837) 
1842/52) 
1878/87) 
1894/03) 
1904) 
1907) 
1908) 
1909/18) 
1919/20) 

9,00 
24,50 
24 50 
10,00 
17 00 

6 00 
6 00 
6 50 
6 50 
6,50 
6,50 
6,50 
4,00 
6,00 
6 50 
7 00 
6 50 

10 00 
6 50 
8 75 
6 00 
7 00 

14 00 
8 75 
9 00 
6 00 
6 25 
6 50 
9 50 
6 50 

SPECIAL V 
Set 
(36 

van alle kleine vellen 1993 t/m 2000 
stuks) in een koop 

nu voor 339,-

KERSTVELLEN 
1988 (nr 1419) 
1989 (nr 1439) 
1990 (nrl461) 
1991 (nrl487) 
1992 (nr 1542 43) 
1993 (nr 1579 80) 
1994 (nr 1628/29) 
1995 (nr 1662 63) 
1996 (nr 1702/05) 
1997 (nr 1740/45) 
1998 (nr 1788 07) 
1999 (nr 1856/75) 

11 00 
12 00 
9 00 
9 00 
9 50 
9 50 
9 50 
9 50 
9 50 
9 50 
9 50 
9 50 

2000 (nrl931 50) 
2001 (nr 2014 33) 

9 50 
10 00 

SPECIAL VI 
Alle kerstvellen 1988 t/m 2001 
(14 stuks) in een koop 

nu voor 129,-
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