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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
internationaal het best georiënteerd 

De vondst van 2002 

DE DECIMA BRIEF 
(Oudste Nederlandse (Westerse) enclave in Azië) 

Complete V.O.C, brief uit 1803 van het eiland Decima (Japan) met 5 STUIVER stempel. 
Er zijn 2 brieven van Decima bekend. Dit is zowel het oudste als het mooiste exemplaar. 

EEN HISTORISCH STUK VOOR MUSEUM EN VERZAMELAAR. Taxatie € 22.500,-

Ook U kunt voor deze 

veiling van 6 t/m 10 maart 
dagelijks inzenden. 

Wij zijn aanwezig met een stand op 

PHILEURO 2002 te Brussel van 6 t/m 8 December 
voor inzendingen en gratis taxaties van uw collectie en/of doubletten. 

het goede moment om uw collectie 
internationaal te laten veilen 

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. ^ ^ ^ 
Beëdigd makelaars/taxateurs. ^^^ 

Inzendingen dagelijks. ^̂ jEiHS^̂  
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp ÜJ 

Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl


INKOO? VAN I4W F03TZL(^EJL3 

IK Koop alle pospfrisse posPzegels, MoKKen en vellePjes van: 

- Nederland - België - Lu^ewlpurg - LlechPensPeln - Monaco - TorPugal - Europa OfJPT-

BLL hljvoorfpeeld voorde hoogsPe dagprijs van een verzameling Europa OLTTI TrijsgaranPlel 

IK Koop ooK alle andere posPzegels, HoKKen, velleP/es, posPzegelheK/es, eersPedagenveloppen en 
andere speciale verzamigek'leden van alle landen en moPleven de hele wereld, 

Door een Poenewend gek>reK (^an goede Poeleveranclers Ipen IK op zoeK naar Kleine en groPe collecPles 
en verzamelingen, ohJecPen en resPanPen, voorde ulPwerKIng en rechPsPreeKse doorverKoop aan 
venamlaars en InPernaPlonale keleggers, 

IK garandeer u op papier de alMesPe prijs die u van een inPerwedlair KunP Krijgen. IK Kam u op 
verzoeK de kesPe referenPles versPreKKen. IK werK ooK samn mP enKele Ipeëdlgd waKelaars en 
Pay^aPeurs, erKende commissionairs en slechPs enKele eclfp keProuwi^are posPzegelveilingen. 

Aan wie verKoopP u posPzegels? ^ 

hel 24 uur per dag 010-51 20/^45 
Mail naar mj. a. Pierolff%philaposP. nl 
faK 24 uur per dag 010-5121090 
InPerneP adres www.philaposP.nl 

MeP vriendeIjjK groep, 

MaPhieuJ.A, Tierolff 

?.3, CorrecPe afwlKKeling mePdocumenP. AfwiKKelingperli>anK, giro, conPanP of hanKcheqiiel 
LegiPimaPie is nieP vrIjHjjvendI IK Koop uiPslulPend maPeriaal meP een l?eProuwl?are achPergrond. 

http://www.philaposP.nl


TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

EUROPA - CEPT (POSTFRIS) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES. 

Comp 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 

lete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein) 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp.Andorra) 
50 zegels 
49 zegels + 1 blokje 
50 zegels + 1 blokje 
58 zegels + 1 blokje 
61 zegels + 2 blokjes 
65 zegels + 2 blokjes 
68 zegels + 2 blokjes 
67 zegels + 2 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
71 zegels + 6 blokjes 
71 zegels + 5 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
74 zegels + 4 blokjes 
77 zegels + 5 blokjes 
78 zegels + 4 blokjes 
81 zegels + 4 blokjes 
85 zegels + 5 blokjes 
80 zegels + 5 blokjes 
87 zegels + 5 blokjes 
94 zegels + 13 blokjes 
94 zegels + 14 blokjes *=• 
(** met blok 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 

1991 

1992 

Azoren € 9.-
Madeira € 9.-
Monaco € U . 
Portugal € 9.50 
Azoren € 9.50 
Madeira € 9.50 
Monaco € M.
Portugal € 10.-
Azoren € 10.-
Madeira € 1 O.
Monaco € 14.50 
Portugal € 12.50 
S Marino € 10.-
Azoren € 1 O.
Cyprus * € 6.50 
Madeira € 1 O.
Monaco € 12.50 
Portugal € 10.-
Azoren € 9.50 
Cyprus * € 2.25 
Madeira € 9.50 
Monaco € 12.50 
Portugal € 1 O.
Albanië € M.
Cyprus * € 2.50 
Faroer € 3.50 
Guernsey € 3.50 
Joegosl. € 4.50 
Monaco € 12.-
Portugal € 18.50 
(6 blokjes) 
Roemenië € 7.-
IJsland € 2.50 

* Cyprus (Turkse Post) 

Compleet 1956 t/m 1992 €3500.-
Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit Postfns, 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


PA 
I Köln Londen New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

de 162-ste postzegelveiling te Eindhoven 
in Motel Eindhoven 

Kijkdagen ook l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V Deventer van 
vrijdag 29 november t/m donderdag 5 december. 

Deze 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. 

(iroot 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 ^Ü 

mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl
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C U R A C A O 

Curagao postfris 
zonder plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12{xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX -
42/43(xx) 70 
44/56XX 90 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 

5,50 
5 0 -
1 2 -
6 5 -
3 0 -
4 8 -
40 — 

2,50 
4 5 , -

4 0 , -
9 5 , -
1 6 , -
30,— 

1 2 5 , -

7,— 
12,— 

1 5 0 , -
75/81XX 375,— 
80xx 125,— 
81XX 
82/88XX 

1 7 5 , -
9 5 , -

89/99XX 130,-
3 , -
8,50 
5 , -

lOOxx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 440,-
121/25XX 2,50 
126/37XX 1 6 5 , -
138/40XX 4,50 
141/52XX 88,— 
153/57XX 18,— 
158/63XX 
164/67XX 

2,50 
2,-

168/77XX 12,50 
178/81XX 220,— 
182/84XX 2,50 
185/95XX 6 8 , -
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 11,-
206/08XX 8,-
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 4 4 , -
230/33XX 2 5 5 , -
234/38XX 3 2 , -
239/43XX 28,— 
248/52XX 10,50 

2 , -

6 -
2 , -

18 

255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 
enz tot heden 
leverbaar, gaarne 
manco-li|St 
Luchtpost 

5,— 
9 , -

1/3XX 
4/16xx 
17xx 

140,— 
3 3 , -
3 2 , -

18/25XX 144,-
26/40XX 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 235, 
Porto 
21/30XX 

90,— 
2 0 , -
1 2 , -
18,— 
1 2 , -

3 5 , -
34/43XX 185,-
44/60XX 9,50 

Aanbod 
jaargangen Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 

7 , -
4,50 
5,50 
3 , -
3 , -
2,50 
5,50 
3 , -
4 , -
5 , -

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

11,— 
9 , -

1 0 , -
1 0 , -
11 ,— 
2 0 , -
1 6 , -
2 2 , -
2 2 , -
1 8 , -
2 1 , -
1 9 , -
2 5 , -
2 5 , -
3 3 , -
3 1 , -
2 5 , -
3 5 , -
2 9 , -
41 ,— 
5 5 , -
6 2 , -
6 0 , -
6 0 , -
5 6 , -

Postz. boekjes 
1/2XX 
3/4AXX 
3/4BXX 
5xx 
6xx 
tête-beche xx 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p 
Zelfklevend 
1264/73XX 
Curagao 

5,50 
8 , -
8 , -
2,50 
6 , -

4,50 
3,50 
8 , -
3,25 
5 , -

1 2 , -
7 , -

1 0 , -
1 0 , -
15,50 

12,50 

ongebr rret plakker 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bx 
12Bax 
lAx 
2Ax 
3Ax 
4Ax 
7Ax 
9Ax 

5 , -
3 5 , -
9 , -

4 8 , -
8 8 , -
2 5 , -
3 6 , -
3 2 , -
2 , -

3 4 , -
7 0 , -
3 5 , -
3 3 , -
11 ,— 
4 8 , -
1 5 , -
6 0 , -
5 0 , -
2 8 , -

CURAQAO 
Nederlandse Antillen 

vanaf 40% netto (EURO) 
12Fx 
5Dx 
5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
24fa 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
lOOF+keur 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120xlos 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

3 5 , -

9 5 , -
2 3 , -
1 3 , -
9 0 , -
11,— 
4 4 , -

1 5 0 , -
1 1 0 , -

3 6 , -
5 0 , -
95,— 
6 2 , -
1 9 , -
3 5 , -
3 6 , -

6,— 
2 6 , -

128,— 
5,— 

6 0 , -
1 5 5 , -

20,— 
29,— 

x 2 0 0 , -
3,50 

135,— 
4 4 , -
4 8 , -
3 5 , -
6 4 , -
1 4 , -

9,50 
160,— 

56,— 
9,50 

218/29X 25,— 
230/33X 1 2 0 , -

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 4/16x 
Lp 17x 
Lp 18/25X 
Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 69/81X 
Lp 82/88X 
Porto 
2l lx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
8IIIX 
9IIIX 
lOlllx 
plaatfout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 
ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 

25,— 
2 4 , -
5 0 , -
1 4 , -
15,— 

1 1 0 , -
5 6 , -
1 6 , -
1 5 , -

7,— 
1 8 0 , -

1 1 0 , -
1 8 , -
4 0 , -

7,50 
125,— 

2 8 , -

1 1 4 , -
1 1 0 , -

70,— 
1 0 , -
1 4 , -
9 0 , -

1 3 0 , -

1 4 , -
10,50 
13,50 
15,50 
1 6 , -
15,50 
1 4 , -
1 3 , -
1 5 , -
1 6 , -
15,— 
2 2 , -
1 4 , -
1 9 , -
21,— 

2001XX 1 5 , -

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
9A 
4B 
7B 
9B 
12B 
12Ba 
I D 
5D 
7D 
8D 
10D 
I I F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
81(0) 

89/99 
95 los 
97 los 
104/13(10) 15,— 

2 5 , -
3 6 , -
1 8 , -
1 9 , -
2 6 , -
2 6 , -

8 , -
5 4 , -

6,50 
3 9 , -
1 2 , -
5 8 , -
3 0 , -
4 4 , -
1 1 , -
12,50 
17,— 

7,50 
5,— 
6,50 

1 4 , -
4 0 , -
1 2 , -
8 , -

2 1 , -
2 1 , -
1 3 -
1 9 , -

9 , -
12,— 
2 0 , -
2 0 , -
2 4 , -

2,50 
3 0 , -
75,— 
19,50 
2 4 , -

8 , -
1 0 , -

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180(0) 
181(0) 
178/81 
185/95 
230/33 
233 los 

10,-
9 , -

1 5 , -
6,— 
9 , -

4 4 , -
50,— 
1 1 , -
1 0 , -
1 2 , -
1 8 , -

7,50 
12,50 
10,— 
7 7 , -

1 5 0 , -
3 5 0 , -

2 8 , -
47,50 
4 0 , -

enz leverbaar ook 
losse waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp. 45/52 
Lp 53/68 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
11/20 
34/43 
44/60 

14,— 
9,50 
9,50 

1 1 0 , -
9,50 

1 5 , -
1 4 , -
1 0 , -
1 8 , -

5 , -
3 6 , -
14,— 
6 0 , -
4 8 , -

3 8 , -
1 2 5 , -

8,50 

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

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

^ ^ = ^ - » - ^ Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
IVlr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 93® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 30 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 93® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en l<ijl<dagen l<an materiaal voor onze 
94® veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 28 nov van 13.00-18.00 
vrijdag 29 nov van 13.00-21.00 
zaterdag 30 nov van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
medio februari 2003. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

Drogen in recordtijd 

Verkrijgbaar bij jedere postzegelhandel. 
VcHir informatie en uitgebreide SAFE folder 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-4143077»Fax 010-4149499 

Afm.: 340x310x75 m m (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 m m 

Bestel nr. 9895 Droog-press € 154,-

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn " E S P A " 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 0553603413 Fax: 0555763149 

emailadres: info@espaveiling.nl 

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

ledere maand een veiling met veel 
gekeurde zegels van luxe tot prachtige 
kwaliteit gespecificeerd in losse kavels. 
Kijk en bestel zonder risico met 
internetkorting (zie voorwaarden) 

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

ZwitserlandLuxemburgLiechtenstein. 
Wij veilen geen dozen en partijen 

Grote Partijenverkoop 
16 en 17 november 2002 10.00 tot 17.00 uur 

Stand nr2710 
Verzamelaars Jaarbeurs, 
Jaarbeurs Utrecht 

De lijst met partijen kunt u aanvragen op het onderstaande adres. 
Natuurljik staan wij hier ook met onze voorraad (thematische) brieven 

Voor meer informatie: 
Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2723 XD Zoetermeer 
Tel / Fax 0793311218 Email : arve@postzegelstekoop.nl 

WWW.postzegelstekoop.nl 

KOM NAAR DE 
53E CAPELSE P05TZECELBEUR5 
Zaterdag 23 en zondag 24 november 2002 

Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Ondanks de Euro, blijft het "Dubbeltjeshoek". 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! , * **■ 
• Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle a/d IJssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00  17.00 uur 
Voor inlichtingen: tel.: 0651245528 (Hr. A.f. BIshoff) 
Internet: HTTP://home.hccnet.nl/g.v.d.koore/ 

CFTLATE LISTE NVEREN IG INfG) 

SSEL & LEKSTREEK IJ 
OOK IN 2003 WEER EEN DRIETAL CAPELSE POJTZECELBEURZEN! 

uMANCa 

POSTZEGELVEILING HOES 
veilt op 12,13 en 14 december 2002 

o.a. de collectie W.M. de Jong 

Deze prachtcollectie Nederland bevat diverse zeldzaamheden en 
luxe stukken. 

De nadruk ligt op : 
t' voorfilatelie 
'i' eerste emissie 
: stempels 
:> klassiek postfris en ongebruikt 

Voor deze collectie brengen wij een speciale catalogus uit welke tegelijk 
met onze 'normale' catalogus van de decemberveiling uitkomt. 
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WEDEROM DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN NOG HOGERE PRIJZEN IN EURO'S 

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 
1956 1992 

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

INKOOP PER COMPLETE JAARGANG incl. blokken 
Jaar Aantal Inkoop Jaar Aantal Inkoop Jaar Aantal Inkoop 

zegels/bl. 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960-1) 
1960-2) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Opmerl<ing: 1) 

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

in EURO 
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 

-iechtenstein- 2) Excl. 

ZÉ 

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

Liechtenstein ; 

'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. 

3) Incl. Sp. Andorra-

EURO 
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 

4) Excl.Sp. 

TOTAAL INKOOP CEPT 1956-1992 

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

V̂ndorra- 5) Excl. 

** € 3500,-

;els/bl. in 
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 

-

EURO 
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-Hertogenbosch 
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.nl 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 
Oper 

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 

ingstijden winkel: d< mderdag 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 

http://euronet.nl


LOSSE SERIES 

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

Luxemburg 
Zwitserland 

1958 Duitsland 
Saar 

1959 Duitsland 
Luxemburg 
Nederland 
Zwitserland 
Zwits PTT 

1960 Engeland 
Ierland 

1961 San Marino 
1962 Cyprus 

Monaco 
1963 Cyprus 

Ierland 
Monaco 
Portugal 

1964 Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 

1965 Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1966 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 

1967 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Nederland ff 
Noorwegen 
Portugal 

1968 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1969 And Fr 
Cyprus 
Finland 

250,00 
3,00 

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

25,00 
4,00 

25,00 
15,00 
40,00 

1,50 
35,00 

1,00 
1,00 
8,00 

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

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

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

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

22,00 
10,00 

1,25 
1.00 
1,00 
1.50 

24,00 
0,50 

10,00 
1,25 
1,00 

Jaar Land EURO 
Griekenland 
Monaco 
Portugal 
Zweden 

1970 And Fr 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Ilsland 

1971 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1972 And Fr 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1973 And Fr 
Finland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
IJsland 

1974 And Fr 
AndSp 
Cyprus 
Finland 
Ierland 
Portugal 
Turkije 

1975 AndSp 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Port fosfor 

1976 And Fr 

1,00 
3,00 

30,00 
3,50 

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

30,00 
1,50 
1,50 

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

24,00 
1,00 

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

15,00 
1,50 

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

40,00 
1,50 
1,50 

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

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

45,00 
15,00 
3,00 

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

1,00 
1,00 
1,00 

50,00 
3,00 

Jaar Land EURO 
1977 And Fr 5,50 

Cyprus Grieks 2,00 
Denemarken 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 

1978 And Fr 

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

Cyprus Grieks 1,25 
Cyprus Turks 
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 
Griekenland 

1,00 
3,50 
1,00 

Jaar Land EURO 
Italië 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Ijsland 

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

1985 Azof Mad 
Denemarken 
Finland 
Italië 
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 2wrd 3,00 
Monaco 1.50 
San Marino 10,00 
Turkije 7.50 
IJsland 4.00 

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

1991 And Fr 2,50 
Azoren 2 wrd 2,50 
CyprusTurks 2,50 
Denemarken 1,25 
Finland 3,50 
Luxemburg 1,50 
Madeira 2 wrd 2,50 
Monaco 1,50 
Noorwegen 2,00 
Portugal 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 in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf kontakt met ons op te nemen 
Afname tot voorraaddekking' Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen 
Minimale levering € 200,- Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en 
prijswijzigingen 

• * * • 
• EUROPOST "DE DIEZE" 
• 

E-Mail: europost@euronet.nl groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

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

mailto:europost@euronet.nl


VERZAMELINGEN, COLLECTIES EN PARTIJEN-VOORDEEL-AANBIEDING!! 
"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND ca 1890/2000 partij om uit te zoeken "rijp en groen" 
waann naast massagoed ook veel hogere waarden/tussenwaarden, ook 
postfrisse complete senes, FDC's etc , etc Moet goed uitgezocht wor
den, ook geschikt voor handel/rondzendverkeer etc (hoge cat w <) 
Koopje! (200,-

2) NEDERLAND 1924/2000 (xx/x) kinderzegels in speciaal-luxe album, 
cat w € 1 305,-- € 295,--

3) NEDERLAND POSTWAARDESTUKKEN penode ca 1890- 2000 
((xx/O) mooie verzameling, zeer gevarieerd incl doubletten en aanver
wante zaken zoals int antw coupons etc , etc Mooie, zeer interessante 
en veelzijdige prachtkoop' € 300,--

4) NEDERLAND AANTEKENSTROOKJES los en op brief/kaart ook incl 
vele doubletten en massagoed (ruim 12 000 strookjes) € 320,— 

5) NEDERLAND PORTZEGELS (oud) vanaf 1870 avonturenpartij om uit 
te zoeken in insteekboek, zeer geschikt voor specialist, handel, rond-
zendverkeer etc , o a nr 1 (30x), nr 2 (26x) alles geteld op goedkoopste 
type, vele punt- en kleinrondstempels (cat w ca € 3 000,—) 
Nu € 450,-

6) NEDERLAND FDC's E48 tot en met E419 luxe onbeschreven 100% 
complete verzameling (cat w 2001 € 1 645,—, 438 stuks en talloze niet 
getelde bijzonderheden, curiositeiten, meelopers etc , etc , etc ) € 475,— 

7) NEDERLAND penode ca 1872/1997 (xx/x/O) avonturenpartij, zeer ge
varieerd en veelzijdig, incl collecties, restanten, stockboeken, albums, 
ook b v vele complete postfrisse series 50-er jaren, alsmede FDC's, 
postw stukken en vele hoge waarden "rijp en groen" (cat w ruim 
€ 6 000,-, zeer geschikt voor handelaar of wederverkoper) 
Spotkoopjei € 495,-

8) NEDERLAND penode 1852/ca 1955 O incl doubletten div kwaliteiten 
o a nr48i Cat w £3 280,- Nu €575, -

9) NEDERLAND 1943/1944 (XX) NVPH-catnrs 405/421 Engrospost van 
de symbolen en zeehelden, geschikt voor specialist i v m plaatnrs, 
kniptekens etc , alsmede wat brieven en kaartenmateriaal (cat w NVPH 
1999 ruim f 10 500,- plus plus) € 500,-

10) NEDERLAND 1852/1959 (O/x/xx) charmante verzameling in 
Leuchtturm-album (756 zegels) cat w 2002 € 3 097,70 € 700,-

11) NEDERLAND postzegels met z g "velrandbijzonderheden" (xx), plaat/ 
etsingnummers, kniptekens etc Leuke partij om uit te zoeken (aantal 
postzegels ruim 1500, meestal in strips, blokken, veldelen etc , allen 
met "velrandbijzonderheden" € 750,— 

12) NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES etc penode 1964/2002 (xx) mol 
hangmapjes, rolzegels, pakketzegels (met vermeld in NVPHcat, wel 
zeer interessant), boekjes, ook recente zelfklever boekjes etc , e t c 
Partij ongesorteerd en zeer gevaneerd incl doubletten incl betere boek
jes o a uit de 6 en 9 serie, smikkelen en smullen voor specialist' (Hoge 
cat w I Zuivere POSTKANTOORPRIJS € 1 592,-) Nu €1.500,-

13) NEDERLAND KLEINRONDSTEMPELS, periode ca 1880/1910 alsmede 
wat ander klassiek partij om uit te zoeken, merendeels op poststukken 
incl vele schaarse, fraaie en zeldzame stukken € 1.800,— 

14) NEDERLAND penode 1852/2000 (O/xx/x) grote, zeer veelzijdige avon
turenpartij, collecties, albums, dozen, zakjes, restanten, old-timers etc , 
etc Zeer veelzijdig incl veel postfris Geschikt voor vele doeleinden 
handel, weder- verkoop, rondzending, mol veel hoogwaardig materiaal 
en talloze complete series, prima kwaliteit, gemiddelde afval met meer 
dan 5% (cat w ruim boven de € 50 000,-) € 4.000,-

16) ALBANIË: leuke partij om uit te zoeken €200 , -
17) ANGOLA periode 1870/ca 1980 avonturenpartij waann veel beter 

materiaal, zeer veelzijdig en zeer interessant incl veel pnma materiaal 
€ 600,-

18) BELGIË: geweldig leuke partij om uit te zoeken €175,— 
19) BELGIË 1963/1984 (xx) complete postfris- verzameling in Davo-album 

(908 zegels en 26 blokken) Yv frs (1994) 5 748,75 € 300,-
20) BELGIË ca 1849/1980 opruimingspartij z g "winkeldochters" Grote 

partij restanten, zakjes, dozen, brieven, kaarten, collecties, merendeels 
onuitgezocht, incl plaatfouten/ranteiten etc , etc (oorspronkelijke vraag-
pnjs per onderdeel ruim € 20 500,—) Nu in de voordeelaanbieding € 
4.000,-

21) BRAZILIË: leuke partij om uit te zoeken €195, -
22) DENEMARKEN ca 1860/2000 leuke partij om uit te zoeken, veel avon

tuur! € 250,-
23) DDR 1945/1990 verz m albums incl voorlopers €220 , -
24) DUITSE RIJK ca 1900/1945 (xx) postfns zonder plakker verzameling, 

zelden zo mooi aangeboden (Michel ruim D M 7 000,—) € 750,— 
25) EGYPTE: prachtige partij om uit te zoeken € 210,-
26) ENGELAND: geweldig leuke partij (incl klassiek) om uit te zoeken 

€ 170,--
27) ENGELAND ca 1890/ca 1990 geweldig leuke en interessante partij in 

grote doos incl automaatboekjes, vele complete series, postgeschie-
dems, brieven, kaarten etc , zeer veelzijdig, koopje' € 300,— 

28) ENGELSE KOLONIEN & gebieden (penode ca 1850/2000") een fantas
tische uitzoekpartij, nogal rommelig, div kwaliteiten echter ook talloze 
postfrisse complete series, incl zowel veel klassiek materiaal als ook de 
doorlopende z g "nieuwe republieken" zoals Ghana, Belize etc Vele 
complete series met aantrekkelijke motieven vogels, sporten, dieren, 
bloemen etc , etc (vele duizenden zegels, ENORM hoge cat waarde, 
zeer veelzijdigi) Spotkoopje' € 925,— 

29) ESPERANTO: leuke partij om uit te zoeken € 225,-
30) ESTLAND, Letland, Litouwen grote collectie/ partij om uit te zoeken, zo

wel vooroorlogs als modern, zeer gevarieerd incl vele bijzonderheden, 
kaarten, brieven, postgeschiedems etc , etc (Fundgrube') € 520,— 

31) ETHIOPIË; leuke partij om uit te zoeken incl curiositeiten etc €200,— 
32) FAR-OER: leuke partij om uit te zoeken incl bijzonderheden/postge-

schiedems, boekjes etc € 185,— 
33) FRANKRIJK: leuke partij om uit te zoeken € 205,-
34) FRANSE KOLONIËN en gebieden (xx) unieke verzameling postfns, uit

sluitend ONGETAND alsmede vele kleurproeven in veel spectaculaire 
kleunge stnppen, vele aantrekkelijke thema's ruimtevaart, Albert 
Schweitzer, Churchill etc , etc "once in a lifetime" €1.475,— 

35) FRANSE KOLONIËN en gebieden penode ca 1860/1980 gigantische 
collectie/partij incl veel klassiek, ook veel topmatenaal, zeer veelzijdig 
en gevarieerd, brieven/kaarten materiaal, proeven, ongetand ook veel 
opwindend interessant klassiek materiaal Fundgrube van de 1^ orde' 
Koopje' € 3.000,-

36) GEHELE WERELD penode ca 1850/2000 gigantische partij/collectie 
om uit te zoeken "rijp en groen" waarin ook mooi klassiek, zeer interes
sant en veelzijdig mol mooie z g A-Z collectie, vele exotische landen 
(ruim 40 draagtassen) plus "de uitzoekpartij" ook lege boeken/albums/ 
catalogi etc Oorspronkelijke prijs€16 000,— Nu in de voordeel- aanbie
ding € 3.500,-

37) GEHELEWERELDca1885/ca1990 gigantische partij, vele landen, col
lecties incl met filatelistisch, rijp en groen, ook veel massagoed, stock
boeken, albums vol en leeg of bijna leeg, anderzijds vele goede verzame
lingen o a West-Europa met veel postfrisse series Hoogst interessante, 
veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, prima 
winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het een magazijnoprui-
ming van de collecties/ partijen waarvoor wij geen tijd hebben om uit te 
zoeken of te splitsen, alsmede z g "winkeldochters" die wij er voor 'n 
zeer klem prijsje willen uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop ne
men etc , etc Deze werkelijk grandioze partij kan in overleg bezorgd/ge
haald worden, een personenauto vol materiaal' Spotkoopje' € 7.000,— 

38) GRIEKENLAND: mooi lot waarin veel ouder materiaal, goed klassiek, 
hoge waarden etc Fundgrube' € 2.550,— 

39) HONGARIJE: unieke, grote studie-stempelcoliectie klassiek incl bne-
ven, kaarten en poststukken € 2.400,— 

40) HONG KONG O mooie verzameling € 680,-
41) INDIA en Staten omvangrijke en belangrijke avonturencollectie/partij 

incl kaarten, bneven, postgeschiedems, klassiek etc €1.950,— 
42) IRAN/PERZIE leuke partij om uit te zoeken € 200,-
43) ISRAEL 1948/2000 leuke partij om te zoeken €185, -
44) KENIA/OEGAN./TANZAN etc penode ca 1875/2000 enorme grote en 

omvangnjke avonturen-snuffelkoop waarin talloze complete postfnsse 
senes etc , etc 'n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht 
dient te worden, vele interessante en zeldzame vondsten € 745,— 

45) KROATIË 1941/1945 (xx/x/O) gigantische collectie/partij "rijp en groen" 
mol topmatenaal, ook div stukken dubieus resp vals €2.450,— 

46) LIBERIA: leuke partij om uit te zoeken € 200,— 
47) LUXEMBURG: leuke partij om uit te zoeken incl vele postfrisse com

plete senes, ook mooi klassiek etc € 200,— 
48) MONGOLIË: leuke partij om uit te zoeken € 205,-
49) MOZAMBIQUE & Comp de Mozambique periode ca 1876/1995 par-

tij/collectie om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant incl vele 
postfnsse senes etc , etc € 395,— 

50) NED.NW.GUINEA 1949/1962 grote avonturenpartij om uit te zoeken 
incl bneven, kaarten etc Smikkelen en smullen voor specialist Grote 
doos vol collecties, restanten etc , etc € 360,— 

51) NICARAGUA: leuke partij om uit te zoeken €180 , -
52) NOORWEGEN: prachtige uitzoekpartij w i topmatenaal Mooie koop 

met veel zeldzaamheden, zeer geschikt voor specialist en/of handelaar/ 
wederverkoper €1.100,— 

53) OOSTENRIJK en gebieden ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij 
waarin enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel fran-
keerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnementen Veelzijdige pracht-
koop w I veel avontuur en betere zegels Koopje' € 3.000,— 

54) POLEN 1918/1963 verzameling in insteekboek "rijp en groen" (mooie 
collectie, echter ook wat vals resp dubieus matenaal) Michel ca DM 
10 000,- €635,-

55) POLEN 1918/1963 (xx/x) prachtcollectie incl veel zeldzaam matenaal 
en betere blokken € 953,— 

56) POLEN en gebieden zeer interessante partij mol doubletten, ook ver
valsingen, oud vervalsingen, oud matenaal "rijp en groen" Zeer veelzij
dig' €1.450,-

57) PORTUGAL periode ca 1870/1990 (xx/x/0) geweldig leuke en interes
sante, zeer veelzijdige partij in grote doos incl vele complete postfns
se series, postgeschiedems etc , etc Koopje' € 300,— 

58) PORT.KOL. en gebieden collecie/partij in een omvangrijke variatie, zeer 
veelzijdig, eigenlijk zou deze partij € 4 000,- moeten kosten 
Nu €1.450,-

59) REUNION 1885/ca 1965 grote collectie incl doubletten div kwaliteiten, 
zeer gevarieerd (ruim 700 postzegels plus bneven en kaarten) € 730,— 

60) RHODESIA en Zimbabwe grote partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig 
en interessant' € 475,— 



61) RUSLAND: avonturenpartij met o a een zwaartepunt op beter materi
aal uit de 50-er jaren o a de z g wolkenkrabbersene uit 1950 O Michel 
nrs 1527/1534 die alleen al DM 750,— staat, verder vele goede series en 
Blokken Spotkoopjei € 450,--

62) RUSLAND ca 1880/1962 mooie verzameling in dik insteekboek incl 
veel pnma/zeldzaam materiaal € 475,— 

63) RUSSISCHE GEBIEDEN: zowel oud als nieuw, zeer veelzijdig, ook aan
verwante staten zoals Toeva Mongolië etc , etc ook gewoon Rusland/ 
Sowjet-Unie etc Belangrijke, hoogst interessante prachtkoop€ 1.000,— 

64) SAOUDI-ARABIE: leuke partij om uit te zoeken € 190,-
65) SKANDINAVIE: leuke partij om uit te zoeken, voor specialist "vondsten 

met onmogelijk" ook vele complete postfrisse series € 550,— 
66) SKANDINAVIE en aanverwante gebieden grote partij om uit te zoeken, 

waarin naast veel fantastisch klassiek ook talloze postfrisse complete 
series, automaatboekjes, poststukken, brieven, kaarten etc (een uitpui
lende koffer, Fundgrube') € 2.100,— 

67) SOMALILAND: avonturenpartij om uit te zoeken € 255,-
68) TRISTAN DA CUNHA penode 1952 tot recent avonturenpartij € 265,-
69) VATICAAN 1929/heden fantastisch leuke, omvangrijke partij om uit te 

zoeken € 775,— 
70) VER.EUROPA ca 1956-2002 gigantisch partij/ verzameling merendeels 

postfris waann naast de z g gewone blokken, zegels en series ook vele 
cunositeiten en bijzonderheden Spotkoopje' €1.590,— 

71) VER.STATEN VAN AMERIKA verzameld tot ± 1990 postfns-verzame-
ling in 3 Davo Luxe-albums € 500,— 

72) IJSLAND: leuke partij om uit te zoeken €210,-
73) IJSLAND: leuke grote partij om uit te zoeken € 795,— 
74) ZUID AFRIKA en gebieden leuke partij om uit te zoeken €175,— 
75) ZWITSERLAND ca 1850/1980 partij/collectie om uit te zoeken incl zeer 

veel klassiek Geschikt voor vele doeleinden studie, wederverkoop, 
aanvulling/opzet eigen collectie, specialisatie (veel prachtig klassiek ma-
tenaal met goed leesbare stempels, brieven en kaarten) Naast de ge
weldig leuke franje en sjeuigheid zit er ook veel goed rechttoe- rechtaan 
materiaal in zoals vele betere blokken etc , etc Spotkoopjei Vele weken 
uitzoekplezier, 2 grote, uitpuilende koffers €5.500,— 

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS M H FIL^^TELISTISCH a ^ M ^ 

76) AANDELEN (oude) vanaf ca 1875 zeer veelzijdige en interessante verza
meling, zeer gevarieerd c a Nederland, Ver Staten, Frankrijk incl dou
bletten Vele zeldzame en zeer decoratieve stukken' (ruim 2000 stuks, dit 
IS geen drukfout er staat tweeduizend') Hoogst interessante en onge
bruikelijke prachtkoop tegen'n "vnendenprijsje" €1.850,— 

77) ANSICHTKAARTEN (PRENTBRIEFKAARTEN) FANTASIE ca 1900/1985 
partij/collectie om uit te zoeken voor liefhebber, zeer gevarieerd incl tal
loze aantrekkelijke motieven, ontwerpers, alle stijlen en alle tijden, ook 
fantastisch mooi klassiek Ook dorps-en stadsgezichten (ruim 10 000 
kaarten en vele, vele extra's) € 850,— 

78) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND en iets buitenland overw topografie 
collectie merendeels oude ansichtkaarten w i vele stads- en dorpsge
zichten van het begin van deze Eeuw Interessante koop, zeer veelzijdig, 
ook leuke afstempelingen etc (ruim 8 500 kaarten") incl vele topstuk
ken, zeer geschikt voor de handel etc €1.300,— 

79) OUDEANSICHTKAARTEN FRANKRIJK: schitterende collectie met-en 
zonder postzegel waarin veel mooi materiaal van begin 1900, zeer veel
zijdig, ovenwegend topografie Veel uitzoekplezier' (ruim 8 000 kaarten, 
brieven en postwaardestukken) € 1.325,— 

80) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1898 zeer veelzijdige, inte
ressante partij/verzameling met als zwaartepunt (in waarde) op oude en 
oudere topografie Nederland, incl vele echt gelopen stukken van heb be
gin van de vonge eeuw Vele kleine en kleinere dorpen/steden ook wat 
buitenland en fantasie ENORM groot UITZOEKPLEZIER, zeer geschikt 
voor handel, geldbelegging etc (ruim 10 000 kaarten incl duizenden 
zwarfwit dorps- en stadsgezichten Nederland, "rijp en groen") € 1.500,— 

81) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) thema ONTWERPERS collectie, 
zeer gevaneerd incl Maarten Toonder, Lawson Wood, Arthur Thiele, 
Philip Boileau, Rie Gramer, Willy Schermele etc , etc (ruim 2 000 kaarten 
incl Jugendstil, Art Deco etc) Belangrijke prachtkoop' € 2.000,— 

80A) ANSICHTKAARTEN etc groot afbeeldingenarchief met zwaartepunt op 
topografie Nederland, zeer gevarieerd incl talloze Nederlandse steden 
en dorpen, zeer geschikt voor grote handelaar en/of verzamelaar 
Ca 70 OOO prentbnefkaarten en collector-items incl talloze goede oude 

ansichtkaarten van kleine en kleinere dorpen en steden 'n Auto vol met 
schaars, zeldzaam en interessant matenaal, zien is geloven' € 14.500,— 

81 A) KONINKLIJK HUIS NEDERLAND: grote verzameling oude ansicht
kaarten etc waann veel van de jaren ca 1898/1930 € 495,— 

82A) LUCIFERS-merken/etiketten etc periode ca 1910/1970 partij/verzame-
ling waarin naast de bekende geijkte en algemene "60-er jaren senes" 
ook veel zeldzaam, klassieken ongebruikelijk materiaal zit Leuk om uit te 
zoeken incl veel topmatenaal (vele, vele duizenden stuks) €300,— 

82) LUCIFERS-merken/etiketten mooie restant- verzameling overw 
Nederland incl doubletten Geweldig leuke partij/collectie om uit te 
zoeken, zeer veel materiaal' € 340,— 

83) MUNTEN NEDERLAND: Juiana-collectie 100% compleet in speciaal 
album € 90 , -

84) MUNTEN NEDERLAND en buitenland partij/collectie vanaf ca 1850 
waann vele mooie oude zeldzame stukken incl zilver, veel avontuur en 
sorteergenot o a zeer geschikt voor handel, ruil opzet/aanvulling col
lectie etc Ook veel massagoed "njp en groen" incl topmatenaal 
Spotkoopje' € 1.240,-

85) MUNTEN NED.INDIE: grote belangrijke avonturenpartij incl topmate
naal € 1.550,-

86) MUNTEN CURACAO/NED.ANTILLEN: grote en belangrijke collectie/ 
partij mol zilveren en gouden munten Het uitzoekplezier is ENORM' 
Hoge ca tw ' €1.975,-

87) MUNTEN DUITSLAND/DUITSE STATEN EN GEBIEDEN: partij-collec-
tie vanaf ca 1850 waann vele mooie oude zeldzame stukken incl veel 
romantische zilveren munten alsmede 2 gouden munten Veel avontuur 
en sorteergenot o a erg geschikt voor handel, ruil, geldbelegging, 
opzet/aanvulling collectie etc "rijp en groen" incl topmatenaal 
Koopje' € 3.000,-

88) MUNTEN NEDERLAND penode ca 1850 tot heden collectie/partij om 
uit te zoeken waarin veel belangrijk oud matenaal Koopje' € 3.550,— 

89) MUNTEN Nederland en buitenland incl goud en zilver opruimingspar
tij "rijp en groen" incl penningen etc Het betreft op dit gebied al mijn 
z g "winkeldochters", miskopen etc waarvoor ik de strop neem en wel 
voor een zeer klem prijsje vanaf wil Attentie alhoewel er ook veel 
prima en zeldzaam matenaal in zit, zijn vrijwel alle gouden munten 
naslag/vals en/of dubieus/beschadigd etc Normaal zou deze partij ca 
€12 500,-- moeten kosten in alle redelijkheid Nu zeer in de voordeel-
aanbieding € 4.600,— 

90) MUNTEN NEDERLAND en buitenland gigantische verzameling incl 
goud en zilver, zeer gevaneerd Wij hebben tot onze spijt geen tijd om 
deze schitterende en romantische partij (veel ouder en klassiek materi
aal) uit te zoeken Geschikt voor vele doeleinden hobby, plezier, handel, 
geldbelegging, wederverkoop, vanzelfsprekend ook veel massagoed 
(van een V2 cent tot 50gulden stukken) Redelijkerwijs zou de verkoop
waarde op € 40 000,— moeten liggen, maanden en maanden uitzoek
plezier' Nu € 15.885,-

91) MUZIEK: themaverzameling op prentbnefkaarten, lucifersmerken, siga-
renbandjes etc Zeer veelzijdig en hoogst interessant incl ook veel 
klassiek topmatenaal van beroemdheden met ong Handtekening, 
handschnften Vele avonden snuffelen, uitzoeken, sorteren en avonturen 
etc , etc (4 grote dozen met prachtig matenaal) € 2.500,— 

92) NAAKT, erotiek, Pin-Up etc collectie prentbnefkaarten, zeer veelzijdig 
"rijp en groen" incl o a fotomateriaal van het begin van de vorige Eeuw 

€ 5 0 0 , -
93) OLYMPISCHE SPELEN vanaf ca 1904/1980 grote collectie/partij 

memorablia stempels, brieven, sluitzegels etc , etc Zeer veelzijdig en 
interessant' Spotkoopje' € 450,— 

94) PAARDEN penode ca 1900/ca 1970 verzameling thema waann veel 
prachtig klassiek materiaal o a prentbnefkaarten, lucifersmerken, siga-
renbandjes etc , etc Zeer fraaie, interessante en veelzijdige collectie' 

€ 4 0 0 , -
95) PADVINDERIJ & Jamboree verzameling curiositeiten, prentbnefkaar

ten, bijzonderheden, poststukken met padvinderstempel incl klassiek 
o a de bekende onginele padvinderpostzegel van TsjechoSlowakije 
van 1918 O op briefstukjes, keur prof Gilbert etc , etc €290,— 

96) PAPIERGELD (bankbiljetten) GEHELE WERELD periode ca 1900/ 
1990 verzameling incl schaarse en betere biljetten, ook doubletten, 
van vele landen (ruim 1200 biljetten, merendeels luxe kwaliteit) 
Koopje' € 200,-

97) PAPIERGELD DUITSLAND (overwegend infia en noodgeld) verz 
periode ca 1900/1970 incl doubletten, ook zeldzamere en schaarse bil
jetten (ruim 700 biljetten, incl vele UNC) € 295,-

Bij vooruitbetaling boven de €450 - 3% korting, boven de €2250 - 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 -1012 RT Amsterdam Telefoon 020-6263243 

Postbanknummer: 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 54.01.81.307 
Een zaak van vertrouwen 



Postzegelhandel K- D€h HCRTOG VIIAh€M 
Verzamelt u Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname, Aruba 

rolzegels of MAST. Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

Wij zijn verhuisd! -•-

Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Telefoon 0347-372908 

0347-320943 
Fax 0347-371874 

D.V. Zaterdag 9 November zijn wij aanwezig 
met een stand op de open dag van 

postzegelvereniging "de Posthoorn" te Vianen. 
Adres: Klooster 1 (Centrum, bij de Hervormde Kerk) 

Open: 10.00-16.00 
Toegang: vrij, welkom! 

NEDEBLAND POSTFBIS 

Jaargangen en 
series incl. blokjes 

Jaar Nummer Prijs € 

356-373 
443-448 
449-473 
474-489 
490^99 
500-512 
513-17 en 
538-548 
518-533 
534-537 
549-567 
568-577 
578-600 
601-616 
617-636 
465b-634b 
637-640 
641-654 
65&K570 
671-687 
688-706 
707-719 
720-735 
736-751 
752-763 
764-783 
784-810 
811-835 
836-855 
856-875 
876-899 
amphiilex 

velletjes van 10 
1968 900-917 

918-938 
940-958 
952t>-958b 
963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1098-1102a 
1098-1102 
blok 9+4 
1108-11180 
1128-1150 
1151-1171 
1172-1190 
1191-1214 
1215-1236 
1237-1252 

1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

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

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 

102,50 
1 , -

10,-

95,--

6 , -

11,— 

35,--
179,-
750,-
100,-

33,— 
88 , -
36 , -

7,— 
1 1 , -
17,~ 
3 0 , -
29,— 
75 , -
3 1 , -
15,-
15,-
23 , -

8 , -
13,-
1 1 , -
3 , -

19,— 
5 , -

11,— 

59 , -
8,— 

11,— 
15,-
13, -
15, -
1 1 , -
11,— 
10, -
10, -
6 , -

10, -
3 , -

6,— 
7,— 

10,— 
9 , -
7,— 

10,-
9 , -

23 , -

1238-1251A 11,-

Aiie series zijn ool( los 
te bestellen. 
Ook uit jaren die hier 
niet vermeld djn. 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

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 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-448 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 
54 

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

89 , -
2 5 , -
2 3 , -

6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2 , -
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

2 8 , -
6,50 

13,50 
32,50! 

8,— 
9 9 , -
6 9 , -
5 4 , -
6 9 , -
2 0 , -

10,— 
6 , -

39,— 
56,— 
99,— 
69,— 
18,— 
3,—! 
5,— 
7,— 

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

Prijs € 
met 

Telblok 

6,— 
4,~ 
6,— 
4,— 
8 , -

115,-

45,-

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 

8,-

10,-

170,-
100,-

14,— 

6,— 
7,— 
9,— 

18,-

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

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

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

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

6,25 
4,— 
4,25 
6,~ 
7,50 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

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 € 

45 , -

11,— 
9 , -

8 , -
15,-
19,-
20 , -
20 , -
22 , -

40 , -
39 , -
35 , -
39 , -
34 , -

32 , -
4 0 , -

40,— 
60 , -
76 , -

80 , -
80 , -
86 , -

100,-

70 , -
90 , -

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

p. stu!< 1,35 
4,— 
5,50 
8 , -
5,— 

port 1-6 

Wij hebben ook 
Suriname van vóór 
de onafhankelijkheid 
op voorraad 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
Postfrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 
Jaar Prijs € 

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 

4,-
3,-

11,-
5,-

10,-
10,-
11,-
20,-
16,-
23,-
22,-
18,-
22,-
19,-
26,-
25,-
33,-
31,-
26,-
35,-
29,-
42,-
55,-
76,-
66,-
63,-

POST7EGELBOEKJES 
POSTFRIS 
NED. ANTILLEN 

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

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

POSTFRIS THE-SECHE 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556-558 
573-575 
576-579 
591 
654-655 
791-793 
815-816 
947-948 
1071-1072 
1238-1239 
1245-1246 

Prijs € 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
7,50 
4,50 
4,50 

20,— 
20,~ 
10,-

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s> 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 

Jaar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973-^ 
1974-t-

1975-1-

1976-f 
1977 ■(■ 
1978 + 
1979 + 
1980 + 
1981 + 
1982 + 
1983 + 
1984 + 
1985 + 
1986 + 
1987 + 
1988 + 
1989 + 
1990 + 
1991 + 
1992 + 
1993 + 
1994 + 
1995 + 
1996 + 
1997 + 
1998 + 
1999 + 

A NRCS; 
A NR('S: 
A NRCS; 
A NRCS; 
A NRCS; 
A NR('S; 
A NRCS; 
A NR('S; 
A NR('S; 
A NRCS; 
A NR('S; 
A NR('S: 
A NR('S: 
A NR('S; 
A NR('S; 
A NR('S: 
A NR('S: 
A NRCS; 
A NR('S: 
A NRCS; 
A NRCs' 
A NRCS 
A NR('S' 
A NR('S 
A NR('S: 
A NR('S 
A NR('S: 

Prijs € 

25 , -

9 , -
5 , -

1 1 , -
8 , -

15, -
14,-

11,— 
17,— 
4 4 , -
34 , -
20 , -
18,-
7 , -

6 -
5 , -
5 , -
5 , -
5 , -
8 , -

10,-
10,-
10,-
16,-
15,-
10,-
13,-
16,-
23 , -

2 5 , -

2 5 , -

3 0 , -

3 4 , -

4 0 , -

5 4 , -

50 , -

Alle nummers zijn 
ook los verkrijgbaar 

AANBIEDING 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

1951 t/m 1974 
de nummers 
234 t/m 499 

Compleet postfris 

voor € 1 3 2 , -

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

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

prijs € 14,-
10,-

14,— 
13,— 
14,— 
13, -
12,— 
13 , -
16,— 
18,— 
17,— 
28 , -
20,50 
29,50 
26,— 

Complete 
verzameling Aruba 

1986 t/m 2000 
géén € ,>29Sr~ maar 

€ 229,— 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132 XG Vianen 
Tel 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbanl< 42,69.335 

Bestellingen boven de € 35,- worden franco 
toegezonden. Verzending gesctiiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42.69.336. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open op 
d o n d e r d a g 9.00-12.30 
en van 13.30-18.00. 
O p andere dagen regelmat ig 
open , even bellen van tevoren. 

Zetfouten voorbehouden. 



Postzegelhandel k. DGM H€RTOG VIIAMGM 
Prijslijst met 
aanbiedingen van 
postfrisse rolzegels 
Nederland in 
strippen van 5 
met nr. en enkele 
zegels met nr. 
De gebuikte nrs 
zijn uit de NVPH 
Catalogus. Voor 
meer informatie 
over dit verzamel-
gebied zie de NVPH 
Catalogus van 
1997 biz. 609411 
of de Rolzegels-
Automaatstroken 
en Automaatzegels 
speciaal catalogus 
1996 
(F is fosforiserend 
papier) 

Prijs € 
Nr. enkelzegel 5 strip 

461 1 , - 2 , -1 
468 10,- 62,50 
617 1,25 3,~ 
618 2,50 9,— 
618F 0,50 6,80 
619 1,50 6,80 
619F 1,50 680 
620 10, - 66,50 
621F 1,25 6 , -
623 6,50 22,50 
623F 1 , - 2 , -1 
624 6 , - 22,50 
624F 1 , - 2,50 1 
627 3,50 11,25 
627F 3,~ 15,-1 
628 15,— 55,— 1 
628F 15,— 55,-1 
630 5,— 18,— 
630F 3,50 7,50 
632 9 , - 18, -
632F 2,25 680 
633 5,50 17, -
633F 2,25 7,95 
634F 3,50 10,-1 
636 34 , -
794 0,25 1 , -
925 10,- 113,50 
941 4,501 
942 4,50 1 
943 4,501 
944 5 , -1 
945 1,65 
946 1,65 
947 1,80 
948 2 , -
949 2,— 
950 2,25 
951 2,50 
952 4,50 
952F 2,75 
953 3,25 
954 5,50 
955 6,75 
955F 5,50 
956 8,15 
956F 7 , -
971 10,- 113,50 
990 3,50 10,— 
1007 5 , - I l , ~ 
1009 2,75 9,~ 
1010 6,50 22,50 
ion 5,— 12,50 1 
1030 2,75 6,80 
1064A 0,25 0,90 
1067A 0,25 0,90 
1108A 0,10 0,25 
1109A 0,10 0,45 

Prijs € 
Nr. enicelzegei 5 strip 

l l lOA 0,15 
l l l l A 0,40 
1112A 0,45 
I I I3A 0,50 
I114A 0,50 
1115A 0,60 
1116A 0,90 
1117A 1,50 
1118A 1,75 
1128A 0,25 
1129A 0,25 
1238A 
1239 
1239A 
1240 
1243 
1244A 
1245A 
1246A 
1250A 
1251A 
1307-8 
1312 
1322 
1323 
1346 
1354 
1355-6 
1359-0 
1361-2 
1386 
1411 
1433 
1474 
1477 
1480 
1488A 1,50 
1489A 
1519 
1520 

1 , ~ 
1,75 
2 , -
1,50 
1,75 
2,— 
4,— 
5 , -1 
7,50 1 
1,25 
1,25 
5,25 
4,50 
2,25 
5 , - 1 

10,~ 1 
4,50 
6,00 
8 , -

17,50 
17,50 
5 0 , -
5 , -

11,-1 
6,75 
3,50 

2 0 , - 1 
10, -
1 1 , -
1 1 , -
3,50 
2,50 
3 , -
2,50 
2,50 
2,50 
5 , -1 
3,50 
2,50 
2,50 

NEDERLAND POSTFRIS 
velletjes van 5, 10 of 
20 (alle Icindervelleljes 
etc. zijn uiteraard ool( 
verlcrijgbaar) 

1747 
1748 
1756 
1763 
1766 
1773-1777 
1179 
1788-1807 
1826-1835 
1836 
1837 
1842-1851 
1856-1875 
1878-1187 
1894-1903 
1904 
1907 
1908 
1909-1918 
1919-1920 
1931-1950 
1957-1966 
1967 
1974-83 
1108B 
1109B 
ll lOB 
1984 

Prijs € 

3 , -
4,50 
4,50 
4,50 
5 , -
5 , -
4,50 
7 , -
6 , -
3,75 
5 , -
8 , -
7 , -
6,— 
6,— 
4,— 
4,— 
4,— 
6 , -
5,— 
7,50 
5,— 
4,~ 
5 , -
0,75 
1,25 
1,75 
3,~ 

BESCHREVEN FDC'S 
NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Prijs € 

E 1 15,-
2 25 , -
3 12,50 
5 7,50 
8 4,50 
9 1,50 
10 4,50 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
onbeschreven Fdc's 

E181 t /m316A€350, -
217 t /m/316A€ 300,-

NEDERLANDS INDIË 
ONBESCHREVEN 

E 1 (347/348) 
pnjs € 6,75 

DIENSTZE6ELS 
€ 

25-26 gebruikt 8,— 
27-40 gebruikt 5,— 
44-58 gebruikt 6,— 
44-58 postfris 10,— 

NEDERLAND 
POSTFRISSE 
COMBINATIES 
UIT AUTOMAATBOEKJES 

€ 
uit boekje nr 1 6,— ! 

nr 2 17,50 1 
nr 3 4,50 i 
nr 4 2,50 i 
nr 5 0,45 i 

Rest van de nrs prijs 
op aanvraag 
Alle combinaties zijn 
ook los te koop 
vanaf 40% 

NEDERLAND 
PORTZEGELS 

€ 
28 gebruikt 96— 
29+29 Fd paar 

postfrisi 95,— 
41F posifris 120,— 
43F ongebruikt 250,— 
59 ongebruikt 48,— 
80At/ml05A 
postfrisi 150,— 

DIVERSE PLAATFOUTEN 
POSTFRIS 
Mast (veelal in blok 
of paar) 
Dit IS slechts een 
gedeelte van onze 
voorraad Uiteraard 
tiebben wi) ook 
Wilgenburg op 
voorraad 

387M+M1 €60,— 
400M 9 , -
40IM 9,— 
413M1 6,75 
416M 675 
417M 5,50 

423M1 2,25 
424M1 2,25 
424M2 3,40 
424M3 2,25 
424M4 2,25 
444M 4,50 
446M2 6,75 
448M 5,50 
448M2 5,50 
448M3 5,50 
498M 20,— 
498M1 20,— 
498M2 2 0 , -
509M6 13,50 
509M7 9,~ 
819M 9 , -
834M 17,50 
850M 11,25 
851M 11,25 
854IVI 4 5 , -
876M 4,50 
903M 9 , -
905M 9 , -
910M 8,— 
965M 11,25 
970M 11,25 
101 OM 6,50 
1014M 15,-
1027M 1 1 , -
1045M 7,50 
1052M 1 1 , -
1052M1 1 1 , -
1052M2 1 1 , -
1053M2+M3 3 0 , -
1066M 5,50 
1061M 12,50 
1073M 5,50 
1073M3 5,50 
1092M 6,75 
1170M 9,— 
1212M+1+2 pst 9,— 
1286 2,25 
1293AM+AM1 pst 4,50 
1295M 13,50 
1298M 12,— 
1299M 4,50 
1328BM+CM pst 5,50 
1369M 9 , -
1401M 15,-

AANBIEDING 
wj<i^picwira^y 

Alle combinaties uit 
Kindblokken vanaf 
1965 t/m 1975 
postfris voor € 75,--

Wist u dat wij van 
de Nederlandse 
Automaatboekjes 
ook plaatfouten, 
snijlijntjes, register-
stregsen etc. op 
voorraad Itebben ! 

Wij hebben van de 
NEDERLANDSE 
ANTILLEN nu ook 
gestempelde 
jaargangen tussen 
1980 en 1998. De prijs 
is hetzelfde als voor de 
postfrisse jaargangen. 

N.L. Roltandlng 
71 /73 postfris 
voor€ 195 

NEDERLAND 163/165 
Luxe ongebruikt 
met minimaal 
plakkerrestje 
voor €210 

AANBIEDING INDONESIË 
postfrisse blokjes. Zeer scherpe prijzen. 

Nrs ZONNEBLOEM Catalogus. 

Jaar Nr Blok omschr. 

1970 16 dansers 
1971 17 visit 
1976 19 orctiideeen 
1976 20 zvî aard 
1976 21 Idem ongetond 
1976 22 Jakarta 22 juni 
1977 23 Idem ongetond 
1977 24 Amphilex "77 
1977 26 Amptiilex77 
1977 27 Idem ongetond 
1977 29 orctiidee 
1977 30 tijger 
1977 31 Idem ongetond 
1978 34 orchidee 
1979 35 orchidee 
1979 36 Asio-phila 
1980 40 roeier 
1980 41 Afro-Azia 
1980 44 orchidee 
1982 49 Thomas cup 
1982 50 Idem opdruk zwart 
1982 51 Idem opdruk rood 
1982 52 voetbal 
1982 53 Idem opdruk zw/ort 
1982 54 Idem opdruk rood 
1982 55 vogel 
1983 57 Borobudur 
1984 63-64 Filacento 
1984 65 Ausipex 
1984 66 Philkorea 
1988 69-72 sport 
1988 73-76 Filocept 
1988 78 Parwisidal988 
1989 81 bloem 
1989 82-83 WWF apen 
1989 84 Pariwisoto 1989 
1989 85 Worls Stomp Expo 
1991 94 visit Indonesia 
1991 96 aap 
1996 122 Indonsio 1996 
1996 123 Idem achtergr oranje 
1996 125 apen 
1996 126 Olymp spelen Atlanta 
1996 127 open 
1996 129-130 Jombore 
1996 131 WWF neushoorn 
1996 132 bloem 
1996 134 vogel 
1996 135 kunst en kuituur 

Provincievelietje Utrecht 
met eerste dag afstempeiing 

voor€ 10 

Bestellingen zenden naar 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhordstraot 4 
4132 XG Vionen 
Tel 0347-372908 of 0347-320943 
Fox 0347-371874 
Postbank 42 69 335 

Bestellingen boven de € 35 - worden 

prijs € 

3,25 
22,50 
22,50 
6,75 
3,25 
3,25 
8,50 
2,75 
2,75 
5 , -
3,50 
2,25 
2,25 
1,75 
1,75 
3,25 
1,75 
1,75 
6,50 
4,— 

2 5 , -
2 5 , -
5 , -

5 0 , -
5 0 , -
7 , -
7,50 

3 8 , -
17 , -
17 , -
3 5 , -
3 5 , -
4,— 

16,25 
87,50 
6 , -
6 , -
6,— 
4,— 
1,50 
7,50 
1,50 
1,50 
2,50 
2,25 
2 , -
1,— 
5 , -
1 . -

franco 
toegezonden Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open op 
donderdag 9 00 -12.30 
en van 13 30-18 00 
Op andere dagen regelmatig ' 
open, even bellen van tevoren. 

^tótEjfv 

^P 
1 ^ 

Zetfouten voorbehouden. 



POSTFRIS 
catnr 

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

454459 
460468 
469 473 
474489 
490494 

pn/s 

42,25 
57,50 
18,00 

495,00 
29,50 
12,00 
26,00 
26,00 
65,00 

145,00 
495,00 

5,25 
167,00 

14,25 
59,50 
52,50 

143,00 
62,50 

165,00 
15,25 
19,75 
63,00 
13,75 
12,00 

520,00 
22,75 
48,00 
21,00 

122,00 
29,75 
33,00 
52,50 
43,00 
41,00 

380,00 
59,00 
79,50 

152,00 
72,50 
41,00 
21,50 
93,00 
63,00 
39,50 
51,00 
23,50 
61,00 
71,00 
44,50 
72,00 
52,00 
10,75 
35,50 

8,00 
30,50 
29,00 
27,00 
10,25 
30,50 
29,50 
10,25 
14,75 
27,50 
15,50 

335,00 
22,00 

104,00 
72,00 

5,00 
6,00 
2,30 
1,20 
4,50 

165,00 
1,20 
0,45 
6,20 
0,70 
1,40 
1,80 
4,60 
1,55 

88,00 
3,60 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

catnr 

495499 
500503 
504 505 
506 507 
508 512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578 581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465/634b 
641 645 
646 
647 648 
649 653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
571675 
676680 
681682 
683687 
688692 
693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
715719 
720721 
722 726 
727728 
729 730 
731735 
736 737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 

779783 
784785 
786790 
791 
792794 
795799 
800801 
802 806 
807810 
812815 
816 817 
818819 
828829 
830834 
854 
858 

pn/s 

2,60 
3,50 
1,10 
1,60 
3,25 
7,75 

185,00 
715,00 

7,30 
5,15 
8,80 
1,10 

28,50 
41,00 

4,75 
14,00 
16,00 
12,00 
13,00 

1,10 
10,00 
4,80 

38,00 
6,95 
0,40 

12,00 
8,00 

10,00 
6,50 

16,50 
10,00 
14,00 
1,30 
2,40 
8,00 
0,50 
9,50 
0,80 
6,40 
9,00 

22,00 
7,00 

33,00 
6,35 
7,00 
2,60 
3,75 
5,00 
7,60 
8,60 
5,25 
0,50 
8,60 
2,40 
0,80 
4,60 
1,75 
7,00 
3,25 
1,45 
7,50 
4,25 
0,15 
2,80 
0,70 
2,85 
1,35 
4,80 

2,55 
0,55 
3,50 
0,60 
0,25 
1,55 
0,65 
1,50 
0,50 
0,90 
0,20 
0,45 
0,25 
1,05 

14,50 
1 60 

POSTFRIS 
cat nr pnjs 

859863 1,10 
870874 1,00 
875 1,25 
877881 0,90 
882883 0,60 
884885 1,10 
886888 4,10 
set vellen 58,00 
889893 0,95 
894898 1,25 
899 2,60 
9015 1,35 
906907 0,50 
909911 0,75 
912916 1,50 
917 4,50 
918919 0,70 
920924 1,50 
925926 0,80 

Vellet/es van W/2Ó 

1419 8,10 
1439 9,00 
1461 6,80 
1487 7,00 
15421543 
15791580 7,00 
16281629 7,00 
1630 11,30 
1646 15,00 
16621663 8,00 
1672 33,00 
1678 33,00 
1681 6,00 
1692 18,00 
1693 18,00 
1693 post 7,00 
17021705 6,80 
1706 9,25 
17401745 7,00 
17881807 7,20 

Roltanäing 

5770 155,00 
7173 180,00 
7477 94,00 
7881 48,00 
82 85 81,00 
8689 51,00 
9093 94,50 
9497 85,00 
98101 82,00 

Luchtpost 

13 165,00 
45 1,25 
68 49,00 
9 53,00 
10 0,80 
11 0,25 
1213 410,00 
14 2,50 
15 0,10 
16 0,60 

Internering 

1 280,00 
2 135,00 

Nederlanil ongebruik 

5676 335,00 
130 135,00 
131 125,00 

PROVINCIE 
Nog redel i |kaant 

voorraad leverbaa 

DE COMPLETE SE 
13e VELLETJE 

Staat de door U gew 
deze advertentie' De 
toereikend om alles t 
Informeer vri)bli|vend 
prijs en/of vraag een 

GESTEMPELD 

catnr 

1 
2 
3 
6 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 
49 
5676 
78 
79 
80 
8283 
8486 
8789 
97 
98 
99 
100 
101 
102103 
104105 
129 
130 
131 
132133 
134135 
136138 
141143 
149162 
163165 
166168 
177 198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
225228 
229231 
232235 
238239 
240243 
244247 
248251 
257260 
261 264 
265266 
346 349 
402b403b 
534 537 

metplaliker 

163165 
236237 
port 1326 

VELLETJES 
al velletjes los 

pnis 

14,90 
10,20 
69,00 
55,00 
17,25 
10,40 
56,00 
82,00 
40,45 
42,95 

8,20 
40,45 

9,90 
25,75 
24,50 
69,00 
3,40 
7,30 
9,55 

43,20 
6,00 

10,50 
86,50 

204,00 
79,00 
17,50 

1,95 
3,40 

485,00 
8,85 

39,00 
2,95 

13,60 
9,90 

24,25 
20,00 

520,00 
5,7 

164,00 
4,80 

148,00 
131,00 

10,00 
17,95 
39,00 

6,30 
8,50 
3,85 
3,05 

31,00 
5,10 

12,10 
3,70 

22,50 
4,25 
7,20 

10,00 
6,00 

20,00 
15,00 
24,50 
11,80 
14,90 
10,90 
4,10 

50,75 
114,00 

17,00 

148,00 
71,00 

120,00 

uit 
r tegen dagpriizen 

T INCLUSIEF 
i /OOR€ 149,0 

HET 

0 1 1 
nste serie met in 
ruimte is helaas met 

e vermelden 
naar voorraac 

prijslijst aan 
en 

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

Tel: 077  351 26 98 0620966876 avond/weekend Fax: 077  354 72 42 

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

FRANCO 
LEVERING 

Internet www postzegelhoes nl 
Email info@postzegellioes nl 

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

Geen: Grote en alles belovende advertenties!!!! 

Geen: Dure personeelsleden / medewerkers!!!! 

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

Wei: Een duidelijke en zo goed mogelijke 
omschrijving van de kavels. Zodat het 
geen gok is, maar u als klant precies weet 
wat u koopt!!! 1 

Ik nodig u uit om mijn gratis 
prijslijst 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 Email: pzmzeist@wanadoo.nl 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
"el. 0541515879/511190 
,'ax 0541520302 
Email: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
■̂  mail: 
,...nhorst.breda@freeler.nl 
www.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L, V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 

mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

mailto:pzmzeist@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:nhorst.breda@freeler.nl
http://www.kienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM


Naar de meest 
uitgebreide 

postzegelwinkel op 
internet! 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of nfiotlef. Duizenden pagina's, 
honderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto), prijslijs
ten met verkoopprijzen of inruilprij-
zen. vrijwel alle leverbare catalogi, 
albums, benodigdtieden, nieuwe uit
gaven zonder abonnement uit voor
raad leverbaar, speciale kin
derpagina's etc. 

