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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

De prijs van uw collectie 
is het afgelopen jaar sterk gestegen. 
Hoge prijzen voor klassieke zegels, 

brieven, variëteiten en collecties van de 
gehele wereld. 

Het goede moment om uw collectie 
internationaal te laten veilen. 

wmtumm 
wmas 
T SWIf RWMWIi 
INTERNATIONAAL HET 
BEST GEORIËNTEERD 

Leeuwenveldseweg 14 
1382 LX Weesp 
Tel. 0294-433020 
Fax 0294-433055 
www.npv.nl 

Voor onze veiling van 10 t/m 14 maart 2003 
Uiterste inleverdatum 3 januari 2003 

Indien ook u uw collectie en/of doubletten wilt verkopen dan 
kunt u contact opnemen met een van onze experts. 

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

http://www.npv.nl


DIT^^CTf. INKOOr VAN I4W ?03TZ£,qU3 
Tot genoegen van verzamelaars, gezien de aanlpledlngen en transacties 
tot en met 15 novemk>er 2002, l^IJj'flk alle postfrisse postzegels, 
Hokken en velletjes kopen van; 

Nederland, België, Lu\emlpurg, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Portugal, 
Oostenrijk, frankrijk, EMropa enLuropa CEFT. 

BEI l?ljvoorl?eeld voorde hoogste dagprijs van een verzameling turopa CLTTI Trjjsgarantlel 
Afhankelijk van kyvalitelt k>etaalden wij tenminste € 5300, - voor een verzameling postfris, 

Ik koop ook alle andere postzegels, Mokken, velletjes, postzegelt>oekjes, eerstedagenveloppen en 
andere speciale verzamelget>leden van alle landen en motieven van de hele wereld. 

Door een toenemend gel?rek aan goede toeleveranciers i>en Ik op zoek naar kleine en grote collecties 
en verzamelingen, olpjecten en restanten, voorde uitwerking en rechtstreekse doorverkoop aan 
verzamelaars en Internationale hieggers, 

Ik garandeer u op papier de allert>este prijs die u van een intermediair kunt krijgen. Ik kan u op 
verzoek de l?este referenties verstrekken. Ik werk ook samen met enkele Ipeëdlgd makelaars en 
taxateurs, erkende commissionairs en enkele ipetrouwi>are postzegelveilingen. 

Aan wie verkoopt u postzegels? 

Bel 24 uur per dag 010-5120^45 
Mail naar mj. a. tierolffmphllapost. nl 
FaK 24 uur per dag 010-5121090 
Internetadres www.phllapost.nl 

Met vriendeijjk groet. 

MathieuJ.A. Tieroiff 

?.S, Correcte afwikkeling met document. Afwikkeling per L^ank, giro, contant of l^ankcheii^el 
Legitimatie is niet vrjjHjjvendl Ik koop uitsluitend materiaal met een hetrouwhre achtergrond, 

http://www.phllapost.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

EUROPA - CEPT (POSTFRIS) 
1956 t/m 1992 

COMPLETE JAARGANGEN 
EN LOSSE BLOKKEN 

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen voor losse series 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, zonder plakker. Mooi gecentreerd. Blokjes zonder vouwtjes 
Betaling: Per omgaande. Contant of op Uw bank- of giro rekening 

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

Postzegel- en Munthandel Tel: 0318 - 61 03 34 
"Dutchstamp" Fax: 0318 - 65 11 75 
Maandereind 61 e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
6711 AB Ede 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


Alle inzenders hartelijk bedankt! 
Dankzij uw vertrouwen weer een fantastisch aanbod 

in veiling 590 die van 1 3  1 7 januari plaatsvindt 

1jg|M||'... 

KAMP BIJ LAREN 

H: SPOORWEG Nr. 11 lic 

n ALAMAT 4;Cc/!i.,£a^ aó^^»**^ ^i.ey^^u/t 
^^a^Z.*^ ^^'■Occi^ A<sïJ**^.r 
^ iÖ A B W Ä « 

NAMA DAN ALAMAT SÏPENGHRlM . l y ^ 

v^I t J tS ' ?*^!«**^ 

YUBINSYO SAJOERMATINGGI 

1. 

Van Dieten Postzegelveilingen, waarde filatelist thuis is! 

é > /̂/̂  VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 

Prinsessegracht 3  2514 AN 'sGravenhage 
tel: 070  3653817, fax 070  3617436, email: info@vandleten.nl 

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 
1. 
.mm 

' ■ ■ ^ 

mailto:info@vandleten.nl


SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
O n a f h a n k e l i j k 

v a n a f n e t t o 4 0 % 
Pr i j zen in E u r o 

Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
104/IOxx 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
150xx 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 
308xx 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 

2,50 
1,50 
1,50 

20,— 
16,— 

4,— 
16,— 
22,— 
35,— 
80,— 
35,— 
33,— 

52 — 
7 0 , -

1,50 
26,50 

105,— 
60,— 

5,— 
11,— 

540,— 
5,— 

170 — 
45,— 

170,— 
55 — 
55,— 
9,— 

145,— 
12,— 
88 — 

170,— 
98,— 
18,— 

100,— 
124,— 
70,— 

375,— 
9,50 

34,— 
2,50 

35,— 
120,— 

5,50 
25,— 
44,— 
30,— 
49,— 
33,— 
14,— 
45,— 
12,— 

150,— 
15,— 

8,80 
7,50 
7,50 

16,— 
18,— 
22,50 

2,— 
48,— 
48 — 

5,— 
2,60 

12,50 
9,50 

165,— 
4,— 
5,— 

18,— 
1,25 
4,— 
7,60 

38,— 
24,— 

4,— 
7,25 

35 — 
22,— 
12,— 
6,— 

321/22XX 3,50 
331/34XX 7,40 
Fosfor 
331/34XX 15,— 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961 t/m 1975XX 
spec pnjs 50,-
Lp1/7xx 2 1 , — 
Lp8/14xx —,— 
Lp 15/19xx 325,— 
Lp20/22xx 27,50 
Lp 23axx 4,— 
Lp 23bxx 4,— 
Lp24/26xx 25,— 
Lp 27/28XX 2,— 
Lp 29/30XX 3,75 
Lp31xx 5 — 
Lp32/33xx 1,50 
Lp32/33axx 1,50 
Lp32/33VEL15,— 
Porto 
33/35XX 12,— 
36/46XX 138,— 
47/57XX 8,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 30,— 
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 
Ongebr. plakker 

18,— 
11,— 
10 — 

9 — 
15,— 
18,— 
20,— 
20,— 
20,— 
42,— 
25,— 
30,— 
36,—D 
35,— 
33,— 
35,— 
35,— 
55 — 
70,— 
74,— 
80,— 
76,— 
90,— 
66,— 

1/3x 
4x 
5x 
6x 
6Ax 
6Bx 
7x 
8x 
9x 
lOx 
lODx 
lOax 
11x 
12x 
13Bx 
14x 
15x 
16/20X 
21Cax 
22x 
23/28X 
29x 
30x 
31x 
32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 

3,50 
12,50 
10,50 
2,50 

15,— 
11 — 
10,50 
13,50 
22,50 
52,50 
80,— 

175,— 
22,50 
20,50 
18,50 
32 — 
45,50 
24,— 

100,— 
1 , — 

68,— 
18 — 
4 0 , -

3 25 
8 -

440,— 
3,25 

42,50 
2,50 
2,50 

39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp8/14x 
keur 

22,50 
9 8 -
3 0 , -

110,— 
9 8 , -
1 5 , -

125 — 
6 6 , -

1 2 5 , -
75,— 

1 2 4 , -
11 ,— 
26,50 
31 — 
45,50 

1 3 5 , -
15,— 
1 6 , -
2 3 , -

2 50 
14,— 
11,40 
1 5 , -
1 0 , -
9,50 
4,— 

4 0 -
6 40 
4,50 
2,40 
6,25 

11,50 
1 2 -
18,50 
3 3 , -
11 ,— 
5,— 

9 0 , -

11,95 
2 9 , -
1 8 , -
2 0 , -
1 5 , -
1 0 , -
7,50 

1 7 2 , -

Lp15/19x 2 4 0 , -
Lp 20/22X 
Lp 23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
7IVx 
open lijst 
7fbx 
9/14x 
lOllx 
mix 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

2 0 , -
3 , -

1 8 , -

110,— 
8 , -

185 — 
2 7 5 , -

8 5 , -
8 5 , -

2 8 , -
25,50 
1 9 , -
5 5 , -

144,— 
8 5 , -
11 ,— 
8,50 

8 5 , -
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 
13B 
15B 
4C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
l ic 

1 12C 

1 2 -
3 0 , -
4,60 
6,60 

1 6 , -
11,50 
4 5 , -
11,50 
5 , -

19 50 
6,60 

1 6 , -
2 5 , -
20,50 

13C 
4D 
7E 
14F 
16/20 
21 
21D 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
30f 
31f 
32f 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 

Lp 18 

Lp47A 
Lp50A 
Porto 
71 
211 
411 
3111 
7IV 
36/46 

17,50 
30,— 

5,— 
35,— 
6,70 
8 — 

14,— 
12,— 
12,50 

16,— 
36,— 
88,— 
14,— 
15,— 
5,— 
8 80 
7 50 

88,— 
18,70 

110,— 
10,90 
29,50 
9,50 

6!25 
7,50 

95,— 
70,— 
38,— 
72 — 
12,50 
17,— 
25,50 
22,50 
18,50 
14,— 
16,— 
17,50 
20,— 
12,— 
14,— 
12,50 
16,— 
12,— 
11,— 
12,— 
7,50 
7,60 
4,60 
5,50 
4,— 
4,— 

19,75 
35,— 
12,— 
4,50 
6,25 

12 50 
24,— 
23,— 
16,— 

4,— 
180,— 

190,-
15-
14,-

185,-

5,50 
5,50 

55,— 
85,— 
40,— 

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

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

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 II 
• sicherheitstufe B volgens VDMA 
- kleur licht grijs RAL 9002 

Certificaat 
klasse SAFE III 

II 
O 

louer kluisslot 
VdS klasse II 

3 v ê r i f e K i ^ 12 massieve schoten 
legborden 

Geheel 
{dubbelwandig Deuren 180 graden 

te openen 

Normaal € 1499 

Nu voor 

€1299 V^^ 

inkl. BTW en gratis thuis bezorgd 

OHUNTESIi 
U H SAFES 
Kelvinstraat 19 
7575 AS Oldenzaal 
Tel : 0541 -522315 / 06-51828094 
Fax:0541-522190 
Home-page : www.kluis.com 

http://www.kluis.com


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

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 
1956 1992 

u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU GELD WAARD 
INKOOP PER COMPLETE JAARGANG incl. blokken 

Jaar Aantal 
zegels/bl. 

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

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

Inkoop 
in EURO 

Jaar 
ze 

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

Aantal 
;gels/bl. 

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

Inkoop 
m EURO 

Jaar 
ze 

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

Aantal 
gels/bl. 

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

Inkoop 
in EURO 

— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 
— , — 

Opmerking 1) Incl Liechtenstein-2) Excl Liechtenstein 3) Incl Sp Andorra-4) Excl Sp Andorra-5) Excl blok Albanië 

TOTAAL INKOOP CEPT 1956-1992 ** € —,— 

BEL NU 073-6841807 VOOR 
DE LAATSTE ACTUELE TOPPRIJZEN 

EN OVERTUIG UZELF 

VRAAG OOK NAAR DE NIEUWE INKOOPLIJST 
LOSSE SERIES EN BLOKKEN CEPT 

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 serie's in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf kontakt met ons op te nemen 
Afname tot voorraaddekking' Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen of contante betaling bij levering m de winkel 
Levering minimaal € 200,-, per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijs
wijzigingen 

* * ^ * 

* EUROPOST "DE DIEZE" E-M^"= europost@euronet.nI 
groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

*77^ Nieuwstraat 8 
S211 NL 's-Hertogenboscli 
B.G.G. 06-53 172 658 

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

mailto:europost@euronet.nI


STAMPDNS: UW TERECHTE KEUSÜI 
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 

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 

De prijzen zijn allin, di js inclusief verpakking, porto en administratiekosten. 

JAARGANGEN NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER, LUXE KWALITEIT (1949 /■ 

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 

en face) 
1958 
1959 
1960 

14,00 
14,50 
20,00 1 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: DEC 2002 
229 
SAFE luxe album (ZGAN) Oostenrijk tussen 1965 en 1974 postfris en gebruikt, mooi om mee 
te beginnen slechts € 60,00 
246 
Leuchturm album DDR gebr 1949 1973 zeer goed gevuld album, groot deel met blanco 
klemstroken Cat w € 1 250,00 slechts € 185,00 
249 
Leuchturm LUXE album Bund geheel compleet pfzpl 19601982 cat w e 900,00 koopje 
€ 145,00 
259 
DAVO album met prachtcollectie Zweden (on)gebruikt 18581998 hoge cat w slechts 
€ 180,00 
266 
SCHAUBEK voordrukalbum met prachtcollectie Hongarije 18711974 ( 220 goed gevulde bla
den) (on)gebruikt en vanaf 1966 postfris o a nr 5,143, 403/10** etc etc echt leuK 
€215,00 
286 
Frankrijk 4 complete postfrisse vellen nrs Yv 732,737,1698 & LP 44C, tot catw € 287,00 
nu € 55,00 
290 
SCHAUBEK band met goede collectie Oostenrijk 18671964 merendeel gebruikt koopje 
€ 95,00 
296 
Stockboek (32blz) nokvol USA gebruikt en gros, enkele lOOOen zegels ook wat klassiek tot 
ca 1990 enkele betere oudere nrs slechts € 95,00 
298 
KABE album met leuke verzameling ZWEDEN van 18581968 veelal dubbel verzameld 
(dus gebr 8iong) prima om verder uit te breiden bij ons slechts € 95,00 
299 
SCHAUBEK album met mooie, praktisch complete postfrisse, verzameling SPANJE 19591976 
ca tw €620,00 nu e 110,00 
303 
STOCKBOEK 36 pag's BOORDEVOL gebruikt USA en gros veel klassiek vele lOOOen zegels 
o a nrs 9, 10 8i 12 , zeer hoge cat w slechts € 135,00 
311 
4 DIKKE (waarvan 3 nieuw)Stockboeken met prachtcollectie Polen ( géén doubletten) 1918
1985 zeer veel zegels/series meest gebruikt, alleen bij STAMPS DNS € 95,00 
322 
Partijtje FDC's Nederland vanaf nr E4 t/m € 95 vanaf no 58 onbeschreven, prima collectie 
met veel betere FDC's totale cat waarde € 710,00 slechts € 147,50 
323 
DAVO album met verzameling Ned Antillen ca 1955 1991 ( bladen tem 1998) op zich mets 
bijzonders, maar dit is alles gebruikt en dat is toch schaars, cat w € 555,00 nu 
€ 95,00 
325 
Steekkaart met een 25 tal klassieke toppers van Frankrijk, ongebruikt en een paar postfris, 
slechts 2 doubletten( Yv nr 20 en 82) verder oa no 19, 20, 52 59, 62B" , 63B etc totale cata 
loguswaarde Yvert Euro 4 780,00 nu eenmalig € 475,00 
326 
Schaubek album met verzameling Israel 19501977 GEBRUIKT (1977 * * * ) op 12 zegels na 
compleet, merendeel (full)tab mooie collectie voor een vriendelijke prijs € 125,00 
327 
KABE LUXE ALBUM MET PRACHTCOLLEaiE ISRAEL POSTFRIS Z PL Z TAB 19481978 COM
PLEET OP NRS 8/9 EN BLOC 1 NA, ZEER HOGE CAT WAARDE ÉÉNMALIG € 350,00 
328 
Leuchturm luxe album met leuke verzameling Zwitserland postfris z pi ( 2 series gebruikt) 
1948 1963 op enkele blokken na compleet, cat w ruim e 600,00 nu e 135,00 
329 
DAVO Crystal album met prachtverzameling Zwitserland 18501968, merendeel gebruikt, oa 
veel mooi gebruikt klassiek en 'n aantal betere Pro Juventute series, torenhoge cat w bij 
ons e325,00 
330 
2 Leuchturm albums met prima verzameling Liechtenstein 19181947 ongebruikt en wat 
postfris en 19671984 gebruikt, perfect om verder uit te breiden bij ons € 240,00 

331 
Schaubek voordruk album Tsjechoslowakije 19181965 met mooie goed gevulde gebruikte 
collectie koopje € 145,00 
332 
DAVO CRYSTAL ALBUM MET SUPERCOLLECTIE LUXEMBURG 18521982 (ON)GEBRUIKT EN 
MERENDEEL POSTFRIS Z PL CATALOGUSWAARDE RUIM DM 13 000,00 (e 6 650,00) BIJ ONS 
EXCLUSIEF TE KOOP VOOR SLECHTS € 850,00" 
333 
Leuchturm luxe album Vaticaan 19291983 (on)gebruikt en merendeel postfris z p l veel 
goede series o a Michel nrs 17/20, 45/50 etc prachtcollectie voor slechts € 155,00 
334 
Davo album Vaticaan 1929 1991 (on)gebruikt en merendeel postfris va jaren 60 op 
1 serie na compleet heel mooi voor mt geld € 185,00 
335 
Lindner luxe album(zgan) 1950 1984, begin wat gebruikt, rest postfris z pi nu € 165,00 
336 
Stockboek met verzameling Liechtenstein (on)gebruikt & postfris, met wat doubletten (géén 
en gros) tot ca 1987 inclusief vellen Dienst etc Cat w FrFr 12 700,00 
(€ 1 900,00) slechts € 235,00 
337 
Zonnebloem voordruk album met verzameling Indonesia 19481982 in begin deels onge
bruikt, maar merendeel postfris z pi cat w ca € 2 000,00 slechts € 235,00 
338 
2 Luxe Safe Albums Suriname en Rep Suriname va 19451979 incl LP vanaf 1950 geheel 
compleet merendeel postfris, hoge cat w bij DNS € 135,00 
339 
2 Luxe Lindner Albums (ZGAN'i) Rep Suriname 19751995 geheel compleet Postfris 
z pi (tevens bijna complete ong/pfz pi Ned Nw Guinea 8i Untea) Cat w ca € 2 100,00 AAN
BIEDING €340,00 
340 
Davo album Denemarken 18751981 (on}gebruikt 8i postfris, goed gevulde verzameling, leuk 
om verder uit te breiden, tevens wat Groenland Koopje € 165,00 
341 
Voordrukalbum met prachtige verzameling Framknjk 18491972, zeer goed gevuld album 
(on)gebruikt en vanaf jaren 60 postfris z pi hoge cat w bij ons te koop voor 
€ 175,00 
342 
NIEUW Lindner album met complete postfrisse collectie Engelse Gebieden ivm zilveren 
Jubileum Queen Elisabeth II in 1977 koopje voor de liefhebber € 130,00 
343 
Leuchturm album Deutsches Reich 19331945 gebruikt incl Böhmen & Mahren, Gen Gouv, 
Deutsche Bes Elsass, Lohteringen Luxembourg Ostland,Ukraine leuke verzameling om ver
der uit te breiden hoge cat w nu € 215,00 
344 
Lindner album Duitsland (on)Qebruikt 8t postfriso a Geall Franse & Russ Zones, 
Wurtemberg, Thüringen, Meckl Volp etc, op wat blokken na compleet' € 235,00 
345 
Leuchturm luze album (ZGAN) met pracht collectie Deutsches Reich 1933 1945 (on)gebruikt 
met een aantal schaarse POSTFRISSE series oa 580/83, 603, 609/16, Bloc 4, 9 8,10, 695/97 
702/13, 743/50, 773/78 etc etc zeer hoge cat w SUPERDEAL € 345,00 
346 
Safe album Deutsche Reich gebruikt 18721932, goed gevulde verzameling, prima om ver 
der uit te breiden, slechts € 185,00 
347 
Leuchturm album Deutsches Reich 18751932 op 2 zegels na compleet gebruikt (iets ong/pf) 
zeer hoge cat w koopje € 245,00 
348 
KABE LUXE ALBUM MET SUPER VERZAMELING NED INDIE ONGEBRUIKT, ALLES IN ZEER 
MOOIE KWALITEIT OA Jub 1923 Bandoeng 25 g Oranje m opdruk Brandkast etc etc 
cataloguswaarde ca € 3 000 00 alleen bij 5TAMPSDNS slechts € 900,00 

DEZE LIJST WORDT REGELMATIG AANGEPAST, DUS REAGEER SNEL" 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT, VANAF « 35,00 INCLUSIEF PORTO EN VERPAKKING (DAARONDER DE WERKELIJKE TPG POST TARIEVEN 
(TUSSEN € 2,25 & € 5.25) 

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

181 
STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 

Directie: Dirk N. Sluis 
Cees Buddingh'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 

STAMP9 

§11 
GLOBN. STAMP DEALERS^ 

www.stampsdns.com 

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


'#30N.V.P.H.# 
POSnEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonfi 

op de 

15' FILATELIE-
BEURS 2003 

LOOSDRECHT 
D E BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 24 januari 2003 van 13.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag 25 januari 2003 van 10.00 tot 17.00 uur 

Zondag 26 januari 2003 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde 
verenigingen 

- tentoonstelling van gespecialiseerde 

verenigingen 

- handelarenstands 

Plaats: 
Panda Hallen, Industrieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder liaif uur een 

gratis buspendel van en naar liet Station 

N.S. Hilversum (acIiterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 

, , Office des Timbres 
i - J L - J 4, rue d'Epernay L-2992 Luxembourg 

www.philately.lu 

Tel.: 4088-8840-Fax: 40 68 68 

OFFICE 
DESTIMBRB 

lUXFMBOURC 

ÏJ 
P<T 

LUXEMBOURG 

Please send me further information about your products. 

first name: 
Street: Number: 
Postcode: City: 
Country: 

913 

http://www.philately.lu


POSTFRIS 
catnr 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 

318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 

350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 

402-403 
402b-403b 
405-421 
423-427 
428-442 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 

prijs 

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 
52,00 
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 
12,25 
35,50 

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

22,00 
104,00 
72,00 
7,50 
5,00 
5,00 
2,30 

4,95 
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 

495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
465/634b 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-599 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 

766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 

792-794 
795-799 
800-801 
802-806 
807-810 
812-815 
816-817 
818-819 
828-829 
830-834 
854 
858 

pnjs 

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 
5,40 

41,00 
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 
0,45 
2,55 
0,55 
3,50 

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 prijs 

859-863 1,10 
870-874 1,00 
875 1,25 
877-881 0,90 
882-883 0,60 
884-885 1,10 
886-888 4,10 
set vellen 58,00 
889-893 0,95 
894-898 1,25 
899 2,60 
901-5 1,35 
906-907 0,50 
909-911 0,75 
912-916 1,50 
917 4,50 
918-919 0,70 
920-924 1,50 
925-926 0,80 

Velletjes van 10/20 

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

Provincievelletjes 
"los" 

Zolang de voorraad 
strekt: 
fr iesland uitverkocht 
drente 17,50 
nrd-holland 17,50 
gelderland 10,50 
nrd-brabant 8,75 
groningen 10,50 
z holland 6,75 
utrecht 7,10 
limburg 9,50 
Overijssel 11,50 
zeeland 19,00 
flevoland 12,50 

PROVINCIEVELLEN 
Complete set van 12 
incl 13e vel 149,-

Compl f d c. set pro
vincie zegels- 27,50 

DAVO luxe supplement 1 
voor het opbergen van 

GESTEMPELD 

catnr 

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

346-349 
402b-403b 
534-537 

Weder/and ongebruikt met plakker 

56-76 335,00 
131 125,00 

163-165 
236-237 

pnjs 

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 
5,75 

164,00 
4,80 

148,00 
131,00 

10,00 
17,95 
89,00 

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 

50,75 
114,00 

17,00 

148,00 
71,00 

PROVINCIEVELLETJES 
Nog redelijk aantal velletjes los uit 

voorraad leverbaar Voor voorraad en 
prijs zie hierboven 

DE COMPLETE SET INCLUSIEF HET 
13e VELLETJE VOOR €149,00 | 

Staat de door U gewenste serie met in 
deze advertentie"? De ruimte IS helaas met 
toereikend om alles te vermelden 
Informeer vrijblijvend naar voorraad 
prijs en/of vraag een prijslijst aan 

en 

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

Tel: 077 - 351 26 98 06-20966876 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 
E-mail: info@postzegelhoes nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

NIEUW VAN MICHEL IN DECEMBER: 
Junior Duitsland 2003 in kleur € 12,00 
CEPT Verenigd Europa 2003 € 21,50 
Brieven cat. Duitsland 2003 € 34,80 
Kroatië Speciaalcatalogus 2003 € 12,80 

Vanaf 16-12-02: 
USA Speciaalcatalogus 2003 € 37,80 
UNO Speciaalcatalogus 2003 € 14,80 
Oostenrijk Speciaalcatalogus 2003 € 23,50 
Zwitserland-Liechtenstein Spec. 2003 € 23,50 

Michel SOFT: Duitsland versie 6.x € 38,50 
Duitsland-S 2002 €71,00 
Update Duitsland 2002/03 € 15,25 
Update Duitsland S 2002 € 28,60 

Michel SCOPE, zoekt en vindt elke Duitse postzegel, 
tijdelijke aanbieding (76,-) nu € 49,-
Michel Rundschau: jaarabonnement 2003,12 nrs. franco € 36,-

auf der heide 
e mai! aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandv^eg 4 
3707 AN Zeist tel 030-6924800 
fax 030-6933011 postgiro nr 1700 

.«*<* Drogen in recordtijd 

Verlu îjgbaar bij iedere postzegelhandel. 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE tolden 

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

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

Bestel nr. 9895 Droog-press €156,-

http://www.postzegelhoes.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl


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


AANBIEDING fUROMUNTEN - CoHect-Vislon 
Te bestellen op: Postbus 7080 - 3286 ZH Klaaswaal - Tel. 0186-572732 - mail@collect-vision.nl 

U kunt ook bestellen via onze website: WWW.eurorage.nl 

Complete series lct-2 euro nieuw 
uit de rol! 

Finland mix 99/02 € 19,50 
Ierland 2002 € 14,95 
Portugal 2002 € 14,95 
Griekenland 2002 € 14,95 
Luxemburg 2002 € 14,95 
Spanje mix 99/02 € 12,95 
Oostenrijk 2002 € 9,95 
Italië 2002 € 9,95 
Frankrijk mix 99/02 € 9,95 
Duitsland 2002 mix € 8,95 
België mix 99/02 € 8,95 
Duitsland alle 5 muntplaatsen compleet 
Dus 5 series met eigen letter: €59,50 

Serie Griekenland met letter! 
Men kon de productie niet aan en hebben de 

munten in andere landen laten slaan. Een letter in 
de ster bij het jaartal. €22,50 

De moeilijke jaren 1+2 et. Finland 
k t 2000+ 2 cent 1999 €19,50 

1+2 cent 2002 € 19^0 

Starterkits! 
Italië € 27,50 - Oostenrijk €27,50 
Spanje €25,00 Ierland € 22,50 

Vaticaan€1175,-

10 euro huweliikset 
Maxima-Willem Alexander 

De €10 in goud en in zilver. 
Bij Rijksmunt uitverkocht! 

In luxe houtenkist €175,00 

Finland gelegenheids euro's 
€10 proof Lonnrot € 49,95 
€10 BU Lonnrot € 42,50 
€10 proof Helsinki € 49,95 
€10 BU Helsinki € 42,50 
Wij hebben nog veel meer gelegenheids euro's 

vraag naar onze lijst! 

Speciale BU SETS 

Dit zijn speciaal verpakte setjes 
door de buitenlandse muntenhuizen 

met een beperkte oplage! 
België 99/00/01 € 325,00 
België 2002 € 35,00 
Duitsland 2002 (5 muntpL) € 125,00 
Finland 99/00/01 € 125,00 
Finland 2002 € 39,75 
Frankrijk 99/00/01 € 275,00 
Frankrijk 2002 € 55,00 
Ierland van Rijksmunt € 95,00 
Luxemburg 2002 € 175,00 
Oostenrijk 2002 € 55,00 
Spanje 99/00/01 € 135,00 
Spanje 2002 € 24,95 

Gelegenheids euro's 
België 
€10,-N-Zverb.Treinprf € 49,95 
Frankrijk 
Vi Kindereuro cupronik. € 12,95 
% Kindereuro prf.zilver € 37,50 
1 Vi europa prf. zilver € 47,50 
Oostenrijk 
€10 Eggenberg proof € 39,50 
€10EggebergBuboekje € 22,50 
€20 Neuzeit proof € 49,50 

H\EU\N- United-Kingdom 

Engeland proefontwerpen 
van de 8 euromunten in 
BU-setl Oplage maar 
20.000 stuks! €79,-

(Zolang de voomad strekt) 

Speciale Enrols van de 
Staatjes! 