Post- en winkeladres: 
Kloosterstraat 19/21, 
2021 VJ Haarlem, 
tel: 023-5272136, 
fax: 023-5272753, 

e-mail: info@postbeeld.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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 niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegel handel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

CÏNTENAHIO Dl 
LEOPARD! 

'ém 

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

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 121 
23 november 2002. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 22 november van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollel<ties en partijen zijn te beziclitigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 122 te houden op 8 februari 2003. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl


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

De prijzen zijn allin, dus inclusief verpakking, porto en administratiekosten. 

I 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: NOV 2002 
218 
SAFE luxe album met overwegend gebruikte collectie Verenigd Europa 19561974 rede
lijk compleet (ruim 550 zegers) cat w ca € 575,00 nu € 95,00 
224 
DAVO luxe album (ZGAN) BUNDBRD 1985 t/m 1991 Postfris z pi geheel compleet incl 
vellen en boekjes cat w (excl Albumi i) € 780,00 slechts € 150,00 
GLOBAL STAMPDEALERS éénmalig te koop € 140,00 
229 
SAFE luxe album (ZGAN) Oostenrijk tussen 1965 en 1974 postfris en gebruikt, mooi om 
mee te beginnen slechts € 70,00 
242 
Blanco album met PRACHTVERZAMELING HONGARIJE (on)gebruikt + iets postfris z pi, 
19131962 met vele betere series en blokken oa 128/44 **, 403/410 **, Bloc 1 postfris 
■■, bloc 3 **, zeer hoge cataloguswaarde eenmalig slechts € 225,00 
246 
Leuchturm album DDR gebr 19491973 zeer goed gevuld album, groot deel met blanco 
klemstroken Cat w e 1 250,00 slechts € 185,00 
249 
Leuchturm LUXE album Bund geheel compleet pfzpl 19601982 cat we 900,00 koopje 
€ 145,00 
250 
Leuchturm album met mooie verzameling Oostenrijk 18541937 (on)gebruikt/postfris 
va 1900 redelijk compleet incl op enkele zegels na complete port, zr hoge cat w 
slechts € 135,00 
251 
Luxe insteekmap met complete verzameling Berlijn 1989 & 1990 gebruikt(best lastig) 
zit op EDB's catw € 315,00 slechts € 75,00 
258 
DAVO album met mooie vnl gebruikte collectie Frankrijk (18491970), goede kwaliteit, 
ook wat ongebruikt en postfris, cat w € 2 150,00 slechts € 240,0011' 
259 
DAVO album met prachtcollectie Zweden (on)gebruikt 18581998 hoge cat w slechts 
€ 180,00 
260 
BUND Complete postfrisse vellen van 50 series Michel nrs 719/722 incl 3 x bloc 7 pf, 
totale cat w DEM 405,00 leuk voor motiefverzamelaar {Olym Spelen) slechts € 22,50 
261 
SCHAUBEK album met prachtige, zeer uitgebreide, verzameling Tsjecho Slowakije vanaf 
1918 tot 1971, ongebruikt maar ook veel postfris op enkele 10 tallen na compleet 
slechts €225,0011 
266 
SCHAUBEK voordrukalbum met prachtcollectie Hongarije 18711974 ( 220 goed gevulde 
bladen) (on)gebruikt en vanaf 1966 postfris o a nr 5, 143, 403/10** etc etc echt leuk 
€ 215,00 
267 
6 (ZES) SAFE LUXE ALBUMS (ZGAN) MET COMPLETE VERZAMELING DDR ( MERENDEEL 
POSTFRIS ( DEELS (ON)GEBRUIKT) VANAF 1949 TOT 1977 (ALBUMS T/M 199011) NW 
PRIJS ALBUMS CA € 850,00 i " CAT W ZEGELS CA DEM 13 000,00 ( € 6 650,00) U BENT 
DUS IN 1 KEER KLAAR, EN U HOEFT ALLEEN DE ALBUMS TE BETALEN OFTEWEL 
€850,00"! 
271 
EXCELLENT album Nederland 1940 1972 overwegend gebr, deels ong/postfris praktisch 
compleet incl 356/373 & 402/3b (legioen blokken) totale cat w el 665,00 slechts 
€ 210,00 
275 
4 (VIER'i)IMPORTA albums met geheel complete(nrs 1 309) verzameling FDC's 
Ned Antillen op enkele oudere na geheel onbeschreven, inclusief alle voorlopers van 
1949 1956 I' I, cat w ruim € 2 100 00 bij STAMPS DNS slechts € 295,00 

280 
2 DAVO albums met praktisch complete onbeschreven verzameling FDC's Ned Antillen 
nrs 1206 incl alle voorlopers van 19491956 catw Ruim € 1 200,00 slechts € 145,00 
283 
UNIEK complete postfrisse rol van 1000 zegels^ 100 x nrs 379a/d MET ORIGINELE BAN
DEROL met datumstempel 2 Feb 1942, perfecte tandmg en echt "wit"van kleur, (meest
al IS de tanding afgesleten door de automaat en hebben de zegels roestvlekjes), deze 
rol heeft ZESTIG jaar in een droge, donkere kast gelegen cat w ++ € 1 300,00 ZELDEN 
TE KOOP , ECHT eéNMALIG € 475,0011 
284 
Davo album met hele mooie verzameling (oud) Suriname van 1872 tot 1975 va 1925 op 
een paar zegels na compleet zowel (on)gebr alsmede postfris incl LP & Port hoge catw 
Slechts € 135,00 
285 
Stockboek met prachtige verzameling Nieuw Zeeland tussen 1937 en 1990 op enkele 
na alles postfris z pi incl een aantal betere blokken alles 1 maal cat w Yv fr 4 875,00 
nu € 195,00 
286 
Frankrijk 4 complete postfrisse vellen nrs Yv 732,737,1698 8i LP 44C, tot catw 
€ 287,00 nu € 55,00 
287 
DAVO album met hele mooie verzameling ISRAEL alles postfris z pi full tab, vanaf 1952 
geheel compleet t/m 1983 incl LP en alle blokken zeer hoge cat w bij ons te koop voor 
€ 225,00 
288 
DAVO album Zwitserland 18501990 merendeel gebruikt prachtcollectie met oa Michel 
nrs 8, 234, Bloc 3,6**,7,9,10,13,15 " M e * * * , Dienst 64/74*** bij ons slechts 
€275,0011 
290 
SCHAUBEK band met goede collectie Oostenrijk 18671964 merendeel gebruikt koopje 
€ 95,00 
291 
2 DAVO Crystal/luxe albums met prachtverzameling Ver Naties postfris z pi 19511987 
incl 28 vlaggen vellen Hoge cat w slechts € 135,00 
292 
KABE album met hele interessante collectie San Marino 18771972 (on)gebr alsmede 
veel postfris z pi hoge cat w bij STAMPS DNS te koop voor € 135,00 
293 
DAVO album Zwitserland 1864 1997 (on)gebr & postfris pracht collectie op enkele 
lOtallen na compleet, zeer hoge cat w éénmalig € 350 00 
294 
WURTEMBERG 18511920 hele mooie collectie op balden, echts iets voor de kenner, 
alles in prima kwaliteit, schaars (ca 100 verschillende) hoge cat w slechts € 95,00 
296 
Borek album met GIGACOLLECTIE LIECHTENSTEIN 19121958 ong (iets ***) vele top 
series o a 1/3,46B/52B,53/60,63,65/71,78/81,94/107,108/10,114/15 etc tot catw 
€ 5 200,0011 Nu€1 250,00 
297 
DAVO album met mooie verzameling Duitsland SOW ZONE (on)gebruikt, veel schaars 
materiaal hoge cat w slechts € 175,00 

ELKE 2^ ZATERDAG VAN DE MAAND "SNUFFELOCHTEND" 
vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur. 

Noteer vast: 9 Nov, 14 Dec. 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT VANAF € 35,00 INCLUSIEF PORTO EN VERPAKKING (DAARONDER DE WERKELIJKE TPG POST TARIEVEN 
(TUSSEN € 2,25 8. € 5,25) 

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

III 
a O B A L STAIiF DEALERS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N. Sluis 

Cees Buddingli'hof 168,1628 WL HOORN, Tlie Netherlands  geen winkel 
Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: dirk.sluis@hetnet.nl  POSTBANK rek.nr 528501 

i T A M P l 

lil 
GLOBAL ETAMP DEALERS* 

www.stampsdns.com 

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


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

freestampcatalogue.com 
Ic^. (I 

H 
Een project van PostBeeld Haarlem 

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat maande l i j ks verschi|nt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland 

JAARABONNEMENT 2 0 0 2 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t n V K V B P, B-8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer Werfplem 6, B 8000 BRUGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inl Kortri|ksestraat22,B 3010 LEUVEN Tel en Fox 0032-16254970 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN WUWT 
W I zi|n gespecialiseerd in de verkoop van parfi|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
kavels zoals (deel jverzamelingen sfokboeken dozen snuffel porti|en 

etc bieden wi| onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop aan 
Met ons aanbod van meer dan 5 0 0 port |en zi|n wi| de grootste op dit 
gebed in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage kos 
ten zi|n wi| in staat maandeli|ks honderden nieuwe parti|en aan te bieden 
tegen zeer scherpe pri|zen Uiteraard koopt u bi| ons zonder enig risico 
Heeft u interesse in ons aanbod vraag don vri|bli|vend onze maandelqk 
se voorraadli|St aan of breng een bezoek aan 
PZH Fa Van VLIET Geopend woe vr 11 00-17 00 fff''nm^\ 

zat oaióoo î Molecatenlaan 16 b 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055 5416108 of fax 055 5 3 4 8 7 4 6 Email WVLIETUGOWXS NL 
Website www pzh-vanvliet nl 

DE H O L 

Veiling Nn 78 
wordt gehouden 

op zaterdag 30 november 2002 
te Alkmaar 

Kijkdagen in 
Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

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

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


HANDELSONDERNEMING i P l I IMPORTEXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen  Fabnkant FILI SAFE ..uj

Exclusief SCHAUBEK importeur voor Nederland ^ 
OudeBredaseweg6cNL4854BRBavel  Tel (0161)431983 fax (0161) 433099 
Bank Rabo Bavel rek nr 10 46 96 761  KvK 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr NL O 647 19 455 B01 

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

SCHAUBEK s terk in kwal i te i t 
en ... u i tgebre id ! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

FLEVOLACUS 
v e r z e n d a n t i q u a r i a a t Antiquarische en 

tweedehands boeken 
Algemene voorraad, met veel 

liMëlk. ornithologie en Zuid Afrika. 
Ook regelmatig aanbod 

< van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339JGAlmere(NL) 
Tel 0651386306 

Email: wllholf@chello.nI 

névoiacus / Internet: www.nevolacus.nl 
(betere boeken met afbeelding) ^ ^ ^ ^ ( b < 

Bezoek op afspraak 

M P O MUNTEN EN POSTZEGELORGANISATIE O rg a n i see rt: 

GROTE MUNTEN EN POSTZEGELVEILING 
Vrijdag 6 + zaterdag 7 december 2002 in 
'Het Veerhuis', Nijemonde 4, Nieuwegein 

Schitterende kavels Nederland & OG Wereld 
Veel particuliere nalatenschappen Variëteiten 
Frankeergeldig Nederland Poststukken 
Prachtige collecties Div. soorten stempels 
Tevens in deze veiling schitterende kavels munten, zeer zeldzame bankbiljetten Nederland, penningen etc. 

NVPH nr 3 met hrf 'WillemstadA', Ey. RRR 
Uiterst zeldzame afstempeling / mooi gerand topstuk! 

'^9hm^ 
NVPH nr 939a têtebéche 

Postfris in blok van 4 
België nr Yv. 272K 

Uit postfrisse serie 272AK 

Uiteraard zijn ook uw inzendingen welkom op onze veilingen! 
Informatie: MPO. Tel. 0306063944  Fax 0306019895  www.mpo.nl 

I Veilingcatalogus: maak € 1 0  over op ABN 50.16.84.581 t.n.v. MPO te IJsselstein o.v.v. 'Catalogus' 
(bij gebleken belangstelling blijft u de catalogus gratis ontvangen) 

mailto:pzhaalodder@home.nl
mailto:wllholf@chello.nI
http://www.nevolacus.nl
http://www.mpo.nl


Inhoud 

Jaargang 80  november 2002  911 

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

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

831 
v l̂l'H'.'î lrnH fnil". ii^inm'"''' '̂̂ '̂ Uit dc wcicld vaii de filatelie 
van de maand (met in|uli). S 3 P / S 2 3 / R 3 / 1 
Hoofdredacteur: V e r z a m e l g e b i e d N e d e r l a n d 
AadKnikmanAIJP 8 3 6 / 8 3 7 
Klipper 2,1276 BP Huizen. Nicuw op liet postkantoor 
Telefoon: 03552 54 391 '^ '^ 0 , 0 
Telefax: 0355240926 • ' • • : • " : ''^'■A'A'n'"! ̂  
Email: phiiateiie8Dtip.nl Emissieprogramma 2003 TPGPost 
Website: www.filatelie.ws 8 3 0 

Prins Claus (19262002) 
Advertentieverkoop: 8 4 0 / 8 4 1 / 8 4 2 / 8 4 3 
Brouwer Media bv N e d e r l a n d s e s t e m n e k 
Postbus 270,3830 AG Leusden I N e o e r i a n u b e S t e m p e l s 
Jeanine de Troye v . • ° 4 4 
Telefoon: 03343 35 231 Verenigingsadressen 
Telefax: 0334335258 8 4 6 / 8 4 7 / 8 4 8 

Bon voor kleine annonces 
Abonnementen en 0 . 0 
AbonnemOTteniand 'Dc postgeschiedenis Verdient meer aandacht en waardering' 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 8 5 0 / 8 5 I 
Telefoon: 02513139 39 Speelkaarten en kaartspelen 
Telefax: 025131 04 05 8s2/8s?/8s4 
Email: aboservice(5)aboland.nl U n n A c n i f r i m ' c 
Website: www.aboland.nl Ö O n u s p a g m a S 

8 6 0 / 8 6 1 
Adreswijzigingen: Filateüstische evenementen 
Adreswijzigingen geeft u o p a a n d e s e  8 6 2 / 8 6 3 
cretaris van de vereniging waarvan u 5 0  j a r i g e N V T F v i e « j u b i l c u m m e t t h e m a t i s c h e v e n e m e n t 
lid bent. Individuele abonnees (jaar J ^ LJ / 86/1/8f i i : 
lijkse betaling aan de Stichting) zen , ' ; *; * * VW V i* j " L*i "i 'V*' j ï j ̂  
denhunadrelwi jz ig ingaandïadmi H o e d e K L M d e b l o k k a d e v a n 1 9 4 9 O m z e i l d e 
nistratie (zie'Abonnementen'). 0 6 6 / 8 6 7 / 0 6 8 / 8 6 9 

Boekenplank 
'Hoe word ik abonnee? ' 8 7 0 / 8 7 I 
Er zijn twee abonnementsmethoden: n'Act'^^aèihnpVipc 
1. een collectief abonnement: i Ü S l z e g e i D O e K j e s 
U kunt lid worden vaneen vereniging ••. ;—*•*":•••• ;;•;•■•. j " V ; — " " 7 ^ ' " 7 3 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie F i l a t e l i s t i s c h e t r a d i t i e i n D e n H a a g : d e b e u r s o n d e r d e b o o m 
'Verenigingsadressen' elders in dit 8 7 4 / 8 7 5 / 8 7 6 
nummer). Het abonnementsgeld is P o s t w a a r d e s t u k k e n 
dan inbegrepen in de contributie die u 8  7 j ? / 8 T n / 8 8 n 
aan de vereniging betaalt. l j " ' '"*. ' ' '^' 
2. een individueel abonnement: L U C n t p O S t n i e U W S 
Voor een individueel abonnement o o O 
kunt u zich  met uitzondering van A m e r i k a a n s v o o r b e e l d ( n o g ) n i e t d o o r N e d e r l a n d g e v o l g d 
België  aanmelden bij Abonnemen _ _ 8 8 2 / 8 8 ^ 
tenland in Uitgeest (zie'Abonnemen wüVó^pnvAnrü 
ten') voor« 21.00 (Nederland) of vv IJ I d z e n VOOI U 
€ 35.00 (buitenland). Een individueel ■.■■■■■^■■: Ö Ö 4 ; Ö Ö 5 ; Ö Ö O 
abonnement kan per de eerste van een M a x i m a u l i e 
willekeurige maand ingaan; het loopt 8 8 7 
minimaal één jaar (elf numniers). O p d r u k k e n o p h u l p u i t g i f t e n b e k e n n e n e i n d e l i j k k l e u r 
Voor het opzeggen van uw abonne r r r o 8 8 8 / 8 8 0 / 8 0 0 
ment: zie'Opzegging'. :','■ ' •Vc . ' o o o / o o y ; o y u 

'̂ '̂  ^ Nieuwe uitgiften 
Belgische abonnees 8 9 2 / 8 9 3 / 8 9 4 / 8 9 5 / 8 9 6 / 8 9 7 / 8 9 8 / 8 9 9 
Als u in België woont kost een abon T h e m a t i s c h p a n o r a m a 
nementc 22.50, te storten optekening QOO/OOI 
000035088233 t.n.v. Penningmees K V e i n e a n n n n r ë s 
ter iMaandblad Filatelie, Brussel; W e i n e a n n o n c e s 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 9 ^ 2 
het blad moetwotden gezonden! g J J J ^ V O O r p a g l H a « « « ^ . ^ _ , . ^ 
Opzegging abonnement : l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet dit 
door uiterlijk vier weken vóór het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 
Losse nummers : 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen voor zover nog voorradig wor
den besteld voor € 2.30 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 8591403 
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Op 6 oktober jl. overleed prins Claus op 
76jarige leeftijd. Wie mocht denken dat er 
maar weinig filatelistisch materiaal is dat 
raakvlakken heeft met de echtgenoot van 
onze koningin, moet de bijdrage die Jeffrey 
Groeneveld voor dit nummer van 'Filatelie' 
schreef maar eens lezen. 

Advertentieindex 

Tien jaar 850 

Zeker tien jaar zijn Gert Holstege en 
Jan Vellekoop nog bezig met een 
'Lou de Jongachtige' taak: het voltooien 
van het Handboek Postwaarden. 

Open kaart 852 

Toepen, klaverjassen, bridgen, pokeren: 
het kan allemaal met de fascinerende 

kartonnetjes die 'speelkaarten' heten. 
Martin Schepers uit Bilzen (België) stelde 

er een thematische collectie over samen 
en schreef er een artikel over. 

Blokkade 866 

De Indonesische vrijheidsstrijders kre

gen in 1949 morele en praktische steun 
in de vorm van een aan de KLM opgeleg

de blokkade. Richard Wheadey (Groot

Brittannië) beschrijft de aeropostale 
Ubochtconstructie die dat opleverde. 

Ackermann 818 
Apeldoornse Postz.handel 881 
Arve Collectors 819 
Auf der Heide 886 
Booklets International 877 
Boomstamps 886 
Brabantse Postz.en munthandel 881 
Bredenhof 903 
Brouwer, D . 0 877 
Bruin, De 863 
Bijl, v.d 902 
Dieten, Van 904 
Dutchstamp 816 
Ebay Benelux 849 
E.S.P.A 819 
Europost De Dieze 820821 
Flevolacus 830 
Friesland, Postz.veiling 818 
Globe, De 863 
Godu, leanPaul 877 

Hertog, Karel den 824825 
Hoes, Postz.veiling 819 
Hollands Glorie 855 
Hollandse Postz.enmuntveiling, De 829 
Hunter 877 
Kienhorst 826 
Leopardi 827 
Lodder 830 
Lodewijk 827 
Meinhardt 891 
Mondial 817 
MPO 830 
Nederlandsche Postz.veiling 814 
NVTF 899 
Nijmeegse Postz.en muntenhandel 827 
Nijs, Wim de 881 
Partijenhandelaren 856 
Philapost 815 
Phine 830 
Postbeeld 827,829 

^ 

Postzegel, De 829 
Postzegel Partijen Centrale 858859 c~c 
Postzegelhoes, Het 826 ° 
Rapp, Peter 839 cj 
Ron Herscheit 877 ^ 
Ruiter, De 863 ^ 
Safe Nederland 818,863 s 
Smits Philately 857 "■ 
StampsDNS 828 S 
Tieman, Postz.handel Willem 822823 ^ 
Trefpunt, Het 886 ^ 
UNPA 845 i 
Vliet, Van 829 « 
Voorsch./Wassenaarse Postz.handel 877 — 
Wiggers de Vries 835 
IJssel en Lekstreek, FlI.Ver 819 6 9 1 
Zeist, Postz.handel 826 Q j | 
Zutphense Postz.en muntenhandel . De ...881 

http://phiiateiie8Dtip.nl
http://www.filatelie.ws
http://www.aboland.nl


S^WSfii E 
ZWITSERS TESTEN 
STAMPIT-SYSTEEM 

Sinds enkele maanden 
worden in Zwitserland 
proeven genomen met 
een systeem dat digitaal 
frankeren mogelijk 
maakt. Het gaat om het 
Duitse Stampit-systeem, 
dat bezitters van een per
sonal computer in staat 
stelt om vanachter het 
toetsenbord eigen post

zegels te maken. 
Voorlopig gaat het nog 
om een interne proef, 
maar het ligt in de bedoe
ling dat begin 2003 een 
zogenoemde 'pilot' 
wordt gehouden, waarbij 
een aantal proefpersonen 
onderzoekt hoe het sys
teem bevalt. Dergelijke 
'pilots' zijn eerder al in 
andere Europese landen 
gehouden, waaronder 
Nederland. 

DIE POST jf °*'̂ "'' 
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GROTE PRIJS: BELGISCHE FILATELISTEN 
MOGEN VOORTAAN OOK MEESTEMMEN 

Jaarlijks bepaalt een jury 
van twintig leden welke 
Belgische zegel als de 
mooiste van het afgelo
pen emissiejaar mag 
worden beschouwd. De 
ontwerper van die zegel 
ontvangt de Grote Prijs 
Ambassadeur. 
Ook wordt er een onder
scheiding toegekend aan 
de zegel met de beste te
kening: de Grote Prijs uoor 
de Beste Tekening. Samen 
staan deze prijzen be
kend als de Grote Prijs van 
de Belgische Filatelistischc 
Kunst. 
Afgelopen zomer, tijdens 

NASCARBOLIDE 
OOGSTE SUCCES 

Deze zomer nam een 
schitterende bolide deel 
aan de NASCAR-races in 
Daytona. De van het 
nummer 27 voorziene 
wagen, die werd gespon
sord door de United States 
Postal Service (de Ameri
kaanse PTT), oogste veel 
bijval dankzij de giganti
sche postzegel op de mo

torkap. Dat was dan ook 
niet zomaar een zegel: 
het ging om de toeslag
zegel Heroes 0/2001, een 

Heldhajha uitgedoste raceujagen. 

emissie die eer betoont 
aan de hulpverleners die 
zich op de 11 september 
2001 (en de dagen daar
na) inzetten om zoveel 
mogelijk mensenlevens 
te redden. 
De racewagen maakt mo
menteel een toernee 
langs postkantoren in 
North-Carolina en Flori
da om daar de verkoop 
van de zegel een extra 
zetje te geven. 

SPECTACULAIR VEL VERENIGDE STATEN 
BRENGT EEN HALF MILJOEN DOLLAR OP 

Enkele maanden geleden 
werd in Amerika een vel 
met veertig zegels van 29 
dollarcent geveild. De 
opbrengst was $488.750. 
Een fors bedrag, maar 
het gaat dan ook om een 
vel dat er niet alleen bij
zonder spectaculair uit

ziet, maar dat ook inder
daad is. Het betreft een 
inmiddels tien jaar oude 
emissie van de Verenigde 
Staten, gewijd aan de 
New-Yorkse beurs, de 
Neu; York Stock Exchange 
(NYSE). Het geveild vel, 
dat in twee verschillende 
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druktechnieken werd uit
gevoerd, laat 28 zegels 
met kopstaand midden
stuk zien. Bij de resteren
de twaalf zegels ont
breekt dat middenstuk 
zelfs totaal. Het geheel 
maakt een nogal vreemde 
indruk, maar de verkla
ring is simpel: het vel 
werd na het aanbrengen 
van de eerste drukgang 
kopstaand in de pers ge
legd. Niet alleen leverde 
dat een kopstaand mid
denstuk op, maar door de 
verschuiving van die mid
denstukken bleven ook 
nog eens twaalf zegels 
onbedrukt, met als resul
taat dat er nu twaalf mid
denstukken op de velrand 
te vinden zijn. 
Het vel kwam op 16 juni 
bij Greg Manning onder 
de hamer en bracht zoals 
gezegd bijna een half 
miljoen dollar op. On
danks dat indrukwekken
de bedrag kon het toch 
nog wel eens een koopje 
blijken te zijn, namelijk 
als de nieuwe eigenaar 
het vel opdeelt in paren 
en losse zegels. Elke ze
gel uit het vel is immer 
een variëteit op zichzelf. 

FilaKortrijk20o2, maakte 
juryvoorzitter dr. Guy 
Contant de winnaars voor 
2001 bekend. De prijs 
voor de beste zegel ging 
naar Desire'Roegiest (zegel 
'Thurn & Taxis' uit de 
Belgica-serie) en die voor 
de beste tekening naar 
Andre'Buzin ('de visdief 
uit de vogeltjesreeks). 
Volgend jaar zal de toe
kenning van de prijzen 
anders verlopen, zegt 
Coutant. 'In de eerste 
plaats doordat de jury 

flink verjongd zal wor
den,' aldus de juryvoor
zitter. 'Maar ook omdat 
de jury in het vervolg 
maar zeventig procent 
van de stemmen krijgt. 
De overige dertig procent 
zal afkomstig zijn van 
een nationaal referen
dum, waaraan alle Belgi
sche filatelisten mogen 
deelnemen.' 
Filatelistisch België zal, 
zijn stem kunnen uit
brengen door het inzen
den van een formulier dat 
wordt bijgesloten in 
PhilaNeu)s, het blad van de 
Belgische posterijen. 

1IIMMIM(MIIMMIIIIMMIIMI^^ 
Wmnoar van de Grote Prijs Ambassadeur: de Thurn & Toxiszegel. 

INZENDEN VOOR TWEEJAARLIJKSE 
ESSENPRIJS IS WEER MOGELIJK 

Om het schrijven van 
goede filatelistische arti
kelen aan te moedigen 
heeft het Costerus-Kapit-
tel van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten 
Verenigingen een twee
jaarlijkse prijs in het le
ven geroepen: de Essen-
prijs. 
De eerste toekenning er
van dateert uit 2001; de 
prijs is daardoor begin 
2003 weer actueel. 
Voor de Essenprijs (die 
bestaat uit een bedrag 
van 750 euro) komen in 
aanmerking auteurs van 
een oorspronkelijk filate
listisch artikel over de 
Nederlandse filatelie, in 
een tentoonstellingscata

logus van een in 2001 of 
2002 in Nederland ge
houden postzegelten
toonstelling in de catego
rieën 2 of 3, dan wel op 
plaatselijk of regionaal 
niveau. 
Verenigingen die op goe
de gronden menen dat in 
hun catalogus een be
langrijke bijdrage is op
genomen kunnen bij het 
Bondssecretariaat (Post
bus 4034, 3502 HA 
Utrecht) het reglement 
voor de toekenning op
vragen. Vervolgens kun
nen zij dan een exem
plaarvan hun catalogus 
inzenden, ter attentie van 
de Jury van het Costerus-
Kapittel. 

ROYAL MAIL STOPT 
MET TREINVERVOER 

De Engelse Royal Mail 
stopt met het sorteren 
van poststukken tijdens 
hun vervoer per spoor. 
Het blad British Postmark 
Bulletin meldt dat er be
sprekingen gaande zijn 
tussen de posterijen en 
de spoorwegen om over 
te stappen op het vervoer 
van post in containers. 
Omdat de zogenoemde 
TPO's (de afkorting staat 
voor Travelling Post Qgices) 
te oud zijn (foto) en niet 
voor het vervoer van con
tainers kunnen worden 

omgebouwd, heeft Royal 
Mail de spoorwegen laten 
weten op termijn te stop
pen met de sorteeractivi-
teiten 'tussen de rails'. 
Met het afschaffen van de 
TPO's (waarschijnlijk per 
maart 2004) komt er ook 
een eind aan het gebruik 
van de speciale TPO-
stempels die in de post
wagens worden gebruikt. 



ENVELOPPEN 'VLIEGENDE HOLLANDER' 
KUNNEN NOG BESTELD WORDEN 

Ter gelegenheid van de 
41ste Dag van de Aerofi-
latelie (thema: '75 Jaar 
Postduif') op 26 en 27 
oktober jl. werden twee 
speciale enveloppen uit
gegeven. Het is nog mo
gelijk om in het bezit van 
deze converts te komen. 
Als u €3.- (of een veel

voud van dit bedrag) 
overmaakt op Postbank
rekening 402628 van de 
Stichting Tentoonstel
ling 'De Vliegende Hol
lander' in Pijnacker krijgt 
u het gewenste aantal 
sets (FDC plus kleinfor-
maatenvelop) thuisge-
zonden. 
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Deze tujee enveloppen van 'De Vliedende Hollander' zijn nog te koop. 

RIETDIJK TAXEERT 
IN REEUWIJK 

Op zaterdag 11 januari 
2003 wordt in 'De Brug', 
Dunantlaan i in Reeuwijk 
voor de derde maal een 
postzegel-, munten- en 
ansichtkaartenbeurs ge
houden. Op de beurs, die 
van 10 tot 17 uur geopend 
zal zijn, zijn handelaren 
uit de genoemde sectoren 
aanwezig. Er is een apart 

gedeelte voor verzame
laars van aanteken-
strookjes. 
Het Haagse veilinghuis 
Rietdijk is aanwezig om 
gratis taxaties van post
zegelverzamelingen of 
losse zegels te verrichten. 
Toegang tot de beurs 
kost €1.- (kinderen tot 12 
jaar gratis). Informatie: 
telefoon 0182-396440 of 
e-mail (jokevandenberg. 
jilateiie@/reeler.nl). 

OP ZOEK NAAR 
WATERMERKEN 

Met beveilingsmethoden 
zoals speciale tandingen, 
hologrammen, speciaal 
papier, het toepassen van 
meerkleurendruk, 'sto
chastische' rasters en wat 
er nog meer aan moderns 
kan worden bedacht heb
ben postadministraties 
eigenlijk geen behoefte 
meer aan zoiets ouder
wets als watermerken. 
Maar het blijft een feit dat 
veel oude zegels zo'n wa
termerk dragen en dat 
het voor de waarde van 
die zegels veel kan uitma

ken, welk watermerk dat 
is. Daarom is het handig 
dat de filatelistische web
site stamps2.com een 'wa
termerkzoekservice' 
biedt. Op de site kan wor
den gezocht in een data
base die heel veel (zo niet 
alle) watermerken bevat 
die in zegelpapier kun
nen worden aangetrof
fen. Het is simpelweg een 
kwestie van een lands-
naam intikken en uoila: 
de informatie wordt u op 
een presenteerblaadje 
aangeboden. Hierboven 
twee voorbeelden; als u 
ze niet kent weet u wat u 
te doen staat... 

OOK MAURITIUS 
MAAKTE FOUTEN 

Zonder enige actuele 
aanleiding - of het zou 
moeten zijn dat de ont
dekking waarover we nu 
schrijven tien jaar gele
den werd gedaan - stuurt 
de Engelse uitgever Stan
ley Gibbons ons een 
persbericht. Classic Mauri
tius error, undiscovered/or 
ouer 130 years, sold through 
Stanley Gibbons luidt de 
kop. Verwezen wordt 
naar de ontdekking van 
twee fouten bij de postze
gel van 2 d. uit 1859 van 
Mauritius, die onder ver
zamelaars bekend staat 
als de Lapirot Issue. Deze 
Lapirot gebruikte voor 
zijn gravure een koperen 
plaat, een niet zo heel erg 
hard materiaal; dat ver
klaart waarom er al snel 
slijtage optrad. Kenners 
maken daarom onder
scheid tussen de diverse 
gebruiksstadia van de 
plaat. Om de ergste slijta
ge te maskeren werden 
delen van de plaat op
nieuw gegraveerd. Daar
bij - het was waarschijn
lijk een haastklus - moet 

wat zijn misgegaan. Bij 
de zegel komen namelijk 
spelfouten in de lands-
naam voor. In een geval 
werd Mauritius verhas
peld tot Maurituis, in het 
andere werd de tweede 'i' 
weggelaten: Mauntus. 
Stanley Gibbons heeft 
bijna tien jaar gewacht 
om te zien of de eerste 
vondst van deze zegels 
(ze werden aangetroffen 
in de beroemde Kanai-

collectie) nog zou wor
den gevolgd door volgen
de vondsten, maar nee, 
daar bleef het bij. Gevolg: 
een hoge notering (hon
derdduizend pond per 
fout) in de Commonwealth 
catalogus van Stanley 
Gibbons en de constate
ring dat de bewuste ze
gels tot de zeldzaamste 
ter wereld behoren. En 
vandaar kennelijk dat 
persbericht. 

VIJFTIG STATEN: 
IN DE HERHALING 

Het was een prachtig vel
letje dat de Verenigde 
Staten op 4 april jl. uitga
ven. Maar dat mocht ook 
wel, want de ontwerper 
van het vijftig zegels tel
lende blokje Greetings jrom 
America streek maar liefst 
honderdvijftigduizend 
dollar op voor zijn art
work. Nu is dat bedrag al
leen maar op het eerste 
gezicht hoog, want de 
ontwerper is er vier jaar 
mee bezig geweest. 
Bij zulke bedragen is het 
natuurlijk zonde als er 
vervolgens sprake is van 
kapitaalvernietiging. En 
dat gebeurde ook, helaas. 
Door de recente tariefver
hoging van 34 naar 37 
cent werd het blokje in 
feite onbruikbaar. Maar 
daar gaat de USPS iets 
aan doen: het velletje 
wordt als alles goed gaat 
opnieuw uitgegeven, dit
maal met vijftig zegels 
van 37 cent. 

Kenners zeggen dat het 
'oude' velletje wel eens 
gezocht zou kunnen wor
den, gezien de korte tijd 
dat het in de verkoop is 
geweest. Het schijnt dat 

er hier en daar nog post
kantoren zijn die het in 
voorraad hebben - tot het 
velletje met de gewijzigde 
zegels uitkomt, natuur
lijk. 

PRIJSWINNAARS 
AMPHILEXLOTERIJ 

Op 3 september werd op 
Amphilex 2002 de trek
king verricht van de Safe 
Amphi-verloting. De heer 
R.F.H. Reinewald uit Grave 

won de eerste prijs (diner 
en overnachting voor 
twee personen in Maast
richt). De tweede en der
de prijs gingen respectie
velijk naar de heren P. 
Zeiner uit Wenen (Spido-
arrangement) en H.Th. 

Huisman uit Wijk bij 
Duurstede (High Tea in 
hotel New York, Rotter- J 
dam). Cheques ter waar- * 
de van 25 en 10 euro gin
gen naar de heren T.W. de 
Gids uit Schiedam en J. 
Oudshoorn uit Maassluis. 

http://stamps2.com


SCHATZOEKEN IN KANTOORPOST 
KAN LEUKE DINGEN OPLEVEREN 

Echte doorzetters onder 
de filatelisten weten het: 
snuffelen in kilowaar of 
kantoorpost kan wel eens 
iets leuks opleveren. Ook 
Filatelielezer J. Wouters 
kan daar van meepraten, 
getuige twee vondsten. 
Het opmerkelijke is dat 
het om hetzelfde zegelty
pe gaat  de alledaagse 

zegel van €0.39 met de 
'wolkenlucht'  maar dat 
de afwijkingen verschil
lend zijn. In het ene geval 
is de stans ('perforatie') 
verticaal verschoven, in 
het andere horizontaal. 
Met name de laatste af
wijking ziet er spectacu
lair uit, zoals onderstaan
de afbeelding aantoont. 

GABRIELLID BETREURT ONGENOEMD 
LATEN HEMELSE BOODSCHAPPER 

Het was hoog tijd voor 
een eerbetoon aan de 
postbesteller; vandaar 
dat in het juli/augustus
nummer van 'Filatelie' 
maar liefst vijf pagina's 
werden ingeruimd voor 
het artikel Ode aan de bode 
van Frans Hermse. Onze 
lezer Henk van den Berg 
uit Kortenhoef, lid van de 
Filatelistenvereniging 
Gabriel, spreekt in een 
brief aan de redactie van 
dit blad van een lezens
waardig artikel 'waarin 
zelfs aandacht wordt be
steed aan een de mytho
logische (maar nooit be
staand hebbende) figuur 
Hermes.' 
In de brief toont Henk 
zich echter verbaasd dat 
in de bijdrage een verwij
zing ontbreekt 'naar de 
misschien wel belang
rijkste postbode die er is, 
namelijk de aartsengel 

De hemelse boodschapper Gabriel. 

Gabriel.' En hij vervolgt: 
'Deze engel bracht bood
schappen uit de hemel 
naar de aarde. De be
kendste is natuurlijk de 
boodschap aan Maria dat 
zij zwanger zal worden 
(de zogenoemde annun
ciatie). De aartsengel Ga
briel is dan ook de be
schermheilige van de 
postbodes en... van de fi
latelisten!' 

° PVU&O AANWEZIG 
 IN DE JAARBEURS 

" Op 16 en 17 november 
"j wordt in de Jaarbeurs in 
o Utrecht weer de halfjaar
^ lijkse grote Verzame
^ laarsbeurs gehouden. 
^ Op de beurs is postzegel
i vereniging 'Utrecht en 

— " ^ Omstreken'met een 
M J stand aanwezig om pro
" » " paganda te maken voor 

het verzamelen van post
zegels; ze is dan ook te 
vinden in de speciale 
cluster 'Postzegels'. 

EMMELOORD: 'OP EN 
OM DE BOERDERIJ' 

Op 21 en 22 maart 2003 
organiseert postzegelver
eniging Emmeloord de 
Dag van de Jeugdfilatelie. 
Thema van de Dag is Op 
en om de boerderij. Ter ge
legenheid van de Dag van 
de Jeugdfilatelie ver
schijnt een speciaal cou
vert. Wie 2 euro over
maakt op rekening 
874638534 t.n.v. Philate
lica Emmeloord krijgt de 
envelop thuisgezonden. 

MUSEUM WINT 
KORTEWEGTROFEE 

Op de onlangs gehouden 
internationale postzegel
beurs Amphilex 2002 werd 
de jaarlijkse Korteweg
trofee uitgereikt. De jury, 
bestaande uit de heren 
G. Holstege, C. Muys en 
J. Voskuil, besloot de 
prijs toe te kennen aan de 
inzending 
12 Prouincies van het Mu
seum voor Communica
tie in Den Haag. De jury 
had waardering voor het 

'spel met filatelische ele
menten', dat de bezoe
kers een aangenaam ge
voel bezorgde dankzij het 
beeld van Nederland dat 
er door gecreëerd werd. 
'De inzending combi
neert op een speelse ma
nier oud en nieuw, wijst 
bezoekers op de moge
lijkheid "Nederland" 
eens anders te benaderen 
en toont aan dat het Mu
seum voor Communica
tie voor en van ons alle
maal is,' aldus het jury
rapport. 

INTERESSANTSTE 
STADSPOSTEMISSIE 

Om de kwaliteit van 
stads en regiopostzegels 
op te voeren heeft de Stu
diegroep Particuliere Postbe
zorging (SPP) een jaarlijk
se prijs ingevoerd. Deze 
prijs  getiteld Interessant
ste Stadspostzegel uan het 
Jaar  werd onlangs voor 
het eerst toegekend. Uit 
de door de leden van de 
SPP ingezonden nomina
ties werd tijdens Amphilex 
2002 een keuze gemaakt, 
met als resultaat dat de 
winnaar voor de jaargang 
2001 nu bekend is. De 
prijswinnende zegel werd 
uitgegeven door RegioPost 

NoordOost Friesland. De 
zegel van 0.27 euro geeft 
een beeld van de tewater
lating van een schip op 
de dwarshelling in 
Stroobos (Friesland). De 
zegel maakt deel uit van 
een velletje van tien ver
schillende zegels op het 
thema 'regionale be
zienswaardigheden'. 

DRUKKER ENIGSZINS 
KWISTIG MET GOUD 

Vrijwel iedere serieuze 
verzamelaar van de ze
gels van Nederland weet 
het: de controle die Joh. 
Enschede'Security Printing 
in Haarlem op de aldaar 
gedrukte zegels uitoefent 
is bijzonder streng. 
Als er bij de postzegel
drukker dus eens iets bij

'GoldenBlue'; ...misluktezakelijke 
postzegel uit Haarlem... 

zonders doorglipt is het 
aardig om daar melding 
van te maken. 
Johan Wielemaker was zo 
vriendelijk ons een scan te 
sturen van een mislukte 
'zakelijke postzegel' van 
0.78 euro. Op het bewus
te exemplaar zit linkson
der een spectaculaire 
spetter gouden drukinkt. 
De gelukkige bezitter van 
deze variëteit heeft de ze
gel GoldenBlue gedoopt, 
hetgeen nog toepasselijk 
is ook.. 

MAURITIUSSCHATTEN 
OP MONACOPHIL 

Het is maar kort  drie da
gen  en het is voor ons 
een aardig eindje weg 
Monaco  maar wat er tij
dens MonacoPhil 2002 aan 
filatelistische topstukken 
te zien zal zijn liegt er 

niet om. Daar zorgen de 
inzendingen van zestien 
postmusea, een aantal 
vermogende zamelaars 
en de Engelse koningin 
wel voor. 
Klapstuk van de tentoon
stelling, die van 29 no
vember tot en met i de
cember in de hoofdstad 

van het prinsdom Mona
co wordt gehouden, is de 
collectie Mauritius Post Of
Jicezegels en poststuk
ken die hieronder is afge
beeld. Als u het de rit (of 
vlucht) waard vindt: Mon
acoPhil 2002 wordt ge
houden in het Muse'e des 
Timbres et des Monnaies. 
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Niet mis: deze collectie van Mauritiuszcgels en poststukken is emd deze maand in Monaco te zien. 



Postzegßlveiling 
Wägers de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

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

Onze 176^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 13 en zaterdag 14 december 
2002. 

Met een mooi aanbod van betere zegels, poststukken, stempels 
{o.a. zeer uitgebreid Ned. Indië voor 1900) 

collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series, 
{Frankrijk met épreuves en ongetand, Monaco ongetand, 

Zeppelin e.a. luchtpost, zegels en poststukken) 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

{uitgebreid Franse gebieden), 
brievenkavels, engrosposten, het laatste gedeelte van een 

uitzonderlijke collectie prentbriefkaarten en 
munten Koninkrijk met diverse zeer goede ex. in prachtkwaliteit. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

Ook uw inzending nemen wij graag op in een van onze volgende 
veilingen; waarom neemt u geen contact met ons op voor een 

vrijblijvend advies en informatie over onze veiling voorwaarden. 



SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(5)xsAall.nl 
WEBSITE: wvvw.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

Ten behoeve van de ver
zamelaars - lees: ten 
behoeve van de CollertCIub -
worden sinds medio 2001 
een aantal zelfklevende 
zegels niet meer uit een 
blok of rol losgesneden 
om ze in de PTT-mapjes 
of Jaarcollectiemappen te 
kunnen plaatsen. Het 
productieproces wordt 
speciaal onderbroken en 
de halffabrikaten krijgen 
een eigen behandeling. 
Daarbij wordt soms een 
stansvorm gebruikt die 
qua 'tandingmaat' pre
cies overeenkomt met de 
'echte' zegels. We zien 
echter steeds vaker dat 
stansvormen worden ge
bruikt die behoorlijk af
wijken. Zulke producten 
komen overigens niet al
leen in Nederland voor: 
ook in het Verenigd 
Koninkrijk (de 'dagger' 
Machins), Noorwegen en 
Duitsland worden verza
melaars getrakteerd op 
zegelvarianten die er 
eigenlijk niet zouden 
moeten zijn. 

Geen diepe stans 
Anders dan de NVPH-ca-
talogus ons wenst te la
ten geloven gaat het 
nooit om 'dieper' stansen 
(waarbij de stansvorm 
het dragerpapier niet on
gemoeid laat, maar er 
voor de afwisseling net 
doorheen gaat), maar om 
apart daarvoor gemaakte 
stansvormen. 
In deze rubriek heb ik al 
enkele keren de Priority 
zegels van 75 cent/€o.54 
en 165 cent/€o.75 (dub
bele waardeaanduidin-
gen), respectievelijk van 
€0.54 en €0.75 als voor

in beeld genomen. Bij de 
° semi-permanente zegels 
^ 'huwelijk', 'rouw', 
^ 'baby', 'verhuizen', 'voor 
^ uw post' en 'polderland-
^ schap' werden noch bij 
° de 'duale' versie (gul-
„ den/euro), noch bij de 
i euroversie afwijkende 
5 tandingmaten waargeno-
^ men. Alle zojuist ge-
°- noemde zegels waren 

8« . dankzij de PTT-mapjes 
gO overal verkrijgbaar. De 

zelfklevende duale 'Bea
trix' en de 'Crouwel' wa
ren uitsluitend in de Jaar
collectie verkrijgbaar. De 

tandingmaat liet geen 
verschil zien. Wie echter 
goed naar de 'doorge
stanste' zegels kijkt zal 
merken dat de tandjes 
zelf er toch wat anders uit 
zien en dat de zegelrand 
'opgestuwd' is; druktech-
nisch gezien bepaald 
geen fraai resultaat. 
Alle tot dus ver genoem
de zegels waren vervaar
digd door Walsall Security 
Printers, in rasterdiep
druk. Bij de emissies met 
een aantal verschillende 
zegels kon een blokdeel 
gesneden worden en in 
de PTT-mapjes worden 
geplaatst, zoals bij 'felici
teren', 'kind' en 'decem
ber'. De bijplakwaarden 
van 2 en 12 cent daarente
gen werden nogal bruut 
gesneden, waarbij nabu
rige zegels schade onder
vonden. Bij de Efteling-
zegels liet Walsall aparte 
handelingen (het aan
brengen van een perfora
tielijn om het vouwen te 
vergemakkelijken en het 
uitstansen van een 'hang-
oog' om een hangboekje 
te creëren - achterwege. 
Het resultaat was een op 
zichzelf staand Efteling-
blokje, dat in PTT-mapje 
263 te vinden is. 
De oorspronkelijke zake
lijke zegels van €0.39 en 
€0.78 (in rasterdiepdruk 

bij Joh. Enschedé ver
vaardigd) gaven geen 
probleem: er is rondom 
ruimte genoeg om ze los 
te snijden. 

Doorgestanst 
De op I juli 2002 versche
nen, kleiner uitgevallen 
zakelijke zegels (ook van 
€0.39 en €0.78) zouden 
bij het lossnijden even
min problemen moeten 
geven. Het was daarom 
nogal verrassend om te 
zien dat PTT-mapje 266 
volledig 'doorgestanste' 
zegels bevatte, die in dit 
specifieke geval bij 
Walsall Security Printing 
in Engeland vervaardigd 
blijken te zijn. Dankzij de 
oplettendheid van Henk 
Bos uit Utrecht kunnen 
we melden dat de stans
vorm een andere 
tandingmaat vertoont: 
wie de tanden bij de zegel 
uit de hangdoosjes 
(rollen van 100) telt 
komt uit op 17/14 h./v. 
Bij de zegels uit mapje 
266 is dat echter 
18/15 h./v. 

Catalogisering: moeilijk 
De veelheid van zegels in 
uiteenlopende verschij
ningsvormen maakt het 
voor catalogusmakers 
behoorlijk lastig om de 
Nederlandse zegels van 
de afgelopen jaren goed 
te catalogiseren. Daar 
komt bij dat de informa
tievoorziening door de 

post ook niet optimaal 
was, zeker niet voor bui
tenlandse catalogusma
kers - van deze groep 
mag niet verwacht wor
den dat de finesses van 
Nederlandse publicaties 
geheel worden door
grond. 
Het is daarom interes
sant de inspanningen van 
de Nederlandse NVPH 
(uitgever van de Speciale 
Catalogus) en het Duitse 
Schwaneberg (Michel-ca-
talogi) eens naast elkaar 
te leggen. De Duitsers 
brachten immers - net als 
de NVPH - een nieuwe 
editie van hun catalogus 
uit, in dit geval Band 3, 
gewijd aan Nord - und 
Nordujesteuropa. 

Verschillen 
De catalogusprijzen in de 
Michel zijn duidelijk zon
der enige kennis van de 
relatieve zeldzaamheid 
van de zegels vastgesteld. 
Van sommige varianten 
in de NVPH-catalogus 
zijn de prijzen nogal be
houdend vastgesteld. 
Wie heeft bijvoorbeeld 
nummer 1756B echt ge
bruikt op briefin de pe
riode vóór juli 2001? Aan 
de notering - twee euro -
mag rustig een nulletje 
worden toegevoegd en 
zelfs twintig euro is ver
moedelijk nog te weinig. 

Nummerkwesties 
In de hiernaast afgedruk-

De tiüee bouenste zegels zijn ajkomsti^ uit een postze^eldoosje (rollen van 100 stuks), de onderste uit mapje nummer 266 Wie 
de tanden telt ontdekt het verschil bij de zegels uit de doosjes 17 bij 14 tanden (hor jver), bij de mapjeszetjels 18 bij 15 tanden' 

te tabel wordt met 
'getand' bedoeld de 
'ouderwetse' perforatie 
of tanding en niet de 
pseudotanding (slit). 
De NVPH-cataloguscom-
missie kent aparte hoofd-
nummers slechts met ui
terste behoudendheid 
toe, maar het kost de -
redactie van de Michel-
catalogus kennelijk geen 
enkele moeite om zelf
klevende en getande ze
gels aparte hoofdnum-
mers te geven. Verschil
len die voortvloeien uit 
het gebruikte druk-
procédé krijgen bij 
Michel echter slechts 
subnummers. Bij de zegel 
van 80 c. 'voor een kaart' 
maakt Michel verder geen 
onderscheid tussen de 
fosforbalk op dof papier 
en de fosforbalk op fosfo-
rescent papier. 

Terminologie 
Ik vraag uw aandacht 
voor de verschillende ter
men die Michel hanteert: 
Klemboflen voor een blok 
van tien zegels getand, 
maar Folienblatt voor een 
blok van tien zelfkleven
de zegels. De term Mar-
kenhejtchen voor een geïn
tegreerd hangboekje 
(IHB) met vijftig zegels 
(rouwzegel) is toch wel 
bijzonder, maar waarom 
dan bij de andere iHB's 
van vijftig niet? Het iHB 
van de Zomerzegels 2001 
vat Michel op drie Folien-
blatter, dus waarom dan 
het rouwzegel-iHB dan 
niet als vijf Folienblatter 
omschreven? Bij de emis
sies 'voor een kaart' en 
'voor een brief spreekt 
Michel wel van een Folien
blatt (vijfmaal 10). Bij de 
iHB's 'huwelijk' en 'ge
boorte' is sprake van Bo
gen (vijfmaal 10). Drie 
verschillende termen 
voor hetzelfde type pro
duct! 
Bij alle iHB's van 50 uit 
2002 ('huwelijk', 'ge
boorte', 'rouw', 'voor uw 
post', 'voor binnen Euro
pa' en 'voor buiten Euro
pa') is nu consequent 
sprake van Bogen (vijf
maal 10). 

Niet-bestaande zegels 
Michel heeft kennelijk 
niet in de gaten gehad dat 
het foutje van de ontbre
kende 'perforatie' bij de 
Pnontij-zegels - zoals bij 

http://wvvw.xs4all.nl/


de iHB's (vijftig zegels 
met dubbele waardeaan-
duidingen) het geval was 
- bij de zegels die uitslui
tend eurowaarden dragen 
weer hersteld was. Met 
andere woorden: de Mi-
chel-nummers 1978BB 
en ig/gBB (ohne Durch
stich) bestaan gewoonweg 
niet! De beide iHB's van 
50 worden in de om
schrijving eerst Bogen ge
noemd, maar bij de prij
zen als 2 Markenhejtchen zu 
je 50 Marken opgevoerd! 
De NVPH-cataloguscom-
missie merkte op zijn 
beurt weer niet op dat de 
zelfklevende Kinderze
gels van 2001 en de kor
tingzegels ('Decemberze-
gels') van 2001 niet in 
offset zijn gedrukt, maar 
in rasterdiepdruk. Dat de 
rouwzegel in rasterdiep-

HEL 
Nord- und Nordwesleuropa 

NVPH- en Michei-cütülotjus si^nijicante nummer- en notermtjsuerschilien 

druk is vervaardigd was 
daarentegen niet doorge
drongen tot de redactie 
van de Michel-catalogus. 

Tekortschietend systeem 
Bij de Zomerzegels van 
2001 blijkt weer eens hoe 
het nummersysteem van 
de NVPH tekort schiet. 
Gevangen in dit systeem 
dat alle zegels uit een 'se
rie' bij elkaar houdt - Mi
chel catalogiseert de ze
gels gewoon chronolo
gisch - moeten er eerst 
hoofdnummers worden 
gereserveerd (die later 
niet nodig blijken en dan 
'open' blijven) en moeten 
subnummers worden 
toegekend waar hoofd
nummers op hun plaats 
waren geweest. 
De absurde definities van 
'blok' en 'velletje' heb ik 

Datum 
uitgifte 

Omschrijving 
emissie 

80c'uoor een kaart' 
06.05.1997 getand, rasterdiepdruk 

06.07.1999 zelfklevend, offset 

80c'geboorte' 

07.10.1997 
06.07.1999 
26.II.1999 

Soc'rouwen' 
02.01.1998 
10.10.2000 

80c 'huiselijk' 
17.03.1998 
06.07.1999 
??.03.200I 

zelfklevend, rasterdiepdruk 
getand, offset 
zelfklevend, offset 

getand, rasterdiepdruk 
zelfklevend,rasterdiepdruk 

zelfklevend,rasterdiepdruk 
getand, offset 
zelfklevend, offset 

80c 'uoor een brief 
06.07.1999 getand, offset 

zelfklevend, offset 

1 10 'Nachtuiaclit' 
01.08.2000 zelfklevend, offset 

zelfklevend,rasterdiepdruk 

80-H40C'Zomerzegels' 
24.04.2001 zelfklevend, offset 

getand, offset 

1.20/0 54'binnen Europa' 
02.07.2001 i n i H B v a n s 

in IHB van 50 

1.65/0.75 'buiten Europa' 
02.07.2001 i n i H B v a n 5 

iniHB van 50 

85-H4o/5g-n8 
06.II.2001 

'uoor bet kind' 
getand 
zelfklevend 

'Koningin Beatrix' 
I.- 4-zi dig getand 

zelfklevend 
i . io 2-zijdig g e t , rolzegel, zelfkl 

zelfklevend 
2.50 4-zijdig getand 

zelfklevend 
5.- 4-zijdig getand 

zelfklevend 

'Crouuiel' 

IOC 

25c 

4-zijdig getand 
zelfklevend 
4-zijdig getand 
zelfklevend 
4-zijdig getand 
zelfklevend 

NVPH-
nummer 

1702A 
1702B 
1720C 

1735A 
1735B 
1735c 

1746A 
1746B 

1756A 
1756B 
1756C 

1837A 
1837B 

1907 
1907a 

1970/72 
1973 

1992 
1992a 

1993 
1993a 

20i3a/i3f 
2012 

1491 
1491b 
1492 
1492b 
1499 
1499b 
1501 
1501b 

1108 
i io8b 
1109 
1109b 
IIIO 
i i i o b 

NVPH-
prijs 

0.85 
5.00 
1.25 

0.65 
0.65 
5.00 

0.65 
I.OO 

0.65 
I.OO 
5.00 

0.65 
0.65 

1-35 
1-35 

2.00 
1.25 

1.25 
2.00 

1-75 
3.00 

1.15 
1.50 

1.50 
1.30 
2.50 
1.45 
3.00 
3-25 
6.00 
6.50 

0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.25 
0.25 

Michel-
nummer 

1617 

1735 

1631I 
1733 
1631II 

1641 
1825 

1652 I 
1734 
1652 II 

1731 
1732 

1805BA 
1805 BC 

1882/84 
1876/81 

1902 BD 
1902 BB 

1903 BD 
1903 BB 

1933/38 
1939 

1454 A 
1914 
1804 
1915 
1487 
1916 
1457 A 
1917 

1065A 
1895 
1066A 
1896 
1067A 
1897 

Michel-
prijs 

0.70 

0.70 

0.70 
0.70 
0.70 

0.70 
0.70 

0.70 
0.70 
0.70 

0.70 
0.70 

I.OO 
I.OO 

I.OO 
I.OO 

I.IO 
I.IO 

1.50 
1.50 

I.IO 
I.IO 

0.80 
I.OO 
I.OO 
I.IO 
1.70 
2.30 
4.20 
4.60 

O.IO 
O.IO 
O.IO 
O.IO 
0.20 
0.20 

Opmerkingen 

Kleinbogen 7.50 

Folienblatt7.50 

Markenhejtchen 36.00 

Folienblatt7.50 

Kleinbogen 7.50 

Folicnblatt5.oo 

Folienblatt 30.00 

al eerder besproken, 
maar nog niet welke bij
werkingen dat oplevert: 
een 'velletje' krijgt geen 

' eigen hoofdnummer, de 
zegels uit dat 'velletje' 
alle wel; een 'blok' krijgt 
een hoofdnummer, de 
zegels in dat velletje niet. 
Michel geeft aan alle ze
gels die qua tekening van 
elkaar verschillen een 
hoofdnummer. Daar bo
venop krijgen ook zelf
klevers nog een eigen 
nummer. Of er sprake is 
van 'blok' of'velletje' is 
slechts interessant voor 
de nummering van de 
blokken die Michel han
teert (los van het toeken
nen van hoofdnummers 
aan losse zegels uit blok
ken en velletjes). 

Vreemde zaken 
Bij de Zomerzegels van 

I 2001 komt de Michel-ca
talogus uit op negen 
hoofdnummers: de zes 
zegels uit het blok (Block 
70) en de drie uit het 
ge'integreerde hangboek-
je van 30 stuks. De NVPH 
geeft drie hoofdnummers 
voor de zegels uit het iHB 
en een hoofdnummer (= 
zes subnummers) voor 
de zegels uit het blok. 
Drie van de zes bloemen-
zegels mogen dus geen 
hoofdnummer hebben 
terwijl de twintig zegels 
uit een kortingzegelblok-
je dat wel mogen, omdat 
het dan opeens om een 
'velletje' gaat. Wie is 
hierbij gebaat? Verzame
laars mogen het Zomer-
zegelblokje intact laten -
het heeft immers een 
hoofdnummer - maar de 
kortingzegelblokjes 
moeten van elkaar wor
den losgemaakt omdat ze 
hun eigen plekje in het 
album opeisen. Hetzelf
de geldt voor blokken van 
tien die we sinds de emis
sie '17-eeuwse schilder
kunst' (1999) geregeld 
zien weerkeren: moeten 
we tien losse zegels in 
het album - met al dan 
niet de beschrijvende tab 
- in ons album onder
brengen ofkunnen we 
volstaan met een onaan
getast blok? 

Het amusante van de Zo
merzegels van 2001 is 
overigens wel dat de 
hoofdnummers 1970 tot 
en met 1972 uitsluitend 
verkrijgbaar waren uit de 
iHB's (in de PTT-mapjes 
zaten de blokken met zes 
verschillende zegels) en 
dat het aantal verzame
laars en handelaren dat 
die iHB's heeft aange
schaft niet echt groot is. 
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5 NOVEMBER 2 0 0 2 : 
KINDERPOSTZEGELS 

Ze zijn net uit als u dit 
nummer van 'Filatelie' 
uit de brievenbus haalt: 
de Kinderpostzegels van 
2002. Op 5 november wa
ren ze voor het eerst te 
koop. Zoals gebruikelijk 

gaat het om zes verschil
lende postzegels van 
€0.3910.19 onderge
bracht in een velletje. 
De Kinderpostzegels van 
ditjaar staan in het kader 
van het 'Kind en Kleur'. 

Ontwerper 
De zegels zijn ontworpen 

door de graficus Jan Bons 
uit Amsterdam. Bons 
maakte al eerder voor 
TPG Post (toen nog PTT 
Post) postzegels. Zo ont
wierp hij de zegels die in 
1995 ter herdenking van 
verzet en bevrijding wer
den uitgegeven. In de
zelfde reeks was ook een 

zegel ondergebracht die 
eveneens van de hand van 
Bons  de aandacht ves
tigt op het 50jarig be
staan van de Verenigde 
Naties. Bons ontwierp in 
1995 verder een postzegel 
bij de vijftigste sterfdag 
van de drukkerkunste
naar H.N. Werkman. 

d?TPCPOST 
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Afbeeldingen 
In het nieuwe Kinder
postzegelvelletje laat Jan 
Bons verschillende figu
ren zien, die alle zijn 
weergegeven in frisse, 
vrolijke kleuren. 
In de rand van het Kin
derpostzegelvelletje is 
een gedicht geplaatst dat 
afkomstig is uit de dicht
bundel Alles mag zijn van 
uitgeverij DiVers. 

Overige bijzonderheden 
De zegels zijn in vijf kleu
ren gedrukt: geel, ma
genta, cyaan, zwart en 
grijs. Ze zijn sinds 5 no
vember en zolang de 
voorraad strekt bij de be
kende verkooppunten 
verkrijgbaar. Het Kinder
zegelvelletje is gedrukt in 
een oplage van zes mil
joen stuks, zodat de 
maximale opbrengst van 
de toeslag op ruim zeven 
miljoen euro kan uitko
men. De duur van de gel
digheid van de zegels, die 
bij The House ofQuesta 
(GrootBrittannië) zijn 
gedrukt, is nog niet vast
gesteld. 

EfflIISSIEPROGRAMMA 2 0 0 3 VAN TPGPOST 
WERD SLECHTS GEDEELTELIJK ONTHULD 

Het is flauw om te zeg
gen dat het nieuwe emis
sieprogramma van TPG
Post er nogal waterig uit
ziet, maar het is een feit 
dat alleen al in de eerste 
helft van 2003 diverse 
emissies gewijd zullen 
zijn aan 'wateronderwer
pen'. Dat er op i februari 
2003 een emissie komt 
onder het motto 'Neder
land en het water' is be
grijpelijk: op die dag is 
het immers vijftig jaar ge
leden dat Nederland door 
een watersnoodramp 
werd getroffen. Maar er 
is meer te doen met wa

ter; zie verderop. 
Het werd tijdens de pre
sentatie van het nieuwe 
programma, die werd ge
houden op Postex 2002 in 
Apeldoorn, duidelijk dat 
TPGPost geen zin heeft 
nu iets over de emissies 
van het tweede halfjaar 
2003 te vertellen. Veel 
meer dan de mededeling 
dat er kinderzegels, kor
tingzegels en verras
singszegels komen wilde 
men niet kwijt. 
Een woordvoerder van 
TPGPost deelde mee dat 
men wel bepaald ideeën 
heeft, maar dat die 

nJH 

Drie eeuuien Enschede'worden op 4 maart 2005 gevierd met dit velletje. 

ideeën nog verder uitge
werkt moeten worden. 
Ook wil men ruimte hou
den om op actualiteiten 
in te kunnen haken. 
Het programma voor 
2003 ziet er als volgt uit: 

2 januari 
Beatrix, €0.55; velletje 
van vijf (zelfklevend); 
Beatrix, €0.70; velletje 
van vijf (zelfklevend); 
Bijplakzegel, €0.05; vel
letje van vijf (gegomd). 

2 januari 
Van Goghzegel, €0.39; 
velletje van tien (zelfkle
vend) en mailer van vijf
tigzegels; 
Van Goghpriorityzegel, 
€0.59; velletje van vijf 
(zelfklevend) en mailer 
van 50 zegels; 
Van Goghpriorityzegel, 
€0.75; velletje van vijf 
(zelfklevend); 
Van Goghzegel, €0,39; 
velletje van tien verschil
lende, gegomde zegels. 

I februari 
'Nederland en het water', 
velletje van tien verschil
lende, gegomde postze
gels van €0,39. 

4 maart 
Driehonderd jaar Joh. 

MeurouujC Schuurin̂  en de heer P Adrichem tonen hun prijsunnnendc 
ontwerpen, op 6 mei en 24 juni leuert hun arbeid 'echte postzegels' op 

Enschedé; twee verschil
lende postzegels in een 
velletje van tien; €0.39 
(gegomd). 

8 april 
Zomerpostzegels 2003; 
thema: 'Bloeiend verle
den'; zes verschillende, 
gegomde postzegels van 
eo.39to.19 in velletje van 
tien. 

6 mei 
Winnend ontwerp post
zegelontwerpwedstrijd 
Ampfulex 2002; thema: 
'Het Nederlandse wad'; 
viermaal €0.39 (vier ver
schillende postzegels, 
gegomd); 
Idem, prioritypostzegel, 
viermaal €0.59 (vier ver

schillende postzegels, 
gegomd). 

3 juni 
250 jaar Douwe Egberts; 
twee verschillende post
zegels in een velletje van 
tien; €0.39 (gegomd). 

24 juni 
Winnend ontwerp post
zegelontwerpwedstrijd 
Amphilex 2002; thema: 
'Landluchtwater'; post
zegelvelletje van tienmaal 
€0.39 (zelfklevend, twee 
verschillende zegels). 

Tweede halfjaar 2003 
Verrassingspostzegels; 
Kinderpostzegels; 
Kortingzegels. 

lw\]zig\ngen uoorbehouden) 

http://eo.39-t-o.19


^app, 
International Stamp Auctions 

Rapi> Auction 2 0 0 ^ 
25 to 2% (teifmljgi; 

For decades now, Rapp auctions had set the standard in the world of inter
national philately. During our large upcoming auction, we will again present 
a top class offer: 

Zeppelin 
Rapp has been entrusted with the sale of an important Zeppelin collection, which has been distinguished by 
a number of awards. The award-winning collection includes rare stamps and beautiful, selected covers. 
One very special item is an extremely beautiful cover bearing the Parahyba-Provisorium and the Finland 
Misprint "1830" on cover. 

Switzerland 
As usual, the Swiss traditional company will also be offering a high-quality selection of Old Switzerland 
stamps. An important offering of spectacular varieties, proofs and peculiarities from the years between 
1900 and 1968 will be presented. 

Europe and overseas 
In this area, rare individual stamps, exquisite covers, high-quality series and varieties from Germany, 
Austria, Italy, France, overseas, etc. will be offered. 

Traditional special session for collections and lots 
One of the highlights of every Peter Rapp auction is the traditional special session for collections and lots 
from all parts of the world. As in the years before, a range of top-class objects worth millions Swiss francs 
will be auctioned this year in an excitement-laden atmosphere. A total of over 500 interesting collection 
lots are expected. 

31app 
Intcrnalionale Biufmarktn Auktion 

2^ his 28 November 2002 

Schweiz, Europa, Übersee 

hm (//oi< unI'\ainiiihirif.i 1} 

IM \t K11U\SHALSRAH'l\ W/L SCHWblZ 

Interested parties will receive our auction catalogue at the end of October 
2002 free of charge. There will be a charge of Euro 15 (Europe) USD 20 
(Overseas) for postage. Please remit this amount to us in cash, 
accompanied by your mailing address (including street address). 

(Cover auction catalogue: Parahyba-Provisorium) 

Peter Rapp A G 
Toggenburgerstr. 139 
Postfach 276 
CH-9500 Wi l 

Phone: (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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CLAUS, PRINS DER 
NEDERLANDEN (1926-2002) 
'Man naast de troon' werd * Pa rel aan de Kroon' 

D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

In alle commentaren na het 
overlijden van prins Claus kwa
men dezelfde elementen terug: 
zijn gevoel voor humor, zijn he
kel aan het protocol, zijn liefde 
voor zijn vrouv\/ en kinderen, 
zijn betrokkenheid met de Der
de Wereld en Afrika in het bij
zonder. Zonder enige uitzonde
ring sprak men met respect en 
waardering voor een prins die 
nota bene Dij zijn entree m ons 
land niet bepaald met open ar
men werd ontvangen. 

'HET IS GOED' 
Toen in 1965 bekend werd dat 
prinses Beatrix een vriend
schappelijke relatie had met de 
Duitser Claus von Amsberg was 
Leiden in last. Het was nog 
maar twintig jaar na de Tweede 
Wereldoorlogen nieuwe feiten 
over de jodenvervolging waren 
net bekend geworden. Rijksge-
schiedschnjver Lou de jong 
kreeg de opdracht om het verle-

Niet onverwacht, maar toch nog plotseling werd de 

Nederlandse bevolking op zondagavond 6 oktober op de 

hoogte gesteld van het overlijden van prins Claus, de 

echtgenoot van koningin Beatrix. Nederland heeft in de 

dagen na zijn dood massool afscheid genomen van de 

prins, een man die door velen werd gerespecteerd en 

gewaardeerd. Jeffrey Groeneveld schetst het leven von 

deze 'man naast de troon'. 

den van Von Amsberg te onder
zoeken. Claus was namelijk lid 
geweest van de Hitlerjugend (af
beelding i) en had als dienst
plichtige zijn opleiding genoten 
bij het pantseropleidingsbatal-
jon in Denemarken. Aan het 
eind van de oorlog was hij als 
vaandrig gelegerd in Noord-lta-
lië. Volgens De jong was er ech
ter geen sprake van belastende 

feiten. Claus had niet deelgeno
men aan enige gevechtshande
ling. Bij de aankondiging van de 
verloving sprak koningin Juliana 
dan ook uit de grond van haar 
hart: 'Ik verzeker u: het is goed' 
[afbeelding 2). 

INBURGERING 
Maar niet iedereen was over
tuigd. De 38-jarige diplomaat 

Claus von Amsberg mocht dan 
nog zo zijn best doen om Ne
derlands te spreken en zijn be
grip te tonen voor de bedenkin
gen van vele Nederlanders te
gen zijn persoon, hij was en 
bleef in de ogen van velen toch 
een Duitser met een besmet 
verleden. Het huwelijk op 10 
maart 1966 ging dan ook ge
paard met veel spanningen met 
als dieptepunt een rookbom die 
naar de Gouden Koets werd ge
gooid [afbeeldingen 3 en 4). 
Met enorme inzet probeerde 
Claus, die bij zijn huwelijk de ti
tel Prins der Nederlanden 
kreeg, zich in te leven in de Ne
derlandse samenleving. Hij 
kreeg daarbij de steun van pro
minente landgenoten. Onder 
hen waren de Ministers van 
Staat Drees en Oud en de vice-
president van de Raad van Sta
te Beel [afbeeldingen s ̂ rt 6). De 
prins kreeg een indrukwekken
de inburgeringscursus avant-la-

03(i: foröern öw €tnhf it 

^erJugend 
Ol* 

iïitl̂ rjugon^ 
7 Het verleden van Claus von Amsberg 
deed veel stof opwaaien, maar u/t onder
zoek bleek dat hij met 'fout' was geweest tn 
de oorlog 

Boven 5 /6 De Ministers van Staat Drees en Oud 
waren belast met de begeleiding van prins Claus 

8 In 1967 liep de prins de Vierdaagse van 
Nijmegen Dat hij trots was op deze presto 
tie blijkt wel uit het feit dat de hennne-
rmgsmedaille prijkte tussen de overige on 
derscheidingen in de rouwkamer 



lettre. Hij maakte kennis met de 
meest uiteenlopende facetten 
van ons land [afbeelding/). Hij 
bezocht bedrijven en instellin
gen, werd op de hoogte ge
bracht van het staatsbestel, 
maar liep in 1967 ook de Vier
daagse van Nijmegen (ajbeel
ding 8) en hielp schoolkinderen 
met een actie tegen zwerfvuil 
door zelf ook rotzooi te rapen. 
Al snel werd het zijn critici dui
delijk dat ze zich in hem vergist 
hadden. 

FUNCTIE 
De problemen waren echter 
nog niet voorbij. De taken die 
de prins zou krijgen werden op 
een goudschaaltje gewogen. 
Voor alles wilde men voorko
men dat Claus als lid van het 
Koninklijk Huis en echtgenoot 
van de toekomstige koningin 
betrokken zou raken bij een 
controverse. De belangstelling 
van Claus ging uit naar gebie
den zoals ruimtelijke ordening, 
het milieu en ontwikkelingssa
menwerking [afbeelding q). Hij 
had duidelijk een andere be
langstelling dan zijn schoonva
der, prins Bernhard, die zich in
zette voor het bedrijfsleven en 
de krijgsmacht [apeeiding 10). 
Uniformen zeiden prins Claus 
niets, vandaar dat hij ook nooit 
ergens in uniform is versche
nen. 
Het kabinet De jong meende 
dat prins Claus op het gebied 
van ontwikkelingssamenwer
king goed werk kon doen, zon
der dat het gevoelig zou liggen. 
Hij werd in 1970 voorzitter van 

DE PRINS OPENT DE 
TENTOONSTELLING R'81 

De officiële opening van de nationa
le postzegeltentoonstelling R'81 in 
Rotterdam zou worden verricht door 
Pieter van Vollenhoven. Wegens 
ziekte moest deze helaas verstek la
ten gaan, maar tot ieders verrassing 
nam prins Claus de taak van zijn 
zwager over. In tegenstelling tot zijn 
schoonvader, prins Bernhard, die 
het bij dergelijke gelegenheden 
meestal kort hield of prinses Mar
griet, die tijdens de opening van 
Ampliiiex2002 niet eens het woord 
kreeg, had prins Claus een aardige 
toespraak voorbereid. Hij vertelde 
onder andere dat hij van zeer nabij 
had meegemaakt hoeveel werk er 

verricht moet worden voor een post
zegel aan de loketten verkrijgbaar 
was. Hij was immers nauw betrok
ken geweest bij de eerste emissie 
met het portret van zijn vrouw, die 
toen net koningin was. 
In Hrt Tolhuis, het clubblad van de 
Amsterdamse Postzegel Jeugdclub, staat 
een uitvoerig verslag van die ope
ning, waaruit het volgende citaat is 
ontleend: 'Helaas kan mijn zwager 
de officiële opening niet verrichten, 
hij zou het dan vast gehad hebben 
over de muziek of de muzikant en de 
filatelie. [...] Postzegels verzamelen 
is milieuvriendelijk: omdat ze zo 
klein zijn is er maar weinig papier 
voor nodig en hoeven er dus maar 
weinig bomen geofferd te worden. 
Bij mijn weten is er dan ook nog 
geen antifilatelieactiegroep'. 

Toen de prins de tentoonstelling of
ficieel geopend had, kwam er een 
postbode die hem een aangetekend 
poststuk aanbood. De prins kon zich 
echter niet legitimeren, maar de PTT 
stond indertijd nog voor niets en de 
postbode maakte ter plekke een 
postidentiteitskaart, terwijl de prins 
verbaasd zei: 'Ik hoef me nooit te 
legitimeren'. Toen Claus de identi
teitskaart moest ondertekenen, 
bleek hij geen pen bij zich te hebben, 
maar ook die hebben goede postbo
des altijd op zak. Toen alles in orde 
leek, wilde hij het poststuk in ont
vangst nemen, maar dat ging zo 
maar niet. Eerst moest een ont
vangstbewijs getekend worden en 
terwijl de prins dat deed hoorden de 
aanwezigen hem duidelijk hoorbaar 
fluisteren: 'Bureaucratie!' 

de Nationale Commissie Ont
wikkelingsstrategie, die al snel 
de 'Commissie Claus' werd ge
noemd. De prins was de juiste 
man op de juiste plaats [afbeel
dingen n en 12). Zijn jeugd had 
hij voor een groot deel in Afrika 
in het huidige Tanzania doorge
bracht, waardoor hij grote af
finiteit met dat continent had. 
Bovendien had hij als diplo
maat in Ivoorkust gewerkt en 
terug in Duitsland nad hij zich 
bij het ministerie van Buiten
landse Zaken intensief bezig ge
houden met economische be
trekkingen met Afrika. 
De jaren '70 waren echter jaren 
van hevige polarisatie tussen 
links en rechts. De prins raakte 
in opspraak door het besluit 
van zijn Commissie om subsi
die te verlenen aan het linkse 
Angolacomité, dat zich verzet

te tegen de import van koffie uit 
de Portugese kolonie. Behou
dend Nederland sprak schande 
over deze beslissing. Het bete
kende het einde van de Com
missie Claus. Om de prins ver
dere problemen te besparen 
werd hem ander werk aangebo
den op het departement van 
Buitenlandse Zaken. Het was 
duidelijk dat een deel van Ne
derland moeite had meteen 
prins die anders was dan men 
tot dan toe gewend was. 
Toch had de hele affaire ook 
een positief effect. Door zijn op
treden en getoonde interesse 
voor zaken die traditioneel bij 
'links' hoorden, wist de prins 
het linkerdeel van de bevolking 
voor zich te winnen en daarmee 
had het Koninklijk Huis een be
langrijke troef in handen. Het is 
mede dankzij de inbreng van 

Ministario Viin '</olkshui:>v6stlng, 

Ruimtelijke Ordonino on 

Milleubohaor 

rNEDERLAND 

0070 
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9. Ruimtelijke ordening en milieubeheer hadden de betangstetling von de prins. Al in de jaren 'yo waarschuwde 
hij voor de gevolgen van de consumptiemaatschappij op het milieu. 

prins Claus dat de monarchie in 
brede lagen van de bevolking 
goed ligt. 

STEUN 
Weinig Nederlanders beseffen 
hoe groot de inbreng van de 
prins was op het reilen en zei
len van de monarchie. Voordat 
Beatrix koningin werd opereer
den Beatrix en Claus als een 
hecht team ter voorbereiding 
op het koningsschap [afbeel
ding 73). Ook na de troonsbe
stijging bleef de prins de be
langrijkste adviseur van de ko
ningin. De prins was aanwezig 
bij het wekelijkse beraad dat oe 
koningin heeft met haar staf om 
de grote lijnen van het beleid te 
bepalen. Maar  en dat was mis
schien nog belangrijker  ook 
privé was de prins haar steun 
en toeverlaat, haar praatpaal en 

nederland i : 

■il. Op de Dag van de VN die in het teken stond van wereldontwikkeling nam 
hij een vet van deze zegels in ontvangst. Het rechterstempel, dat een uitspraak 
van de prins vermeldt, is helaas niet door PTT gebruikt. 

f , Welvaartwelzijn: . 
f j r o'i.A ncsn ■,: jrrecht van enkaéft 
"y^. ] '...zz..  1 recht voor allerl 
i , lXl ï 4 / 

ä M 

Rechts: 13. Envelop af
komstig uan het geza

menlijke secretariaat van 
prinses Beatrix en prins 
Claus; het couvert werd 

portvrij verzonden (zie de 
vermelding linksboven op 

de envelop) 

10. Pnns Claus had duidelijk 
andere interesses dan zijn 
schoonvader prins Bernhard. 

n. Al in 7977 pleitte de prins 
voor een postzegel voor ontwik
kelingssamenwerking; die 
kwam ertwee jaar later. 

KONI^VKLIJK I 
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De Veledelgeboreu Heer 
de Heer A. Boerma, 

Hoofdredacteur van het Nederlandsch 
Maan'lljlad voor Pt i i la tehe , 

üronsteeweg Pb, 
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DE PRINS EN DE 
HOLLANDSE MOLEN 

De prins was beschermheer van tal 
van organisaties. De vereniging De 
Hollandse Molen was er een van. 
De schrijver Adriaan van Dis vertel
de hoe prins Claus eens vermoeid 

op een vergadering l<wam en zei: 'Ik 
heb net een molen geopend... mijn 
honderdste.' 
De prins was overigens een zeer 
geïnteresseerde beschermheer en 
wist ook veel van molens af. Na zijn 
dood stonden de molens die be
heerd worden door De Hollondse Mo
len in de rouwstand. 

wordt lid van 
'DE HOLLANDSCHE 

MOLEN' 
Amsterdam 

4QJAARMOLENBEHOUD 

Boven machtnestempel met propaganda voor 'De Hollandsche 
Molen' Rechts molen m rouwstand op kinderzege!. 

m MestmMA"in^' 

L JH 
'^^M^ g^ 
^ ^ f f i 

luisterend oor, de man w/aarbij 
ze zichzelf kon zijn. Zo gaf ze 
eens toe dat Claus een partner 
was 'zonder wie ik niet zou kun
nen' (aßeeldingen 14 en i^). An
dersom was ook prins Claus 
zeer gehecht aan zijn vrouw. 
TalriJK zijn de foto's waarop ze 
samen innig gearmd staan. Bij 
de uitreiking van de Prins 
Clausprijs verklaarde hij een 
blozende koningin Beatrix zelfs 
publiekelijk zijn liefde {aflieel-
dingiGen 17). 
Als echtgenoot en vader zal de 
prins erg gemist worden. Hij 
had ook met zijn drie zonen {af
beeldingen i8,19, 20 en 27) een 
hechte Dand, die onder meer 
duidelijk werd bij de verloving 
van prins Willem-Alexander met 
Maxima Zorreguieta. De innige 
omhelzing aan het eind van oe 

officiële aankondiging zei meer 
dan duizend woorden konden 
vertellen. Het was bij die gele
genheid dat de prins als pater 
familias met de nodige ironie 
zijn aanstaande schoondochter 
verwelkomde binnen de familie 
[afbeeldingen 22 en 22). Als geen 
ander wist hij hoe moeilijk het 
was om als buitenlander met 
een problematisch verleden toe 
te treden tot de koninklijke fa
milie. 

ZIEKTE 
Volgens eigen zeggen waren de 
jaren vlak voor de troonsbestij
ging van koningin Beatrix de ge
lukkigste van Claus' leven. 
Want hoewel de agenda ook 
toen behoorlijk gevuld was, kon 
het prinselijk paar veel tijd aan 
de kinderen besteden. Boven-

PRINS CLAUS: BIJZONDERE 
'HOFFOTOGRAAF' 

De eerste foto's die van de pasgebo
ren prinsenkinderen Willem-Alexa
nder, Johan Friso en Constantijn ge
publiceerd werden, waren genomen 
door de trotse vader zelf. En ook la
ter zouden nog geregeld foto's van 
zijn hand bij de redacties van kran
ten en tijdschriften belanden. Dat 
leidde tot een storm van protesten 
van fotografen, die meenden dat de 
prins broodroof pleegde door zelf 
foto's te verspreiden. 

Dat weerhield de PIT er echter niet 
van om voor de kinderpostzegels 
van 1972 dia's te gebruiken (zie 
hieronder) die prins Claus van zijn 
drie zonen had gemaakt. De zegels 
met spontane prinsenkmderen wer
den door het publiek zeer gewaar
deerd. PTT zou nog vaker gebruik 
maken van foto's van prins Claus. 
De foto's voor de postzegels van het 
zilveren regeringsjubileum van ko
ningin Juliana (hieronder, bovenste 
rij) en haar zeventigste verjaardag 
waren van zijn hand, evenals de foto 
van koningin Beatrix voor de inhul-
digmgszegel van igSo. 
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dien gebeurde dat in de rustieke 
omgeving van het kleine kasteel 
Drakensteyn. Na 30 april 1980 
veranderde er veel, niet alleen 
werd Beatrix koningin {afbeel
dingen 24 en 25), maar binnen 
een jaar verhuisde het gezin 
ook naar Den Haag [ajbeeldin-
gen 26 en 27). Bovendien dien
den de eerste symptomen van 
depressiviteit zich aan (ajbeel-
d'mg28). In 1982 werd prins 
Claus voor klachten van depres
sieve aard opgenomen in het 
ziekenhuis. Het hof deed er niet 
geheimzinnig over en ook de 
prins zelf zou er later openhar
tig over spreken en bekennen 
dat hij nooit meer de oude was 
geworden. 
Maar hoewel in de loop der ja
ren de jonge sportieve prins 
steeds meer een gevangene van 
zijn eigen lichaam leek te wor
den, doordat ook nog de ziekte 
van Parkinson en later kanker 
hun tol gingen eisen, is het niet 
eerlijk de prins als een zielen
piet af te schilderen. Daarvoor 
was hij te levenslustig en te be
trokken bij de samenleving. 

GEEN POSTZEGEL 
VOOR DE PRINS 

Daags na het overlijden van prins 
Claus maakte TPGPost bekend 
dat er voorlopig geen postzegel 
zal worden uitgegeven ter 
herinnering aan de overledene. De 
vorige echtgenoten van een 
koningin, de prinsen Hendrik en 
Bernhard, kregen elk bij hun 
leven al een eigen postzegel. 

Daar kwam bij dat de prins in
middels inspecteur-generaal 
voor Ontwikkelingssamenwer
king was geworden, in welke 
hoedanigheid hij de minister 
adviseerde. In die functie heeft 
hij als prins-gemaal meer voor 
de Derdewereld kunnen doen 
dan als gewoon diplomaat. 
Daarnaast waren er tal van an
dere werkzaamheden die de 
prins een zinnige tijdsbesteding 
boden. Het keurslijf als echtge
nootvan de koningin bleef ech
ter wel bestaan, maar juist de 
laatste jaren ging hij steeds 
luchthartiger om met het strak
ke protocol. 

FONDS 
Bij zijn zeventigste verjaardag 
kreeg de prins van de regering 
het Prins Clausfonds, dat cul
tuur in ontwikkelingslanden sti
muleert en prijzen uitreikt aan 
kunstenaars uit de Derde We
reld. Het bleek een schot in de 
roos: de prins woonde geregeld 
vergaderingen bij en voelde 
zich bij het fonds als een vis in 
het water. Het was bij de uitrei
king van de jaarlijkse Prins 
Clausprijzen dat de prins zijn 
befaamde 'stropdastoespraak' 
hield als een eerbetoon aan 
Nelson Mandela {aßeelding 
2g), die geheel volgens de Afri
kaanse traditie bij officiële gele
genheiden vaak kleurrijke hem
den zonder stropdas draagt. 

AFSCHEID 
De laatste jaren werd prins 
Claus steeds meer geplaagd 
doorziekte. Openbare optre-

EEN KONINKLIJKE 
LAATSTE RUSTPLAATS 

In de Nieuwe Kerk te Delft (zie het 
filatelieloketstempel hieronder) be
vindt zich de koninklijke grafkelder, 
waar de meeste Oranjes zijn begra
ven. Door een toeval is de kerk de 
laatste rustplaats geworden van de 
koninklijke familie. 
Tot de dood van Willem de Zwijger 
werden de Nassaus in de Grote Kerk 
in Breda begraven. Toen de Prins 
van Oranje in 1584 op hetDelftse 
Prinsenhof vermoord werd, was de 
stad Breda in Spaanse handen en 
was het onmogelijk de prins daar te 
begraven; men koos daarom voor de 
Nieuwe Kerk in Delft. Toen de oud
ste zoon van De Zwijger, prins Mau-
rits, overleed was Breda nog steeds 
in handen van de vijand, dus kon hij 
evenmin daar begraven worden. 

Prins Frederik Hendrik verkoos na
dien Delft boven Breda als laatste 
rustplaats omdat zijn broer en vader 
daar al lagen. Daarmee was een tra
ditie geboren die voortduurt tot op 
de dag van vandaag. 
Een grote steen verspert de toegang 
naar de trap van de grafkelder. Er 
zijn verder geen grafstenen, die de 
rustplaatsen van de verschillende 
Oranjes markeren. 
Alleen Willem de Zwijger heeft een 
praalgraf, waar zijn lichaam zich 
overigens niet in bevindt. Wel werd 
bij de restauratie een kistje gevon
den, met daarin vermoedelijk het 
hart van de prins. Uit piëteit voor 
Vader des Vaderlands gaf de konin
gin echter geen toestemming om de 
inhoud te onderzoeken en door 
middel van een DNA test vast te stel
len dat het inderdaad de stoffelijke 
resten van haar verre voorvader be
trof 

dens werden zeldzaam en als 
hij in het openbaar verscheen 
was vaak duidelijk te zien dat 
het hem moeite kostte. De laat
ste maanden verbleef hij bijna 
voortdurend in het ziekenhuis. 
De geboorte van zijn kleindoch
ter Eloïse maakte hij nog mee, 
maar op Prinsjesdag werd de 

26 In ig8i verhuisde 
het koninklijk gezin 

naar Den Haag, 
waar het op Paleis 

HUIS ten Bosch zou 
gaan wonen 

prins weer opgenomen in het 
ziekenhuis. Op 6 oktober stierf 
prins Claus op 76-jarige leeftijd. 
Zo'n negentigduizend gewone 
burgers kwamen een laatste 
groet brengen aan de man die 
in een van de commentaren te
recht 'de parel aan de kroon' 
werd genoemd {afbeelding io). 

2} Op de officiële huwelijksfoto 
(hier afgebeeld op een zegel van 
Congo) ontbrak prins Claus niet 

24 /25 Prins Clous begeleidde zijn vrouw naar de Nieuwe Kerk en 
stond haar terzijde tijdens de inhuldigingsplechtigheid Hij maak
te de spontanefoto die gebruikt werd voor de inhuldigingzegel 

c 
Onder 29 Nelson Mandela, de stropdasloze president van Zuid-Afrika, 
werd door de prins zeer bewonderd Hij inspireerde de prins tot de be
faamde 'Declaratie van Amsterdam', waarin prins Claus zich bevrijdde 
von zijn stropdas (kafi von een grootformaat postzegelboekje} 

Onder 28 Inig82werd 
prins opgenomen met 

klachten van 
depressieve oord. 

-WÊÊÊÊÊÊÊÊiÊm- M * 
lepressionen 

27 Paleis Noordeinde werd in 
7987 het werkpaleis van de ko
ningin, de Nederlandse bevol
kingzou er ruim twintigjaar la
ter afscheid nemen van de prins 

i .erlust an Energie, _, 
cit, Verstimmung, ScK 
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STEMPELS AMPHILEX 2 0 0 2 : 
OOK EEN BEETJE 'NEDERLANDS' 

De internationale postze-
gelbeurs Amphilex 2002 
ligt al weer twee maan
den achter ons. Omdat er 
deze maand niets te mel
den valt over nieuwe (bij
zondere) poststempels 

e.̂  zal ik u een aantal stem-
° pels tonen die de buiten-
^ landse postadministra-
^ ties gebruikten tijdens 
^ Amphilex. Omdat de stem-
^ pels in Amsterdam zijn 
o gebruikt, zou je met wat 
^ goede wil - zie de kop van 
^ deze rubriek - kunnen 
5 spreken van 'Nederland-
:; se stempels'. 

Ik moet daar eerlijk-

8 hh heidshalve wel aan toe-
»" voegen dat met deze 

stempels uitsluitend ze
gels werden ontwaard die 
afkomstig waren uit het 
land van de desbetreffen

de postadministraties. 
Op Ampiiilex 2002 waren 
maar liefst eenenvijftig 
postadministraties aan
wezig. Je kon op de beurs 
een boekje kopen, het zo
genoemde Amphilex-pas-
poort. In dat paspoort 
konden zegels worden 
geplakt van de aanwezige 
landen, die dan ter plek
ke, in de stand van de be
wuste postadministratie, 
konden worden afge
stempeld. Van sommige 
landen konden kant en 
klare maximumkaarten 
worden aangeschaft [i]. 
Het is helaas niet moge
lijk hier alle 51 stempels 
te tonen die in Amster
dam werden gebruikt. Ik 
heb een selectie gemaakt 
en deze onderverdeeld in 
verschillende typen. 

Neutrale stempels 
Sommige postadminis
traties gebruikten stem
pels met een neutrale af
beelding. De stempels 
van Cyprus Postal Services 
en Royal Mail laten re
spectievelijk de tekst 
Amphilex 2002 en een to
pografische kaart van het 
eigen land zien [2, 3]. 

Stempels met logo 
Twee voorbeelden van 
postadministraties die 
een stempel gebruikten 
met een afbeelding van 
het officiële Amphilex-
logo zijn Posten Fnmarken 
uit Zweden [4] en Poste 
Italiane uit Italië [5]. 
Hoewel de meeste landen 
een stempel gebruikten 
met de vermelding van 
een periode die de gehele 
duur van de tentoonstel
ling bestreek, gebruikte 
had Zweden elke dag een 
nieuw stempel, dat de 

juiste datum vermeldde. 

Molens, tulpen, bruggen 
Natuurlijk konden we er 
niet om heen, want het 
was heel duidelijk hoe 
sommige landen tegen 
Nederland aankijken: als 
het land van de molens 
en de tulpen. Luxemburg 
hield het op de molens 
[6] en Finland ging voor 
de tulpen [7]. Het Vati-
caan toonde in zijn stem
pel zelfs zowel tulpen als 
molens [8]. Als we de en
velop van Vaticaan bekij
ken hoor je de paus bijna 
zeggen Bedank voer die 
bloemen... 
België liet de tulpen on
gemoeid, maar presen
teerde in plaats daarvan 
een combinatie van een 
brug en molens [9]. 

Dagtekeningstempels 
Er waren postadministra
ties die een normaal dag

tekeningstempel uit het 
eigen land hadden mee
genomen. Zo was het 
mogelijk om postzegels 
te laten ontwaarden met 
een echt poststempel uit 
een plaats van zo'n land, 
terwijl je toch gewoon in 
Amsterdam aanwezig 
was! Als voorbeelden 
toon ik iVlechelen [10] en 
Luxemburg [11]. 

Bijzonder dagtekening
stempel 
Deutsche Post had een bij
zonder dagtekening
stempel in gebruik met 
als afbeelding een stukje 
Amsterdam, inclusief de 
fietsen op een grachten-
brug. Dit stempel werd 
niet ter plekke gebruikt, 
maar het was mogelijk 
een geadresseerde enve
lop bij de stand af te ge
ven, die dan vervolgens 
in Bonn werd afgestem
peld [12]. 



De Postadministratie van de Verenigde Naties 
presenteert: 

In het tweede halfjaar biedt de UNPA enkele filatelistische hoogtepunten voor 
verzamelaars. Op 30 augustus 2002 presenteerde de Postadministratie van de 
Verenigde Naties 6 kunstzinnig vervaardigde postzegels met als onderwerp 
„Cultureel-historisch erfgoed Italië". Italië is met 35 plaatsen in de lijst van cul
tureel-historisch erfgoed der UNESCO vertegenwoordigd. 
Peter Max ontwierp 12 herdenkingspostzegels en de herinneringskaarten met 
betrekking tot het onderwerp „Johannesburg-topconferentie 2002". 
Economische groei die alle mensen in dezelfde mate ten goede komt, 
bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu, sociale ontwikkel
ing. Deze onderwerpen waren doorslaggevend voor de creatieve inzet van de 

Amerikaanse designer. 
De eerste toeslagzegel van de UNPA werd met betrekking tot het thema „AIDS-
bewustzijn" uitgegeven. Het fascinerende van deze toeslagzegel is de vorm: De 
zegel ligt ingebed in een cirkel! 
Naar aanleiding van de toetreding van Zwitserland tot de Verenigde Naties 
werd een unieke postzegel „Zwitserland - Nieuw lid van de Verenigde Naties" 
uitgegeven. 
Als bekronende afsluiting van het jaar zijn de bekende en populaire jaarmap
pen van Wenen, Geneve en New York verkrijgbaar die de postzegels uit het jaar 
2002 bevatten (met uitzondering van de „Bedreigde soorten)". 

- - _ n^. 
IK 
BESTEL: 

' oiipnn invullen, afknippen of kopieren en opsturen aan 
UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, Palais des Nations, 1211 Geneve 10, Zwitserland 

F3/02 

Ja, stuur mij a.u.b. set(s) van 3 postzegels en 3 souvenir velletjes „AIDS-bewustzijn" voor de setprijs van 
Ja, stuur mij a.u.b. set(s) van 3 kleine vellen „johannesburg-topconferentie 2002" voor de setprijs van 
Ja, stuur mij a.u.b. set(s) van 6 postzegels en 3 postzegelboekjes „Cultureel-historisch erfgoed Italië" voor de setprijs van 
)a, stuur mij a.u.b. set(s) van 3 postzegelmappen voor de setprijs van 
Ja, stuur mij a.u.b. postzegel(s) „Zwitserland - Nieuw lid van de Verenigde Naties" voor de prijs van 
Behandeling- en verzendingskosten € 2,00 

€ 5,20 
€ 23,80 
€ 11,50 
€ 42,30 
€ 2,10 

Voornaam Achternaam Postcode/plaats Adres Klantnummer (indien aanwezig) Datum/handtekening 



OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mailadres: e.braakensiek(ä)worldonline.nl 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C Verlooij, I W Friso-
laan 15, 2252 HC Voorschoten, 
©071-5611719, fax 071-
5619264 
Federatie I V Philatclica J M G 
van Mullekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132, 2542 TH 
Den Haag, ©070-3663465 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Ben-
nekom 
JeuijdFilatelic Nederland-mw W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-
63ioi5,E«U)illeke tnh^wxs nl 
Ncd Ver VoorTlicmatische 
Filatelie J C van Duin, Berg-
lustlaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©010-4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546-
861525, -ibkarsch^pi net 
Almere: 
VPVAAImere.AH deHoop-
Meijer, Hilversumpad 29,1324 
SL Almere, ©036-5331981 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Saffier-
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
Mp_m_vdpoel(3)hetnet nl 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EEAlmkerk, ©0183-
403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Schelwssmgel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC 'De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers
foort, ©033-4724131 
Amstelveen: 
PV Amstelveen , S Zaal, W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Hayavan So-

merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©020-6405039 
Hollandia, T Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19 00 uur) 
AV'DePhilatelist,DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©020-4922810 
ASVShellFilatelie,IJM Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA-Filatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monmcken-
dam, ©0299-654163 
FV Statuut 80 , mw AC 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr 
PV Postaumaat, H L) van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 )X Amsterdam, ©020-
6764098, • huandenbnnl<@)hi nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138 
FV'De Globe, M A Buitenhuis, 
Josme Reulmgstraat 7,7321 LA 
Apeldoorn, ©055-2666000 
Appingedam: 
PVAppin^edam, H Knijp, W 
v d Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693 
Arcen: 
PV Arcen , IJ Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV,JE Huiskes,Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, -jjuiskesg) 
hetnet nl 
FV De Globe', G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Posmma, Vol
machtenlaan 8,9331BL Norg, 
©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn,AC Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Vercniflin^ Philetelica Badbocue-
dorp, mw T Ackema, Pr P 

Christiaanhof5,1171LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481 
Barneveld: 
FV De Globe, P Broekema, Wes-
selseweg34, 3771 PC Barne
veld, ©0342-412915, 
Mp brockema(3)fi;-defllobe 
barneueld mijujeb nl 
Bergen op Zoom: 
Pzu Pbilatelica West-Brabant, K 
v d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PV'Onderlinfl Contact, mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576 
FV 'Delta Oost, T van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe, mw H J M van de 
Louw, Burg Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487-521618 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk, R.v d Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VI Beverwijk, ©0251-224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV HetPostmcrk,JH teBrinke, 
Burg Fabiuspark 109, 3721 CL 
Bilthoven, ©030-2292047 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpcn , A J M Goor
en, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica,mw M) Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682, 
t̂ m h uisser(5)trouu)U)cb nl 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo-
zardaan 55, 2742 BP Waddmx-
veen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV, J A C Schuller, Markt 27, 
5281AV Boxtel, ©0411-673775 
Breda 
PV Breda, B H Kielman, Para-
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Pzv Philatclica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-

ADRESVERBETER.INGSFORMUL1ER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrinsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
e braakensiel<(5)U)orldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

535489 
Brielle: 
PV Philatclica Bnelle-Wcstuoornc, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841 
Bnimmen/Eerbeek: 
FV 'De Globe', C W Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961GTEer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8- Om 
streken, O Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

Capelle a/d I)ssel: 
FVIJssel &Lel(strcek,I Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rotter
dam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum, D C v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , J Bakker, Sin-
gelberg 65, 7772 DC Harden
berg, ® 0523-260051 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatehca, J T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen 
Delden: 
PCDcldcn, H Verschnüren, Lan-
gestraati33, 7491 AD Delden, 
©074-3761719 
Delft: 
WP Deijt, J C van Muiswinkel, 
A vanSchendelplein7i, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, 
Mhansmuis@wünadoo nl, websi
te www wpd-filadelfia nl 
Delfzijl: 
PV De Fiuel, P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, i-ipaul-
uacssen@)hotmail com 
Diemen: 
PV De Zegelaars, P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GVDiemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FV 'De Globe, L A Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinxper
io, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, J C ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981AX 
Doesburg, ©0313-474392 
Doetinchem: 
FV'De Globe, JH Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, © 0314-342773 
Dordrecht: 
WPVDordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884 
DPV 'De Postjager, | J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT Dor
drecht, ©078-6133975 

Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra-
Meijers, Slinge 35,9204 KK 
Drachten, ©0512-521562 
Driebergen: 
FV Snchts Ouerkwarticr, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw H A Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
310101, -Jh-akloscffidrontcn net 
Drunen: 
PV Philatron , A C G van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els-
hout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe', mw M A van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353 
DuivenAVestervoort: 
FV'De Globe', B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim
straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475-468369, • henk_po-
gels(a)i)ahoo com 
PhVGelre-Gulicl(/Echt, P Coonen, 
Jasmijnstraat 8, 6101KX Echt, 
©0475-486144 
Edam/Volendam: 
PV Euopost.LPC Smits,JM 
Osterhnghstr 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017 
Ede: 
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, Pla-
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Elst,©048i-374ii6, 
»n mol@u)anadoo nl 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,! J 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,raw A W D Zijl-
stra. Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V . W F H Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Raebel, 
Burg Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, ©0578-627090 
Etten-Leur: 
Pzu Philatclica West-Brabant, K 
v d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 

Geleen: 
WPV De Philatelist, W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 



3243 AC Sad a/h Haringvhet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Bevdanden', J A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547-273033, • henla(3) 
iDorldonlmc n\ 
Gorinchem: 
PV Gormcfiem e 0 , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Binee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702 
Philatehra Dm Haa^ Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-3233098 
PC 'Dc Kring', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Stiel! Te Wcruc afd Filatehe,A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten 
PV Vredestem', P W van de Nes, 
Rjetvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965 
PV S-Gravenhage e 0 ,1 Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-3473547 
Groningen: 
IVPhilatelica, D Roosjen, Me-
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen,! PA Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©o50-
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023-
5263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980 
HFV Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemij, postbus 6236,2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PVHaarlemmermecr ,mw M van 
Ditzhuyzen-Albarda, Dorsers-
straat 79, 2151 CG Nieuw-Ven
nep, ©0252 673134 
Halfiveg-Zwanenburg: 
PZVSPA,JC vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV Harderiuijk en Omstreken, W C 
Willemse, Bosboom Tous-
sainstr 5,3842 ZZ Harderwijk, 
©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist', D Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PVHeemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeereni;een,G de Beer, De 
Plasse I, 844g EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen c o , mw C H Wol-
smg-Grens, Promenade 267, 

6411JI Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Hccze,J van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223-613670 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoctsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492-
534793, 
•ipzDdehelm(ä)planet nl 

WPVHelmond,! Neggers,Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
s Herto^enbossche 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: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan i8,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, 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: 
PCHooaei)een,H J Ruiter, Satel-
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoo^czand-Sappcmeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19,9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPVofd Wcst-Fnesland, J L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229-231458 
Philatehca Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 
Huizen: 
NVPV, afd Gooi-8. Eemland, H M 
van der Spoel, Handellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035-
5262702 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica,] G Pidder, 
Gallestraat43,8266 CV Kam
pen, ©038-3315968 
Katwij'k: 
PVKatu)ijk/Rijnsbur5,mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3, 2225 ZA 
Katwijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©045-5415088 

IGimmen: 
PhV "t Fairteurke', H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797 

L 

Langedij'k: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, 
• uersluis a@U)orldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071-
5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228-
312871 
AVDcPhilatelist,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), 
• jp5udmeer39@)hrtnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe', mw M E A van 
Zanten WiUemsen, P C Hooft-
straat 7,7131 WE Lichtenvoor
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu-
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545-272543, 
<swissenburg fl®hrtnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPVMaassluis,AC Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144BL 
Maassluis 
Maastricht: 
PVZuid-Limbur^,JJ Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatehca P V , F Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Mep
pel, ©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV'Waterland', RJ Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134,1- w storm(3)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit-
serlood-den Duik, Burg Van 
Trichdaan 116, 3648 VK Wilms 
, ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 

©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, ©0252-
212080 
PV 'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,! M G vanMulle-
kom, Maandagsewetenng 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, mw M V d Sommen, 
Mezen bergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, R P van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 65 64 AB Heilig 
Landstichting, ©024-3233454, 
•iin/o^nupimijmegcn nl 
FV'Nouiopost, W JM Goos-
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, i-'u) j m 500sscns@)chel-
lonl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy-
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243 
Ommen: 
Verzomelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuinflui-
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529-450830 
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): 
Stcllin^uieruerFil 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: 
Postzefjcluer 'Iris', D Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©078-6151717 
l?urmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PVTelstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

R 

Raalte: 
PVRaaltc, E Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero', P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©077-4743049 

Rheden/De Steeg: 
FV De Globe', M F Bijl, Konings-
land 71, 6991DH Rheden, 
©026-4951534 
Rhenen: 
FV Dc Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica, W vd Velde, Bo
venland 10, 9315 PH Roderwol-
de, ©050-5032608 
Roermond: 
PV Roermond, F Weerts, Hel-
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©077-4661885 
Roosendaal: 
Pzu Philatehca West Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PVRooscndaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PV Philatehca, P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
ROVShell-Filatelic.J Oosterboer, 
Voorsteven 20, 3181NJ Rozen
burg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Pres 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181-212967 
Rjjssen: 
P V Rijssen, D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijssen, 
©0548-542669, H d grun-
wa\d@wxs n\ 
Rijswijk: 
WPV Rijsu;ijk, D van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070-
3931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenhcim,B G Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland',P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Juliana-
straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo,OPD Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10,6137 
RR Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV'Philrtica',J van Schalk, Ada-
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184-
412338 
Soest: 
PV Eemland,) van der Vos, Ju-
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,Evd Graaf,Dal-
lelaan 14,3208 CG Spijkemsse, 
©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, 
Ahornhage 10,9501 VH Stads
kanaal, ©0599-616693, tïiH Ap-
perlo@)hctnet nl 

>» 



Steenwijk e.o.i 
F V IJsselliam, mw D Vrugt, Pr 
Christinastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 

Terneuzen; 
FV'HrtWatermerk',A H de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EPTer
neuzen, ©0115697125 
PVZeeuujschVlaanderEn, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTicl.B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTiIbur5,WFM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver UitKoorn , I S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646 
Utrecht: 
UPhV, J van derMeulen, Elbe
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733 
PV Utrecht, I C Siebrasse, 
Heemcamp 16,3992 SJ Hou
ten, ©0306373634 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J Brouns, 
Karolingenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld 

Varsseveld: 
FV'De Globe', H G Breuker, Me
relstraat 16, 7051XM Vars
seveld, ©0315242990 
Veendam: 
FV Veendam e o , mw C R Bee
reboomLubben, Ben Ooster
diep 1140, 9641AJ Veendam, 
©0598618974 
Veenendaal: 
FV 'De Globe, C A Meurer, Vival
distraat5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Frimarket', E de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen, J I J Deltrap, 
De Wever 9, 5 506 AT Veldho
ven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV De Globe, 1 F Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venio: 
P V 'Philü VenIo , M J M Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV'De Posthoorn ,C G K Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissingen: 
Vlissmflse FV, J Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist, A W van Fa
ller, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019 
VolkelUden: 
IVPhilatehca, E K Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110 

Voorschoten: 
NVPV, A van Gemund, Mozart

laan 45, 2253 HX Voorschoten, 
©0715614683 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat', J A M van 
Best, Mgr Volkerstraat 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, 
Spmozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV'Waubath', E P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatelica Weert e o , G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Weesp e o , J I van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740 
Wieringen: 
IVPhilatelica,JM Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytus
hoef, ©0227592138 
Winschoten: 
IVPhilatehca, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o , W Top, Schep
perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV'DeGlobe', B J Pampiermole, 

Laan van Hilbelink 44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960 
FV De Klomp', G J A Eppmg
broek, Koekoeksr 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
FVWoerden,WO Cornehssen, 
Luxemburglaan 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348423035 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; mw E Mol, 
Tromplaan24 3931 AH Wou
denberg, ©0332864251 
Wijchen: 
FV'DeGlobe',) H G Gossehnk, 
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 

II 

IJmuiden: 
PVI]muiden,GC BakkerBak

ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, inl 
rondzendmg 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn', H Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH Koog 
a/d Zaan 
Philatelita Zaanstreek, D Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde,J Nollet, Pluutha
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929 

Zeist: 
ZeistcrZeäelZoekers20oo,wnd P 
Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV 'De Globe, mw E van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV'De Globe', JJ Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland, J C Steu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
IVPhilatehca, H Nijland,De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV'DeGlobe',RM Huttinga, 
V d Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis co , R. Reijn
ders. Regenboogstraat 3, 8061 
GL Hasselt, ©0384771726 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechte o , mw J C 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZuJolIe,JW Havers, Den Uyl
straati4, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatehe' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u hd bent via een ver

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

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

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

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

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 

€7,50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'cn uakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCtPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatehe'. 



Wat je ook verzamelt, 
je vindt het op 

Uren, dagen of zelfs weken op zoek naar dat ene collector's item? 
Of wil je juist iets uitje collectie verkopen? Op eBay vind je vele 

collega-postzegelverzamelaars die hun objecten aanbieden 
of juist op zoek zijn naar iets heel speciaals. 

Inschrijven is gratis, bieden en kopen makkelijk en spannend. 
Kom snel naar www.ebay.nl. 

http://www.ebay.nl


'DE POSTGESCHIEDENIS VERDIENT 
MEER AANDACHT EN WAARDERING' 
Gesprek met Cert Holstegej neurowetenschapperf filatelist en publicist 

Groningen, een rustige herfst
dag. Het Academisch Zieken
huis ligt in het zuiden van de 
stad. Het uitgestrekte terrein 
heeft de uitstraling van een zelf
standige enclave. Na een flinke 
w/andeïpartij door dit medische 
dorp krijgen we bij de receptie 
van één van de faculteitsgebou
wen het laatste stukje van onze 
route beschreven. De uitleg 
blijkt adequaat en we belanden 
zonder inpandige speurtochten 
op de zevende verdieping. Hier 
resideert prof. dr. Holstege in 
een riante werkkamer, die een 
mooi uitzicht over de stad 
biedt. De muur achter zijn bu
reau wordt bijna volledig in be
slag genomen door een enorm 
schilderij van Marte Röling, ter
wijl aan de overzijde posthisto
rische zaken een plaats hebben 
gekregen. Tijdens het gesprek 
komen diverse gevoelige onder
werpen aan de orde. Deson
danks is de vierenvijftigjarige 
hoogleraar beslist niet bang om 
duidelijk stelling te nemen en er 
minder gangbare meningen op 
na te houden. De grootste ge
mene deler van deze standpun
ten verraadt uiteindelijk zijn 
grote wens en doel: een correc
te waardering van de postge-
schiedenis als volwaardig on-

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

Nog zo'n tien jaar zal er gewerkt moeten worden aan hèt 

standaardwerk over de Nederlandse postzegels: het 

Handboek Postwaarden Nederland. Paul van Beek sprak 

met een van de twee samenstellers, Gert Holstege, een 

man die ai een aanzienlijk aantal weekends aan dit 

project heeft opgeofferd en die daar - als het 'thuisfront' 

hem dat althans toestaat - ook nog de nodige jaren zal 

blijven doen. Een interview met een bevlogen filatelist. 

derdeel van de algemene ge
schiedenis. Om dit te bereiken 
is hij op vele fronten actief en 
offert hij bijna al zijn vrije tijd 
op. Drijfveer voor zijn missie is 
zijn liefde voor de filatelie. Deze 
lichtelijk uit de hand gelopen ro
mance begon bijna een halve 
eeuw geleden nogal onschuldig 
en op de klassieke manier. Net 
als de meeste filatelisten werd 
hij als kind al gegrepen door de 
aantrekkingskracht van de pos
tale waardepapiertjes... 

SINTERKLAAS 
Holstege vertelt: 'Op zesjarige 
leeftijd was ik een tijdje ziek. We 
hadden twee kinderen met hun 

ouders te logeren. In die dagen 
was dat vaak de enige manier 
om op vakantie te gaan. De 
oudste van het stel verzamelde 
postzegels en hij gaf er een 
paar aan mij. Ik vond het me
teen leuk. Sindsdien kocht mijn 
vader geregeld een serietje op 
het postkantoor, die ik met be
hulp van plakkertjes een plaats 
in het album gaf Een jaar later 
kreeg ik voor Sinterklaas een 
NVPH-catalogus van een tante. 
Vanaf dat moment ging er een 
wereld voor mij open. Ik kon 
me eindelijk een beeld vormen 
van wat er allemaal uitgegeven 
was.' 
Holstege raakte voorgoed ver-

'We hebben absoluut geen zin om consesstes te doen aan de kwaliteit' 

slingerd aan de filatelie. Maar 
zijn opleiding eiste ook de nodi
ge aandacht: 'Ik stapte over van 
net gymnasium naar de hbs, 
omdat het in je hoofd stampen 
van Latijnse en Griekse woord
jes me niet langer aansprak. 
Vervolgens studeerde ik medi
cijnen in Rotterdam en speciali
seerde me in de neurochirurgie. 
Een financieel goudgerande 
toekomst als chirurg lachte me 
toe, maar ik verkoos het weten
schappelijk onderzoek. Ik wilde 
mij zoveel mogelijk verdiepen 
in mijn vak. Zes dagen in de 
week werkte ik als wetenschap
pelijk medewerker bij de Uni
versiteitvan Rotterdam. Ik vind 
namelijk dat als je m de weten
schap wat wilt bereiken, je jezelf 
ook volledig moet inzetten. Op 
zaterdagmiddag na vieren was 
er even tijd om mijn postzegel
vrienden te ontmoeten.' 

JUBILEUM 1923 
Naast zijn werk beoefende Hol
stege ook de filatelie liever in de 
diepte dan in de breedte. Zijn 
eerste grote studieonderwerp 
was de Jubileumemissie van 
1923. Bij toeval werd hem een 
mooie collectie plaatnummers 
aangeboden, die had toebe
hoord aan een toenmalige Por
tugese consul, de heer Paraira. 
Hij deed onderzoek naar de ver
schillende tandingen van deze 
emissie - waarbij ruim een half 
miljoen postzegels werden be
studeerd - en kon met behulp 
van materiaal uit het toenmali
ge Postmuseum bewijzen dat 
lijntanding i i x i i bij de zegel van 
vijfendertig cent (NVPH-num-
mer T27A) wel degelijk bestond. 
Om aan te geven noe omstre
den deze tandingvariant was 
vertelt Holstege dat hij voor ze
ven kwartjes een als zodanig 
gedetermineerd exemplaar 
kocht bij de Haagse postzegel-
handelaarTen Geuzendam, die 
gezien zijn publicaties toch ze
ker geen kwajongen was op fila-
telistisch gebied. Jarenlang ver
zorgde Holstege de keuringen 
en certificaten voor deze zeld
zame tanding. In 1987 vond hij 
Geert de Jong -die nog steeds 
keurt en ieder jaar van nieuwe 
vondsten verslag doet in dit 
blad- bereid om deze taak van 
hem over te nemen. Hijzelf ver
trok op verzoek van NASA naar 



Amerika om onderzoek te doen 
naar bij astronauten optreden
de braakneigingen, de zoge
naamde space sickness. 

DUBBELE PROMOTIE 
Na zijn terugkomst in 1990 
w/erd hem een leerstoel in Gro
ningen aangeboden, maar dan 
moest hij eerst 'even' promove
ren. Holstege: 'Voor mijn ver
trek naar de Verenigde Staten 
was er nogal wat verzet van de 
gevestigde orde, inclusief mijn 
promotor, tegen mijn theorie 
over het bestaan van een 'emo
tioneel motorisch systeem' in 
de hersenen. Dit systeem doet 
bijvoorbeeld het hart vanzelf 
sneller kloppen als je in een si
tuatie van gevaar of opwinding 
belandt, die je al eerder hebt 
meegemaakt. Ik had daar al veel 
over gepubliceerd en, na de 
aanvankelijke gereserveerde op
stelling vóór mijn vertrek naar 
de States, werden mijn ideeën 
uiteindelijk toch geaccepteerd. 
Zo gaat het vaak in de weten
schap.' Inmiddels was hij op 
achtentwintigjarige leeftijd ook 
al 'gepromoveerd' in de filatelie 
en - als jongste verkrijger ooit -

in het bezit gekomen van de 
Costerusmedaille. Deze onder
scheiding wordt door het Coste-
ruskapittel -een club van eerde
re 'winnaars' - uitgereikt aan 
mensen, die door middel van 
studie en publicaties op hoog 
niveau de filatelie hebben ge
diend. De naam van de op één 
na jongste verkrijger is jan Vel-
lekoop. Zou het toeval zijn dat 
uitgerekend deze twee heren de 
handschoen opnamen voor een 
'Lou de jong-achtige' uitdaging, 
namelijk het schrijven van het 
Handboek Postwaarden Neder
land} Holstege vertelt: 'Na de 
"Leiddraad" uit het begin van 
de vorige eeuw, die een eerste 
overzicht tot die tijd gaf zijn er 
in de loop van de decennia vaak 
plannen gemaakt om een stan
daardwerk te schrijven over de 
Nederlandse postzegels. 
Driemaal is er aan zo'n project 
begonnen en telkens sneuvelde 
het in een vroeg stadium. Het is 
namelijk ongelofelijk veel werk 

en men lag al snel met elkaar 
overhoop. Zodoende kwamen 
de initiatiefnemers nooit echt 
van de grond met hun plan
nen.' 

LANGE WEG 
Holstege en zijn kompaan voel
den elkaar wél goed aan en zet
ten stug door. Ze vonden na het 
afhaken van Elsevier toch een 
uitgever: Bohn StaflReu&Van 
Loghum. Inmiddels hebben zij 
er, Dijgestaan door 'getallen-
man' Ruud van den Heuvel, bij
na vier losbladige banden opzit
ten. MomenteeTis Johan En
schedé in Amsterdam uitgever 
van het in 1994 gestarte mega
project en de verwachting be
staat, dat het nog tien jaar zal 
duren voordat alle emissies tot 
1989 -want verder gaan ze niet-
behandeld zullen zijn. Holste
ge: 'Dat is inderdaad een lange 
tijdboog, maar we hebben ab
soluut geen zin om concessies 
te doen ten aanzien van de kwa
liteit. Tijdens Amphilex, eind 
deze zomer, hebben wij in onze 
stand veel lezers ontmoet, zelfs 
heel oude, die ons in deze ge
dachte hebben gesterkt.' Het 

feit dat de kaderhal in de RAI 
druk werd bezocht heeft Holste
ge verheugd, maar hij maakt 
wel een kritische kanttekening: 
'Het is natuurlijk een prima 
zaak dat de mogelijkheden om 
tentoon te stellen toegankelijker 
worden. Maar wat betreft de ju
rering houd ik mijn hart vast. 
Tegenwoordig kun je na een 
simpel cursusje bij de Bond al 
jurylid worden en dat vind ik 
een gevaarlijke ontwikkeling. 
Met een ondeskundige beoor
deling van een collectie kun je 
onbedoeld veel schade aanrich
ten. Vroeger had je handelaren 
en veilinghouders in de jury, 
waarbij het gevaar bestond dat 
ze hun eigen cliënten een hoge 
bekroning gaven. Hoe het OOK 
zij, deze heren hadden wel ver
stand van postzegels en daar 
heb ik tegenwoordig wel eens 
mijn twijfels over. Daarnaast 
ben ik van mening dat alleen 
met tentoonstellingen van hoog 
niveau een broodnodige elite 

wordt gecreëerd. Net als top
pers van een sport zijn topver-
zamelaars belangrijk om de be
langstelling voor de filatelie te 
laten groeien. Uiteraard sorteert 
dit alleen effect als ze hun taak 
als ambassadeur serieus ne
men.' 

CULTUURGOED 
Naast al deze beslommeringen 
ziet Holstege nog kans de nodi
ge tijd vrij te maken om, onder 
voorzitterschap van KPN's ex-
bestuursvoorzitter Wim Dik, 
zitting te nemen in de Raad van 
Toezicht van het Museum voor 
Communicatie, het vroegere 
Postmuseum: 'Voor mijn filate-
listische studies heb ik veel aan 
het museum te danken. Hun 
collectie is voor de postgeschie-
denis van onschatbare waarde. 
Onlangs heeft Ben Hiegentlich 
zijn collectie Japanse Bezetting 
aan het museum geschonken. 
Ik zou het fantastisch vinden 
als meer verzamelaars zouden 
besluiten om dit ook te doen.' 
Holtstege is blij dat eerder dit 
jaar een groot aantal proeven 
uit de archieven van TPC-Post, 
die bij het veilinghuis van Die
ten onder de hamer zouden ko
men, werden teruggetrokken: 
'Ik gun het de integere directeur 
van dit bedrijf Peter Storm van 
Leeuwen, niet. Het heeft hem 
enorm veel tijd en energie ge
kost om deze veilingen voor te 
bereiden.Voor hem zijn de drui
ven onverdiend zuur. Maar dit 
proevenmateriaal zie ik als een 
stuk cultuurgoed, dat niet ver
kocht dient te worden.' 

TOEKOMST 
Holstege zal nog een decenni
um lang een groot aantal week
ends tezamen met coauteur 
Vellekoop aan de slag moeten 
om het Handboek Postwaarden 
Nederland te voltooien. Zolang 
zijn echtgenote hem gunstig 
gezind blijft zal hij dit monni
kenwerk zonder noemenswaar
dige problemen volhouden, 
omdat hij het met groot plezier 
doet. De toekomst van de filate
lie ziet hij positief De professor 
heeft hierover - hij is dat ook bij
na aan zijn stand verplicht - een 
aparte theorie ontwikkeld: 
'Doordat de economie terug
loopt gaat de filatelie gouden 
tijden tegemoet. In de jaren der
tig van de vorige eeuw zagen we 
hetzelfde. De mensen hebben 
minderte besteden. Ze gaan 
bijvoorbeeld niet of minder 
vaak op vakantie en worden 
min of meer gedwongen zich 
weer in hun huiselijke hobby's 
te verdiepen. Bovendien zijn be
oefenaren van de filatelie in het 
algemeen gelukkige mensen. 
Ze kunnen zich concentreren 
én uitleven op een bepaald on
derdeel van de postgeschiede-
nis en dat geeft gevoegd bij de 
sociale contacten, die dit met 
zich meebrengt, veel voldoe
ning.' Gert Holstege zal voor 
zijn collectie de komende jaren 
niet veel tijd beschikbaar heb
ben, maar daar heeft hij zich bij 
neergelegd. De kruistocht voor 
de erkenning van de postge-
schiedenis en filatelie eist voor
lopig al zijn aandacht op. 

Enkele bladzijden uit een recente aßevering van het Handboek Postwaarden Nederland. 

'Filatelisten zijn over het algemeen gelukkige mensen ' 



Amerikaanse zegel met het portret van de 
kaartspelende Wild Bill Hickok 

wi ld Bill Hickok 
James Butlei HicKok 

1837 1876 
Seoul (or Cusler stage 

driver trickfidef 
gunslinger lawman 
Killed whtle playing 

poker, holding aces and 
eigtiis now known 

aslhe'deadmanstiand 

Het edele kaartspel wordt gespeeld met de vier 'kleuren' 
harten, klaveren, ruiten en schoppen (vierluik van België). 

Nevis: het doek 'Le Tricheur' van La Tour 'stapsgewijs' weergegeven. 

■(»lUOM rüMCtlSt 
CESKOSLOVENSKO 

Voorbeelden von kaarten en kaart

kkuren op zegels en in frankeer en 
gelegenheidsstempels 

SPEELKAARTEN EN 
KAARTSPELEN 

Kleine kartonnetjes fascineren de ^spelende mens' al eeuwen 
D O O R M A R T I N S C H E P E R S , B I L Z E N ( B E L G I Ë ) 
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Over de oorsprong van de 
speelkaarten staat niet zoveel 
vast. Waarschijnlijk kwamen ze 
uit Azië en werden ze via de Is
lamitische wereld aan het einde 
van de Middeleeuwen in Euro
pa bekend. In de Nederlanden 
waren verschillende belangrijke 
centra van fabricage en export 
van speelkaarten: Doornik, Ant
werpen en Amsterdam. Na 
1850 bleek Turnhout de beste 
troeven te hebben en verdwe
nen alle concurrenten. In 1971 
bleef Corto Mundi in Turnhout 
(België) als enige speelkaarten
fabriek van de Benelux over. Na 
1969, toen in dezelfde plaats 
het Nationaal Museum van de 
Speelkaart werd geopend, mag 
Turnhout zich terecht het we
reldcentrum van de speelkaart 
noemen. 

Koningen en adel 
Tal van elementen maken dat 
de speelkaart zo'n boeiend ver
schijnsel is geworden. Uit de 

Het meest universele en ook het meest democratische spel 

dat door mensen wordt beoefend is het kaartspel. 

Overal ter wereld worden al sinds eeuwen kleine, 

bedrukte kartonnetjes gebruikt om zich te ontspannen. 

Ze kunnen ook aangewend worden om de toekomst te 

voorspellen, om reclame te maken en om geschiedenis en 

om aardrijkskunde te leren. Zo verschillend als de 

volkeren zijn, zo verschillend zijn de kaarten, de spelen, 

de kleuren en het formoot. 

eerste tijden zijn weinig kaart
spelen bewaard gebleven. 
Exemplaren daarvan bevinden 
zich meestal uitsluitend in gro
te musea. Het zijn stuk voor 
stuk miniatuurschilderijtjes, die 
getuigen van de kunstzin van 
de makers en hun adellijke op
drachtgevers. Steeds fungeert 

het kaartspel als een spiegel 
van hettijdsgebeuren. Defi
guurkaarten zijn de weerspiege
ling van de hofhouding van de 
koningen en de adel. De kle
ding, wapens en anders attribu
ten, zoals die nu nog min of 
meer op onze kaarten voorko
men, stammen uit vorige eeu

wen. Als contrasterend uiterste 
zouden wij de pinup kaarten als 
uiting van onze tijd kunnen be
schouwen. Tussen deze twee 
categorieën ligt een enorme va
riëteit van kaartbeelden. 
Speelkaarten zijn gebruiksvoor
werpen en een speler moet zijn 
kaarten snel en feilloos herken
nen. De beelden worden voor 
een lange periode gebruikt en 
zijn meestal regionaal bepaald. 
De 'kleuren' zijn de symbolen 
die worden gebruikt om de ver
schillende beelden van elkaar te 
onderscheiden. In Europa heeft 
men drie grote groepen van 
kleuren. De Latijnse symbolen 
bestaan uit bekers, stokken, 
munten en zwaarden. De Ger
maanse symbolen, hoofdzake
lijk in Duitsland in gebruik,om
vatten : harten, bladeren,bellen 
en eikels. De meest bekende 
kleuren zijn de Franse symbo
len: harten, schoppen, ruiten en 
klaveren. 



Boven- een voorbeeld van een albumbiad uit 
een collectie op het thema 'kaartspellen en 
speelkaarten'. 

Boven Spanje behoort tot de landen die tot de 'speelkaart-
producerende naties' kunnen worden gerekend. 

Fabricage 
De fabricage van speelkaarten 
hangt nauw samen met de evo
lutie van de drukkunst. Het ver
vaardigen van de eerste, hand
geschilderde kaarten was een 
dure en tijdrovende aangele
genheid. Eerst werd met hout
sneden gedrukt, in de loop van 
de negentiende eeuw met be
hulp van lithografie en nadien 
met offset. Door het kaartbeeld 
gespiegeld in een houtblok te 
snijden, kon men vluggeren 
goedkoper "drukken". De hout
snede is dus in zekere zin de 
voorbode van de massaproduc
tie. Het inkleuren moest welis
waar nog met de hand gebeu
ren, maar met sjablonen kon 
het werk veel vlugger uitge
voerd worden. Deze ambachte
lijke techniek zou enkele eeu
wen ongewijzigd stand houden. 
Met de opkomst van snelper-
sen, stoommachines en litho
grafie kwam alles in een 
stroomversnelling. De uitvin
ding van de fotografie en de op
komst van de computer zorg
den er voor dat het oude am
bacht werd verdrongen door fa
brieksmatige productie. 
In vrijwel ieder Europees land 
was vroeger een speelkaartenfa-
briek te vinden. Maar door de 
snelle economische evolutie en 
de harde concurrentie bleven er 
slechts enkele over. Alle kleine 
bedrijfjes zijn inmiddels ver
dwenen of overgenomen door 
grotere fabrieken. In België is 
zoals gezegd uitsluitend Carte 
Mu/ic//overgebleven. In 1970 
verdween het laatste nog over

gebleven Nederlandse kaarten-
bedrijf de speelkaartenfabriek 
Nederland. In Oostenrijk en 
Spanje zijn het respectievelijk 
Piatniken Fournierdie nog we
ten stand te houden en in 
Frankrijk zijn Crimauden Le 
Héron nog actief en in Engeland 
Waddingtons Playing Card Com
pany Ltd. In Duitsland, waar 
vroeger verschillende speel-
kaartfabrieken bestonden, is vo
rig jaar de Vereinigte Altenburger 
und Stralsunder Spielkarten-Fa
briken AG overgenomen door 
het Belgische Carta Mundi. 
In veel landen werd er op speel
kaarten belasting geheven. Ce-
zien de indrukwekKende omzet 
van kaarten was dit een goede 
bron van inkomsten voor de 
schatkist. In Engeland diende 
de schoppenaas als belastings-
kaart. Op deze kaart werd de 
belasting aangegeven die de fa
brikant aan de fiscus moest be
talen. Elders werden zegels, 
kleefstroken, sluitbanden, 
stempels of extra wikkels als be
lastingmiddel aangewend. De 
meeste landen hebben deze be
lasting afgeschaft. In Nederland 
gebeurde dat in 1927. 