Officiële BU sets 
Vaticaan BU set 2002 €1150,00 
Vaticaan Proof 2002 €4250,00 
(Oplage slechts 9000 stuks!) 
San Marino BU 2002 € 395,00 
Monaco BU set 2001 € 995,00 
Monaco BU set 2002 € dagprijs 
San Marino setje met 4 munten 
10ct/20ct/€l,-/€2,- €95,00 

Losse munten UNC! 
Monaco 2001 compleet € 325,00 

Monaco 2002 - 5 munten nieuw 
10ct/20ct/50ct/€l/€2 €120,00 

(lage wardens komen alleen in het 
BU setje en zijn heel veel duurder) 

Monaco 1+2 euro 2001 € 32.50 

Proofset Finland 2002 

m 
Oplage maar 8000 stuks. Houten kist met 
de 8 munten in proof en een gouden penning. 
Hier krijgen wij een klein aantal van binnen. 
Deze zijn te reserveren zolang de voorraad 

strekt voor € 475,-

Proofsets Frankrijk! 

Luxe verpakt als boekwerk. 
1999/00/01 €450,- (opUge 15.000 stuks) 

2002 € 125,00 (opiagt 40.000 stuks) 

Zoals u kunt zien zijn de BU setjes en Speciale staatjes sterk in prijs gestegen! Heel europa is aan het 
verzamelen, maar ook daarbuiten. Daarom prijswijzigingen voorbehouden en voor alles zolang de voorraad strekt! 

mailto:mail@collect-vision.nl
http://WWW.eurorage.nl


• Nieuw: Met bijgewerkte u 
prijsnoteringen kleinrond-
stempels 
Met originele NVPH-nummeri 
en prijsnoteringen 

' Alle prijsnoteringen in euro's 

De nieuwe Speciale catalogus 

-J^/,,.t^,,' en 
5̂ -̂  l K ^ I 1 ^ 1 , , - , 

overzeese rijksdele^ " ^ 

De nieuwe 
CoUect-a~Rom® 
Catalogus 2003! 



—WFILATELIE DE BOEIER -\ 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

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

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
INDONESIË POSTFRIS (nrs. vigs. Zonnebloem) 
1-8 
9 
33-38 
101-06 
142-45 
B9 
707-09 
710-12 
749-51 
760-85 
B20 
B22 

2,50 
30,00 

145,00 
10,80 
2,70 

10,50 
10,20 
4,25 
5,20 

37,50 
6,80 
2,70 

823 
B26 
892-94 
901-03 
908-10 
921-23 
B33 
942-44 
1005-9 
B51 
B82-83 
B96 

7,50 
2,15 
3,75 
2,90 
2,90 
3,35 
4,00 
1,20 
5,40 

22,00 
77,50 
3,90 

BI 00 
B110 
B116 
B118 
B119 
MSI 
BI 23 
BI 24 
BI 27 
MS2 
1723-6V 
MS3 

3,20 
2,00 
1,60 
6,50 
3,70 
5,50 
7 00 

18,50 
2,25 
2,75 
2,00 
1,10 

MS3T 
MS4 
MS5 
MS6 
MS6T 
BI 47 
BI 50 
BI 52-3 
BI 54 
BI 74-5 
RIAU23-5 
PORTI -3 

1,10 
2,75 
3,00 
1,25 
3,75 
1,00 
0,50 
8,00 

11,00 
8,00 

11,50 
3,95 

Bestellingen bij voorkeur per bnef, fax of e-mail Levenng aan 
nieuwe klanten tegen vooruitbetaling Bij bestellingen tot 120,-
euro + 2,- euro adm kosten, daarboven franco aangetekend 
Mm order svp 20,- euro Levenng zolang de voorraad strekt 
zetfouten voorbehouden 

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

43e Speciale Brieven-Veiling voor Thematische 
Filatelie en Postgeschiedenis 
Winter 2002/2003 
Grote Speciale Veiling met 12 000 kavels met meer dan 800 thema's 
en motieven De rijk geïllustreerde catalogus is tegen betaling van 
€ 10,- tegen het eind van het jaar te verkrijgen De catalogus is 
uitzonderlijk goed geïllustreerd met talrijke document- en stempel-
afbeeldingen 

Geef uw zeer speciale verzamelgebied op Het voorwoord, de 
aanduidingen en verwijzingen zijn in drie talen Duits, Engels en Frans 

Aktuele informatie over de 43e veiling kunt u vinden op internet 
www wapler-themaphil de 

CHRISTIAN WÄPLER 
Postfach 30 37 69, D-10726 Berlin (Duitsland) 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Ji'Ji'Ji' 

voor €4150-

Luxe collecties 
Verenigd Europa "Cept' 
1956-2001 
(ook deelcollecties) 
Frankeergeldige zegels Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoekó, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635-06-29227782 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

albums 
i catalogi 
telefoonkaarten 

• verpakkingsmateriaal 

I 
Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

t/m 31 -12 bij elk luxe Davo album van 
Nederland, i n s t e e k b o e k (8-bladig) k a d o . 
(Dus 4 albums: 32 bladen Insteekboek.) 

te l : 010 -476 .81 .75 - fax : 0 1 0 - 4 7 6 . 8 0 . 4 8 

TE KOOP GEVRAAGD CEPT ** (EUROPAZEGELS) 
Jaar 
1958 
1959 
1987 
1956 
1957 
1958 
1980 
1984 
1988 
1990 

Land 

België 
België 
België 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Aankoop 
(euro) 
1,75 
0,60 
1 80 

350,00 
80,00 
0,70 
1,50 
3,00 
2,00 
3,00 

Jaar 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1956 
1958 
1967 

Land 

Monaco blok 
Monaco blok 
Monaco blok 
Monaco blok 
Monaco blok 
Monaco blok 
Nederland 10 c 
Nederland 
Nederland lum 

Aankoop 
(euro) 
18,00 
18,00 
17,00 
17,00 
17,00 
17,00 
0,80 
1,00 
0,90 

Ik koop ook elke andere CEPT-uitgifte ** 1956 tot en met 1992 
Stuur mij uw aanbieding (kwantiteit en prijs) of kijk op mijn website 

www.wolff-sammeln.de 
Ik spreek Nederlands On parle Frangais 

Jürgen Wolff Sammeln und Service GMBH, Flughafenstrasse 61 
D-53842 Troisdorf, Fax ++49/2203/371546 
E-mail: juergen.wolff@wolff-sammeln.de 

KiLOWAAR MET VEELAL 2000/2001 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W EurojDa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen grote vanatie + hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 45 00 + € 3 50 porto / Orders boven € 45 - portovrij 
Levering onder rembours + € 5 75 porto Filatelistische frankering 

Korting voor grotere partijen op aanvraag 
Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 

Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 
H U L S J . B . A . b .v . 

M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSPEN - Tel. 043-4093495 
VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
8,70 

13,70 
8,20 

10,50 
7,00 
9,60 
4,60 
8,70 

7,30 

250 gr 
21,50 
34,00 
20,00 
26,00 
16,00 
24,00 
11,50 
21,80 

10,00 
18,25 
7,00 
6,60 

I k g 
77,20 

127,50 
72,50 
96,00 
63,50 
86,50 
36,50 
73,00 

36,50 
68,20 
23,00 
25,00 

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

Inhoud 'FilateHe' 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 e r t e n t i c i n d e x 

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

9 2 0 / 9 2 1 
ÄaTSt^AnP Verzamelgebied Nederland 
Klippen, 1276 BP Huizen. 9 2 2 / 9 2 3 
Telefoon: 03552 54 391 Nieuw Op het postkantoor 
Telefax: 0355240926 Q2A 
Email: philatelie@tip.nl T'^""A *A \"M"Ï 
Website: www.fiiateiie.ws Het George Cross van Malta 

926/927/928 
BlweÄübv"' '^ Verenigingsadressen 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 9 3 0 / 9 3 1 / 9 3 2 
jeanine de Troye Bon voor kleine annoHces 
Telefoon: 0334335231 _ 
Telefax: 0334335258 n " " j • ' "" , 

Bondspagina s 
Abonnementen en Q2AJ02^ 
Abo''nnëmmenïa'nd ' ^^" prettige rels is belangrijker dan liet üebben van een doel' 
Postbus 20,1910AA Uitgeest 9 3 0 / 9 3 7 
Telefoon: 02513139 39 Filateüstische evenementen 
Telefax: 0251310405 0 3 8 / 0 3 0 
Emaii: aboservice@aboIand.nl " ',". yi^tyDy 
Website: www.aboiand.nl P o s t w a a r d e s t u k l c e n 

9 4 0 / 9 4 1 
Adreswijzigingen: M a x i m a f i l i p 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se i v i aAi i i id i i i i c 
cretaris van de vereniging waarvan u 9 4 ^ 
lid bent. Individuele abonnees (jaar H o l l a n d o n d c r a d e l a a r s v l e u g e l s 
lijkse betaling aan de Stichting) zen n^^ln^nlnmlnrT 
den hun adreswijziging aan de admi ■•.•••••••• V ••■,■■■.■■■■:. '• 9 4 ° ' 9 4 9 ' 9 5 ° / 9 5 I 
nistratie (zie 'Abonnementen'). F i l a t e l i e V e r e n i g i n g s b l a d p r i j z e n 2 0 0 2 U i t g e r e i k t 

9 5 2 
'Hoe word ik abonnee? ' ^XT" ! . , „ „ „ „rtrtr 
Er zijn twee abonnementsmethoden: vv 1] l a z e n VOOr U 
I. een collectief abonnement: 9 5 4 / 9 5 5 / 9 5 ^ 
U kunt lid worden van een vereniging L u c h t p O S t n i e U W S 
die bij'Filatelie'is aangesloten (zie r 
'Verenigingsadressen'elders in dit — * •*"• 9 5 ^ 
nummer). Het abonnementsgeld is B o e k e n p l a n k 
dan inbegrepen in de contributie die u 9 S 8 / 9 S 9 

: ' " ™ i S S absent : vijfeni;^tig ja^r po:ste^'in Nedërlanïï "■" 
Voor een individueel abonnement 9 6 0 / 9 6 1 / 9 6 2 / 9 6 3 / 9 6 4 
kunt u zich  met uitzondering van P o s t z e s e l b o e k j e s 
Belgiëaanmelden bij Abonnemen ° nftftlnft7 
tenland in Uitgeest (zie'Abonnemen • 9 0 O / 9 O / 
ten') voor € 21.50 (Nederland) of Lichter dan luchtvluchten: de beginjaren van de ballonpost 
€35.(buitenland). Een individueel 0 6 8 / 0 6 0 / 0 7 0 
abonnement kan per de eerste van een \i'l ''t"''ftp'ri " " ' 
willekeurige maand ingaan; hetloopt I M i e u w e U u g l r i e n 
minimaal één jaar (elf nummers). 9 7 2 / 9 7 3 / 9 7 4 / 9 / 5 / 9 7 6 / 9 7 7 / 9 7 8 
Voor het opzeggen van uw abonne T h e m a t i s c h p a n o r a m a 
ment: zie'Opzegging'. 9 8 0 / 9 8 1 / 9 8 2 / 9 8 3 
Belgische abonnees Z i n l o o s g e w c l d  w i c I s d e d a d e r ? 
Als u in België woont kost een abon QSA. 
nement € 22.50, te storten op v'i "' 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen M e i n e a n n o n C C S 
ningmeester Maandblad Filatelie, 9 8 6 
Brussel; vermeld duidelijk het adres 
w ^ n a a r h e t b l a d m o e t w o r d e n ^^^deVOOTJ^O^^na^^^^^^ 

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

Losse nummers : 
Losse nummers van de lopendejanr^ana 
kunnen voor zover nog voorradig wor
den besteld voor € 2.50 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 8591403 
van Abonnemenland te Uitgeest, 
onder vermelding van de gewenste 
editienummers. 

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2002 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 

39.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

LidASCAT 

j4S[xrr 

December is een maand waarin door veel 
mensen achterom wordt gekeken. Wij 
doen het anders en kijken vooruit: op onze 
omslag ziet u het kerst en nieuwjaarsblokje 
dat in 2003 door De Post (België) wordt 
uitgegeven. We wensen u nu alvast een 
uitstekende jaarwisseling toe! 

Advertentieindex 

George Cross 926 

Malta 
Het befaamde George Cross wordt 
doorgaans toegekend aan personen. 
Maar de dappere bevolking van Malta 
kreeg de medaille collectief uitgereikt. 
Paul Daverschot schrijft erover. 

Willibrordus 936 

Hoe mensen het postzegelverzamelvirus 
oplopen? Dat is voor iedereen weer 

anders. Bob Friedmanns postzegelpassie 
begon in ieder geval met de aanschaf van 

een 'blauwe Willibrordus'... 

Zilveren code 960 

Bijna waren we vergeten dat de postcode 
in Nederland vijfentwintig jaar bestaat. 
Gelukkig houdt onze medewerker voor 
moderne filatelie, Frans Hermse, zulke 
belangrijke zaken in de gaten, met als 
resultaat een prachtig postcodeartikel. 

Ackermann gio 
Apeldoornse Postz.handel 957 
Auf der Heide 914 
Boeier, De 918 
Booklets International 979 
Boomstamps 965 
Bredenhof 985 
Brouwer, D.O 979 
Bijl, Van der 986 
Christian Wapler 918 
Collect Vision 916 
Davo 929, 988 
Dieten, Van 909 
Dutchstamp 908 
DVP 957 
Ebay Benelux 915 
Europost De Dieze 911 
Eijnde, Van den 939 
Godu, JeanPaul 956 
Haarlem, Van 979 

Hollands Glorie 943 
Huls 918 
Hunter 910 
Inver 971 
Jürgen WolfF. 918 
Kienhorst 979 
Lodder 929 
Lodewijk 929 
Lokven, Van 965 
Luxemburgse PTT 913 
Meinhardt 953 
Nederlandsche Postz.veiling 906 
NVPH 917 
NVPH handelaren 913 
Nijmeegse Postz.en muntenhandel 914 
Nijs, Wim de 965 
Partijenhandelaren 944 
Philapost 907 
Postbeeld 929 
Poststempel, Het 918 

Postzegel Partijen Centrale 946947 
Postzegelexpres/Philato 933 01 
Postzegelhoes, Het 914 ■=" 
Poveia 965 CN, 
Quirijns 957 ^ 
Rietdijk 925 " J 
RonHerschei t 979 " 
Ruiter, De 933 ^ 
Safe Nederland 914,971 ^ 
Scheming 956 „ 
Smits Philately 945 ^^ 
Spijkenisse, Postz.handel 918 ^ 
StampsDNS 912 li:: 
Theo Peters 987 2 
Trefpunt, Het 971 ^ 
Verzamelend Nederland 956 
Vliet, Van 957 A I A 
Zeist, Postz.handel 971 J | | 
Zutphense Postz.en muntenhandel . De...957 

mailto:philatelie@tip.nl
http://www.fiiateiie.ws
mailto:aboservice@aboIand.nl
http://www.aboiand.nl
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POSTZEGELVERENIGING DE HELM HELMOND 
ORGANISEERDE GESLAAGDE PRO-PHIL 2002 

Het 25-jarig bestaan van 
Postzegelvereniging De 
Helm Helmond e.o. werd 
in Helmond op 28 en 29 
september gevierd met 
een tentoonstelling, Pro-
Phil 2002 genaamd. De 
33ste editie van de Lim-
phiiex was in de expositie 
geïntegreerd. Achten
veertig inzenders zorg
den voor tachtig themati
sche onderwerpen, die 
samen ruim 300 kaders 
vulden. 
Dat er een jeugdboek was 
en op beide dagen veilin
gen werden gehouden 
zorgde voor een flinke 

aanloop. In de Vekahal 
waren verheugend veel 
nieuwe inzendingen te 
bewonderen. Dertien 
eenkaderinzendingen en 
31 'normale' collecties 
werden beoordeeld. In 
de eerste categorie werd 
eenmaal diamant, vier
maal robijn en achtmaal 
smaragd toegekend. Bij 
de meerkaderinzendin-
gen was dat negenmaal 
goud, vijfmaal groot ver
guld zilver, viermaal ver
guld zilver, vijfmaal 
groot zilver, eenmaal ver
zilverd brons en zesmaal 
brons.HANS VOGELS 

MEDEDELING VOOR 
INDIVIDUELE ABONNEES 

De uitgever van Filatelie, de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatehe, spant zich voortdurend in 
om de prijs die aan de abonnees wordt berekend zo 
laag mogelijk te houden. In de afgelopen vijfjaar is 
het abonnementsgeld daarom niet verhoogd. Ge
zien de steeds hoger wordende productiekosten 
van het blad (drukkosten, papierprijs, porto) is het 
economisch gezien echter niet langer mogelijk de 
prijs ongewijzigd te laten. Met ingang van het jaar 
2003 wordt het abonnementsgeld daarom aange
past: dat komt voortaan op €21.50 per jaar (elf 
nummers, bezorging binnen Nederland). Voor 
abonnees in België is het abonnementsgeld vastge
steld op €22.50 en voor lezers in het buitenland 
wordt het nieuwe abonnementsbedrag €35.-. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om tarieven 
voor indimduele abonnees. Als u Filatelie als üd van 
een vereniging ontvangt is het abonnementsgeld 
verwerkt in de contributie die u aan de vereniging 
betaalt. BESTUUR FILATELIE 

ER GING WAT MIS... 
50 JAAR GELEDEN 

Er gaat wel eens wat mis 
met het ontwerp van 
postzegels. Soms wordt 
een fout nog net op tijd 
ontdekt (zoals bij de Pro
vinciezegels van Overijs
sel, die bijna met een 
stomme spelfout ver
schenen), maar soms ook 
glipt zo'n fout er door. 
Niet dat dat nou altijd zo
veel verschil maakt. Deze 
zomer was het vijftig jaar 
geleden dat een zegel van 

de Duitse Democratische 
Repubüek met zo'n te-
kortkominkje verscheen. 
Een van de vier zegels die 
op II augustus 1952 ver
schenen was gewijd aan 

Amcenna: ...Joutgeboortejaar... 

de Perzische medicus Ibn 
Sina, beter bekend als 
Avicenna. De DDR ver
meldde als geboortejaar 
van de arts 952 na Chris
tus, terwijl Avicenna - zo 
valt althans in de meeste 
encyclopedieën te lezen -
toch echt pas in 980 na 
Christus geboren werd. 
Ondanks die fout kost de 
bewuste postzegel (die in 
een oplage van een mil
joen zegels werd gedrukt 
en verspreid) niet veel 
meer dan de andere drie 
uit de serie. 

KRACHT, WAARDIGHEID EN GELACH 
MAAR DAN IN EEN KLEIN LETTERTJE 

Je moet het weten, en als 
je hetweet moetje nog 
goed kijken ook. We heb
ben het over de velletjes 
die bepaalde Gemene-
bestlanden uitgaven naar 
aanleiding van het over
lijden van de Britse ko

ningin-moeder. Die vel
letjes vermelden hnksbo-
ven, onder het koninklijk 
wapen, de periode waarin 
de Queen Mum leefde, na
melijk van 1900 tot 2002. 
Die twee jaartallen wor
den door een elegant lijn-

1900 
r rRENGTMDlONlTYAHOLAUQHiei 

tje onderstreept. 
En om dat lijntje gaat het 
hier: het is in zogenoem
de microprint gedrukt en 
het is helemaal geen lijn
tje, maar een tekstje. Wie 
er een loep bij pakt kan 
daar met enige moeite le
zen hoe de aartsbisschop 
van Canterbury de overle
dene typeerde tijdens de 
plechtigheden rondom 
de teraardebestelling. De 
prelaat omschreef de ko
ningin-moeder destijds 
als volgt: Strength, Dignity 
and Laughter, zoiets als 
'kracht, waardigheid en 
gelach'. 
De Grown Agents, de in
stantie die de zegels na
mens de betrokken Ge-
menebestlanden liet 
drukken, vroeg en kreeg 
toestemming van de 
aartsbisschop van Can
terbury om zijn rake type
ring op de zegels af te 
drukken. En dat gebeur
de, zij het heel klein. 

OVERKOMSTDUUR: 
TPG DOET 'T AARDIG 
Met een overkomstduur 
van gemiddeld 2.1 dagen 
mogen Nederlanders die 
een brief naar België stu
ren helemaal niet moppe-

^ ren. Maar hoe kan het dat 
= na drie bezorgdagen 
^ 'slechts' 96.4 procent van 
^ alle post die van Neder-
s land naar België gaat ook 
Z daadwerkelijk bezorgd 
^ is? De Zwitsers doen het 
° namelijk beter: van alle 
= Zwitserse post is 97.6 
^ procent na drie dagen in 
^ België ter plekke. 

We ontlenen deze cijfers 

!
ift aan een rapport van de 
* • IPC, de International Post 

Corporation, een samen
werkingsverband van 22 
Europese en Noord-Ame
rikaanse nationale post

bedrijven. Elk halfjaar 
publiceert de IPC cijfers 
waaruit blijkt hoe goed 
de deelnemende PTT's 
presteren. De resultaten 
van het eerste halfjaar 
2002 zijn sinds enige tijd 
te vinden op u)U)U).ipc.be; 
daar is ook te zien dat het 
doel dat de samenwer
kende posterijen zich ge
steld hadden - 85 procent 
van alle post binnen drie 
dagen te bezorgen -
ruimschoots is gehaald: 
de score voor het eerste 
halfjaar 2002 hgt op 93.9 
procent! 

DaanryPwl0fmanc«inJ*3 

POSTZEGELBLAD 'LINN'S STAMP NEWS': 
NU GEHEEL DIGITAAL TE RAADPLEGEN 

Het was al mogelijk om 
on-line uittreksels uit het 
Amerikaanse postzegel
weekblad Lmn's Stamp 
News te lezen, maar nu 
kan de volledige inhoud 
van het blad op het Inter
net worden gelezen. 
Daarvoor moet echter wel 
een zekere prijs worden 
betaald: voor nog geen 
dollar per editie (de prijs 
geldt voor 26 nummers) 
is een 'digitaal abonne
ment' verkrijgbaar. Wie 
zich langer dan een half 
jaar abonneert krijgt kor
ting. Het grote voordeel 
is dat het digitale blad op 
dezelfde dag beschikbaar 
is als die waarop de 'pa
pieren editie' van Linn's 
Stamp News wordt ge

post. Wie dus niet kan 
wachten op het laatste 
postzegelnieuws uit 

Amerika weet dus wat 
hem te doen staat. De di
gitale versie van Linn's is 
volledig doorzoekbaar en 
printbaar. Het adres van 
Linn's is u)U)U).Imns.com. 

' ^^Wl i^^ ' 
Nu uolledit] digitaal te raadplegen. Lmn's Stamp Neujs 

http://ipc.be
http://Imns.com


DUITSE WATERRAMP-ZEGEL ONDANKS 
FORSE TOESLAG TOCH HEEL POPULAIR 

Echt populair zijn toe
slagzegels niet bij onze 
Oosterburen. De Duitsers 
- en dan met name de fi
latelisten onder hen - zijn 
van mening datje postze
gels niet moet gebruiken 
om er liefdadigheid mee 
te bedrijven. 
Maar met de op 30 au
gustus verschenen toe
slagzegel (boven) is dat 
geheel anders. Die zegel -
met een bijslag die ten 
goede komt aan de 
slachtoffers van de waters
noodramp van afgelopen 
zomer - vloog vanaf het 

eerste moment gewoon 
weg. Veel kantoren had
den aan het eind van de 
allereerste verkoopdag al 
geen voorraad meer. 
Deutsche Post zag het even 
aan en besloot toen tot 
een voor de hand liggen
de maatregel: de zegel 
werd bijgedrukt. 
Er zijn nu nog eens tien 
miljoen zegels over de 
kantoren verspreid. Echt 
zeldzaam zal de zegel 
dus niet worden, maar 
dat moeten filatelisten 
dan maar voor het goede 
doel over hebben... 

AMERIKAANSE BRIEVENBESTELLER 
REDT VASTE KLANT UIT BAD 

Wordt uw post bezorgd 
door een oplettende en 
belangstellende bestel
ler? Dan zit u goed. De 
92-jarige Robert Painter 
uit Cleveland (Ohio) 
dankt er zelfs zijn leven 
aan. Besteller John Gre
gorich was er aan ge
wend geraakt dat Painter, 
gezeten in een schom-
melstoel die bij het raam 
van zijn woonkamer 
staat, steevast zijn hand 
opstak als de post bij de 
bejaarde man bezorgd 
werd. Toen Gregorich op 
een gegeven moment 
merkte dat de bus niet 
gelicht was en de schom-
melstoel leeg stond, 
maakte hij zich zorgen. 
Hij meldde het voorval bij 
een kennis van Painter, 
die een kijkje ging nemen 
en ontdekte dat de oude 

baas vastzat in zijn bad
kuip. Hij was uitgegleden 
en in een houding te
rechtgekomen waaruit 
hij zichzelf niet kon be
vrijden. Hij Icwam met de 
schrik vrij. 'Ik heb mijn 
leven te danken aan de 
postbode, zo simpel is 
het,' aldus Painter, die 
zich bijzonder dankbaar 
toonde voor het feit dat 
Gregorich al tien jaar 
lang dezelfde bestelron
de loopt. 

VALS DEED HET GOED 
BIJ POSTILJONEN 

Het Zweedse veilinghuis 
Postiljonen heeft de op
brengst bekend gemaakt 
van zijn eind september 
gehouden postzegelvei
ling. In totaal werd voor 
863.994 fiuro omgezet. 
Opmerkelijk was dat er 
fors werd geboden op 
een 5 skillifiä banco in gele 

kleur, zo'n beetje de zeld
zaamste zegel ter wereld. 
Toch was de opbrengst 
van deze toprariteit maar 
960 euro, en dat kwam 
omdat het om een verval
sing ging. Dat een verval
sing zoveel opbracht zal 
er zeker mee te maken 
hebben gehad dat de ma
ker van de bewuste falsi
ficatie de bekende verval
ser Jean de Sperati was. 

ENGELS VOETBALBLOKJE: UITSLAGEN 
WERDEN GEEN WERKELIJKHEID 

Toen het Duitse elftal 
deze zomer een kans 
maakte om wereldkam
pioen voetballen te wor
den liet Deutsche Post bij 
wijze van 'voorzorgs
maatregel' een bijzonder 
poststempel maken. Wel 
een beetje zuinig, als we 
het vergelijken met wat 
Royal Mail op de plank 
had liggen voor het geval 
de elf van Engeland de 
hoogste eer zouden be
halen: een mooi blokje 
met daarin een ronde 
postzegel. 
Het Engelse postzegel

blad Stamps onthulde on
langs wat er aan de neu
zen van de Engelse verza
melaars is voorbijgegaan 
(zie de foto hieronder). 
Omdat het blokje werd 

ontworpen op een mo
ment dat halve finale en 
finale nog niet gespeeld 
waren, sloeg de ontwer
per er een slag naar: hal
ve finale Engeland-Italië 
I-o, finale Engeland-Ar-
gentinië 2-1. De realiteit 
was wel wat anders... 

AMERIKANEN WILLEN 
BRUCE OP EEN ZEGEL 

Er wordt al van alles on
derzocht, dus waarom 
zouden we de kabeltele
visiezender Trio het ge
noegen ontzeggen om na 
te gaan wat of wie de ge
middelde Amerikaan 
graag op een postzegel 
afgebeeld zou willen 
zien? Het blijkt dat de be
woners van het land van 
Uncle Sam het liefst een 
zegel zouden kopen met 
het portret van de zanger 
Bruce Springsteen. 'The 
Boss' (zoals de fans van 

Springsteen hem noe
men) wint het makkelijk 
van zulke beroemdheden 

als Madonna, Britney 
Spears, Ozzy Osborne, 
the Who of Cher. Het feit 
dat Springsteen recent-
lijk een nogal patriottisch 
getinte CD uitbracht zal 
er wellicht toe hebben 
bijgedragen dat een op 
elke vijf Amerikanen te 
kennen gaf wel iets in 
een Springsteenzegel te 
zien. Of de USPS de 
'wens van het volk' zal 
vervullen valt te betwij
felen; het is namelijk ook 
in de Verenigde Staten de 
gewoonte dat geen leven
de personen op een zegel 
worden afgebeeld. 

SPM: NOGAL KORT 
DOOR DE BOCHT 

Het Franse departement 
dat we kennen als Saint-
Pierre-et-Miquelon moet 
er ergens in het afgelo
pen voorjaar mee begon
nen zijn: met het beknot
ten van die prachtige 
landsnaam tot een kale 
afkorting: SPM. 
Toegegeven, SPM is een 
flink stuk korter dan 
'Saint-Pierre-et-Mi-
quelon' en als de Franse 
PTT de postzegeldrukker 
per letter moet betalen 
zal het best wel wat geld 
besparen. Maar wij zou
den toch niet graag zien 
dat dit een trend wordt: 
zegels met landenaan-
duidingen als 'lOM' (Isle 
ofMan), 'TDC' (Tristan 
daCunha)of'GC&PM' 
(Grenada Carriacou & Pe
tite Martinique) - nee, we 
zitten er niet echt op te 
wachten. 