Musea en kunstuitingen 
Niet alleen de verzamelaars 
hebben veel belangstelling voor 
speelkaarten: ook verschillende 
musea zijn zich gaan specialise
ren in de geschiedenis en ach
tergronden van het populaire 
kleinood. 
Behalve het hiervoor al ge
noemde Museum wan de Speel
kaart in Turnhout is er nog het 

Museo de Naipes/ Foumier in Vi-
toria (Spanje). Verder kunnen 
we noemen het Spielkarten Mu
seum te Altenburg en Leinfelden 
(Duitsland) en het enkele jaren 
geleden in Frankrijk geopende, 
gloednieuwe speelkaartmuse
um in Issy-Les-Moulineaux, het 
Musée Frangais de la Carte ójou-
er. 
Veel kunstenaars hebben inspi
ratie gevonden in de speelkaart 
en ook een aantal schilders 
heeft speelkaarten afgebeeld in 
hun werken. Lucas van Leyden, 
Adriaan van Ostade, Adriaan 
Brouwer en David Teniers voor
zagen hun herbergen van kaart
spelende boeren. Bekender is 
Le Tricheur van Georges de la 
Tour en De kaartspelers van Paul 
Cézanne. 
Als we naar de literatuur kijken 
dan is er de novelle Schoppen-
wouw van de Russische schrij
ver-dichter Poesjkin, die het 
thema leverde voor de gelijkna
mige opera die Tsjaikowski in 
i888 schreef Ook bekend is de 
waarzegscène in de opera Car
men van Bizet, waar de kaarten 
Carmen tot driemaal toe de 
dood voorspellen. In het be
roemde vernaai Alice in Wonder
landvan Lewis Carroll komt 
zelfs een heel kaartspel tot le
ven. De tekeningen van John 
Tenniel uit de originele Engelse 
versie zijn overbeKend. 

All over the world 
Zoals we in de inleiding van dit 
artikel al schreven: het kaartspel 
heeft de naam het meest demo
cratische spel ter wereld te zijn. 

Hiermee wordt bedoeld dat ie
dereen met kaarten kan spelen: 
jong en oud, arm en rijk. Het 
kaartspel is inderdaad een uni
verseel verspreid verschijnsel 
en heeft aanhangers onaer al
lerlei soorten mensen. Met 
kaarten kunnen bovendien ver
schillende soorten spelen wor
den beoefend, van heel simpele 
tot heel ingewikkelde, van snel
le tot eindeloos durende partij
en, je kan je alleen of met meer
dere spelers amuseren. Overal 
wordt gekaart, zowel thuis als 
op straat, op het werk of onder
weg, in cafés en speelclubs. 
Het kaartspel is over de hele 
wereld verspreid, maar het is 
niet overal even populair. Om
willevan historische, religieuze 
of politieke redenen krijgt het in 
ieder geval niet steeds evenveel 
bijval. In enkele landen is het 
kaartspel bij wet verboden. 
Slechts een klein aantal spelen 
werden in de gehele wereld be
kend; veruit de meeste spelen 
hebben een veel beperkter aan
hang. Hun reikwijdte blijft vaak 
binnen de grenzen van een be
paalde regio. Het kaartspel is 
op zich dan wel een universeel 
verschijnsel, maar het neemt in 
de praktijk heel uiteenlopende 
vormen aan. 

Tot de oudste spelen behoren 
het Karnoffelspel en Landsknech
ten; beide werden met 52 kaar
ten gespeeld. Dit werd later ge
wijzigd in 36 en 32 kaarten om 
Piket te spelen. Het oude Piquet 
is het Franse nationale spel. In 
de jaren dertig van de vorige 
eeuw was dit een wijd verbreid 
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Wie het thema 'speelkaarten en kaartspellen' wtl 
verzamelen kon zegels gebruiken, maar ook heel 
veel onder materiaal, zoals stempels, postwaarde-
stukken, frankeermachinestempels, postzegel-
boekjes en maximumkaarten 
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spel. In Spanje is een van de 
oudste spelen het Omberspel (Ie 
hombre). Het nationale spel in 
Duitsland is Skat, een naam die 
ontleend is aan het Italiaanse 
woord scatare, dat 'kaartleggen' 
betekent. Skat wordt met 32 
kaarten gespeeld. Altenburg in 
het voormalige Oost-Duitsland 
wordt altijd dè S/cot-stad ge
noemd omdat hiertussen 1810 
en 1815 het spel werd uitgevon
den. De oude spelregels van Al
tenburg worden nog steeds in 
ere gehouden. Altenburg heeft 
zelfs een S/cot-monument: het 
verbeeldt de vier vechtende 
boeren (Wenzel). In Engeland is 
Whist het nationale spel; het 
ontstond daartussen 1664en 
T 680, om zich nadien te ver
spreiden over het Europese vas
teland. Bridge is een moderne 
nakomeling van whist; het spel 
werd in 1894 uit Zuid-Frankrijk 
door Lord Brougham in de Port-
landclubs geïntroduceerd. 

Gokken en valsspelen 
Speelkaarten en kaartspellen 
werden en worden soms ook 
misbruikt. Want niet alleen ont
stonden door de introductie 
van de speelkaarten uitgebreide 
mogelijkheden om de goklust 
te botvieren, maar bovendien 
was daar ook nog ook de moge
lijkheid om vals te spelen. Gok
lust en vals spelen namen soms 
zulke onrustbarende vormen 
aan, dat zowel de overheid als 
de geestelijkheid zich ernstige 
zorgen maakte; men wil de goe
de orde bewaren en de gewone 
man tegen zichzelf bescher

men. Door de jaren heen zijn er 
dan ook vele verbodsbepalin
gen geweest die op het kaart
spel betrekking hadden. 
Zolang de mens bestaat heeft 
hij willen weten wat er voor 
hem of haar in de toekomst lag. 
Op deze nieuwsgierigheid werd 
handig ingespeeld door lieden 
die zich voordeden als zieners, 
profeten en waarzeggers. Toen 
de speelkaarten verschenen 
moeten deze onmiskenbaar op 
de fantasie van deze waarzeg
gers hebben gewerkt. De eerste 
tekenen dat de speelkaarten 
voor het waarzeggen werden 
gebruikt vinden we in de zoge
naamde orakelboeken. Had 
men een kaart uit een spel ge
trokken, dan werd de betekenis 
daarvan in het orakelboek opge
zocht. De naam Mademoiselle 
Lenormand is ook vandaag de 
dag nog verbonden aan het 
voorspellen van de toekomst. 
Niet voor niets dragen veel 
waarzegspellen de naam Lenor
mand. 

Net als de waarzeggerij wist 
ook de goochelkunst de speel
kaart te ontdekken en te gebrui
ken. Goochelen met een nor
maal pak speelkaarten is eigen
lijk het knapste wat een gooche
laar kan presteren. Toch zijn er 
veel kaarttrucjes waarbij men 
geprepareerde kaarten nodig 
heeft. Er zijn kaarten met twee 
voorzijden of twee achterzijden 
en er zijn ook kaarten die meer 
dan een 'kleur' laten zien. De 
vorm van de kaarten wordt 
soms ook gewijzigd: een spel 
bevat dan een aantal kaarten 

die een fractie kleiner zijn dan 
normaal, of kaarten met 'bolle' 
of 'hol le' zijkanten. Manipula
ties met speelkaarten zijn heel 
geliefd en sommige gooche
laars maken er zelfs hun specia
liteit van. De Amerikaan Cardini 
en de Duitser Marvelli waren 
vingervlugge artiesten met de 
speelkaart. 

Betaalmiddel 
Er zijn tijden geweest waarin de 
speelkaart als wettig betaalmid
del diende. In Suriname had 
men in vroegere tijden dikwijls 
te kampen met een gebrek aan 
pasmunt. In afwachting van 
muntgeld gebruikte men pa
piergeld. Dit papiergeld droeg 
een stempel met het Surinaam
se wapen, een handtekening 
van een ambtenaar en een 
waardeaanduiding. Omdat er 
gebrek aan papier was werden 
vaak speelkaarten voor dit doel 
gebruikt: de achterzijde van de 
Kaarten was nog onbedrukt, zo
dat stempel en nandtekening 
hierop gemakkelijk aangebracht 
konden worden. Zulk speciaal 
geld werd in Suriname uitgege
ven tussen 1761 en 1928. In de 
onder Frans bestuur staande 
Canadese provincies werden in 
1685 ook gedeelten van speel
kaarten gebruikt als betaalmid
del. Zelfs Duitsland en Oosten
rijk hebben ooit noodgeld op 
speelkaarten uitgegeven. 
Het kaartspel benoort tot de 
populairste gezelschapsspellen. 
Voor de meeste mensen is het 
leggen van een kaartje amuse
ment, een volkse bezigheid. 

Maar zo als bij alle andere spor
ten het geval is, zijn de kaart
spelers zich in de loop van de 
tijd zich gaan meten met ande
ren; zo kreeg het spel een wed
strijdkarakter. Vooral bij Skat en 
Bridge worden soms complete 
competities opgezet. Zo wor
den onder het toeziend oog van 
het Deutscher skatverband aller
handewedstrijden georgani
seerd, van plaatselijke en regio
nale wedstrijden tot nationale 
en internationale toernooien. 
Hetzelfde geld voor het bridge-
spel. 
Wie zich wil verdiepen in het 
postzegelthema 'speelkaarten 
en kaartspellen' kan daarvoor-
gelukkig - een enorme hoeveel
heid literatuur raadplegen. Met 
name in de laatste jaren is er 
een vloed van publicaties ver
schenen die ingaan op de 
meest uiteenlopende facetten 
van de speelkaart en het kaart
spel. Volop werk aan de winkel, 
dus! 

Literatuur: 
Degeschiedems van de speelkaart door 
Han Janssen. 
Speellcaarten door Han Janssen. 
Belasting is troef door Filip Cremers. 
Nationaal Museum van de Speelkaart 
Turnhout door Filip Cremers; OKV 
1997/2. 
De Speelkaart door Nico Peters van Ber-
kel en Bob CT. Haleber. 
Contactbladen van het Nationaal Mu
seum van de Speelkaart. 
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Het Jaar 2000 
Een Perfect begin van uw (nieuwe) verzameling! 

Luxe DAVO ALBUMS vanaf het jaar 2000, inclusief alle zegels 
"exact geleverd volgens DAVO, dus geen ""overtollige"" zegels 

Davo Albums 
met inhoud 
2000/2001 

Nederland V 
Australië IV 
Baltische staten II 
Denemarken III 
Duitsland II 
Europa(zegels) 
Europa(meelopers) 
Finland III 
Frankrijk VI 
Groot Brittannie IV 
Groenland II 
Guernsey II 
Isle of Man II 
Jersey II 
Hongarije VI 
Ierland III 
Indonesië IV 
Italië IV 

Liechtenstein III 
Polen VII 
Portugal VI 
Spanje VI 
Zwitserland IV 

advies 
prijs 

Davo 

40,00 € 
45,00 € 
52,50 € 
37,50 € 
45,00 € 
45,00 € 
37,50 € 
45,00 € 
60,00 € 
45,00 € 
37,50 € 
37,50 € 
45,00 € 
45,00 € 
45,00 € 
52,50 € 
45,00 € 
52,50 € 
37,50 € 
52,50 € 
52,50 € 
52,50 € 
37,50 € 

Zegels compleet 
(volgens Davo / incl album) 
2000 + 2001 compleet 

63,00 + 
116,00 + 
91,00 + 
74,00 + 
92,50 + 
138,00 + 
27,00 + 
54,00 + 
126,00 + 
107,00 + 
38,00 + 
55,00 + 
71,00 + 
99,00 + 
73,00 + 
108,00 + 
60,00 + 
97,00 + 
47,00 + 
64,00 + 
110,00 + 
84,00 + 
52,00 + 

79,00 
195,00 
91,00 
65,00 
104,00 
140,00 
47,00 
52,00 
146,00 
94,00 
49,00 
58,00 
74,00 
78,00 
65,00 
122,00 
48,00 
70,00 
52,00 
86,00 
130,00 
98,00 
48,00 

182,00 
256,00 
234,50 
176,50 
241,50 
323,00 
111,50 
151,00 
332,00 
246,00 
124,50 
150,50 
190,00 
222,00 
183,00 
282,50 
153,00 
219,50 
136,50 
202,50 
292,50 
234,50 
137,50 

NU 

€ 175. 
€ 249. 
€ 229. 
€ 169. 
€ 235. 
€ 315. 
€ 105. 
€ 145. 
€ 325. 
€ 239. 
€ 119. 
€ 145. 
€ 185. 
€ 215. 
€ 175.-
€ 275.-
€ 149. 
€ 215. 
€ 133.-
€ 195.-
€ 285. 
€ 229. 
€ 135.-

Alle albums kunnen ook geleverd worden als Deel "1" 
De albums en zegels zijn ook afzonderlijk te bestellen. 

Ook veel andere landen kunnen op dezelfde wijze vanaf 2000 of een 
ander jaar naar keuze geleverd worden in een Luxe Davo - album. 

Raadpleeg de Davo folder en vraag ons prijsopgaaf. 

ACTIE : 10 EURO KORTING 
op het DAVO SUPPLEMENT 2002 incl. ZEGELS van 2002 ! 
Bij bestelling van een van bovengenoemde collecties ontvangt U 

voor de uitbreiding van deze collectie een tegoedbon van 10 Euro II 

Jaargangen 2002 kunt u nu al reserveren 

GROENLAND ALAND 
1980 7w 
1981 7w 
1982 7w 
1983 7w 
1984 8w 
1985 8w 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

6w 
6w,2bl 
lOw 
lOw 
12w 

7,00 
12,00 
8,00 

23,00 
15,00 
16,00 
10,00 
22,00 
22,00 
20,00 
30,00 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

12w,1bl 
7w 
13w,1bl 
13w,1bl 
16w,4bl 
18w,2bl 
16w,2bl 
16w,2bl 
15w,2bl 
15w,2bl 
15w,3bl 

62,00 
38,00 
47,00 
40,00 
62,00 
42,00 
45,00 
38,00 
35,00 
39,00 
49,00 

1984 7W 
1985 6W 
1986 6W 
1987 6W 
1 9 8 8 6 W 
1989 6W 
1990 6W 
1991 7w,1bl 

8,00 
9,00 

15,00 
20,00 
18,00 
15,00 
11,00 
19,00 
40,00 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

10w,1bl 
13w,1pb 
15w,1pb 
13w,1pb 
14w,1pb 
15w,1pb 
15w,1pb 
19w,1pb 
15w,1pb 

19,00 
24,00 
23,00 
25,00 
27,00 
22,00 
20,00 
29,00 
32,00 

GRATIS PRIJSLIJST NEDERLAND, 
SURINAME, ANTILLEN, INDONESIË 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

CAMPLAAN8, 2103GW HEEMSTEDE 
Bankrek. 683112619 - Postbank 4208936 

1 PROVINCIE-Velletjes (Los) 
Friesland € 22.-
Drenthe € 25.-
N.Holland € 26.-
Gelderland € 20.-
N.Brabant € 17.-
Groningen € 20.-

Z.Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

€ 15.-
€ 14.-
€ 14.-
€ 15.-
€ 21.-
€ 15.-

1 Complete Set Provincievellen (12) : 
Postfris (in nnapjes) 
Gestempeld (in mapjes) 
Eerstedagenveloppen (12) 

€ 189.-
€ 189.-
€ 32.50 

G R A T I S PRIJSLIJSTEN NEDERLAND, 
ARUBA, ANTILLEN, SURINAME en INDONESIË 

Vraag Aan! 

ïïp r U kunt ook betalen door 
uw dubbele en/of 

overtollige frankeergeldige 
zegels op te ruimen ! 

INKOOP Frankeerzegels 
"Euro"landen 

Nederland 
Duitsland 
België 
Oostenrijk 
Spanje 
Itahe 
Frankrijk 
Monaco 
Portugal Az/Ma 
Ierland 
Luxemburg 
Griekenland 
Finland 

Alle prijzen ge 
Prijswijz 

Oude-vaiuta 
€ 0.24 / fl 
€ 0 . 3 0 / D M 
€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 

ïlden voor postfris 
gingen voorbehoi 

Euro-valuta 
€ 0.72 / € 
€ 0 . 7 7 / € 
€ 0 . 6 0 / € 
€ 0.70 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.50 / € 
€ 0.50 / € 

se zegels, 
jden 

http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl


De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

NIEUW! 
Vanaf nu bij de 

handelaren met ** 
FDC's van de 

wereld: 
€ 0,50 per stuk. 
zelf uitzoeken! 

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.- en IVIunthandel ** 
'Risca' 

Jan V. Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

** Leidse ** 
Postzegelhandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel: 071-5123233 

Postzegel Partijen ** 
Centrale 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel : 070-3625263 

** Smits Philately ** 
Amsterdamse Straatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel : 030-2443170 
Fax : 030-2892620 

VANAF € 5 

VOOR IEDER 

WAT WILS 
** Bredenhof ** 

Rotterdam 
Bovenstraat 286 a 

3077 BL Rotterdam 
Tel : 010-4826725 

PZH W. v.d. Bijl 
Zadelstraat 43 

3511 LS Utrecht 
Tel : 030-2342040 
Fax : 030-2317077 

Postzegelcentrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

P.Z.H. Den Postkoets 
Schouwburgplein 3 
7551 DE Hengelo 
Tel : 074-2508650 

** Stamp Planet ** 
Beekstraat 2a 6001 GJ Weert 

Tel : 0495-451270 
Fax : 0495-526580 

E-mail: info@stampplanet.nl 

mailto:info@stampplanet.nl


PARTIJENHANDEL 
SMITS PHILATELY 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 
3551 CX UTRECHT 

Tel. 0302443170 Fax 0302892620 
WWW.FILATELIE.NET 

^ 

Alle voordelen op een rijtje: 
^ heel groot en mooi aanbod collecties/partijen Nederland, 

Overzee en Wereld 

♦ uitzoekpartijtjes hele wereld, vanaf 5 euro 

^ dagelijks nieuw aangekochte partijen, dus dagelijks nieuw aanbod 

♦ aankoop en inruil van iedere partij en collectie, ongeacht 

grootte en prijs 

^ losse verkoop Nederland 

^ gratis aan te vragen prijslijst 

^ gratis deskundige taxaties 

♦ verkoop accesoires, insteekboeken en catalogi 

werkoop euromunten incl. Vaticaan, Monaco & San Marino 

♦ gratis parkeergelegenheid voor de deur 

♦ gratis kopje koffie, thee of iets fris 

♦ f.d.c.'s los uitzoeken, 50 eurocent per stuk 

^ talloze speciale aanbiedingen 
Kortom, genoeg redenen om eens 

bij ons langs te komen 
openingstijden woensdag t / m zaterdag van 12.00 tot 18.00 

(donderdag tot 20.00) 

http://WWW.FILATELIE.NET


Postzegel Partijen Centrale 

Inkoopdagen bij de Postzegel Partijen Centrale 
Op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november. 

Op deze dagen kunt u zonder afspraal< langs l<omen bij 
de Postzegel Partijen Centrale als u uw postzegels wilt verkopen. 
Wij hebben interesse in mooie landencollecties of verzamelingen 

van de hele wereld, (ook handelspartijen, brieven, FDC's etc.) 
Bij grote verzamelingen kunt u vrijblijvend kontact met ons opnemen 

zodat wij bij u langs kunnen komen! 

Op de rechter pagina ziet u een klein gedeelte van onze november-partijenlijst. 
De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en e-mail te bestellen. 

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

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112,2518 CM Den Haag Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-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 bereil<en met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. 
Goede parkeergelegenheid voor de deur (€ 1,10 per uur) 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFOR/viATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 02nov 

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

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


Ä Postzegel Part i jen Centrale M 
Dit is een kleine selectie uit onze november-partijenlijst 

11651 Afghanistan 120 
In map Vnl pfris 
Een leuke partij met veel schaars matenaal 

11672 Afrika 1-125 
In 2 insteekboeken Vnl pfris 
Een gigantische partij met zeer veel 
zegels en blokken Waarbij veel motief 
Geschikt voor wederverkopers 

11632 Arabischestaten 90 
In insteekboek Pfris 
Een leuke engrospartij met veel motief 
Cataloguswaarde DM 12 000,-

11532 Argentinië 225 
Indoos Pfris/ongebr/gebr 
Een leuke uitzoekpartij waarbij veel ouder 
materiaal Geschikt voor de specialist 

11610 Azië 250 
In doos Pfns/ongebr /gebr 
Een interessante uitzoekpartij met voorna
melijk China Geschikt voor de echte 
specialist 

11587 Bulgarije 275 
in album Gebr /ongebr 
1879/1960 Een zeer goed gevulde verzame
ling met veel beter matenaal uit de gehele 
periode Moge cataloguswaarde 

11624 Costa Rica 125 
In album Gebr/ongebr 
1862/1968 Een avontuurlijke partij met 
veel zegels 

11691 Cyprus 120 
In map Ongebr /pfns 
1963/1980 Een goed gevulde verzameling 
van zowel Grieks als Turks Cyprus 

11726 Duitse Rijk 275 
In insteekboek Vnl gebr 
1872/1945 Een goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal uit de gehele 
periode Hoge cataloguswaarde 

11738 Duitsl.-Berlijn 425 
In 5 luxe Lindner albums Pfns/ongebr/gebr 
1948/1990 Een uitgebreide verzameling, 
waarbij ook E D B Zeer hoge nieuwwaarde 
van de albums 

11731 Duitsi.-D.D.R. 250 
In album Pfns 
1960/1974 Een vrijwel komplete verzameling 

11699 Duitsl.-Helgoland 1-500 
In map Gebr /ongebr 
21 zegels op insteekkaart met veel schaars 
materiaal, zoals nr 8F met certificaat 
Geschikt voor de echte Duitsland specialist 

11670 Duitsl.-Saar 450 
In map Gebr/ongebr 
1920/1934 Een goed gevulde verzameling 
op albumbladen met veel betere series en 
zegels Cataloguswaarde DM ruim 5 000,-

De partijen zijn schrif! 

11648 Engeland 350 
In album Gebr /ongebr 
1840/1971 Een nette collectie met veel 
klassiek matenaal Geschikt voor de 
specialist Zeer hoge cataloguswaarde 

11724 Estland 500 
In map Pfns/ongebr /gebr 
1918/1940 Een prachtige verzameling 
met zeer veel topmateriaal Deels dubbel 
verzameld Een echte aanrader voor de 
liefhebber 

11713 Europa 125 
In blanco album Gebr/ongebr 
Een leuke verzameling met vooroorlogs 
matenaal 

11653 Frankrijk 1-500 
In 4 luxe Lindner albums Vnl gebr 
1938/1987 Een zeer goed gevulde verzame
ling met veel beter matenaal Waarbij ook 
een leuk deel luchtpost en port 
Cataloguswaarde Yvert Euro H- 5 500,-

11718 Frankrijk 135 
In insteekboek Pfris/gebr 
POSTZEGELBOEKJES Een leuk geheel 
uit de jaren 80, waarbij ook iets ander 
materiaal en doubletten 

11650 Griekenland 100 
In map Gebr/ongebr 
Een interessante, klassieke partij op 
bladen met ook een leuk deel gebieden 

11614 IJsland 125 
In insteekboek Vnl pfns 
Een leuk geheel waarbij luchtpost 

11625 Indonesië 350 
In album Vnl pfns 
1949/1983 Een zeer goed gevulde verzame
ling met veel beter matenaal uit de jaren 
70 Hoge cataloguswaarde 

11717 Joegoslavië 200 
In 2 albums Pfns 
1971 /1989 Een zeer goed gevulde verza
meling met veel motief 

11685 Koeweit 125 
In map Gebr 
Een rommelige verzameling met veel 
schaarse zegels 

11720 Liechtenstein 250 
in album Pfris/gebr 
1960/1981 Een komplete postfrisse collec
tie, inclusief Europa 1960 Vanaf 1972 
dubbel verzameld 

11639 Motief 100 
In album Vnl pfns 
Een leuke verzameling met o a Anti Honger, 
Malaria, Rode Kruis, UNO en NATO 

telijk, telefonisch, per fax e 

Prijzen in euro's 

11705 Nederland 600 
In album Gebr 
1852/1980 Een nette, zeer goed gevulde 
verzameling met veel beter materiaal 
uit de gehele penode 

11733 Nederland 375 
In album Vnl ongebr 
1939/1976 Een zeer goed gevulde verzame
ling met veel beter materiaal, zoals de 
Konijnenburg 

11533 Noorwegen 1.250 
In doos Pfns/ongebr /gebr 
Een fantastische handelspartij met 2 inst boeken 
ongebr/postfr 1871/1973 met zeer veel betere 
series en zegels En een interessant doosje met 
zakjes gebruikt materiaal waarbij veel oud 
Geschikt voor de specialist en de wederverkopers 
Extreem hoge cataloguswaarde 

11575 Oost-Europa 200 
In doosje Vnl pfns 
Blokken Een leuke partij met veel beter 
materiaal Hoge cataloguswaarde 

11634 Portugese koloniën 115 
In album Gebr /ongebr 
Een rommelige verzameling met veel 
interessant matenaal 

11595 Roemenië 225 
In album Gebr/ongebr 
1862/1963 Een goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal uit de gehele 
penode Zeer hoge cataloguswaarde 

11704 Singapore 350 
In map Vnl gebr 
1970/1972 Een leuk geheel met blokken 
van 4 en fdc's 

11654 Spanje 275 
In 2 luxe Lindner albums Vnl pfns 
1955/1977 Een zeer goed gevulde verza
meling, waarbij blokken 

11652 Tsjecho-Slowakije 400 
In 5 luxe Lindner albums Vnl pfns 
1945/1988 Een zeer goed gevulde 
verzameling met veel betere series en 
blokken Een mooi geheel met een zeer 
hoge cataloguswaarde 

11596 Turkije 225 
In album Gebr/ongebr 
1863/1977 Een zeer goed gevulde verza
meling met veel klassiek Geschikt voor 
de specialist 

11674 Vaticaan 225 
In doos Pfns/ongebr /gebr 
Een intertessante engrospartij in 5 in
steekboeken Geschikt voor wederverkopers 

11737 Wereld 400 
Indoos Pfns/ongebr/gebr 
Een leuke partij met gelopen rondzendboek-
jes Waarbij veel betere zegels 

n E-mail te bestellen. 
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Op 10 en II augustus 
2002 werd in Seoel 
(Zuid-Korea) een verga
dering van de Federation 
Internationale de Philatelie 
(FIP) gehouden. Van de 
tachtig aangesloten lan
den waren 72 leden aan
wezig. 
Gelukkig vermeldde het 
globale programma voor 
de zaterdag al dat er en
kele cojfee breaks waren 
opgenomen en dat was 
na Madrid in 2000 - waar 
de afgevaardigden het 
zonder deze pauzes 
moesten doen - een grote 
vooruitgang. 

Notulen 
De agenda vermeldde ui
teraard ook de behande
ling van de notulen van 
de vorige keer in Madrid. 
De Engelstalige landen 
deden hier van zich spre
ken; er bleek een voorstel 
van hun zijde niet te zijn 
opgenomen. Voor de be
sluitvorming deed het 
weliswaar niet ter zake. 
maar toch... Na een uur
tje konden de notulen 
dan toch worden vastge
steld met 54 stemmen 
voor, 12 tegen en 6 ont
houdingen! 

Sweden Cup 
Er was een presentatie 
van de Siueden Cup als 
voorbereiding op de Na
tions Cup. De verenigin
gen in Zweden vinden 
het voor 97% een goed 
idee. Men vindt het ook 
een goede promotie voor 
de fdatelie en bruikbaar 
voor de werving van 
nieuwe leden. 

WADP-systeem 
Een vertegenwoordiger 
van de World Association 
Jor the Deuelopment o/Phi-
lately (WADP) gaf vervol
gens een presentatie over 
het in te voeren WADP-
nummersysteem, dat 
vooral bedoeld is om het 
kwaad van de illegale 
postzegels tegen te gaan. 
De voordelen en nadelen 
van het systeem werden 
in beeld gebracht. De 
mogelijkheden lijken 
werkelijk eindeloos. Een 
aantal bij de UPU aange
sloten landen (het zijn er 
inmiddels meer dan hon
derd) doet mee. Enkele 
landen, vooral de grote

re, aarzelen nog of zijn 
negatief Informatie over 
het nummersysteem is 
ook te vinden op het in
ternet: www.upu.int 

Contributie & patronaten 
De FlP-contributie voor 
Nederland bedraagt mo
menteel 1.500 Zwitserse 
frank. Alle voorstellen en 
amendementen voor ver
hogingen werden ver
worpen, maar er moest 

toch wel iets gebeuren 
Dus werd staande de ver
gadering het voorstel ge
boren om in de jaren 
2003 en 2004 de contri
butie met 12.5 procent te 
verhogen. Dat voorstel 
kreeg een ruime meer
derheid en werd dus aan
genomen. De vergoeding 
voor het FlP-patronaat 
werden verhoogd met 10, 
respectievelijk 20 pro
cent. 

Toekomstige exposities 
Vervolgens werden de 
toekomstige FlP-ten-
toonstellingen bespro
ken. De bestaande lijst 
werd aangevuld en FIP-
patronaten werden in een 
aantal gevallen na stem
ming toegekend. De lijst 
ziet er nu ongeveer als 
volgt uit: Bangkok 2003; 
Graz 2003; Kiel 2003; 
Sint Petersburg septem
ber 2003; Parijs 2003; 
Singapore V̂ SC 2004; 
Olymphilex Athene 2004; 
Barcelona Espana 2004; 
Suecia Zweden 2005; 
Australia 2005; Kerkrade 
Multilaterale 2005; Brno 
2005; Finlandia 2006; In
dia 2006; Washington 
2006; World Jamboree 
YouthPhil, Brussel 2006; 
Efiro Boekarest 2008; 
Olympische Spelen Chi-

' na 2008. 
Als datum voor het vol
gende FlP-congres werd 
vastgesteld 2 en 3 sep
tember 2004 te Singapo
re. HetFIP-lidmaatschap 
werd toegekend aan 
Quatar en Tunesië, ter
wijl Soedan van de lijst 
werd afgevoerd. 

Bestuurszaken 
Daarna l<wamen de be-
stuursverkiezingen aan 

de orde. Er werd eerst 
over de voorzitterspositie 
gesproken. De heren 
Knud Mohr en Koh Seow 
Chuan stonden kandi
daat. Het resultaat van de 
stemming was dat op de 
zittende voorzitter, de 
heer Mohr, 33 stemmen 
werden uitgebracht en op 
de vice-voorzitter, de 
heer Koh, 38. Daarmee 
was de heer Koh tot nieu
we voorzitter gekozen. 
De heer Todd werd geko
zen tot nieuwe vice-voor
zitter (één van de drie) en 
de heer Peng Hian uit 
Singapore werd gekozen 
tot director. Michael Ad
ler had zich bij het begin 
van de procedure al als 
kandidaat teruggetrok
ken, waardoor het be
stuur van de FIP bestaat 
uit: 

Koh (Singapore): voor
zitter. 
Wolff (Luxemburg), 
Otero (Argentinië) en 
Todd (Australië); vice-
voorzitters 
Brendl (Tsjechië), Aranez 
(Spanje), Peterson (Ver
enigde Staten) en Peng 
Hian (Singapore): direc
tors. 

Met het verdwijnen van 
Mohr en Adler hebben de 

Europeanen een groot 
verlies geleden. Met me
dewerking van zeker 
tien(!) FEPA-leden heb
ben de Aziaten de 
'macht' in de FIP overge
nomen. 
Jan Karasek uit Tsjechië 
werd vervolgens onder 
groot applaus onder
scheiden voor zijn grote 
verdiensten voor de fila
telie. Daarmee kwam een 
eind aan deze emotioneel 
zware eerste dag van het 
FlP-congres. 

Informele discussies 
Op zondag begonnen om 
9 uur 's morgens de in
formele discussies over 
de onderwerpen Open 
Class Exhibitions (Open 
Klasse) en One Frame Exhi
bits (Eenkadercollecties). 
De FIP had een aantal 
aanzetten gegeven. De 
indruk bestaat dat er 
meer is gesproken dan 
geluisterd! Er werd door 
velen aan de discussie 
deelgenomen. Bij de dis
cussie over de Open Klas
se voerden bijvoorbeeld 
achttien sprekers van 
veertien leden het woord; 
ze bleken er zeer geva
rieerde meningen op na 
te houden. Bij het andere 
deel was het al niet an
ders. Er kon in ieder ge
val bij beide onderwerpen 
van een groot aantal uit
eenlopende opvattingen 
kennis worden genomen. 
Het lijkt er op dat zeker 
de Europeanen - en mo
gelijk ook de Aziaten-
wat dichter bij onze op
vattingen staan met be
trekking tot zowel de 
Eenkadercollecties als de 
Open Klasse. Er lijkt zich 
in ieder geval een meer
derheid af te tekenen. 
Het FlP-bestuur zal in de 
volgende FlP-vergade-
ring in Singapore moeten 
komen met voorstellen 
terzake. 

Af en toe verwonderd, 
soms zelfs verbijsterd, 
maar verder niet voor het 
leven beschadigd heb ik 
tenslotte de sluiting van 
het congres beleefd. De 
zondagmiddag kon wor
den besteed om de koffer 
te pakken en... te slapen. 
Zeven uur tijdsverschil 
vraagt tenslotte wel zijn 
tol! 
Dieren, middernacht, uan 14 
op 15 au5ustius2 002 

Ties J. Koek 
voorzitter NBFV 

Seoel: een dromerigejoto, maar op het FlP-congres in de Zuid-Koreaanse 
hoojdstadaina het er tijdens de bestuursuerkiezinp hcftiaaantoe... 

http://www.nbfV.nl
mailto:webmaster@nbfv.org
http://www.upu.int


AMPHILEX 2002 AMSTERDAM: OOK 
VOOR DE NBFV EEN GROOT SUCCES 

VERSLAG FEPA-
VERGADERING 

Vijfentwintig leden van 
de Federation ofEuropean 
Philatelic Associotions 
(FEPA) waren tijdens de 
in Amsterdam gehouden 
tentoonstelling 
Amphilex 2002 vertegen
woordigd. Op de Dag van 
de FEPA tijdens Amphilex 
werd ook de jaarlijkse 
FEPA-vergadering ge
houden. Zoals u wellicht 
weet stond Amphilex on
der FEPA-patronaat, 
waardoor de internatio
nale inbreng in verzame
lingen, jurering en uitstr
aling flink heeft bijgedra
gen aan het succes van 
deze grootse manifesta
tie! 
Op de FEPA-vergadering 
werd uiteraard ook - en 
dat gebeurde binnen zo
wel als buiten de verga
dering -teruggekeken op 
de resultaten en mogelij
ke gevolgen van de FIP-
vergadering in Seoel, met 
name ten aanzien van het 
punt van de wijzigingen 
in het FlP-bestuur. Voor 
de FEPA is het van groot 
belang dat er binnen deze 
Europese organisatie - de 
grootste continentale or
ganisatie binnen de FIP -
wordt gewerkt aan de 
eenheid, om zodoende de 
belangen van de Europe
se verzamelaars zo goed 
mogelijk te kunnen be
hartigen. Daaraan is veel 

EXPHIMO 2003 IN 
BAD MONDORF 

De thematische tentoon
stelling Exphimo wordt in 
200 van 7-9 juni in de 
nieuwe feestzaal van het 
Kurpark in Bad JVlondorf 
(Luxemburg) gehouden. 
Het gaat om een nationa
le tentoonstelling met in
ternationale deelname. 
In 2003 staat de tentoon
stelling in het teken van 
de auto. Inzendingen 
over dit thema kunnen 

tijd en energie besteed en 
het Amphilex-kader bood 
daarvoor ook goede mo
gelijkheden. 
Het bestuur van de FEPA 
legde verantwoording af 
voor doen en laten sedert 
zijn aantreden in Lubin 
in september 2001. Men 
wil toch graag ook hier 
een stuk interactie met de 
leden, dus de uitdaging 
daartoe ligt er expliciet! 
Het eerste nummer van 
FEPA-Neius is verschenen. 
De financiën - Nederland 
draagt €ioo.- af aan con
tributie - zijn besproken. 
Er zijn nieuwe FEPA-sta-
tuten vastgesteld. Ook de 
FREGEX (FEPA Reflula-
tions Jor Exhibitions) wer
den vastgesteld. JMacedo-
nië trad toe als nieuw lid. 
De van vroeger tijden be
kende 'Lisse-bijeenkom-
sten' zullen door de FEPA 
in een eigentijdse ver
taling weer worden opge
pakt in een conferentie in 
Neurenberg die in 2003 
zal worden gehouden. Er 
werden FEPA-patronaten 
toegekend aan de volgen
de tentoonstellingen: Ju-
gend-Phila Graz (25 tot 
en met 28 september 
2003, alleen jeugd!); St. 
Petersburg (9-16 septem
ber 2003); Parijs, Salon 
du Timbre (26 juni-4 juli 
2004) en Brno 2005 (10-
15 mei 2005). 
Dieren, 12 september 2002 
Ties J. Koek 
voorzitter NBFV 

zowel in de propagan-
daklasse als in de wed
strijdklasse worden aan
gemeld. Ook is er een al
gemene thematische 
wedstrijdklasse. 
Aanmeldingsformulieren 
en het tentoonstellings
reglement kunnen wor
den aangevraagd bij Ro
ger Thill, 8A Rue du Bae-
rendall, L-8112 Mamer 
Luxemburg. 
De formulieren moeten 
uoor 31 december 2002 in
gezonden zijn. 

In de drie immense hal
len van de RAI waar van 
30 augustus tot 3 sep
tember de internationale 
postzegelbeurs Amphilex 
2002 werd gehouden lie
pen verspreid over vijf da
gen meer dan 50.000 
mensen rond. Wie be
weert dat de filatelie op 
zijn laatste benen loopt 
heeft dus ongelijk. Bij de 
stand van TPGPost en bij 
de Provinciezegelbus bij 
de ingang van de RAI kon 
men de vraag om zegels 
niet aan. Er waren op de 
eerste dagen wachttijden 
van een uur of meer. Bij 
de handelaren stond men 
te dringen om en plaatsje 
en al na de tweede dag 
was er in die kringen een 
uiterst positief gemurmel 
te horen; Amphilex had 
zijn waarde al bewezen. 
Voor de verenigingen 
stond de NBFV met een 
kleine stand op de beurs. 
De toegemeten ruimte 
was klein - ongeveer drie 
bij drie meter - maar de 
attentie was groot. Op 
een groot videoscherm 
werd een nieuwe film 
over filatelie vertoond. In 
de zeven minuten die 
deze film duurt wordt 
een beeld geschetst van 
het verzamelen van post
zegels in deze tijd. Een 
gezellige vereniging
avond, een veiling, een 
jeugdafdeling, de biblio
theek, het tentoonstel
len. Alle aspecten komen 
in een vlot tempo aan de 
orde. De film maakte in
druk. Erg veel buiten
landse gasten kwamen 
speciaal naar de stand 
van de NBFV om de film 

BEKRONINGEN 
AMPHILEX 2002 
Traditionele filatelie 

Goud: J.Mascini*. 
Groot verguld zilver: 
M. Blank, A. Kaplanian en 
S.J. Bakker. 
Verguld zilver: C. Heems
kerk, I.F.K. Vollmer en H.W. 
van der Vlist. 
Groot zilver: M. Beverwijk en 
R. Gerritsen. 
Zilver: 'Jim'. 

Postgeschiedenis 

Groot goud: H. van Vucht*. 
Goud: J.G.E. Petersen*, 
F.H.H. Willems* en F. Ho-
gerheyde. 
Groot verguld zilver: 
J. Dehé, C.J. Witmond en H. 
van Dooreraalen. 
Verguld zilver: H.C. Willems, 
F.S.J.G. Hermse, G.R. Beere
boom-Lubben, A.H.M.H. van 
den Brink en H. Wiersma. 

te bekijken. De film komt 
over enige tijd voor ver
enigingen beschikbaar 
om er de filatelie mee te 
promoten. 
Verder was er op de stand 
een computer met daarin 
alle gegevens van vereni
gingen. Voorbijgangers 
aan de stand werden aan
gesproken met de vraag 
of men al lid was van een 
vereniging. Zoniet dan 
werd in de computer ge
zocht naar geschikte ver
enigingen in de buurt. 
Men kon direct zien wat 
de verenigingsactiviteiten 
zijn, hoeveel de kosten 
bedragen, of er een eigen 
blad is en dergelijke. Men 
kreeg ook de adressen 
van de secretarissen in de 
regio mee. 
Verenigingen die hun ge
gevens niet hadden inge
stuurd konden dat ter 
plekke alsnog doen. Ze
ker twaalf verenigingen 
maakten van deze moge
lijkheid gebruik. 
De dames van het Bonds
bureau hebben naar 
schatting tweehonderd 
gesprekken gevoerd met 
potentiële leden. 
Er wordt op dit moment 
onderzocht of de gege
vens die op de beurs wer
den gepresenteerd ook 
op het internet kunnen 
worden gezet. 
De vijf lange dagen die 
Amphilex duurde hebben 
een positief beeld opgele
verd voor onze hobby. De 
tentoonstellingshal werd 
heel erg goed bezocht, zo 
goed zelfs dat buiten
landse gasten die in het 
kader van de FEPA aan
wezig waren zich erover 

Groot zilver: H. Muller, J. 
Meijering, J. Bargmann en 
G.A.M, van Marrewijk. 
Zilver: R.W. van Wijnen en 
A.P. de Goede. 

Thematische Glatelie 

Groot verguld zilver: 
P. Struik en P.W. Schuurhui-
zen. 
Verguld zilver: Z. van Duijn, 
M.H.A.M. Jochoms en 
E.M.A. Limmen-Stegemeijer. 
Groot zilver: J.G. Fidder, 
J.C.van Duin, H. ten Have, 
P.J.W. van Gestel-van het 
Schip, F. Tinga en 
H. Kaijser. 
Zilver: D. Koelewijn. 

leugd 

Groot zilver: C. van Zand-
wijk. 
Groot verguld zilver: 
O. Husson*. 
Zilver: S. Kroesemeijer, APJC, 
R. Kroesemeijer, A. Nuijten 
en C. van Helden. 

verbaasden. De leeftijd 
van de bezoekers lag ge
middeld veel lager dan 
werd verwacht. Het was 
dus niet alleen maar de 
'grijze golf die op som
mige verenigingsavon
den domineert, maar ook 
erg veel twintigers en 
dertigers. Meer dan tien 
procent van alle bezoe
kers was onder de acht
tien. Dat is een hoopvol 
teken, waarop binnen de 
verenigingen op voortge
borduurd kan worden. 
Qua publiciteit heeft de 
Bond ook goed de aan
dacht getrokken; de me
dia hebben de NBFV in 
ieder geval weten te vin
den. Er werden drie ra
dio-interviews afgeno
men en een televisie-item 
voor RTL5 samengesteld, 
waarin vooral onze voor
zitter. Ties Koek, aan het 
woord kwam. 
Amphilex heeft bewezen 
dat de filatelie in Neder
land leeft en dat is een 
goed teken! 

LANDSCOMMISSARIS 
BARCELONA 2004 

In Barcelona wordt van 
21 tot 30 mei 2004 een in
ternationale tentoonstel
ling onder FlP-patronaat 
gehouden. Er kan wor
den deelgenomen in alle 
FlP-klassen. HetBonds-
bestuur heeft als Lands-
commissaris de heer 
P.F.A. van de Loo voor dit 
evenement aangewezen. 
Deelnemers kunnen zich 
bij hem aanmelden. Zijn 
adres is: Bergweg43, 
1217 SB Hilversum. U 
kunt ook bellen (035 
6245169) of e-mailen 
(pjaudloo@u)orldonline.nl). 

Eenkadercollecties 

Astrqfilatdie 
Robijn: J. Bouwmeester. 
Luchtpost 
Diamant: L.H. Jelsma, C.B. 
van Nugteren* en J. Hintzen. 
Robijn: D.J. Mulder; J.L.C.M. 
TSchroots en H.H.C. 
TSchroots-Boer. 
Moximofilie 
Robijn: D. Hoogerhuis-van 
Schellen. 
Postfleschiedenis 
Diamant: P.V.D. de Vries. 
Smaragd: E. Weijmann en 
J.G.Prinsen. 
TroditionEJejilateiie 
Diamant: H. Burgman. 
Robijn: N. van der Lee, K.F. 
Keessen, H. Kaslander, P.J. 
Dries, P. Jopse, P. van Nies, 
P. Mens, S. Douwstra, H. de 
Kloet, H. Hovens en T. van 
derWurfF. 
Smaragd: E. Oostrijck, M. 
van Soest, M. van der Mars en 
A. de Wit. 

VOORZITTERS
VERGADERING 2003 

Het jaarlijkse vooroverleg 
van het Bondsbestuur 
met de voorzitters van de 
aangesloten verenigin
gen vindt plaats op 
zaterdag 18 januari 2003 
in het bekende Veerhuis 
in Nieuwegein. Vanaf 
2003 zullen ook voorzit
ters van de afdelingen 
van de Nederlandse Ver
eniging van Postzegel 
Verzamelaars (NVPV) 

worden uitgenodigd, via 
de secretarissen van die 
afdelingen. De voorzit
ter, of zijn/haar vervan
ger, mag zich laten ver
gezellen door één per
soon. 
De lunch wordt door de 
Bond aangeboden. De 
uitnodiging en de verga
derstukken in de vorm 
van het Mededelingen-
boek worden medio de
cember aan de vereni-
gingssecretarissen toege
zonden. 



Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2003 
(verschijnt begin december) 
moeten uiterlijk op i decem

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

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

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

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

boden materiaal. Wij advise

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

ken van ver van uw woon

plaats verwijderde evene

menten  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 23 en 24 november: 
Dieren. Themanifcstatie'o2. 
Thematische tentoonstelhng, 
georganiseerd door de Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filateüe (NVTF) 
ter gelegenheid van het 50ja
n g bestaan Themanifesta
tie'02 bestaat uit twee onder
delen: de wedstrijdtentoon
stelling Eurothema 2002 met 
internationale deelname en 
een wedstrijdtentoonstelhng 
in de klassen 2 en 3 plus ika
derklasse. Open klasse en 
Jeugdklasse Ca 500 kaders, 
handelaren, jeugdactivitei
ten, rondleidingen, lezingen 
en diverse presentaties. Za
lencentrum Theothorne, Cal
lunaplein 77. Toegangsprijs 
€ 2 50 Openingstijden: op 
zaterdag 23 november van 10 
tot 18 uur en op zondag 24 
november van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: P. Struik, Suze 
Groenewegstraat 181,1442 
NG Purmerend, telefoon 
0299425078, emailadres 
struik p@plaiirt n\ 
• 27,28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apcldoorns Emde
jaarsbeurs, internationale be
nefietbeurs voor verzame
laars (onder wie filatelisten) 
Americahal, Laan van Erica 

„ 50 Ca. 400 strekkende meter 
= filateliestands, handel aan
° wezig (ca. 40 stands); jeugd
^ hoek (gratis postzegels uit
■̂  zoeken) Openingstijden: op 
J 27/12vani2 30to t 19 uur, op 
"j 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 
S begeleiding) Inlichtingen: 
5 mevr P. van de Vlekkert, tele
zi foon 0553558600, emailor
"" gamsatie(g) eindejaarsbeurs nl of 

862 op de site www eindfjaars
beurs nl. 

2003 

• II en 12 april: 
HazerswoudeDorp. Boskofila 

6, propagandatentoonstel
ling met juryadvies ter gele
genheid van het 70jarig be
staan van de afdeling Bo
skoop van de NVPV Plantari
umgebouwITC, Italielaan4 
(nabij de watertoren van Bo
skoop). Alle klassen, handel 
aanwezig Openingstijden 
op vrijdag 11/4 van 10 tot 22 
uur en op zaterdag 12/4 van 9 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
P C.C. de Koning, Mozart
laan 55, 2742 BP Waddmx
veen, telefoon 0182615136. 
• 25, 26 en 27 april: 
Oosterhout. Ophilex 2005, 
tentoonstelling (categorie 3 
en Eenkaderinzendingen) ge
organiseerd door de Ooster
houtse Vereniging van Post
zegelverzamelaars ter gele
genheid van het 30jarig be
staan van de vereniging. 
Sporthal Oosterheide, Lode
wijk Napoleonlaan III . The
ma: 'Mooie Keetje'. O a. 
jeugdcollecties, handel, 5
centstafel, speciale envelop 
met bijzonder stempel. Ope
ningstijden: op vrijdag 25/4 
van 14 tot 18 uur, zaterdag 
26/4 van 10 tot 18 uur en zon
dag 27/4 van io tot 16 uur In
lichtingen en inschrijvingen 
(tot 31 december 2002) A 
Berkhoudt, Lodewijk Napole
onlaan 57,4904 LG Ooster
hout, telefoon 0162429154 
• 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 
0773075047

2004 

• 17 januari: 
Almere. Almere Philcx 2004, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 25ja
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 SRAlmere, telefoon 
0365341470. 
• 30 januari3 februari: 
Hongkong (China). Hoti^ 
Kong 2004 Stamp Expo, zeven
tiende internationale Aziati
sche postzegeltentoonstel
ling onder het patronaat van 
de FIAP. Hal i, Hong Kong 
Convenüon Centre Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308320 
Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, Hong Kong 
• 27,28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhoek 2 004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx
perlo, Doetinchem en Win

terwijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25jarig bestaan van de 
afdeling Varsseveld. Sport
hal, Varsseveld Ca 300 ka
ders, handelaren enjeugdac
tiviteiten. Inlichtingen H.G. 
Breuker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, telefoon 
03x5242990 email h breu
kcr@chelio nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURIEN 
• 9 november: 
Haaksbergen, 't lemen
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. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, 1016. 
• 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 
7,10.3013 Telefoon 0411

673775 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat8, 9 3012.30 Telefoon 
0493691428 
EttenLeur. Machinverzame
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 Schonfeld
plein 7,1922 
• 16 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70, io i6 . Tele
foon 0297325158. 
Bilthoven. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa Pleinzaal 
bij Noorderkerk, Laurillard
laan 6,1016. Telefoon 0346
572593 (na 19 uur) 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354 
Markelo. De Haverkamp, So
curuimte, 1016. Telefoon 
0547363000 
Mijdrecht. Dr. I. van der 
Haarlaan 6,1014 Telefoon 
0297289322 
Sassenheim. De Blauwband, 
5 meiweg 39 (naast rugby
veld), 1116 Telefoon 0252

215972 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29, 1016. Telefoon 
0402534633. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 17 november: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Nijmegen. Clubgebouw Ste
vensgaarden, Vossenhof 55, 
1016. Telefoon 024
6413608 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraatia, 9.3012 30. 
Telefoon 0414367786. 
Venlo. De Maaspoort, Oude 
Markt 30,1015.30. Telefoon 
0773075047 
• 23 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelhuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,1016.30 
Telefoon 0786209088 (na 19 
uur). 
Gouda, 't Anker, Emmastraat 
49,1016. Telefoon 0182
631858 (na 18 uur) 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1317. Telefoon 
0365304354 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i, 1216. Telefoon 
0306011918 
• 24 november: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,1016. Tele
foon 0485571842. 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,1116. Tele
foon 0343563844. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tele
foon 0365291178. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630 
Écht. Wilhebar, Houtstraat 
7,1013 Telefoon 046
4492604. 
Grave. De Westhoek, Dr 
Wierstraat 1,13 3016.30. Te
lefoon 0486474197 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijemonde4,1016 Telefoon 
0306063944 
• 25 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruine
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 
• 30 november: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat9,1017 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1017 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1317. Telefoon 
0365304354 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16 Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038

4216493. 
• I december: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. Te
lefoon 0492534793 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012 30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700 
Wijk bij Duurstede. Feuniks
gebouw, Walplantsoen 14, 
1116 Telefoon 0343

573649 
• 2 december: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schonfeld
plein7,1922. 
• 4 december: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen De Wieken, Was
senaarstraat, 13 3017 Tele
foon 0713614198. 
• 7 december: 
Haren. De Mellenshorst, Wa
terhuizerweg, 1016 Tele
foon 0504093722. 
Hendrik Ido Ambacht. Cas
cade, Hoge Kade 50,1317 
Telefoon 0786813940. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg3g9a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16 Telefoon 0105916747. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur) 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516 30. 
Telefoon 0341256163 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316 Tele
foon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof1,1015 Tele
foon 0235643024 
• 8 december: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10 3013. Telefoon 0411

673775 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3014.30. Telefoon 
0493691428 
Harmeien. H.I gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16 Telefoon 0306011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1014. Telefoon 024
6413608. 
• 12 december: 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat7,1016. Telefoon 
0355310865 
• 14 december: 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Leek. Hotel Leek, Euroweg i, 
1017. Telefoon 0594
515223 
SteenbergenWelberg. De 



Vaert, Kap. Kockstraat 54,10-
15. Telefoon 0167-523361. 
• 15 december: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan 881,11-16. Tele
foon 030-6011918. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0414-367786. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
• 16 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemakerde Bruine-
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 024-3974654. 
• 21 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2240201. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,10-14. Telefoon 
0297-289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat i, 10-16. Telefoon 
0184-421023. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
0348-452311. 
• 22 december: 
Diemen. De Schakel, Burg. 

Bickerstraat 46a, 10-16. Tele
foon 036-5291178. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.30-16.30. Te
lefoon 0486-474197. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 
• 27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em-
mastraat2i, 10-16. Telefoon 
0529-458267. 
Oegstgeest. 't Groot Profijt, 
Boerhaaveplein 13,10-16. Te
lefoon 071-5175884. 
• 28 december: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, 
Eerste Wormenseweg 497, 
10-17. Telefoon 055-
5787263. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 29 december: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,11-16. Tele
foon 0343-563844. 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,10-13. Telefoon 046-
4492604. 

Weert. SG Philips van Horne, 
Werthastraat i, 9.30-onbe-
kend. Telefoon 0495-
534357-

VEILINGEN 

• 15 en 16 november: 
Enschede. Veiling 170. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053-
4335500, fax 053-4341094. 
• 12,13 en 14 december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013-
5800434, fax 013-5800435. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

26 november: 
Kortmgzcflcls ('Dccemberzegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegcl 
Zegel om samen met een een 
kortingzegel het normale 
binnenlands brieftarief te 
vormen. Velletje met vijf de
zelfde postzegels. Waarde 
onbekend. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 

Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €4.50,65-plussers en 4-
t/m 15-jarigen €3.-, kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

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 onderde loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkelingvan het 
thematisch verzamelen. 

Studiczolen 
Voor belangstellenden is er 
eenmaal per maand, op don
derdag, gelegenheid materi
aal uit het depot van de afde
ling Post op te bekijken. Tele
foon: 070-3307560. 
Op de algemene studiezaal in 

de bibliotheek kunt u, na 
eerst een afspraak te hebben 
gemaakt, op donderdag tij
dens openingsuren terecht. 
Telefoon: 070-3307570. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag vanio tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (ujww.nbjij.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theek-zegel 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u de 
Bondsbibliotheek op de ge
wone wijze e-mailen (biblio-
thcek(g)nbJi).orfl). 

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 19,50 (Nr. 7894* PZM) tot € 22,90 (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks € 4 , 3 0 
Nr. 7873 (Ans.k.) 

per 10 stuks € 4 , 8 0 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks € 4 , 8 0 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
j g ^ f t ^ beschermcassettes informeer 
a l l r h bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77«Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel €45,~ netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt € 11,- incl. BTW 

P o s t z e g e 1 v e i 1 i n g J . J . de B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven. 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 23 november 2002. 

Postzegelveiling j.j . de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 

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

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE -i- INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG U W MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel-en Muntenhandel D e O l o b e 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Bonk 303385952 

http://ww.muscom.nl


50-JARIGE NVTF VIERT JUBILEUM MET 
GROOT THEMATISCH EVENEMENT 

Theothome Dieren twee dagen in teken van Then\anifestatie 2002 
DOOR W . E . J . VAN DEN BOLD, KESTEREN 

De Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
(NVTF) is niet alleen de groot
ste, maar ook de enige algeme
ne thematische vereniging in 
Nederland; ze telt ongeveer 
900 leden. Veel fllatelistische 
verenigingen hebben de laatste 
jaren te lijden van ledenverlies, 
maar het aantal NVTF-leden is 
in diezelfde tijd toegenomen 
met tientallen procenten. Dat 
geeft wel aan hoe groot de be
langstelling voor thematische fi
latelie is. 

OUDER DAN U DENKT 
In de catalogus voor Themani-

festatie 2002 staat een artikel 
onder de kop najaar themati
sche filatelie. I-Hieruit blijkt dat de 
thematische filatelie tweemaal 

SMART PüOPLE WEAR 

^SEAï BELTS 

Dit jaar bestaat de Nederlandse Vereniging voor 

Thematische Filatelie (NVTF) vijftig jaar, een jubileum dat 

deze maand op 23 en 24 november in Dieren zal worden 

gevierd. Er wordt onder andere een thematische 

tentoonstelling met meer dan zevenhonderd kaders 

georganiseerd: Thewanifesfatie 2002. 

zo oud is als menigeen denkt; 
er wordt vaak beweerd dat deze 
filatelistische tak na de Tweede 
Wereldoorlog is ontstaan. 
Dat de thematische filatelie op 
zoveel verzamelaars aantrek
kingskracht weet uit te oefenen 
is niet verwonderlijk; deze wijze 
van verzamelen biedt namelijk 
een groot aantal voordelen. Bij

voorbeeld de grote vrijheid om 
zelf een verzameling op te zet
ten en die naar eigen idee uit te 
werken - dat spreekt velen aan. 
Die vrijheid zorgt er ook voor 
dat geen twee verzamelingen 
over hetzelfde thema geliJK zijn: 
elke verzamelaar kiest zijn ei
gen benadering van het thema 
en iedereen kan er zijn eigen 

BR A.LFFtlW 
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Boi/en in de thematische filatelie wordt materiaal uit de gehele wereld gebruikt 

Rechts, de aangebrachte naam van een militair onderdeel (in verband met het 
portvrij verzenden) maakt het stuk vaak heel geschikt om bij bepaalde thema's te 
gebruiken, in dit geval bijvoorbeeld hij de thema's 'paarden' of'diergeneeskunde' 

creativiteit in kwijt. 
Ook aantrekkelijk is dat door 
deze manier van verzamelen de 
hobby filatelie op uitstekende 
wijze kan worden gecombi
neerd met een andere persoon
lijke interesses, bijvoorbeeld 
een andere hobby (zoals sport 
of scouting), het eigen huidige 
of voormalige beroep (bijvoor
beeld arts of automonteur), lief
de voor dieren, belangstelling 
voor zaken als natuur, milieu, 
geschiedenis, aardrijkskunde of 
Kunst. Ook de eigen levensbe
schouwing heeft al menig inte
ressant thema opgeleverd: denk 
maar aan de vele op de bijbel 
geïnspireerde verzamelingen. 
Ook kan iedereen zelfde gren
zen van zijn of haar thema be
palen, je kunt 'vogels' verzame-

("^^^cryt i^^-*^ 

Pferde-Lazarett 
yi> Armeekorps 
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THEMANIFESTATIE 2002: DIT KUNT U ER 
TWEE DAGEN LANG BELEVEN 

Onder de naam Themanifestatie 2002 
wordt op 23 en 24 november in za
lencentrum Theothorne in Dieren 
een grote jubileummanifestatie ge
houden. Aanleiding is het 50-jarig 
bestaan van de NVTF. 

Meer dan 700 kaders 
In Dieren zijn meer dan zevenhon
derd kaders met thematische inzen
dingen uit zeven landen te bewonde
ren. Er is bewust gekozen voor het 
motto 'voor elk wat wils'. Dat geldt 
ook voor het niveau van de collecties: 
dat varieert van internationaal met 

'groot goud' bekroonde collecties 
tot inzendingen van beginners in Ca
tegorie 3. Verder zijn er Categorie 2, 
Eenkader-, Jeugd-, Open Klasse- en 
Propaganda-inzendingen. 

Eurothema 
Met vijfendertig inzendingen uit ze
ven Europese landen {België, Dene
marken, Duitsland, Engeland, Frank
rijk, Luxemburg en Nederland) zal 
worden gestreden om de tweejaar
lijks toe te kennen wisselbeker; deze 
trofee is momenteel in Nederlandse 
handen. 

Bijzondere 'Burgemeestersbrieuen' 
De burgemeester van de gemeente 
Rheden (waar Dieren toe behoort), 
de heerT.J. Koek, zal een selectie to
nen uit de vreemdsoortige brieven die 
hij in zijn ambtsperiode in Rheden 
heeft ontvangen. Voor velen uit de 
wijde omgeving zal dit alleen al een 
reden zijn om Themanifestotie 2002 te 
bezoeken. 

Niet-Jïlatelistische presentaties 
Een aantal collecties is opgesteld 
rond een niet-filatelistische presenta
tie over een verwant thema. Zo wordt 
een presentatie van het fietsenmuse-
um Velorama omgeven door een aan
tal thematische fietsencollecties en 

toont een modelspoorwegclub zijn 
treinstellen bij een thematische col
lectie over treinen. Een dansgroep 
treedt enkele malen op bij een collec
tie over ballet en een iconenschilder 
oefent zijn werkzaamheden uit bij 
een collectie over iconen. Zo zijn ook 
andere combinaties gemaakt bij the
ma' s als muziek, schelpen, gesteen
ten en de Tweede Wereldoorlog. 

Taxatie 
Bezoekers van Themanifestatie 2002 
kunnen filatelistisch materiaal naar 
Theothorne meenemen (zoals collec
ties - al dan niet thematisch - maar 
ook onderdelen daarvan) om die ter 
plekke te laten taxeren. 



len, maar je ook beperken tot 
roofvogels of je zelfs uitsluitend 
op uilen richten. 
Filatelistisch gezien is er ook 
sprake van een grote vrijheid. In 
de eerste plaats doordat in de 
thematische filatelie gebruik 
wordt gemaakt van alle soorten 
filatelistisch materiaal die er 
zijn. Het blijft dus niet beperkt 
tot postzegels en stempels; ook 
frankeerstempels, postwaarde-
stukken, postale etiketten of 
strookjes, postzegelboekjes en 
allerlei ander postaal materiaal 
komen in aanmerking. In een 
thematische verzameling grijn
zen je bovendien nooit de lege 
vakjes aan van zegels die je 
nooit zult krijgen omdat ze te 
duur zijn. je kunt zo'n verzame
ling ook uitwerken met behulp 
van goedkopere stukken die 
hetzelfde uitbeelden als wat op 
zo'n duur exemplaar is afge
beeld. Behalve de spreiding 
naar de aard van het materiaal, 
wordt ook geprobeerd een zo 
groot mogelijke spreiding te 
krijgen naar ouderdom en geo
grafische herkomst van de stuk
ken. Zoals gezegd: het is geen 
wonder dat de thematische fila
telie zovelen weet te boeien. 

DE NVTF 
Op 22 maart 1952 traden 21 per-

Rechts postale aantekeningen bieden ook een 
bron van mogelijkheden Zoals bij dit 'ramp-

stuk', dat onder andere kan worden gebruikt oy 
thema's als verkeersveiligheid, openbaar vervoer 

of trams 

Onder postzegelboekjes bieden dankzij hun kaft
jes, schutblaaajes en tabs vaak veel thematische 
mogelijkheden. 

sonen toe tot de stichting De 
Beeldfiatelist, die op die dag in 
Utrecht in het leven werd geroe
pen. Acht jaar later, bij Konink
lijk Besluit van 19 januari i960, 
werd de vereniging De Beeldfiia-
teilst opgericht. Dankzij de om
zetting van stichting in vereni
ging konden vanaf dat moment 
de leden meebeslissen. In 1988 
werd de naam De Beeldfilatelist 
veranderd in Nederlandse Ver
eniging voor Thematische Filate
lie (NVTF), een wijziging die 
niet kon uitblijven toen in de 
praktijk - gelukkig - ook de 
naam 'beeldfilatelie' (die teveel 
werd geassocieerd met 'plaatjes 
verzamelen') moest wijken voor 
'thematische filatelie'. 
Al vijftig jaar staat de NVTF ten 
dienste van de thematische ver
zamelaar. De vereniging heeft 
veel faciliteiten die de themati
sche verzamelaar ondersteunen 
bij het opzetten, uitwerken en 
verbeteren van de eigen collec
tie. Een klein overzicnt: 

Thema 
In het vijfmaal per iaar verschij
nende tijdschrift Thema staan 
vele artikelen waar de themati
sche verzamelaar zijn voordeel 
mee kan doen. Een agenda 
maakt u attent op gebeurtenis
sen die van belang zijn voor de 

thematische verzamelaar. 

Contactdagen 
De NVTF houdt ook vijfmaal 
per jaar, op zaterdag en in ver
schillende plaatsen in het land, 
contactdagen. Hier zijn altijd 
thematische handelaren aanwe
zig. Op de contactdagen kunt u 
onderling kennis en materiaal 
uitwisselen en adviezen vragen 
over uw eigen verzameling of 
onderdelen daarvan. Dat is niet 
zonder belang, want veel the
matische verzamelaars hebben 
namelijk wel een thema in hun 
hoofd en al heel wat materiaal 
in hun stockboek, maar ze vin
den het soms nogal moeilijk 
om tot een opzet op de album-
bladen te komen. Vaak is er 
sprake van een 'eerste opzet', 
maar vindt men het een pro
bleem om verder te komen. De 
contactdagen bieden dan een 
uitstekende gelegenheid om 
met andere verzamelaars van 
gedachten te wisselen. 

Rondzendingen 
De vereniging organiseert zo
wel algemene als speciale rond
zendingen. Wat die speciale 
rondzendingen betreft: die be
vatten materiaal van bepaalde 
themagroepen, zoals flora en 
fauna, sport, muziek en lette

ren, politiek en geschiedenis, 
handel en verkeer, kunst en 
oudheden, gezondheid en na
tuurwetenschappen. 

Veilingen 
Enkele malen per jaar worden 
schriftelijke veilingen gehouden 
waarvan de kavellijst gepubli
ceerd wordt in Thema. 

Motiefcontact 
Danzij Motiefcontact kunnen le
den binnen de vereniging con
tacten leggen met andere leden 
met dezelfde (of verwante) the
ma's. De leden die hieraan 
meedoen verzamelen meer dan 
driehonderd verschillende the
ma 's of onderdelen daarvan. 

Andere faciliteiten 
De bibliotheek van de NBFV 
herbergt heel veel naslagwer
ken. Via 'Vertaalservice'kun
nen korte tekstjes, van bijvoor
beeld stempels of postwaarde-
stukken worden vertaald. 
Het lidmaatschap van de NVTF 
biedt verder de mogelijkheid 
om tegen een gereduceerde 
prijs lid te worden van de Belgi
sche zustervereniging Thema-
phila. Ook kunnen de leden een 
abonnement nemen (met kor
ting!) op het Maandblad Filate
lie en/of Mijn Stokpaardje. 

Handelaren 
Zo'n vijftien thematisch gespeciali
seerde handelaren, een aantal van 

THEMANIFESTATiE 2 0 0 2 : 
WAAR EN WANNEER? 

Openingstijden 
Zaterdag 23 noucmbcr 2002: 
van 10 tot 18 uur 
Zondag 24 nouember 2002: 
van 10 tot 16 uur 

Locatie 
Zalencentrum Theothorne 
Callunaplein 77, Dieren 

hen afkomstig uit het buitenland, 
bieden de bezoekers van Themanifesta-
tie 2002 een uitstekende gelegenheid 

Toegangsprijs 
Volwassenen 2.50 euro 
Kinderen t/m 12 jaar gratis 

Praktische informatie 
Er is in de nabijheid van Theo
thorne ruime, gratis parkeer
gelegenheid. Het zalencentrum 
bevindt zich op loopafstand van 
het NS station Dieren; het wan
delingetje duur ongeveer vijftien 
mmuten. 

om hun collecties aan te vullen. 

Catalogus 
Er wordt een catalogus uitgegeven 
die meer dan honderd pagina's op 
A4-formaat zal tellen. De prijs is 5 
euro. Behalve de gebruikelijke infor
matie treft u er een schat aan artike
len in aan die de thematische verza
melaar helpen bij het opzetten en ver
beteren van de eigen verzameling. Er 
is bewust afgezien van het plaatsen 
van artikelen over bepaalde thema's; 
de catalogus gaat over het thematisch 
verzamelen zélf Een greep uit de in
houd: 
- Vijftig tips om uu; thematische verzame

ling te verbeteren; 

Boven de omslag van de catalogus 
van Themanfestatie 2002 

- ThematischeJtlatelie, ivat is dat? 
- Werken aan een i-kaderverzamelmg; 
- Hetjureren van thematische inzen

dingen; 
- Mag ik dit stuk m mijn verzameling op

nemen? 
- De vijftig het meest gemaakte Jouten; 
- Albumbladen opmaken met de 

computer. 
De catalogus kan uitstekend als na
slagwerk worden bewaard. 

Themanijestatie 2002 belooft een schit
terend thematisch festijn te worden. 
Er naartoe dus, want zo'n evenement 
zal waarschijnlijk gedurende een lan
ge reeks van jaren niet meer in Ne
derland worden gehouden! 

865 



HOE DE KLM DE BLOKKADE 
VAN 1949 OMZEILDE 

Omweg over Mauritius bleek noodzakelijk 
DOOR R I C H A R D W H E A T L E Y F . R . P . S . , L . , W H I T K I R K (GR O O T  B R I T T A N N l Ë ) 

iOQ 

De Indonesiërs hadden al heel 
lang gestreden voor hun onaf
hankelijkheid, want al geruime 
tijd voordat de Tweede Wereld
oorlog uitbrak bestond er verzet 
tegen de Nederlandse overheer
sing. De Nederlanders probeer
den weliswaar de bevolking bij 
het bestuurte betrekken door 
ze politieke invloed te geven, 
maar van werkelijk gelijke rech
ten was geen sprake. Het leidde 
er in ieder geval zeker niet toe 
dat de belangrijkste politieke 
dissidenten zich bij de situatie 
neerlegden. 
Na de Japanse bezetting (1942
1945) namen de republikeinse 
verzetstrijders het grootste deel 
van Java en Sumatra in bezit. 
Sukarno en Hatta, de belang
rijkste republikeinse leiders in 
Indonesië, riepen op 17 augus
tus 1945 de onafhankelijkheid 
uit. Op 25 maart 1947 doopten 
ze NederlandsIndië om in In
donesia. 
Na het stranden van de onder
handelingen met de republikei
nen zette Nederland een nieuw 
militair offensief in. Grote ge
biedsdelen werden op de repu
blikeinen veroverd. Op ^S de
cember 1948 werden de leden 
van de regeringSukarno gevan
gen genomen. 
Deze handelwijze werd interna
tionaal veroordeeld, niet alleen 
door de belangrijke buitenland
se mogendheden, maar ook 
door landen die zelf nog maar 
sinds kort hun koloniale status 
hadden weten af te schudden 
en nu als onafhankelijke naties 
door het leven gingen. Zo slo
ten Pakistan en India op 31 de
cember hun luchthavens voor 
vliegtuigen van de KLM die op 
de India Route vlogen. 
In januari 1949 oefenden de 
Verenigde Staten economische 
druk uit op Nederland door de 
financiële hulp die dankzij het 
Marshall Aid Plan (Marshall
plan) werd verleend te bevrie
zen. De Veiligheidsraad gaf zijn 
steun aan deze maatregel door 
de Nederlanders te gelasten 
hun troepen uit Indonesia terug 
te trekken en aan de onderhan
delingstafel te gaan zitten om 
tot een vergelijk te komen. 

POSTALE ACHTERGRONDEN 
Vanaf het einde van de Tweede 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog werd door veel 

toenmalige koloniën aangegrepen om hun zelfstandigheid 

te verkrijgen. Niet zelden was het gevolg dat er ter 

plekke onlusten en opstanden uitbraken. In vrijwel alle 

gevallen leidde het er toe dat de desbetreffende gebieden 

soeverein werden. Bij de onafhankelijkheidsstrijd in 

Indonesië kregen de vrijheidsvechters in 1949 onder meer 

morele en praktische steun in de vorm van een aan de 

KLM opgelegde luchtblokkade. 

794S; 
3112  AmsterdamTunis
DharanDjakarta 

1949: 
2601 AmsterdamKhartoum
ReunionDjakarta 
2801  AmsterdamSjarjah
BangkokDjakarta 
0202 AmsterdamKhartoum
MauritiusDjakarta 

Gedurende de blokkade werden 
geen speciale vluchtstempels 
gebruikten normaal gesproken 
werden er ook geen transit of 
aankomststempels geplaatst. Ik 

Wereldoorlog had een 
squadron van de Nederlandse 
luchtmacht op verzoek van de 
Koninklijke Nederlandschlndi
sche Luchtvaartmaatschappij 
(KNILM) de verbindingen tus
sen de Indonesische eilanden 
onderhouden. 
Op 1 augustus 1947 nam de 
NederlandsIndische regering 
de twintig toestellen tellende 
vloot van de KNI LM over, waar
na de KLM de dienstverlening 
in opdracht van Indonesië 
voortzette. 
Ten gevolge van de heersende 
politieke onrust werd het vlie
gen op de route van Nederland 
naar Indonesië op 23 december 
1948 gestaakt; een dag later ge
beurde dat ook voor het traject 
in omgekeerde richting. 
De sluiting van de vliegvelden 
in India stelde de Nederlanders 
voor ernstige logistieke proble
men; de afstand van het moe
derland naar Indonesië bedroeg 
immers zo'n 11.500 mijl (ca. 
18.500 kilometer). Er werd op 
verschillende manieren naar 
een oplossing gezocht. Op 1 ja
nuari 1949 werd de post naar 
Londen gezonden, voor verder 
transport met de Britse lucht
vaartmaatschappij BOAC; deze 
zending kwam in Djakarta aan 
op 11 januari. 
In de tussentijd zette de KLM 
zijn Lockheed L749 Constella
tion in op de route naar Indone
sië. Dit toestel was ook zwaar 
beladen in staat om grote af
standen af te leggen zonder dat 
bijtanken noodzakelijk was. 

De volgende routes werden uit

geprobeerd: 

Ktif t»<»w  Amsterdam  'Buenos fÄrea. 

,f 2'ioi, Cas'illaL Correo 
h ^ t ^ ^ Cor r e o C e n + T & l 

BUENOSAiRES ,. 
■—; Arg**"'"*' 

■ 
Afbeelding 7  Aangetekend stuk, verzonden uit Batavia en ontwaard met een normaal dagte
keningstempel, '25II194^' Aan de achterzijde van deze brief is het doorgangstempel van 
New York geplaatst ('MAR g ig4g') en het aankomststempel Buenos Aires ('n MAR ic)4g') 
Let op de vermelding van de gewenste route en de gemengde franken ng (alle toegestane in
scripties zijn vertegenwoordigd) 

 / b ' l O 

^\ PROEFSTATIDN 
WESTJAVA 

«eleaelgeUsrde Heer Drs.?. KONINOS 

He»i'amie|;—Jêj

ft—a—6—B—». 

PEOBFSÏATION VAN UE 
BtllIRALE PRüEFSTAIIONS ÏEBElllGlNa 

BUITENZORG 

JA. "_L_L 

NEDlSnXAMDi ' 

Afbeelding 2 ■ Dit poststuk, voorzien van het frankeermachinestempel van het Proefstation 
WestJava in Buitenzorg, werd op 31 mei 7949 verzonden naar Utrecht Het stuk, dat in 
Utrecht op gjuni ic)49 werd doorgezonden naar Oosterbeek, is gefrankeerd met een frankeer
stempel van 25 sen (het normale bnefiariefvan io cent plus de luchtposttoeslag van 15 cent) 



zeg hier met nadruk 'normaal 
gesproken', want zo nu en dan 
werden er uitzonderingen ge
maakt, zoals bij aangetekende 
stukken (aßeeldingi), doorge
zonden post {afbeelding 2) en fl-
latelistische slimmigheidjes («ƒ 
beeldings). Er werden geen bij
zondere enveloppen gebruikt. 
Militaire luchtpostbladen die 
vervoerd werden waren van het 
gebruikelijke type. 
Het was niet mogelijk om tij
dens de twee tussenstops -
Khartoum en Mauritius - post 
in of uitte laden. 
Niet dat dit sommige verzame
laars ervan weerhield om te 
proberen de bewuste landings
plaatsen fllatelistisch te docu
menteren. Zo ken ik een kaart 
die in Indonesia met een blok-
kadevlucht werd meegegeven 
met Mauritius als bestemming. 
In de tekst op de kaart wordt de 
ontvanger verzocht de kaart 
naar Nederland te zenden, na 
het aanbrengen van een postze
gel van Mauritius. Deze kaart, 
die op 25 februari uit Indonesia 
werd verzonden, is voorzien 
van een vaag dagtekeningstem
pel van Mauritius (20 april); de 
op de kaart aangebrachte zegel 

van Mauritius van l o cent werd 
op 10 juni ontwaard. Het lijkt er 
dus op dat de kaart inderdaad 
met een blokkadevlucht mee
ging - helemaal naar Nederland 
- waarna de overige reiskilome
ters (van Nederland naar Mau
ritius en weer terug) per schip 
werden afgelegd {afbeelding 4). 
Niet bepaald datgene waarop 
de verzender van de kaart zal 
hebben gehoopt! 

DE BLOKKADE 
De door India ingestelde blok
kade begon op 31 december 
^ 948 en hield stand tot de laat
ste vlucht uit Djakarta, die op 
27 juli 1949 uit de Indonesische 
hoofdstad vertrok. In die perio
de werden 139 'blokkadevluch-
ten' gemaakt, hetgeen neer
komt om ongeveer drie vluch
ten per week. In totaal werden 
met deze vluchten 2.034 passa
giers, 210.328 kilo post en 
17.566 kilo vracht vervoerd. In 
de bewuste periode maakte de 
KLM gebruik van de route over 
Mauritius, want het vliegveld 
van het vlak daarbij gelegen 
kleinere eiland Reunion was on
geschikt gebleken. De afstan
den en vliegtijden tussen de di-

BLO!-.I;AD£ VLUCHT 

Ajbee\d'mg2 - Een filatelistische briefkaart (een zogenoemde 'Tocila-kaart'), voorzien van het 
particulier aangebrachte stempel 'BLOKKADE VLUCI-IT'. De kaart werd op Amsterdam Cen
traal Station afgestempeld ('28 II7949') en kwam - getaige het dagtekeningstempel - op 6 
maart ic)4g in Batavia-Centrum aan. De kaart werd naar Nederland teruggezonden na te 
zijn voorzien van het dagtekeningstempel 'BATAVIA 37 MR 4g'. 

B Y A t R P L A N E - F H - r B F r a ^ n e k e r INDIAN OCEAN FLIGiHT 
IÏRII.I-KAAI.JI KAkMOl l'OS 

'7y4jKfc«s 
CENT ^Wf^ lüLINES (K.l| 

fiesian Airrc j 
oaiavia -jin^unisKjj^sl. - Aiti^ter a| 

'(|^P5H.Allatrón 

verse stops waren ontzettend 
groot: 

Traject km mijl uren 
Amsterdam-Khartoum 8.084 5.024 16:45 
Khartoum-Mauritius 4 827 3.000 10:00 
Mauritius-Djakarta 5.593 3.476 11:30 

Het laatste deel van de vlucht 
voerde de toestellen over de In
dische Oceaan. De vermelde tij
den heb ik berekend met be
hulp van de aanname dat er 
met een gemiddelde snelheid 
van ongeveer driehonderd mijl 
per uur werd gevlogen. 
De namen die de KLM aan de 
Constellations {Connies) had 
gegeven verwezen naar steden 
in Nederland en in de Neder
landse koloniën. Ik ben er in ge
slaagd na te gaan welke toestel
len voor de blokkadevluchten 
werden ingezet:: 

Franeker 
Geregistreerd als PH-TDF op 
29 oktober 1947. Het toestel 
maakte met gezagvoerder De 
Haas slechts één olokkade-
vlucht (de enige die via Reunion 
werd gemaakt); het werd daar
na niet meer voor dat doel ge
bruikt. Het toestel stortte op 12 
juli 1949 in de buurt van Bom
bay neer. 

Bata:>ia 
Geregistreerd als PH-TDN op 
14 oktober 1947. Onder gezag 
van captain P. Viruly vloog dit 
toestel de testroute over Dha-
ran. Het vliegtuig werd daarna 
niet meer op bloKkadevluchten 
ingezet. Het toestel werd op 15 
oktober 1949 omgedoopt in 
Wakheren. Het werd op 9 okto
ber 1953 aan Capitol Airlines 
verkocht. 

Roermond 
Geregistreerd als PH-TER op 14 
augustus 1947. Neergestort bij 
Bari (Italië) op 23 juni 1949. 

Pontianak 
Geregistreerd als PH-TEP op 13 
augustus 1947. Aan de maat
schappij Entre Rios verkocht op 
5 maart 1964. 

Soerabaja 
Geregistreerd als PH-TES op 9 
september 1947. Uit de dienst 
genomen op 5 november 1959. 

Tilburg 
Geregistreerd als PH-TET op 24 
september 1947. Uit de vaart 
genomen in september 1960. 

Een inventarisatie van mijn 
luchtpoststukken leert me dat 
de post naar Nederland er mini
maal zes en maximaal tien da
gen overdeed. 

DE CONSTELLATIONS 
De Connie, zoals de koosnaam 
van de Constellation luidde, be
gon zijn leven als een ontwerp
opdracht die in 1938 door twee 
Amerikaanse luchtvaartmaat
schappijen aan de vliegtuigbou
wer Lockheed was verstrekt. De 
maatschappijen wilden kunnen 
beschikken over toestellen met 
een actieradius van circa 3.500 
mijl (5.633 kilometer) en een 
vrachtcapaciteit van rond de 
60.000 Amerikaanse ponden 
(27.220 kilo). Na de Japanse 
aanval op Pearl Harbour in 
1942 namen ook de Verenigde 
Staten deel aan de Tweede We
reldoorlog. De productie van de 
Connies kwam onder het toe
zicht van de Amerikaanse lucht
macht (USAF) te staan. Het 
ontwerp van het toestel werd 
zodanig aangepast dat het als 
transportvliegtuig kon dienen 
(C-49, afbeelding^); de nieuwe 
versie maakte zijn eerste vlucht 
op 9 januari 1943. Het was vrij
wel meteen een succes en er 
waren verder maar weinig aan
passingen nodig. 
Op 1 oktober 1945 werd de eer
ste Constellation voor perso
nenvervoer - een L-049 - afgele
verd aan Trans World Airlines 
(TWA). Twee jaar later kocht de 
KLM zijn eerste van in totaal 
zesentwintig L-749A's; ze kost
ten 870.000 dollar per stuk. 
Het vliegtuig werd wel liefko
zend omschreven als 'een ge
stroomlijnde walvis met vleu
gels en een lenig lichaam'. De 

Aßjeelding 4 - Kaart uit Batavia, verzonden op 25februari icj^g en meegegeven met een 
blokkadevlucht naar Holland. "Vervolgens ging de kaart perzeepost naar Mauritius. De zegel 
van to cent van Mauritius werd ontwaard op to juni ^^^g. 

Afbeelding 5 - Beeldzijde van een prentbriefkaart met daarop een 'Connie' in volle glorie: de 
hier afgebeelde Lockheed Constellation C-4g diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als trans
portvliegtuig voor de luchtmacht van de Verenigde Staten. 



latere Superconstellation was 
voor velen het ultieme propel
lervliegtuig, een type dat uitein
delijk pas door de straalvliegtui
gen van Boeing in de schaduw 
werd gesteld. 
Als de Connies er niet geweest 
zouden zijn, zou de KLM er een 
harde dobber aan hebben ge
had om de dienst op Indonesië 
te handhaven. 

DE REIS PER SCHIP 
Uiteraard was het ook mogelijk 
Indonesië over zee te bereiken. 
Deze reis via het Suezkanaal 
duurde ongeveer vier weken. In 
de periode van de blokkade 
werd een aantal Nederlandse 
schepen als troepenschip naar 
en van Indonesië ingezet, bij
voorbeeld: 

S.S. Indrapoera (afbeelding 6) 
T.S S. Groote Beer 
T.S.S. NieuwHolland 
S.S. Sloterdijk 
S.S. Tabinta 
T.S.S. Volendam 
T.S.S. Zuiderkruis 

Voor het terugbrengen van de 
Nederlandse troepen uit Indië 
werden overigens ook Engelse, 
Amerikaanse en Griekse sche
pen ingezet. 
Aangezien ik zelf ervaringen 
heb met de omstandigheden 
op een troepentransportschip 
ik werd er in de jaren '50 naar 
en van Singapore mee vervoerd 
 kan ik rustig zeggen dat zo'n 
transport in de verste verte niet 
lijkt op een vakantietripje. Om 
eerlijk te zijn: sinds ik die erva
ring heb opgedaan is me de lust 
om ooit nog eens een cruise te 

maken volledig vergaan! 

MILITAIRE POST 
Omdat de Nederlandse troe
penmacht in Indonesië in actie
ve dienst was mochten de man
schappen hun post naar Neder
land portvrij verzenden. Voor 
dit doel werden bij Joh. En
schedé in Haarlem speciale 
luchtpostbrieven {afbeelding/) 
gedrukt. 
Bij de eerste levering van deze 
brieven waren de sluitflappen 
nog ongegomd; om de lucht
postbrieven te sluiten moest 
daarom plakband worden ge
bruikt, of lijm die was samenge
steld aardappelmeel, rijst en ha
vermout. 
Gewone brieven en kaarten wer
den uiteraard ook gebruikt; die 
werden echter  eveneens port
vrij  per zeepost vervoerd. 
In 1949 bevonden zich naar 
schatting 125.000 Nederlandse 
militairen in Indonesië, dus het 
zal duidelijk zijn dat er een aan
zienlijke hoeveelheid post naar 
de 'familie thuis' moest worden 
vervoerd. Er schijnen maanden 
te zijn geweest waarin 140.000 
poststukken naar Nederland 
gingen. Om aan de vraag naar 
militaire luchtpostbladen te 
kunnen voldoen werden ook 

nog eens vier plaatselijke druk
kers ingeschakeld: Van Dorp, 
Kolffen de Landsdrukkerij (alle 
in Batavia) en Nix in Bandoeng. 
Om te voorkomen dat de bla
den tijdens het vervoer zouden 
opengaan verstrekte de Militai
re Veiligheidsdienst gratis pla
ketiketten (afbeelding S). Deze 
etiketten waren gedrukt op geg
omd papier met een gebroken 
witte kleur en voorzien van een 
zwarte bedrukking: een recht
hoekig kader van 38 bij 18 milli
meter met daarin een tekst. Er 
zijn drie verschillende teksten 
bekend: 

RFTIIKKIN 
M I L I t A l O E V E i i i C M f c I D S D l E N S f 

anAWflPiEn 
SLiiiGEIlEN 

M I l l l A l l l v l i i i C H l i O t O i t n l l 

Afbeelding 8  Phketiketten, bestemd voor 
de verzegeling van luchtpostbrieven en uitge

geven door de Militaire Veiligheidsdienst, af

gebeeld zijn twee van de m totaal drie be

schikbare versies 

Tabel I  Posttarieven voor militairen in actieve dienst in Indonesië 

Militaire luchtpostbladen 

Bestemming 
Binnenland (Indonesië), Nederland 
en de andere Rijksdelen 
Singapore 
België, Verenigd Konikrijk, Verenigde Staten 
Verenigde Staten via Nederland 
Gewone brieven en kaarten naar Nederland 

Aantekening Tarief 

gratis 
+20 cent 
+20 cent 
+40 cent 
gratis (tot 20 gram, per zeepost) 

'Per airmail' 
'Per K L M naar Amsterdam' 
'Air throughout via Amsterdam' 

Type r. 
' D E N K / o m de/AFTAKKINC' 
Deze waarschuwing hield in dat 
de militairen onderweg goed 
moesten opletten welke weg 
('aftakking') ze insloegen; wie 
een fout maakte kon in vijande
lijk gebied terecht komen. 
Type 2: 
'LAAT geen PAPIEREN/SLINGEREN' 
Een vermaning die  gezien de 
situatie in Indonesië  geen ver
dere toelichting behoeft. 
Type 3: 
Dit is een type dat ik zelf niet 
onder ogen heb gehad, maar ik 
heb begrepen dat de tekst zo
veel inhield als 'verbrand de in
houd van uw prullenmand'. 

De mogelijkheid voor dienst
plichtigen om portvrije post te 
verzenden werd 27 december 
1949, tegelijk met de overdracht 
van de soevereiniteit aan de Re
publiek Indonesia, opgeheven. 
Nog in omloop zijnde lucht
postbrieven werden weer inge
nomen. 

TARIEVEN 
De posttarieven voor militairen 
in actieve dienst in Indonesië 
waren zoals vermeld in de op 
deze pagina afgedrukte tabel I. 

GEZINSPOST 
Ook de in Nederland achterge
bleven familieleden van de mili
tairen werden niet vergeten. 
Joh. Enschedé drukte voor hen 
militaire luchtpostbladen. Aan
vankelijk waren deze bladen 
niet voorzien van een ingedruk
te zegel; de afzender moest er 
een zegel van 10 cent op plak

De „ Indu 'lUipOL'UI 

I >lr kjuk It KM,ul,m 
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Ttilii t"c'(;cr/'(i(<i</n'JtK( iittiime L. V O. 

Aßeelding 6 ■ Voor

en achterzijde var) eer) 
prentbneßaart met 
een ajbeeldmg van het 
troepentransportschip 
'5 5 Indrapoera' Aan 
de adreszijde van deze 
kaart werd een dnere

gelig stempel geplaatst 
met de tekst 'Portvrij/ 
Militairen Op Weg/ 
Naarindie' 
Het machinestempel 
van Rotterdam ver

meldt als datum 
'11111^4^' 

^ L u c h t p o s t b r i e f 
N i a t t I n i l u K « 

IN ACTIEVE DIENST 

Links afbeelding 7 
Luchtpostbrief met de 
tekst 'Militair Port

vrij/ In Actieve 
Dienst' De brief die 
met de eerste retour

blokkadevlucht aan 
een adres in Bedum 
(Friesland) u^erd ge

zonden, IS voorzien 
van het stempel 
'VELDPOSTSEMARANG

4 "49' 

Rechts' afbeelding 9 
Militair luchtpostblad 
van het typeVan Ko

nijnenburg 5peciaal 
tarief van TO cent. 

Voorzien van de letter 
'M', dus bestemd voor 

marinepersoneel ^ 
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ken, het speciale tarief voor 
post naar de troepen in Indone
sië, dat gelijk was gesteld met 
het tarief voor een binnenland
se brief. Ook briefkaarten kon
den tegen dit tarief worden ver
zonden. 
In 1947 werden twee militaire 
luchtpostbladen uitgegeven die 
waren voorzien van een inge
drukte zegel van 10 cent m het 
typeVan Konijnenburg (afseel
ding 9). De bladen waren voor
zien van een elf millimeter hoge 
kapitaal: een 'L'(voor 'Leger' of 
'Luchtmacht', apeelding 10) of 
een 'M ' (voor'Marine'). Met 
name de laatstgenoemde bla
den zijn gebruikt heel moeilijk 
te vinden. 
Op 28 oktober!948 verscheen 
er nog een luchtpostblad van 10 
cent, ditmaal met een ingedruk
te zegel van het typeHartz. Van 
dit blad kwam alleen de versie 
met de kapitale 'L' uit. Door de 
korte 'levensduur' van dit blad 
IS het moeilijk er exemplaren 
van te vinden, wat weerspiegeld 
wordt door de pittige prijs die in 
de Geuzendamcatalogus 
wordt vermeld. 

ZAKELIJKE POST 
In de turbulente periode die in 
dit artikel wordt beschreven is 
de zakelijke post uit Indonesië 
in feite het interessantst, want 
hier waren verschillende wijzen 
van frankering mogelijk. Van ze
gels met deze landennamen 
was het gebruik toegestaan: 
'NederlandsIndie' laßeeld'mg 
71); 'NederlandsIndië' met de 
opdruk Indonesia [afbeelding 12) 
en 'Indonesia' [aßieelding2). 

Het was daardoor mogelijk om 
van mengfrankeringen gebruik 
te maken en die treffen we dan 
ook aan [afbeelding 1), samen 
met postwaardestuktcen [afbeel
dingen 3 en n^ en frankeerma
chinestempels (afbeelding 2). 
Ik beschik met over een over
zicht van de tarieven m deze pe
riode golden. Ik vertrouw echter 
op de juistheid van het over
zicht van tarieven voor postver
zending uit Indonesië (zie hier
onder, tabel II). 

VREDE 
Op 23 augustus 1949 werd een 
begin gemaakt met beslissende 
onderhandelingen tijdens de 
Rondetafelconferentie in Den 
Haag (afbeelding 13). De partij
en wisten uiteindelijk tot over
eenstemming te komen op 2 
november van datzelfde jaar. 

Aan de conferentie namen 58 
gedelegeerden deel: republikei
nen, vertegenwoordigers uit alle 
Indonesische regio en afgevaar
digden namens de Verenigde 
Naties, Nederland en een aan
tal minderheidsgroeperingen. 
De rechtstreekse KLMvluchten 
op Indonesië waren inmiddels 
al hervat; dat gebeurde per 27 
juli 1949. De route was als 
volgt: AmsterdamCaïroBasra
KarachiBangkokDjakarta. Het 
ging hier om een dienst die vier
maal per week werd uitgevoerd. 
De vlucht van 10 november 
1949 was de duizendste tussen 
Nederland en Indonesië na het 
einde van de oorlog. 
Na de overdracht van de soeve
reiniteit op 27 december! 949 
werden de Nederlandse troe
pen in de loop van 1950 geleide
lijk aan teruggetrokken. Toen ze 

TabelllTarieven 

Bestemming 

NedeHand 
Briefkaarten 
Bneven 

Europa 
Briefkaarten 
Brieven 

»oor postverzending 

Andere bestemmingen 

Turkiie 
Canada, Verenigde Staten, Cuba 
Bermuda, Mexico, 
Venezuela 
Argentinië, Brazilië 

Aantekenrecht 
25 cent extra 

lamaica, Panama 

,Chil 

vanuit Nederlandslndi« (1949) 

Basistarief 

Scent 
10 cent (tot 20 gram) 

20 cent (20 tot 40 gram) 

1272 cent 
20 cent (tot 20 gram) 

3272 cent (20 tot 40 gram) 

Zie Europa 

Paraguay, Uruguay 

Luchtposttoeslag 

+ 15 cent 
+ 15 cent ( tot 5 gram) 
+ 30 cent 510 gram) 
+ 45 cent 1015 gram) 
+ 60 cent (1520 gram) 
+ 75 cent (2025 gram) 

+ 35 cent 
f 35 cent ( tot 5 gram) 
1 70 cent ( 510 gram) 
il 05 cent (1015 gram) 
1140 cent 1520 gram) 
1175 cent (2025 gram) 

Toeslag per 5 gram 
+ 40 cent 
1 55 cent 
1 60 cent 
1 65 cent 
1 70 cent 

eenmaal vertrokken waren ver
viel uiteraard de noodzaak om 
de voorziening van de gratis 
luchtbladen in stand te houden. 
Er bestaat een bijzonder uitvoe
rige studie over de militaire 
luchtpostbladen van de hand 
van de vroegere redacteur Post
waardestukken van 'Filatelie', 
de heer ir. C. Stapel. 
De overdracht van de soeve
reiniteit aan de regering van de 
Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië was op 27 de
cember! 949 een feit. Indezelf 
de maand werd Garuda Indone
sian Airlines opgericht, een 
maatschappij die het gemeen
schappelijk bezit was van de 
nieuwe Indonesische regering 
en de KLM. 

DANKBETUIGING 
Ik ben de heer J.H. Verschuur 
dank verschuldigd voor de ge
gevens die hij me verstrekte en 
voor het doorlezen van het ma
nuscript van dit artikel. 

Literatuur: 
Bulterman, Poststempels NederlandsIndie 
18641950; igSi. 
Kessicr's Catalogue of Aerograms, 1961. 
Allen, Pictorial History pfK L.M ; 1978. 
De Postzak nummer 163:1990. 
Boesman, Postvluchten. 
Stapel, De Postbladenkujestie, Studie VII 
van Po & Po; 1980. 
Geuzendam'sPostiuaardestukkencatalo^us; 
1997. 
Onder afbeelding n Een voorbeeld van za
kelijke po^t Uit Indonesië een NederlandsIn
disch postwaardestuk (5 op J ' /J cent, Ceu 
zendam nummer Tja} werd met 15 cent bij
gefrankeerd (luchtposttoeslag} De kaart 
werd aan een adres in Ermelo gezonden en is 
voorzien van het dagtekeningstempel 
'BATAVIA c 24J4Q' Blijkens een aantekening 
kwam de kaart op 29 maart 1949 aan 
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Lmks aßjeeldmgTO Militair 
luchtpostblad (typeHartz, i^ol
uit Luchtpostblad (uitsluitend 
voor correspondentie met mili
tairen m Nederlandsch Indie 
Niet behoorende tot Marine of 
Mariniers)' De kapitale 'L' links
onder ivijst op het gebruik door 
militaren van Land of Lucht
macht Het blad, bestemd voor 
een 'Soldaat ie Klas' m Soeraba
ja, draagt het treinstempel 'Enk
huizen Amsterdam y il 4g' Ens 
gebruik gemaakt van het bijzon
dere tarief (10 cent) 

Linksonder afbeelding u  Zake
lijke iuchtpostbriefvan Batavia 
naar Amsterdam en vervolgens 
naar Zwitserland De zegels wer 
den ontwaard met het dagteke
ningstempel 'CALANC 3 6 49' 
(Sumatra) De achterzijde van 
de brief verraadt dankzij een 
dagtekeningstempel de aan
komstdatum in Cryon sur Bex 9 
juni 1 Cf 4^ De frankering corre
spondeert met het basistarief 
voor een brief tot 20 gram (20 
cent) met toeslag voor het ver
voer per luchtpost (de brief woog 
7 gram en viel in de tweede ge
wichtskiasse  5 tot lo gram wat 
resulteerde in een toeslag van yo 
cent), alsmede voor het aanteke
nen (25 cent) In totaal bedraagt 
de frankering dusfi 75 

Rechts afbeelding 73  Cachet 
van de Vredesconferentie in Den 

Haag, 1^4^ De tekst is 'Ronde 
Tafel Conferentie 'sCravenhage 
^949'' ^^^ cachet beeldt de Gra
felijke Zalen af de plaats waar 
de conferentie werd gehouden 
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Stanlay Gibbons 
STAMP CATAIOGUE 

COMMONWEALTH 
& BRITISH EMPIRE 
STAMPS 18401952 

Hij werd enige tijd gele
den al aangekondigd en 
nu is hij er ook echt; de 
catalogus van Common
wealth & Britisch Empire 
Stamps van Stanley Gib
bons. Het bijzondere aan 
deze catalogus is dat er 
slechts een beperkte pe
riode  die van 1840 tot 
1952  in wordt bestre
ken. Anders gezegd: al
leen de zegels vanaf ko
ningin Victoria en tot en 
met koning George VI 
zijn er in te vinden. De re
den van deze beperking 
heeft de uitgever eerder 
al toegelicht: het feit dat 
de catalogi uit de Com
moniueaitlireeks te om
vangrijk zouden worden 
om ze nog commercieel 
verantwoord uit te kun
nen brengen. Veel verza
melaars hebben Stanley 
Gibbons er op gewezen 
dat ze zich zijn gaan con
centreren op de oudere 
emissies en dat ze eigen
lijk niet zo heel veel be
langstelling hebben voor 
het 'moderne werk'. 
Deze catalogus is in feite 
de basis waarmee Ge
menebestverzamelaars 
kunnen werken. Willen 
ze van een of meer lan
den ook de uitgiften van 
na 1952 bijhouden, dan 
zullen ze moeten over
stappen op een van de 
vele Country Catalogues die 

ĉ  dezelfde uitgever met ge
° regelde tussenpozen uit
■̂  brengt. 

^ Omdat de nieuwe catalo
~ gus een beperkter gebied 
■̂  omvat, was het mogelijk 
% nog eens goed naar de 
^ prijzen te kijken. Dat 
3 heeft er toe geleid dat 
5 veel noteringen werden 
=: aangepast, hetzij naar 

boven, hetzij naar bene
ÖTA den. De trend is 'om
V» " hoog', schrijft de redactie 

in een ten geleide, zeker 
voor foutdrukken en va
riëteiten. Verder blijkt 
vooral materiaal dat van 

belang is voor posthisto
rische collecties erg ge
wild te zijn. 
De catalogus is ook in
houdelijk aanzienlijk uit
gebreid: er werden nieu
we watermerkvariëteiten 
opgenomen en ook zijn 
er nieuwe varianten van 
cilinder en plaatnum
mers toegevoegd. Een re
dactionele aanpassing 
werd doorgevoerd bij de 
landennamen; in de nu 
verschenen editie worden 
de namen gehanteerd zo
als die in 1952 golden. 
'Stanley Gibbons Commonwealth 
& British Empire Stamps 1840
ig52';448pp.,geiH. (z/u;),/or
maatA4. Uit̂ egeuen door Stan
ley Gibbons Publications, King
wood (UK). Verkrijgbaar bij de 
postzegelhandel. Prijs in Enge
land: £39.95. 

De Britse Postal Stationery 
Society is enkele jaren ge
leden begonnen met de 
uitgifte van een reeks 
monografieën op het ge
bied van postwaardestuk
ken. Als deel 4 in deze 
reeks verscheen onlangs 
Colin Bakers Great Bri
tain: The development of 
the aerogramme. In zes
tien pagina's op A4for
maat beschrijft Baker hoe 
het luchtpostblad tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
geïntroduceerd werd en 
hoe het zich daarna ont
wikkelde. Daarbij 
schenkt hij onder meer 
aandacht aan de geïllus
treerde kerst en regiona
le luchtpostbladen en aan 
particuliere uitgiften met 
een officiële zegelindruk 
(stamped to order). On
danks het feit dat echt ge
bruikte (in tegenstelling 
tot filatelistisch gebruik
te) stukken moeilijk te 
vinden zijn, gelooft de 
auteur dat het luchtpost
blad toekomst heeft. 
Informatie: Postal Stationery So
ciety, Mr. C. Baker, 4 Greenhill 
Gardens, Sutton Veny, Warmin
ster, Wiltshire, BA12 7AY, Ver
enigd Koninkrijk. 

Met excuses voor de ver
traging bespreken we 
hier de laatstverschenen 
editie van de Speciaal Ca
talogus Nederland Plaat
fouten. De catalogus is al 
geruime tijd verkrijgbaar, 
maar gezien de aanzien
lijke uitbreiding van de 
hoeveelheid gegevens 
kan het geen kwaad van 
het bestaan gewag te ma
ken. Een van de pluspun
ten van de catalogus is 

dat de plaatfouten bij de 
emissie van 1872 gevisu
aliseerd zijn. Deze fouten 
worden ook in de NVPH
catalogus beschreven, 
maar niet altijd even dui
delijk. De samensteller 
heeft de moeite genomen 
om alle in de catalogus 
vermelde plaatfouten nog 
eens op hun juistheid te 
controleren; hij deed dat 
in het IVluseum voor 

SPECIAAL CATALOGUS 

2002 
DAG VAM OEn,o:*i §'ï"At3 

NEDERLAND 
PLAATFOUTEN! 

Communicatie in Den 
Haag. Verder maakte hij 
van de gelegenheid ge
bruik om niet eerder be
schikbaar materiaal na te 
lopen op fouten die hem 
al geruime tijd bekend 
waren, maar die hij nooit 
op hun juistheid had 
kunnen controleren. Al
les bij elkaar bevat de 
nieuwe 'Van Wilgenburg' 
ruim honderd nieuwe 
plaatfouten. Het aardige 
is dat die fouten en fout
jes soms bij de allerge
woonste zegels kunnen 
worden aangetroffen, die 
daardoor meteen een 
beetje 'bijzonder' wor
den. 
'Speciaal Catalogus 2002 Neder
land Plaatfouten' doorj, uan 
Wilgenburg; 176 pp.,gcïll. (z/u)), 
JormaatA5. Uitgegcuen door de 
auteur. Verkrijgbaar bij de postze
gelhandel. Prijs: €i6.. 

Enkele maanden geleden 
konden we 'm al aankon
digen: de CD/ROJVl Col
lectie Siem, gewijd aan 
de collectie 'Het Neder
landsche Roode Kruis' 
van tegenwoordig in de 
Verenigde Staten woon
achtige Nederlandse ver
zamelaar dr. T.H. Siem. 

DeMANIIEUtt . TNQIP 
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De verzameling kwam bij 
het veilinghuis René Hil
lesum Filatelie onder de 
hamer, waardoor de 
stukken verspreid raak
ten. Dankzij het initiatief 
van de veilinghouder is 
de collectie digitaal ge
zien in ieder geval intact 
gebleven. Wie dat wil kan 
zich beperken tot het be
kijken van de honderden 
megabytes die de (uitste
kend gescande) illustra
ties beslaan, om op die 
manier een indruk te krij
gen van de omvang en 
diepgang van de collec
tie. Ook is het mogelijk 
het ten geleide van dr. 
Siem te lezen, of diens 
herinneringen, die de le
zer op de hoogte stellen 
van extra wetenswaardig
heden en anecdotes. Ook 
is een artikel dat dr. Siem 
voor het maandblad Fila
telie schreef over de Slag 
om Arnhem in facsimile 
bijgesloten. De inhoud 
van de CD/ROJV! steunt 
op het documentuitwis
selingsprogramma Acro
bat Reader, maar wie dat 
niet op zijn of haar PC 
heeft staan kan gebruk 
maken van de op de 
CD/ROM bijgesloten ver
sie. Het aardige is dat de 
beelden (die in hoge re
solutie werden gescand) 
vrijelijk te gebruiken zijn, 
vooropgesteld dat men 
de bron vermeldt. Wie 
weet welke afgeleide pu
blicaties dit nog kan op
leveren! 

'Het Nederlandsche Roode Kruis 
Collectie Siem'; CD/ROM geschilrt 
uoor Windoujs 95, 98, 2000 en 
XP. Uitgegeusn door Rene'Hille
sum Filatelie, Postbus 170,4700 
AD Roosendaal qfhillesum(a)jila
telist.com. Prijs: 15 euro. 

De samensteller van de 
maandelijkse rubriek 
'Thematisch panorama' 
in dit blad, Drewes Veen
stra, heeft zich in de af
gelopen jaren op vele ter
reinen van de themati
sche filatelie verdienste
lijk gemaakt. Als we een 
van die verdiensten zou
den moeten noemen, dan 
is dat het toch wel het feit 
dat frankeerstempels 
die vroeger nogal eens als 
een soort 'lelijke eendjes' 
werden beschouwd 
mede dankzij zijn publi
caties inzet veel meer 
waardering hebben ge
kregen en ook veel vaker 
dan vroeger in filatelisti
sche artikelen en ten

9H^ 

toonstellingscollecties 
opduiken. In de lange pe
riode waarin hij voor Fi
latelie schrijft heeft hij 
vrijwel onophoudelijk la
ten zien hoe een bepaald 
thema dat door een ge
brek aan geschikte zegels 
dreigt dood te lopen weer 
nieuw leven kan worden 
ingeblazen door de blik 
eens op frankeerstempels 
te richten. En hij deed 
meer dan dat: van zijn 
hand verschenen tot dus
ver vijfentwintig(!) in ei
gen beheer uitgegeven 
publicaties die elk op hun 
eigen wijze bijdragen aan 
de acceptatie van dit zo 
lang ondergewaardeerd 
gebleven filatelistische 
materiaal. Vijfentwintig 
publicaties  dat is dus 
een soort jubileum. Van
daar dat nummer 25 in de 
reeks tegelijkertijd num
mer I is uit de 'Jubileum
serie' die nu kennelijk is 
begonnen. De titel. Top 
100 Nederlandse fran
keerstempels van de 
20ste eeuw, dekt de la
ding volledig. In het 
boekje, dat eenvoudig 
maar verzorgd is uitge
voerd, worden de hon
derd vaderlandse fran
keerstempels die in de 
ogen van deze kenner bij 
uitstek tot de crème de la 
crème mogen worden ge
rekend in acht catego
rieën (zoals 'beeld en 
tekst', 'maatschappelijke 
items' en 'nostalgia') in
gedeeld. Het is verba
zingwekkend hoe inven
tief sommige gebruikers 
van frankeermachines 
zijn als ze de inhoud van 
het linkerdeel van het 
stempelcliché moeten in
vullen. Veenstra heeft 
vooral oog voor absurde, 
humoristische of drama
dsche stempels. Zo vin
den we zowel Het ulees is 
zuiak als Het ulees ujordt 
duur betaald in stempels 
terug, net als Martelen is 

http://telist.com


mensenujerk. Of, wat luch
tiger, De uroedurouuien-
scfiool bevalt goed, De Siegte 
n een ^oeie uoor boeken en 
Maups Tosti - Lekker isti, 
lüeinî  kosti. Het boekje is 
in een eerste, genummer
de oplage van vijfentwin
tig stuks vervaardigd. La
ten we hopen dat de 
tweede en volgende druk
ken snel volgen. 
'Top 100 Nederlandse Frankeer-
stempcls van de 20ste eeuw' door 
D. Veenstra, 27PP ,̂ eill (gcd in 
kleur),JormaatA5 Uitgegeven 
door MolenerfProductions, De 
Acfitkant 6, 9285 VG Buitenpost. 
Prijs: onbekend 

We moeten er nog steeds 
een beetje aan wennen: 
dat de deeltjes die de 
Franse catalogusuitgever 
Yvert & Tellier uitbrengt 
verschijnen er zo mooi 
uitzien. Dat er tegen
woordig in vierkleuren
druk wordt gewerkt 
draagt daar zeker toe bij, 
maar los daarvan is ook 
de typografische en druk-
technische verzorging 
sterk verbeterd. Ook bij 
het deel gewijd aan de ze

gels van Oost-Europa 
(landen van Albanië tot 
en met Polen) is die zorg 
weer zichtbaar. En door 
de komst van de euro is 
een vroegere handicap 
(de noodzaak Franse 
francs om te zetten in 
Nederlandse guldens) 
ook helemaal verdwenen. 
Desondanks is de Yvert 
niet pretentieus gewor
den; een voorwoord ont
breekt en op de omslag 
wordt de catalogus aan
geduid als een Cotalo^ue 
mondial de cotation, een 
soort prijslijst dus. Met 
dat laatste doet de uitge
ver zich toch weer een 
beetje tekort, want in de 
Yvert is voldoende infor
matie te vinden om de 
'gewone gebruiker' (we 
hebben het niet over spe
cialisten) tevreden te stel
len. De voertaal, Frans, ja 
- dat blijft voor veel Ne
derlanders natuurlijk een 
moeilijk punt, maar wie 
zich daarover weet heen 
te zetten kan veel plezier 

beleven aan dit (en de er 
op volgende) deeltjes. 
Yvert zou wel eens wat 
aan de JVlichel-catalogus 
verloren terrein kunnen 
terugwinnen... 
Timbres de l'Europe de l'Est' - irc 
Partie (d'Albanie a Polô ne) ; 
deel uier uit de Yuertreeks uan 
2005 , ggopp ,jjeill (kleur), 
JormaatA5 Uitäecjcven door 
Yucrt & Tellier, Amiens (F). Ver
krijgbaar bij P W Meinbardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraatjfi, 25i8CHDen 
Haag, telefoon 070-5652227. 
Prijs-€55 -. 

De Belgische auteur Wal
ter Major heeft al meer 
dan twintig publicaties -
al dan niet in samenwer
king met andere filatelis
ten geschreven - op zijn 
naam staan. Veel van die 
publicaties gaan over 
luchtpost of luchtpostge
schiedenis. Onlangs ver
scheen De Belgische 
Luchtpostbladen 1948-
2002. Bij een boek met 
zo'n adequaat gekozen 
titel behoeft de aard er
van nauwelijks nog te 
worden toegelicht, al 
kunnen we inhaken bij 
het voorwoord van Mi
chel van de Catsyne, die 
vermeldt dat de auteur 
'alle uitgiften, zowel voor 
burgerlijk als militair ge
bruik [...]' belichten ver
der aandacht besteedt 
aan 'de dienstorders ter
zake, de verschillende 
versies - kleur, papier, af
metingen, watermerken, 
drukreferenties - uitgifte-
data, de gebruiksperio-
des en de bijfrankerin-
gen.' 
En zo is het precies; vrij
wel elk in het boek be
handeld luchtpostblad 
krijgt zijn eigen A4-pagi-
na, die behalve een af
beelding ook de hiervoor 
genoemde kerngegevens 
bevat. De uitvoering is 
eenvoudig, maar ver
zorgd; de bladen zijn in 
zwart/wit weergegeven, 
maar de illustraties zijn 
duidelijk genoeg om het 
zonder kleur te kunnen 
stellen. Om het nogmaals 
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met Van de Catsyne te 
zeggen: 'Mede door de 
talrijke en deskundig be
schreven afbeeldingen en 
de tarieventabel voor alle 
bestemmingen, zal het 
verzamelen, met dit werk 
bij de hand, voor velen 
weer eens een flink stuk 
leuker worden.' 
'De Belgische luchtpostbladen/Les 
Ae'roflrammes Belges' door W 
Major Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt Internotional Booksel
lers, PietHeinstraat35, 2518 CH 
Den Haog, telefoon 070-
5652227. Prijs- €50.-. 

Italiaans drukwerk - het 
was vroeger een begrip. 
En voor de zojuist ver
schenen Catalogo Nazio-
nale dei Francobolli Ita
lian! geldt het nog 
steeds. Want ondanks de 
flinke verkleining van de 
in de catalogus afgebeel
de zegels zijn de aflseel-
dingen bijzonder duide
lijk. Overeen 'catalogus' 
(in enkelvoud dus) te 
spreken is eigenlijk on
juist, want het gaat om 
twee afzonderlijke delen: 
Italia, San Marino, Vaticano 

(een dikke pil) en Ugici 
Postali All'estero, Colonie e 
Possidimenti Italiani (een 
dunnetje), waarbij het 
tweede de postkantoren 
in het buitenland, de ko
loniën en Italiaanse be
zittingen behandelt. Bo-
laffi categoriseert zijn ca
talogi met de term Edizio-
ne Flash, waarmee - zo ne
men wij aan - bedoeld 
wordt dat de informatie 
beknopt is gehouden. 
Voor diegenen die de be
handelde landen en ge
bieden 'recht toe recht 

aan' verzamelen zal dat 
geen enkel probleem 
zijn, want het komt de 
overzichtelijkheid (en de 
omvang van de delen) al
leen maar ten goede. 
Specialisten zullen echter 
moeten uitwijken naar 
andere publicaties. 
Dankzij het hoge Flash-
gehalte zijn de fraaie ca
talogusdelen bovendien 
relatief goedkoop in aan
schaf 
'Bolajl 2005 Italia, San Marino, 
Vaticano' en 'BolajOn 2005 Ujfici 
Postali All'estero, Colonie e Pos
sidimenti Italiani' , resp 574 en 
80 pp ,geill. (kleur),JormaatA4 
Uitgegeuen door Giulio Bolajp 
Editore, Turijn (I.) Verkrijgbaar 
bij P.W Meinhardt International 
Booksellers, Piet Hemstraat 56, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227 Prijs, respectieue-
Iijk€i4 go en€15.90. 

Voor de derde maal ver
scheen er een editie van 
Indonesia Postal Statio
nery, een catalogus die 
een beeld geeft van de 
postwaardestukken die 
in de perioden 1942-1945 
(Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië) en 
1945-1949 (de zoge
noemde revolutionaire 
periode) in gebruik wa
ren. En niet alleen post
waardestukken, maar 
ook krijgsgevangenen-
kaarten, postale formu
lieren en veldpostkaarten 
komen ter sprake. Voor 
het samenstellen van de 
catalogus, die nu prijzen 
in euro's vermeldt, werd 
onder meer een beroep 
gedaan op de kennis en 
collecties van Nederland
se en Japanse verzame
laars, alsmede op de me
dewerkingvan de conser
vatoren van de collectie-
Ricardo in het Museum 
voor Communicatie. 
Vondsten die werden ge
daan in de zeven jaar die 
liggen tussen het ver
schijnen van deze editie 
en de vorige werden in de 
catalogus verwerkt. Het 
is van belang te weten dat 
de tot dusver gehanteer
de nummering voor post
waardestukken en for

mulieren werd verlaten 
en vervangen door een 
nieuwe. 
'Indonesia Postal Stationery' door 
PR Bulterman, 188 pp ,geill. 
(kleur),formaat 16x24 cm. Uit-
gcgeuen door De Nederlandsche 
Postzcgelueilmg, Weesp. Verkrijg
baar bij PW Meinhardt Interna
tional Booksellers, Piet Heinstroat 
56, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227. Prijs: €65.-. 

Het lijkt een nogal curi
eus boek om in deze ko
lommen te bespreken: 
het is namelijk niet zo 
heel gemakkelijk om de 
Guide for the Develop

ment op Philately te defi
niëren. Het is een boek 
waarin de geschiedenis 
en de ontwikkeling van 
de postzegel en die van 
de filatelie wordt be
schreven, maar het is ook 
een soort handleiding 
voor postadministraties 
om tot een emissiebeleid 
te komen dat de verzame
laars niet afschrikt en de 
PTT's voldoende revenu
en oplevert. En ook mar
keting managers kunnen 
nog wat opsteken van de 
Guide, gezien de erin af
gebeelde modellen, de 
door de samenstellers 
beschreven 'segmenten' 
en de erin ontvouwde 
modellen voor strategi
sche planning. De gids is 
een initiatief van de World 
Association Jor the Develop
ment ojPhilateiy (WADP), 
een UPU-orgaan dat zich 
ten doel stelt de filatelie 
zodanig te ontwikkelen 
dat alle partijen - verza
melaars, PTT's, handel -
er beter van worden. Het 
is een fraai boel<werk ge
worden met veel infor
matievan uiteenlopende 
aard, gericht op uiteenlo
pende doelgroepen -
maar daarom nog niet 
oninteressant. 

'The Guide Jor the Deuelopment oj 
Philatelii',-144 pp ,geill. (kleur), 
Jormaat A4. Uitgegeuen door de 
Uniuersal Postal Union in Bern 
(CH), Verkrijgbaar bij PW 
Meinhardt International Booksel
lers, Piet Hemstraat 56, 2518 CH 
Den Haag, telefoon 070-
5652227 Prijs €54 90 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Het magische regenwoud 
De Australische post 
haakte slim in op de suc
cessen van fictieproduc
ten als Harry Potter en The 
Lord ojthe Rmgs door op 
25 september  dit ter ge
legenheid van de Maand 
van de Postzegel  met 
The Magie Rainforest te ko
men. Auteurs en illustra
tors van naam zorgden 
voor boeiende avonturen 
van Sam en Naomi op 
hun zoektocht naar een 
geheime bron diep in het 
Australische woud. 
De zes zegels van 45 c. 
zijn ook verkrijgbaar in 
een tien waarden tellend 
boekje. Zoals de laatste 
jaren gebruikelijk is zijn 
er ook pakketjes van 
twintig van zulke boekjes 
verkrijgbaar. 

Kerstmis 
Sinds 1994 hebben de 
Australische kerstzegels 
het traditionele kerstver
haal tot onderwerp. Ook 
dit jaar is dat zo. Voor de 
boekjesverzamelaar is al
leen de zegel van 40 c. 
van belang omdat die in 
een boekje van twintig 
stuks verkrijgbaar is. Af
gebeeld is Maria met het 
Kind in de stal. De uitgif
tedatum was I november. 

872 

Het Australische kerstbockje 

Denemarken 
Deense woningbouw 
Op 8 november begon de 
Deense post met een 
reeks 'Deense woning
bouw'. Het is de bedoe
ling dat er vier jaar lang 
een serie van vijf zegels 
verschijnt, waarmee een 
overzicht verschijnt van 
de Deense architectuur 
door de jaren heen. Ge
start is dit jaar met wo
ningen uit de periode 

Het boekje met tien zegels op het thema 'Deense uiotiinäbouiu'. 

19502000. De komende 
jaren gaan we terug tot de 
zestiende eeuw. 
De laagste waarde is ook 
in een boekje verkrijg
baar. Het betreft de zegel 
van 4 k. met een afbeel
ding van Dianas Haue 
(Diana's tuin) in H0rs
holm. 

Frankrijk 
Rode Kruis  eindejaarspost 
Het is de laatste paar jaar 
gebruikelijk dat er in 
Frankrijk behalve het tra
ditionele boekje met 
Rode Kruispostzegels 
ook een boekje verschijnt 
met zegels voor de kerst
en nieuwjaarspost. Beide 
komen dit jaar op 12 no
vember uit. 

Groenland 
Zelfklevende kerstzegels 
Een beetje voorzichtig 
stort de Groenlandse 
post zich in het avontuur 
van de zelfklevende post
zegels: voorlopig alleen 

in het boekje met kerst
zegels. Er is nadrukkelijk 
aansluiting gezocht met 
de gegomde zegels: de 
zelfklevende hebben het
zelfde formaat, dezelfde 
papiersoort en ze zijn ge
makkelijk af te weken. 
Het boekje bevat zes ze
gels van 4.50 k. en zes 
van 4.75 k. Afgebeeld 
zijn kersttafereeltjes 
waarbij het licht van de 
ster van Betlehem een rol 
speelt. Niet zo verwon
derlijk voor een land 
waar het in december 

knap donker blijft. 

Hongkong 
Nieuiue permanente serie 
Op 14 oktober verscheen 
in Hongkong een nieuwe 
serie permanente zegels. 
De zegels zijn anders dan 
we gewend waren van dit 
gebied. De voorstellingen 
op de zegels  contrasten 
van oost en west op elke 
zegel  zijn aantrekkelijk 
uitgevoerd door de kleur
rijke en moderne stijl. 
Vervaardiger van de ze
gels is de Nederlandse 
drukker Enschedé. 
Tegelijk met de zegels 
verschenen er ook drie 
gewone boekjes en een 
grootformaat boekje. Dit 
laatste bevat een velletje 
met de twaalf lage waar
den van de serie. De prijs 
van dit boekje bedraagt 
$21.80. 
De andere boekjes bevat
ten tienmaal $ 1.40 

De holue inhoud uan het Grocnlondsc kerstbockje. 

IN MEMORIAM WULF D. HORST 
In zijn woonplaats Hannover is begin september 
de boekjesdocumentalist Wulf D. Horst overleden. 
Diens fascinatie voor de postzegelboekjes begon 
al ruim dertig jaar geleden. Zijn werk bij een grote 
reisorganisatie bracht hem in tal van landen: een 
gang naar het postkantoor was vaste prik. Het 
was zijn wens om tot een echte wereldcatalogus 
voor postzegelboekjes te komen. De in het blad 
voor de Nederlandse vereniging Postaumaat ge
plaatste delen van de World Booklet Catalogue waren 
daartoe een prima aanzet. 
Een fatale ziekte heeft hem belet dit werk voort te 
zetten. Sinds zijn pensionering enkele jaren gele
den was hij doorlopend bezig met de postzegel
boekjes, met het documenteren van gegevens, het 
opsporen van nieuwe uitgiften, het maken van ge
degen jaaroverzichten, het schrijven van stukjes 
over boekjes voor tal van bladen, het adviseren 
van de catalogusmakers, kortom, het was zo on
geveer een/ullttme bezigheid. Zijn journalistieke 
werk was verre van oppervlakkig: het getuigde 
van degelijkheid en visie. 
Het was ook fijn Wulf als vriend te hebben. Vele 
jaren lang hadden we wekelijks telefonisch of 
schriftelijk contact. Ook zochten we elkaar 
geregeld op. Niet zelden bevatte mijn rubriek dan 
ook gegevens die hij op het spoor was gekomen. 
Het kan niet anders dan dat de boekjeswereld 
hem moet gaan missen... Walter de Rooij 

(brood), tienmaal $ 2.40 
(muziekinstrumenten) 
en tienmaal $ 3.00 (bo
ten). 

W^s ■■■'̂ f̂ 

De zĉ el uan $ 1.40 van Hong
kong oosters en uiesters brood, de 
diuersiteit uan het gebied. 

Jaargang 2003 
Op 10 mei van het ko
mend jaar wordt met een 
grootformaat boekje aan
dacht geschonken aan de 
opening van het Marine 
Life Centre in het Hoi Ha 
Wan Marine Park. Het is 
een initiatief van het We
reldnatuurfonds. De vel
letjes in het boekje zijn 
een gezamenlijke uitgifte 
met Canada Post. 
In oktober van het ko
mend jaar verschijnt er 
in een gezamenlijke uit
gifte met Zweden  een 

serie postzegels met af
beeldingen van watervo
gels. De zegels zijn ver
vaardigd door graveur 
Czeslaw Slania. Een 
grootformaat boekje be
geleidt de serie. 

Ierland 
Stompa 2002 
Ter gelegenheid van de 
nationale tentoonstelling 
Stampa 2002 (18 tot en 
met 20 oktober 2002) 
overdrukte het tentoon
stellingscomité, met toe
stemming van de Ierse 
post, het boekje met tien 
world UJidezegels met de 
tekst Stampa 2002 1820 
October RDS, Dublin. 

Jersey 
Luchtuaartgeschiedenis 
uan Jersey 
Een grootformaat boekje 
met zes verschillende ze
gels plus een miniatuur
velletje laat zien welke 
vliegtuigen Jersey in de 
vorige eeuw aandeden. 
De verschijningsdatum is 
21 januari. Tekst en fo
to's in het boekje belich
ten nog eens de mijlpalen 
in die periode en geven 
toelichting bij de zegels. 

Luxemburg 
Natur Muse'e 
Het op 14 september in 
Luxemburg verschenen 
boekje (zie de afbeelding 
bovenaan de volgende 
bladzijde) met closeups 
van dieren en planten 
spoort aan tot het bezoe
ken van het Natuurmuse
um met zijn tentoonstel
lingen en zijn educatieve 
en onderzoeksafdelin
gen. 
Het aardige van dit mu
seum is dat de voorwer
pen niet meer op weten
schappelijke disciplines 
zijn geordend, maar op 
de vragen waarmee de 
bezoeker zit: Wie ben ik? 
Waar bevind ik me? Waar 
kom ik vandaan? 
Op de acht zelfklevende 
Azegels (huidige waarde 
€0.45) zien we een stukje 
spar, een zwaluwstaart 
(vlinder), huislook en de 
sleedoorn en dat dan elk 
tweemaal. 
De verkoopprijs van het 
boekje is €3.35, omdat de 
post van Luxemburg de 
aardige gewoonte heeft 
het kopen van zegels in 
een boekje te belonen 
met een korting. Die kor
ting bedraagt in dit geval 
25 eurocent. 
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Kajt en inhoud van het Luxemburgse postzê elboekje. 

Man, Eiland 
Fotografie 
Het piepkleine eiland 
Man straalt een geheel ei
gen sfeer van rust uit en 
herbergt een grote ver
scheidenheid aan land
schappen en een rijkdom 
aan historische plekjes. 
De postdienst vroeg de 
bewoners foto's in te 
zenden die een karakte
ristiek beeld geven van 
het eiland. Uit de honder
den foto's werden er 
twintig geselecteerd. Het 
resultaat is te zien op de 
tien postzegels van 27 p. 
(30 augustus) en 23 p. (i 
oktober). 
Op I oktober verschenen 
deze postzegels ook in 
twee boekjes: het exem
plaar met de zegels van 
23 p. voor locale post en 
dat met de zegels van 
27 p. voor post naar het 
Verenigd Koninkrijk. 