'SPOOKJAAR' OP DUITS BLOKJE TER 
GELEGENHEID VAN DE DOCUMENTA 

Duits Documenta-blokje ./outiefjaartal op blokrand. 

Een van de leukste verza-
melthema's is 'Fouten op 
postzegels'. Het is trou
wens ook een heel dank
baar thema, want er zijn 
maar weinig postadmini-
straties die er in slagen 
elke emissie fouüoos aan 
de loketten te brengen 
(verwijzingen naar de 
Nederlandse Provincie
velletjes zullen we nu 
maar eens achterwege la
ten). 
Ook bij onze - doorgaans 
heel ̂ rundlich te werk 
gaande - buren ten oos
ten van de grens, de Duit

sers, gaat er wel eens wat 
mis. Neem bijvoorbeeld 
het postzegelblokje dat 
in Duitsland in mei jl. ter 
gelegenheid van Documen
ta 11 werd uitgegeven; het 
vermeldt op de blokrand 
welke 'edities' de kunst
tentoonstelling in de af
gelopen decennia zoal 
beleefde. 
Het jaartal 1963 wordt 
echter ten onrechte ver
meld, want toen was er 
helemaal geen Documenta. 
De eerste Documenta die 
na 195g werd gehouden 
was die van 1964... 
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VERSCHIJNINGS EN PRESENTATIEVORMEN 
ZORGEN VOOR LEUKE VERRASSINGEN 

Postzegels verschijnen al 
decennia lang in vier ver
schillende verschijnings
vormen: vellen, blokken, 
postzegelboekjes en rol
len. Voor de goede orde: 
elke poging om tot een 
definitie van deze begrip
pen te komen roept dis
cussie op. De werkelijk
heid dwingt ons nu een
maal steeds weer op
nieuw om bepaalde de
finities 'op te rekken' of 
het aantal verschijnings
vormen tot in het onein
dige op te voeren. Een 
hoofdindeling van vier 
verschijningsvormen lijkt 
me eigenlijk ruim vol
doende, te weten: 

Vel 
Een vel bevat meer dan 
één postzegel. Het wordt 
plano (ongevouwen) 
door de producent gele
verd. De klant kan elke 
willekeurige hoeveelheid 
zegels uit het vel kopen. 

Blok 
Een blok bevat een of 
meer postzegels en wordt 
plano (ongevouwen) 
door de producent gele
verd. De klant kan het 
een blok uitsluitend in 
zijn geheel kopen, dus 
letterlijk en bloc. 

Boekje 
Een boekje bevat een of 
meer postzegels. Het 
wordt voorgevouwen (of 
met vouwaanwijzigngen) 
door de producent gele
verd. De klant kan een 
boekje slechts in zijn ge
heel kopen. 

Rol 
Een rol bevat meer dan 
een postzegel. De zegels 
worden in de vorm van 
een rol (opgerold) door 
de producent geleverd. 

= Elke genoemde verschij
^ ningsvorm vereist nor
<= maal gesproken een 
^ aparte wijze van produce
^ ren. Soms loopt de pro
2 ductie enige tijd gelijk 
"■ op. Zo waren de bedrukte 

ke rollen moesten wor
den versneden, of samen
gevoegd moesten worden 
met rollen bedrukte kaf
ten. 
De Nederlandse 'nul
centszegels' werden ge
produceerd in de vorm 
van blokken, maar ze 
werden uiteindelijk inge
voegd in het Prestî e
boek(je) nummer i (of
wel de Postcataloflus iggS). 
Voor het tweede Prestxge
boek(je) (het Sterrenboek 

de afgelopen twee jaar 
echter radicaal veran
derd. Door een rationali
satie in het productiepro
ces krijgen we te maken 
met zegelvarianten die 
hun bestaan niet danken 
aan de diverse verschij
ningsvormen, maar die 
onbedoelde  en laat over 
dat onbedoelde geen mis
verstand ontstaan  va
rianten zijn die hun oor
sprong vinden in produc
ten die op de verzame

drukt met nog niet afge
werkte postzegels naar 
Walsall in Walsall, Enge
land. Daar worden de 
PTTmapjes met zegels 
gevuld en ook worden er 
 maar daarover straks 
meer  de eerstedagenve
loppen vervaardigd. Voor 
de PTTmapjes worden 
de zegels die door Joh. 
Enschedé op rollen (als 
halffabrikaat) naar Enge
land zijn gezonden bij 
Walsall geheel doorge
stanst. Zoals we in het 
vorige nummer schreven 
hebben de zegels uit de 
mapjes daardoor een an

Links detail uan zakelijke postzegel met 'tanden' die rechte uiteinden hebben Rechts detail uan een zegel, gebruikt op de 
eerstedagenuelop uan de zakelijke postzegels, de randen zijn ronder, meer 'goliiend' 

f A A rollen papier voor Engel
li, se rolzegels, respectieve

lijk postzegelboekjes niet 
van elkaar te onderschei
den tot aan het moment 
waarop ze tot afzonderlij

iggg) werden de drukba
nen van de December
blokken van iggg anders 
schoongesneden; dat le
verde blokken op die in 
het boek(je) werden mee
gebonden. Rolzegels 
werden en worden vaak 
samengesteld uit repen 
die afkomstig zijn uit 
normale vellen. 
Behalve de hiervoor ge
noemde vier verschij
ningsvormen zijn er ook 
nog de diverse presenta
tievormen ten behoeve 
van de verzamelaars. Zo 
kennen we 'op verzoek 
gestempeld' (CTO ofwel 
Cancelled to order), eerste
dagenveloppen, PTT
mapjes, jaarsets, enzo
voort. De zegels die voor 
zulke presentatievormen 
gebruikt werden waren 
identiek aan die uit de 
normale verschijnings
vormen (vel, blok, boek
je, rol). Specialisten van 
een bepaald gebied kon
den daardoor volstaan 
met het kopen van zegels 
die afkomsdg waren uit 
de normale verschij
ningsvormen. Zo konden 
ze ook 'filatelistische 
geldklopperij' negeren. 
Voor de specialisten op 
het gebied van Neder
landse postzegels is dit 

laarsmarkt gericht zijn. 
Specialisten kunnen te
genwoordig niet meer 
om PTTmapjes, Collect
Cards of eerstedagenve
loppen heen! De doorge
stanste Pnorityzegels en 
de qua kleur afwijkende 
Overijsselzegels heb ik in 
deze rubriek al eens als 
tot de verbeelding spre
kende voorbeelden gege
ven. En daarmee houdt 
het niet op... 

Zakelijke zegels 
In de vorige aflevering 
van de rubriek kwamen 
twee varianten van de 
'kleine' zakelijke postze
gels ter sprake. Het ging 
om de in doosjes ver
kochte rollen van 100 ze
gels. Nadat die zegels 
door Joh. Enschedé zijn 
gedrukt krijgen ze bij En
schedé zelf een nabewer
king die er voor zorgt dat 
er rugnummers en een 
slittanding worden aan
gebracht; ook wordt het 
overtollige papier rond
om de zegels verwijderd. 
Dat gebeurt allemaal op 
een van de Omegama
chines waarover de druk
kerij beschikt. 
Ten behoeve van de Col
lectClub zendt Enschedé 
echter rollen die zijn be

dere 'tanding': r8 tanden 
horizontaal en 15 verti
caal, in plaats van 17 ho
rizontaal en 14 verticaal. 
De zegels die door Wal
sall op de eerstedagenve
loppen werden geplakt 
hebben eveneens dezelf
de, fijnere tandingsmaat. 
So Jar, so good. Nu zal ie
dereen die de zegels uit 
de mapjes goed heeft be
keken hebben gezien dat 
ze aan de achterzijde zijn 
voorzien van een gladde 
laag dragerpapier. Om ze 
op een envelop te kunnen 
plakken moetje eerst veel 
moeite doen om dat dra
gerpapier te verwijderen 
want gemakkelijk gaat 
het zeker niet. Misschien 
zijn er zelfs wel mensen 
die chemicaliën te hulp 
hebben geroepen. Het is 
natuurlijk hoogst on
waarschijnlijk dat Wal
sall al die moeite zal wil
len doen om de eersteda
genveloppen te kunnen 
maken. Daarom hebben 

we maar eens goed naar 
de zegels op de eersteda
genveloppen gekeken. 
Het valt meteen op dat de 
'slittanding' veel fraaier 
is aangebracht; er geen 
'opstuwing' van het pa
pier langs de tandingga
ten te zien is en  wat nog 
opvallender is  de 'gaten' 
en de 'tanden' zijn ook 
zeer mooi afgerond; bij 
de zegels uit de 'mapjes' 
(en ook die uit de 'rol
len') zijn de 'tanden' 
recht afgesneden. Kort
om: ten behoeve van de 
vervaardiging van de eer
stedagenveloppen is een 
andere stans gebruikt. 
Als we de meest voor de 
hand liggende verklaring 
voor de gang van zaken 
moeten geven dan komt 
het er op neer dat Walsall 
het materiaal (net als Joh. 
Enschedé deed ten be
hoeve van de rolzegels) 
heeft geslit en vervolgens 
het overtollige papier 
rondom de zegels  de 
zogenoemde matrix 
heeft verwijderd. Voor de 
dames die in Engeland 
voor de ColIectClub werken 
bleven daardoor gewone, 
zelfklevende zegels over 
die op de eerstedagenve
loppen konden worden 
geplakt. Het zou mis
schien gemakkelijker zijn 
geweest om Walsall ge
woon een voorraadje 
kant en klare postzegel
doosjes toe te sturen, 
maar ja... 

Dankzij de afwijkende 
tandingmaat is er nu een 
derde variant van deze 
zakelijke zegels. De ze
gels op de eerstedagenve
loppen zijn ontwaard met 
een 'stempel'. Dat ik het 
woord 'stempel' tussen 
aanhalingsteken plaats 
komt doordat de ont
waarding tot stand kwam 
met behulp van boek
drukdegelpers. 
Samenvattend kunnen 
we, als het om de 'kleine' 
zakelijke postzegels gaat, 
het volgende overzichtje 
maken: 

variant'tanden' 
nr. 
I 

2 

3 

hor/ver 
17/14 

18/15 

18/15 

opgestuwde 
randen 
boven en 
onder 
boven 
onder en 
rechts 
nergens 

uiteinde 
tanden 
recht 

recht 

rond 

afwerking bij/ 
ten behoeve van 
JESSP/ 
doosjes 100 exx. 
Walsall/ 
PTTmapjes 

Walsall/FDC's 
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AVP PAKKETZEGELS 5 KG ZONDER SLITLIJN: 
VOLOP STOF VOOR DISCUSSIE 

De AVP Pakketzegels 
zonder enige slitlijn zijn 
bekend uit twee bronnen: 

 met nummers begin
nend met oiigg, res
pectievelijk met 00399 
uit Amstelveen; 

 met nummers begin
nend met 00399 uit 
Sassenheim. 

Bij elkaar zijn die bron
nen dus goed voor maxi
maal 666 zegels (2.000 
gedeeld door drie) van de 
in totaal 2.000 zegels van 
die twee reeksen. 
Ter toelichting; de num
mers verspringen met 
drie tegelijk; na de '99' 
zijn er nog drie cijfers be
schikbaar. De gevonden 
'hoge' nummers zijn in 
lijn met de 'verklaring' 
van drukker Lijnco uit 
Groningen dat het om 
een aanloopprobleem 
gaat. Wie kent andere 
nummerreeksen? 
De discussie over de sta
tus van de zegels ('zijn 
het nu postzegels of zijn 
het postwaardestuk
ken?') werd in feite aan
geslingerd door het be

kend worden van de 'mis
druk'. Het verschil tussen 
een postzegel en een 
postwaardestuk zit  al
thans zo zien sommigen 
dat  in het feit of je al 
dan niet extra gegevens 
moet of kunt toevoegen. 
Op een briefkaart is de 
'postzegel' bijvoorbeeld 
op een kaart gedrukt die 
het noodzakelijk maakt 
om op z'n minst enkele 
adresseringsgegevens toe 
te voegen. 
Aan traditionele postze
gels wordt geen tekst toe
gevoegd; dat is wellicht 
zelfs expliciet verboden. 
Hetzelfde geldt voor de 
aangetekendzegels en 
de (AVP) pakketpostze
gels. Door de bewuste 
'misdruk' kreeg de AVP
pakketpostzegel van 5 
kilo er een ruimte bij die 
kon worden 'ingevuld' en 
dat maakte van deze ze
gels in feite postwaarde
stukken. 
Bij de Prepaid Expressze
gels worden de adresge
gevens van afzender en 
geadresseerde ingevuld. 
Dit maakt ze tot post
waardestukken. Bij de 
Prepaid Expressenvelop

pen worden de gegevens 
van de geadresseerde op 
een apart verzenddocu
ment ingevuld; dat docu
ment gaat mee met de en
velop. De afzendergege
vens konden op de enve
lop worden ingevuld. Bij 
de oranje Ouerniflht Pre
poid Express was dit niet 
verplicht (het was althans 
niet in de instructies op
genomen); als het losse 
verzenddocument kwijt 
zou raken, was de zen
ding onbestelbaar. Bij de 
paarse Saturday Prepaid 
Express wordt het verzend
document bevestigd op 
de envelop; bij de in
structies staat dat ook de 
afzendergegevens op de 
envelop (dus niet op het 
verzenddocument) moe
ten worden ingevuld. Op 
het postkantoor Singel in 
Amsterdam hingen de 
Ouerniäht en Worldtuide 
Prepaid Expressenvelop
pen  zonder verzenddo
cument  in de displays die 
voor het publiek toegan
kelijk waren. Ze konden 
er  door de brutale halve 
wereld  gewoon uit wor
den meegenomen. De 
'frankeerkracht' zit ken
nelijk in het verzenddo
cument. 
Bij de grootformaat AVG

pakketpostzegels was op 
het zegelgedeelte ruimte 
opengelaten voor het in
vullen van 'datum' en 'in
houd'. Bij de kleinfor
maat AVGpakketpostze
gels voor 'inhoud', 'post
code (geadresseerde)' en 
'huisnummer'. Alle AVG
pakketpostzegels zijn in 
de hiervoor geformuleer
de visie postwaardestuk
ken. 
Toch valt hier wel het een 
en ander op af te dingen. 
Elders in de wereld wor
den termen gehanteerd 
als Ganzsachen, Entiers pos
taux en Postal Stationery. 
Deze termen geven expli
ciet aan dat het gaat om 
stukken die op zichzelf 
staan en dat deze stukken 
(behalve dat ze van een 
adres en andere relevante 
gegevens moeten worden 
voorzien) geen toevoe
gingvan externe zegels, 
labels of etiketten verei
sen (bijfrankering even 
buiten beschouwing ge
laten). Een postwaarde
stuk  dat zelfde franke
ring vertegenwoordigt 
is, als het op een envelop 
of kaart zonder frankeer
waarde wordt geplakt, 
naar mijn gevoel nog 
steeds te vergelijken met 
een poststuk zonder 

frankeerwaarde waarop 
een postzegel of een uit
geknipt stukje 'zegel' van 
een briefkaart of lucht
postblad is geplakt. De 
frankering is de externe 
toevoeging, niet het stuk 
zelf (vandaar Sache, Enticr, 
Stationery). 
Zoals ik het zie gaat het 
bij de pakketzegels (AVG 
of niet), de Prepaid Expres
sezegel en de aangete
kendzegels om postze
gels, waarbij de definitie 
van postzegel niet of nau
welijks hoeft te worden 
opgerekt. 
Bij postzegels zowel als 
bij postwaardestukken is 
de frankering vooruit be
taald. Postwaardestuk
ken kunnen zonder meer 
 nadat de adresgegevens 
en degelijke zijn ingevuld 
 worden verzonden; 
postzegels hebben een 
'drager' nodig, zonder 
welke ze niet eens ver
stuurd kunnen worden. 
De Prepaid Expressenve
loppen (maar ook de 
vroegere aangetekend
enveloppen) kunnen pas 
vervoerd worden als het 
verzenddocument dat er
bij hoort is ingevuld en 
aangehecht. 
Zijn dit postwaardestuk
ken? 

OVER CORRECT 
TAALGEBRUIK 

In de rubriek Verzamel̂ e
bied Nederland worden 
nogal eens aspecten van 
postzegels beschreven 
die nauw samenhangen 
met het grafisch produc
tieproces. Het is plezierig 
om te kunnen terugvallen 
op bestaande termen. In 
het verleden zijn in de fi
latelie termen binnenge
slopen die de graficus 
niets zullen zeggen (zo
als 'plaatdruk') of bij an
deren een geheel ander 
beeld oproepen. Een 
spanjool heet in de filatelie 
een oĵ setkrin ,̂ een term 
die veel beter beschrijft 
wat er te zien valt dan de 
eerstgenoemde (die zijn 
oorsprong vindt in de be
tekenis 'ongewenste 
vreemdeling'). 
Standaardisade is ook in 
de grafische industrie 
soms ver te zoeken, al 
was het maar omdat be
paalde technieken in ver
band met octrooien ver
schillende benamingen 
of handelsnamen kregen. 
De term rotogravure (een 
handelsnaam van de Ne
derlandsche Roto r̂auure 
Maatschappij in Leiden) 
werd in de jaren '60 in de 

filatelie vervangen door 
rasterdiepdruk, hetgeen 
wat neutraler is, maar 
niet altijd de lading dekt. 
In verband hiermee ge
bruikte ik incidenteel de 
termen rasterloze rastcrdiep
druk en rakeldiepdruk. Ook 
de aan het Duits ontleen
de term etsdiepdruk kan 
niet langer zonder meer 
worden gebruikt, omdat 
de meeste cilinders te
genwoordig worden ge
graveerd en niet meer 
geëtst. De Engelstalige fi
latelie hanteert voor deze 
laatste techniek de term 
gravure ter vervanging van 
photogravure. Het blijft 
reusachtig behelpen dus. 
In nummer 48 (zomer 
2002) van Druk Doende, 
het blad van de vereni
ging 'Papier en Druk Ne
derland', worden ruim 
twee bladzijden gewijd 
aan woorden die ik in 
deze rubriek heb ge
bruikt, zoals slob^at, 
stanscombinatie, inkeping 
en plukje, alle bij het be
schrijven van (al dan niet 
geïntegreerde) hang
boekjes. 
Slobflat vindt geen genade 
in de ogen van de grafi
cus. Iedereen dient te we
ten dat het hier om een 
Eurolofl gaat, een Europe

se standaard. Leuk, maar 
het voorvoegsel euro is 
volkomen nietszeggend; 
bovendien had ik in 
plaats van I05 het correcte 
loch verwacht (het mon
ster steekt zijn hals er 
toch doorheen). Wat de 
plukjes betreft (onderbre
kingen in de stans van 
het hangoogje, die er 
voor zorgen dat de 'in
houd' van dat hangoogje 
nog even blijft zitten): die 
heten officieel kennelijk 
pitjes. Ik heb dan weer de 
associatie met 'zoetjes' 
die in koffie of thee 
gaan.. 
Als nietgraficus ben ik 
dankbaar voor elke reac
tie die bruikbaar is om 
verschijnselen te be
schrijven die eerder in 
deze rubriek aan bod 
kwamen (zoals druknch
ting, glansdia^onalen en 
doorzicht) of die ik in de 
toekomst nog zal gaan 
beschrijven. Ik zou het 
wel op prijs stellen als bij 
zulke suggesfies niet al
leen de vaktechnische be
namingen worden ver
strekt, maar ook een dui
delijke uitleg van hoe en 
waarom een bepaald 
voor filatelisten relevant 
verschijnsel tot stand 
komt. 

DECEMBERZEGELS 2 0 0 2 : TWINTIG MAAL 
2 9 EUROCENT 

1 * ♦ . ^ <S 

f̂., « 29^™, 29,„™„, *«2?..,..„ ^ 29. 

Op 26 november versche
nen de jaarlijkse Decem
berpostzegels van TPG
Post (twintig zelfkleven
de zegels van 29 euro
cent) en tegelijkertijd ook 
de bijbehorende 'bijplak
waarde' (10 cent, om sa
men met een zegel van 29 
cent het tarief voor een 
binnenlandse brief tot 
twintig gram te kunnen 
vormen. 
Op het moment dat dit 

nummer van Filatelie ^ 
naar de drukker ging was ".• 
nog niet zoveel bekend ^ 
over deze emissie. Wel ° 
weten we dat ernet als 3 
vorig jaar  ook ditmaal 5 
weer rollen van honderd =: 
kortingzegels verkrijg **" 
baar zullen zijn. Nu nog flAO 
afwachten welke zegels 7*W 
in de diverse rollen aan
getroffen zullen worden. 
In het januarinummer 
2003 meer hierover. 



SHUNMS&k 
26 NOVEMBER 2002: 
KORTINGZEGELS 

Op 26 november l<wamen 
de jaarlijkse kortingze
gels ('Decemberzegels' 
noemt TPGPost ze) uit. 
Het gaat om een velletje 
van 20 stuks (voor een af
beelding: zie pagina 
923). Het lukt kennelijk 
aardig de concurrentie 
van de stadsposten het 
hoofd te bieden, want de 
korting valt dit jaar wat 
lager uit. De zegels kos
ten 29 cent; vorig jaar 
was dat nog 27 cent. De 
verhoging naar 29 cent 
maakte een bijplakzegel 
van 10 eurocent nodig en 

die kwam er dan ook (zie 
verderop). 

Afbeeldingen 
De kortingzegels van 
2002 haken in op het the
ma 'decembergedach
ten'. De laatste maand 
van het jaar is een maand 
waarin wordt terugge
blikt op het afgelopen 
jaar en waarin de gebeur
tenissen nog eens wor
den beleefd. Deze 'de
cembergedachten' zijn 
symbolisch weergegeven 
met behulp van een spoor 
van sneeuwkristallen. Ze 
verbinden de mensen on
derling. De 20 zegels zijn 
hieronder afgebeeld. 

Ontwerpers 
De kortingzegels zijn 
ontworpen door Experi
mental Jetset, Amsterdam. 

Overige bijzonderheden 
Het kortingstarief is gel
dig sinds 26 november; 
de zegels kunnen nog tot 
7 januari 2003 worden 
gebruikt voor het franke
ren van alle rechthoekige 
kerst en nieuwjaarswen
sen tot en met 50 gram 
(binnen Nederland). Na 6 
januari 2003 blijven de 
zegels geldig, maar dan 
voor de waarde die op de 
zegels staat, dus 29 euro
cent. Wie er dan een 
binnenlandse brief tot 

20 gram mee wil verzen { De geldigheidheidsduur 
den moet zegels'bijplak van de kortingzegels is 
ken'. 1 niet nader vastgesteld. 

MÏOfJ 
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TWEE NIEUWE 
BIJPLAKKERS 

Op 26 november jl. ver
scheen een bijplakzegel 
van 10 eurocent in het 

typeNikkels. Bovendien 
verschijnt op 2 januari 
2003 nog een zegel in dit 
type, dan van 5 eurocent. 
De zegels zijn verkrijg
baar in velletjes van vijf. 
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1919 Rietdijk 2002 

Zend nü in voor de Grote Voorjaarsveiling 
in 2003 en ga samen met Rietdijk 

op jacht naar records. 
Het afgelopen jaar was weer uiterst succesvol 

waarin vele records werden gebroken. 
Ook u kunt hiervan meeprofiteren 
Uw collectie groot oï klein is welkom! 

Geef uw postzegels de internationale etalage die ze verdienen! 
* Ruim 83 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* de mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobijlage; 
* Extrü publiciteit hij importante objecten; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering; 

Voor onze volgende veiling, welke in het voorjaar 2003 wordt gehouden 
kunt u dagelijks materiaal inleveren; voor grote objecten 

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

* Gratis taxatie tijdens de beurs op 11 januari in "De Brug" 
van 10.0017.00 uur, aan de Dunantlaan 1 te Reeuwijk. 

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

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenliage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdij kveilingen.nl 
info(a;rietdijl4veilingen.nl London 

Al 83 jaar in dienst van de Filatelie. 
Wij wensen al omze relaties en de overige lezers van dit blad een gelukliig en voorspoedig 2003! 

http://www.rietdij
http://veilingen.nl


HET GEORGE CROSS 
VAN MALTA 

Hoge onderscheiding voor dappere eilandbewoners 
D O O R PAUL D A V E R S C H O T , ERMELO 

Bij velen is Malta vooral be
kend door de Orde van 
St. John. De Orde ont

stond in Jeruzalem tijdens de 
eerste kruistocht van 1096 tot 
1099. Later w/erden de Ridders 
van St. John uit het Heilige 
Land verdreven; ze kregen ten
slotte van keizer Karel V in 1522 
Malta als leengoed. In 1565 pro
beerden de Turken ze daar te 
verjagen, maar dank zij de hulp 
van de Maltezer bevolking 
slaagden ze daar met in. De Jo
hannieters begonnen daarna 
aan de verdere ontwikkeling 
van het eiland en de bouw van 
de stad Valetta, genoemd naar 
Grootmeester Jean Parisot de la 
Valette, hun aanvoerder in de 
strijd tegen de Turken. In de 
achttiende eeuw raakte de Orde 
in verval. In 1798 gaven de Jo
hannieters zich zonder slag of 
stoot over aan Napoleon, waar
na ze Malta verlieten. Toen de 
Fransen de kerken op Malta be
gonnen te plunderen, kwamen 
de Maltezers m opstand. Met 
hulp van de Engelse vloot on
der leidingvan admiraal Nelson 

Malta is een eiland van slechts 315 km^ in de 

Middellandse zee, ingeklemd tussen Noord Afrika en het 

Italiaanse eiland Sicilië [afbeelding / ) . Malta heeft, 

behalve een rijke cultuur ook een bewogen geschiedenis, 

waorin de bevolking zich meerdere malen tegen vijanden 

van buiten heeft moeten verdedigen. In de Tweede 

Wereldoorlog ontving de bevolking voor haar 

onverzettelijkheid van de koning van Engeland het 

George Cross [afbeeld'mg 2). 

dat wie dit eiland in bezit had, 
de Middellandse zee en de kust
stroken daaromheen domineer
de. Op 10 juni 1940 begon voor 
Malta de Tweede Wereldoorlog 
toen Italië zich achter Duitsland 
schaarde en de oorlog aan En
geland verklaarde. Italiaanse 
vliegtuigen bombardeerden al 
de volgende dag de Crand 
Harbour bij Valetta [ajbeei
dmgfi en de vliegvelden 
op Malta. De aanvallen 
werden uitgevoerd van
af Sicilië, dat slechts op 
honderd kilometer van 
Malta ligt, met Savoia

en na een beleg van twee jaar 
van Valetta werden de Fransen 
in 1800 verdreven. Malta werd 
een Engelse kolonie. In 1827 
werd Malta het hoofdkwartier 
van de Engelse vloot in de Mid
dellandse zee en werd de Crand 
Harbour, de haven van Valetta, 
verder uitgebouwd en versterkt. 
Malta werd een belangrijk 
steunpunt voor de Engelsen 
zeker na de aanleg van het Su

ezkanaal in 1869  en zou dat 
tot 1979 blijven. 

OORLOG MET ITALIË EN 
DUITSLAND 
De strategische ligging van Mal
ta bleek van groot belang in vele 
oorlogen. In de loop der ge
schiedenis vochten de Romei
nen, Arabieren, Turken en de 
ridders van St. John om het be
zit van dit eiland, want ze wisten 
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Marchetti S.79 bommenw/erpers 
(aßeelding4). Ondanks vele eer
dere verzoeken van de com
mandant van de Engelse Mid
dellandse vloot om bescher
ming door jachtvliegtuigen, was 
de luchtverdediging van Malta 
jarenlang ernstig verw/aarloosd. 
De Britse regering schrok wak
ker en de premier, Winston 
Churchill, schreef aan de gou
verneur op Malta: 'U kunt er ze
ker van zijn dat we Malta be
schouwen als één van de be
langrijkste sleutelpunten van 
het Britse Rijk en wij zullen alles 
doen om u de middelen te ge
ven om Malta te behouden'. 
De Royal Air Force (RAF) op 

Malta beschikte voorlo
pig echter maar 

over vier 
verou

derde 
jacht

vliegtui
gen van 

het type 
Gloster Gla

diator [ajbeeWmg 
5) en zes piloten. Samen met 
het luchtafweergeschut, dat 
voornamelijk werd bemand 
door Maltese soldaten, kwa
men ze bij die eerste luchtaan
val op 11 juni 1940 niet verder 
dan het beschadigen van een 
aantal Italiaanse bommenwer
pers. Op de grond kwamen ech
ter zeventien militairen en bur
gers om het leven en werden 
honderddertig mensen ge

wond; de eerste slachtoffers 
van een oorlog die drie jaar zou 
duren. 