Foto's van het eiland Man 

Polen 
Ciechano'iu 
Het postkantoor van de 
Poolse stad Ciechanów 
heeft sinds 199g eigen 
postzegelboekjes. Dat zal 
menige lezer van deze ru
briek inmiddels voldoen
de bekend zijn. Ze wor
den weliswaar in kleine 
oplagen gedrukt (dui
zend stuks steeds), maar 
intussen zijn het er al 
meer dan 130! 
Afgelopen maanden kon
den we er weer vijf note
ren: 
juli 2002: 
vijfmaal i.oo, wenszegel 
2001 (strandtafereel); 
juli 2002: 
vijfmaal i.oo, wenszegel 

2001 (bloemenpracht); 
14 augustus 2002: 
vijfmaal i.io, heiligdom 
Maria (Jaworzno); 
14 augustus 2002: 
vijfmaal 2.00, heiligdom 
Maria (Trabki Wielkie); 
14 aUßUStUS 2002: 
vijfmaal i.io, heiligdom 
Maria (Opole). 

Portugal 
Vogels 
Het duurde even voor het 
duidelijk was, maar Por
tugal heeft op 26 febru
ari, tegelijk met de serie, 
ook twee boekjes met vo-
gelzegels uitgebracht. 
Het ene bevat tien zegels 
van €0.28 (kuifl<oekoek) 
en het andere tien zegels 
van €0.54 (oehoe). 

Rusland 
Oude rijtuigen 
Van het in het vorige 
nummer gemelde Russi
sche boekje 'Oude rijtui
gen' blijken twee varian
ten te bestaan. Een klein 
boekje met een blokje van 
zes zegels en een groot
formaatboekje met het
zelfde blokje en een sou
venirvelletje. 

Helikopters 
Op 8 augustus kwam een 
serie postzegels uit met 
afbeeldingen van heli
kopters; dit ter gelegen
heid van de honderdste 
geboortedag van ontwer
per H.N. Kamov. Het 
naar hem genoemede be
drijf levert al vele jaren 
vele modellen helikop
ters. Een blokje van deze 
vijf zegels, samen met 
een vignet, vormen ook 
de inhoud van een post
zegelboekje. 

Trinidad & Tobago 
Ookhier meer boekjes 
Van de in het Caribisch 
gebied gelegen republiek 
Trinidad & Tobago bezat 
menig verzamelaar 
slechts één postzegel
boekje: het kerstboekje 
uit 1970. Uit de periode 
1925 tot 1935 zijn ook 

vier boekjes bekend, 
maar slechts weinigen 
bezitten ze. De catalogu
smakers van Stanley Gib
bons kennen er dan ook 
wijselijk geen waardering 
aan toe. 
Maar het gebied is voor 
de boekjesverzamelaar 
weer interessant gewor
den. Verscheen er op 25 
juli 2000 al een boekje 
met tien zegels van 75 c. 
(piratenstrand), op 27 
mei van dit jaar volgde 
een boekje met vijf zegels 
van $ i.oo (kolibrie). Er 
zouden inmiddels ook 
boekjes zijn met tien en 
twintig zegels van $ i.oo 
en een boekje met tien 
zegels van $ 3.75. 

Uncle Sam-speelgoedje, 
een presidentiële cam
pagnebadge uit 1888, een 
geweven boekenlegger 
uit 1893, 6en moderne 
waaier en een antiek 
stukje houtsnijwerk. 
De oplage zal aanzienlijk 
hoger worden dan het 
boekje uit 2000. Het 
nieuwe boekje komt ver
moedelijk uit in juni, wel
licht op de veertiende 
(Flag Day). 

Zuid-Afrika 
Boerenoorlog 
Het al maanden geleden 
door mij aangekondigde 
boekje 'Boerenoorlog 
1899-1902' lijkt nog 
steeds niet verschenen te 

Het boekje met de kolibrie 

Verenigde Staten 
Kerstzegel 
De oorspronkelijk voor 
2000 geplande Ameri
kaanse kerstzegel 'Ma
donna met Kind' van de 
Nederlandse schilder Jan 
Gossaert is inmiddels op 
10 oktober van dit jaar 
uitgekomen. Het uitstel 
van twee jaar werd ver
oorzaakt door een over
schot aan oude kerstze
gels (daardoor versche
nen er in 2000 in het ge
heel geen nieuwe kerst
zegels) en een jubileum 
van een museum in Phi
ladelphia (een werk van 
de Italiaanse schilder Lo
renzo Costa kreeg daar
door voorrang). 
De zegel van 37 c. is uit
sluitend verkrijgbaar in 
vouwboekjes van twintig 
stuks. 

Old Glory 
Voor komend jaar heeft 
de Amerikaanse post een 
grootformaatboekje ge
pland dat voorbeelden 
geeft van het gebruik van 
de Amerikaanse vlag bij 
andere - veelal eenmalig 
vervaardigde - producten. 
Het is het tweede Prestige 
Booklet na het onderzee-
botenboekje van 2000. 
Vijf zegels (twee velletjes 
met tien zegels van 47 c. 
vormen de postale in
houd) geven afbeeldin
gen van een gegraveerd 

zijn. De uitgiftedag had 
31 mei moeten zijn, maar 
ook met herdrukken van 
boekjes met permanente 
bloemenzegels neemt 
men het kennelijk niet zo 
nauw. 

Wereldcon/crentie 
De van 26 augustus tot 4 
september in de Gouden 
Stad (Johannesburg) ge
houden conferentie met 
tal van wereldleiders 
werd op 17 april van dit 
jaar voorafgegaan door 
een serie bijzondere 
postzegels. Op een latere 
datum, zo was de bedoe
ling, zouden deze zegels 
ook verkrijgbaar zijn in 
een boekje. Het zou dan 
gaan om een boekje met 
tien zelfldevende zegels 
met de vermelding Stan
dard Rate (R1.50). De ze
gels uit de serie zijn ge
gomd en hebben een wat 
groter formaat. Drukker 
is Enschedé. Ook deze 
boekjes zijn tot op dit 
moment (eind septem
ber) nog niet gesig
naleerd. 

Zuid-AJrikaansconJcrentieboekje. 

Zweden 
Ziüeden-Thailand 
Op een Zweedse postze
gel prijkt een oosters pa
leis: het fraai gewelfde 
Grand Palace in Bangkok 
is een van de twee the-

Konmklijke paleizen uan de mo
narchieën Thailand en Zweden. 

ma's m een gemeen
schappelijke Zweeds-
Thaise uitgifte. 
Op de andere zegel is het 
in sobere stijl uitgevoer
de koninklijk slot in 
Stockholm te bewonde
ren. 
De beide zegels kosten 
5 k. en zijn sinds 5 okto
ber verkrijgbaar in boek
jes van vier stuks. 

Motorsport 
De helden uit de wereld 
van de speedway (op ovale 
sintelbanen), enduro (race 
over verharde wegen èn 
speciale trajecten met pa
den en ongebaand ter-

Vicr van de acht zegels uit het 
Zujeedse postzê elboekje. 

rein), wegracen (snel
heidsrace over asfaltcir-
cuits), motorcross (op 
speciaal aangelegde heu
velachtige circuits met de 
nodige bochten) en trial 
(behendigheidswedstrij-
den) werden op 5 oktober 
filatelistisch geëerd met 
een boekje met daarin 
tweemaal vijf zegels. 
Op de zegels zijn een 
aantal succesvolle motor
coureurs te zien vanaf de 
jaren vijftig tot en met de 
huidige wereldkampioe
nen Tony Rickardsson en 
Anders Eriksson. 
Ook deze zegels zijn uit
sluitend in boekjes ver
krijgbaar. Ze bevatten 
acht zegels van 5 k. 



TEÜSTISCHE TRADITIE IN DEN HAAG: 
TZEGELBEURS ONDER DE BOOM 

; duivenflatsen en parkeerwachten werden getrotseerd 

Wat is er mooier dan op een 
prachtige locatie m het zonnetje 
te staan, met medeverzame
laars te praten en op jacht te 
gaan naar nieuw/e schatten voor 
je collectie? De grote kastanje
boom voor het Haagse Paleis 
Noordeinde vormde in de loop 
van de decennia de bakermat 
voor duizenden filatelisten, vele 
tientallen handelaren en diverse 
veilinghouders. Dezefilatelisti-
sche vrijmarkt is dan ook voor 
velen een bron van goede herin
neringen... 

Brom merwin keltjes 
Het zal zo'n vijfendertig jaar ge
leden zijn, dat ik als tienjarig 
jongetje voor het eerst met mijn 
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Sinds jaar en dag wordt in de residentie onder de grote 

kastanjeboom voor het Paleis Noordeinde op iedere 

woensdagmiddag een postzegelbeurs in de open lucht 

gehouden. De glorietijd van dit evenement ligt al vele 

jaren achter ons en daarom mijmeren de laatste trouwe 

bezoekers nogal eens over het verleden. Ze vragen zich af 

waarom de belangstelling van de huidige verzamelaars zo 

gering is. Paul van Beek ging op onderzoek uit. 

bank rondom de boom lag de 
koopw/aar uitgestald. Daarnaast 
gebruikten veel mannen de mo-

_, Een foto uit de oude doos het te ruilen of verkopen materiaal wordt kritisch onderzocht 

vader mee mocht naar de beurs 
onder de boom. Indertijd werd 
deze ook op zaterdag gehou
den. Op die bewuste zomerse 
zaterdagmiddag leken er wel 
honderden mensen onderen 
rond de reusachtige kastanje te 
bivakkeren. Op de grote witte 

torkap van hun auto of de zit
ting van hun brommer als etala
ge voor opengeslagen albums 
en insteekboeken. Menige So-
lex, Zündappof Kreidler werd 
zo omgetoverd tot een beschei
den postzegelwinkeltje. In een 
oude schooltas had ik mijn ei

gen postzegelboeken meegeno
men. Een leeg shagdoosje van 
Captain Grant, waarvan ik ook 
de bijgesloten scheepsplaatjes 
verzamelde, zou als kassa die
nen. Ik kwam in een nieuwe en 
wat mij betreft adembenemen
de wereld terecht, die behalve 
schaarse leeftijdgenoten en en
kele vrouwen volledig beheerst 
scheen te worden door oude en 
heel oude mannen. Hierbij 
dient aangetekend te worden, 
dat in de perceptie van een kind 
iemand van twintig jaar al be
hoorlijk oud is. 

Nippon 
Op de bank zat een wel héél 
oude man, die met zijn wandel
stok in mijn richting priemde: 
'Hé jongen, heb jij nog postze
gels van Nippon?' Ik keek hem 
een beetje geschrokken aan en 
wist niet goed hoe te reageren, 
'je weet zeker niet welk land dat 
is?' Ik schudde mijn hoofd. 'Dat 
is Japan en ik zoek de postze
gels van de bezetting van Ne-
derlands-lndië door de Jappen.' 
'Jappen?', herhaalde ik vragend 
en met een iel stemmetje. 'Zo 
noemden wij de Japanners in 
de oorlog, maar iaat nu maar 
eens zien wat je hebt.' Ik vond 
hem niet echt vriendelijk, maar 
kon niets anders bedenken dan 
hem mijn insteekboeken te 
overhandigen. De man viste er 
een paar postzegels van Indië 
uit, die een opdrukje in de vorm 
van een ankertje hadden. 'Kijk 
jongen, dat soort zegeltjes be
doel ik nu. Wat moet je er voor 
hebben?' Oei, dat was alweer 
een moeilijke vraag. 'Een kwart
je,' zei ik schoorvoetend. 'Een 
kwartje? Denk je misschien dat 
het geld op mijn rug groeit? 

Vijftien cent lijkt mij meer dan 
genoeg!' Ik keek snel om mij 
heen om te zien of mijn vader 
in de buurt was, maar tever
geefs. Ik moest mijn eigen 
boontjes doppen. De man keek 
mij streng aan en ik merkte dat 
mijn hoofd knikte. 'Hier dan,' 
zei de man. Hij had drie stui
vers opgescharreld en gaf ze 
aan mij. Enkele minuten later 
had ik mijn vader weer terugge
vonden. Ik opende mijn knuist 
en liet hem de stuivers zien. Pas 
nadat hij goedkeurend had ge
knikt liet ik ze in de kassa van 
Captain Grant verdwijnen. Mijn 
wangen gloeiden, want ik had 
zojuist de eerste zaak van mijn 
leven gedaan. 
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Helvetia 
Maar het kon die debuutmid
dag niet op! Tien minuten later 
was het weer raak. 'Wat kosten 
die Zwitsers?', vroeg een man 
met een alpinopetje, terwijl hij 
toch duidelijk naar een bladzij
de met postzegels van Helvetia 
keek. Ik besloot hem in de waan 
te laten. 'Een dubbeltje per stuk 
meneer!' De man knikte goed
keurend en haalde een pincet te 
voorschijn. Heel handig wipte 
hij een aantal blauwgekleurde 
postzegels uit het insteekboek. 
Dat het allemaal hoge waarden 
waren zou ik pas later leren. 

Onder de majestueuze postzegelboom is 
nauwelijks veranderd, de handel wèl 

Vooralsnog vond ik het een aar
dige man en hij kocht voor 
maar liefst twee gulden. De kas
sa begon zo zoetjesaan een 
schatkist te worden. Ik kreeg 
nog meer klanten en voelde mij 
als een vis in het water. Toen 
we een paar uur later met de 
witte Ford Anglia naar huis re
den had ik pas de gelegenheid 
om al het geld te tellen. De 
oogst bedroeg ruim vijf gulden. 
Ik was de koning te rijk. Het 
heeft enige tijd geduurd, voor
dat ik besefte dat voor dit luttele 
bedrag alle postzegels van eni
ge waarde uit mijn albums wa
ren verdwenen. Een vrijwillige 
bijdrage voor dé praktijkoplei
ding in de filatelie. 

Gemoedelijk 
Onder de boom ontmoette je 
mensen van allerlei slag. Verza
melaars met uiteenlopende in
teresses en van verschillende 
niveaus, waarbij nogal wat 
ambtenaren van hoog tot laag, 
die veelal gezegend waren met 
luxe lunchpauzes. Er waren ge
makkelijke kopers en krenten
kakkers, mensen die snel tevre
den waren en witte ravenzoe
kers. Er kwamen verzamelaars, 
vooral gepensioneerden, alleen 
voor een gezellig praatje, maar 
ook opsnijders met even dikke 
als doorzichtige verhalen over 
wat ze thuis allemaal ni'et had
den. Verder filatelisten die hun 
kennis wilden delen en anderen 

die daar nogal geheimzinnig 
overdeden: 'jij weet toch niet, 
waar wij naar kijken,' kreeg je 
dan te horen, als een boek met 
Engelse postzegels omhoog en 
tegen het licht werd gehouden, 
om te zien of er nog dure exem
plaren met fosforstrepen bij za
ten. Toch deden de meeste 'bo
mers' op een correcte manier 
zaken, al zaten er ook altijd wel 
een paar sjacheraars tussen 
waarvoor je moest uitkijken. 
Kortom: het was een afspiege
ling van de maatschappij, maar 
dan toegespitst op de filatelie. 
Het woord 'onthaasten' moest 
nog worden uitgevonden, maar 
was zeker van toepassing en 
bovenal hing er altijd een gezel



Ook fan 'vroeger' tweefiiatelisten begeifert zich comfortabel gezeten in het ruilverkeer 

lige en gemoedelijke sfeer rond 
de boom. Onenigheid was er 
bijna net zo zeldzaam als de 
blauwe Mauritius. Het parkeren 
van een auto kostte nog een 
kwartje per uur en de parkeer
wachter, die altijd langskwam 
met een enorm dienstriiwiel 
met zweefzadel aan de hand, 
was zo kwaad nog niet. Hij ver
zamelde zelf postzegels en 
maakte altijd eerst een rondje 
onder de boom, voordat hij met 
controleren begon. Iedereen 
had ruimschoots de tijd om zijn 
parkeermeter, voor het eerst en 
net laatst die middag, te vullen. 

Ongemak 
Naast alle voordelen van dit 
gratis toegankelijke evenement 
gebiedt de objectiviteit om te
vens melding te maken van en
kele ongemakken, waarmee de 
boombezoeker van tijd tot tijd 
geconfronteerd kon worden. 
Vocht is één van de aartsvijan
den van de postzegel en zodra 
de eerste druppels regen vielen, 
werden alle albums in sneltrein
vaart opgeborgen. Een klein 
buitje werd nog wel eens afge
wacht, maar als het echt door
regende kwam er abrupt een 
einde aan de bijeenkomst van 

die middag. Een andere bedrei
ging werd veroorzaakt door de 
aanwezigheid van nogal wat 
stadsduiven, die na het bijeen 
scharrelen van hun kostje, bij 
wijze van een variant op het 
Russische roulette, op onver
wachte momenten hun uit
werpselen uit de kastanjeboom 
naar beneden lieten vallen. Een 
flinke duivenflats kon de nodige 
schade aanrichten. Het leek wel 
of de beesten verstand van de 
materie hadden, want ze had
den het duidelijk gemunt op de 
duurdere exemplaren. Insteek-
boeken met dubbele vloeibla-
den en elastiekjes om ze vast te 
zetten, vonden gretig aftrek on
der de 'bomers', die hun koop
waar tegen de gevederde vijand 
wensten te beschermen. In de 
herfst konden vallende kastan
jes een pijnlijke bult veroorza
ken, als je een exemplaar op je 
hoofd kreeg. Brommerbezitters 
waren in deze periode in het 
voordeel, die hielden gewoon 
hun helm op. 

Dringende oproep 
Je zou kunnen stellen, dat een 
openluchtbeurs voor postze
gels niet meer van deze tijd is. 
Toch zijn er in diverse landen 

om ons heen voldoende flore
rende voorbeelden om deze 
misvatting succesvol te weer
leggen. Ga maar eens kijken in 
Parijs, je weet gewoon niet wat 
je ziet. Natuurlijk zal er met ons 
grilliger klimaat wat vaker spra
ke zijn van harde wind, neerslag 
of vorst. Geen probleem, dan 
wordt het evenement die week 
gewoon overgeslagen, je kunt 
anno 2002 niet verwachten dat 
er nog mensen zijn, die in een 
pak sneeuw van twintig centi
meter de filatelie willen beoefe
nen, zoals heel vroeger wel 
eens voorkwam. Er blijven per 
jaar gemiddeld veertig woens
dagen over, die acceptabele 
weersomstandigheden kennen. 
Ondanks de genoemde kleine 
nadelen heeft de beurs onder 
de boom in de loop der tijd zijn 
bestaansrecht aangetoond. Het 
evenement verdient daarom 
een eerlijke kans op een revival. 
Voor een luttel bedrag kan de 
gemeente Den Haag de filatelie 
ter wille zijn door inwoners, bin
nenlandse bezoekers en toeris
ten, door middel van meertalig 
bord in de nabijheid van de 
boom, op de hoogte te brengen 

van het bestaan van deze weke
lijkse postzegelbeurs. Het is 
waarschijnlijk de enige manier 
om de neergang van het aantal 
bezoekers, die nu al jaren duurt, 
te stoppen en het tij te keren. 
Zodra de belangstelling toe
neemt, en er onder de boom op 
filatelistisch gebied weer wat te 
beleven valt, zullen ongetwijfeld 
ook veel bezoekers uit net verle
den hun gezicht weer eens la
ten zien. Het is zeker niet uitge
sloten, dat de neerwaartse spi
raal op deze manier kan worden 
omgebogen in een opwaartse, 
zodat een traditioneel, sociaal 
en toeristisch filatelistisch ge
beuren voor komende genera
ties kan worden behouden. 
De beurs onder de boom wordt, 
als het weer het maar even toe
laat, iedere woensdagmiddag 
gehouden voor het Paleis aan 
net Noordeinde in Den Haag. 
Het evenement begint rond 
twaalf uur en duurt tot onge
veer half drie. 

Het Noordeinde is, ook vanaf 
het Centraal Station, goed be
reikbaar met diverse vormen 
van openbaar vervoer. 

Op deze klassieke opname is bet noi druk onder de boom - wanneer weer'^ 



D.O. Brouwer Philaielisl 
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 € l,05/£ 
Kanaaleilanden € 0,60/£ 
USA € 0,72/$ 
UNO NY € 0,35/$ 
Canada € 0,35/$ 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

België * Congo * Riuanda • Burundi * Katanga 
•n spcdol« oonbiMlIngan von vwsdiUland* londwi 

www.philagodu.be 
Jean-Paul Godu • B.P.10 • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 info@philagodu.be 

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

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

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

m wEummmmhL 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625 

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

SCANDINAVIË mj 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-^*^ 

GROENLAND-IJSLJ^ND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

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

PZn RON HERSCHEIT E-mall'pzhronh@bart.nl 

De Filatelie kluis! 
- afmeting 186x95x55 hxbxd 
- gewicht 305 kilo 
- geheel dubbelwandig en brandwerend 

volgens DIN 4102 
• Mauer kluisslot met dubbele baardsleutel 
- 12 massieve schoten aan 5 zijden 
- waardeberging tot € 45.000 
- indicatie waardeberging € 5.000 
- klasse SAFE III, slot VdS klasse il 
- sicherheitstufe B volgens VDIMA 
- kleur licht grijs RAL 9002 

Certificaat 
klasse SAFE III 

O 

auer kluisslot 
VdS klasse II 

3 verstelbare 12 massieve schoten 
legborden 

Geheel 
dubbelwandig Deuren 180 graden 

te openen 

Normaal € 1499 

Nu voor 

€1299 v% 

Inkl. BTW en gratis thuis bezorgd 

^UNTE 
SAFES 

Kelvinstraat 19 
7575 AS Oldenzaal 
Tel : 0541 -522315 / 06-51828094 
Fax:0541-522190 
Home-page : www.kluis.com 

http://www.philagodu.be
mailto:info@philagodu.be
mailto:vph-wph@zonnet.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.kluis.com


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

ZIJN DE NIEUWE PAKKETZEGELS 
POSTWAARDESTUKKEN? 

Persoonlijk verzamel ik 
al jaren de Nederlandse 
pakketzegels. Niet om
dat het postwaardestuk-
ken zouden zijn, maar 
omdat het een boeiend 
filatelistisch gebied is, 

dat bovendien nog niet 
door de commercie is 
ontdekt. 
Over de status van deze 
pakketzegels wordt ver
schillend gedacht. De re
dacteur van de rubriek 

AVG-zcflcI t/m 5 kilo met postcode en huis?uimmer van gead\issee\de 

*""'" *3SKM00870664* 

Gebruikte AVG-zege! t/m 5 kilo met los odrcsetiket. 

4»<,ost *3SKM01199777* 
qeqevpn* geailrciscefde 

*3SKM01199777* 
Ongebruikte AVG-zegel t/m 5 kilo met eraan uast het odresetikct. 

Venamelgebied Nederland 
bracht deze kwestie in 
september aan de orde 
(zie 'Filatelie' 2002/og, 
pagina 654). Hij stelt 
impliciet dat men een 
pakketzegel tot de post-
waardestukken kan reke
nen als op die zegel 
ruimte is voor adresgege
vens. Volgens die redene
ring zijn alle Europakket-
zegels (1998-2001) in elk 
geval postwaardestuk-
ken. In deze pakketze
gels voor buitenlandse 
bestemmingen zijn na
melijk frankering, gelei
debiljet en bewijs van ter-
postbezorging gecombi
neerd. Bij pakketzegels 
voor binnenlands ge
bruik is voor de adresse
ring een etiket gebruikt 
dat niet vastzit aan de ei
genlijke zegel, dus daar 
is geen sprake van post-
waardestukken. 

Bij de binnenlandse pak
ketzegels van het nieuw
ste type is er verschil tus
sen AVP-zegels (voor ge
wone zendingen) en 
AVG-zegels (voor zwaar
dere pakketten en zen
dingen met aanvullende 
diensten). Beide soorten 
zegels zijn voorzien van 
een los etiket voor de 
adressering. Maar bij de 
AVG-zegels is ook op de 
zegel zelf plaats vrijge
houden voor het vermel
den van postcode en 
huisnummer van de ge
adresseerde. Daardoor 
kan men ze rekenen tot 
de postwaardestukken. 

Ten slotte een vreemde 
variant. Bij een gedeelte 
van de nieuwe AVP-ze
gels t/m 5 kg is iets mis
gegaan in het productie
proces: het etiket voor de 
adressering kan niet ge
scheiden worden van de 
zegel. Strikt genomen 
zijn dit dus weer post
waardestukken... 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
In de afgelopen tijd ver
schenen in Argentinië de 
volgende postwaarde
stukken: 
- een voorgefrankeerde, 
voorgeadresseerde enve
lop voor deelname aan 
een brievenschrijfwed-
strijd; zegelbeeld 75 c. 

DE OOGST VAN AMPHILEX 2 0 0 2 

De meldingen deze maand zijn grotendeels verza
meld bij het rondkijken in de stands van postad-
ministraties op AMPHILEX 2002 in september. 
Het meeste werk, zowel in het zoeken als in het 
beschrijven van de stukken, werd hierbij gedaan 
door de heer J.W. Diesveld. Van hem kreeg ik ook 
veel van de afgebeelde stukken te leen. Hartelijk 
dank, Johan! 

'regenboog en munten' 
(4 februari 2002); 
- een identieke envelop, 
nu met het zegelbeeld 
$ I.- 'hoefijzer' (8 april 
2002); 
- een envelop ($ 1.25) met 
het thema 'herfstblade
ren'; minder gek dan het 
lijkt, als je bedenkt dat 
Argentinië op het zuide
lijk halfrond ligt (ig april 
2002); 
- een briefkaart ter gele
genheid van de zaligver
klaring van Moeder 
Maria del Transito Caba-
nillas (1821-1885) en Don 
Artemides Zatti (1880-
1951); in het zegelbeeld 
de koepel van de Sint Pie-
ter in Rome, illustraties 
onder meer portretten 
van de twee zaligver-
klaarden (ig april 2002); 
- een briefkaart gewijd 
aan Josemaria Escrivä de 
Balaguer (i902-ig75), 
stichter van de conserva-
tief-katholieke beweging 
Opus Dei; zegelbeeld 75 c. 

- een briefkaart gewijd 
aan Eva Perón (igig-
1952), actrice, presi
dentsvrouw en lieveling 
van het Argentijnse volk 
vanwege haar sociale be
wogenheid. Voor het ze
gelbeeld van deze kaart 
(75 c.) is een staatsiepor
tret gebruikt en links op 
de kaart staat een foto 
van 'Evita' die een toe
spraak houdt (27 juli 
2002); 
- een bijzonder fraaie se
rie van acht fotokaarten 
'Argentijnse landschap
pen' met als zegelbeeld 
de postzegels die in sep
tember beschreven wer
den in de rubriek 'Nieu
we Uitgiften'. 

\[. 
V 

'handen van de geestelij
ke', illustraties onder 
meer pelgrims op het 
Sint Pietersplein in Rome 
(2 mei 2002); 
- een envelop met het
zelfde onderwerp, maar 
met andere illustraties en 
een enigszins anders op
gemaakt zegelbeeld 
(75 c) , wel met de han
den van de geestelijke (2 
mei 2002); 

Op de beeldzijde van de 
kaarten staan de pano
ramafoto's van de zegels 
vergroot afgedrukt op 
een zwarte ondergrond 
(29 juni 2002). 

j Australië 
De Universiteit van Sidney 
werd gesticht in 1852 en 
telde in het eerste jaar één 
faculteit met drie profes-

t soren en dertig studen-



ten. In de loop van hon
derdvijftig jaar zijn die 
aantallen aanzienlijk toe
genomen: achttien facul
teiten, 40.000 studenten 
en bijna 6.000 medewer
kers. Op een Pre Stamped 
Enuelope, uitgegeven op i 
oktober 2002, zien we in 
het zegelbeeld (45 c.) het 
wapenschild van de uni
versiteit en hnks een foto
collage met gebouwen, 
studenten en universitaire 
plechtigheden. 

Het speciale aerogram ter 
gelegenheid van Kerst
mis verscheen dit jaar op 
I november en kost 
$0.78. Net als de kerst
zegels is het ontworpen 
door Tracie Grimwood. 

Kroatië 
Kroatië kwam met een 
speciale brieflcaart voor 
Amphilex 2002. Zegel
beeld bloem, als illustra
tie onder meer het ge
meentewapen van Am
sterdam met de spreuk 
Heldhaftig, Vastberaden, 
Barmhartig. 
Andere recente postwaar

uit de gezamenlijke uit
gifte met België (15 juli 
2 0 0 2 ) ; 

Litouwen 
Briefkaart met in het ze
gelbeeld (80 c.) de mine
raloog Ignotas Domeika 
(i8o2i88g) en als illus
tratie het naar hem ge
noemde, zeldzame mine
raal Domcikyt. Het be
hoort tot de groep arse
naten (koperarsenaat, 
CU3AS) en wordt gevon
den in Duitsland, Frank
rijk, Tsjechië, Chili en 
Iran. 
De afgebeelde steen 
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komt uit het geologisch 
museum in Rinkiniu. 

Luxemburg 
In Nederland is de inter
nationale antwoordcou

destukken van Kroatië: 
 briefkaart 'Port Betaald' 
met in het zegelbeeld en 
als illustratie foto's van 
de brug Dubrovnik in Rij
eka (II mei 2002); 
 briefkaart tentoonstel

pon (lAC) niet meer in 
gebruik, maar in de rest 
van de wereld is het een 
veelgebruikte manier om 
buitenlandse correspon
denten hun portokosten 
te vergoeden. 

g^ 

ling FilflKortnjk (België), 
met als zegelbeeld de 
kantpostzegel (3.50 k.) 

Alle postadministraties 
bestellen hun antwoord
coupons bij dezelfde 
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heb ik Slowaakse kaarten 
onder het verkeerde land 
beschreven. 

De Slowaakse Posterijen 
hebben een nieuwe stan
daardbriefkaart die ge
bruikt wordt voor gele
genheidsuitgiften. Het 
zegelbeeld van lo k. 
toont een schip op een ri
vier met op de achter
grond een kasteel op een 
heuveltop. Daarnaast 
wordt ook de briefkaart 
'postbode op fiets', 
5.50 k., nog gebruikt. 

De verkoopprijs van deze 
kaarten ligt meestal enke

drukkerij, die één basis
model drukt. Met behulp 
van een printer worden 
daar tegenwoordig de 
landcode, landsnaam en 
een barcode (achterzijde) 
op gedrukt. Als voor
beeld het nieuwe model 
lAC in de uitvoering voor 
Luxemburg. 

NieuwZeeland 
America's Cup is een Ame
rikaanse zeilwedstrijd die 
al zo'n honderdvijftig 
jaar bestaat en die tegen
woordig elke drie jaar ge
houden wordt. Het team 
van NieuwZeeland won 
de vorige editie en zal dus 
in 2003 als titelverdedi
ger aan de start verschij
nen. Vandaar de emissie 
America's Cup van 2 okto
ber 2002, die behalve drie 
postzegels ook drie voor
gefrankeerde maximum
kaarten omvat. 

Noorwegen 
Liefhebbers van royalty 
moeten beslist de set van 
vier grootformaatkaarten 
aanschaffen die vorig jaar 
in Noorwegen uitge
bracht werd. In het (Port 
Betaald) zegelbeeld staat 
een foto van het konink
lijke paleis in Oslo. 

ït ~~x^ 

De foto's op de beeldzij
de van de kaarten tonen 
respectievelijk koning 
Harald V en koningin 
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Sonja, kroonprins Haak
on en zijn vrouw (toen 
nog zijn verloofde) Met
teMarit, prinses Martha
Louise en ten slotte de 
eetzaal in het paleis. De 
oplage bedroeg 15.000 
stuks van elke kaart en de 
verkoopprijs tijdens Amp
hilex 2002 was €7.20. 

Portugal 
De StJustalift in Lis
sabon bestaat honderd 
jaar. Dat werd herdacht 
door middel van een 
briefkaart waarop in het 
zegelbeeld (€0.28) en 
links op de kaart de fraaie 
gietijzeren constructie te 
zien is (10 juli 200). 

Ie kronen boven de nomi
nale waarde. De kaarten 
zijn linksonder voorzien 
van een volgnummer. 

Kaart nummer 81 werd 
uitgebracht ter gelegen
heid van Amphilex 2002. 
Eerder dit jaar versehe

AMPHILEX 2001 
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nen kaarten met zegel
beeld 5.50 kof 10 k: 

Slowakije 
Vooraf: de naam Slouensko 
staat voor Slowakije, en 
niet voor Slovenië (Sloue
nija). In september 2002 

67. Europese kampioen
schappen FISTC/ wed
strijden voor aangespan
nen honden, Donovay 
2 0 0 2 : 



68. Paralympische Spelen 
in Salt Lake City 716 
maart 2002; 
69. tienjarig bestaan van 
de Slowaakse vereniging 
StGabriël voor christelij
ke filatelie; 
70. onbekend; 
71. onbekend; 
72. de onbedrukte versie 
van de nieuwe standaard
briefkaart; 
73. Middeleeuwse minia
tuur, deletter'S'; 
74. Slouensko 2002: dag van 
de postgeschiedenis; oude 
brief met lakstempel; 
75. SloDensko 2002: dag 
van Europa; de schutspa
tronen StCyrillus en St
Methodius plus beeld
merk van de tentoonstel
ling; 
76. Slouensko 2002: dag 
van jeugdfilatelie; jongen 
met pincet, postzegel en 
loep; 
77. Slouensko 2002: dag 
van de Olympische en 
sportfilatelie; ijshockey, 
Vladimir Dzurilla (1942

1995); 
78. SloDênsko 2002; dag 
van de Verenigde naties; 
VNgebouw en het beeld

merk van de United Na
tions Postal Administration 
(UNPA); 
79. Slouensko 2002: dag 
van de christelijke filate
lie; kruis, postzegels en 
het beeldmerk van de 
vereniging StGabriël; 
80. Slouensko 2002: dag 
van hetpostmuseum; 
brievenbus, brievenwe
ger en oude brieven. 

Tsjechië 
De briefkaart van 9 k. 
(cijfer, groen) werd voor 
Amphilex 2002 voorzien 
van een passende illus
tratie. Het was deelne
mende postadministra
ties niet toegestaan het 
tentoonstellingslogo te 
gebruiken, vandaar dat 
men in Tsjechië koos 
voor de molen als typisch 
Nederlands fenomeen. 

Een soortgelijke kaart 
voor de tentoonstelling 
PhilaKorea 2002 (211 au
gustus) toont jagende 
boogschutters te paard 
met jachthonden. 
Idem voor de 54ste inter
nationale postzegelbeurs 

in Rjccione (30 augustus
I september 2002); teke
ning van huis aan het wa
ter met een roeibootje. 

Twee kaarten uitgegeven 
in de aanloop naar post
zegeltentoonstelling 
Brno 2005, beide met in 
het zegelbeeld (4.40 k.) 
de Draak van Brno, 
stadswapen uit de veer
tiende eeuw: 
 afbeelding druiven
oogst, afkomstig van 
houtsnijwerk uit 1604 (19 
juni 2002); 
 afbeelding druivenper
sen met de voeten, hout
snede uit een brevier uit 
1356 (19 juni 2002). 

Briefkaart met in het ze
gelbeeld (5.40 k.) pas
toor Josef Toufar (1902
1950), slachtoffer van an
tireligieuze acties. Illus
tratie; symbolische voor
stelling van een bewe
gend kruis en een afbeel
ding van de kerk van Ci
host (19 juni 2002). 

Vaticaan 
De Algemene Vergade

AA>. 

AfeROUHAMMfe 

ring van de Verenigde 
Naties heeft 2002 uitge
roepen tot het Internatio
naal Jaar van de Bergen. 
De Vaticaanse posterijen 
hebben dat thema uitge
werkt op een luchtpost
blad (€0.77) meteen 
symbolisch zegelbeeld. 
Omdat paus Johannes 
Paulus bekend staat als 
een groot liefhebber van 
berggebieden, staat hij 
op de voorzijde van het 
luchtpostblad afgebeeld. 
De foto toont Zijne Hei
ligheid in de bergen, ont
spannen leunend op een 
wandelstok, meteen 
sportief jack over zijn ge
waad en een witte pet op 

het hoofd (26 september 
2002). 

Op dezelfde datum ver
scheen een serie van vijf 
voorgefrankeerde prent
briefkaarten ter gelegen
heid van het 150jarig be
staan van de Pauselijke 
Commissie voor gewijde 
Archeologie. Ze hebben 
alle als zegelbeeld 
(€0.53) een afbeelding 
van het fresco 'Onze Lie
ve Vrouw met de profeet' 
uit de catacomben van 
Priscilla. Op de beeldzij
den van de kaarten ziet 
men christelijke kunst
schatten uit verschillende 
Romeinse catacomben. 
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LUFTHANSA 
Het is al weer lange tijd 
geleden dat we iets van 
de Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
hoorden. De maatschap
pij vliegt sinds 5 oktober 
van dit jaar meteen toe
stel van het type A320 
van Frankfurt naar Leip
zigHalle [afbeelding i] . 

CONCORDE 
Op talloze manieren 
wordt geprobeerd ons 
niet te laten vergeten wat 
er op II september 2001 
is gebeurd. Ook het su
personisch verkeersvlieg
tuig Concorde wordt daar

iO 

voor ingezet. Nog niet zo 
lang geleden kwamen er 
stukken binnen van een 
herdenkingsvlucht met 
een toestel van Air France 
naar New York (5 novem
ber 2001, afbeelding 2) 
en van een vlucht met een 
toestel van British Airways 
(7 november 2001) van 
Londen naar New York 
[afbeelding 3]. 
Dat de Concorde nog 
steeds in staat is Mach2 
te halen is nog eens ge
documenteerd met be
hulp van een envelop die 
op 29 juni van dit jaar 
werd uitgegeven [afbeel
ding 4]. 

ENVELOPPEN DAG VAN DE AEROFILATELIE 

Ter gelegenheid van de 
41ste Dag van de Aerofi
latelie ('75 Jaar Post
duif') op 26 en 27 okto
ber jl. werden twee spe
ciale enveloppen uitge
geven. Het is nog mo

gelijk om in het bezit te 
komen van deze con
verts. Informatie hier
over vindt u in de ru
briek 'Uit de wereld van 
de filatelie', elders in 
dit nummer. 

^^^^^JLmil^,,^^ 



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) 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

'U&VÄ 

Houdt op 20 en 21 december 2002 
haar 123® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fHatelistische 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 MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 
(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 

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

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

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

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

mailto:bpv@iae.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


AMERIKAANS VOORBEELD (NOG) 
NIET DOOR TPGPOST GEVOLGD 

Thema ̂ journalistiek^ in Nederland onderbelicht, maar toch,,. 

De vier vrouw/elijke journalisten 
die op 16 september van dit jaar 
van de Amerikaanse posterijen 
de hoogst denkbare filatelisti 
sehe accolade kregen aan ieder 
van hen werd een postzegel ge
wijd zijn Nellie Bly, Marguerite 
Higgins, Ethel L Payne en Ida 
M Tarbell De vier vrouwen ver 
richtten hun journalistieke ar 
beid elk op hun eigen wijze en 
ook m verschillende tijdperken, 
maar ze hadden een ding ge
meen ze moesten hun werk 
doen m een omgeving die werd 
gedomineerd door mannen 

Indrukwekkend kwartet 
Nelly Bly (1864 1922) van de 
New Yorkse krant The World 
schuwde gevaarlijk of sensatio 
neel verslaggeverswerk niet Tot 
haar wapenfeiten behoort een 

'Het zijn zegels die helemaal in de traditie van ons land 

passen,' zei een woordvoerster van de USPS, de 

Amerikaanse posterijen, op 16 september j l . 'Want deze 

postzegels eren vier onafhankelijke en creatieve 

persoonlijkheden.' De USPSzegsvrouwe doelde op het 

kwartet postzegels dat die dag uitkwam: vier zegels 

waarop de portretten van invloedrijke, vrouwelijke 

journalisten te zien zijn. Een opmerkelijk emissie, die ook 

in journalistiek Nederland niet onopgemerkt is gebleven. 

verslag van een reis om de we schreef ook kritische reporta 
reld m 72 dagen, waarbij ze on ges, zoals een verslag over de 
der andere van trams, riksjas en erbarmelijke levensomstandig 
burros gebruik maakte, maar ze heden van patiënten m een psy

r^~\ 1 f^zvr ■ 

De vter Amenkaanse zegels met portretten 
van invloedrijke vrouwelijke journalisten 

chiatrische inrichting 
Oorlogscorrespondente Mar 
guerite Higgins (1920 1966) ver 
sloeg voor de New York Herald 
Tribune de bevrijding van het 
concentratiekamp Dachau 
(1945) het proces van Neuren
berg en de blokkade van Berlijn 
Toen ze zich bi) het uitbreken 
van de oorlog m Korea m de 
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Zeventien Nederlandse zegels met een journalistieke connectie 



frontlinies begaf werd ze door 
de plaatselijke bevelhebber te
ruggestuurd - 'vrouwen horen 
hier niet thuis' - maar dankzij 
de interventie van generaal 
Douglas MacArthur werd die 
order weer ingetrokken. 
Ethel L Payne (1911-1991) - bij
genaamd de First Lady of the 
Black Press - werkte voor de 
Afro-Amerikaanse krant de Def-
erideren had bijzondere belang
stelling voor onderwerpen die 
met het Amerikaanse systeem 
van de rassenscheiding te ma-

'DE JOURNAIIST' ZOEKT 
ZEGEIRIJPE JOURNALISTEN 

DeJournalist, vaktijdschrift voor 
journalistiek (27 september 
2002) roept in de rubriek 'Ons 
Soort Mensen' lezers van het 
blad op, suggesties te doen 
voor een 'journalistiek getinte' 
Nederlandse postzegel. De 
schrijver van de rubriek, Frans 
Oremus, vraagt om namen van 
'boegbeelden van de journalis
tiek die in aanmerking komen 
voor verzegeling' en merkt op 
dat TPGPost als voorwaarde 
stelt dat de te portretteren per
soon overleden moet zijn. Hij 
doet zelf een voorzet: 'Martin 

ken hadden. Ze waagde het de 
Amerikaanse president Dwight 
Eisenhower te vragen wanneer 
er een eind zou komen 
aan het gescheiden 
openbaar vervoer voor 
zwarten en blanken. De 
nogal narrige reactie 
van de president haal
de alle kranten, wat er 
voor zorgde dat het on
derwerp meteen op na
tionaal niveau verhit 
werd bediscussieerd. 
De naam van Ida 
M. Tarhell (1857-1944) 
is onverbrekelijk ver
bonden aan de door haar ge
schreven artikelenreeks in Mc-
Clure's Magazine over de Stan
dard Oil Company en de praktij
ken die John D. Rockefeller er 
op na hield om de olie-industrie 
in zijn greep te houden. Haar 
bijdragen, die van 1902 tot 1904 
werden gepubliceerd, zorgden 
er voor dat de Amerikaanse re
gering maatregelen nam en 
Standard Oil werd opgesplitst. 

En Nederland dan? 
Met enige afgunst is in de jour
nalistieke wereld kennis geno
men van de voortvarendheid 
waarmee de Amerikaanse pos
terijen vier journalisten - en dan 
ook nog eens vrouwelijke jour
nalisten - op postzegels heeft 
afgebeeld. Het vaktijdschrift 
over journalistiek De journalist, 
dat mede wordt uitgegeven 
door de Nederlandse Vereni
ging van journalisten NVJ, is in 
het nummer van 6 september j l . 
op zoek naar Nederlandse post

zegels met portretten van jour
nalisten. Helaas, die zijn er niet, 
laat staan dat er zegels zijn met 
vrouwelijke journalisten. De 
journalist deed navraag bij de af 
deling Mediavoorlichting van 
TPG Post en dat leverde een re
actie op van een voorlichtster 
die meedeelde dat er'[..] voor 
zover ik weet nooit journalisten 
op Nederlandse postzegels zijn 
verschenen'. 
Maar daar gaat de ongetwijfeld 
goedbedoelende persvoorlicht
ster toch de fout in, al kunnen 

van Amerongen misschien?' 
Als er reacties bij de redactie 
van De journalist binnenkomen 
zal 'Filatelie' - zo hebben we 
met onze collega's in Amster
dam afgesproken - die aan u 
doorgeven. En niets weerhoudt 
u er uiteraard van om als lezer 
van dit blad ook een suggestie 
te doen en dat dan onder de
zelfde voorwaarden: het moet 
gaan om een overleden persoon 
die als journalist van bijzondere 
betekenis is geweest. Stuur uw 
suggesties aan dit adres: 
Redactie Filatelie 
betreft 'Journalisten' 
Klipper 2 
1276 BP Huizen. 

we het haar natuurlijk niet kwa
lijk nemen dat ze niet alle ruim 
2.100 postzegels kent die sinds 

De redactie van 'Het Volk' in vergadering bijeen, in het 
midden hoofdredacteur Pieterjelies Troelstra 

1852 in ons land zijn versche
nen. Want al heeft de Neder
landse PTT in die anderhalve 
eeuw niet veel aandacht gehad 
voor het thema 'journalistiek', 
het is toch ook weer niet zo dat 
alle zegels die de landsnaam 
'Nederland' dragen van journa
listieke connecties zijn ge
speend. Al was het maar omdat 
de oorlogscorrespondent van 
de London Morning Post, Wins
ton Churchill, in 1980 op een 
Europapostzegel werd vereeu
wigd. Maar dat was een buiten
lander, net als de eveneens ver
eeuwigde Kuifje, die zijn strip-
carrière immers begon als aler
te verslaggever van Le Petit 
Vingtiéme. 

Politici troef 
Zijn er behalve een Engelsman 
en een Belg ook Nederlanders 
die op de een of andere manier 
een band met de journalistiek 
hadden en postzegelroem ge
nieten? Die zijn er zeker. We 

doen een greep. 
De staatsman Abraham Kuijper 
(1837-1920) - die bekend werd 
onder de naam Kuyper, maar 
nog bekender als 'Abraham de 
Geweldige' -was bijvoorbeeld 
hoofdredacteur van het in 1872 
opgerichte antirevolutionaire 
dagblad De Standaard. Herman 
Schaepman (1844-1903) was 
niet alleen dichter, redenaar, se
minarieprofessor en politicus, 
maar maakte ook deel uit van 
de hoofdredactie van De Tijd, 
schreef voor het Friese dagblad 
Ons Noorden en verleende v i j f 
tien jaar lang zijn medewerking 
aan de 'katholiek-democrati
sche' krant Het Centrum. 
Of neem de historicus en politi
cus Guillaume Groen van Prin-
sterer (1801-1876), die van 1850 
tot 1855 bijdragen schreef voor 
zijn eigen dagblad, De Neder
lander. Ook van de bestuurder 
en politicus PieterOud (i885-
1968) kan worden gezegd dat 
hij journalistiek werk verrichtte; 
hij was immers hoofdredacteur 
van De Vrijzinnig-Democraat. De 
Friese dichter en politicus Pie
terjelies Troelstra redigeerde in 
het kader van de socialistische 
propaganda het blad De Baan
breker en was later hoofdredac
teurvan het partijblad van de 
SDAP, Het Volk. 

Nog meer journalisten 
Bij de hiervoor genoemde voor
beelden gaat het in alle gevallen 
om politici. Maar er zijn beslist 
ook namen te noemen van 
mensen die niet zo nauw met 
het politiek bedrijf verbonden 
zijn, journalistiek werk deden 
èn op een Nederlandse postze
gel vereeuwigd werden. Zo is 
daar de schrijver Simon Vest
dijk (1898-1971), die van 1949 
tot 1953 vast medewerker van 
het Algemeen Handelsblad) was 
en die van 1956 tot 1963 een 
groot aantal muziekrecensies 
schreef voor Het Vaderland en 
De Croene Amsterdammer. We 
kunnen ook wijzen op Vestdijks 
collega-schrijver Herman 
Heiiermans (1864-1924), die 
onder het pseudoniem Samuel 

Falkland van 1894 tot 1896 
'schetsjes' schreef voor De Tele
graaf. Aansluitend, van 1896 tot 
1917, verschenen deze 'Falk-
landjes' in het Algemeen Han
delsblad) . 
De jurist Eduard Meijers (1880-
1954) was van 1906 tot 1911 re
dacteurvan het Sociaal Week
blad en - we maken nu een flin
ke sprong in de tijd - de cabare
tier Freek de Jonge kennen we 
mede als columnist van Het Pa
rool. 

Vrouw en allochtoon 
Nog niet voldoende? Inder
daad, bij de vier journalisten die 
de Amerikaanse PTT nu eert 
gaat het om vrouwen, terwijl we 
hiervoor alleen maar mannen 
de revue hebben zien passeren. 
Dan wijzen we op Annie M.G. 
Schmidt. Haar portret stond op 
het dit jaar verschenen Provin-
ciezegelvelletje, gewijd aan Zee
land. Annie was aan het eind 
van de jaren veertig van de vori
ge eeuw plus een flink deel van 
de daarop volgende jaren vijftig 
werkzaam bij Het Parool, aan
vankelijk als medewerkster do
cumentatie en later als redactri
ce. Een echt overtuigend voor
beeld is dit echter ook weer 
niet, want Annies foto staat im
mers niet op de zegel zelf, maar 
op een aanhangseltje dat geen 
frankeergeldigheid bezit. 
Maar als het - zoals bij Ethel 
Payne - om een vertegenwoor
diger van een minderheidsgroe
pering gaat zit TPG Post weer 
goed, want Nederland kan im
mers bogen op een postzegel 
met een afbeelding van een al
lochtone journalist: We doelen 
hier op Sjimmie, de onafschei
delijke kompaan van Sjors van 
de Rebellenclub. Het tweetal 
was - zo blijkt uit hun getekende 
avonturen - in 1964 korte tijd in 
dienst van de in Minnesousa 
gevestigde krant Het Nieuws
blad en scheurde, driftig op 
zoek naar nieuws, fanatiek rond 
in een groene zeepkistauto, het
zelfde vervoermiddel dat te zien 
is op een Nederlandse postze
gel uit 2000! 

Twee sympathieke journalisten 
die het ook tot een postzegel 
wisten te schoppen de stripfigu
ren Sjors en Sjimmie, getekend 
door Frans Piet 
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BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 

Als de bladeren vallen 
Terwijl deze bijdrage aan 
'Filatelie' wordt geschre
ven, dwarrelen buiten de 
bladeren van de bomen. 
Ik zal straks de schrijf
machine laten rusten om 
met de bezem het tuin
pad weer begaanbaar te 
maken. Het weerbericht 
heb ik daarvoor niet no
dig, maar dat neemt niet 
weg dat de meteorologie 
een belangrijke rol in het 
leven van veel mensen 
speelt. American Philate
list van juli jl. heeft eens 
nagegaan of die weten
schap ook op postzegels 
wordt behandeld  van de 
bliksemschichten die de 
Griekse god Zeus naar de 
aarde stuurde tot aan het 
moderne instrumentari
um dat de hedendaagse 
meteoroloog tot zijn be
schikking heeft. 

De laatste oorlog 
In drie opeenvolgende 
nummers heeft Die Brief
marke uit Oostenrijk heel 
watwetenswaardigs te 
melden. Onder de titel 
OesterrexchUngarns letzter 
Kne^ begint een serie ar
tikelen over de veldpost 
in de oude dubbelmonar

chie, te beginnen met een 
overzicht van de portvrij
dom voor de strijdkrach
ten. Het augustusnum
mer vervolgt met onder 
andere illustraties van 
het gebruik van die gra
fisch zo fraaie veldpost
zegels met het portret 
van de oude keizer en die 
van zijn opvolger Karl. 
En in september kwam 
daarbij nog een artikel 
over oude automobielen 
en motorfietsen op post
zegels en in poststem
pels. 
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Ook in'Die Briefmarke'.. oude 
auto's en motorrijuiielen 
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Veldpost.. .aan bod in Oostenrijkse Bondsblad 'Die Briefmarke'. 

Klein maar dapper [i] 
Over hetzelfde thema 
maar dan in het bijzon
der over tweewielers 
heeft ook het Franse 
Echo de la Timbrologie 
van september een arti
kel. Hier presenteert de 
redactie weer andere illu
straties, zoals frankeer
machinestempels van 
Honda en Peugeot. De Echo 
bevat ook een beschrij
ving van het UPUlid San 
Marino, een republiek 
met een oppervlakte van 
slechts 6i vierkante kilo
meter waarvan de bijna 
27.000 inwoners de be
schikking hebben over 
tien postkantoren. De 
150 Sanmarinese post
ambtenaren behandelen 
jaarlijks ongeveer een 
miljoen poststukken. 
Met gemiddeld zestig 
nieuwe zegels per jaar 
voorziet de post de eigen 
bewoners (maar nog veel 
meer de verzamelaars van 
de gehele wereld) van 
postale nieuwtjes die 
veelal mooi verzorgd 
zijn. 

Klein maar dapper [2] 
Het Franse Timbres Ma
gazine (ook van septem
ber) zoekt het meer in het 
noorden meteen histo
risch overzicht van de on
der Deense invloed 
staande, maar autonoom 
opererende eilanden
groep die wij de Faeröer 
noemen, maar die tegen
woordig onder de naam 
¥0ro\jar bekend staat. 

Klem maar dapper. dePTTuan 
de Faeroer zorgt uoor een beschei
den en uitstekend uerzorgdjilate
listisch emissieprogramma 

Ook dit kleine land, met 
zo'n 50.000 inwoners, 
geeft een betrekkelijk be
scheiden aantal postze
gels uit die het aanzien 

waard zijn. Dankzij een 
voortreffelijk georgani
seerde filatelistische 
dienst kopen verzame
laars uit de gehele wereld 
een veelvoud van het aan
tal postzegels dat de ei
gen bewoners op de post 
plakken. 

Hongarije's interbellum 
Het Engelse postzegel
blad Gibbons Stamp 
Monthly richt de aan
dacht op de Hongaarse 
post in de periode tussen 
de twee wereldoorlogen, 
toen Hongarije formeel 
nog een koninkrijk was 
(en dat ook op zijn post
zegels vermeldde) maar 
bij gebrek aan een vorst 
een admiraal (zonder 
vloot) als een soort stad
houder de functie van 
staatshoofd liet vervul
len. 

Hongarije: ...bewogenpostale 
geschiedenis... 

De periode 19181919, 
toen het land door de 
communisten als een ra
denrepubliek werd gere
geerd, mag niet geheel 
buiten beschouwing blij
ven. De naoorlogse infla
tie liet ook Hongarije niet 
onberoerd, getuige post
zegels met nominale 
waarden van duizenden 
kronen. 

Klein maar dapper [3] 
Het derde kleine land 
waarvan we kunnen mel
den dat het in de belang
stelling staat is Luxem
burg. Het groothertog
dom is weliswaar ruim 
veertig maal zo groot als 
San Marino, maar met 
436.000 inwoners (waar
van bijna een kwart bui
tenlanders) zou je het 
toch een klein land kun
nen noemen. Zo niet de 
Deutsche Briefmarken
Zeitung: die spreekt van 
een filatelistische groot
macht. Niet geheel ten 

onrechte, want behalve 
dat de hoofdstad Luxem
burg al eeuwen geleden 
een Europees handels
centrum was op het 
kruispunt van belangrijke 
wegen (niet alleen van 
noord naar zuid, maar 
ook van West naar Oost
Europa) is Luxemburg nu 
ook een financieel mid
delpunt. 

Luxemburg, onder andere zegels 
met een  letterlijk  uiat kaal por
tret uan koning Willem III . 

Aanleiding voor de be
langstelling is het feit dat 
150 jaar geleden de eerste 
postzegels van het land 
verschenen, die het por
tret tonen van de toenma
lige grootvorst Guillaume, 
die wij beter kennen als 
onze koning Willem III. 
De DBZ van 2 augustus 
brengt de staatkundige 
geschiedenis van het land 
op postzegels in beeld 
Gibbons Stamp Magazi
ne graaft wat dieper en 
verklaart hoe het land 
vanaf de vroege Middel
eeuwen telkens weer an
dere heersers heeft ge
had, hoe de scheiding 
tussen Belgisch Luxem
burg en het groothertog
dom in 183g tot stand 
kwam (toen de Belgen 
dat stuk ruilden voor de 
door hen bezette delen 
van ons tegenwoordige 
ZuidLimburg) en hoe 
Luxemburg altijd gewor
steld heeft met drie offi
ciële talen (Frans, Duits 
en Nederlands) en het ei
gen Letzebur̂ s dat elemen
ten van deze drie talen 
bevat Die taalproblemen 
blijken ook uit de ver
schillende voorfilatelis
tische poststempels die 
het land heeft gehad. Zo 
wordt nog vermeld dat de 
eerste Luxemburgse 
postzegels het werk wa
ren van de graveur Jac
ques Wiener, die ook de 



hand had in de eerste Ne
derlandse en Belgische 
postzegels. Met dit ver
schil dat Wiener koning
grootvorst Willem op de 
Luxemburgse zegels van 
rechts naar links liet kij
ken, terwijl een wat ou
der ogende versie van 
diezelfde Willem bij ons 
in hetzelfde jaar en profil 
van links naar rechts kijkt 
- met een opmerkelijk 
grotere hoeveelheid haar 
en een forsere baard! 

Sporen van de Paus 
Het ziet er niet naar uit 
dat de Paus na zijn recen
te tochten over de wereld 
nog veel op reis zal gaan. 
Met die enigszins wee
moedige gedachte heeft 
het Duitse Bondsblad 
Philatelie nog eens de 
postale weerslag van de 
vele bezoeken die de 
kerkvorst vanaf 1980 aan 
Duitse steden heeft ge
bracht in kaart gebracht. 
Niet minder dan achttien 
bijzondere stempels heb
ben de twee rondreizen 
van Johannes Paulus II 
door Duitsland opgele
verd; die worden in het 
blad gedetailleerd be
schreven. 

Zoek ze alle 536! 
Uit Amerika bericht 
Linn's Stamp News van 
28 augustus dat onder 
het motto 'Zo grootvader, 
zo kleinzoon' de 36-jari-
ge Erik Lindbergh de his
torische vlucht van Char
les Lindbergh van 1927 
over de Atlantische Oce
aan met een eenmotorig 
vliegtuig (genaamd The 
New Spint qfSt. Louis) 
heeft overgedaan. 

grootvader die destijds in 
Amerika en Frankrijk 
kreeg) heeft hij ook nog 
niet. Linn's, altijd bezig 
om nieuwe verzamelaars 
voor de filatelie te win
nen, komt nu met het 
voorstel om van ieder 
land dat postzegels uit
geeft of heeft uitgegeven 
een echt gelopen brief of 
briefl<aart bijeen te bren
gen.Volgens het blad, dat 
er de verschillende cata
logi op heeft nagekeken, 
zijn er dat 536, waarvan 
er 269 nog steeds postaal 
bestaan. HANSGABRJELS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Boeiend treffen 
Een ontmoeting die twee
honderd jaar geleden 
plaatshad - die tussen de 
schepen van de gezag
voerders Baudin en Fin
ders - was aanleiding 
voor een gezamenlijke 
postzegeluitgifte van 
Frankrijk en Australië. 

van de deelstaten van het 
Gemenebest Australië 
(1900) illustreren. 

Waterschade 
Dat in 1952 het vracht
schip Flying Enterprise na 
een dagenlange strijd in 
de golven ten onder ging 
is menigeen al lang weer 
vergeten. Dat er aan die 
ondergang ook een fila-
telistisch kantje zat, 
wordt duidelijk gemaakt 

De hevige slagzij makende 'Flying 
Enterprise'ging op lojanuari 
1952 ten onder. 

Een paar apart- Baudin (links) en Finders. 

Of deze rencontre vredelie
vend dan wel oorlogs
zuchtig was, daar zet de 

Lindberghs 'Spint ojSt. Louis' werd zeijs afgebeeld op een Fronse 
luchtpostzegel 

Hij nam honderd spe
ciaal daarvoor gemaakte 
enveloppen mee, maar 
omdat daarvoor geen toe
stemming van de Ameri
kaanse posterijen was 
verkregen hebben die 
geen enkele filatelisti-
sche waarde. Een eigen 
postzegel (zoals zijn 

schrijver in het maand
blad ZHPV van de Zuid-
Hollandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars zo zijn vraagtekens 
bij. Maar na die vraagte
kens verhaalt hij verder, 
en hij gebruikt daarbij 
veel zegels die de interes
sante totstandkoming 

in Hertogpost, blad van 
de 's-Hertogenbossche 
Filatelistenvereniging 
(veertiende jaargang 
nummer 7). 

De lading van het schip 
bestond niet uitsluitend 
uit ijzer en koffie. De 
New-Yorkse postzegel
handelaar Martin Sellin-
ger had namelijk de ge
hele oplage (een miljoen 
series) van postzegels 
besteld die waren 
gedrukt ter herdenking 
van Bach's tweehonderdste 
sterfdag en u raadt het al 
- ook die waren aan 
boord van de Flying 
Enterprise. 

Afwezige keizer 
Alweer Duitsland! Het 
septembernummer van 
Onder de loupe 
genomen, het maand
blad van de postzegelver
eniging Haarlemmer
meer, maakt ons op
merkzaam op het feit dat 
er in de gehele Duitse 

keizerrijkperiode, die 
toch van 1871 tot 1914 
loopt, niet één postzegel 
verscheen met een af
beelding van de keizer. 

^ - ' - ^ V - ' ^ ' 

Het ku;am er nooit uan een Duit
se postzegel met het portret uan 
keizer Wilhelm IL 

Dat werd veroorzaakt 
door het feit dat de tot 
het keizerrijk behorende 
koninkrijken Beieren en 
Württemberg tot 1902 
hun eigen postzegels ble
ven uitgeven met daarop 
de beeltenis van de res
pectievelijke koningen. 
Als op de Rijkspostzegels 
de keizer zou zijn afge
beeld, had dat de autori
teit van de deelstaatvor-
sten kunnen aantasten. 

Belastinggeboorte 
Toen Willem de Verove
raar in het jaar 1086 alle 
aardse bezittingen (waar
onder ook het vee en het 
aantal horigen) liet 
registreren, was dat het 
begin van een georgani
seerde belastingheffing. 
De registratie van deze 
bezittingen werd vast
gelegd in het zogenaamde 
Domesday Book. 
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Fragment uit het uroegstejiscale 
naslagujerk, het Domesday Book. 

De Gooise Phila, het or
gaan van de NVPV afde
ling Gooi- en Eemland 
(september 2002) herin
nert aan dit feit en vertelt 
daarover aan de hand van 
de in 1986 uitgegeven ze
gels van Groot-Brittan-
nië. 

1800 meter glas 
In het septembernummer 
van Hoornblazer, het or
gaan van de Zaanse Post
zegelvereniging 'De Post
hoorn', staat een artikel 
met bijzonderheden over 

de zogenoemde Goudse 
Glazen. 
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'De Posthoorn'; aandacht uoor de 
Jameuze 'Goudse Glazen' 

Het zal menigeen niet be
kend zijn dat de werkte-
keningen van deze in de 
zestiende eeuw vervaar
digde ramen van ge
brandschilderd glas op 
ware grootte achter el
kaar gelegd een lengte 
omvatten van maar liefst 
1.8 kilometer! 

Ijzersterk artikel 
In Thema, het tijdschrift 
voor thematische filate
lie, staat altijd wel een ar
tikel dat boeiend is voor 
elke postzegelverzame
laar. Dat is ook weer het 
geval in nummer 4 van de 
vijfdende jaargang. Ik 
doel op het artikel Staal -
ijzersterk. 
Dat er een duidelijk ver
schil bestaat tussen staal 

Cinderella op het thema 'IJzer'. 

en ijzer wordt duidelijk 
gemaakt aan de hand van 
meer dan vijfentwindg 
postzegelafbeeldingen. 
De gehele geschiedenis, 
die zo'n 2000 jaar voor 
Christus begon, toten 
met de huidige proces
techniek wordt uitvoerig 
behandeld. 

Dobberende kluizen 
Drijvende brandkasten 
spreken tot de verheel-



ding van de verzamelaars 
door de hoge prijzen van 
de bijbehorende brand-
kastzegels. Op die be
langstelling speelt 
Alphapost, het orgaan 
van afdeling Alphen aan 
den Rijn van de NVPV, in. 
In het september/okto
bernummer wordt het 
gehele verhaal verteld, 
beginnend in rgr^ (met 
deze uitvinding van de 
brandkasten door Corne
lls van Bladeren) tot aan 
1923 (toen het project 
werd stopgezet). Niet ie
dereen zal weten dat de 
aanleiding voor de uit
vinding gelegen was in 
de ramp met het passa
giersschip Titanic. 

Drijuendebrandkasten: ...lieten 
geld bouen water komen... 

Vooraanstaand stadhuis 
Interessante informatie 
over details over het stad
huis van Rotterdam kunt 
u lezen in Medelingen-
blad (elfde jaargang 
nummer 5) van de post
zegelvereniging 'Drielan
denpunt ' in Vaals. Van 

dit gebouw - één van wei
nige vooroorlogse bouw
werken waarover Rotter
dam beschikt - kan ge
zegd worden dat de bouw 
ervan een doorbraak be
tekende in bouwtechniek 
en wel door de ruime toe
passing van gewapend 
beton. 
Om dit voor Rotterdam 
zo belangrijke gebouw 
aan de gedempte Cool-
singel een dominante rol 
te laten spelen, werd het 
later tot stand gekomen 
postkantoor tien meter 
naar achteren gebouwd. 