VERSTERKING VAN DE 
LUCHTMACHT 
Op 21 juni arriveerden de eerste 
acht Hawker Hurricane jacht
vliegtuigen op Malta om de 
Gladiators te hulp te komen (af
beelding 6). Succes bleef niet uit 
en in de volgende weken wer
den er diverse Italiaanse bom
menwerpers en jachtvliegtuigen 
neergeschoten, maar ook gin
gen er eigen vliegtuigen verlo
ren en de bombardementen 
gingen door. In juli kwamen er 
twaalf Hurricanes bij. Men was 
er nu van overtuigd dat Malta 
van vitaal belang was voor de 
heerschappij in de Middelland
se Zee en in het bijzonder voor 
het afsnijden van de aanvoer 
van troepen en materiaal vanuit 
Italië naar Noord Afrika, waar 
het Italiaanse leger probeerde 
om de Engelsen uit Egypte te 
verdrijven en het Suezkanaal te 
veroveren. Anderzijds was Mal
ta voor de aanvoer van militaire 
uitrusting, munitie en allerlei le
vensbehoeften ook afhankelijk 
van schepen. Tientallen kon
vooien werden vanuit Gibraltar 
en Alexandria naar Malta ge
stuurd om het eiland van al het 
nodige te voorzien. De vliegtui
gen voor de versterking van de 
RAF waren aan boord van vlieg
dekschepen en vlogen vanaf en
kele honderden kilometers af
stand naar het eiland. Deze pro
cedure werd in de volgende ja
ren nog enkele tientallen keren 
herhaald. Daarbij gingen soms 
vliegtuigen verloren omdat ze 
door motorpech of brandstof
gebrek op zee moesten 'lan

den'. Behalve jachtvliegtuigen 
werden op Malta ook Engelse 
bommenwerpers gestatio

neerd, die de havens in Italië en 
Libië en de vijandelijke konvooi

en begonnen aan te vallen. 
Deze toestellen, waaronder 
Wellingtons, vlogen 'op eigen 
gelegenheid' vanuit Gibraltar en 
Egypte naar Malta {afiieelding 
7). 

ZWARE LUCHTAANVALLEN 
De Italianen gingen echter 'on
vermoeid' door om de haven 
van Valetta en de vliegvelden op 
het eiland uit schakelen, met de 
bedoeling dat Malta zich zou 
overgeven. Een invasie van Mal
ta werd voorlopig niet overwo
gen. In septemben940 begon
nen de Italianen Malta en de 
Engelse konvooien aan te vallen 
met de beruchte junkers ju87 
duikbommenwerpers [afieei
dingen 8 en g), die ze van de 
Duitsers hadden gekocht. Hoe
wel de bevolking van Malta er 
zwaar onder te lijden had, wa
ren de militaire resultaten niet 
geweldig. 
Deze situatie veranderde dra
matisch toen de Duitsers zich 
met de strijd gingen bemoeien. 
In januari 1941 werd het Duitse 
10e Fliegerkorps op Sicilië gesta
tioneerd, ook uitgerust met Stu
ka's en verder met ju88 bom
menwerpers, die ook bij de ver
overing van Griekenland wer
den gebruikt, alsook met Me
109 jachtvliegtuigen {afbeeldin
gen 70 en 77). 
In de maanden die volgden wer
den de aanvallen zo hevig en 
werden zulke zware verliezen 
aan de Engelse luchtmacht toe
gebracht, dat de Duitsers vrij
wel het overwicht in de lucht 

boven de Middellandse zee kre
gen en Malta bijna 'door de 
knieën gins'. In de strijd in 
Noord Afrika dreigden de Italia
nen het echter van de Engelsen 
te verliezen. Hitler stuurde 
daarom heX Afrika Korps onder 
generaal Rommel naar Afrika 
en mei 1941 besloot hij, tegen 
de adviezen van zijn generaals 
in, om het loe Fliegerkorps van 
Sicilië naar Griekenland over te 
plaatsen, om vandaar aanvallen 
te doen op Egypte. Malta kreeg 
daardoor een adempauze en de 
Engelse konvooien werden min
der frequent aangevallen. Het 
stelde Malta in staat de verdedi
ging te versterken en de RAF 
kon de aanvallen op de vijande
lijke konvooien met grote 
kracht hervatten. In juli onder
namen de Italianen een gedurf
de poging om met kleine tor
pedoboten de haven van Valet
ta binnen te dringen en de daar 
liggende schepen te vernietigen 
(afbeelding 72). Dank zij het ge
schut rond de haven liep de 
aanval op een mislukking uit. In 
januari 1942 keerden de Duit
sers op Sicilië terug met het 2e 
Fliegerkorps, dat uit Rusland 
werd teruggetrokken, met het 
doel om Malta definitief uit te 
schakelen. Voor de bevolking 
begon daarmee een volgende 
beproeving [afbeelding 73). 
De RAF op Malta werd inmid
dels versterkt met Spitfires (af
beelding 74), die het beter kon
den opnemen tegen de Duitse 
en Italiaanse toestellen. In de 
zomer van 1940 hadden de 
Spitfires met succes de Luft
waffe in de Battle of Britain ver
slagen. Maar ondanks de po
gingen van de RAF en het lucht
doelgeschut (afbeeldingen 75 en 
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i6) om de vijandelijke vliegtui
gen tegen te houden, waren de 
aanvallen zo hevig dat de Engel
se bommenwerpers van het ei
land moesten worden terugge
trokken. De balans sloeg dus 
weer door in het voordeel van 
de vijand. 

HET GEORGE CROSS 
Begin april 1942 waren er voor 
de Italianen en Duitsers bijna 
geen doelen meer op Malta. De 
vijand had meer dan zes mil
joen kilo(!) aan bommen op 
Malta gegooid. Bijna tweedui
zend militairen en burgers wa
ren inmiddels om het leven ge
komen; de vijand discrimineer
de niet tussen militairen en bur
gers. Dat het aantal burger
slachtoffers nog betrekkelijk 
klein was dankte de bevolking 
aan de vele schuilplaatsen die 
ze in de rotsachtige grond had 
uitgehakt. De mensen zaten 
soms dagen achtereen in deze 
geïmproviseerde schuilkelders. 
Veel historische gebouwen, zie
kenhuizen en woningen waren 
echter verwoest; in totaal wel 
zo'n dertigduizend gebouwen 
(aßeelding 17). De sporen daar
van zijn vandaag nog te zien. 
Bovendien dreigde de bevolking 
te verhongeren, want de kon
vooien naar Malta werden zo 
zwaar aangevallen, dat er bijna 
geen schepen met voorraden 
meer in Valetta aankwamen. In 
deze wanhopige situatie be
sloot koning George VI van 
Engeland op 15 april 1942 
de moedige bevolking 
van Malta te onder
scheiden met het Ge
orge Cross. De toeken
ning van het George Cross 
werd met een handge

schreven brief als volgt aange
kondigd: 

The Covernor Malta. To honour 
her brave people I award the Ce-
orge Cross to the Island Fortress 
of Malta to bear witness to a he
roism and devotion that will long 
be famous in history. 
George R.I. April 15th, 1942. 

De tekst van deze briefis afge
beeld op een postzegel uit 1956 
{afbeelding 18). In dezelfde serie 
postzegels is ook de Roosevelt's 
Scroll afgebeeld, waarin de Ame
rikaanse president eveneens 
zijn bewondering uitspreekt 
over de moed en vastberaden
heid van de Maltatezer bevol
king tijdens die moeilijke oor
logsjaren [afbeelding IC)). Het 
George Cross werd in 1940 inge
steld om militairen en burgers 
te onderscheiden voor hun 
moed in oorlogstijd. Het is, na 
het Victoria Cross, de hoogste 
Engelse onderscheiding. Het 
was de eerste keer dat deze 
onderscheiding niet aan 
één persoon, maar 
aan een groep men 
sen we ra ver
leend; tot nu 
toe is het Ge
orge Cross 
slechts 
tweemaal 
aan meerdere 
mensen samen 
toegekend. 

MALTA GERED 
In mei 1942 was Malta rijp voor 
een invasie. Op Sicilië werden 
honderdduizend soldaten ver
zameld, die met schepen, 
transportvliegtuigen en grote 
zweefvliegtuigen naar Malta 
zouden worden overgebracht. 
Hitler stelde de invasie echter 
steeds uit omdat hij eerst Egyp
te met het Suezkanaal wilde 
veroveren. Op Malta begon de 
situatie echter te verbeteren. 
Engelse en Amerikaanse vlieg
dekschepen brachten steeds 
meer Spitfires naar Malta, die 
de Duitsers en Italianen grote 
verliezen wisten toe te brengen. 
In augustus slaagden vijf 
vrachtschepen van een Engels 
konvooi er in Valetta te berei
ken. Van dat konvooi, bekend 
als operatie Pedestal, werden 
vier oorlogsschepen - waaron
der een vliegdekschip - en acht 

vrachtschepen door vijande
lijke vliegtuigen tot 

zinken ge
bracht 

afbeeldingen 
2oen2i). De 

vijf overgebleven 
en zwaar bescha

digde vrachtschepen 
brachten de noodzakelijke le
vensmiddelen en vliegtuig
brandstof Ze werden door de 
bevolking die langs de Grand 

Harbourwas uitgelopen met 
gejuich ontvangen. Malta was 
gered. De prijs was echter 
hoog: behalve veel mensenle
vens verloren de Engelsen in de 
luchtslag om Malta ruim ze
venhonderd vliegtuigen. De Ita
lianen en Duitsers verloren er 
bijna vijftienhonderd. In het na
jaar begon in Noord Afrika een 
beslissende fase. De slag om El 
Alamein werd door de Engel
sen onder leiding van generaal 
Montgomery gewonnen en in 
januari 1943 was de oorlog in 
de woestijn beslist. Malta had 
daarna nog maar enkele lucht
aanvallen te verduren en in mei 
werden de Duitse vliegtuigen 
van Sicilië teruggetrokken. Mal
ta verrees uit zijn as en werd in 
juli de springplank voor de ge
allieerde invasie van Sicilië. Ita
lië capituleerde op 8 september 
1943 en op 28 september werd 
de capitulatie getekend aan 
boord van het Engelse oorlogs
schip HMS Nelson in de Grand 
Harbour. Engelsen kennen hun 
geschiedenis! De Italiaanse 
vloot ging daarna voor anker in 
een baai bij Malta, als teken 
van overgave. De onverzette
lijkheid en het doorzettingsver
mogen van de Maltezers was 
niet voor niets geweest. In 1964 
werd Malta een onafhankelijke 
staat binnen het Britse Ge
menebest en in 1974 een zelf
standige republiek. In de natio
nale vlag prijkt trots het George 
Cross (afbeelding 22). 

Literatuur: 
Malta George Cross - Victory in the air 
door Richard J. Caruana; Model-
aid Publications, 1996; ISBN-
nummer i 87176712 i. 
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-Gratis toegankelijk op internet 
- Wordt wekelijks bijgewerkt met de 

nieuwste uitgaven. 
-Altijd aktueel. 
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e-mail: pzhaalodder@home.nl 
Geen winkel, bezoel< op afspraak. 

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 
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bezoek aan huis. 
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Lodewijk 
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Prijs per deel € 56,90. 
Complete serie slechts € 188,-. 

Bij aankoop van de vier delen krijgt u de cassette voor het handzaam 
opbergen van deze catalogus gratis (normaal € 7,26). 
Uv/ totale voordeel bedraagt ruim € 46, - ! 

• In vier handzame delen 

• Meer dan 4.000 pagina's 

• Duizenden postzegels 
en honderden illustraties 
zijn toegevoegd 

• Geheel herzien overzicht 
van de gemenebest landen 

• Overzichtelijk gerangschikt 

• Ook prima geschikt voor 
thematische verzamelingen 
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lie. J.C. van Duin, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, 
©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: 
ĴVPV; B. Karsch, Duivenvoor

de 5, 7608 KT Almelo, ©0546-
861525, sbkarsch^pi net. 
Almere: 
VPVA Almere; A.H. de Hoop-
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, 
t=ap_m_udpoel@hetnet nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EB Almkerk, ©0183-
403952. 
Amersfoort: 
PVAmers/oort; C. de Graaf, 
Scheltussmgel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad23,38i3KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmstebeen ; S ZaaI,W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB Am

stelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19 uur). 
AV'DePhilatehst';DT.H Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913. 
PVWA-Filatche; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Mon-
nickendam, ©0299-654163. 
FV'StatuutSo',mw AC. 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, 
t^huandenbrink@hi nl. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138. 
FV 'De Globe'; M.A. Buitenhuis, 
Josine Reulingstraat 7,7321 
LA Apeldoorn, ©055-
2666000. 
Appingedam: 
PVAppingcdam; H. Knijp, W. 
V d Bosstraat 22, ggoi GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, 
Hj_huiskes((Dhetnet nl. 
FV'De Globe', G A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP 
Baarn, ©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vercniginfi Philetelica Badhoeue-
dorp , mw T Ackema, Pr P 

Christiaanhof 5,1171LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P.Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC Bar
neveld, ©0342-412915, 
Hp broekema(a)fb-defllobe-barne-
ueld myuicb nl. 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philatelica West-Brabant; K 
v.d. Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489. 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576. 
FV 'Delta Oosf; T. van Esch, 
Uranuslaan 57, 4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van 
de Louw, Burg. Overmars-
straat 6, 6644 CG Ewijk, 
©0487-521618 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk, Rv.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978. 
DeBilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; J.H. te Brmke, 
Burg. Fabiusparkiog, 3721 CL 
Bilthoven, ©030-2292047. 
Blitterswijck: 
PVDc Maasdorpen ; A.J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Bhtterswijck, ©0478-
531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV;S Vellekoop, Ko
ninginneweg 158, 2411XW 
Bodegraven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682, 
^m h uisser(3)trouu)U)eb nl 
Boskoop: 
NVPV; P C.C de Koning, Mo-
zardaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e 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 
PVBreda, B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

PzD Philatelica Wcst-Brabant, K. 
v d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489. 
Brielle: 
PV Philatelica Bnelle-Westuoorne; 
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. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe', C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961GTEer
beek, ©0313-650802 
Bassum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brmklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-8.Lckstreel<; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastncum; D.C. v d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , J. Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, © 0523-260051. 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatclica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Deldcn; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©074-3761719. 
Delft: 
WPDcljt;LC.v Muiswinkel, 
A. van Schendelpl. 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, 
tüähansmuisiJDuianadoo 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, 
E=a.pauluaessen(ÏDhotmail com. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314. 
Dieren: 
FV'De Globe', mw. R van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperlo: 
FV 'De Globe'; L.A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinx
perlo, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV'De Globe'; J.C. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981AX 
Doesburg, ©0313-474392. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, © 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 LG 
Dordrecht, ©078-6170884. 
DPV 'De Postjafler'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 

Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E.Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204KK 
Drachten, ©0512-521562. 
Driebergen: 
FV 'Snchts Oucrkiuartier', dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e o ; mw. H.A. Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
310101, Hh-aklos(ä)dronten net. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV'De Globe'; mw. M.A. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353. 
Duiven/Westervoort: 
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, s henk_i)o-
^els@iijahoo com 
PhVGeIre-Gulick/Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P V 'Evopost', L.P.C. Smits, 
J M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdmkstr 22, 6712 EC Ede. 
Eindhoven: 
EFV, H J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla-
tenmakerstraat85, 6661 HL 
Eist, ©0481-374116, 
Mn mol(a)u)anadoo nl. 
Emmeloord: 
rvPhilatelica; J J. Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514-
561903 
Emmen: 
P V Emmen , G. de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, 
©0591-361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl-
stra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
EPV;W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw M.L. Rerapt-
Raebel, Burg. Renkenlaan 4, 
8162 CW Epe, ©0578-627090. 
Etten-Leur: 
Pzu Philatelica West-Brabant; 
K. v.d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 

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

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl


3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
® 0187611542 
Goes: 
FV De Bevelflnden , J A Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113

227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033, 
Mhenla@)ujorl(ionlmc n\ 
Gorinchem: 
PV Gormcliem e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK

Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702 
Philatelico Den Hoafl, Ir P Gle

rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070
3233098 
PC DeKnnä,W Hoogendijk, 
Weerselostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Te Werue ofd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten 
PV Vredestein , P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV'sGraiienliac]ee o , j Alsem

geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070

3473547 
Groningen: 
IVPIiilatelica,D Roosjen, Me

zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050 534422g 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen, ©050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk
straat 44,2024 EK Haarlem, 
©0235263267(nai9 00 uur) 
IVPIiilatelica,H J Hooning, 
Halbertsmastr 48,2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV 'Op Hoop uan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat 79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,JC van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderu;ijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist', D Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PVHeerenuecn,G de Beer, De 
Plasse I, 844g EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV Hecrhu^omaard e o , mw 
L J Folkers, Bloeraaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 

PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045

5717790 
Heeze: 
Filatelie Hee2e,J van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670 
Hellevoetsluis: 
P V Hcllcuoetsims, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643 
Helmond: 
P V 'De Helm Helmond en 
Omstreken', T A J Leijten, 
Eikenwal 15, 5706 LJ Hel
mond, ©0492534793, 
la? pzDdchelm@planet nl 
WPVHelmond,! Neggers.Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BKZwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
sHerto^enbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073
6566224 
Heusden: 
PV Black Penny', M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M 
Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum, 
©0356234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu;aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262EKOud
BelJerland, ©0186617706. 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Borkelds
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PC Hoojjeveen, H J Ruiter, Sa
telhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan ig, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPV ajd WestFriesland, J L M 
LeBlansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
NVPV, a/d Gooi8. Eemland, 
H M van der Spoel, Handel
laan 6,1272 EE Huizen, ©035
5262702 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, J G Fidder, Gal
Iestraat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatuiijlc/Rijnsbur^, mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 

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

L 

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

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, 
• uersluis a(5)u)orldonline nl 

Leeuwarden: 
V P V 'Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatelica.RKJHegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , I de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LR Enkhuizen, 
©0228312871 
AV De Philatelist', W L Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CR Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe', J P G van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 19 0023 00 uur), 
•ijpäuclmeer3g@ihetnct nl 

Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XTBorculo, 
©0545272543, 
t! u;issenburjj 3@hetnct nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, AC Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144 BL 
Maassluis 
Maastricht: 
PVZuidLimbur3,JJ Wetzels, 
Mockstraat23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797^ 
AK Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV Waterland , R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA Pur
merend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV.W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, ■ ^ storm@)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserloodden Duik, Burg 
VanTrichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ®02g728g322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan g, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 

V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica, J M G van Mulle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, mw M V d Sommen, 
Mezenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525661551 
Nijmegen: 
NVPV, R P Bruggen, Sophia
weg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©024

3233454, ■iin/o(a)nupi)nijme

^en nl 
FV Nomopost', W J M Goos
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NAGroesbeek, ©024

3974654. 
•Juij m 500ssens@chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarstier Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuinflui
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand,J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door
werth, ©0263335732 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (FrI): 
Stellm^ujcruerFil Ver, P Rau
werda, Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea
trixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, ®054i35ig36 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Iris', D Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IV Philatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraatig5,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

R 

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

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W ) G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg4g, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV'Fili)ero,PAH Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©0774743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko

ningsland 71, 6991DH Rhe

den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Tien
den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, 
Groningerweg32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608 
Roermond: 
PV Roermond, F Weerts, Hel
densedijk 12, 5768 RLMeijel, 
©0774661885 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica WestBrabant, K 
v d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©oi6555g355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2g84 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio
4562597 
ROVShellFilatelie,J Ooster
boer, Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH,©oi8i 
2i2g67 
Rjjssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ Rijssen, 
®054854266g, ■ d ^run
U)ald(3)u)xs nl 
Rijswijk: 
WPV Rijsmijk, D van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
®0703g3i3i5 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS.H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Doorne
kamp, Kwekersweg g2, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland.P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Juliana
straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©0735474155 
Sittard: 
FVSittardeo , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RRSittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica',J vanSchaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362 TB Sliedrecht, 
©0184412338 
Soest: 
PV Eemland.J van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E v d Graaf, Dal
lelaan 14, 3208 CG Spijkenis
se, ©0181638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, H Apperio, 
Ahornhage 10, g50i VH Stads
kanaal, ©05gg6i66g3, 
iiH Apperlo(a)hetnet nl 

Steenwijk e.o.: 

>» 



F.V. IJsselham; mw. D. Vrugt, 
Pr. Christmastraat42, 8331 
GB Steenwijk, ©0521511185. 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125. 
PVZceuuischVlaanderen; G.v.d. 
Boscii, Sweelinckliof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115

Tiel: 
Philatdistenclub Trcl; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

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

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
636g BV Simpelveld. 

Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G. Breaker, 
Merelstraat 16, 7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o,; mw. G.R. Bee
reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140, 9641 JA Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Fnmarkct'; E. de I51auw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Philn Venlo'; M.J.M. Gie
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96,3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissin£]se FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vhssingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
rVPhiIütehca; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65, 5384DNHeesch, 
©0412454110. 

Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo
zartlaan45, 2253 HX Voor
schoten, (©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; M.G. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wagemngen, ©0317417138. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatehca Weert e,o.;G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp CO.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
IVPhilatchca; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip
polytushoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatehca; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWmsum e.o ; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 

FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 
FV'Dc Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje47, 3448 KW Woer
den, ©0348567157, ijilate
he u)oerden@)u)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©0332864251. 
Wijchen: 
FV'Dc Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
©0343573979 of 06
40032186. 

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 

PVZecuiolde; J. Nollet, Pluutha
ven 36,3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000;wnd. 
P. Muher, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV'Dc Globe'; mw. E. van ICeste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.L Kuipers, Vuur
doornstraat23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujcn Duiucland; J.C. 
Sleutel, Lange Bloloveg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oii i 
416175. 
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'De Globe'; R,M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BB 
Zutphen, ©0575523785, 
Zwartsluis: 
PV Regio Zuiartsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 3, 
8061 GL Hasselt, ©038
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZunjndrechtc o,;mw.J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZu;olIc; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©038. ' 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

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

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

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

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

^ 
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 van uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'e'n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCiPIaats: (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'. 
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Wat wij u bieden: 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
* Indien gewenst contante betaling. 
* Desgewenst bezoek aan huis! 
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to l S f» t 

^■I>p;iRl|l̂ R.1öv¥, 

BRENG OOK EENS 
EEN BEZOEK AAN 

ONZE WINKEL 
MOTIEVEN 
Naast een uitgebreide keuze 
uit zegels Nederland en ook 

' wereldwijd bent u bij ons 
aan het juiste adres voor uw 
motieven' Alles van aap tot 

2 en met zeilschip (of ongeacht 
welk motief ü maar zoekt') 

BRIEVEN en 
CINDERELLA'S 
Zowel betere brieven 
en kaarten wereld
wijd als interessante 
motieven op brief; de 
keuze Is ruim en aan 
u! Liever fiskaalzegels of Cinderella's' wij beschik
ken over één van de grootste voorraden in Neder
land! 

MUNTEN en 
BANKBILJETTEN 
Ruime keuze munten 
van provinciaal tot 
en met de moeilijkste 
Euro's. Ook hebben 
WIJ een ruime keuze 
uit bankbiljetten. 

ALBUMS en 
TOEBEHOREN 
Vele soorten post
zegel en muntenal
bums op voorraad. 
Toebehoren en cata
logi te kust en te 
keur. 

KOM OOK EENS LANGS: 
DE KOFFIE STAAT KLAAR! 

POSTZEGELEXPRES 
& PHILATO 

Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER 
Tel. 0570  633 033 
Fax 0570  636 293 



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

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan II, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet; http://www.nbfv.nl 
E-mail; bondsbureauginbfv.nl 

Voorzitter 
T J . Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©03x3-413704 

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

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

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

Jluryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
straat 63 , 3341 SK Hendr ik Ido 
Ambacht, ©078-6812576 

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

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

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
F.B. Leijnse, p/a Zeelantlaan 11 
3526 AK Utrecht 
©030-2894290 

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

Webmaster: Jan Boon 
e-mail; webmaster(a)nbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Sfcretaris; J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35, 2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Matermalcommissans-
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibliothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibliotheek@nbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.p. Heere, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht 

^ Bondskeuringsdienst 
^ Voorzitter: P.F.A. van de Loo 
uj Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
J^ ©035-6245169/fax 035-6233603 
g-J Keurzendingen aangetekend naar de 
^ secretaris: A.W.A. Steegh, 
— Postbus 220,1180 AE Amstelveen, 
™ ©023-5384212 (na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur: L. van Dijk, Lek 54 
1703 KJ Heerhugowaard 
©072-5711935. 
Bestellingen; Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
I.F. den Hertog, Hermelijnstr. 46, 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
©024-6841200 

AMPHILEX 2 0 0 2 : DE FILATELIE 
IN EEN STROOMVERSNELLING 

934 

Bondsstand op Amphiex 2 0 0 2 : ...veel belangstellint) uoor injormatiesijsteem.. (foto: Koos Bloemsma) 

De internationale postze-
geltentoonsteiling Am-
pftilex 2002 was een suc
ces. In dit blad is daar al 
veel over geschreven. 
Ook voor de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBVF) 
was het een prachtige en 
positieve ervaring. 
De aankleding van de 
Bondsstand in de hande-
larenhal en de weg er 
naar toe waren rijk ver
sierd met bloeiende 
planten en palmen, 
dankzij de bereidwillige 
medewerking van de 
heer Keessen van de 
postzegelvereniging 
Aalsmeer. 
De dames van het Bonds
bureau (Thea en Sonja) 
hebben samen met enke
le Bondsbestuurders vijf 
dagen lang honderden 
gesprekken gevoerd met 
belangstellenden. Dat 

waren praatjes met verte
genwoordigers van ver
enigingen, die met vra
gen en opmerkingen - en 
soms kritiek - kwamen. 
Het waren ook heel veel 
gesprekken met mensen 
die nog geen lid waren 
van een vereniging. Ie
dereen kreeg informatie 
over verenigingen bij hen 
in de buurt en er werd 
een lijst met namen en 
adressen meegegeven. 
In de stand hebben de in
teractieve elementen het 
gewonnen van de passie
ve presentatie zoals die in 
het verleden werd ge
bruikt. Op een groot tele
visiescherm was de nieu
we promotiefilm van de 
NBFV te zien. Filmer Ben 
ter Bekke heeft een schit
terend beeld geschetst 
van de filatelie anno 
2002. In snelle beelden 
en ondersteund met pas

sende muziek komen alle 
aspecten van het verza
melen van postzegels aan 
bod. De film komt zowel 
op video als op DVD ter 
beschikking van de ver
enigingen. 
Een tweede zaak die de 
aandacht trok was de in
stant informatie over ver
enigingen. Eerder in het 
jaar had de Bond alle ver
enigingen gevraagd om 
gegevens over de lokale 
activiteiten te verstrekken 
door een vragenformulier 
in te vullen. De antwoor
den (de helft van alle ver
enigingen heeft gere
ageerd) zijn verwerkt in 
een programma. Daar
door konden de bezoe
kers tijdens Amphilex 
2002 zien welke vereni
gingen er zijn, wat ze 
doen en bij welke vereni
ging ze zich zouden wil
len aansluiten. 

Vooral de locatie van de 
bijeenkomst zorgde voor 
een blijk van herkenning 
en nam een 'drempel' 
weg. 
Nogal wat bestuurders 
schrokken als ze ontdek
ten dat hun secretaris 
zijn of haar werk niet 
goed had gedaan. Er 
Icwamen achteraf nog 
enige tientallen formu
lieren met gegevens bin
nen. Die gegevens zijn 
verwerkt in een nieuwe 
versie van het program
ma (dat overigens is ge
maakt door de gebrui
kersgroep postzegels van 
de Hobby Computer 
Club). 
De plannen zijn om - na 
toestemming van de ver
enigingen - de gegevens 
op Internet te plaatsten. 
Het moet het begin wor
den van internetsite van 
de Bond, waarbinnen 
elke filatelistische vereni
ging zijn eigen plekje 
krijgt en de gegevens zelf 
kan bijhouden. 
Op Amphilêx 2002 was de 
Serviceafdeling van de 
NBFV met een ruime 
stand aanwezig. Deze af
deling, die onder leiding 
van Luc van Dijk staat, 
verkocht een scala aan in
teressante filatelistische 
literatuur. 
Amphilex heeft meer dan 
vijftigduizend bezoekers 
getrokken. Er was veel 
jeugd en er waren veel 
twintigers en dertigers 
aanwezig. Dat is een 
goed teken. De pers wist 
de stand van de NBFV te 
vinden. Onze voorzitter, 
Ties Koek, gaf een televi
sie-interview voor RTL5 
en enkele radio-inter
views. 
Het valt niet te ontken
nen dat deze gebeurtenis 
in september de Neder
landse filatelie in een 
stroomversnelling heeft 
gebracht. 

FEPA BENOEMT M.C. PLANTINGA EN 
A.J.J.M. VAN DEUTEKOM TOT JURYLID 

De Federation of European 
Philatelic Associations 
(FEPA) heeft het Bonds-
bestuur medegedeeld 
dat, naar aanleiding van 
een positieve beoorde
ling als leerling-jurylid 
op Amphilex 2002 te Am
sterdam, de heren M.C. 
Plantinga en A.J.J.M. van 
Deutekom benoemd zijn 
tot FEPA-jurylid in de 

klasse Traditionele filate
lie, respectievelijk The
matische filatelie. 
Wij wensen de beide he
ren van harte geluk met 
deze benoeming en ho
pen dat zij in goede ge
zondheid vele jaren als 
FEPA-jurylid met succes 
actief mogen zijn. 
Piet Alderliesten 
Commissaris Jurijzaken 

BONDSSPELDEN 
IN HET JAAR 2002 

In het 2002 zijn de vol
gende zilveren en gouden 
Bondsspelden uitgereikt. 

Zilver 
A. van Herk, Utrecht 
Mevr. W.G.M. Akker-
man-Leerentveld, Zwolle 
A. Haan, Kerkrade 
N. ter Hofstede, Purme-
rend 
S. Hulzinga, Oldenmarkt 

J. Kiewiet, Groningen 
Mevr. S.A. de Nijs-Otten, 
Uithoorn 
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EVEN VOORSTELLEN: 
PIET ALDERLIESTEN 
Sinds het juli/augustusnummer 2002 van 'Filatelie' 
staat op deze plek een bijdrage waarin mensen die 
voor de Bond werken zich voorstellen. Ze vertellen 
wat over zichzelf, hun functie binnen de bond, de 
plannen voor de toekomst en ook iets over filatelie. 
Als vierde in de rij: de Commissaris Juryzaken. 

Als bestuurslid ben ik 
ook Bondsafgevaardigde 
geweest bij het Audiovi
sueel Centrum (AVC), bij 
Jeugd Filatelie Nederland 
(JEN) en in enkele re
gio's. 
Het begrip 'jury' valt niet 
los te denken van een 
wedstrijd, die ontstaat als 
deelnemers hun presta
ties (inzendingen) willen 
laten vergelijken of be
oordelen door een kundi
ge jury aan de hand van 
regels en reglementen. 
De Commissaris Juryza
ken heeft vele fascineren
de zaken in zijn porte
feuille. Dat zijn onder 

'Mijn vader verzamelde al 
postzegels. Eén van zijn 
collecties was Verenigd 
Europa. Mijn hobby was 
het toen nog niet, maar 
ik keek er wel naar. Wat 
mij fascineerde waren de 
eerste Europazegels van 
1956; vooral dat verschil
lende landen éénzelfde 
soort zegel uitgaven. 
Het duurde nog tot mijn 
28ste voor ik zelf'postze-
gelen' als hobby ging be
oefenen. Mijn vader had 
zijn verzameling wegge
daan, zodat ik opnieuw 
moest beginnen. Met de 
herinnering aan die eer
ste Europazegels werd 
ook 'Europa' mijn onder
werp. Later heb ik dat on
der meer uitgebreid naar 
de NAVO. Ik werd lid van 
de plaatselijke vereniging 
en enige tijd later ook van 
VN/VE-filatelie. 
In 1985 exposeerde ik 
voor het eerst, in Nijme
gen; ik haalde 55 punten. 
Op latere tentoonstellin
gen scoorde ik steeds be
ter. Toen ik in 1991 in 
Noordwijkerhout op Om-
niphilia 75 punten haalde 
lag ook de weg naar in
ternationale tentoonstel
lingen open. Ik heb er 
aan ettelijke meegedaan. 

Wie iets organiseert wil 
daar graag bekendheid 
aan geven. Het liefst met 
aandacht op televisie en 
publicaties in zo veel mo
gelijk kranten en tijd
schriften. Hoe je dat kunt 
bereiken wordt uitgelegd 
in een cursus die de Bond 
in februari voor de aan
gesloten verenigingen 
verzorgt. 
Gezien de grote belang
stelling uit de diverse re
gio's zal getracht worden 
een eerste bijeenkomst 
van de cursus op meerde
re plaatsen in Nederland 
te verzorgen. De cursus 
zal twee avonden of één 
hele dag gaan duren en 
wordt gegeven door jour
nalisten. De eerste ont
moeting wordt op I fe
bruari 2003 in Utrecht 
gehouden. 
De cursus gaat in op alle 

Bestuurlijk ben ik actief 
geweest in de fdatelisti-
sche wereld. Ik was ruim 
20 jaar bestuurslid van de 
vereniging van postzegel
verzamelaars 'Zwijn-
drecht en Omstreken'. 
Ik volgde de opleiding 
voor thematisch jurylid. 
De toenmalige Bonds
commissaris Juryzaken 
wilde op de wedstrijdten
toonstellingen van het 
schrijfwerk af door ge
bruik te gaan maken van 
de computer. Hij vroeg 
mij aan de slag te gaan, 
met als resultaat dat de 
PC niet meer weg te den
ken is in het jurywerk. 
Sinds 1994 ben ik thema
tisch jurylid voor catego
rieën 2 en 3,vanaf1998 
voor de categorie i. Sinds 
januari igg6 ben ik 
jeugdjurylid voor de cate
gorieën 2 en 3. Voor ver
schillende tentoonstel
lingen ben ik Landscom-
missaris geweest en ik 
heb ook diverse malen in 
het buitenland gejureerd. 
In 1996 werd ik gevraagd 
om in hetBondsbestuur 
zitting te nemen. Eerst 
als kandidaat (je loopt 
een poosje stage) en m 
1998 definitief; ik kreeg-
de portefeuille Juryzaken. 

aspecten van de publici
teit. Zo worden vragen 
beantwoord als: welke 
media zijn er, waarin ver
schillen ze, welk publiek 
bereik je ermee, hoe 
komt de boodschap over, 
hoe gaan de media met 
jouw boodschap om? En: 
hoe benader je de pers? 
Moetje een persbericht 
maken en hoe doe je dat 
dan? Hoe maakje een pu
bliciteitsplan? VVaar moet 
je op letten als je een in
terview geeft? Hoe kun je 
internet gebruiken voor 
je publiciteit? De cursus 
zal ook globaal ingaan op 
de communicatie binnen 
de vereniging. 
Een aparte nog te plan
nen cursus zal gericht 
zijn op hoe je een vereni
gingsblad er zo goed mo
gelijk kunt laten uitzien. 
Vragen die daarbij een rol 

spelen zijn: hoe schrijf je 
een artikel? Hoe kun je 
aan kopij komen? 
Aan elke deelnemer 
wordt een bijdrage ge
vraagd van tien euro. In 
deze prijs is een cursus
boek inbegrepen. Omdat 
er veel persoonlijke aan
dacht is voor de cursisten 
is het aantal deelnemers 
beperkt. Wie mee wil 
doen kan zich nog tot 
medio deze maand opge
ven. Verenigingen die 
een of meer personen 
willen inschrijven kun
nen zich melden bij het 
secretariaat van de Bond. 

BONDSBUREAU 
GAAT EVEN DICHT 

In verband met de ko
mende feestdagen is het 
Bondsbureau in Utrecht 
aan het eind van deze 
maand ruim een week ge
sloten. Het gaat om de 

Naam Pirt Alderliesten 
Functie Commissaris Juryzaken 
Leeftijd 62 
Beroep Werkzaam geweest als 
administrateur/procuratiehouder 
Woont m Hendrik Ido Ambacht 

meer de opleiding van 
nieuwe juryleden en het 
organiseren van juryda-
gen voor de diverse klas
sen waarin gejureerd 
wordt. Verder moet de 
Commissaris ervoor zor
gen dat de (internationa
le) regels en reglementen 
goed worden toegepast. 
Deze regels staan overi
gens op Internet: 
www.nbfu.nl. 

De Commissie Filatelisti-
sche Vorming gaat haar 
activiteiten noodgedwon
gen versneld, maar ge
heel in overeenstemming 
met andere ontwikkelin
gen binnen de Bond, re
gionaal structureren. 
Dat een en ander 'nood
gedwongen' is komt on
der andere door het over
lijden van Bert Langhorst 
en door het uitvallen van 
de commissaris voor Fi-
latelistische Vorming. 
Er wordt naar gestreefd 

periode van maandag 23 
december 2002 tot en 
met woensdag i januari 
2003. 
Bondsbestuur en mede
werkers van het Bonds
bureau wensen u prettige 
kerstdagen en een goede 
jaarwisseling! 

De Commissaris be
noemt de juryleden voor 
de wedstrijdtentoonstel
lingen in ons land of in 
het buitenland. Verder 
onderhoudt hij de con
tacten met collega-com
missarissen van de in 
multilateraal verband sa
menwerkende landen: 
Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland 
en Liechtenstein. 
Zelf probeer ik op elke 
wedstrijdtentoonstelling 
aanwezig te zijn, ofwel 
als jurylid ofwel als Com
missaris Juryzaken, om 
voeling te houden met 
wat er 'in het veld' ge
beurt. Een belangrijk 
facet van het jureren is 
het jurygesprek met de 
inzender. Tijdens dit ge
sprek wordt van gedach
ten gewisseld over de in
zending, de behaalde be
kroning en over moge
lijkheden om de inzen
ding te verbeteren. 
Voor het jaar 2003 staan 
er in ons land zes wed
strijdtentoonstellingen 
en vier propagandaten-
toonstellingen op het 
programma. Dat pro
gramma wordt geregeld 
in 'Filatelie' gepubli
ceerd. Nederlandse jury
leden zijn ook in 2003 
voor het jureren op bui
tenlandse tentoonstellin
gen gevraagd en aange
meld. 

Gezien het bovenstaande 
zult u wel begrijpen dat 
de functie van Commis
saris Juryzaken veel tijd 
en inzet vraagt. Ik doe 
het met veel plezier.' 

I binnen elke regio een 
commissaris/contactper
soon voor filatelistische 
vorming te benoemen. 
Een belangrijk aspect van 
de nieuwe opzet is dat 
aan alle docenten BBF 
(mensen die vaak uitslui
tend binnen hun eigen 
vereniging als zodanig 
actief zijn geweest) zal 
worden gevraagd een en
kele keer als docent op te 
treden in regionaal ver
band. De cursisten van 
diverse verenigingen 
worden dan verwezen 
naar een regionale oplei
ding bij hen in de buurt. 
Postzegelverzamelaars 
die hun hobby graag 
meer structuur willen ge
ven kunnen zich voor de 
cursus Begeleiding bij Fi
latelie (BBF) aanmelden 
bij het Bondsbureau. 

CURSUS PUBLICITEIT GAAT 
IN FEBRUARI VAN START 

CURSUS BEGELEIDING BIJ FILATELIE 
WORDT WEER OP DE RAILS GEZET 

http://www.nbfu.nl
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'EEN PREniGE REIS IS BELANGRIJKER 
DAN HET HEBBEN VAN EEN DOEL!' 
Gesprek met Bob Friedmann, ex-postzegelhandelaar en filatelist 

Amsterdam op een mooie na
jaarsdag, de zoveelste op rij. 
Enkele tientallen jaren na het 
door Frans Halsema gezongen 
lied geen zondag- maar een 
woensdagmiddag in Buitenvel-
dert. De vocaal bekritiseerde 
nieuwbouwbuurt van toen is in 
de loop der tijd een gezellige 
woonwijk geworden. Wereld
burger Bob Friedmann, 72 jaar 
jong, heeft het er in ieder geval 
prima naar zijn zin. Vooral het 
op enkele minuten lopen van 
zijn woning gelegen kleine win-

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 

Welke postzegelverzamelaar weet zich niet zijn eerste, 

duurste of mooiste oonschaf te herinneren? Er is soms 

moor één zegeltje voor nodig om definitief te worden 

aangestoken door het 'filatelievirus'. Bob Friedmann weet 

nog precies hoe de vonk bij hém oversprong: toen zijn 

vader voor hem de 'blauwe Willibrordus' kocht. Die 

oonschaf veroorzaakte een onvergetelijk 'geiuksmoment' 

en maakte de jonge verzamelaar zielsgelukkig... 

Bob Friedmann bezit van de 'Blauwe Willibrordus' maakte hem zielsgelukkig 

keicentrum draagt zijn goed
keuring weg. Hier is de vishan-
del van Wiebe gevestigd, waar 
hij met smaak zijn dagelijkse 
rantsoen van twee of soms drie 
haringen verorbert. Na een be
wogen en afwisselend leven 
keerde de voormalig postzegel
handelaar enkele jaren geleden 
bij toeval naar zijn geboorte
plaats terug. 

GEIUKSMOMENT 
'Ik werd geboren in de Room

potstraat. Mijn vader was een 
Tsjechische officier, die het le
ger vaarwel had gezegd om 
voor een Deense uitgeverij te 
gaan werken. Toen ik zes jaar 
was heeft hij me schaken ge
leerd, moest ik op pianoles en 
heeft hij me ingewijd in de fila
telie. Ik kreeg zijn doubletten en 
werd meteen gegrepen door het 
postzegelvirus. Hij nam me een 
keer mee naar een klein postze
gelwinkeltje en hij kocht voor 
mij de hoogste waarde van een 

serie, die je normaal nergens 
kon krijgen.' Deze 'blauwe Willi
brordus' maakte Bob Fried
mann zielsgelukkig. Maar drei
gende wolken pakten zich sa
men. Hij herinnert zich maar al 
te goed dat zijn vader, als reser
vist van het Tsjechische leger, 
een brief kreeg van de toenmali
ge president Benesj, waarin 
deze zijn officieren moed in
sprak voor de moeilijke tijden, 
die op komst waren. Enige tijd 
later vielen de Duitsers Tsjecho-

slowakije binnen. De oorlog 
greep om zich heen. Bob Fried
mann vertelt: 'Mijn vader is, ter
wijl hij bij de bakker stond te 
wachten, al bij de eerste razzia 
gepakt. Hij is in Sobibor om het 
leven gekomen. De overige le
den van het gezin ontsprongen 
steeds de dans, mede omdat 
moeder mijn zus en mij verbo
den had om met een ster rond 
te lopen. Zij wist of voelde intuï
tief aan, dat het daar in Duits
land geen werkkampen waren. 
Tijdens de allerlaatste razzia in 
de zomer van 1943 ging het bij
na mis. Boven en onder ons 
woonden NSB'ers en de onder
buurman had ons verraden. Ik 
was gevlucht naar een bevriend 
gezin enkele huizen verder, 
maar mijn naam stond op de 
lijst en de buurt werd uitge
kamd. Het was een kwestie van 
tijd totdat vier man van de Grü
ne Polizei zich aan de deur 
meldden. Eén van hen kwam 
het kamertje binnen waar ik me 
bevond. Hij zag me, keek me 
aan en zei: Weg, i+'eg.'Vervol
gens sloot hij de deur. Een Duit
ser had me het leven gered. Het 
geeft me nog steeds een onwer
kelijk gevoel als ik er aan terug
denk.' 

GOED EN KWAAD 
Friedmann vluchtte naar het 
huis van zijn tante, ook in de
zelfde straat. Niet veel later op 
de avond kreeg zij bezoek van 
dezelfde heren van de Criine 
Polizei. Het was een knappe 
vrouw en ze wierp al haar char
mes, een stuk kaas en een fles 
jenever in de strijd om huiszoe
king te voorkomen. Uren later 
verliet de vijand lallend het 
pand. De volgende morgen ver
trok Bob Friedmann, omge
doopt tot Westra, aan de nand 
van een andere tante, die lid 
van de NSB was en gehuwd 
met een SS'er, met de eerste 
trein uit Amsterdam. Bob was 
voorlopig veilig en had in 
slechts enkele uren tijd meerde
re malen ervaren dat de 
scheidslijn tussen goed en 
kwaad niet altijd even duidelijk 
is. Zijn moeder en zusje waren, 
naar later bleek, ook op miracu
leuze wijze de dans ontspron
gen. Bob verbleef drie weken in 
Deventer en vond vervolgens 
onderdak bij een oude kolen-



boer in Brunsum, die hij hielp 
met bezorgen. Ondanks dat hij 
pas dertien jaar oud was sjouw
de hij zakken van een half mud 
uit de hondenkar naar de kolen
hokken van de klanten: 'Nooit 
van mijn leven heb ik zo hard 
gewerkt als daar, maar ik kwam 
er wel tot rust. Een jaar later be
landde ik in Borne. In die kon
treien verliep de bezetting vrij 
gemoedelijk en hadden we al
leen te maken met de Wehr
macht.' 

BEVRIJDING 
Op 3 april 1945, zijn vijftiende 
verjaardag, had hij wat eten op-
gescharreld bij boeren in de 
omgeving, toen hij plotseling 
werd verrast door een raid van 
Spitfires, die het terugtrekkende 
en rovende Duitse leger be
stookten door de weg te mitrail
leren. Bob Friedmann stond 
aan de grond genageld, totdat 
hij door een Duitse officier in 
zijn nek werd gegrepen en in 
een tankval werdgegooid. En
kele minuten later kon hij aan 
de hand van de kapot gescho
ten plek waar hij had gestaan, 
alleen maar constateren dat zijn 
leven voor de tweede keer was 
gered door een vertegenwoordi
ger van de vijand. Een maand 
later was de oorlog eindelijk 
voorbij, maar het duurde nog 
vele maanden voordat het klei
ne gezin was herenigd en er aan 
een nieuwe toekomst kon wor
den gedacht. 

AFWISSELENDE LOOPBAAN 
Zoals veel oorlogskinderen had 
hij een behoorlijke achterstand 
in zijn opleiding opgelopen. Op 
zijn achttiende voltooide hij de 
mulo en vond zijn moeder het 
tijd, dat hij een vak leerde. 
Friedmann moet een beetje 
lachen nu hij er aan terugdenkt: 
'Ik kreeg een opleiding als 
schrijfmachinemonteur, maar 
hield altijd onderdelen over bij 
het weer in elkaar zetten. Dan 
maar meubelmaker! Het uitvoe
ren van de eerste opdracht, een 
broodplank, leek eenvoudig, 
maar voordat deze helemaal 
recht en glad was kon je er nau
welijks een kadetje opleggen.' 
In de fournituren, bij Bernard 
de Leeuw, ging het al beter. Bob 
Friedmann deed de loonadmi
nistratie en zou bedrijfsleider 
worden in een nieuwe vesti
ging. Deze belofte werd niet na
gekomen en hij vertrok. Vervol
gens werd hij ongemachtigd 
beursbediende bij Hobijn en 
Scheffer, een hoekmansbedrijf 
aan de Keizersgracht. De effec
tenbeurs verloor al snel zijn 
aantrekkingskracht toen hij een 
meisje leerde kennen. Ze na
men een romantisch besluiten 
vertrokken naar Toulouse om te 
helpen bij de druivenoogst. Als 
niemand anders ze geplukt 
heeft, hangen die druiven er 
nog, want Friedmann en zijn 

De betovering door de filatelie is bij Bob Friedmann, ex-postzegelhandetaar en filatelist, nog niet verdwenen.. 

meisje vonden onderweg een 
baantje in een hotel. 

SERIEUS 
Langzaam maar zeker kregen 
zijn Detrekkingen een langduri
ger karakter. Bij Bramsons in de 
papierindustrie vervulde hij tien 
jaar lang vele functies, zoals 
magazijnadministrateur, calcu
lator en vertegenwoordiger. Een 
nieuwe carrièrecomplicatie 
diende zich echter aan. Bob 
Friedmann: 'Ik was oorspronke
lijk Tsjech, maar omdat mijn 
papieren zoekgeraakt waren in
middels statenloos. Op zesen-
twintigjarige leeftijd werd ik Ne
derlands staatsburger en 
moest, al stelde de directie alles 
in het werk om dat te voorko
men, alsnog mijn dienstplicht 
vervullen.' Bob Friedmann trok 
noodgedwongen de wapenrok 
aan en moest zijn rayon eenen
twintig maanden in de steek la
ten. Drie vertegenwoordigers 
bleken samen moeite te hebben 
om zijn omzet te halen. Eind ja
ren zestig was hij, als beoogd 
bedrijfsopvolger, werkzaam bij 
uitgeverij Rembrandt. Binnen 
zijn volmachten als hoofd van 
de afdeling verkoop had hij een 
grote order binnengesleept, die 
door onterechte bemoeienis 
van zijn directeur niet goed kon 
worden uitgevoerd. De maat 
was vol. Bob Friedmann had er 
schoon genoeg van en nam 
ontslag. Het was 1969 en Bob 
besloot van zijn hobby zijn be
roep te maken. Hij nam een 
drastische inkomensval voor 
liefen begon samen met zijn 
vriend Cees Muis een postze
gelzaak in Eindhoven. Hun bei
der collecties vormden de basis 
voorde voorraad. 

GOUDEN JAREN 
De winkel kwam tot bloei. Muis, 

de zakelijke analyticus, en Fried
mann, mensenkenner en gezel-
ligheidsdier, vulden elkaar uit
stekend aan. Bob blikt terug: 
'Het was een fantastische tijd 
en we verdienden heel goed 
ons brood in de opgaande post-
zegelmarkt. Zelfs toen deze na 
1980 wat terug begon te lopen 
bleven de resultaten bevredi
gend. Vanaf 1983 ging ik alleen 
verder met de zaak. Cees Muis, 
nog steeds mijn beste vriend, 
besloot zijn krachten helemaal 
te wijden aan de NPV, een vei
lingbedrijf in Amsterdam.' De 
jaren verstreken en Bob maakte 
trouw vele malen per week de 
anderhalfuur durende treinreis 
van zijn woonplaats Heemste
de naar Eindhoven. Op het sta
tion aangekomen nam hij bij 
restaurant Roma altijd twee 
kopjes makiato, een speciale 
koffie die hij in Brazilië had le
ren drinken. Daarna opende hij 
de winkel en konden de klanten 
binnenkomen. Als het lekker 
weer was kon je Bob Friedmann 
vaak op de vlakbij zijn zaak ge
legen terrasjes vinden en dan 
werd je eerst gefêteerd op kof
fie, voordat de postzegels te 
voorschijn kwamen. Met veel 
van zijn cliënten bouwde hij een 
persoonlijke relatie op. Er werd 
in zijn zaak over van alles en 
nog wat gesproken, ook over 
politiek. Legendarisch zijn de 
vrijdagmiddagen met hapjes en 
wijn. Het drijven van een post-
winkel werd tot levenskunst ver
heven. 

VERDRIET 
Maar verdriet hoort helaas ook 
bij het leven. In 1994 overleed 
Bobs vrouw aan een langdurige 
ziekte. Dat gaf hem een enorme 
klap; ze waren veertig jaar ge
trouwd geweest. Celufckig on-
dervonahij veel steun van zijn 

beide kinderen. In 1996 ver
kocht hij de zaak en in 1999 zijn 
woning in Heemstede. 
In zijn Amsterdamse apparte
ment vond hij een nieuw even
wicht. Hij schaakt veel en speelt 
als onbezoldigd entertainer 
piano op feestjes, meestal in 
besloten kring. De filatelie is be
slist niet uit zijn leven verdwe
nen. Ook al hecht hij niet aan 
materie of bezit, de betovering 
door de filatelie, voor hem een 
combinatie van passie en nos
talgie, is nog niet verbroken. 
Nederlands-Indië, Japanse be
zetting en de Interimperiode 
genieten zijn grote belangstel
ling, net als de oudere emissies 
van de Nederlandse Antillen en 
Suriname. Hij verzucht: 'Wat 
wordt er toch vaak armzalig ver
zameld tegenwoordig! Wat 
FDC's, vijf moderne jaargangen 
en ze hebben het al over een 
collectie. De gezamenlijke han
del is in principe medeschuldig 
aan het verval van de filatelie. 
En daar hoorde ik ook bij! Toch 
heb ik mijn klanten altijd ontra
den om hun geld in maakwerk
producten te steken. Maar ze 
wilden het toch en ik werkte er 
aan mee door het te verkopen. 
Misschien dat ik binnenkort =--

mijn rentree maak. Ik heb een S 
aanbieding lopen om binnen '^ 
een bestaande winkel een eigen ~ 
afdeling te gaan runnen. Mocht " 
het doorgaan, dan zal ik me ï 
proberen te revancheren door '^ 
alleen materiaal te verkopen "^ 
waar ik zelf helemaal achtersta. = 
Postzegels van na 1960 komen 5 
in het stuk dan beslist niet meer =: 
voor.' -^— 
Bob Friedmann voelt zich goed M l 
en jonger dan zijn jaren. De da- • * » 
gelijkse haringen missen hun 
gezonde uitwerking niet. Niets 
lijkt zijn rentree in de weg te 
staan. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2003 
(verschijnt begin februari) 
moeten uiterlijk op i januari 
2002 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Wip

per 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. 

TENTOONSTELLINGEK 
EN MANIFESTATIES 
• 27, 28 en 2g december: 
Apeldoorn. Apcldoorns Emdc
jaarsbturs, internationale be

nefietbeurs voor verzame
laars (onder wie filatelisten). 
Americahal, Laan van Erica 
50. Ca. 400 strekkende meter 
filateliestands; handel aan
wezig (ca. 40 stands); jeugd
boek (gratis postzegels uit
zoeken). Openingstijden: op 
27/12 van 12.30 tot ig uur, op 
28/12 van 10 tot 17 uur en op 
29/12 van 10 tot 16.30 uur. 
Entree: €3. per dag (jeugd 
t/m 12 jaar gratis, mits onder 
begeleiding). Inlichtingen: 
mevr. P. van de Vlekkert, tele
foon 0553558600, email or
ganistati£(a)eindejaarsbcurs.nl of 
op de website wuiiu.emdejaars
beurs.nl. 
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• 22 en 23 februari: 
Castricum. Propagandaten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 55jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Cast
ricum. Jac. P. Thijsse College, 
De Bloemen 65. Ca. 100 ka
ders. Openingstijden: op 
22/2 van 13 tot 17 uur en op 
23/2 van 10 tot 16 uur. Infor
matie: D.C. van der Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, telefoon 0251658235. 
• 25, 26 en 27 april: 
Oosterhout. Ophilex 2005, 
tentoonstelling georgani
seerd door de Oosterhoutse 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars ter gelegenheid 

I van het 30jarig bestaan van 
de vereniging. Thema: 

j 'Mooie Keetje'. Inlichtmgen 
j en aanmeldingen: A. Berk
! houdt, Lodewijk Napoleon
i laan 57, 4904 LG Oosterhout, 

telefoon 0162429154. 
• I en 2 november: 
Venlo. Postzegeltentoonstel

I ling in categorie 3, georgani
) seerd door 'Phila Venlo' ter 

gelegenheid van het tachtig
larig bestaan van de vereni
ging. De Maaspoort, Oude 
Markt 30. Openingstijden: 
onbekend. Informatie: W.J. 
Hendriks, Servaashof 39, 
5988 GD Helden, telefoon 
0773075047. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilex 2003, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65ja
rig bestaan van de vereniging 
van postzegelverzamelaars 
De Posthoorn. Trias, Popel
straat ia. Ca. 100 kaders. 
Openingstijden: op 20/12 van 
10 tot 17 uur en op 21/12 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
H.K. Smit, Rozeboom 5,1541 
RH Koog aan de Zaan, email 
hksmit(a)chclio.nl. 
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• 17 januari: 
Almere. Almere Philcx 2 004, 
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 SRAImere, telefoon 
0365341470. 
• 27,28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx
perlo, Doetinchem en Win
terwijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25jarig bestaan van de 
afdeling Varsseveld. Sport
hal, Varsseveld. Ca. 300 ka
ders, handelaren en jeugdac
tiviteiten. Inlichtingen: H.G. 
Breuker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, telefoon 
0315242990. email h.breu
l«r@chello.nl 
• 8 ,9 en 10 april 2004: 
Sommelsdijk. Tussen Hanng
uhctenGreuelmflen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenvereniging 
GoereeOverflakkee. De Sta
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 

kaders. Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Booragaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187611542, email 
sbangma(ó)xs4all,nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 7 december: 
Haren. De Mellenshorst, Wa
terhuizerweg, 1016. Tele
foon 0504093722. 
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, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 8 december: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,1013. 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. 
• 14 december: 
Dronten. Open Hof Coper
nicuslaan, 13.3016.30. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Leek. Hotel Leek, Euroweg i, 
1017. Telefoon 0594
515223. 
SteenbergenWelberg. De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10
15. Telefoon 0167523361. 
• 15 december: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0414367786. 