Uit de doeken gedaan 
Een wel zeer uitvoerige 
beschouwing over de Ne-

Voor het Maasstedelijke stadhuis 
moest het Rotterdamse postkan
toor een stapje terug doen... 

derlandse postzegelemis
sie van r i juni jl. kunt u 
lezen in Bulletin, het or
gaan van de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie (71ste edi
tie). Het betreft hier het 
velletje Kunst: landschap
pen dat bestaat uit tien 

postzegels van 0.3g euro 
die elk een werk van een 
bekende Nederlandse 
landschapschilder tonen. 
Van elk van die schilderij
en worden in het artikel 
de bijzonderheden ver
meld, zoals de naam van 
de schilder, het jaar van 
zijn geboorte en sterven, 
de afmetingen van het 
doek, een omschrijving 
van de voorstelling en 
een aanduiding van de 
plaats waar het schilderij 
zich bevindt. Deze om
vangrijke documentatie 
is ondergebracht op ne
gen pagina's van het As-
formaat. PETER VAN SPELLEN 
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573/77 € 10,00 
578/81 € 12,50 
582 € 1,00 
583/87 € 8,75 
588/91 € 4,50 
592/95 € 35,00 
596/00 € 6,75 
601 € 0,25 
602/06 € 11,50 
607/11 € 6,75 

Nederland 

612/18 € 
617/36 € 
465b/ 
634b € 
637/40 € 
641/45 € 
646 e 
647/48 € 
649/53 € 
654 € 
655/59 e 
660 6 
661/65 e 
666/70 e 
671/75 € 
676/80 € 
681/82 € 
683/87 € 
688/92 € 
693/94 e 
695/99 e 
700/01 € 
702/06 € 
707/11 € 
712 € 
713/14 e 
715/19 € 
720/21 e 
722/26 € 
727/28 e 
729/30 € 
731/35 € 
736/37 € 
738/42 € 
743/44 € 
745/46 € 
747/51 € 
752/56 € 
757/58 € 
759/63 € 
764/65 € 
766/70 € 
771/73 € 
774/76 € 
777/78 € 
779/83 € 
784/85 € 
786/90 € 
791 e 
792/94 € 
795/99 € 
800/01 e 
802/06 e 
807/10 e 
812/15 e 
816/17 € 
818/19 € 
827/28 e 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

vo lgens N V P H , Postfr is 

8 75 
6,25 

/,25 
15,00 
12,50 

1,25 
2 50 
6,25 
11 50 
8,25 
ü,/5 
5,00 
7,50 

21 „50 
6,25 

31,50 
6,25 
6,50 
2„50 
3,75 
3,/5 
/,25 
«00 
0„50 
0/5 
5,00 
0,50 
/25 
1,25 
11/5 
4,25 
150 
6,50 
3 25 
1,50 
/26 
4 25 
0 25 
2 75 
0 75 
2 75 
1,25 
4,75 
0,.50 
2,50 
0,50 
3 25 
0 50 
0 25 
1,50 
0,50 
1„50 
0,50 
075 
0,25 
0,50 
0,25 

830/34 e 
836/38 € 
839 € 
840/41 € 
842/46 € 
847/48 € 
849/53 € 
854 € 
856/57 e 
858 € 
859/63 € 
870/74 € 
875 € 
877/81 € 
882/83 € 
884/85 e 
886/88 € 
comp! 
velleljes € 
889/93 € 
894/98 e 
899 € 
901/05 € 
906/07 € 
909/11 e 
912/16 e 
917 € 
918/19 e 
920/24 € 
925/26 e 
927/29 € 
932/36 e 
937 € 
965/69 € 
978/82 € 
983 € 
985/89 e 
996/00 € 
1001 € 
1020/23 € 
1024 € 
1026/29 € 
1042 € 
1043/45 € 
1063 € 

100 
0,50 
0,75 
0,25 
1,00 
0,25 
1,25 

13,50 
0,25 
150 
1,00 
1,00 
1,25 
0,/5 
0,50 
1,00 
4,00 

50,-
0,75 
1,00 
2,50 
1,25 
0,50 
0,75 
1,50 
4,25 
0,50 
1,50 
0,/5 
1,25 
1,50 
4,/5 
2,25 
2,25 
8,00 
2/5 
1,25 
5,75 
1,75 
3 75 
1,75 
5,00 
1,25 
2,25 

LP1/3 €132,50 
4/5 € 
6/8 € 
9 € 
10 € 
11 € 

1,00 
40 0(1 
40,00 
0,50 
0,25 

12/13 €375,00 
14 € 
Brandkast 

2,50 

1/7 €800,00 
Dienstzegel 
1/7 € 
16/19 € 

3,75 
60,00 

20/24 €610,00 
NIEUW GUINEA 
COMPLEET INCL 
UNTEA EN PORT 

€ 65,00 
ALLEEN UNTEA 

€ 16,50 
GOUDEN 
MUNTEN 
NL 
ƒ5,- 1912 

€ 68,50 
ƒ10,- 1875 

e 68,50 
ƒ10,- 1876 

€ 68,50 
ƒ10,- 1877 

€ 68,50 
ƒ10,- 1879 

€ 68,50 
ƒ10,- 1897 

€ 68,50 
ƒ10,- 1911 

€ 80,00 
ƒ10,- 1912 

€ 68,50 
ƒ10,- 1917 

€ 68,50 
ƒ10,- 1925 

€ 68,50 
UNI DAALDER 
1879 € 80,00 
DUKAAT 
1974 € 50,00 
DUKAAT 
1985 € 52,50 
DUKAAT* 
DUBBELE 
DUKAAT IN 
CASSEHE 
1996 €135,00 
'/2 ri|der 
1750 € 60,00 
NED ANTILLEN 
ƒ100,- 1973 

€ 80,00 
ZUID AFRICA 
1 Rand 1964 

€ 60,00 
1 Pond 1928 

€ 80,00 
Kfugerrand1982 

€390,00 
AMERIKA 
20 Dollar 1904 

€445,00 
20 Dollar 1907 

€435,00 

FRANKRIJK 
10 Fr 1859 

€ 45,00 
10 Fr 1868 

€ 50,00 
20 Fr 1854 

€ 80.00 
20 Fr 1856 

€ 80.00 
20 Fr 1863 

€ 80 00 
20 Fr 1865 

e 80,00 
20 Fr 1869 

€ 80 00 
20 Fr 1906 

e 80,00 
20 Fr 1909 

€ 80,00 
DUITSLAND 
PRUISEN 
10 DM 1873 

€ 70.00 
10 DM 1903 

€ 70,00 
ENGELAND 
Pond 1931 

€ 95,00 
MEXICO 
2 pesos € 35,00 
2V? pesos 

€ 37,50 
OOSTENRIJK 
10 Corona 1911 

€ 45,00 
10 Fr 1892 

€ 52,50 
ZWITSERLAND 
20 Fr 1947 

€ 85,00 
NL Zilver en 
Nikkelen munten 
ƒ 1 , - 1954 

€ 0,75 
ƒ1,00 1980 

€ 0,75 
ƒ1,00 1981 

€ 1,25 
ƒ2,50 1961 

€ 1.50 
ƒ2,50 1963 

e 1,50 
ƒ2,50 1966 

€ 1,50 

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 1 

S.J.C, den Oudsten 
Tel./Fax 030-2618720 

Giro 2162775 
Bank 62.51.98.573 

AANSTAANDE NIEUWE 
MICHEL EDITIES: 

Kroatië Speciaal 2003 €12,80 2 dec. 
Junior Duitsland 2003 in kleur € 12,- 2 dec. 
Cept catalogus 2003 €21,50 2 dec. 
Brieven Duitsland 2003 €34,80 2 dec. 

Zwitserland-Llechtenstein Speciaal 2003 € 23,5016 dec. 
Oostenrijk Speciaal 2003 € 23,5016 dec. 
UNO Speciaal cat. 2003 € 14,80 16 dec. 
U.S.A. Speciaal cat. 2003 € 37,8016 dec. 

Overzee band 9, Midden- en Oost Azië 2003, 
verschijnt eind jan. 03 

auf der heide 
e-mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zaridweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, postgironr 1700 

Naast Nederland (*T/0 / FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn,Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl. Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica). 
Ik verzorg van deze gebieden mancolijsten en breng af en toe prijslijsten uit. 
Zoekt U hier iets van, neem dan eens contact met mij op. 
Mijn winkel is 's maandags gesloten. 
Ook voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,801ILV Zwolle 
Postbus 1532, SOOI BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4225330) Postbank 3931929 
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TERUGBLIK OP 
AMPHILEX 2002 

Een internationale ten
toonstelling zoals Amphi-
lex 2002 is - met de aan
wezigheid van veel poste
rijen en de beschikbaar
heid van gelegenheids-
stempels - niet alleen een 
unieke gelegenheid om 
Nederlandse en buiten
landse maximumkaarten 
passief te bekijken, maar 
ook om ze actief te ma
ken. Met de Amphilex-ze-
gels van 30 augustus kon 
dit goed met op de ten
toonstelling te koop zijn
de kaarten: zie de afbeel
dingen 1 en 2 met het 
scheepsmodel en koning 
Willem III gecompleteerd 
met het VOC- respective-
lijk het Amphilex-stempel. 
Op Amphilex 2002 bleken 
ook buitenlandse zegels 
goed voor het maken van 
maximumkaarten. De 
Canadese PTT werd druk 
bezocht dankzij de vier 
zegels met tulpen (zie 
' Filatelie' van mei 2002, 
pagina 398 en september 
2002, pagina 666). Met 

behulp van Nederlandse 
prentbriefkaarten met 
tulpen of bollenvelden en 
ook met de Canadese 
postwaardestukken 
waren goede maximum
kaarten te maken. 
Hetzelfde gold voor de 
recente zegels van Wallis 
& Futuna over de ontdek
kingvan deze eilanden 
door de Hollander 
Willem Schouten (1616), 
die ze de 'Horn-eilanden' 
noemde, naar zijn 
geboorteplaats Hoorn. In 
het Amphilcx-stempel van 
Wallis & Futuna is 
hetzelfde beeld te zien als 
op een van de zegels; 
daarvan werd afbeelding 3 
gemaakt (met een globe 
uit dezelfde tijd). 
Wat de kaders op 
Amphilex betreft: door de 
vaak gebrekkige overeen
stemming tussen zegel, 
kaart en stempel viel het 
aantal goede maximum
kaarten in de categorie 
'thematische inzendin
gen' tegen. In de Duitse 
inzending Es eilt die Zeit in 
Sauscschritt... gebeurde 
het gedoseerd en goed 

met het slingeruurwerk 
naar Chr. Huygens op de 
Zomercomitékaart van 
1962 (afbeelding 4), een 
zandloper uit Portugal en 
nog mooier: het astrono
misch uurwerk van Bern 
op een Zwitserse kaart 
(afbeelding 5). 
Er waren twee mooie 
jeugdinzendingen. De 
Cypriotische collectie 
Dieren op moximumkaarten 
begon met prehistorische 
dieren zoals dinosaurus
sen, daarna volgden wil
de dieren (een voorbeeld 
is afbeelding 6, met de 
tijger), huisdieren en 
vogels. Honden (zestien 
keer) en uilen (zesmaal) 
kwamen het vaakst voor. 
Oost-Europese landen en 
het Verre Oosten waren 
in de verzameling over
vertegenwoordigd en 
West-Europa juist onder
vertegenwoordigd met 
slechts vier kaarten. Voor 
de categorie tot en met 
15 jaar echter veelbelovend. 
Uit België kwam de beste 
inzending in de categorie 
tot en met 18 jaar; Kleine 
kindeten ivordcn groot, een 

collectie die Groot zilver 
behaalde. De hoofdinde
ling was: het huiselijk 
nest, het familieleven, 
jeugd & spel en tenslotte 
de opvoeding. De kaarten 
kwamen (in aflopend 
aantal) uit de Benelux, 
Frankrijk, West Europa 
en enkele van buiten Eu
ropa. Voor een jeugdin-
zending sprong de zeld
zame Nederlandse maxi-
mumkaartKind 1958 (^af
beelding 7) er uit. Verder 
zagen we veel gemakke
lijk te verkrijgen kaarten, 
zoals de Franse kaart {af
beelding 8) van het meisje 
met de hondenpuppy. 
Als eenkaderinzending 
deed mee de collectie 
HuisOranje-Nassau, met 
daarin het standbeeld van 
koningin Emma (afbeel
ding g) en veel recente ze
gels op oudere prent
briefkaarten met een ge-
legenheidsstempel, zoals 
dat ter gelgenheid van de 
tachtigste verjaardag van 
prins Bernhard, of de 
vijfenzestigste van prins 
Claus. 
Uit Portugal kwam -

eveneens als eenkaderin
zending - een collectie 
oude maximumkaarten 
met als thema 'Militairen 
in oorlog en vrede'. Die 
bevatte uit de periode ten 
tijde van en net na de Eer
ste Wereldoorlog zegels 
en prentbriefkaarten met 
treffende beelden van de 
toenmalige tijdsgeest, 
waarin koninklijke glorie 
en militaire eer de boven
toon voerden. Het in
drukwekkendst vond ik 
de Joegoslavische maxi-
mumkaart uit 1922 (af
beelding 10) van de soldaat 
uit de Eerste Wereldoor
log. Het leed van het 
kanonnenvlees uit de 
loopgravenoorlog wordt 
prachtig uitgebeeld op 
dit oorlogsmonument 
van de haveloze, gewon
de soldaat bij de terug-
tochtvan 1915. 
Amphilex en maximafilie -
we houden er een tevre
den gevoel aan over, ook j 
al was maximafilie geen ' 
officiële inzendingscate
gorie en ook al ontbraken 
de topverzamelingen. 



OPDRUKKEN OP HULPUITGIFTEN 
BEKENNEN EINDELIJK KLEUR 

Albumbladen met proefopdrukken scheppen duidelijkheid 
D O O R H . W . V A N DER V L I S T F R P S L , A S S E N D E L F T 

In 1993 ontving ik als hoofd van 
de Bondskeuringsdienst (BKD^ 
van een verzamelaar drie zegels 
met opdrukken tw/eevanNe 
derlands-Indie (de NVPH num 
mers 143 en 145) en een van Su
riname (NVPH nummeri45) 
Mijn toenmalige voorganger, 
drs A M A van der Willigen, 
gaf m 1980 aan dat het bi) de 
opdrukken van Nederlands In 
die om vervalsingen ging en dat 
het bij de opdruk op de Suri
naamse zegel om een verkleu
ring moest gaan Dit laatste ba 
seerde hij onder meer op gege 
vensvanjoh Enschede Haar
lem en op het feit dat deze ze 
gels met opdrukken noch in 
Van Dietens Proevenboek voor 
kw/amen noch m het archief 
van het toenmalige Postmuse 
um (nu Museum voor Com 
municatie) te vinden waren 

Afbeelding i 12 / cent op 22 /i cent (oranje) 
met klem haljje proefopdruk tn groen 

Onder afbeelding 3 Vergroting van de ze 
gel met de opdruk 12/2 cent met klem half 
je in groen Daaronder afieelding 5 Ver 
groting van de zegel met de opdruk 72 / cent 
met normaal halfie in rood 

Wie vaststelt wat de aard van bepaalde zegels is, doet dat 

altijd op basis van de informatie die hem of haar op dat 

moment ter beschikking staat. Omdat het dus om een 

momentopname gaat, vallen zulke gevolgtrekkingen soms 

verkeerd uit. De auteur van deze bijdrage geeft daarvan 

een voorbeeld door drie zegels met een opdruk te 

behandelen: zijn ze vals, verkleurd of echt? 

DE DRIE OPDRUKZEGELS 
BIJ de twee Nederlands Indi 
sehe zegels gaat het om exem 
plaren van de zogenoemde 
nulpuitgifte uit 1921 1922 op 
drukken van 12 /i cent op 22 /^ 
en 32 /i cent op 50 cent Opval
lend aan de opdrukken op de 
hier besproken zegels is dat de 

Afbeelding 2 p /i cent op 50 cent groen 
met klein hal^e proefopdruk in rood 

Onder afbeelding 4 Vergroting van de ze 
gel met ae opdruk 32 / cent met klein half 
je in rood Daaronder afbeelding 6 Vergro 
ting van de zegel met de opdruk 3212 cent 
met normaal hatfje in blauw 

gebruikte drukkleur in het eer 
ste geval groen is, m plaats van 
het voor de opdruk van 12/2 
cent gebruikelijke rood [apeel 
ding 7) en roocl m plaats van 
blauw bij de zegel van 32 /i cent 
(afbeelding 2) Daarnaast is het 
meest m het oog springend het 
feit dat het 'halfje' een veel klei 

ner corps (grootte van het let 
terbeeld) heeft dan die van de 
normale opdrukken Afbeelding 
3 en 4 laten het 'kleine halfje' 
zien, afbeeldingen 5 en 6 de half 
jes van de normale opdrukken 
Omdat de opdruk m boekdruk 
heel netjes is (vervalsingen zijn 
meestal grover), moest er toch 
een reden zijn waarom de op 
drukken op de zegels stonden 
BIJ de derde hier besproken ze 
gel gaat het om de Suriname 
hulpuitgifte van 1930 de op 
druk 6 op 7 /2 cent In dit geval 
gaat het om een in groen aan 
gebrachte opdruk (afbeeldingen 
7enS) 'normale'zegels verto 
nen echter een zwarte opdruk 
De vorm van de opdruk komt 
overeen met de originele, ook 
hier gaat het om een heel gaaf 
en precies gedrukte opdrul< in 
boekdruk 

Afbeelding 7 Proef 
" opdruk in groen van 

ae hulpuitgifte 6 cent 
op 7 fi cent 

Rechts afbeelding & 
Vergroting van de proef 

opdruk 6 in groen 

Afbeelding 9 Het in het Museum voor Communicatie aanwezige albumblad 
met de Nederlands Indische zegels met opdrukken 



BEZOEK AAN POSTMUSEUM 
In 1993 bracht ik in het kader 
van mijn 'opdrukkenonderzoek' 
een bezoek aan het archief van 
het PTT Museum (nu: Museum 
voor Communicatie) in Den 
Haag, een instelling waar ik ook 
daarvoor al veel t i jdhad door
gebracht. Met de hulp van Mo
nique Erkelens en Yolanda de 
Meijier, beiden assistentcon
servator Postwaarden van het 
museum, ging ik op zoek naar 
voorbeelden van proeven. 
Het museum had enige jaren 
daarvoor een grote hoeveelheid 
archiefmateriaal van de PTT in 
Haarlem ontvangen. Het was 
heel goed mogelijk dat er iets 
tevoorschijn zou komen waar
van wij het bestaan nog niet 
kenden. 
Tot onze verbazing troffen we 
een aantal albumvellen aan 
waarop zegels met proefop
drukken waren geplakt. Deze 
proefdrukken waren zowel op 
zegels van NederlandsIndië 
aangebracht, als op die van Su
riname en ze kwamen boven
dien overeen met wat wij zoch
ten. Van deze proefopdrukken 
heb ik later enige foto's mogen 
maken ter vergelijking met het 
te onderzoeken materiaal (zie 
de afbeeldingen). 

NEDERLANDSINDIË 
Op het albumvel dat zegels van 
NederlandsIndië bevatte (af

Afbeeldmg 10  Verticale strip van drie zegels 
met de in rood, groen en blauw aangebrach
te proefopdruk ^2^/l cent op 22"/i cent (oran
te) met klem 'halve'. 

beelding 9) was bij bepaalde ze
gels een kruisje gezet; dat ble
ken zegels te zijn waarvan de 
opdruk uiteindelijk voor de 
hulpuitgiften werd gebruikt. 

Inventarisatie aibumbiad 
Op het albumblad troffen we de 
volgende zegels aan: 
 een verticale strip van drie ze
gels van 2272 cent (oranje) met 
de opdruk 1272 cent (klein half
je) in de kleuren rood, groen en 
blauw [ajbeelding 70); 
 een losse zegel van 2272 cent 
(oranje) met de opdruk 1272 
cent (groot halfje) in de kleur 
rood (met kruisje); 
 een losse zegel van 1772 cent 
(roodbruin) met de opdruk 1272 
cent (groot halfje) in de kleur 
rood (met kruisje); 
 een losse zegel en een verti
caal paar van 30 cent (zwart
grijs) met de opdruk 20 cent in 
de kleuren rood, groen en 
blauw (deze waarde is nooit ge
bruikt, afiieeldine 7 7); 
 een losse zegef van 2272 cent 
(oranje) met de opdruk 20 cent 
in de kleur blauw (met kruisje); 
 drie losse zegels van 50 cent 
(groen) met respectievelijk de 
opdruk 3272 cent (klein halfje) 
in rood, 3272 cent (klein halfje) 
in blauw {ajbeelding 72) en 3272 
cent (groot halfje) in blauw 
(met Kruisje); 
 twee losse zegels van 60 cent 
(blauw) met de opdruk 40 cent 

Afbeelding n  Losse zegel en verticaal paar 
van de proefopdruk 20 cent op ^o cent 
zwartgnjs, aangebracht in rood, groen en 
blauw 

in blauwen rood (deze waarde 
is nooit gebruikt); 
 een verticale strip van drie ze
gels van 1 gulden (bruin) met 
de opdruk 60 cent in blauw, 
groen en rood {ajbeeiding 73) 
(kruisje bij blauwe opdruk); 
 een verticale strip van drie ze
gels van 1 gulden (bruin) met 
opdruk 80 cent in olauw, groen 
en rood {afbeelding 74) (kruisje 
bij rode opdruk). 

Bestandsgegevens (zegels van 
2T/2en50c.} 
Op bestandslijst nummer 2, 
Nederiandslndië frankeerzegels 
22^/2 cent  boekdruk, is vermeld 
na de laatste oplage A van 
31 juli 1920: 

Afbeelding 72  Proefopdruk 32'/? cent in 
blauw, aangebracht op de zegel van ^0 cent 
blauw met klem 'halfje'. 

Afbeelding 13  Verticale strip van dne zegels 
met een in blauw, groen en rood aange
brachte proefopdruk 60 cent op i gulden 
(bruin) 

'Oplaag B 190.000 vel aange
maakt voor overdruk 1272 et en 
20 et.' 
en op bestandslijst nummer 5, 
NederlandsIndië frankeerzegels 
50 cent  plaatdruk, staat achter 
de datum en de gegevens van 
2 maart 1922 en 31 mei 1922 
'Oplaag 4Aantal per vel 50 
Bestelling 212  Aantal vellen 
52.000  Cave vellen 49.950' 
(achter een accolade over de 
twee datums): 
'Gebruikt voor opdruk oplaag 4 
 3272 et 159.999 vel en 40 et 
25.000 vel'. 

Conclusie 
Dankzij het uit het PTTarchief 
afkomstige albumblad konden 
we een definitieve conclusie 
trekken. De vorm en grootte 
van de opdrukken op de in 1993 
bij mij ingeleverde Nederlands
Indische zegels kwamen exact 
overeen met de vorm en groot
te van de opdrukken met het 
kleine 'halfje' zoals die bij joh. 
Enschedé werden gedrukt. Van
daar dat er voor deze zegels 
ook twee certificaten konden 
worden uitgeschreven {afbeel
dingen 75 en 76, zie volgende 
pagina). Dat Van der Willigen 
indertijd niets van deze proeven 
wist is ook duidelijk. Deze proe
ven zijn immers veel later m het 
archief van het museum te
rechtgekomen. 
De volgende vraag die nu logi

Afbeeldmg 14 ■ Verticale strip van drie zegels 
met een in blauw, groen en rood aange
brachte proefopdruk &o cent op i gulden 
(brum) 



scherwijs kan worden gesteld 
is: waarom werden er proeven 
genomen met 'halfjes' van ver
schillende grootte? 
De kleine breuk '7^' is bij de op
druk van 1272 cent net zo groot 
als het corps van de cijfers ' i ' en 
'2' en het in kapitalen gezette 
CENT. De kleine breuk '72' is bij 
de opdruk 3272 cent zelfs nog 
kleiner dan het corps van de cij
fers en de kapitale letters. Dat 
levert voor de zichtbaarheid 
(herkenbaarheid) moeilijkhe
den op. Daarom koos men bij 
de breuk '72' voor een groter 
corps. Bij de lage waarden zijn 
de cijfers en de breukcijfers 
even groot gehouden, wat als 
voordeel oplevert dat er bij het 
zetten en aanmaken van de op-
drukvorm geen verschillende 
corpscijfers behoefden te wor
den gebruikt. 
BIJ de opdrukken van een hoge
re waarde, die werden gedrukt 
op plaatdrukzegels, is de breuk 
'72' net zo groot als de breuk 
die bij de lage waarden gebruikt 
werd, terwijTde cijfers en letters 

(crtificaal 

KJv ~''' """ 

die in zwarte inkt is aange
bracht (aßeelding 18). 

Bestandsgegeven T'/i cent 
Op de bestandsliist nummer 3 
('Suriname - frankeerzegels 772 
cent - boekdruk') staat na de 
laatste datum, 19 december 
1929, vermeld: 'oplaag D - Knip 
12-Aantal per vel 100- bestel
ling 552 - Aantal vellen 7.500 -
Gave vellen 7.433 - Gebruikt 
voor opdruk 6 cent 7.621 vel C 
en D.' 
De C- en D-oplagen zijn respec
tievelijk van 5 augustus 1929, 
12 augustus 1929,12 september 
1929 en 19 december 1929. 

Conclusie 
Ook bij de hulpuitgifte van Suri
name van 1930 zijn er kleur
proeven genomen om te onder
zoeken welke opdruk het beste 
zichtbaar zou zijn. Dit bleek uit
eindelijk de zwarte opdruk te 
zijn, hetgeen verklaart waarom 
de groene proef met gebruikt is. 
OOK in dit geval kon dus een 
certificaat worden uitgeschre

ven {afbeelding 19). 
Volgens de gegevens die joh. 
Enschedé in 1980 aan Van der 
Willigen zond is het theoretisch 
mogelijk dat zwarte inkt ver
kleurt. Als tot de pigmenten 
waaruit de inkt is opgebouwd 
ook chromaatgeel behoort, dan 
is het niet uitgesloten dat er 
door een 'reducerende omge
ving' (zoals blootstelling aan 
zonlicnt) een verkleuring naar 
de groenachtige kant optreedt. 
Zijn er blauwe pigmenten ge
bruikt dan is dezelfde verkleu
ring mogelijk dooreen 'oxyde-
rende omgeving'. Enschedé: 
'Gezien het bovenstaande en 
het feit in aanmerking nemend 
dat de zegel geperforeerd is 
(naar wij aannemen) lijkt het 
ons niet aannemelijk dat het 
hier gaat om een drukproef' 
Als we het rapport bekijken met 
onze wetenschap van vandaag 
kunnen we slechts constateren 
dat men bij joh. Enschedé niet 
op de hoogte was van het be
staan van de indertijd door de 
drukkerij gemaakte proeven. Dit 

leidde ertoe dat Van der Willi
gen foutieve informatie kreeg. 
Hoeveel van deze kleurproeven 
buiten het archief terecht zijn 
gekomen is onbekend. 

TOT SLOT 
Dat we er niet altijd zeker van 
kunnen zijn of er van bepaalde 
zegels en opdrukken proeven 
zijn gemaakt (en zo ia, in welke 
mate) is wel duidelijk. 
In ieder geval kunnen we, zodra 
dat weer mogelijk is, in het Mu
seum voor Communicatie de 
verschillende proeven bestude
ren, want het museum heeft 
alle bij Van Dieten aangeboden 
proeven ook in zijn bezit. 
Een laatste opmerking nog. In 
de 587ste veiling van Van Die
ten werden onder de kavelnum-
mers 1655,1656 en 1657 proe
ven van de opdrukken van 21 
(cent) op 2272 cent (type-Veth, 
1929, NVPH-nummer224) ge
veild. De kleuren van deze op
drukken laten zien dat voor de 
proeven meestal dezelfde kleu
ren werden gebruikt: blauw, 
groen en rood. De in het proe-
venboek genoemde paarse 
kleur gaat meer naar de violette 
kant, door de olijfbruine onder-
grondkleurvan hetzegel ont
staat de indruk alsof dit paars 
is. Alleen kleurbestandslijsten 
kunnen hierin uitsluitsel geven. 

SI nt)NDVANHLArtllSThNVtRtN!(.INnfN 

BI)Nl>'tKFLRINt:,M>ll \SI 

Certificaal 

15 /76 Certificaten van de zegels van -\T/i 
cent op 22'/^ cent met een klein 'halfje' m 
groen en 32'/^ cent op 50 cent idem in rood 

Afbeelding 17 Verticale strip van drie zegels 
van de proefopdruk in groen van 6 cent op 
de bovenste twee zegels. 

Afbeelding i8 - Verticale strip van drie zegels 
van de proefopdruk in zwart van 6 cent op 
de onderste twee zegels 

Afbeelding 79 - Certificaat, behorend btj de 
zegel van 6 (cent) op y^/2 cent in groen 
{Suriname} 

m 

van een groter corps zijn. Deze 
opdrukken moesten ook breder 
zijn in verband met de zegel
breedte. 

SURINAME 
Ook van het archiefvel met ze
gels van de Surinaamse hulp-
uitgifte van 1930 geven we aan 
wat daarop te vinden was. 

inventarisatie arcliiefblad 
Op het archiefvel met de Suri
naamse zegels troffen we twee 
verticale strippen aan, elk met 
drie zegels van de opdruk 
772 cent. Op de ene strip is de 
open '6' op de bovenste twee 
zegels met groene inkt gedrukt 
{afbeelding 7 7). Op de andere 
strip zijn de onderste twee ze
gels voorzien van een open '6' 

AANVULLING 

Dankzij de aanbieding van de extra 
proeven bij Van Dieten weten we 
dat de PTT in Haarlem destijds een 
inventarisboekje heeft samenge
steld. Omdat proeven die nog niet 
in het Museum voor Communicatie 
aanwezig waren daar nu wel zijn te
rechtgekomen kunnen alle proeven 
die ooit in het PTT-archief te Haar
lem aanwezig waren nu in Den 
Haag worden bekeken; ze zijn ge
rubriceerd onder NOV g8 CO 05. Ik 
kon dus nagaan of er nog meer 
proeven van de opdrukken met het 
kleine halfje gemaakt zijn; dat deed 
ik op donderdag 4 april 2002. On
der nummer VD1532 - proeuen Ne-
derlands-Indie vond ik het volgende. 
Op bruin karton (met potlood ge
schreven nummers, 18 linksonder, 
1521 en 47 rechtsonder) zijn stukjes 

wit albumpapier met zes losse ze
gels en vier verticale stripjes van 
drie zegels met opdrukken geplakt. 
Naast alle zegels met opdrukken 
zijn aantekeningen geschreven 
over het wel of niet kiezen van de 
bewuste opdruk en kleur. 
Als ik me beperk tot de gegevens 
over de kleine halfjes dan is het vol
gende van belang: 
Strip van drie zegels met opdruk 
i2'/2 CE^^^op 22'/2 (cent); alle ze
gels met kleine 'U in rood, groen en 
blauw. Bij rood en groen staat ge
schreven nirtgekozen en bij blauw is 
geschreven: gekozen Door blouwen op-
drul((2o). Daaronder is apart ge
schreven: roode opdrukiz'/z cent aan 
te brengen op Hetzerei van i/'/a cent: de 
72 moet uerduidelijkt ujorden. 
Daarnaast is een stukje pergamijn 
papier geplakt met de opdrukvorm: 
drie lijnen (rechtsboven) en 12'/^ 

CENT (kleine 'li gedrukt in zwarte 
inkt). 
Losse zegel met rode opdruk 3 2'/J 
CENT op 50 cent met kleine 'li. 
Hiernaast geschreven: met gekozen. 
Losse zegel met blauwe opdruk 
3272 CENT op 50 cent met kleine '/J. 
Hiernaast geschreven: gekozen maar 
de '/2 moet verduidelijkt ujorden. 
Verder nog een losse zegel met 
rode opdruk 12 'ji CENT op i/'/i 
(cent) met grote 7J en de opmer
king: goedgekeurd. 
De andere proeven zijn van de 
waarden 20 CENT op 2272 (cent) 
(blauw); 40 CENT op 50 cent (blauw 
en rood); 80 CENT op i gulden 
(blauw, groen en rood) en 60 CENT 
op I GULDEN (blauw, groen en 
rood). 
Men was dus duidelijk ontevreden 
met het kleine halfje als opdruk; 
die moest vergroot worden. VI. 



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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

V r a a g g r a t i s o n z e pri jsl i jst c a t a l o g i a a n ! 

Yvert WestEuropa deel 1 : 
Landen AG 2 0 0 3 , in kleur 3 9 , 0 0 

mËm^mmm^^mMmMmiJM 
M i c h e l  c a t a l o g l 2 0 0 2 / 2 0 0 3 

West & MiddenEuropa 2002/2003 34,80 
ZuidEuropa 2002/2003 34,80 
Noord & NoordwestEuropa 2002/2003 34,80 
OostEuropa 2002/2003 34,80 
catalogus Duitsland Junior 2003 (2 december) 12,00 
catalogus Brieven Duitsland 2002/2003 Nieuw ! 34,80 
Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2002/2003 Nieuw! 46,50 
Overzee deel 9 Midden & Oost/\zië 2003 (2 december) 48,00 
speciale catalogus Oostenrijk 2002/2003 Nieuw ! 23,50 
speciale catalogus Kroatië 2002/2003 Nieuw ! 12,80 
speciale cat. Zwitserland & Liechtenstein 2002/2003 Nieuw ! 23,50 
speciale catalogus USA 2002/2003 (2 december) 37,80 
speciale catalogus UNO 2003 (2 december) 14,80 
catalogus Europa GEPT 2003 (2 december) 16,80 
verschijningsdata onder voorbehoud van wijziging door de uitgever I 

Facit Scandinavië speciaal 2 0 0 3 
voor het eerst volledig in kleur 6 2 , 9 0 
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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 
Email pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijzen & ennlssiedata onder voorbelioud. 

L i t e r a t u u r N e d e r l a n d 
Studiegroep handboek plaat en etsingnummers, editie 2002 in kleur 49,90 
Po & Po (eng.) handboek Driestuiverstempels "3S" 16671811 80,00 
Po & Po handboek NoordAtlantische luchtverbindingen, editie 2002 23,90 
Vliegende Hollander catalogus luchtpost 1998 met prijslijst 2002 16,60 
Vliegende Hollander europrijslijst luchtpostcatalogus 3,00 
Filatop topografische gids Nederland (plaatsnamen & postkantoren) 39,90 
Dal Nippon spec. cat. Japanse Bezetting Ned. Indië 2001, in kleur 35,00 
Aanbieding: van Dieten proevencatalogus 1988 van 61,26 voor 19,90 
Julsen (eng.) handboek postgeschiedenis Curagao van 49,92 voor 19,90 

Eustis catalogus luchtpost Australië 2 0 0 2 6 9 , 0 0 
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United States Postal Service 
2 0 0 3 Guide to U.S. Stamps, in kleur 31 ,90 

S c o t t U S A s p e c i a a l 

speciale catalogus USA & Gebieden 2003 55,00 
wereldcatalogus in 6 delen 2003 per deel 55,00 
wereldcatalogus in 6 delen op CDROM 2003 per deel 55,00 
wereldcatalogus Classic 18401940 editie 2003 in Itleur 55,00 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2003 in kleur 32,90 

Philatelia spec. cat. Hongarije 2 0 0 3 3 2 , 9 0 

B o l a f f i v e i l i n g c a t a l o g i 

catalogus veilingopbrengsten 2002 (opbrengsten 2001) 49,90 
ook nog leverbaar 1999, 2000 & 2001 
catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2003, in kleur 14,90 
catalogus Italiaanse Gebieden 2003, in kleur 13,90 

DBZ  Deutsche BriefmarkenZeitung, verse 

ziPW3ZaIlj^i3n^iïls^z}aJIiJ3nJ3BPw3rFp : 

Pergamijnzakjes 
r 

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

pence 
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 

Domfil catalogus Europa CEPT 2 0 0 3 3 6 , 0 0 

Domfil Vlinders op zegels 
ed i t i e ZOOZ in k leur 4 0 , 0 0 

D o m f i l  t h e m a t i s c h e c a t a l o g . 

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 
Treinen 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 & Prehistorische dieren op zegels editie 1997 5,90 

Domfil Uimaaen op zegels in kleur 
editie 2 0 0 2 (december) b e s t e l nu ! 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AB ALPHEN AAN DEN RIJN 

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

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

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

EUROPA 

ALDERNEY 
i7-io-'o2. Dienstverlening, 
II, patientenvervoer. 
22, 27, 36, 40, 45, 65 p. Resp. 
ambulancepersoneel komt in 
actie, hard rijdende ambulan
ce en medisch teamlid 
spreekt over radio, patiënt 
wordt in vliegtuig gedragen 
en arts, 'AurignyTrislander'-
vliegtuig en piloot, patient 
wordt naar reddingsboot ge
tild en teamlid met schakel
bord, reddingsboot op weg 
naar Guernsey en beman
ningslid in volle uitrusting. 
Velletjes met tienmaal zelfde 
zegel. 

ARMENIË 
30-7-'o2. Europa 2002, circus. 
70 , 500 d. Resp. hoge hoed 
me t speelkaarten en vogels, 
acrobatische clown met hoe
pels. 

o 3i-7-'o2. Honderdste ge-
^ boortedag Artemy Aivazian. 
^ 600 d. Portret componist op 
^ achtergrond Armeens va-
«« riétéorkest. 

BELGIË 
28-io-'o2. Kerst en nieuwjaar. 
Velletje met tienmaal € 0.41 
(doorlopend beeld). Teke
ning sneeuwpret met stripfi
guren Stam en Pilou, resp. 
ijscoman, dennenboom, 
sleeën, skiën, nachtelijk ski
ën, Stam met ijsje, sneeuw-
ballengevecht, sneeuwman, 
kerstkraam, Jacke en Jocke 
op heterdaad betrapt bij stelen. 

28-io-'o2. Reis door de 20ste 
eeuw in 80 postzegels, IV, 
maatschappij en sociaal le
ven, dagelijks leven. 
Velletje met twintigmaal 
€ 0.41. Grafische afbeeldin
gen, resp. sociale huisves
ting, mei 68 (studentenop
stand), telecommunicatie, te
genstelling armoede en rijk
dom, ontkerkelijking, verste
delijking, algemeen stem
recht, sociale zekerheid, de
mocratisering onderwijs, ver
grijzing bevolking, Europese 
Unie, rechten van de mens, 
consumptiemaatschappij, 
vrouwenemancipatie, desin
dustrialisatie, oliecrisissen, 
mobiliteit, anticonceptie, ra
dio en tv, huishoudtoestellen. 

CYPRUS 
22-io-'o2. Europese postze
geltentoonstelling Europhi-
lex '02, komende toetreding 
Cyprus tot Europese Unie. 
Driemaal 20, driemaal 30 c ; 
velletje met tweemaal 50 c. 
Resp. scarabee met ontvoe
ring Europa op rug stier, zil
veren munt Stasioikos I - ko
ning van Marion - met ont
voering Europa, zilveren 
muntTimochares - koning 
van Marion - met ontvoering 
Europa, Cypriotische beeldje 
van aardewerk Europa op 
stier, aardewerken lamp met 
Europa op stier, aardewerken 
lamp met Europa op stier; op 
rand en zegels oude kaart met 
Cyprus en omgeving en resp. 
standbeeld Aphrodite, ont
voering Europa door Frances
co di Giorgio (15de eeuw). 

CYPRUS TURKS 
8-8-'o2. Traditionele kleder
drachten. 
250.000, 300.000,425.000, 
700.000 TL. 

DENEMARKEN 
8- i i - 'o2 . Serie 'Architectuur 
Deense huizen ' , 1,1950-
2000. 
4.-, 4.25, 5.50, 6.50, 9.- kr. 
'Dianas Have' in Horsholm 
(Vandkunsten, 1992), 'Blang-
stedgard' in Odense (Paul In
gemann, 1988), 'DanskFoI-
keferie in Karrebaeksminde 
(Stepfan Kappel, 1979), 'Fre-
densborg Terraces' in Fre-
densborg (Jörn Utzon, 1963), 
'Soholm' in Klampenborg 
(Arne Jacobsen, 1950). 

DUITSLAND 
Afbeeldingen meld ing 
10/794: Guericke, Jochum, 
von Kleist. 

V^PVW^PW 
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30-8-'o2. Hulp overstromin
gen 2002. 
€ 0.564-0.44 (toeslag voor 
hulp in overstroomde gebie
den). Water (zelfde afbeel
ding 'bescherming kusten en 
zeeën' uit serie 'milieube
scherming' van 7-5-'98). 

ESTLAND 
i8-9- 'o2. Kalksteen, Est lands 
nat ionale steen. 
4.40 kr. Hoge, steile oever 
van kalksteen bij Pakri. 

FAERÖER 
23-9-'o2. H o n d e r d jaar 
ICES*, onderzoek van de zee. 
Tweemaal 8.- kr. Zeeonder-
zoeksschip 'Magnus Heina-
son ' en school vissen , rots en 
vissen (Micromesist ius pou-
tassou) . Velletje me t beide ze
gels en meer schepen en vis
sen (afgebeeld op zegels 
Groenland en Denemarken ) . 

23-9-'o2. Smelleken. 
30 . - kr. Falco co lumbar ius 
subaesalon. 

p 
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23-g-'o2. Nieuwe kerk van 
Gota (uit 1995). 
5.-, 6.50 kr. Resp. kerk in 
groen landschap, interieur 
kerk (ook postzegelboekje). 

FINLAND 
9-io-'o2. Frankeerzegels. 
€ 0.60, iklass. Resp. tak met 
bessen Juniperus communis, 
ijslandschap in Lapland met 
rendier en noorderlicht. 

i - i i - '02. Kerst. 
€ 0.45, 0.60. Resp . Winter
landschap met paard voor ar-
renslee, engel m e t bazuin . 

GIBRALTAR 
i5-9- '02. Rots van Gibraltar . 
30, 30 p . £ I.-, I.-. Rots van 
vier kanten bekeken. 

SMÄÄ 
GROOT-BRJTTANNIË 
5-ii-'o2. Kerst. 
2"'', I", E, 47, 68 p. Resp. ster 
van sparrentakken, hulst met 
bessen, klimop, mistletoe, 
sparappel; ook postzegel

boekje. 
5-i2-'o2. Wilding frankeerze
gels, I (zegel op zegel). 
Velletje met I", 2"'', i, 2, 5, 33, 
37,45,50 p. Eerste negen 
frankeerzegels met foto's van 
Dorothy Wilding, resp. i'/=, 
2'/2,'/=, 1,2, 5, 8d. , IS. , IS. 
3d. (Yvertresp. 264 ,262 , 263, 
265 ,266 , 269, 2 7 2 , 2 7 6 , 2 7 7 ) . 

GUERNSEY 
i7-io-'o2. Kerst. 
22, 27, 36,40,45, 65 p. Het 
kerstverhaal, resp. Maria en 
Jezus in stal, Maria en Jozef 
met Jezus in stal, herders en 
schapen met engel, herders 
in stal en Jozef en Maria met 
Jezus, drie koningen, stal in 
winterlandschap met daarbo
ven ster. Velletje met de zes 
zegels, op rand engel. 

IERLAND 
i7-9-'02. Honderdste sterf
dag aartsbisschop Thomas 
William Croke (1823-1902). 
€ 0.44. Portret. 



i79'02. Sport, G.A.A. (Gal
lic Athletic Association) ere
galerij. 
Strook met viermaal € 0.41. 
Portretten van resp. 'hurlers' 
Peter McDermot (Meath), 
Jimmy Smith (Clare) en voet
ballers Matt Conor (OfFaly), 
Seanie Duggan (Galway). 

HALL FAME 
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ITALIË 
308'o2. Serie 'Italiaans de
sign', mode. 
Velletje met zesmaal € 0.41. 
Jasje van 'Krizia', bh van 
'Dolce & Gabbana', geteken
de jurk van 'Gianfranco Fer
re', pak van 'Giorgio Arma
ni', jurk en mantel van 'Laura 
Biagiotti', schoenen van 'Pra
da'. 

JOEGOSLAVIË 
i4g'o2. Wind en watermo
len. 
7., 28.70 Ndin. Resp. wind
molen in Melenci, watermo
len in Ljuberadja. Velletjes 
met acht zegels en tussen
veld. 

i89'o2. Bevrijding Niksic 
honderdvijfentwintig jaar ge
leden. 
14. Ndin. Gebouw en wa
penschild. 
2o9'02. Joegoslavië wereld
kampioen basketbal. 
Blok 30. Ndin. Wereldbol, 
op rand speler, vlag, basket, 
hand en wapenschild. 

239'02. Postzegeltentoon
stelling Jufiz XI. 
Blok 30. Ndin. Straat Knez 
Mihajlova in Belgrado, op 
rand 'Jufiz XI', postzegels. 

KROATIË 
20g'o2. Torens en forten, 
i6de eeuw. 
2.50, 2.50, 5. kn. Platte
grond en afbeelding van resp. 
zomerhuis familie Skocibuha 
op eiland Sipan, fort Nehaj, 
kasteel Veliki Tabor. 

LETLAND 
i49'o2. Paleizen uit Let
land. 
0.40 Lvl. Paleis Janmoku uit 
igoi van architect V.L.N. 
Bokslafs. 

I..\rvi,J.\ 40 
!■■>■■■■■■■■■■■■■till 

LITOUWEN 
79'o2. Serie 'uit voorraad 
musea', Litouws literatuur
museum Maironis. 
I., 3.Lt. Kamer met bureau 
en teksten, museumgebouw 
(in 1936 gesticht in Kaunas, 
huis dichter en priester Jonas 
MaciulisMaironis). 

MACEDONIË 
i3'02. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis, week kanker
bestrijding. 
3 den. Twee vuisten, beeld
merk kankerbestrijding. 
244'o2. Pasen. 
6 den. Schilderij 'De verrijze
nis van Christus'. 
95'o2. Europa, circus. 
6,36 den. Resp. man op ba
lansbord en fiets op koord en 
zeeleeuw met bal op neus, bal 
op koord en fiets en cirkels. 
i55'02. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en 
ZuidKorea. 
6 den. Voetballer geeft schop, 
voetbal en beeldmerk spelen. 
56'o2. Natuurbescherming. 
6 den. Beeldmerk: wereldbol 
met boomkruin waarin stilis
tische dieren. 
i96'o2. Nationale wapen
schilden. 
10, 36 den. 
286'02. Architectuur. 
36, 50 den. Huis in resp. 
Krusevo, Bitola. 

MAN 
308'o2. Foto's op het ei
land, I. 
Tienmaal 27 p. Laxey wheel, 
schapen bij Druidale, draai
molen bij Silverdale, groot
moeder bij planten, 'Manx 
rock', motorrijders, Groudle 

spoorlijn, vuurwerk, St. John, 
Niarbyl cottages met papavers. 
iio'o2. Foto's op het eiland, 
II. 
Tienmaal 23 p. Mijlpaal, Peel, 
spoorlijn Snaefell mountain, 
'loughtan' schaap, vissers
vloot, kasteel te Peel, ploeg
paarden, beeldmerk Man, 
narcissen, millennium
zwaard. 
5ii'02. Kerst 2002. 
22, 26, 37,47, 68 p. Resp. 
kinderen wachten op kerst
man, geboorte van kindje Je
zus, clown (Europa 2002), 
bandjes spelen liedjes in de 
straten, kerstboom met fee in 
top. 

MOLDAVIË 
248'o2. Beroemde mensen. 
40, 40, 40, 40 b., 1.50, 3.90 L. 
Resp. Grigore Ureche (1590
1647), Nicolae Costin (1660
1712), Ion Neculce (1672
1745), NicolaeTestemiteanu 
(19271986), Sergiu Radautan 
(19261998), Alexander Du
mas (18021870). 

i802Myo,3,90i. 
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MONACO 
i57'02. Zesentwintigste uit
gave tijdschrift 'Annales 
Monégasques'. 
€ 1.75. Schilderij prinses Gra
cia (1956) door Ralphe Wolfe 
Cowan, Amerikaans portret
schilder. 

NOORWEGEN 
209'o2. Europa 2002, cir
cus. 
5.50, 8.50 kr. Clown op slap
pe koord, olifant. 

209'o2. Honderd jaar Noor
se voetbalbond. 
5., 5.50, 5.50, 7., 9., 
10. kr. Hoogtepunten Noors 
voetbal, resp. Noors elftal 
(NoorwegenDuitsland, 20, 
1936), spelacties: Noorwe
genVerenigde Staten (32, 
2000), NoorwegenBrazilië 
{21,1998), NoorwegenZwe
den (31, i960), Noorwegen
Engeland (21,1981), Milan
Rosenborg (12,1996). Velle
tje met de zes zegels en zes 
tussenvelden. 

ioio'o2. Noordse postze
geltentoonstelling. 
Overdruk 'Nordia 2002' op 
zegels Niels Henrik Abel van 
56'o2 (melding 7/8/619). 

OEKRAÏNE 
98'o2. Schatten uit 
Oekraïense musea, werk van 
Hanna SobachkoShostak. 
Driemaal 45 K. (samenhan
gend). Vogelnestje, bloemen 
in vaas, margrieten. 
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69'02. Zeedieren, gezamen
lijke uitgifte met Kazachstan. 
Tweemaal 75 k (samenhan
gend). Europese huso (Huso 
huso ponticus) uit Zwarte 
Zee, zeehond uit Kaspische 
Zee (Phoca caspica). Postze
gelboekje. 

i89'o2. Frankeerzegel. 
45 k. Korenbloem en drie
tand. 
209'o2. Serie regio's. Odes
sa. 
45 k. Zee met zeemeeuwen en 
vuurtoren, standbeeld, land
kaart en wapenschild. 
2i9'o2. Khotyn duizend 
jaar. 
40 k. Standbeeld, wapen
schild en kasteel. 

OOSTENRIJK 
4io'o2. Serie huisdieren, 
hond. 
€0.51. Hond met kroon in 
hermelijnmantel. 

4io'o2. Serie spoorlijnen, 
'Südbahn Reihe 109'. 
€ 0.51. Stoomloc '109.13' in 
1912 gebouwd voor Südbahn. 
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iiio'o2. Serie moderne 
kunst in Oostenrijk, XXVIII, 
schilderij van Karl Goldam
mer (1950). 
€ 0.51. 'Schützenhaus', ge
bouw in Wenen van architect 
Otto Wagner uit 19041908. 

i7io'o2. Lotto en toto. 
Bloke 0.87 (rond zegel). Bal 
met getallen, op rand 'Öster
reichische Lotterien'. 
25io'o2. Nationale park 
Thayatal. 
€ 0.58. Water, bomen en die
ren. 

8ii'o2. Serie motorfietsen, 
Puch 175 SV (Schwingarm 
Vollnabenbremsen). 
€ 0.58. Puch met tweetakt
motor, eencylinder, produc
tie tussen 1953 en 1967 
81.005 stuks. 

ÖSTERREICH 
M«**«A«AaA 

i5ii'02. Serie 'Oostenrijks 
ontwerp', 'oog'. 
€ 1.38. In punten 'oog' van 
Wolfgang Homola (1966). 

22ii'02. Jeugdserie 'Phihs', 
Gogo en Edison. 
€ 0.58. Edison leest briefin 
strandstoel, Gogo houdt zijn 
brief vast in zwemband. 

«««wwwwvwv^raww 

29ii'o2. Kerst. 
€ 0.51. Stralenkrans met en
gelen uitThaur, gemaakt 
door Romed Speckbacher 
(18891972), Lucas 2:1314. 



ROEMENIË 
29'o2. Inheemse vlinders. 
Velletje met viermaal 
44.500 L. Boloria pales 
carpathomeridionalis, Erebia 
pharte romaniae, Peride 
korbi herculana, Tomares 
nogelii dobrogensis. 

Fhiluri radcmld din Rom&ola 

tunda v Skalici', 'Spisska Ka
pitula'. 

TSJECHIË 
i9'o2. Tekens uit de dieren
riem. 
17. Kc. Tweelingen (Gemini). 

! CESKA'REPUBLIKA ', 

RUSLAND 
29'o2. Achthonderdvijftig 
jaar stad Kostroma. 
2. r. Winkelgalerij, brandto
ren, klooster, wapenschild 
stad. 

29'o2. Tweehonderd jaar 
sinds eerste Russische minis
terie. 
Zesmaal 3. r. Ministeries van 
resp. Binnenlandse Zaken, 
Buitenlandse Zaken, Defen
sie, Onderwijs, Financiën, 
Justitie. 

SLOVENIË 
i99'02. Kunst, schilderijen 
van Matija Jama (18721947). 
95, 214 Sit. Resp. 'Kolo' (na
tionale dans), 'Dorp in de 
winter'. 

i99'02. Schaakolympiade 
2002. 
95,107 Sit. Resp. paard en 
velden schaakbord, akkers 
die velden schaakbord vor

: 2002 
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SLOWAKIJE 
209'o2. Serie 'schoonheid 
van ons land'. 
12., 14., 22. Sk. Kerken, 
resp. 'Khzske Hradiste', 'Ro

 "  * * ' ■ ' * ' * * 

i9'o2. Bloemen. 
6.40 Kc. Viooltje met knop. 

CESKÄREPüBLIKAi 

ii9'o2. Schoonheden van 
ons land, Litomysl en Olo
mouc. 
12., 14. Kc. Werelderfgoed 
Unesco*, resp. renaissance
kasteel in Litomysl OostBo
hemen, 35 meter hoge barok
ke zuil uit i7i6'54 in Olo
mouc. 

CESKAREPUBLIKA 

iig'o2. Emil Zatopek (1922
2000), beste Tsjechische 
sportman 20ste eeuw. 
9. Kc. Atleet met viermaal 
goud op Olympische Spelen 
(10 km in 1948; 5,10, mara
thon in 1952) bij finish mara
thon Helsinki 1952. 

2io'o2. Frankeerzegel, pre
sident republiek. 
6.40 Kc. Portret Vaclav Havel 
(1936). 

TURKIJE 
256'o2. Mosselen en zee
slakken. 

Velletje met 400.000, 
500.000,600.000,750.000 TL. 

VATICAAN 
269'o2. Zevenhonderdste 
sterfdag Cimabue (Cenni di 
Pepo, 12401302). 
€ 0.26, 0.62, 0.77,1.03. Resp. 
crucifix in de S. Domenico in 
Arezzo, (details:) Heilige 
Maagd, Johannes, Jezus. 

269'o2. Duizendste geboor
tedag paus Leo IX (1002
1054). 
€ 0.41, 0.62,1.29. Resp. por
tret met op achtergrond oude 
inscriptie, processie bij aan
komst in Rome na pausbe
noeming, gevangen geno
men door Noormannen. 
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WITRUSLAND 
io7'02. Frankeerzegel land
schappen. 
30 r. Watermolen. 
i67'o2. Frankeerzegels, 
symbolen en architectuur. 
H (236 r.),C (314 r.). Resp. 
St.Sophia kathedraal in Po
lotsk, station in Brest. 
247'o2. Frankeerzegels, 
bloemen. 
B(75r.),H(236r.).Resp. 
vlas, klokje. 
257'02. Technische jonge
rensporten. 
90, 230 r. Resp. karting, jon
gen met modelvliegmig. 

88'o2. Frankeerzegels land
schappen. 
50,100 r. Resp. windmolen, 
Belexpo in Minsk. 
208'02. Bruggen. 
200, 300, 500 r. Brug over ri
vier, resp. Svisloch in Minsk, 
Sozh in Gomel, Zapadnaja 
Dvina in Vitebsk. 

log'oz. Internationaal jaar 
eco toerisme. 
300 r. Merengebied Braslav 
en beeldmerk Verenigde Na
ties, aanhangsel met kaart 
nationaal park merengebied 
Braslav. 

i2g'o2. Nieuwe datum en 
namen frankeerzegels 200 en 
500 r., melding 10/797, "̂ ŝp. 
Nuphar lutea, Chamaenerion 
angustifolium. 

ZWEDEN 
5io'o2. Koninklijke palei
zen, gezamenlijke uitgifte 
met Thailand. 
Tweemaal 5. kr. (postzegel
boekje). Troonzaal 'Dusit 
Maha Prasat' in Bangkok, ko
ninklijk paleis in Stockholm. 

5io'o2. Motorsport. 
Achtmaal 5. kr. (in postze
gelboekje). Zweedse kam
pioenen, resp. (op de weg:) 
Ove Fundin, Peter Linden, 
(motorcross:) Hakan Carlq
vist. Sten Lundin, (trial:) Ulf 
Karlsson, (speedway:) Tony 
Rickardsson, (uithoudings
race:) Anders Eriksson, (alle 
disciplines:) 'VargOIle' Nyg
ren. 

ZWITSERLAND 
ii9'o2. Lidmaatschap Ver
enigde Naties, 
go c. Landkaart Zwitserland 
en beeldmerk Verenigde Na
ties. 

i2ii'o2. FIS* wereldkam
pioenschap alpine skiën 
2003 in St. Moritz, 
go c. Skiër. 
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BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
286'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
35, 37 KZr. Tweemaal benen 
in voetbalactie. Velletje met 
beide zegels. 
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ANTIGUA EN BARBUDA 
ii6'02. vijftig jaar 'Antigua 
Community Players'. 
20, 25, 30, 75, go c , $ 1.50, 
1.80; tweemaal blok $ 4.. Ze
venmaal spelscènes; Edie 
HillThibou (vorige voorzit
ter), Yvonne Maginley (huidi
ge voorzitter en dirigent). 
2002. Olympische Spelen in 
Salt Lake City. 
$ 2., 2.. Schaatsen, langlau
fen; velletje met beide zegels. 
268'o2. Pokémonkarak
ters. 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
blok$ 6.. Resp. Croconaw, 
Mantine, Feraligator, Quil
fish, Remoraid, Quagsire; 
Chinchou. 
i69'02. Bob Hope, een 
Amerikaanse legende. 
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Afbeeldingen artiest uit jaren 
zestig en zeventig. 
i69'02. Charlie Chaplin 
(18891977). 
Velletje met zesmaal $1.80; 
blok $ 6.. Resp. zesmaal ver
schillend portret filmacteur; 
foto in rol 'The Tramp'. 
i69'o2. Lee Strasberg (igoi
ig82). 
Velletje met negenmaal $ i.. 
Negenmaal zelfde afbeelding 
Amerikaanse acteur en to
neelleider. 
i6g'02. Mariene Dietrich 
(I90ii9g2). 
Velletje met zesmaal $1.; 
blok $ 6.. Portretten van de 
filmactrice uit de jaren dertig 
en veertig. 

ARGENTINIË 
i4g'o2. Mercosur*, toeris
me. 
Tweemaal 75 c. Schiereiland 
Valdes in de provincie Chu
but, resp. springende, dui
kende walvis ('southern right 
whale'). 

AUSTRALIË 
259'o2. Maand van filatelie, 
betoverend regenwoud. 
Zesmaal 45 c. Verhaal van 
John Marsden: Sam en Nao
mi gaan diep het bos in om 
waterbron te vinden zij ont
moeten resp. 'bunyip', fee, 
gnoom, boze kabouter, tove
naar, elfje. Velletje met de zes 
zegels. 
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i5io'o2. Kampioenen van 
de renbaan. 
Vijfmaal 45 c. Paarden, resp. 
Wakeful (1896), Rising Fast 
(1949), Manikato (1975), 
Mightand Power (1993), 
Sunline (1995). 

iii'02. Kerst. 
40,45 c. Stal met Maria en Je
zus, drie wijzen uit het oos
ten volgen ster. 

BARBADOS 
69'o2. Driehonderdvijfen
zeventig jaar geleden eerste 
nederzetting. 
10,45 e., $ 1.15, 3.. Resp. 
windmolen op plantage Drax 
Hall in St. George, wagen ge
trokken door ezels, ruine 
molen (door vee aangedre
ven) in Gibbons, molen Mor
gan Lewis in St. Andrew. 
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BERMUDA 
log'oz. Frankeerzegels, 
schelpen I. 
5,10, 35, 45, 50 c., $8.. 
Resp. 'slitwormshell', 'net
ted olive', 'noble wentletrap', 
'zigzag scallop', 'Bermuda 
cone', 'sunrise teilin'. 

7ii'o2. Internationale dag 
van de vrede. 
35,70 c. 
Vredesduiven. 
December 2002. Frankeerze
gels, schelpen II. 
20,40, 80, 90C.,$3., 4.. 
Februari 2003. Frankeerze
gels, schelpen III. 
25,30, 75 c., $ I., 2., 5.. 

BRAZILIË 
96'o2. Honderdvijftig jaar 
'Broederschap van heilig huis 
van barmhartigheid' in Curi
tiba. 
R$ 0.70. Klooster en wapen
schild met Portugese sche
pen. 
i76'02. Natuurreservaat 
Caatinga Nordes tina. 
BlokR$i.io.Hand met cac
tus, vogel (Penelope jacu
caca) en boom; op rand kaart 
Brazilië. 

NORPIESIINA 

267'02. Opvoeding. 
Tweemaal i"'̂  klas + R$ o.io 
(toeslag voor Unicef* en 
'Rede Globo'). Drie kinderen 
(met boek, schilderend, dan
send), cirkel met kinderen 
(symbool voor 'leven in wor
ding'). 
58'o2. Jorge Amado (1912). 
R$ 0.40. Portret schrijver, 
element van AfroBraziliaan
se cultuur en kerkgebouw. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
9io'o2. Nationaal paleis
museum 'Bird Manual 2002', 
V, vogels. 
NT$5., 5., 12., 25.. Lori
culus vernalis, Lonchura 
striata, Carduelis spp., Car
duehs ambigua. 
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9io'o2. Aanvullende druk 
serie'fruit'. 
NT$ 5.. Appels. 
25io'02. Serie 'Taiwanese 
opera', regionale opera. 
NT$5., 6., 10., 25.. Resp. 
'Liang Shanpo en Chu Ying
tai' (voordracht tijdens werk 
op boerderij), 'Hsueh Ting

shan en Fan Lihua' (liefdes
geschiedenis met vecht
kunst), 'Hsueh Pingkuei en 
Wang Paochuan' (straatope
ra in jaren zeventig), 'De le
vende Boeddha Chikung' 
(modern theater). 

CHINA, Volksrepubliek 
i63'oi. Beschermde dieren, 
II. 
Vel met 30, 60,60,80, 80,80, 
80 f., I., 2.60, 5.40 y. Resp. 
Budorcas taxicolor, Psephu
rus gladius, Elaphurus davi
dianus, Acipenser dabryanus, 
Capra ibex sibirica, Haliaee
tus pelagicus, Camelus ferus 
ferus, Uncia uncia, Martes zi
bellina, Saiga tatarica. 
i65'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
80 f., 2.80 y. (rond te maken). 
Tweemaal voetballer in actie. 

86'02. Waterbeheersing en 
hydroelektriciteitwerken in 
de Gele Rivier. 
Viermaal 80 f.; blok 8. y. 
Resp. waterkrachtcentrale 
Lijia kloof, Liujia kloof water
krachtcentrale, stuw Qing
tong kloof, stuw Sanmen 
kloof; stuwXiaolangdi. 

i86'02. Beeldhouwwerken 
uit Dazu. 
Viermaal 80 f; blok 8.y. 
Resp. Avalokitesjvara van zon 
en maan (Song Dynasty), 'Sa
mantabhadra' (Song Dyna
sty), drie 'Avatamasaka' wijs
geren (SongDynasty), beeld 
in in de grot van de drie kei
zers; Avalokitesjvara van dui
zend handen. 
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296'o2. Woestijnplanten. 
Driemaal 80 f ,2.y. Resp. 
Ammopiptanthus mongoli
cus, Calligonum rubican
dum, Hedysarum scoparium, 
Tamarix leptostachys. 

COCOS(KEELING)EILAN
DEN 
iio'o2. Zeeschildpadden. 
Viermaal 45 c. Caretta caret

ta, Eretmochelys imbricata, 
Chelonia mydas, Dermoche
lys coriacea. 

COSTARICA 
57'o2. Honderd jaar Pan
Amerikaanse gezondheidsor
ganisatie. 
Viermaal 10 Cs. (samenhan
gend), 50 Cs. Resp. beeld
merk gelegenheid, driemaal 
tekeningen van etnische 
groeperingen in Costa Rica, 
beeldmerk gelegenheid (ge
tal '100' met daarin wereldbol 
met Amerika). 
ii9'02. Ter herdenking 
slachtoffers 11 september 2001. 
110 Cs. Twin Towers m New 
York. 
259'o2. Vijfhonderd jaar ge
leden kwam Christopher Co
lumbus aan op Isla Uvita, 
biodiversiteit zee. 
Viermaal 75 Cs. Schelp, kwal, 
wier, 'abanico'. 