Kopen op een veiling vanuit huis? 

WWW.EC0STA.COM 
coin and stamp auction 

Elke twee weken een nieuwe veiling! 

winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 
• 16 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 
• 21 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217. Telefoon 040
2240201. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 22 december: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tele
foon 0365291178. 
Echt. St. loris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Eindhoven. DeTongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat i, 13.3016.30. Te
lefoon 0486474197. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
• 27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em
mastraat2,1016. Telefoon 
0529458267. 
• 28 december: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, 
Eerste Wormenseweg 497, 
1017. Telefoon 055
5787263. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i, 1216. Telefoon 
0306011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat i, 1016. Telefoon 038
4216493. 
• 29 december: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat2,1116. Tele
foon 0343563844. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. Telefoon °4^
4492604. 
Weert. SG Philips van Home, 
Werthastraat i, 9.3015. Tele
foon 0495534357. 
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• 4 januari: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Lisse. ' t Poelhuys, Vivaldis
traat 4, ioi6. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Terneuzen. Kantine Dethon, 
Haarmanweg 33,1017. Tele

foon 0115618125. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 5 januari: 
Velserbroek. Sporthal Pol
derhuis, Vestingplein 58,10
16. Telefoon 0235382274. 
• 6 januari: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld
plein7, ig22. 
■ 8 januari: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarstraat, 13.3017. Tele
foon 0713614198. 
• II januari 2003: 
Dieren. NFVSkandmauic. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De leugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 02356i3g2g 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,12

16. Telefoon oio5gi6747. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal 
(aan A27). Telefoon 0317
614760. 
• 12 januari: 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal 
(aan A27). Telefoon 0317
614760. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerwegi82b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 18 januari: 
Delfzijl. Het Aquariom, Zee
badweg3,1016. Telefoon 
0596622496. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
• 19 januari: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 25 januari: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,1016.30. 
Telefoon 07862ogo88 (na ig 
uur). 
Enschede. Het Lindenhof 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 05g75g2676. 
Zwolle. lubal. Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 26 januari: 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerkweg47,1017. Telefoon 
0251241075. 

http://beurs.nl
mailto:r@chello.nl
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Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat ig, 1015. 
Telefoon 0492525140. 
• 27 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemakerde Bruine
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 

VEILINGEN 
• 12,13 en 14 december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

• 2 januari; 
Beatrixzege] van €0.55; velletje 
van vijf (zelfklevend). 
Beatrixzegel van €0.70; velletje 
van vijf (zelfklevend). 
Bijplakzf̂ el van €0.05; velletje 
van vijf (gegomd). 
• 2 januari: 
Van Goghzegel van 10.39; vel
letje van tien (zelfldevend) en 
mailer van vijftig zegels (zelf
klevend). 
Van Goghpriorityzegel van 
€0.59; velletje van vijf (zelf
klevend) en mailer van vijftig 
zegels (zelfldevend); 
Van Goähprioritijzcgel van 
€0.75; velletje van vijf (zelf
klevend). 
Van Goghzegds van €0.39; vel
letje van tien verschillende, 
gegomde zegels. 
I februari: 
'Nederland en het water', vel
letje van tien verschillende, 
gegomde postzegels van 
€0.39. 
4 maart: 
Driehonderd jaar Joh. Enschede'; 
twee verschillende postzegels 
van €0.39 in een velletje van 
tien (gegomd). 
8 april: 
Zomerpostzê els 2003 (thema: 
'Bloeiend verleden'); zes ver
schillende gegomde postze
gels van co.39ho.19 in een 
velleqe van tien. 
6 mei: 
Winnend ontwerp postzege
lontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 (thema: 'Het Neder
landse wad'); viermaal €0.39 
(vier verschillende postze
gels, gegomd). 
Idem, prioritypostzeael; vier
maal €0.59 (vier verschillen
de postzegels, gegomd). 
3 juni: 
250JaarDouu)eEfll3erts; twee 
verschillende postzegels van 
€0.39 in een velletje van tien 
(gegomd). 
24 juni: 
Winnend ontwerp postzege
lontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 (thema: 'Landlucht
water'); postzegelvelletje van 
tienmaal €0.39 (zelfklevend, 
twee verschillende zegels). 

Tweede halfjaar 2003: 
Verrassingszegels, Kinderze
gels en Kortingzegels. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 

Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""■') "P ^5 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €4.50, 65plussers en 4
t/m 15jarigen €3., kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permanentte zien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Postzegels van de landen 
van Europa 
• De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
• 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Postze
gels, eerstedagenveloppen, 
maximumkaarten, luchtpost, 
ontwerpen en proeven met 
het thema vogels. Geschiede
nis en ontwikkelingvan het 
thematisch verzamelen. 

Studiezalen 
Het is niet meer mogelijk om 
in het Museum voor Commu
nicatie gebruik te maken van 
de studiezalen. We hopen 
hierover op korte termijn 
meer te kunnen meedelen. 

BONDSBIBUOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 

niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 1017 uur, elke eerste 
zaterdag van de maand van 
1012 uur). Op de site van de 
NBFV (u)iiju;.nbiii.n!) klikt u 
op de 'Bibliotheekzegel' en 
zo bereikt u informatie die 
betrekking heeft op de prach
tige collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. U 
vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabonne
menten, ziet welke boeken er 
nieuw aangeschaft zijn en 

kunt er nagaan op welke wij
ze deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van de (ou
dere) tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheekcain bjv.org). 

ZOLDEROPRUIMING 
NEDERLANDSE KILOWAAR 

Alle voorraden, ongesorteerd verpakt!! 
Groot en klein formaat vanaf de 50er jaren. 

4i/2kg € 75,

9 kg € 1 4 0 

Postzegelhandel Van Den Eijnde 
Julianaparklaan 1, 3553 HK Utrecht 

Tel 030 2437212, Email h.eijnde(g wxs.nl 
Postb. 498361 / ABNAMRO 55.50.32.337 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144 , 2 5 0 8 AC DEN HAAG 
EMAlL:KEES.VERHULST@IWANADOO.NL 

Mosterd 
Kent u Abraham? Dan weet u 
vast wel waar hij de mosterd 
haalt. Kennelijk weet ik dat 
niet, want ik heb te maken 
met mosterd na de maaltijd. 
Helaas valt er niets te mel
den over nieuwe stempels; ik 
kan u uitsluitend stempels 
laten zien die in september 
en oktober in gebruik wa

ir h^.. T<.:ft 

VOCschip 'Duyfl<en' 
Tijdens de Wereldhavenda
gen die op 7, 8 en 9 septem
ber in Rotterdam werden ge
houde werd een bijzonder 
stempel gebruikt een afbeel
ding toont van het VOC
schip 'Duyfken'. 

Dag van de Postzegel 
Tijdens Postex 2002 in Apel
doorn werd behalve het Pos
texstempel ook nog een 
apart stempel gebruikt ter 
gelegenheid van de Dag van 
de Postzegel op 19 oktober. 
In het stempel zien we een 
afbeelding van de America
hal, waar zowel Postex als de 

.>»<;..*.!..^ï< 
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^ ■•.. Americahal 

Dag van de Postzegel zijn 
gehouden. 

Sindelfïngen 
Van 25 tot en met 27 oktober 
werd weer de jaarlijkse fila
teliebeurs in Sindelfmgen 
(Duitsland) gehouden. Op 
het stempel staat aan de 
Hexensprung, een houten huis 
uit 1475. Kenmerkend voor 
het huis zijn de vele scheef
staande balken die aan de 
buitenzijde zichtbaar zijn. 
De naam Hexensprung heeft 
niets met heksen te maken 
(zoals veel mensen denken), 
maar met de vele niethaak
se hoeken in de bouwwijze. 
Behalve het huis staan op 
het stempel ook een werkha

S i n d e l f I n g e n 
TPG Post 

2527 oktober 2002 

mer en een winkelhaak. 
Op de beursenvelop die TPG 
Post in Sindelfmgen uitgaf 
vliegen een heks en een 
vleermuis; dit om het volks
geloof rond Hexensprung uit 
te beelden. 

Dag van de Aerofilatelie 
In het weekeinde van 26 en 
27 oktober werd op Schiphol 
voor de eenenveertigste 
maal de Dag van de Aerofila
telie gehouden. De organise
rende vereniging. De Vlie
gende Hollander, kreeg van 
TPG Post een speciaal stem
pel, dat curieus genoeg in 
blauw werd gestempeld. 

Reacties van lezers 
Van de heer laap Avis ont
ving ik de melding van twee 
nieuwe poststempels. Het 
eerste toont een nieuw stem
pel op de mailing van het wa
renhuis V&D uit oktober (af
beelding rechtsonder). Men 
gebruikt nu een stempel met 
de tekst TPG Post in plaats 
van PTT Post. 

De andere melding van de 
heer Avis heeft betrekking 
op een nieuw stempel waar
mee postbestellers onge
sterapeld gebleven postze
gels dienen te ontwaarden. 
Zoals u weet gebruiken de 
postbestellers ook wel eens 
een balpen, maar het nieuwe 
stempel (dat nu de tekst TPG 
Post in plaats van PTT Post 
vermeldt) kan daar wellicht 
een eind aan maken. 

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

het bekende lichtgele 
briefloartkarton, waarop 
de bedrukking is aange
bracht in donkerblauw. 

^ SPELFOUT MET EEN 
BOODSCHAP 

Particuliere postbezorger 
Rehpost uit Sliedrecht 
produceert niet alleen 
postzegels, maar ook 
postwaardestukken. Daar 
is niks op tegen, zeker 
niet wanneer ze ook echt 
gebruikt worden. Ik 
kreeg laatst een dergelij
ke envelop te zien, keurig 
afgestempeld door Stads
post Hiluersum't Gooi, 
waarmee Relipost blijk
baar post uitwisselt. Op
vallend vond ik wel de 
tekst in het zegelbeeld: 
'Bezorgt door Relipost', 
waar bij de letter 't' dui
delijk de vorm van een 
kruis heeft. Gezien de 
naam heeft het bedrijf 
waarschijnlijk een religi
euze achtergrond en is 
hier sprake van een spel
fout met een boodschap. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
De envelop 'Slag om Aus
tralië' die ik in oktober 
meldde, kan van belang 
zijn voor verzamelaars 
van het thema 'Tweede 
Wereldoorlog'. Daarom 
alsnog een afbeelding. 

Links op de kaart ziet 
men de stripfiguurtjes 
Stam en Pilou, die driftig 
aan het schilderen zijn. 
In de rechterbeneden
hoek van de kaart, net 
boven de strook die vrij 
moet blijven voor postale 
codering, is een barcode 
aangebracht. 

In vervolg op de serie die 
eind vorig jaar verscheen 
bracht De Post op 6 de
cember 2002 een nieuwe 
reeks van tien briefkaar
ten uit met als thema 
'Vroeger en nu'. Links op 
de voorzijde van elke 
kaart staat een reproduc
tie van een ansichtkaart 
uit het begin van de twin
tigste eeuw, terwijl het 
zegelbeeld een recente 
kleurenfoto toont van de
zelfde locatie. 

Afgebeeld zijn stadsge
zichten uitGembloux, 
Genk, Huy, Lokeren, 
Mol, Mouscroun, Nivel
les, Vielsalm, Waregem 
en Zoutleeuw met de se
rienummers '3a 2002' 
tot en met '3J  2002'. De 
kaarten zijn voorzien van 
de waardeaanduiding 
Pnor en kosten €0.49 per 
stuk. 
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^ België 
z; De eerste briefkaart die 

voorzien is van het nieu

f iä we zegelbeeld'Koninklij
T'W ke Beeltenis Albert II' 

(type MVTM) is de Stam
piloukaart met het se
rienummer '2002 (2)'. De 
kaart is vervaardigd van 

Bulgarije 
De oogst van Amphi
lex 2002, waarmee ik in 
het vorige nummer een 
begin maakte, omvatte 
ook een groot aantal 
kaarten die de heer Dies
veld bij de stand van 
Bulgarije vond: 

2002 in Tallinn (uitgifte
datum 14 mei 2002); 

 Europees vogelzangfes
tival 2002; op de adreszij
de kenmerkende zangvo
gels uit twintig Europese 
landen (20 mei 2002). 

Frankrijk 
Niet speciaal uitgegeven 
in het kader van het Jaar 
van de Bergen, maar wel 
mooi aansluitend op het 
thema: een serie van vijf 
prêtaposterenveloppen 
met foto's van de Pyre
neeën. De enveloppen 
werden uitgebracht op 15 
juli 2002 en zijn alleen te 
koop op postkantoren in 
de departementen Haute
Garonne, PyrénéesAt
lantiques, Ariège en Hau
tesPyrénées. 

Voor het zegelbeeld 
(€0.46) is gebruik ge
maakt van de postzegel 
'Pare des Pyrénées'uit 

 Drie enveloppen met ze
gelbeeld 'luchtballon', 
2.25 1. en als onderwer
pen respectievelijk de 
euro, de Olympische 
Winterspelen en de Ver
enigde Naties en ontwa
pening (revolver met 
knoop in de loop); 
 Zes enveloppen met ze
gelbeeld 'staatswapen', 
0.25 1., onderwerpen lo
comotief, Bulgarije kan
didaatlid van de EU, 
schaken, pompoenen, 
haan en pagode, bezoek 
paus Johannes Paulus II; 
 Zeven briefkaarten met 
zegelbeeld 'staatswa
pen', 0.12 1., onderwer
pen kinderspeelgoed, 
tentoonstelling Balkan
Mark 2002 (tweemaal ze

gel met landkaart en trein 
of vliegtuig, eenmaal 
roofvogel/milieu en een
maal wintersport), Olym
pische Winterspelen 
(eenmaal schaatsen, een

maal Noordse combina
tie); 
 Een briefkaart ter gele
genheid van het WK voet
ballen 2002. 

Estland 
Twee fraai gekleurde 
briefkaarten metals bij
zonderheid dat ook de 
adreszijden (heel licht) 
bedrukt zijn met afbeel
dingen: 
 Eurovisiesongfestival 

nOlMEHCKA KAPTA D 

1997. Per set kosten deze 
enveloppen €3.05. 

Korea (Noord) 
Het verwarrende aan het 
NoordKoreaanse uitgif
tebeleid is dat er heel ver
schillende soorten post
waardestukken worden 
gemaakt. De ene soort is 
gedrukt op dun, slecht 
papier en bevat illustra
ties in de beste socialis
tischrealistische traditie: 
stoere arbeiders, de ver
worvenheden van de mo
derne techniek, vlaggen
parades en dergelijke. 
Mogelijk worden deze 
stukken in het land zelf 
gebruikt. 
De tweede categorie 



postwaardestukken is 
fraai gedrukt op hagelwit 
papier en maakt de in
druk dat zij vooral be
stemd is voor de buiten
landse verzamelaar. Het 
luchtpostblad 'Zeppelin 
NT' dat ik meldde in 
juli/augustus is er een 
voorbeeld van. Dat blad 
IS dus niet uitgegeven 
doorZuidKorea, maar 
door de Democratische 
Volksrepubliek of de 
'DPR' (Democratie People's 
Republic), zoals Noord
Korea zichzelf betitelt. 

De heer Diesveld vond op 
Amphilex 2002 onder meer 
de volgende 'luxe' post
waardestukken: 
 Vijf luchtpostbladen 
'paddestoelen' met ver
schillende zegelbeelden: 
10, 40 en 80 c. en 1.20 en 
1.50W.; 
 Luchtpostblad 'vlinder', 
40 c. 

 Envelop traditionele dan
seres, 30 c. 
 Luchtpostenvelop fossiele 
vis, 1.30 w. 
 Vijf briefl<aarten 'circus' 
met zegelbeelden uit de 
postzegelemissie van 1994: 
10,10,20,30 en 40 c.; 

 Vier 3Dbriefkaarten 
'circus' met zegelbeelden 
uit de serie 'Internationaal 
Circusfestival Monaco' uit 
1987:10,10, 20 en 20 c. 
En bij de 'gewone' post
waardestukken werd het 
volgende aangetroffen: 
 Vijf briefkaarten met ze

gelbeeld 'poort/tempel', 
10 c. en als afbeeldingen 
respectievelijk vrouw met 
accordeon, computer en 
raket, een sneeuwland
schap, vlaggen met em
blemen, boeket; 

Op de linkervoorzijde van 
het luchtpostblad staat 
een foto van een proces
sie, terwijl op de achter
zijde de geschiedenis van 
het schilderij wordt be
schreven. 
Het tweede luchtpostblad 
is gewijd aan Santa Rosa 
de Lima, de moeder Gods 
die patrones is van Zuid
Amerika, de Filippijnen 
en WestIndië. 

Slovenië 
 Envelop (port betaald 
binnenland) gewijd aan 
de oudste lindeboom van 
Slovenië. Bij deze enve
lop wordt een wit vel A4
schrijfpapier geleverd (21 
maart 2002); 
 Idem, Martin Krpan; 
 Idem, Nationale Scou
tingorganisatie, afbeel

gal 2002, gehouden van 
13 tot en met 26 mei in 
Noia, werd een briefkaart 
uitgebracht met in het ze
gelbeeld de San Martifio
kerk in Noia en op de 
beeldzijde een foto van 
een grafkelder uit dezelf
de plaats. 

De heer Van Vorsten
bosch meldt dat de Don 
Quichoteemissie (ge
meld in oktober) bestaat 
uit vier verschillende sets 
van zes enveloppen. 
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Dezelfde lezer stuurde 
een aantal recent uitgege
ven postwaardestukken 
ter inzage, waaronder 
een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart met als 
zegelbeeld de kaart van 
Spanje in tariefklasse 'A' 
(binnenland). Op de 
beeldzijde staat een foto 
van de kust bij Calpe, met 
de tekst 'Calpe, een zee 
van mogelijkheden'. 
Een merkwaardig nieuw
tje vormen enveloppen 

 Envelop met zegelbeeld 
'poort/tempel', 40 c , af
beelding bloemen, huis 
en berg; 
 Envelop met zegelbeeld 
'poort/tempel', 1.20 w., 
afbeelding toren, vlag en 
gebouwen; 
 Envelop met zegelbeeld 
'ruiterstandbeeld', 10 c , 
afbeelding pagode op 
bergtop en bloemen. 

Peru 
Twee luchtpostbladen 
met religieuze motieven, 
die al in 2001 werden uit
gegeven. Het eerste toont 
in het zegelbeeld (1.50 s.) 
een afbeelding van Sefior 
de los Mila^ros, een schil
derij van de gekruisigde 
Christus. 

Dopiuiica 
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ding tentenkamp 
 Briefkaart (port betaald 
binnenland). Euroju
do 2002. 

Spanje 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Portu

«ffMERUnii 

•J JSO 

met links een afbeelding 
van een brief, met daar
boven het logo van de 
Spaanse posterijen en 
verder de vermelding dat 
ze voorgefrankeerd zijn 
voor binnenlandse ver
zendingen tot 20 gram. 

s 
Deze enveloppen hebben 
namelijk geen ingedrukte 
postzegel, maar worden 
verkocht met een auto
maats trook erop geplakt. 
De tekst op deze strook 
luidt: 'Voorgefrankeerd, 
tariefA'. 

Verenigde Staten 
Op 28 oktober 2002 wer
den de Amerikaanse 
kerstzegels van dit jaar 
ten doop gehouden. Het 
gaat om vier verschillen
de postzegels van 37 c. 
met afbeeldingen van een 
sneeuwman. Zoals ge
woonlijk zijn dezelfde af
beeldingen gebruikt op 
voorgefrankeerde brief
kaarten, waarbij op de 
beeldzijde van elke kaart 
een sneeuwpop zonder 
waardeaanduiding te 
zien is. De waardeaan
duiding in de zegelbeel
den is 23 cent en wijkt 
dus af van die van de 
postzegels. De briefkaar
ten worden verkocht in 
boekjes van twintig stuks 
(vijf van elk ontwerp) 
voor $ 7.40. 

Zwitserland 
De Dag van de Postzegel 
bracht ook dit jaar weer 
een Zwitserse briefkaart 
met een bijzonder zegel
beeld. De kaart, die uit
gebracht werd op 19 no
vember 2002, is gewijd 
aan het thema 'Riviercor
recties in de Jura' en 
toont op de beeldzijde 
een kleurrijk werk van 
kunstenares Michèle Ber
ri. Centraal daarin staat 
een foto van het Aareka
naal. De postzegel (70 r.) 
die op de adreszijde van 
de kaart gedrukt is, werd 
eveneens door Berri ont
worpen. Afgebeeld is een 
ijsvogel in vlucht. De 
kaart kost 1.10 f 

r 

m i 
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Als dit nummer van Fila
telie verschijnt staat Phil-
Euro 2002 in Brussel voor 
de deur. Op Belgische sa
lons besteedt men meer 
aandacht aan maximafi-
lie dan bij ons. Een goed 
voorbeeld is de Belgische 
'nationale' FilaKortnjk, 
(11-14 juli), waar zes 
maximafilatelistische in
zendingen te zien waren: 
sport. Olympische Spe
len, Franse literatuur, be
roemde personen, het 
Belgische koningshuis 
en oude Belgische gebou
wen. En in de categorie 
filatelistische literatuur 
was er de instructieve 
verhandeling 'Wat is 
maximafilie?' De ten
toonstelling viel samen 
met de herdenking van 
de Gulden Sporenslag, 
waarin 700 jaar geleden 
het Vlaamse voetvolk het 
Franse ridderleger ver
sloeg. In 1977 was de 

slag al met een zegel her
dacht (afbeelding 1) met 
een afbeelding naar een 
van de panelen van de 
Kojfer van Oxford, een 
i4de-eeuwse reiskist met 
gebeeldhouwde voorstel-
üngen van de slag. 
Tijdens FilaKortrijk ver
schenen er elke dag nieu
we series; als eerste noe
men we die met de Broel-
torens (ajbeeldin^ 2, 3), 
een fraai staaltje middel
eeuwse bouwkunst uit 
Kortrijk. Daarna versche
nen molens en kant (ge
meenschappelijke uitgif
te met Portugal en Kro
atië), zoals beschreven in 
Thematisch panorama van 
september (pagina 706). 
Afbeeldingen 4 en 5 tonen 
de molen van Lombeek 
en ajbeelding 6 de Portu
gese molenzegel, correct 
afgestempeld te Horta op 
de Azoren. Let bij deze 
vier kaarten op de 

'concordantie', zoals de 
Belgen zeggen, tussen 
zegel, kaart en stempel. 
Kenners weten dat de 
molen eerder verscheen 
op postzegel in 1980 (af
beelding 7). Tenslotte nog 
een sfeerplaatje van de 
Kortrijkse markt (afbeel
ding 8) met de historische 
Halletoren, oorspronke
lijk uit 1307, die in i8gg 
gerestaureerd werd naar 
het i6de-eeuwse voor
beeld. 

Naar Nederland nu, met 
enkele recente nieuwqes. 
Bij ons waren er'slechts' 
gouden jubilea, zoals het 
vijftigjarig bestaan van De 
Efteling m een vijf zegels 
tellend boekje met crea
ties van o.a. Anton Pieck 
(zie Filatelie van mei, pa
gina's 380 en 381). De 
aantrekkelijke zegels le
veren in combinatie met 
de kleurrijke kaarten uit 

De Efteling en hun afstem
peling (Kaatsheuvel, 14 
mei, eerste dag van uit
gifte) mooie maximum-
kaarten op. Pardoes de 
Tovernar verwelkomt op 
afbeelding g Pardijntje met 
een bos bloemen. De ka
bouter uit het sprookjes
bos wijst al sinds jaar en 
dag met zijn duim naar 
de piekwaar bezoekers 
hun kleine boodschap 
kwijt kunnen (10). Madu-
rodam, eveneens een be
langrijke nationale at
tractie, bestond deze zo
mer ook vijftig jaar, maar 
werd postaal 'vergeten'. 
Dit hebben we in kleine 
kring stilletjes herdacht 
met ajbeelding 11. 

De Zomerzegels waren 
dit jaar aan de Flonade ge
wijd. Afbeelding 12 toont 
een kaart met de zegel 
die de orchideeensoort 
Phalaenopsis in beeld 

brengt. Goed zichtbaar is 
hoe de oorspronkelijke 
foto werd geretoucheerd 
om ruimte te creëren op 
de postzegel voor andere 
beelden van de Flonade, 
zoals in dit geval de oever 
van het meer. 

De leukste serie maxi-
mumkaarten van de Pro
vinciezegels betreft de 
kaarten die De Gruyter 
destijds uitgaf als 
'Snoepje van de week' (af
beelding 13, Friese vlag, 
afgestempeld te Leeuwar
den op 12 maart). Afbeel
ding 14 toont een kaart 
met het Gronnens Laid, 
waar het element volks
lied uitgangspunt is ge
weest. Op de laatste kaart 
(ajbeelding 15) tonen de 
Zeeuwen dat ze niet boos 
zijn om de fouten in hun 
provinciezegel: we krij
gen toch nog de groeten 
uit Zeeland. 
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Het Jaar 2000 
Een Per fect begin van u w (nieuwe) verzamel ing! 

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 lil 
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 " I" 
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 !! 

Jaargangen 2002 kunt u nu al reserveren 

GROENLAND ALAND 
1980 7w 
1981 7w 
1982 7w 
1983 7w 
1984 8w 
1985 8w 
1986 6w 
1987 6w2bl 
1988 lOw 
1989 lOw 
1990 I2w 

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 
1988 6W 
1 9 8 9 6 w 
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 

10w1bl 
13w,1pb 
15w,1pb 
13w1pb 
14w,1pb 
15w,1pb 
15w 1 pb 
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 

TELEFOON 023-5477444 
FAX 023-5291605 

: HOLLANDS 

HEEMSTEDE 

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 mapjes) 
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 f U kunt ook betalen door 
uw dubbele en/of 

overtollige frankeergeldige 
zegels op te ruimen ! 

INKOOP Frankeerzegels 
"Euro"landen 

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

Alle prijzen gt 
Prijswijz 

Oude-valuta 
€ 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 

ilden voor postfns 
igingen voorbeinoi 

Euro-valuta 
€ 0.72 / € 
€ 0 . 7 7 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0 . 7 0 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0.60 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.65 / € 
€ 0.50 / € 
€ 0 . 5 0 / € 

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! 
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Alle onderstaande handelaren hebben iedere maand 
een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
** PZH Garibaldi ** 

Oudegracht215 
1811 CE Alkmaar 
Tel : 0725152608 
Fax : 0725722289 

** Postz." en IVIuntliandel ** 
'Risca' 

Jan V. Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel .0206188712 

** Leidse ** 
Postzegel tiandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel : 0715123233 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Plet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel : 0703625263 

** Smits Philately ** 
Amsterdamse Straatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel : 0302443170 
Fax : 0302892620 

VANAF € 5 

VOOR IEDER 

WAT WILS 
** Bredenhof ** 

Rotterdam 
Bovenstraat 286 a 

3077 BL Rotterdam 
Tel : 0104826725 

PZH W. v.d. Bijl 
Zadel straat 43 

3511 LS Utrecht 
Tel : 0302342040 
Fax:0302317077 

Postzegelcentrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591640925 

P.Z.H. Den Postkoets 
Schouwburgplein 3 
7551 DE Hengelo 
Tel : 0742508650 

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

Tel : 0495451270 
Fax : 0495526580 

Email: info@stampplanet.nl 

mailto:info@stampplanet.nl


SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
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Een Ideine greep uit onze nieuwe prijsliyst: 

lidASDA 

lid IFSDA 

Zweden 1858-1987. 
Ongelofelijke **/*/0 over-
komplete speciaalcollectie met 
alle top present incl. kleurnuan
ces met o.a. nr. 1 (3x!!!), 2(4x), 
3(3x), 4(3x), 5(2x!!), 1856/62 
beide lokaal-zegels (2x), 
nr. 15a(4x), 15b(2x!!), voorts 
overcompleet met typen en 
tandingen incl. de top, 1918: 55 
en 80 ore gebruikt!!! (55 ore 
met eert),1924 beide UPU 
series ongebruikt, voorts veel 
samenhangende paren, 3- en 
4 zijdig getand, in Kabe album. 
Kwaliteit is boven gemiddeld 
met heel veel topzegels in 
mooie kwaliteit. Michel cat.w. 
euro 55.000+ 

Prijs euro 8500,00 

Nederland plaatf outen. Leuk 
lot betere plaatf outen v.d. Mast 
w.o. veel jaren >40 incl. 399M, 
336F, 498M, 508M, 509M, 
512M, 854M, meest **/*, incl. 
doubletten, cat.w. euro 2000+ 

Prijs euro 650,00 

Nederland 1940-1965. Kleine 
gebruikte stock met veel beter 
toeslag jaren 50, veel complete 
toeslagseries, in insteekboek, 
cat.w. eviro 3750 

Prijs euro 550,00 

Oostenrijk en gebieden 1850-
1949. Overcomplete supercol
lectie in prachtige kwaliteit, 
Oostenrijk incl. alle topnum-
mers (Wipa ontbr.), Dolfuss & 
Rotary postfris! Voorts neu-
drukken, luchtpost, lokaalpost 
Tirol, fantastisch gebieden met 
vr. alle topmunmers Ter 
afsluiting nog ruim 170 (!!!) 
zegels Ie emissies, alle met 
prachtig stempelmateriaal met 
verschillende typen en kleur 
stempek w.o. ook zeer zeld
zaam materiaal!!!!! Cat. w. 
(zonder stempels mee te 
rekenen) euro 26.000+++ 

Prijs euro 6250,00 

Finland 1856-1968. Prachtige 
nagenoeg complete meest 
gebruikte collectie incl. alle 
zeldzame topnummers in meest 
zeer mooie frisse kwaliteit w.o. 
nr. 1 (2x!!), 2, prachtig serpetin-
es, stuk voor stuk zeer mooie 
kwaliteit met alle tanden 
aanwezig t /m 1 Mark (2x), 1875 
t /m lm, 1885 t / m 5m, 1889 
t /m lOm, 1891 t / m 7R, 
1901/16 t / m 10m(2x), 1925 
t /m 25m, 1930 zeppelin op 
brief etc. cat.w. euro 17.500++ 

Prijs euro 4250,00 

Frankrijk 1853-1975. Mooie 
**/*/0 collectie incl. vrijwel 
alle top + luchtpost in mooie 
kwaliteit, in Schaubek album, 
catw. +/- euro 10.000 

Prijs euro 1700,00 

Duitse Staten. Mooie meest 
gestempelde collectie met heel 
veel zeldzame zegels in boven
gemiddelde kwaliteit, ook vele 
luxe afdrukken en prachtig 
stempelmateriaal, vele losse 
veilingkavels! verzameld op 
albumbladen, cat.w. +/- euro 
40.000!! 