DOMINICA 
i57'o2. Olympische Spelen 
in Sak Lake City. 
$ 2., 2.. Bobsleeer, skiër; 
velletje met beide zegels, op 
rand Salt Lake City. 
i57'02. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met driemaal $ 2.. 
Bergen, resp. Everest, Kili
manjaro, Mckinley. 
308'o2. Postzegeltentoon
stelling Amphilex '02, Neder
landsevuurtorens, kleder
drachten en Nobelprijswin
naars. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 1.50; velletje met driemaal 
$ 3.. Resp. vuurtorens van 
Marken, Harlingen, Den Oe
ver, De Ven, Urk, Oosterleek; 
Nobelprijswinnaars Willem 
Einthoven (Fysiology of Me
dicijnen, 1924), Nobelme
daille voor Economie, Peter 
Debye (Scheiloinde, 1935), 
Frits Zernike (Natuurkunde, 
1953), Jan Tinbergen (Econo
mie, 19Ö9), Simon van der 
Meer (Natuurkunde, 1984); 
klederdrachten van Katwijk, 
ZuidBeveland, Steijn. 

EGYPTE 
i58'02. Aswandam hon
derd jaar. 
Tweemaal 30 p. (doorlopend 
beeld). Panorama stuwdam 
in de Nijl. 

EL SALVADOR 
69'02, Tien jaar Nationale 
academie voor publieke vei
ligheid. 
I. c. ($ o.ii). Beeldmerk met 
vlag, weegschaal, boek. 

i39'02. Tien jaar Centraal
Amerikaans parlement. 
25. c. ($ 2.86). Beeldmerk 
parlement. 

ETHIOPIË 
276'o2. Inheemse bomen, 
III. 
50, 60, 90 c , 2. B. Resp. 
Acacia auyssinca, Boswellia 
papyrifera, Aningeria adoifi
friderci. Prunus Africana. 

FALKLANDEILANDEN 
Aanvulling/verbetering mel
ding 10/799. 36 p. moet zijn 
Eudyptes chrysocome, 70 
i.p.v. 76 p. is Eudyptes chro
solophus. 

FIJI 
208'o2. Schelpen. 
69, 96 c , $ I., 2.. Resp. Mu
rex sauli, Murex tribulus, 
Drupa morum, Chicoreus ra
mosus. 
io9'o2. Havik. 
48, 89 c , $ I., 3.. Accipiter 
rufitorques. 

GAMBIA 
308'02. Postzegeltentoon
stelling Amphilex '02, Neder
landse cultuur. 
Drie vel met zesmaal 6. D.; 
velletje met driemaal 20. D. 
Resp. vuurtorens van Den 
Helder, Terschelling, Maas
vlakte, IJmuiden, Westkapel
le, Breskens; luchtfoto wei
land, Nederlands aardewerk, 
traditioneel huis, schaatsers, 
tulpen, prins WillemAlexan
der en prinses Maxima vlak 
na hun huwelijk; (reproduc
ties Nederlandse zegels:) 5 c. 
koning Willem III uit 1852 
(NVPH i), Emmazegel 1934 
(NVPH 269), fl. 2.50 konin
gin Wilhelmina 1946 (NVPH 
347), koningin Juliana 1979 
(NVPH 1174), 65 c. koningin 
Beatrix 1981 (NVPH 1237), 
velletje twee zegels huwelijk 
WillemAlexander en Maxi
ma (ioi'02); vrouwen in 
klederdracht van Hindelo
pen. Spakenburg, Huizen. 

GRENADA 
i7'02. Olympische Spelen 
in Salt Lake City. 
$ 2., 2.. Tweemaal skiër; 
velletje met beide zegels, op 
rand Sak Lake City. 
i7'02. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Bergen, resp. Ma
wensi in Kenia, Stanley in 
Uganda, Taweche in Nepal, 
San Exupery in Argentinië; 
Aso in Japan. 
i7'02. Chiune Sugihara. 
$ 2.. Portret Japanse diplo
maat die joden redde tijdens 
Tweede Wereldoorlog. 
298'02. Postzegeltentoon
stelling Amphilex '02, Neder
landsevuurtorens, Nobel
prijswinnaars en kleder
drachten. 
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Twee vel met zesmaal $ 1.50, 
vel met driemaal $ 3.. Resp. 
vuurtoren van Schiermonnik
oog, Texel, Egmond, Scheve
ningen, Schouwen, Helle
voetsluis; Nobelprijswin
naars: Jacobus van 't HofF 
(Scheikunde, 1901), Nobel
prijs voor Vrede, Pieter Zee
man (Natuurkunde, 1902), 
Johannes van der Waals (Na
tuurkunde, 1910), Tobias As
ser (Vrede, 1911), Heike Ka
merlingh Onnes (Natuurkun
de, 1913); klederdracht uit 
Axel, Eerde, Volendam. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i7'02. olympische Spelen 
in Salt Lake City. 
$ 3., 3.. Tweemaal skiër; 
velletje met beide zegels, op 
rand Salt Lake City. 
i7'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Bergen, resp. Kili
manjaro in Tanzania, Kenya 
in Kenia, Kea in Hawai, Fuji 
in Japan; Ko'olau in Hawaï. 
i7'02. Chiune Sugihara. 
Tweemaal blok $ 6.. Portret 
Japanse diplomaat die joden 
redde tijdens Tweede Wereld
oorlog, ander portret met op 
rand zijn vrouw. 
i7'o2. Internationaal jaar 
ecotoerisme. 
Vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.. Resp. mensen wande
lend en in water, vogel en 
zeilboot, vlinder en bergen, 
vis, bloeiende cactus, bloem; 
vogel en parasailing. 
2g8'02. Postzegeltentoon
stelling Amphilex '02, Neder
landsevuurtorens, Nobel
prijswinnaars en kleder
drachten. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50, 
vel met driemaal $ 3.. Resp. 
vuurtoren van Ameland, Vlie
land, Julianadorp, Noord
wijk, Hoek van Holland, Goe
ree; Nobelprijswinnaars: Paul 
J. Crutzen (Scheikunde, 
1995), medailles voor Schei
kunde, Literatuur, Natuur
kunde, Fysiologie/Genees
kunde, Martinus J.G. Veltman 
(Natuurkunde, 1999), Hen
drick Lorentz (Natuurkunde, 
1902), Christiaan Eijkman 
(Fysiologie/Geneeskunde, 
1929), Gerardus 't Hooft (Na
tuurkunde, 1999); kleder
drachtvan Marken, Stap
horst, Walcheren. 

GUYANA 
i7'02. Olympische Spelen 
in Salt Lake City. 
Tweemaal $ 200.. Schaatser, 
skier; velletje met beide ze
gels, op rand Salt Lake City. 
i7'02. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met viermaal $ 200.; 
blok $ 400.. Bergen, resp. 
Devils Tower in Verenigde 
Staten, Schreckhorn in Zwit
serland, Rainier in Verenigde 
Staten, Everest in Tibet (op 
rand vel wolven); McKinley in 
Verenigde Staten. 
i7'02. Internationaal jaar 
vrijwilligers in 2001. 
$ 35., 5o., 300. Beeldmerk 
en resp. tweemaal kinderte
kening, symbolische mensen. 
i7'02. Dertig jaar diploma
tieke banden met China. 
Tweemaal $ 100.. Chinese 
muur en vlag Guyana, vlag 
China en Kaieteurwaterval
len. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
Afbeelding 10/799, vrienden 
Chagos. 

INDONESIË 
i8'02. Vruchten. 
300, 500,1500, 3000 Rp. 
Resp. Mormda citrifolia, 
Mangifera indica, Averrhoa 
carambola, Durio zibethinus. 
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28'o2. Postzegeltentoon
stelling Philakorea 2002. 
Blok 7000 Rp. Pajagadanser; 
op rand beeldmerk tentoon
stelling, Indonesische post 
en tekening danser en ge
bouw. 
i28'o2. Honderdste ge
boortedag Bung Hatta (1902
1980). 
1000,1000,1500,1500 Rp.; 
blok 5000 Rp. Portretten en 
handtekening Hatta. 
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i78'o2. President en vice
president Indonesië. 
Tweemaal 1500 Rp. (vijfhoe
kige zegels). Megawati Soe
karnoputri, Hamzah Haz. 

IRAN 
87'o2. Imam Hossein. 
400 Ris. Paard en mensen in 
zwarte gewaden. 

297'02. Vlinders. 
Vijfmaal 400 Ris. (samenhan
gend). Vijfmaal verschillende 
vlinder. 
28'02. Paarden uit Iran. 
Viermaal 400 Ris. (samen
hangend). 'Caspian', 'Kurd', 
'Turkoman', 'Asil'. 

28'o2. Philakorea 2002, 
bloemen. 
Viermaal 400 Ris. (samen
hangend). Calotropis proce
ra, Hyoscyamus muticus, Ra
nuculus, Frittillaria 

KAZACHSTAN 
298'o2. Vogels, gezamenlij
ke uitgifte met Rusland. 
10., 15.1. (samenhangend). 
Resp. Larus ichtyaetus Pallas, 
Anthrpaides vigro. 
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69'o2. Zeedieren, gezamen
lijke uitgifte met Oekraïne. 
20., 35.1. (samenhangend). 
Huso huso ponticus en om
trek Zwarte Zee, Phoca caspi
ca en omtrek Kaspische Zee. 

KENIA 
2002. Historische plaatsen in 
OostAfrika. 
19, 35, 40, 50 Sh. Resp. bron 
van de Nijl in Jinja in Uganda, 
fort Lamu in Kenia, Oldu
vaikloof in Tanzania, Thim
lich Ohinga in Kenia. 

LESOTHO 
2o8'oi. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
0.70,1. , 1.50, 2.10 M. Resp. 
moeder en kind, vluchtelin
gen in sneeuwlandschap, 
kind, symbolisch ontwerp. 

LIBERIA 
i9'o2. Treinen. 
$ 5., 5., 10., 10., 15., 15., 

20., 20., 25., 30., 30., 
35.; twee vel met zesmaal 
$ 25.; viermaal blok $ too.. 
Resp. klasse WP 462 en 
TadjMahal in India, North 
Chapelon's Pacific en Arce de 
Triumphe in Frankrijk, ETR 
450 en Colosseum in Rome, 
Amtra X2000 (Verenigde 
Staten), 'bullet train' en berg 
Fuji in Japan, HSST Maglev 
trein, Union Pacific SD 402 
en berg Rushmore in Ver
enigde Staten, TransEurope 
Express, klasse 43 HST en 
kasteel in GrootBrittannië, 
klasse P36 484 en gebou
wen in Rusland, Le Shuttle, 
klasse P8 460 en Branden
burger Tor in Duitsland; Eu
rostar, elektrische intercity
loc, GatwickB.A.A. trein, 
Australische Thyristorcon
trolled 7240 HP klasse 1040 
Bo Bo, M.L.U. System Doek
land Railways, elektrische in
tercityloc 43073; Amtrak Po
wer Car 159F, TGV, 1984 
Transrapid 06 Maglev trein, 
Canadese gasturbinepow
ered trein, Italiaanse Thyris
torcontrolled 68ohp klasse 
E633 BoBo, Dockland Lights 
Railway uit Londen; Jupiter 
Klasse 440 en Witte Huis in 
Washington, AVE en gebouw 
in Spanje, Franse Intercity, 
Amtrack GE P40 832 uit New 
York. 
2002. Olympische winterspe
len in Salt Lake City. 
Tweemaal 45 c. Verschillende 
skiafbeeldingen. Velletje met 
beide zegels, op rand Salt 
Lake City. 

iVlAAGDENEILANDEN 
308'o2. Datum melding 
10/800, schepen koninklijke 
marine. 
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MACAU 
i3g'o2. Tien jaar zorg voor 
eerlijkheid en helderheid. 
I., 3.50 ptcs. Resp. televisie
toren, hoge gebouwen. 

MARSHALLEILANDEN 
28'o2. Insecten en spinnen. 
Velletje met twintigmaal 23 c. 
In traditionele Chinese stijl 
getekend met planten: Latro
dectus mactans, Desmocerus 
californicus, 'lady beetle', 
'yellow garden spider', 'dog
bane beetle', 'flower fly', 
Cimex lecularius, 'ebony je
welwing', 'velvet ant', 'mo
narch caterpillar', Danaus 
plexippus, Dynastes hercu
les, Brachinus fumans, 'dung 
beetie', 'spotted water bee
tle', 'true katydid', 'spiny
backed spider', 'periodica 
cicada', 'scorpionfly', 
'jumping spider'. 

: Marshall Islands ■! 2 i 

^ 

^ 

i58'02. Postzegeltentoon
stelling 'American Philatelic 
Society' (APS) in Atlantic 
City, antieke auto's. 
Achtmaal 80 c. Hotchkiss 
(1934), De Dion Bouton 
(1909), Renault (1922), Amil
car 'Surbaisse' (1927), Austin 
(1943), Peugeot'Bebe' (1913), 
O.M. type 'Superba' (1927), 
ElizaldeTipo 20C (1922). 

; MARSnALLISlANDS; 

MMAAÉM*aÉ««««Ml 

308'o2. Ter herinnering ko
ninginmoeder. 
Viermaal 80 c. Portretten uit 
resp. 1904,1923,1940,1990 
(zelfde afbeeldingen op 
48'oo). 

MAROKKO 
282'o2 Architecturaal erf
goed. 
6.50 Dh. Poort' Bab elChel
la' in Rabat. 

iVLAURITIUS 
Afbeelding melding 10/802, 
kaarten. 
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MEXICO 
247'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
$ 6.. Berg. 
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98'02. Internationale dag 
inheemse bevolking. 
$ 6.. Vrouw in traditionele 
kleding. 
i48'o2. Federale commissie 
van elektriciteit 20 miljoen 
aansluitingen. 
$ 6.. Elektriciteitskabels te
gen ondergaande zon. 



238'o2. Nationale dag 
bloeddonoren. 
$ 6.. Gezicht in bloeddrup
pel en bloedgroepletters. 

MONTSERRAT 
2g7'o2. Vissen uit Caribisch 
gebied. 
$1., 1.15,1.50, 5.; blok 
$ 8.. Resp. Abudefduf 
saxatilis, Lutjanus analis, 
Serranus baldwini, 
Hypoplectrus guttavarius; 
Holacanthus ciliaris. 

FISHES OF THE CARIBBEAN 

MONTSLRRAT SS 

m 
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MONTSERRAT> 

239'o2. Koningin Elizabeth 
de koninginmoeder (igoo
2 0 0 2 ) . 
70 c , $ 1.15,3., 6.. Over
druk 'Life and Death of her 
Majesty Queen Elizabeth The 
Queen Mother' op zegels 
48'oo, honderdste verjaar
dag koninginmoeder: por
tretten met op achtergrond 
resp. vliegveld W.H. Bramble, 
gouvernementshuis, 
gerechtsgebouw, oorlogs
monument. 

MOZAMBIQUE 
65'o2. Olympische winter
spelen Sak Lake City. 
10.000,17.000 mt. Verschil
lende afbeeldingen freestyle 
skiën. 
i76'o2. Katten. 
Vel met zesmaal 17.000 mt.; 
blok 5.000 mt. Resp. Maine 
coon, Cornish rex, rode 
tabby, sfmx, Siamees, Pers; 
langharige kat. 
i76'o2. Vogels. 
Driemaal 5.000, driemaal 
10.000, tweemaal 17.000, 
tweemaal 28.000 mt.; vel met 
negenmaal 10.000 mt.; twee 
vel met zesmaal 17.000 mt.; 
zesmaal blok 50.000 mt. 
Resp. Creagrus furcanis, 
Falco tinnunculus, 
Tachymarptis melba, 
Larosterna inca, Ardrea 
cinerea. Pitta angolensis, 
Pelecanus crispus, Cory
thaeola cristata, Morus 
bassanus, Butastur rufipen
nis; Phaethon aetherus, 
Catharacta maccormicki, 
Diomeda bulleri, PufFmus 
iherminieri, Oceanites 
oceanicus, Pterodroma 
hasitata, Fregata magnificens, 
Sula nebouxii, Uria aagle, 
Psittacus erithacus, Ficedula 
hypoleuca, Tchagra senegala, 
Oriolus oriolus, Luscinia 
megarhynchos. Halcyon 
malimbica; Coracias 
garrulous, Estrilda astild, 
Upupa epops, Merops apiaster, 
Ploceus cucullatus, Clamator 
glandarius; Sphemscus 
demersus, Rynchops niger, 
Actophilornis africanus, 
Falco subbuteo, Butorides 
striatus, Strix varia. 

NAMIBIË 
i8'o2. Tien jaar Post en Te
lecommunicatie Namibië. 
Velletje met tienmaal $ 1.30. 
Vijfmaal verschillende tele
foon, postauto, briefen brie
venbus, computer, vis met 
brief, vliegtuig met brieven. 

Ook velletjes met tweemaal 
vijfverschillende zegels. 

NAURU 
Afbeelding melding 10/802, 
brandweer. 
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NEDERiANDSE ANTILLEN 
268'02. Amphilex 2002, 
olieverfschets 'Aardappele
ters' uit 1885 van Vincent van 
Gogh {museum KröllerMül
ler, Otterio). 
95,145,170, 240 c ; blok 
550 c. Resp. viermaal gezicht 
uit schilderij; schilderij en 
vermelding Amphilex 2000. 

NEVIS 
268'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
blok $ 5.. Bergen, resp. Assi
niboine in Canada, Atailan in 
CentraalAmerika, Adams in 
Verenigde Staten, Matterhorn 
in Zwitserland, Dhaulagiri in 
Nepal, Chamloang in Nepal; 
Kvaernangen in Noorwegen. 
268'o2. Verenigde Naties: 
jaar van ecotoerisme. 
Velletje met zesmaal $ 1.20; 
blok $ 5.. Resp. paardrijden, 
windsurfen, water, wande
len, golfbaan Robert T. Jo
nes, scubaduiken; koraalrif. 
268'o2. Negentiende olym
pische winterspelen. 
Velletje met tweemaal $ 2.. 
Kunstschaatsster, freestyle 
skier. 
268'o2. Twintigste wereld
jamboree scouting in Thai
land. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Activiteiten scouts. 

268'o2. 'United we stand'. 
Velletje met viermaal zelfde 
$ 2.. Vrijheidsbeeld in Ame
rikaanse vlag en nationale 
vlag Saint ChristopherNevis. 
239'o2. Schilderijen van Eva 
Wilkin (18981989). 
Velletje met viermaal $ 1.20. 
Landschap met molen, 'Nevis 
Peak', 'Nevis Peak', vijgen
boom en kerk. 

NIEUWZEELAND 
2io'o2. America'sCup zeil
race 
$ 1.30,1.50, 2.. Afbeeldin
gen 'Black Magie' van Nieuw
Zeeland en Italiaanse 'Luna 
Rossa' in America'sCup 
2000 met beeldmerk wed
strijd. Velletje met de drie ze
gels; op rand beeldmerk wed
strijd. 

NEW ZEALAND 

2io'o2. Boten, ontworpen 
in NieuwZeeland. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Resp. KZI (zeiljacht in 1988 
ontworpen door Bruce Farr 
voor America'sCup), High 5 
(zeilboot, won in 2000 Ken
wood Cup), Gentle Spirit 
(motorboot, 18,4 meter voor 
vissen en duiken), NorthStar 
(motorboot), OceanRunner 
(motorboot, nieuw record va
ren rond NieuwZeeland), 
Salperton (zeiljacht van 53 
meter, grootste plezierjacht 
gebouwd in NieuwZeeland). 
Velletje met de zes zegels. 

4io'o2. Postzegeltentoon
stelling Melbourne 2002. 
Velletje met de drie zegels 
America'sCup met beeld
merk tentoonstelling op 
rand. 

NIGERLA 
io5'02. Datum melding 
9/702, marktgewassen. 

NIUE 
7ii'02. WWF*, bakschel
pen. 
Velletje met 50, 70 c , $ i., 
1.50. Pandabeeldmerk WWF* 
en verschillende afbeeldin
gen Tridacna maxima. 

OEZBEKISTAN 
io5'o2. Datum melding 
10/802, zowel bloemen als 
prehistorische mensen. 
76'o2. Bescherm de 
ozonlaag. 
40. (S). Wereldbol met dak 
van vlaggen. 
i46'02. Shakhrisabz 
zevenentwintighonderd jaar. 
Blok30. (S). Standbeeld, op 
rand gebouwen. 

267'o2. Nationale sport. 
45., 50., 60., 70., 85., 
90., 145.; blok 175.(S). 
Resp. vijfmaal paarden, wor
stelen, paardensport; paar
densport. 
i8'o2. Oude munten. 
30., 45., 60., go., 125., 
160.(S). Zesmaal oude munt. 

OMAN 
gio'oi. Dialoog tussen cul
turen. 
100 b. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 
i8ii'oi. Eenendertigste na
tionale dag. 
Tweemaal 100 b. Portret sul
tan Oman, beeldmerk jaar 
milieubescherming. 
26i2'oi. Zeeschelpen. 
Viermaal 100 b. 
2gi2'oi. Sieraden. 
Viermaal blok 100 b. met 
driehoekige, ronde, vierkante 
en rechthoekige zegel. Hals
sieraden. 

30i2'oi. Tweeëntwintigste 
zitting Samenwerkingsraad 
voor de Golf (GCC*). 
50,100 b. Resp. GCC*beeld
merk, de sultan van Oman. 

255'o2. Grote moskee sul
tan Qaboes. 
Viermaal 50 b. 

PALAU 
7io'o2. Popeye the sailor
man. 
Velletje met zesmaal 60 c ; 
blok $ 2.. Stripfiguur Popeye 
en zijn vrienden. 

PERU 
207'oo. Cultureel erfgoed, 
ruinestad Machu Picchu. 
1.30 S. Zicht op Machu 
Picchu op i860 m hoogte, bo
ven het dal van de Rio Uru
bamba en Huayna Picchu, 
vliegtuig. 
228'oo. Nationaal jaar te
gen geweld binnen het gezin. 
3.80 S. Beeldmerk: huis, ge
zin, vogel. 
238'oo. Heilig Jaar, twee
duizendste geboortedag Je

3.20 S. Beeldmerk jubeljaar. 
258'oo. Schilder en teken
wedstrijd 'Peruaanse land
schappen'. 
3.20, 3.20, 3.80 S. Resp. wa
terval van Ahuashiyaku door 
Susan Hidalgo Bacalla, lagu
ne Yarinacocha door Marl 
Trini Ramos Vargas, omge
ving Arequipa door Anibal 
Layo Yanez. 

a88'oo. Millennium Alge
mene Vergadering Verenigde 
Naties in New York. 
3.20 S. Wolkenlucht en vlag
gen, beeldmerk VN. 
ig'oo. Honderdvijftigste 
sterfdag José de San Martin 
(17771850). 
3.80 S. Portret generaal, poli
ticus en 'protector' van Peru 
na val Lima in 1821. 
3g'oo. Dertig jaar Ormeno 
busmaatschappij. 
I., 2.70 S. (samenhangend). 
Resp. bus en kaart ZuidAme
rika, bus en kaart Noord
Amerika. 

iig'oo. Honderd jaar 
'Union Cycliste Internationa
le'. 
3.20 S. Wielrenner. 
i3g'oo. Vijftig jaar WMO*. 
1.50 S. Zonnewijzer. 

i5g'oo. Hagedissen uit na
tionaal park Manu. 
Velletje met zesmaal 3.80 S. 
Tropidurua plica, Ameiva 
ameiva, Mabouya bistriata, 
Neusticurus eclepus, Anolis 
fuscoauratus, Enyalloides 
palpebralis. 
i8g'oo. Flora,cactus. 
3.80 S. Matucana madisonio
rum. 
20g'oo. Carlos Noriega. 
3.80 S. Raket en portret eer
ste Peruaanse astronaut. 

2ig'oo. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Toribio 
Rodriquez de Mendoza. 
3.20 Portret theoloog. 
25g'oo. Honderd jaar pro
vincie Ucayali. 
3.20 S. Lauwerkrans met 
landschap met palmen. 
27g'oo. Piscowijn. 
3.80 S. Druiven en vlag. 



Ill 

2g9'oo. Twintig jaar La
tijnsAmerikaanse Associatie 
voor Integratie (ALADI). 
10.20 S. Symbolisch ontwerp 
met raderwerk. 
30g'oo. Vijftig jaar Peruaan
se federatie van journalisten. 
1.50 S. Beeldmerk metveer. 
3io'oo. Het versteende 
woud Sexi. 
1.50 S. Versteend hout. 
i2io'oo. AmerilcaUpaep*, 
strijd tegen aids. 
3.80 S. Symbohsch ontwerp. 
i6io'oo. Hooggerechtshof 
1.50 S. Gebouw. 
3ii'oo. Negentig jaar Leger 
des Heils in Peru. 
1.50 S. Beeldmerken en etend 
kind. 

gii'oo. Peruaanse kanker
bestrijding vijftig jaar. 
1.50S. Penningaanl int . 
27ii'oo. Honderdvijftigjaar 
spoorwegen in Peru. 
1.50 S. Stoomtrein rijdt over 
brug. 
7i2'oo. Nationaal congres. 
3.80 S. Standbeeld. 
i5i2'oo. Vijftig jaar tijd
schrift 'Caretas'. 
3.20 S. Vrouw op omslag tijd
schrift. 
20i2'oo. Grenzen van Peru. 
i . io, 1.50, 2.10,3.20, 3.80 S. 
Vlaggen en kaart van grens 
Peru met buurland, resp. Chi
li, Brazilië, Colombia, Ecua
dor, Bolivia. 
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29i2'oo. Honderdste ge
boortedag Luis Alberto San
chez. 
3.20 S. Portret politicus. 
248'oi. Cactussen, 
i . io, 1.50, 2.10, 2.10, 3.20, 
3.80 S. Resp. Haageocereus 
acranthus, Cleistocactus xy
lorhizus, Mila caespitosa, 
Haageocereus setosus, 
Opuntia pachypus, Haa
geocereus tenuis. 
49'oi. San Marcos universi
teit vierhonderdvijftig jaar. 
1.50 S. Wapenschild. 
ög'oi. Honderd jaar voet
balclub Aliana Lima. 
Tweemaal 3.20 S. (doorlo
pend beeld). Voetbalscènes. 
79'oi. Campagne tegen 
drugs. 
i . io S. Doodshoofd, naald, 
grafsteen, sigaret, mensen. 
79'oi. Generaal Rogue Sa
enz Pena. 
3.80 S. Portret Argentijnse 
president en groep mensen. 
log'oi. Kreeft uit Cajamarca. 

1.80 S. Amphipoda hyalella. 
log'oi. Riviervallei Lurin. 
i . io S. Gebouw, zon, boom, 
man te paard. 
9io'oi. Zeventig jaar Post
en Filateliemuseum. 
3.20 S. Museumstuk: kar. 

SALOMONSEILANDEN 
Aanvulling melding 10/802, 
porseleinschelpen: blok 
$ 10.. Cypraea aurantium, op 
rand beeldmerk Philakorea 
2001. 
i76'o2. 'United we stand'. 
Velletje met viermaal $ 2.10, 
Viermaal zelfde zegel: Vrij
heidsbeeld in Amerikaanse 
vlag en vlag Salomonseilan
den. 

SIERRE LEONE 
i7'02. Koninginmoeder. 
Vel met achtmaal 800 Le.; 
blok5.000 Le. Portretten. 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 7/8/627, 
potvis. 

ST HELENA 1 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF

FEL) 
i76'02. Ter herinnering 11 
september. 
80 c. Vlaggen van St. Kitts en 
Verenigde Staten, brand
weerlieden en petten politie. 
lyS'oi. Olympische Spelen 
in Salt Lake City. 
$ 3., 3. . Tweemaal skier; 
velletje met beide zegels, op 
rand Salt Lake City. 
i76'02. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Bergen, resp. Sa
kuraJima in Japan, Assinboi
ne in Canada, Asgard in Ca
nada, Bugaboo Spire in Cana
da; Owen in Verenigde Sta
ten. 

ST. VINCENT 
i56'o2. Vijfentwintig jaar 
Vincy Mas carnaval. 
10, 20, 70, g o c , $ i . io, 1.40. 
Resp. Mercury Zodiac Inter
national presenteert gedeel
ten band, persoon in inge
wikkeld Icostuum, Junior 
King van band Tyson Con
stantine en slang Safan, 
Bridgette 'JoyC' Cresso en 
calypso uit 2001, Shannel Mc
Kenzie en Heat Wave, Sion 
Hall Steel orkest. 
i7'02. Olympische Spelen 
in Sak Lake City. 
$ 3., 3.. Langlaufer biatlon, 
skièr; velletje met beide ze
gels, op rand Salt Lake City. 
239'o2. Honderd jaar ted
dybeer. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.; velletje met vijfmaal 
$ 2.; tweemaal blok $ 5.. 
Resp. moderne beren als; 
cowboy, visser, kampeerder, 
wandelaar; viermaal beer ge
kozen door Japanse teddy
beervereniging; vijfmaal beer 
gekozen door Japanse teddy
beervereniging; Japanse ted
dyberen ontworpen doorTo
moko Suenaga, Japanse ted
dyberen ontworpen door Te
rumi Yoshikawa. 

SURINAME 
Zonder datum. Amphilex 
2002. 
Sf 1700, 6800. Zegel op ze
gel, 'Amphilex 2002' en resp. 
PTTzegel ig43 (NVPH 404), 
hulpuitgifte 1919 (NVPH 
103). 

TADZJIKISTAN 
2002. Moskeeën. 
Viermaal 0.50 Tr. Viermaal 
moskee. 

2002. Traditionele kleder
drachten. 
Velletje met 0.50, i., i. Tr. 
Resp. Vrouwen in traditione
le kleding, beeldmerk feest, 
vrouwen in traditionele kle
ding. 

2002. Veertig jaar dierentuin 
Dushanbe. 
0.02, 0.03, o.10, 0.41, 0.50, 
I. Tr. Resp. Pan troglodytes, 
Cervus nippon hortulorum, 
Panthera tigris altaica, Dice
ros bicornis michaeli, Giraffa 
camelopardales reticulata, 
Panthera leo. 

TANZANIA 
Zonder datum. Fauna, 'de 
grote vijf. 
Velletje met vijfmaal 250 Sh. 
(doorlopend beeld). Buffel, 
olifant, leeuw, luipaard, 
neushoorn. 

3i5'o2. Traditionele kle
ding. 
250, 350,400, 450 Sh.; blok 
500 Sh. Resp. Makonda mas
kerdans, Mwaka koga festival 

in Zanzibar, danser uit 
Lizambe, huwelijksfeest in 
Zarame; danser uit Lizambe. 
38'o2. Nationale volkstel
ling 2002. 
200, 250, 350, 600 Sh.; blok 
800 Sh. Resp. school
kinderen stimuleren mensen 
om geteld te worden, groep 
mensen met boodschap dat 
correcte statistieken 
planning van ontwikkelings
programma's vergemak
kelijken, gezin dat wacht 
geteld te worden, jongetje 
met statistieken uit vorige 
tellingen; veel mensen en 
beeldmerk volkstelling. 
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THAILAND 
igi'02. Eerste steenlegging 
gebouw passagiersterminal 
vliegveld Suvarnabhumi. 
3. B. Passagiersterminal. 

287'o2. Vijftigste verjaardag 
kroonprins Thailand. 
3. B. Portret kroonprins 
Maha Vajiralongkorn. 
48'02. Nationale dag van 
communicatie. 
4. B. Grafisch mens en dis
kette, mobiele telefoon, lap
top, notebook en beeldmerk 
dag. 

68'02. Waterlelies, geza
menlijke uitgifte met Austra
lië. 
Tweemaal 3. B. Nelumbo 
nucifera Gaerth, Nymphaea 
immutabilis. 
i28'o2. Zeventigste verjaar
dag koningin Sirikit. 
3., 3., 4., 15. B. Resp. por
tret koningin, roos 'Queen 
Sirikit', orchidee 'Queen Siri
kit', heester 'Dona Queen Si
rikit'. 
i88'02. Vijftig jaar natio
naal archief. 
3. B. Afbeelding prins Dam
rong Rajanubhab, stichter ar
chief en stichtingsakte met 
beeldmerk gebeurtenis. 

7g'02. Kunstvoorwerpen uit 
huis Vimanmek. 
3. , 3., 4., 12. B. Resp. be
telnoten doosje met deksel 
versierd met edelstenen, geë
mailleerde schaal op voet, 
goud geëmailleerde kom van 
betelnoot, goud geëmailleer
de doos van betelnoot met 
deksel ingelegd met agaat. 

7g'02. Honderd jaar Thaise 
bankbiljetten. 
5. B. Portretten koning 
Rama V (introduceerde bank
biljet) en koning Rama IX 
met oud Thais bankbiljet 
(eerste bankbiljetten waren 
eenzijdig bedrukt). 
5io'02. Koninklijke palei
zen, gezamenlijke uitgifte 
met Zweden. 
Tweemaal 4. B. Troonzaal 
'Dusit Maha Prasat' in Bang
kok, koninklijk paleis in 
Stockholm. 
5io'o2. Internationale week 
van brieven schrijven. 
3., 3., 4., 15. B. Resp. rasp 
voor kokosnoten in vorm 
dier, gevlochten zeef van 
bamboe, soeplepels van 
schaal kokosnoot, ronde aar
dewerk stoof en potten. 

5io'o2. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2003,1, 
voedsel. 
3., 3., 4., 15. B. Schalen 
voedsel uit resp. centrum, 
zuiden, noordoosten, noor
den. 

TONGA 
i7g'o2. Vlechtwerk. 
30, 90 s., $ 1.40, 2.50. Resp. 
vrouw splitst bladeren van 
padanen, bladeren worden te 
drogen gehangen en kind bij 
gevlochten mand, vrouwen 
vlechten manden, vrouw 
vlecht mand. 



TRISTAN DA CUNHA 
249'o2. Zeezoogdieren. 
Velletje met zesmaal 15 p.; 
blok £ 2.. Resp. Mesoplodon 
grayi, Lagenorhynchus ob
scurus, Pseudorca cras
sidens, Globicephala melas, 
Physeter macrocephalus, 
Tasmacetus shepherdi; Me
gaptera novaeangliae, op 
rand Eubalaena australis. 
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TRISTAN DATUNHA 

TURKS EN CAICOSEILAN
DEN 
i57'o2. Verenigde Naties: 
jaar van ecotoerisme. 
Velletje met zesmaal 60 c ; 
blok. Resp. walvis (Megapte
ra novaeangliae), waterspor
ten, roeien en scubaduiken, 
vis (Holocanthus ciliarus), 
reuzenmanta (Manta biros
tris), schildpad (Chelonia 
mydas); dolfijn (Tursiops 
truncatus). 

UGANDA 
i76'o2. Gouden jubileum 
koningm Elizabeth II. 
Vel met viermaal 1500 Sh.; 
blok 3500 Sh. Portretten, op 
rand blok met prins Philip. 
i57'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met driemaal 
2000 Sh.; blok 3500 Sh. Ber
gen in Japan, resp. Tateyama, 
Nikko SemdjodaHare, 
Hodaka; Fuji. 
i57'o2. Olympische winter
spelen in Sak Lake City. 
Tweemaal 1200 Sh. Verschil
lende afbeeldingen skién. 
Velletje met beide zegels, op 
rand Salt Lake City. 
i57'o2. 'United we stand'. 
1500 Sh. Vlaggen Verenigde 
Staten en Uganda. 

September 2002. Bloemen, 
insecten, zoogdieren en pad
destoelen. 
400, 800,1200,1400 Sh.; 
twee vel met zesmaal 
1000 Sh., twee vel met zes
maal 1200 Sh.; viermaal blok 
4000 Sh. Resp. Ceratotherium 
simum (neushoorn), Macroter
mes subhyalinus (insect). 

Vanuatu 135 
rx v^^ï* 

Gloriosa superba (bloem), 
Cyptotrama asprata (padde
stoel); (paddestoelen:) Ter
mitorayces microcarpus, 
Agaricus trisulphuratus, 
Macrolepiota zeyheri, Lenti
nus stupeus, Lentinus sajor
caju, Lentinus velutmus; (in
secten:) Nudaurelia cytherea, 
Locusta migratoria, Anacridi
um aegyptium, Sternotomis 
bohemanni, Papilio darda
nus. Mantis polyspilota; 
(zoogdieren:) Kobus kob, Al
celaphus buselaphus, Dama
Uiscus lunatus, Papio anubis, 
Panthera leo, Phacochoerus 

afi'icanus; (bloemen:) Canari
na eminii, Vigna unguiculata. 
Gardenia ternifolia, Canava
lia rosea, Higbiscus calyphyl
lus, Nymphaea lotus; Abuti
lon grandiflorum (bloem), 
Glossinaausteni (vlieg), 
Kobus ellipsiprymnus 
(gewone waterbok), 
Podoscypha parvula (padde
stoel). 

VANUATU 
259'o2. Doejong. 
35,75, 80,135 vt. Vier ver
schillende afbeeldingen Du
gong dugon. Velletje met ze
gels 80 en 135 vt., ronde rand 
gevormd door rug doejong. 

VERENIGDE NATIES 
24io'o2. Strijd tegen HIV en 
Aids 'Unaids'. 
US$0.70, Zw.Fr. 1.30, €1.53; 
blok (rond) met toeslag (voor 
Aids en gezondheidsfonds 
in 2001 door secretarisgene
raal Verenigde Naties, Kofi 
Annan gesticht) 
US$ 0.37+0.06, Zw.Fr. 
0.9040.30, €0.51+0.25. 
Resp. driemaal gebouw Ver
enigde Naties met verlicht 
rood aidslintje; driemaal ge
bouw Verenigde Naties met 
verlicht rood aidslintje en 
omliggende gebouwen. 
24io'o2. Zwitserland lid 
Verenigde Naties. 
Zw.Fr. 3.. Frankeerzegel met 
kruis, duif en Zwitserse vlag. 

WALLIS EN PUTUNA 
228'oi. Kindertekeningen: 
inheemse vruchten. 
Viermaal 65 F. Annona 
squamosa, Artocarpus com
munis. Ananas comosus, 
Mangifera indica (kaneelap
pel, vrucht broodboom, ana
nas, mango). 

WESTSAMOA 
i89'02. Taferelen uit Samoa. 
95 s., $ 1.20,1.40, 2.. Resp. 
twee mensen op rots in zee, 
man en vrouw op strand, wa

terval, vrouw loopt in zee; vel
letje met zegels $ 1.20 en 2.. 

ZAMBIA 
i57'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal 3200 K.; 
blok 7500 K. Resp. viermaal 
portret; koningin met prins 
Charles. 
307'o2. Olympische Spelen 
in Salt Lake City. 
rooo, 3200 K. Olympische 
ringen en resp. ijshockeyer, 
langlaufer. 
i28'02. Frankeerzegels, vo
gels. 
700,1200,1400,1500 K. 
ig'o2. Bloemen. 
Vel met zesmaal 2500 K.; 
blok 8000 K. 
i9'o2. Paddestoelen. 
Vel met zesmaal 2500 K.; 
blok 8000 K. 

ZUIDAFRIKA 
268'o2. Wereldtop duurza
me ontwikkeling in 
Johannesburg, II. 
Standard, internafional letter 
rate, airmail postcard rate. 
Beeldmerk bijeenkomst en 
resp. water en energie: vrouw 
bij kraan en huizen met 
elektriciteitskabels, 
landbouw biodiversiteit en 
ecosystemen: plant m 
beschermende handen, 
milieu en invloed op aarde: 
kind omarmt schone wereld
bol met lucht water en na
tuurlijke omgeving. 

ZUIDGEORGIËEN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
25io'o2. Pelsrobben. 
40, 40,45, 45 p. Vier verschil
lende afbeeldingen Arctoce
phalus gazella. 

2o9'o2. Frankeerzegels, 
7de serie, vlinders. 
1.80, 2.20, 2.80, 3., g., 
16. R. Resp. Bunaea alcinoe, 
Heraclia superba, Aganais 
speciosa subretracta, 
Pardomima sp., Egybolus 
vaillantina, Argema 
mimosae. 

*: Gebruikte afkortingen: 

FIS 

GCC 

ICES 

Mercosur 

Unesco 

Unicef 

UNHCR 

Upaep 

WMO 

WWF 

Federation Inter
nationale de Ski 
Gulf Cooperation 
Council 
International 
Council for the Ex
ploration of the 
Sea 
ZuidAmerikaanse 
Gemeenschappe
lijke Markt 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
United Nations In
ternational Child
ren Emergency 
Fund 
United Nations 
High Commissio
ner for Refugees 
Union Postal de 
las Americas y Es
pana y Portugal 
Wereld Meteorolo
gische Organisatie 
World Wildlife 
Fund 

THEMi^NIFESTATIE 2002 
op 23 en 24 november 2002 in 'Theothorne', Callunaplein 77 in Dieren 

ter gelegenheid van het 50jarig 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 categone 2 en categone 3 
5. Eénkader 
6. Jeugdklasse 
7. Open klasse 
8. Propagandaklasse 

Presentaties 
Nationaal Fietsmuseum VELORAMA, Modelspoorclub VELUWEZOOM, Keep Them Rolling (legervoertuigen), een iconen 
schilder, jazzdansgroep DJAZZLE, collecties van gesteenten en schelpen, een bijzondere verzameling over muziek, enzovoort. 
Bij 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 € 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 0299425078 
email: struik.p@planet.nl 
internet: www.nvtf.nl 

mailto:struik.p@planet.nl
http://www.nvtf.nl


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

SERIE 'INDUSTRIEEL ERFGOED' 
THEMATISCH VERBREED 

AI bij de allereerste blik 
op het artikel Industrieel 
Erfgoed: modern verleden 5e
red door Noortje Krik
haar (zie 'Filatelie' van 
september 2002) ging er 
bij mij een thematisch 
lampje branden. 
Bij het zien van de tien 
afbeeldingen op de ze
gels van het velletje l<wa
men er beelden van an
der materiaal naar bo
ven. De tekst bij de ze
gels zorgde voor verdere 
aanknopingspunten. Na 
enig speuren bleek het 
zelfs mogelijk voor alle 
tien thematische zegels 
aanvullend filatelistisch 
materiaal op te diepen. 

Maar voor ik u naar het 
resultaat van dat speur
werk verwijs meld ik 'ter 
inleiding' een speciaal 
frankeerstempel 
(FR23023) dat de Rijks
dienst voor de Monu
mentenzorg in Zeist in 
1996 gebruikte ter gele
genheid van het 'jaar van 
het industrieel Erf
goed'[i]. 

Botteriuerf Spakenburg 
De zegel met een afbeel
ding van de Botterwerf in 
Spakenburg is een on
verwachte aanwinst voor 
het thema Scheepvaart. 
Een 'aparte' zegel (NVPH 
1425) van een botter zit 

in de Zomerserie uit 1989 
[2]. 

Kalkouens Dcdemsuaart 
De serie 'Industrieel erf
goed' IS in thematisch 
opzicht echt een buiten
kansje voor de verzame
laars, want normaal ge
sproken zouden de mees
te objecten waarschijnlijk 
maar weinig kans hebben 
gehad om op een postze
gel terecht te komen. 
Dat geldt zeker ook voor 
de kalkovens in Dedems
vaart. Maar zoals zo vaak 
bieden stadspostzegels 
de thematische verzame
laars de kans die onder
werpen binnen een be
paald thema te belichten, 
wanneer ander filatelis
tisch materiaal niet voor
handen is. De kalkovens 

in Dedemsvaart werden 
bijvoorbeeld afgebeeld 
op zegels van Streekpost 
Avereest [3]. 

Stoomgemaal Cfuquius 
Weliswaar is het stoomge
maal Cruquius afgebeeld 
in een frankeerstempel, 
maar die afbeelding is 
moeilijk te herkennen. Ze 
is te vinden in het wapen 
van het waterschap Haar
lemmermeer  later water
schap GrootHaarlem
mermeer  in Hoofddorp. 
En dat wapen is dan weer 
opgenomen in hun fran
keerstempel (FR15253) 
[4]. Het stoomgemaal, dat 
in de bovenste helft van 
het wapen is geplaatst, is 
voorzien van de aandui
ding 'Wi'. Het gaat hier 
om het Cruquiusgemaal, 

één van de drie stoomge
malen die tussen 1848 en 
1852 de Haarlemmermeer 
drooglegden. 
Hetwapengeeftals geheel 
de drooglegging weer. 
Aanvankelijk had men twee 
meervallen aangevraagd als 
schildhouders, vissen die 
vroeger veel voorkwamen 
in het meer, maar nu gro
tendeels zijn verdwenen. 
Dit werd door de Hoge 
Raad van Adel niet geac
cepteerd, omdat geen van 
de oude waterschappen 
schildhouders had ge
voerd. 
Een afbeelding van het 
Cruquisgemaal is ook te 
vinden in het filatelie
loketstempel van Hoofd
dorp (voor het eerst ge
bruikt op 23 januari 1987); 
zie [5]. 
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Mijnschacht Heerlen 
Ook voor de mijnschacht 
in Heerlen kunnen we 
terugvallen op een 
frankeerstempel [6]. Niet, 
zoals je zou verwachten, 
van een van de Staats
mijnen in Limburg, maar 
van de gemeente Heerlen 
(FR7202). Het stempel 
werd in de jaren zestig in 
twee versies gebruikt. 
Overigens: de meeste 
frankeerstempels van de 
Staatsmijnen werden 
'gebundeld' in de 
brochure Vergane l̂orie  De 
kolenmijnen m Limburg m 
ji'ankeerstempels, publicatie 
nummer 16 van Molenerf 
Productions in Buiten
post. 

Zoutboortoren Hengelo 
De contouren van de zout
boortoren in Hengelo zijn 
behalve op de nieuwe ze
gel ook te vinden in een 
frankeerstempel 
(PR6554/7077), dat werd 
gebruikt ter gelegenheid 
van het vijftienjarig 
bestaan van de postzegel

club van de Koninklijke 
Nederlandse Zoutindus
trie(KNZ);zie[7]. 

Windmotor Weidum 
Een 'collega' van de 
Windmotor in Weidum is 
te zien op een zegel uit 
een velletje van tien dat 
RegioPost NoordOost 
Friesland in Kollum in 
2000 uitgaf [8]. Op deze 
zegel zien we de zoge
noemde 'Amerikaanse 
windmolen' in Gerkes
klooster. 

Steen/abriek Zevenaar 
Ook bij de steenfabriek in 
Zevenaar is sprake van 
een 'regionaal' ver
eeuwigde soortgenoot. 
Op een van tien zegels 
tellende reeks 'Regio
beelden ir uit igg4 van 
dezelfde RegioPost is een 
foto van de oude steen
bakkerij te Oostrum in 
beeld gebracht [g]. 

Bierbrouwerij Breda 
Dankzij de tekst op het 
vignet aan de zegel met 

de foto van de Bredase 
bierbrouwerij weten we 
dat het om een bedrijf 
gaat dat 'De Drie Hoef
ijzers' heette. Deze naam 
is perfect uitgebeeld in 
het frankeerstempel 
([FRI655) dat de firma, 
de N.V. Bierbrouwerij 
'De Drie Hoefijzers', in 
de jaren '50 gebruikte 
[10]. Op de drie flesjes 
zijn van links naar rechts 
de namen van de drie 
biersoorten vermeid: 
Dortmund, Pilsener en 
lager. 
Nog meer  vooral nostal
gische  frankeerstem
pels van bierbrouwerijen 
zijn te vinden in de bro
chure Het bier is weer best! 
Frankeerstempels Nederland
se bierbrouu)erijen, publica
tie 21 van Molenerf Produc
tions te Buitenpost. 

Waterzuiuering Tilburg 
TGPPost heeft een bij
zondere 'relatie' met wa
terschappen. Een 'echte' 
zegel was er voor deze 
belangrijke bestuursor

ganen niet bij, toen de 
reeks 'NederlandWater
land' verscheen (iggö
iggg), hoewel in persbe
richten soms wel naar de 
waterschappen werd ver
wezen. Ook in het pers
bericht over de emissies 
van 2002 was dat het ge
val: bij het velletje 'Indus
trieel Erfgoed' meldt men 
dat hierin 'onder andere 
twee onderwerpen [wor
den] opgenomen die met 
waterschappen te maken 
hebben.' Kennelijk wordt 
niet alleen de zegel met 
de foto van het stoomge
maal Cruquius hiertoe 
gerekend, maar ook de 
zegel, gewijd aan water
zuivering in Tilburg. Dat 
blijkt uit de toelichting 
op het vignet: de Unie 
van Waterschappen be
staat 25 jaar. Ook wordt 
gemeld dat de waterzui
vering in beheer is bij het 
waterschap De Dommel. 
In frankeerstempels 
(FR10115 en PB11433) van 
dit in Boxtel gevestigde 
waterschap, dat volgend 

jaar het 140jarig bestaan 
kan vieren, staat de toe
passelijke tekst Een goede 
huishouding uan het u;ater is 
onze taak, voor nu en later' 
[11]. Het riviertje de 
Dommel vindt u afge
beeld op het vignet, be
horend bij de zegel van 
NoordBrabant in de Pro
vincievelletjes. 

Jaknikker Schoonebeek 
Tot slot de jaknikker in 
Schoonebeek: het ligt 
voor de hand om aanvul
lend thematisch materi
aal vooral te zoeken bij de 
gemeente Schoonebeek. 
De gemeente liet in de 
periode i96gi97g niet 
na zich als een 'aardolie
gemeente' te presente
ren: zie het frankeer
stempel (FR10616) met 
een afbeelding van een 
jaknikker en een boorto
ren. Vanaf igSo werd een 
ander stempel gebruikt 
(FR2i628enPBii20o), 
maar de aftseelding van 
de jaknikker bleef ge
handhaafd [12,13]. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; G E E N HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE A N N O N C E IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; N O COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS ( O R N A M E AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: N U R FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN N I C H T GESTATTET; 
ANGABE NAME U N D ANSCHRIFT (ODER NAME U N D TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

A A N G E B O D E N 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr . 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax: 046-451 27 51. Ook rari-

Liechtenstein - we buy all mmt 
s tamps Please ask for order now 
the World biggest buying lists 
(postage charge for each list US 
$;Euro 2.00). Jürgen Wolff S+S 
GmbH, Flughafenstr. 61, 
D-53842 Troisdorf Fax: +49 
2203371546 or free of any charge 
at www.wolffF-sammeln.de 

Qatar- we buy all mint stamps. 
Please ask for order now the 
World biggest buying lists (pos
tage charge for each list US 
$/Euro 2 00). Jürgen Wolff S+S 
G m b H , Flughafenstr. 61, 
D-53842 Troisdorf Fax: +49 
2203371546 or free of any charge 
at www.wolfïF-sammeln.de 

Kilowaar, 59^0 herdenkingsze
gels: 50 grams Ilsland- € 20, - ; 
n o grams Finland - € 10,-; 140 
grams Noorwegen, Denemarken 
of Zweden - € 10,- in een brief of 
op g i ronummer 1624853. Franco 
thuis. Correspond in English 
Lennart Runfors, Godandsgatan i, 
SE-602 17 Norrkoping, Zweden. 
Email 
lennart 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 GV 
Zevenaar Tel./fax 03t6-52924i. 

Postfrisse frankeergeldige 
postzegels van Nederland en 
andere West-Europese landen 
koopt J.F P. Peerenboom. 
Tel 0499-475622 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
West-Europese landen zonder 
gom koopt P.J.M, van den 
Düngen. Tel 06-53204122 

USA precancel catalogi Town 
en type cat 6e editie 1998 € 30 , - ; 
bureau c a t , 4e editie 1997 € 12,-; 
silent precancels 1995 € 2 5 , - ; 
printed dated type cat. 2001 
€ 30 , - ; city type coils update 200t 
€ 10,-; Hibernian spec. Ierland 
cat. € 2 3 , - + portokosten, giro-
rek.: 6868218. Henry Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo. Tel: 0546-532 155, 
email- hkuipers.3@)hccnet nl 

= Ned. + Overzee - Indonesië -
^ Oost Europa - VN - Zwitserland -
s Nieuwtjes gehele wereld. 
^ Redelijke prijzen H. Sundquest, 
c= J. Perkstr. 39, Papendrecht 
= Tel 078-6153386 
S; Email: sundquest(5)planet.nl 

Partijen, groot en klein. Ook 
losse verkoop Centro Filatelico, 
tel: 0348-423885, www.centrofi-
latelico.nl 902 
Eurocat Europa Inkoop/ver
koop Cept en uitgebreid meelo
pers 2egel(s)-blokken-vellen-
ongetand etc Ook voor uw man

co s en nieuwtjes 
Tel; 0180-520069 ƒ 
fax. 0180-523342. 
E-mail: plui)mpies@hotmail.com 

Nederland postfris v.a. 20%. 
Nederland gebruikt v.a. 15%. 
Tevens België. T. van Wijck, 
tel.: 0115-622474 

32e Gr. Veiling Onder de 
Loupe Noordwijk info 
071-3 610123 ofwww.onderde-
loupe.nl 1-11-2002 

Mijn prijs' Roemenie ®'-'>. post
fris Michel, 1858 (S) 2002 en 
euro's prijsl. gratis. Dan, OP48 -
CP27, Boekarest, Roemenie 

T.k. WWF voor al u w nieuw
tjes, manco's . W. de Pender, 
Hr Ottostr 21, Gorinchem 
Tel.-0183-623357 
Email: wilcow.w f@)planet.nl 

Duitsland 85 vetsch. vanaf 2000 
tot heden voor € 10 giro 5312882 
Verseveld Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar, 
tel: 0316-343537. Euromunten: 
12 landen compl. UNC € 125 incl 
aangetekend Finland compleet 
€ 16 Alleen de i en 2ct € 5 
Finland Triple set 1999-2001 € 
175 Ri i set in man € 45 . Bestel. 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. o CH Fr. Eet. V.a. 35% J. 
Romkens, tel.: 045-546 28 94 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www.flevolacus.nl, steeds 
wisselend aanbod, Flohil, 
06-51386306 

Ned. kinderbedank (ook gevr.) 
maxi krt FDC postfris. Autbj. 
Combin J Laman Trip, 
tel.- 0499-474163 

Postfrische ältere Motive: gros
se illustrierte Liste 2003 gratis. 
W&K Schaetzle AG., PF 337, 
GH-8832 Wollerau. 
Fax: 0041-1-7848059 E-mail 
w.k.schaetzle.ag@bluewin ch 

Duitsland, 200 versch. grf € 12,-. 
Postr. 972073 G Schonewille, 
Pr. Beatrixl 144, 2286 LD Rijswijk 

Verz Duitsl . en Zwitserl. gebr. 
in album t.e.a.b. W Grotendorst. 
020-6147862 (voor verzamelaar) 

Treinen en blokken volgens 
Stanley Gibbons of Domfil. 
Gaarne uw manco's en telefoon. 
P. Bijhouwer, Bakenstraat3, in 
Winkel tel. 0224-541551 

DDR®® 20% kompl. jrg. Vanaf 
1965. Arkenbosch, Ravel 24, 
6461 NA Kerkrade. 
Carkenbosch@)home.nl 

Israel / Palestijns gezag 
Nieuwe uitgaven tegen nominale 
waarde, prijslijst gratis, ongelo
felijke aanbieding, kostbaar 
geschenk. Eilat Philatelic Club, 
Postbus 542/32 Eilat, Israel. 
Epci@netvision.net.il 

45000 zegels Beatrix 75 et no 
123g geb. p 100 St. € 4 0 , - . 
Koppelaar, tel 0187482077 

Te koop: Poststukken, 
briefkaarten vanaf 1840, 
waardepapieren, notgeld enz 
J. Briggeman, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne 
Tel./Fax: 0181-485036 

Betere zegels N.Zeeland 
oud/nieuw, gebr /ong 
M. Bierenbroodspot, 
Vennewaard 303,1824 KK 
Alkmaar. 

Ruilen: 100 Grf Canada, Italië, 
Spanje; zelfde aantal retour. 
A. Keeman, A. Brouwerstraat 38, 
5831VK Boxmeer 

FDC's Ned. EU t/m 329 (zonder 
E5 en E n ) eerst beschreven, later 
blanco. P Krijne. 
Tel. 077-4661229 

Nieuwtjes Australia + 
N e w Zealand. Bel 026-3271599 
of mail halmpje@)chello.nl 

Ned. kinderbedank. Maxikrt 
FDC's postfris, , automaatbj , 
combina, I. Laman Trip 
Tel. 0499-474163 

Kilowaar Prima kwal. 200 gr. 
Grf wb. Nieuw Duitsland € 8,- . 
Nederland € 8 , - . Zwitserland 
€ 12,- . W.Europa € 12,- . Bank-
894812335 H J de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XR 
Hillegom. Tel. 0252518302 

Te koop Australië 17 jaaruitgav 
Postfris in alb. 1984 t/m 1999 -h 
1981. Vr.pr. € 510,-
Tel. 0104747192 

200 gram wereld € 6,- , 
100 gram USA € 4 , - , 200 gram 
Duitsland € 10,-, 1000 gram 
wereld € 3 0 , - J Pekel, 
Ligtenbergstr. 25, 6433 BP 
Hoensbroek. Giro. 5338059 
Tel.:045-5213901 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte kwaliteit, ®O/0 , zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041 091 791 23 54 

G E V R A A G D 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop 
H.M. van Dijk, tel: 055-3660475 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W.J. Manssen. 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk. Tel 0341-417980. 

Plaat-ets ingnummers 
Koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 7909 CM 
Hoogeveen Inl: 0528-268642 

Verzameling Br.India, India en 
Roofstaen. Th Wilms, 
P. Breughelstr. 28, 
5702 XJ Helmond 
T e l : 0492535166 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot afge
handeld. W. v.d. Berg, Valkhof 94, 
226r HV Leidschendam of 

tel.:070-3272108 

Aangetekend Nederland 
veldpost, Deutsche Dienstpost, 
Niederlande Napo post. 
Molenaar, Rohofstraat 66, 
7605 AW Almelo 
Tel.-0546-815959 

Ned. postzegels no 30-31 om te 
platen en met klein en groot 
rondstempel Amsterdam voor 
datumverzamehng. 
P. v.d. Heuvel 0184-682500 

Kleinrondstempels Nederland. 
Provincie Groningen. 
G.A. Hamstra. T e l : 0594-505434 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P Rotgers, 
tel 010-4205276, fax 010-4552991 

Mooi gestempeld N. Zeeland 
Yver73, 73A, 76, 83,102, 86, 
105,116, n g . Ook brief of 
postfris M.Bierenbroodspot, 
Vennewaard 303, Alkmaar 

Postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries". Pasterkamp, 
P.bloemstr. 12, 8321 XE Urk. 
0527-685138 

Provincievelletjes Friesland. 
L den Boer, Boezemvhet 3, 
3299 XN Maasdam 

Zoek verzameling roodfranke-
ringen in grote partijen. Rolf 
Folkerts. Tel.- 0478-583337 

DIVERSEN 

www aephilatelie.nl Voor 
betaalbare prijzen van 

Nederland -i- O.R. Geen internet, 
dan 010-5222914. 

Israel, gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl. 
A. Bouwense, tel 0113-212 762, 
email- a.bouwense@wolmail.nl 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en Gebieden. Blad, meetings, 
veiling, rondzending, bieb. 
Bel 070-386 02 32, zie 
www.sgbritannia.nl see you' 

Jaarlijkse ruildag Zeewolde op 
26 okt De Sfinx, Flevoweg 69, 
van 10-17 tiur. Tafels te huur, 
schriftelijke veiling; kavellijst op 
aanvraag. Inl.: 036-5298126 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendingen. Inl. L v.d Brun, 
V. Kinsbergenstr 33, 2518 GV 
Den Haag, tel 070-3460328 

Nat. postzegel en postst . 
beurs. Zat. 26 okt. van 10-17 tiur. 
Toegang gratis "De Koepel", 
Kapittelweg 39gA, Hilversum. 
Fil.Ver. Hilversum en omstreken. 
Inlichtingen: Tel.; 036-5304354 

Postzegels enz koop, verkoop 
of ruilen Stockmann, Zevenaar 
0316-526265 

Rullen- zend 600 Zwitserland 
- zelfde kwaliteit retour -
Dekker, Boezemsingel 362, 
3034 CD Rotterdam. 

Politie o p postzegels . 
W. Hogendoorn 
Tel. 071-5418741 ofacp.hogen-
doorn@ihccnet.nl 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.wolffF-sammeln.de
http://www.wolf%c3%afF-sammeln.de
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.centrofilatelico.nl
mailto:mpies@hotmail.com
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.flevolacus.nl
mailto:Epci@netvision.net.il
http://aephilatelie.nl
mailto:a.bouwense@wolmail.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:doorn@ihccnet.nl


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenslroot 286-a, 3077 BL Rottetdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emallBredenhof@cs.com • internet: www.bredenhof.nl 

De \Mr\ka is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Maandag is de vtrinkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,-geen verzendkosten. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

MISSIE / MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
prijzen in Euro 

LAND OMSCHRIJVING 500 1 5 9 
GRAM KILO KILO KILO 

AUSTRALIË 

BELGIË 

CANADA 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

ENGELAND 

FINLAND 

FRANKRIJK 

JAPAN 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

NIEUW ZEELAND 

NOORWEGEN 

OOSTENRIJK 

SCANDINAVIË 

U.S.A. 

WERELD 

WEST EUROPA 

ZUID AFRIKA 

ZWITSERLAND 

LEUKE MIX MET NIEUW 

MET NIEUW ZO UiT HET KLOOSTER 

MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 

GROTE VARIATIE MET NIEUW 

GROTE SORTERING MET NIEUW 

HET BESTE MET NIEUW 

VEEL NIEUW 

MEEST NIEUWE ZEGELS 

VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 

GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 

GROTE SORTERING 

LEUKE MIX VEEL NIEUW 

MET DE NIEUWSTE 

DIREKT UIT HET KLOOSTER 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

LEUKE KILO MET 34c ZEGELS 

VEEL LANDEN LEUK 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

GOEDE MIX MET NIEUW 

KORT GEKNIPT MET NIEUW 

15,90 

17,50 

20,50 

16,00 

13,00 

9,00 

18,50 

24,50 

15,90 

20,50 

10,50 

19,50 

23,00 

20,50 

15,00 

9,25 

15,00 

17,50 

15,00 

15,00 

31,75 

32,50 

30,00 

24,50 

17,00 

35,00 

45,00 

30,00 

41,00 

18,25 

37,50 

43,50 

38,75 

27,50 

17,00 

27,50 

32,50 

27,50 

27,50 

147,50 250,00 

120,00 

65,00 

80,00 

77,50 

115,00 

80,00 

131,50 

150,00 

190,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN 
WWW.BREDENHOF.NL 

S«[liiïliïl l iÉiÉteÉiii l ÏÏGÖ ÉIIïllp|M PED ŜHOJiS'Ö' g(I][?SE[]a][L(2)\ïü/ME (gE®®^!^^)!!©!^!? 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 445 

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 

WIHE 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 

250GI?AM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BIANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 105,00 

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

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

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
U S A 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2001 
SUPERMIX VEEL LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
GOEDE MIX MET IETS NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

2)1 
100 gr 250 gr 

7,00 16,50 
11,50 27,00 
16,00 39,00 
7,00 16,50 
7,00 16,50 

10,20 23,80 
7,00 16,50 

57,95 
11,00 26,50 
15,00 36,50 
32,50 
11,35 27,00 

86,00 
14,00 33.50 

9,10 21,50 
13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 
15,00 36,00 
7,00 16,50 

13,60 32,50 
12,50 31,00 
16,00 38,75 
12,50 29,50 
15,00 36,00 
11,50 27,50 
15,00 35,00 
9,00 21,00 

10,00 23,50 
32,00 79,00 

7,50 17,00 
10,00 23,00 

500 gr 
31,50 

31,50 
31,50 

43,10 
31,50 

V 
50,00 
72,00 

41,00 

31,00 

56,00 

40,00 
45,00 

155,00 
32,00 
44,00 

mailto:emallBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
file:///Mr/ka
http://www.bredenhof.nl
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VEILING 590 VINDT PLAATS VAN 1317 JANUARI 2003 
EN BEVAT WEER EEN SPANNEND AANBOD POSTHISTORIE. 

w # VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3  2514 AN 'sGravenhage 
tel: 070  3653817, fax 070  3617436, email: info@van(lieten.nl 

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 

^ ^ 
£ i 

.M. JLi / 