Prijs euro 4250,00 

Luxembm^ 1852-1972. Mooie 
**/*/0 collectie met heel veel 
klassieke top, veel andere 
goede zegels en series, ook 
mooi gedeelte dienst en 
luchtpost, in Kabe album, cat.w. 
euro 10.500 

Prijs euro 1400,00 

Griekenland 1861-1962. 
**/*/0 collectie incl. heel veel 
goed klassiek incl. 57 
Hermeskoppen, veel goedge-
rande zegels aanwezig, later 
ook veel goede zegek en series 
+ iets gebieden, in Leuchtturm 
album, cat.w. euro 9000 

Prijs euro 1000,00 

http://www.filatelie.net


Postzegel Partijen Centrale 

DECEMBERMAAND FEESTMAAND! 
Wij nodigen u uit voor de Oliebolle Dolle Dagen. 

Het is weer zover. De Oliebolle Dolle Dagen van de Postzegel Partijen Centrale zijn er weer. 
Een begrip voor onze trouwe klanten. Gezellig oliebollen bij ons komen eten met 

warme chocolademelk met slagroom, koffie of wat anders (vanaf 9 december t/m 31 december). 

Kom gedurende de Kerstvakantie eens naar Den Haag. 
De gezellige decembermaand is uitstekend geschikt om eens bij de Postzegel Partijen Centrale 

langs te gaan. Onze klanten komen uit het hele land van Den Helder tot Maastricht 
en van Vlissingen tot Groningen. Wij zijn er erg trots op dat we zo'n uitgebreide klantenkring 

in het hele land hebben opgebouwd. Wij willen óók aan u laten zien wat wij te bieden hebben. 
Koop bij de Postzegel Partijen Centrale een van onze meer dan 2000 verschillende partijen 

en verras een vriend of kennis (of uzelf) met een origineel kerstcadeau. 
U kunt, onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris (en oliebol), 

op uw gemak urenlang gezellig bij de Postzegel Partijen Centrale postzegelen. 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 
Wij zijn de hele maand december zoals altijd zes dagen in de week open behalve op: 

1e Kerstdag : woensdag 25 december 
2e Kerstdag : donderdag 26 december 
Nieuwjaarsdag : woensdag 1 januari. 

Let op !!: op maandag 23 december, dinsdag 24 december, maandag 30 december 
en dinsdag 31 december zijn wij normaal geopend !! 

Tevens bieden wi j meer dan 150.000 FDC's en brieven uit de hele wereld aan 
voor slecl i ts _ 0,50 per stuk. (waarbij veel motief; zelf uitzoeken !) 

Daarnaast hebben wi j ook duizenden betere brieven en FDC's vanaf € 1 ,-

Vraag nu geheel vrijblijvend onze gratis partijenlijst aan. 
Op de rechterpagina ziet u slechts een kleine selectie uit onze december-partijenlijst. 

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

Aankoop 
Bent u van plan om uw verzameling of een gedeelte ervan te verkopen, 

neem dan contact met een van onze inkopers op. 

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

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882. Openingstijden: ma/za 09.00-17.00u. 
Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. Bij bestellingen boven de € 100 zijn de verzendkosten voor PPC. 

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

« « * * * * * • « * « * • • • « * « « * • « « * * « • * « * * * * * * * « INFORAAATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 02dec 

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

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


Postzegel Partijen Centrale 
Dit is een kleine selectie uit onze december-partijenlijst. Prijzen in euro's 

11788 Amerika (U.S.A) 160 
in insfeekboek Gebr 
Een interessante partij tot 1990, waarbij 
zeer veel klassiek 

11B28 Australië 200 
in album Gebr /ongebr 
1913/1991 Een zeer goed gevulde verzame
ling, waarbij ook iets Antartica 

11745 België 300 
in album Gebr 
1945/1979 Een zeer goed gevulde nette 
verzameling met veel betere senes uit 
de jaren 50 

11873 Curacao 120 
In map Ongebr /gebr 
1873/1948 Een goed gevulde verzameling 
op blanco bladen, waarbij beter materiaal 

11802 Duitsland 300 
In doos Pfns 
Bund, Berlijn en D D R 21 versctiillende 
jaarsets 

11853 Engelse koloniën 11000 
in 9 Sctiaubek albums Pfris/ongebr /gebr 
EEN PRACHTIGE VERZAMELING TOT 1977 
MET ZORG EN LIEFDE VERZAMELD 
ALLES IS IN NETTE KWALITEIT VELE 
LANDEN ZIJN ZEER GOED VERTEGEN
WOORDIGD ZO EEN MOOIE EN UITGE
BREIDE VERZAMELING KUNNEN WIJ 
MAAR ZELDEN AANBIEDEN EEN ECHTE 
AANRADER VOOR DE LIEFHEBBER VAN 
DIT PRACHTIGE GEBIED EXTREEM 
HOGE CATALOGUSWAARDE 

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

11865 Falkland 200 
In map Vnl ongebr 
1953/1980 Een goed gevulde verzameling 
op insteekbladen met veel betere series 
Cataloguswaarde ff 6 500,-

11762 Faroer 400 
In album Pfns 
1975/1995 Een verzameling blokken van 4 
Cataloguswaarde Yvert Euro 2 700,-

11887 Goudkust/Ghana 350 
In album Gebr/ongebr 
Een interessante partij met zeer veel 
klassiek Geschikt voor de specialist 

11777 Hongarije 225 
in album Gebr/ongebr 
1871/1943 Een goed gevulde verzameling 
met ook een interessant deel gebieden 
Hoge cataloguswaarde 

11864 India 75 
In album Vnl gebr 
1947/1990 Een zeer goed gevulde verzame
ling 

11758 Indonesië 1100 
In 2 insteekboeken Vnl pfns 
1949/1997 Een zeer goed gevulde verza
meling met veel topmatenaal zoals voetbal 
blokken, W W F blokken en Jakarta blokken 
Cataloguswaarde ruim Euro 6 000,-

11877 Indonesië 275 
In album Ongebr/pfns 
1951/1986 Een komplete verzameling met 
alle betere blokken 

11827 Israël 250 
In 2 albums Pfns 
1954/1986 Een vrijwel komplete verzameling 
met tab Hoge cataloguswaarde 

11816 Liechtenstein 275 
In album Gebr 
1988/2002 Een komplete verzameling 

11831 Macao 150 
In map Pfns 
Een speciaal boek met senes en zegels 
uit de jaren 80 Cataloguswaarde DM 1 100,-

11830 Motief: Jaar van het kind 180 
In 3 Borek albums Pfns 
1979 Een uitgebreide verzameling met veel 
beter materiaal 

11861 Motief: Malaria 65 
In album Pfns 
Een uitgebreide verzameling waarbij fdc's 

11863 Motief: Medisch 125 
In album Vnl pfns 
Een leuke verzameling met voornamelijk 
ouder matenaal 

11862 Motief: Rode Kruis 175 
In speciaal album Pfns 
Een leuke verzameling met veel beter 
matenaal zoale Engeland fosfor en 
Hong Kong 

11757 Motief: Schilderijen 600 
In doos Pfns 
Een uitgebreide verzameling in 6 insteek
boeken en 1 cassette Een leuk geheel 
met veel beter materiaal van vele verschil
lende landen 

11875 Nederlands-Indië 115 
In map Gebr /ongebr 
1864/1949 Een goed gevulde verzameling 
op blanco bladen met veel beter matenaal 
uit de gehele periode 

11798 Nieuw Zeeland 200 
In insteekboek Pfris/ongebr 
Een rommelige partij met veel beter 
matenaal, waarbij ook iets Ross 

11829 Oost-Europa 250 
In 2 albums Gebr/ongebr 
Een prachtige verzameling tot +/-1970 
Met zeer veel zegels 

11826 Papua Nieuw Guinea 170 
In album Vnl pfns 
1952/1982 Een goed gevulde verzameling 
met veel motief 

11796 Postzegelboekjes 375 
In insteekboek Vnl pfns 
Een leuke partij met o a Duitsland, Israel 
en Indonesië 

11885 Roemenië 130 
In album Vnl pfns 
1955/1962 Een goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal zoals de beide 
dieren-series uit de jaren 50 Waarbij ook 
iets ander matenaal 

11817 Rusland 165 
In insteekboek Pfris/ongebr /gebr 
Een leuke verzameling van oud tot nieuw 

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

11849 Verenigd Europa 215 
In 2 albums Pfns/gebr 
Een dubbel verzamelde collectie van 
West en Oost meelopers tot 1980 
Hoge cataloguswaarde 

11789 Wereld 650 
In 5 dikke insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Een uitzoekpartij met veel interessant en 
beter materiaal Een pracht-object voor 
de echte postzegelliefhebber Ook zeer 
geschikt voor wederverkopers 

11882 Wereld 500 
In 5 speciale albums Vnl pfns 
BLOKKEN Een leuke verzameling uit de 
jaren 80 en 90 met veel beter materiaal 
van veel verschillende landen 

11825 West-Europa 350 
In 2 insteekboeken Pfns 
Een leuke partij blokken, kleinbogen en 
iets ander materiaal Hoge catalogusw 

11854 Zuid-Afrika 400 
In 6 albums Vnl pfns 
+/-1970/1990 Een zeer uitgebreide verzame
ling met corner cylinder blocks pairs and 
coll stnps Geschikt voor de specialist 
Waarbij ook iets ouder matenaal 

11836 Zwitserland 400 
In map Pfns 
DIENST Enkele betere series Waarbij de 
Ver Europa-voorloper Schaars matenaal 

De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en E-mail te bestellen. 
947 



HOLLAND ONDER 
ADELAARSVLEUGELS 

De postale geschiedenis van een roerig tijdvak 
D O O R J A A P R O D E N B U R G , C O E V O R D E N 

Met de bestorming van de Pa-
riise gevangenis die we kennen 
als de Bastille brak m ^ySS de 
Franse revolutie uit Half febru
ari T793 klonk de Marseillaise 
over de landwegen van Bra
bant De Staatse troepen red
den zich het vege lijf meteen 
achter de grote rivieren Er mar
cheerde opnieuw een Oosten
rijks leger aan, dat bi] de Slag 
van Neerwinden de Fransen 
onder Dumouriez wist te ver
slaan Een jaar later waren de 
Fransen onder Pichegru op
nieuw in ons land en op i o ok
tober van dat jaar wist Daen-
dels 's-Hertogenbosch te vero
veren Daarna stokte de Franse 
opmars, de Maas en de Waal 
bleken een te grote hindernis 
Eind 1794 vroor het stenen uit 
de grond De Franse armee 
marcheerde over een spijker
harde Ijsvloer over de Maas de 
Bommelerwaard m Nauwelijks 
was prins Willem V met zijn ge
zin - eind januari 1795 - naar En
geland gevlucht of de eerste 
Franse cavalerie reed Den Haag 
al binnen 

Holland mocht, als vazalstaat 
van Frankrijk, mm of meer zelf
standig blijven en kreeg de 
naam Bataafse Republiek 
Staats-Vlaanderen en het groot
ste deel van Limburg moesten 
aan Frankrijk worden afgestaan 
Bovendien werd er, voor alle 
veiligheid, een bezettingsleger 
van 25 000 man gestationeerd 
Nadat de Franse vloot m 1805 
definitief door de Engelsen was 
verslagen, probeerde Napoleon 
het Britse rijk door een econo
mische blokkade op de knieën 
krijgen, alle satellietstaten 
moesten daaraan meewerken 
Hl) had echter maar weinig ver
trouwen in de regering van de 
Bataafse Republiek Daarom 
benoemde de keizer zijn jonge
re broer Lodewijk Napoleon tot 
koningvan Holland Ook dit be
wind was slechts van korte 
duur Nadat Lodewijk Napole
on op 16 maart 1810 de zuidelij
ke provincies Noord-Brabant en 
Zeeland aan zijn broer had 
moeten afstaan, tekende hij op 
1 juli van dat jaar de akte van af
stand ten gunste van zijn min
derjarige zoon. Napoleon Lode
wijk, die onder regentschap 
stond van zijn moeder, konin-

De leeuw is al eeuwenlang het heraldisch symbool van de 

lage landen. Slechts een korte periode van onze 

geschiedenis werd de koning van de dieren verdrongen 

door de adelaar van de Franse keizer. We spreken over de 

periode van juli 1810 tot november 1813 tijdens de 

inlijving bij het Franse keizerrijk onder Napoleon 

Bonaparte. Over de roerige (postale) geschiedenis van dit 

tijdvak gaat het nu volgende verhaal. 

gin Hortense Al m de nacht 
van 2 op 3 juli verliet Lodewijk 
Napoleon voorgoed het land 

'La Hollande réunie è l'Empire' 
Op 4 juli iS io trokken de keizer
lijke troepen de hoofdstad Am
sterdam binnen en bij decreet 
van 9 juli werd de inlijving bij 
het Franse keizerrijk officieel 
bekendgemaakt De provincies 
m ons land werden naar Frans 
voorbeeld vervangen door de
partementen [afbeelding T) , 
waarbij soms ook de aloude 

landsgrenzen werden over
schreden Een lijst met alle 
postkantoren uit deze tijd en m 
welk departement ze waren ge
legen IS te vinden m het artikel 
De departementsstempels van 
W Stomp m de Speciale Cata
logus van de NVPH uit 1998 
De eerste postwet van ons land, 
die tijdens het bewind van Lo
dewijk Napoleon m 1807 m wer
king trad, bleef vooralsnog van 
kracht, maar zou per 1 januari 
i 8 n worden vervangen door de 
Franse postwetten Daartoe 

Aßeeiding 7 Kaan van de indeling m departementen tijdens de inlijving van Nederland bij 
het Frame keizerrijk van lOjuli 1810 tot eind november T8I} 

werd al m 1810 de Instruction 
Générale des Pastes aux Lettres 
m het Nederlands vertaald en 
uitgegeven als Algemeene In
structie voor den dienst der Brie
ven Poster^en Door organisato
rische problemen duurde het 
nog tot 1 april 1811 voordat deze 
Postwetten bij ons m werking 
konden treden Nederland telde 
gedurende de inlijving slechts 
91 postkantoren, inclusief de 
kantoren in het deel van Oost-
Friesland ten oosten van de 
Eems, samen metjever, Knip-
hausen en Varel Aan de Pruisi
sche veldtocht in i8o6 had ook 
een contigent Nederlanders 
deelgenomen Daendels, bevor
derd tot maarschalk, leidde 
deze troepen Het konmkriik 
kreeg hiervoor dit gebied als 
loon Het betrof een doodarm 
gewest, waar Napoleon, de do
meingoederen ook nog voor 
zichzelf gehouden had Boven
dien moest de havenstad Vlis-
singen ervoor aan Frankrijk 
worden afgestaan 

Tarieven 
Laten we eens kort stilstaan bij 
de m die tijd gebruikte postta-
rieven Hoewel het tot 1870 ge
bruikelijk was dat de geadres
seerde net verschuldigde porto 
betaalde, bestond al in de acht
tiende eeuw de mogelijkheid 
brieven 'franco' te verzenden 
Alleen in het internationale ver
keer was het soms verplicht de 
brieven geheel of gedeeltelijk 
vooruit te betalen Het ver
schuldigde porto was tweele
dig het werd berekend aan de 
hand van de afstand die moest 
worden afgelegd en aan de 
hand van het gewicht van de 
brief De tarieven van de post
wet van 1807-die geldig waren 
tot 1 april 1811 - en de tarieven 
die vanaf 1 april I 8T I (de in
gangsdatum van de Algemeene 
Instructie) golden zijn samenge
vat in tabel 1 
Behalve de m deze tabel ver
melde tarieven waren er nog 
speciale tarieven voor lokale en 
arrondissementsbrieven Ook 
drukwerken kwamen, als ze 
franco werden verzonden, voor 
een gereduceerd tarief m aan
merking Qua afstand waren de 
Franse tarieven een stuk voor
deliger, maar dit werd groten-



Tabel I 

Tarieven van de postwet 

Naar a/stand: 
06 uur gaans' 
612 uur gaans 
1220 uur gaans 
2035 uur gaans 
3550 uur gaans 
5070 uur gaans 

van 1807 (geldig tot i april 1811) 

2 stuivers 
3 stuivers 
4 stuivers 
5 stuivers 
6 stuivers 
7 stuivers 

Tarieven bij de inlijving bij het Franse 

Naar a/stand: 
050 kilometer 
50100 kilometer 
100200 kilometer 
200300 kilometer 
300400 kilometer 
400500 kilometer 
500600 kilometer 
Boven 600 kilometer 

2 decimes^ 
3 decimes 
4 decimes 
5 decimes 
6 decimes 
7 decimes 
8 decimes 
+1 dec. per 

N.B. Het port werd altijd afgerond op 

'; I uur gaans is circa 5.5 kilometer ;̂ 

Naargeiuicht: 
tot 3 lood^ 
36 lood 
69 lood 
912 lood 
1216 lood 
voor iedere 4 lood daarboven: 

IX port 
2 X port 
3 X port 
4 X port 
5 X port 
IX port 

keizerrijk (voor het gehele keizerrijk vanaf i april 1811) 

iookm meer 

een hele decime 

Naaräciuicht: 
06 gram 
68 gram 
810 gram 
1015 gram 
1520 gram 
per 5 gram meer 

I lood is 15.44 gram ^:i Franse decime IS gelijk 

IX port 
IX port +1 decime 
i'/ixport 
2 X port 
i'h X port 
+ 'Il X port meer 

aan i Nederlandse stuiver 

deels teniet gedaan door de 
minder voordelige gewichts
progressie. Hoewel volgens de 
Algemeene Instructie het porto 
in decimes moest worden bere
kend is deze munt nooit in ons 

land ingevoerd en bleef men als 
vanouds het verschuldigde port 
in stuivers betalen. 

Ongefrankeerde brieven 
Door de administratie werd t i j

Ajbeeldmg 2  Brief van Groningen via Arnhem naar EIberfeld (Duitsland) d d 12 oktober 
i8n De brief werd franco Arnhem verzonden Het porto ArnhemEIberfeld bedroeg 
n stuivers Op de adreszijde van het couvert het departementsstempel 723 'Croningue' en het 
routestempel 'Wesel (par)', beide in rood. Verder zien we de geschreven aanduiding 'franco 
Arnhem'. 
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dens de inlijving bij het franse 
keizerrijk aan alle postkantoren 
drie verschillende stempels ver
strekt, waarvan het stempel 
voor on gefrankeerd e brieven en 
brieven die portvrij mochten 

worden verzonden, het meeste 
voorkomt [aßeeidinsen 2 en 3). 
Dit stempel bestond uit de kan
toornaam (die soms was 
verfranst) en daarboven het 
nummer van het departement 
waarin het desbetreffende kan
toorwas gelegen. Een bepaalde 
kleur stempelinkt was niet voor
geschreven; de meeste kanto
ren stempelden in zwarte inkt, 
maar rode inkt kwam ook gere
geld voor. Van enkele kantoren 
zijn zowel zwarte als rode stem
pelafdrukken bekend. Het ver
schuldigde porto werd tot circa 
iSoo doorgaans in rood krijt en 
daarna meestal in inkt op de 
adreszijde van het couvert ge
schreven. 

Franco verzonden brieven 
Het was al vanouds een ge
woonte om brieven gericnt aan 
landelijke of plaatselijke overhe
den franco te verzenden {ajbeel
dingen 4 en 5). Ook was het ge
bruikelijk brieven afkomstig uit 
plaatsen waar geen postkantoor 
was gevestigd de brieven franco 
tot het dichtstbijzijnde postkan
toor te zenden. Tot april i 8 n 
werden geheel of gedeeltelijk 
franco verzonden Drieven aan

'L<\ii., /*< • , / ?>> 

Afbeelding 3  Brief van Grave naar Haarlem d.d 2j april 1812 Het porto bedroeg 4 stuivers 
Óp adreszijde van het couvert staat het departementsstempel '126 Grave' in zwart 

^ 

P I'9 ̂ ' 

Afbeelding 4 Brief van Meppel naar Assen d d 2c) april 1812 Vooruitbetaald porto 2 stuivers 
op de achterzijde van het couvert Op de adreszijde van het couvert zien we het departements
stempel 'P i2^P Meppel' in rood 

Afbeelding 5 ■ Brief van Delft naar Breda d d 25 januari i8i} Vooruitbetaald porto 6 stuivers 
(gewicht 11 gram = tweemaal ^ stuivers) Op de adreszijde van het couvert het departements
stempel 'P 779 P' Delft in zwart 



geduid met een diagonale lijn 
of met een diagonaal geplaatst 
kruis, Ook een geschreven ver
melding van het woord franco 
op de brief kwam voor. De eer
ste poststempels voor franco 
brieven verschenen bij het in
werkingtreden van de Franse 
Postwetten in i 8 n . Het waren 
dezelfde poststempels als voor 
ongefrankeerde brieven met 
toevoeging van een letter 'P' 
[Port Payé) voor en achter het 
departementsnummer boven 
de kantoornaam. Het vooruit
betaalde porto werd in tegen
stelling tot de ongefrankeerde 
brieven op de achterzijde van 
het couvert vermeld. 

Civiele en militaire portvrijdom 
In de tijd van dat Nederland bij 
het Franse keizerrijk was geno
ten vele civiele en militaire auto
riteiten portvrijdom {afheeld'mg 
6). Deze ambtenaren kregen 
van de administratie een speci
aal stempel uitgereikt waarop 
hun functie was vermeld, maar 
er zijn ook geschreven portvrij
dommen bekend. Deze laatste 
moesten behalve van de functie 
ook worden voorzien van de 
handtekening van de ambte
naar. Omdat het recht op port
vrijdom aan verandering onder

hevig kon zijn, werden de lijsten 
niet in de Algemeene Instructie 
vermeld, maar kregen de post
directeuren een lijst van de 
ambtenaren die portvrijdom ge
noten. Portvrij verzonden brie
ven moesten aan de postdirec
teur ter hand worden gesteld, 
brieven die in de bus van het 
postkantoor werden gevonden 
waren steeds aan port onder
worpen. Voor zover ze met de 
posterijen werden verzonden 
(lokale brieven werden door
gaans buiten de posterijen om 
verzonden; deze zijn te herken
nen doordat het departements-
stempel op het couvert ont
breekt) moesten deze worden 
afgestempeld met het departe-
mentsstempel voor ongefran
keerde brieven. 

Déboursébrieven 
Het minst voorkomende stem
pel was het 'débourséstempel', 
in de Franse tijd afgekort tot 
Déb. {afbeelding-f). De genoem
de afkorting werd gevold door 
het departementsnummer bo
ven de kantoornaam, maar bij 
sommige kantoren komt ook 
een geschreven Déb., gevolgd 
door het normale departe-
mentsstempel voor. Maastricht 
gebruikte hiervoor een éénrege-
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lig stempel Déb. Maestriclit zon
der het departementsnummer 
95. Het stempel moest volgens 
de Algemeene Instructie in de 
volgende gevallen op de achter
zijde van het couvert worden 
geplaatst: 
1. Op Idvalyk gedirigeerde Brieven 
(aan het verkeerde kantoor ge
zonden); 
2. Op Brieven aan onbekende 
personen geadresseerd; 
3. Op Brieven geadresseerd aan 
bekende personen docli die de 
plaats der bestemming iiebben 
verlaten; 
4. Op te hoog getaxeerde Brieven 
5. Op getaxeerde Brieven, ge
adresseerd aan personen aie vry-
dom van port genieten. 

Aangetekende brieven 
Al m de achttiende eeuw was 
het mogelijk om brieven aange
tekend te verzenden (afbeeldin-

fen 8 en 9). Voor deze brieven 
etaalde men doorgaans dub

bel port, waarbij het aanteken-
geld tot de emolumenten van 
het verzendende kantoor be
hoorde. De afzender moest 
daarbij een verklaring tekenen 
dat hij de posterijen met aan
sprakelijk zou stellen indien het 
aangetekende stuk verloren zou 
gaan. Pas in de Franse Postwet 

Links, afbeelding 6 Bnefvan Vhssingen 
naar Middelburg d d 28junn8n Op de 
adreszijde van het couvert het portvrijdom-
stempel 'Commissaire General de Police ä 
Flessingue' 

Linksonder afbeelding 7 - Brief van Does
burg naar Waddinxveen d d 3 mei 1812 4 
plus 7 stuiver Het departementsstempel '727 
Doesbourg' staat op de adreszijde van het 
couvert De afzender had op de brief geschre
ven 'over Alpnen', maar het couvert had 
over Couda verzonden moeten worden, het 
werd in Alphen aan den Rijn voorzien van 
het stempel 'Déb(oursé) 779 Alphen' 

Hieronder afbeelding 8 - Aangetekende brief 
van Dirksland naar Rotterdam d d gjuni 
1813 Porto 6 stuivers (3 stuivers porto plus 3 
stuivers aantekenrecht) Op de adreszijde 
van het couvert het departementsstempel 
'P 77g P Dirksland' en 'Chargé' in zwart 

werd een schadevergoeding van 
50 francs (vijfentwintig gulden) 
in het vooruitzicht als een aan
getekende brief binnen het 
Franse keizerrijk verloren zou 
gaan. Deze brieven moesten 
voorzien worden van het stem
pel chargé en konden uitslui
tend 'franco' worden verzon
den. Voor deze brieven moest 
ook dubbel port worden be
taald. Toch komen er chargé-
brieven voor die ongefrankeerd 
zijn verzonden. Dit zijn brieven 
waarvan men vermoedde dat ze 
wel eens een waardevolle in
houd konden bevatten; deze 
brieven werden dan 
ambtshalve aangete
kend en moesten 
worden voor
zien van 
het 
stem 
pel 

t 
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chargé en een geschreven aan
duiding c/'q^ce. Hetaanteken
recht werd de geadresseerde in 
dat geval niet in rekening ge
bracht. 

Distributiekantoren 
De Statenpost had al omstreeks 
1750 pogingen ondernomen 
om het platteland voor het 
postverkeer te ontsluiten, maar 
zonder veel resultaat. Naar 
Frans voorbeeld werd in 1811 
een begin gemaakt met de op

» richting van distributiekantoren 
J op het platteland. In Zeeuws
1 • ^^ t ^ Vlaanderen, dat reeds in 
A \ j f ^ 1795 bij het Franse kei
g V j j U j ^ zerrijk werd ingelijfd, 
P ^ B v waren geen postkanto
^ ■ H » ren gevestigd. Wel wer
" " " • ^ ^ den daar eni

\ ^ gedis

tiekantoren opgericht. We ken
nen uit de ti jd van voonS i i ge
schreven kantoornamen van 
Hulst en Sluis, de laatste op z'n 
Frans gespeld als l'Ecluse (zie 
afl)eelcfing 10). Toen de Fransen 
in 1813 vertrokken waren, be
stonden er in ons land al zo'n 
tachtig distributiekantoren. In 
1850, toen deze kantoren wer
den opgeheven, was hun aantal 
uitgegroeid tot circa vierhon
derd plattelandskantoren. De 
distributeurs ontvingen geen 
salaris en mochten slechts een 
bescheiden bovenport heffen 
op de door hen bestelde brie
ven. Zij kregen van de adminis
tratie ook geen stempels uitge
reikt. Veel distributeurs schre
ven de naam van hun kantoor 
daarom op de achterzijde van 
het couvert en sommigen lieten 
hiertoe, vooral na 1813, op eigen 
kosten een poststempel ver
vaardigen. 

Weer onafhankelijk 
Dinsdag 30 november 1813 
de Pruisen waren in het oos
ten van ons land net met de 
aanval op Arnhem begonnen 
klepperde de jonge Pronk op 
z'n klompen de Zeeweg over, 
op weg naar het huis van graaf 
Limburg Stirum aan het Voor

hout in Den Haag. Met een 
brief van z'n vader dat een En
gels schip op Scheveningen 
aanvoer, de oranjevlag in top 
en Zijne Hoogheid aan boord. 
Spoedig na de landing kon de 
tr iomftocht naar Den Haag 
aanvangen. Eind december 
waren de vestingen Den Hel
der, Delfzijl, Coevorden, 
Deventer, Naarden en Gor
cum nog altijd in Franse han
den. Delfzijl viel als laatste in 
mei 1814. 
Postaal veranderde er weinig. 
De Franse Postwetten bleven 
zelfs grotendeels van kracht, tot 
1 september 1850, toen de nieu
we Postwetwerd ingevoerd. De 
poststempels van het Franse 
keizerrijk werden door de mees
te postkantoren doorgebruikt, 
zij het dat de  nu overbodig ge
worden  departementsnum
mers uit de stempels werden 
verwijderd (die werden 'gekapt', 
zie afbeelding IT). Er waren ech
ter ook kantoren die nog jaren
lang volledige departements
stempels gebruikten. In Geer
truidenberg werd in 1829 nog 
een compleet departements
stempel gehanteerd. Déboursé
stempels werden, al dan niet 
gekapt, nog veel langer ge
bruikt; Grave gebruikte een der

gelijk stempel bijvoorbeeld nog 
in 1855. Willemstad, dat per 
1 december 1813 promoveerde 
van distributiekantoor tot post
kantoor, ontving, nadat de 
Franse troepen al uit deze 
plaats waren vertrokken, nog 
een complete serie van drie de
partementsstempels. Op een 
brief van 2 december 1813 komt 
van dit kantoor reeds een ge
kapt departementsstempel 
voor. Het is hierdoor vrijwel ze
ker dat een compleet departe
mentsstempel door Willemstad 
nooit in gebruik is geweest. 

Bronnen en literatuur: 
Aî emeene Instructie voor den dienst 
der Brieuen Posteryen. 
P.C. Korteweg, 500 jaar 
postmerken. 
NijhofFs geschiedenislexicon. 
W. Ringnalda, Hoojdtrekken Dan de 
geschiedenis van hetNederlandsch 
postiuezen 
J.F. Rodenburg, Deliourse'(artikel 
in het jubileumboek 2000 van de 
Philatelistenclub Rotterdam). 
T. Spaansvan der Bijl, Lodeiuijk 
Napoleon 
W. Stomp, De departementsstempels 
(bijdrage in de NVPHcatalogus 
van iggS). 
O.M. Vellinga, De poststempels van 
Nederland 

Aßeelding g ■ Aange
tekende brief van 

Zutphen naor Aurich 
(Oo$tFrie$land) d d 12 

apnl i8i2 Porto s stuivers 
(ambtshalve aangete

kend, het aantekenrecht 
werd niet aan de geadres

seerde in rekening ge
bracht) Het departe

mentsstempel '121 
Zutphen' en 'Chargé' zijn 
in zwart op de adreszijde 

aangebracht, net als de 
met de hand geschreven 

aanduiding 'd'office' 

;yp CHARGÉ 
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Aßeeldtng io  Brief van Sluis via Brugge naor Franeker d d 2} april i8og Het Franse porto 
bedroeg 4 decimes, van de Nederlandse grens tot Leeuwarden kostte het vervoer 6 stuivers en 
van Leeuwarden naar Franeker 2 stuivers Op adreszijde ts geschreven 'l'Ecluse' (de Franse be
naming voor Sluis) en verder IS het departementsstempel '91 Brügges' aangebracht 

Afbeelding n  Brief van Leiden naar Parijs d d 6 september 1844 Vooruitbetaald 
porto ^5 cent op achterzijde couvert Blauw francostempel gewijzigd in normaal 
dagtekeningstempel in rood, gekapt 'P P Leyde' en routestempels (het stempel 
franco' mocht in het postverkeer met Frankrijk met worden gebruikt, in plaats 
daarvan moest een stempet worden gebruikt met de letters 'P P ') 



FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJZEN 
IN APELDOORN UITGEREIKT 

Jury kent voor het eerst twee hoofdprijzen toe 

Het was op zaterdag IV oktober | l . een opmerkeli|k 

gezicht, toen in de Americahal in Apeldoorn, tijdens de 

postzegelmanifestatie Restex 2002, de winnaars van de 

Filatelie Verenigingsbladprijzen 2002 bij elkaar stonden. 

Niet eerder waren zoveel bekroonden persoonlijk 

aanwezig om hun bekroningen in ontvangst te nemen. 

Voor het eerst had de jury van 
de Filatelie Verenigingsbladprij
zen twee hoofdprijzen te verge
ven. Tijdens de bladbeoordelin-
gen van vorig jaar kwam het 
driemanschap tot de conclusie 
dat algemene verenigingsbla
den en organen van gespeciali
seerde verenigingen in feite in a 
league of their own thuishoor
den. Vandaar dat de naam Fila
telie Verenigingbladprijs werd ge
wijzigd in Filatelie Verenigings
bladprijzen en dat de hoofdprijs 
van 450 euro werd 'opgedeeld' 
in twee prijzen van 250 euro: 
een voor het beste algemene 
verenigingsblad en een voor het 
beste blad van een gespeciali
seerde vereniging. 
Van deze belangrijke wijziging 
in het reglement maakte jury
voorzitter Hans Gabriels met 
erkentelijkheid melding, alvo
rens het volledige juryrapport 
voor te lezen. 

Hoofdprijzen 
Uit wat daarna volgde werd dui
delijk dat de prijs voor het beste 
algemene verenigingsblad dit 
jaar was toegekend aan Onder 
de loep van de Woudenbergse 
Postzegel- en Muntenvereni-
ging; 
Het bekroonde blad dient vol
gens de jury 'duidelijk in de eer
ste plaats de interne communi
catie van een vereniging van on-

geveen75 leden die in een be
trekkelijk groot gebied wonen.' 
De jury noemde met name de 
filatelistische bijdragen van de 
eigen leden en het feit dat het 
blad wordt geproduceerd in een 
heldere, overzichtelijke lay-out. 
De winnaar van de prijs voor 
gespecialiseerde bladen, China 
Filatelie, een publicatie van de 
gelijknamige studiegroep, werd 
gekenschetst als een blad dat 
ondanks een beperkt budget 
toch uiterst interessant is, 'een 
blad waarin verenigingsnieuws 
en artikelen over het verzamel-
gebied goed met elkaar in even
wicht zijn.' 
Ook hier roemde de jury de hel
dere grafische productie en 
goede illustraties. 

Sponsorprijzen 
Net als in voorgaande jaren het 
geval was, werden in Apeldoorn 
ook nu weer enkele sponsor

prijzen uitgereikt. Voor de TPC-
Postprijs voor de beste redacteur 
van een verenigingsblad kwa
men naar het oordeel van de 
jury verschillende kandidaten in 
aanmerking, maar uiteindelijk 
viel de keus op het driekoppige 
redactieteam van het blad Drie
landenpunt van de vereniging 
van dezelfde naam uit Vaals. 
'De redactie weet een informa
tief blad samen te stellen', al
dus de jury, die onder meer 
waardering had voor het opne
men van bijdragen van de eigen 
leden. Bewondering was er voor 
het feit dat de vereniging on
danks haar relatief gering om
vang toch veel tijd en moeite 
wenst te investeren in de uitgif
te van een geregeld verschij
nend verenigings periodiek. 
De Davoprijs voor de auteur die 
in de beoordeelde periode het 
beste artikel (of beste artikelen
reeks) publiceerde ging naar de 

heer J.P.C, van der Meer. Zijn 
bijdrage trof de jury aan in het 
decembernummer 2001 van 
het blad De Loupe van de gelijk
namige vereniging in Leusden. 
Het artikel. Leusden en de post 
van de Koninklijke Landmacht, 
beschrijft in een tiental pagina's 
de lokale, algemene, militaire 
en postale geschiedenis van 
Leusden in de periode vanaf de 
mobilisatie tijdens de Frans-
Duitse oorlog van 1870 tot aan 
vrijwel de dag van vandaag. De 
jury: 'Het is een fllatelistisch ar
tikel van het soort dat men in 
Franse en Duitse bladen vaak 
tegenkomt, maar hier in Neder
land te weinig ziet. Met vele illu
straties - waarvan sommige in 
kleur - komt een stuk plaatselij
ke historie tot leven dat mis
schien ook andere verzame
laars zal inspireren om met een 
fllatelistisch oog naar de eigen 
omgeving te kijken.' 

Uitreiking 
Na het voorlezen van het jury
rapport werden de prijzen aan 
de bekroonden overhandigd. 
Die taak werd verricht door de 
voorzitter van de Stichting Ne-
derlandsch Maandblad voor 
Philatelie (uitgever van dit 
blad), de heer G.C. van Balen 
Blanken. Achtereenvolgens wer
den de twee geldprijzen van 250 
euro, een complete Provincie
box van TPGPost en een Davo-
pennenseten Escherstropdas 
aan de gelukkigen overhandigd. 

Nieuwe kansen 
Volgend jaar wordt de wedstrijd 
om de Filatelie Verenigingsblad-
prijzen opnieuw georganiseerd. 
De wedstrijd zal te zijner tijd 
weer in Filatelie worden aange
kondigd. 

Op de foto zien we van links naar rechts 
Wim Schepers, Piet Matthee en Elly Mol 
(Woudenbergse Postzegel- en Munten-
vereniging, winnaar in de categorie 'Alge
mene verenigingsbladen), Cees van Balen 
Blanken (voorzitter van de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie, uitgever 
van 'Filatelie'), Johan Sevenhuijsen (redac
teur 'China Filatelie', het blad dat de prijs 
won in de categorie 'Gespecialiseerde vereni
gingen'), Cees van Nugteren (lid van de 
jury), jan Bertens (bestuurslia 'China Filate
lie'), Sjoerd Veenstra (secretaris van de jury), 
mevrouw] H M Vermeulen-Hoeven en de 
heer Bj Vermeulen (namens de redactie 
van 'Drielandenpunt' uit Vaals, winnaar van 
de TPGPostpnjs voorde beste bladredactie) 
en de heer] P G van der Meer (winnaar van 
de Davoprijs voorde beste auteur) 



Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

Michel -cata logi 2 0 0 2 / 2 0 0 3 
West- & Midden-Europa 2002/2003 34,80 
Zuid-Europa 2002/2003 34,80 
Noord- & Noordvî est-Europa 2002/2003 34,80 
Oost-Europa 2002/2003 34,80 
catalogus Duitsland Junior 2003 in kleur Nieuw ! 12,00 
catalogus Brieven Duitsland 2002/2003 Nieuw ! 34,80 
Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2002/2003 Nieuw! 46,50 
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 1 
speciale catalogus USA 2002/2003 Nieuw ! 37,80 
speciale catalogus UNO 2003 Nieuw ! 14,80 
catalogus Europa CEPT 2003 Nieuw ! 16,80 j 
verschijningsdata onder voorbehoud van wijziging door de uitgever I 

Prifix spec. cat. Luxemburg 2003 16,90 

OBP speciale catalogus België in kleur 
editie 2 0 0 3 24 ,00 

NVPH speciale catalogus Nederland/Geb. 2003 
in kleur, met prijslijst kleinrondstempels 18 ,80 

Phiiex-cataiogi 2 0 0 3 ™ 
r 
België 
Duitsland in kleur 
Europa GERT & meelopers in kleur 
Frankrijk in kleur 
Groot-Brittannië, Kanaaleilanden & Isle of Man in kleur 
Israël in kleur - weer leverbaar 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk & Bosnia-Herzegovina in kleur 
Spanje in kleur 
Vaticaan in kleur 
Verenigde Naties - UNO in kleur 
Zwitserland & Liechtenstein in kleur 

14,75 
11,5( 
16,7 
14,7 
15,00 
8,50 
8,0 
8,00 

10,50 
14,75 
8,50 
8,5' 

10,50 

Seven Seas Australasian 2 delen, in kleur 2003: 
deel 1 Australië, AAT, Christmas & Cocos 34,90 
deel 2 Nauru, Norfolk, Papua & Pitcairn 34,90 

Gibbons catalogus Groot-Brittannië 2003 
"Collect British Stamps" in kleur 17,00 

Ceres spec. cat. Frankrijk 2003 in kleur 23,90 

Yvert-catalogi 2 0 0 3 
Frankrijk 2003 in kleur 
Frankrijk 2003 met harde kaft gebonden in kleur 
Franse Gebieden deel 1 tot onafhankelijkheid 2002 in kleur 
Franse Gebieden deel 2 na onafhankelijkheid 2002 
West-Europa deel 1 Landen A-G 2003 1832 biz. in kleur 
West-Europa deel 2 H-Z 2001 in kleur aanbieding van 31,50 
Oost-Europa deel 1 Landen A-P 2003 in kleur 

17,00 
20,90 
31,00 
29,00 
39,00 

voor 24,90 
35,00 

DBZ - Deutsche Briefmarken-Zeitung, verschijnt 
2-wekelijks, jaarabonnement incl. porti 70,00 

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

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

pen 000 
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 

US Postal Service USA 2003, in kleur 31,90 

S c o t t USA spec iaa l 
speciale catalogus USA & Gebieden 2003 55,00 ^ 
wereldcatalogus in 6 delen 2003 per deel 55,00 
wereldcatalogus in 6 delen op CD-ROM 2003 per deel 55,00 | 
wereldcatalogus Classic 1840-1940 editie 2003 in kleur 55,00 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2003 in kleur 32,90 

Domfil Bloemen op zegels in kleur 
editie 2 0 0 2 (december/januari) ca . € 5 0 - 6 0 

Domfil - themat ische ca ta log i 
Vlinders op zegels editie 2002 in kleur 40,00] 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 28,001 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 33,0 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 22,2. 
Vogels op zegels editie 2000 28,9( 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 17,3 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 37,5' 
Treinen op zegels editie 2001 in kleur 50,Oi 
Olympische Winterspelen op zegels editie 2002 in kleur 32,0( 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 12,1 
Aanbieding: Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 14,9! 
Aanbieding: Reptielen & Prehistorische dieren op zegels editie 1997 5,9̂  

Lollini Ruimtevaart op zegels 
editie 2 0 0 2 in kleur 4 9 , 0 0 

Wij wensen u prettige feestdagen ! 



LAZE 
SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

We hebben het tê enmoordifl danzij de euro uiat gemakkelijker, maar uroeger uias het als het om valuta ging  soms een heel gereken.. 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Rekenwerk 
De invoering van de euro 
heeft liet er voor de post
beambten in verschillen
de landen niet gemakke
lijker op gemaakt. Zo 
mogen in Nederland en 
Frankrijk postzegels in 
de oude valuta worden 
gebruikt, desgewenst 
zelfs samen met zegels 
met waarden in euro's. 
Als we bedenken dat 
Frankrijk ook nog eens 
zegels heeft uitgegeven 
waarbij een letter als 
waardeaanduiding dient 
dan zal duidelijk zijn dat 
het soms een heel gere
ken is. Maar dat alles is 
niets vergeleken bij wat 
zich in de eerste helft van 
de negentiende eeuw op 
het gebied van tarieven in 
de zestien Duitse staten 
en vrije steden afspeelde, 
plus de bovenstatelijke 
organisaties zoals Thurn 
und Taxis en de Noord
Duitse Postbond. 
Laatstgenoemde organi
satie, die in 1868 voor het 

^ eerst postzegels uitgaf, 
= gebruikte nog zegels in 
■>" Groschen en Kreuzer voor 
^ respectievelijk de noor
■" delijke en de zuidelijke 
^ gebieden. De Briefmar
'^ kenSpiegel van oktober 
° brengt de veelheid van 
:: Thalers (vaak in breuken 
5 uitgedrukt), Groschen, Sil
zi berflroschen, Silberkreuzcr, 

—^^ Schillingen, Grote en P/enni
0 5 d fle nog eens in kaart. Ver
' • « zamelaars die zich uit

sluitend met postzegels 
bezig houden zullen er 
niet zo veel last van heb
ben, maar wie belanstel

ling heeft voor brieven en 
tarieven zal er een hele 
kluif aan hebben. Menige 
brief passeerde wel drie 
of meer landsgrenzen en 
iedere postdirecteur eiste 
daarbij zijn deel van het 

pio^ij \r\J~'^r\j'. 

wichtsgrens van twintig 
gram; brieven tot vijftig 
gram kosten dan €0.49 
(voor snelle bezorging, 
was €0.42), respectieve
lijk €0.41 (voor zoge
noemde nonpnoritaire 
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Ook bijna honderd jaar geleden mist de Belgische post al hoe er aan ucr
zamelaars kan ujorden verdiend. 

porto op. Pas de komst 
van het keizerrijk in 1871 
bracht ook een eenheid 
in muntsoorten: de Mark 
van honderd P/ennige 
deed zijn intrede en die 
twee munten hebben het 
131 jaar weten uit te hou
den. 

Een centje eraf 
We blijven nog even bij 
het onderwerp 'tarieven'. 
CollectorRevue is een 
tweemaandelijks blad dat 
ik nog niet eerder onder 
ogen kreeg, ook al zijn er 
inmiddels acht nummers 
verschenen. In het laatste 
nummer van dit blad, dat 
wordt uitgegeven door 
het Belgische veilingbe
drijf Van Looy & van 
Looy, wordt gemeld dat 
de Belgische posttarieven 
gaan veranderen. Per 1 ja
nuari 2003 vervalt de ge

post). Het laatse tarief 
ligt dus één eurocent la
ger dan voorheen. 

In hetzelfde blad staat 
ook een interessant arti
kel over de proeven van 
de bekende jubileumuit
gifte van 1925, dat veel 
achtergrondinformatie 
verstrekt over de geschie
denis van deze veelom
streden emissie. Op 1 juni 
1925 werd de uitgifte van 
de eerste Belgische post
zegel  75 jaar eerder 
herdacht met een serie 
die een prachtig staaltje 
van ontwerp en graveer
kunst moest worden. 
Niet minder dan dertien 
zegels met afbeeldingen 
van de koningen 
Leopold I en Albert I in 
groot formaat en in 
prachtige kleuren met 
een nominale waarde van 

21 frank waren het resul
taat  voor die tijd een 
groot bedrag. De zegels 
werden uitsluitend per 
serie en alleen bij voorin
schrijving verkocht; de 
Belgische post wist ken
nelijk ook toen al hoe er 
aan de verzamelaars wat 
te verdienen valt. De op
lage bedroeg honderd
duizend series. 

Denen doen het beter 
De overeenkomst tussen 
religie en filatelie is dat ze 
beide vele bijbels kennen. 
De meest gangbare filate
listische bijbel voor 
vreemde landen is bij ons 
de Yvert & Tellier. De uit
gever van deze wereldca
talogus, het Franse Mai
son Theodore Champion, be
staat dit jaar een eeuw. 
Het is daarom niet ver
wonderlijk dat de Echo de 
la Timbrologie, die door 
dezelfde uitgeverij wordt 
gepubliceerd, een artikel 
aan de postzegelhandel 
wijdt. Champion begon 
als 29jarige een postze
gelhandel in de Rue 
Druot, het hart van het 

Verkoopcatalogus var\ Nordjrim: 
...Jraai gekleurd drukwerk. . 

Parijse filatelistische be
drijfsleven. Later verhuis
de hij naar het noorden, 
naar Amiens. 

Nog niet zo lang geleden 
ging het bedrijf samen 
met het Deense NordFrim. 
Het laatste bedrijf, dat 
Yvert in feite overnam, is 
een Deens handelshuis 
dat vooral bekendheid ge
niet dankzij de verkoop 
van fraai gekleurd en ge
perforeerd drukwerk ten 
behoeve van de posterijen 
van exotische landen. De 
Deense kapitaalinjectie 
heeft de Franse uitgeverij 
geen l<waad gedaan, als 
we op de  althans gra
fisch gezien  sterk verbe
terde nieuwste editie van 
de Frankrijkcatalogus 
mogen afgaan. 

Genieten geblazen 
In het hiervoor al gemelde 
nummer van de Echo vin
den we een uitvoerig arti
kel over alles wat met ta
bak te maken heeft. Heel 
lang is via de post recla
me'gemaakt voor het ro
ken, maar er zijn in som
mige poststempels ook 
wel opvoedende teksten. 
Zoals in een stempel van 
Jersey, waarbij wordt op
geroepen de straat niet als 
asbak te gebruiken. 

Minder verketterd dan de 
tabak, maar toch ook on
der het kopje 'genots
middelen' thuishorend is 
de thee. Daarover vinden 
we in Timbres Magazine 
van oktober een uitvoerig 
artikel met veel illustra
ties van de theecultuur en 
het gebruik van de blaad
jes van de thea chinensis. 

Meertalig 
Hoe meer landen, hoe 

Gysbertjapicx: ...zorgde ervoor 
dat het Fries op de Nederlandse 
postzegels terecht kuiam . 
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Een teureden roker is  mits hij ofzij zich gedraagt en de suggestie m het bouenste stempel opvolgt  doorgaans 
geen onruststoker 

meer verschillende talen 
er op postzegels verschij
nen. En ook binnen de 
grenzen van één land ko

ring dan van (zo nu en 
dan) de landsnaam Bel
gien. 
Meertalige landen heb

ANSCHRIFTÄNDE

RUNGSANZEIGE 

AVIS DE CHANGEMENT 
D'ADRESSE 

Belgisch postmaardestuk met een stukje Duitse tekst. 

men vaak verschillende 
talen voor die postaal ge
zien willen (en mogen) 
worden. Het Duitse 
Bondsblad Philatelie van 
oktober brengt daar een 
aardige, maar bepaald 
niet uitputtende be
schouwing over. 

In Nederland begon de 
'tweetaligheid' heel be
scheiden: in 1966, toen 
Gijsbert Japicx Frysk dich
ter werd genoemd. En 
datzelfde Fries keerde dit 
jaar terug op het verras
singsvelletje dat aan deze 
provincie werd gewijd 
zij het dat TPGPost 'ver
gat' de provincienaam te 
vertalen. 
In België kent men het 
verschijnsel meertalig
heid al veel langer, maar 
teksten in de Duitse taal 
komen op de postzegels 
niet voor  met uitzonde

ben toch al de neiging zo 
min mogelijk tekst op 
hun zegels te plaatsen, 
maar op postwaardestuk
ken valt dit natuurlijk 
niet altijd te vermijden. 

HANS GABRJeLS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Hond en beugel 
In het maandblad van de 
ZHPV (ZuidHollandse 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars) van ok
tober 2002 lezen we inte

ressante gegevens over 
windhonden. Het onder
scheid tussen westerse en 
oosterse windhonden 
wordt verduidelijkt. 

Aan de hand van bijna 
twintig postzegels wordt 
een en ander toegelicht. 
Een leuk detail in dit ver
band vormt de verklaring 
voor de uitdrukking 
'door de beugel kunnen'. 
Het blijkt dat dit slaat op 
de slanke windhond die 
in de stijgbeugel van het 
paard moest passen. Was 
hij dun genoeg dan was 
hij van goede komaf. 

Gibealtak? 
De afdeling Wageningen 
van Filatelistenvereni
ging De Globe geeft een 
informatieblad uit met de 
naam De Kartelrand en in 
nummer 13 van septem
ber 2002 staat een met 
veel afbeeldingen geïllus
treerd artikel over foute 
en raadselachtige stem
pels. Het artikel draagt 
de  eveneens raadselach
tige  titel Van 'De Reede tot 
Gibealtak'. Kennelijk heeft 
de post zijn nauwkeurig
heid van vroeger wat la
ten vieren. Vroeger waren 
foute teksten in stempels 
een zeldzaamheid, want 
ze werden na hun ont
dekking snel uit de roula
tie genomen. Tegen
woordig treft men ze met 
enige regelmaat aan. Dat 
verklaart ook de titel van 
het artikel. Het stempel 
De Reede had moeten zijn 
VeendamDe Reede en 
Zaandam Gibealtak had 
ZaandamGibraltar moe

ten zijn. Best een leuk 
verzamelthema! 

Cook en de crooks 
Als vervolg op een eerder 
verschenen artikel in De 
Kaaspost (NVPV, afde
ling Alkmaar) verscheen 
in het nummer van okto
ber 2002 het tweede deel 
uit de reeks Van Cook tot 
Canberra. 

Portret uan Captain Cook 

Het bewuste artikel be
handelt de geschiedenis 
van Australië van de tijd 
van de straflcolonie tot nu 
toe. Ooit was het aantal 
sterfgevallen tijdens de 
transporten van gevange
nen zo groot, dat de kapi
tein van het schip een 
premie werd beloofd 
voor elke levend aange
komen gevangene. 

Vasthouden! 
Een waarschuwing om 
zogenaamde Julmarken 
niet weg te gooien is te 
lezen in Hertogpost 
(veertiende jaargang, 
nummer 8), het blad van 
de 'sHertogenbossche 
Filatelisten Vereniging. U 
moet ze gewoon al niet 
weggooien  ook al zijn 
het geen postzegels  om
dat sommige ervan flink 
veel geld kosten. 
De zegels verschijnen. 

dat het een heel geva
rieerd verzamelgebied is, 
waarvan de zegels uit
munten door hun artis
tieke, druktechnisch ge
slaagde en nauwkeurige 
afbeeldingen met veel va
riaties: getand, onge
tand, ongestempeld en 
gestempeld; vooral de 
laatste zijn heel schaars. 

Eurozooitje 
In het blacl Onder de lou
pe van de Almelose afde
ling van de NVPV wordt 
terecht opgemerkt dat 
het een 'zooitje' is met 
het gebruik van het ete
ken op postzegels. 
De een gebruikt het vóór 

Vermelding curouiaarden: ..soms 
IS het een 'zooitje'.. 

het bedrag, de ander 
plaatst het er achter. An
deren laten het bedrag 
voorafgaan door de let
ters EUR en weer ande
ren, waaronder Duitsland 
laten u raden om welke 
munteenheid het gaat; ze 
laten het symbool ge
woon weg. Lang leve de 
Europese eenheid! 

Argentinië's lieveling 
De verdiensten voor Ar
gentinië van Maria Eva 
Duarte de Perón worden 
uitvoerig toegelicht in 
een artikel in De Postze
gel, het maandblad van 
de Koninklijke Vlaamse 
Bond van Postzegelverza
melaars. 
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Het zijn geen postzegels, maar ze zijn toch ook met helemaal waarde
loos, julmarken 

voor liefdadige doelen, in 
de Scandinavische lan
den, maar ook in de Ver
enigde Staten en Canada. 
Het artikel concludeert 

Aanleiding hiertoe was 
de verschijning op 27 juli 
2002 van een serie van 
vier postzegels van 75 c. 
ter gelegenheid van de 



Eva ('Eutta') Pcron 
vijftigste verjaardag van 
Evita's overlijden op 26 
juli 1952. 

Terug in de tijd 
Een vreemde en toch nor

male briefkaart wordt be
sproken in het oktober
nummer van Hoorn
blazer, het blad van de 
Vereniging van Zaanse 
Postzegelverzamelaars 
'De Posthoorn'. Het be
treft een brieflcaart waarop 
het aankomststempel 'ou
der' is dan het vertrek
stempel. Er is duidelijk 
sprake van een datumver
schil tussen de Juliaanse 
en de Gregoriaanse kalen
der. De Gregoriaanse ka
lender wordt gebruikt van
af 1582, maar vele landen 
voerden die tijdrekening 
pas veel later in, waaron
der Griekenland, dat pas 

in 1923 tot de nieuwe ka
lender overging. 

Birma onder de loep 
De filatelistische geschie
denis van Birma of Myan
mar wordt duidelij k weer
gegeven in een artikel in 
Onder de Loupe genomen 
(nummer 8) van de Post
zegelvereniging Haarlem
mermeer. De geschiede
nis wordt verdeeld in vijf 
perioden: de eerste van 
18541937 (munten en 
postzegels als van Brits
Indië), de tweede van 
19371942 (zestig eigen 
postzegels en BritsIndi
sche munten), de derde 
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Birma: ...rijkeen ucelbeivoacnpostalcflcschiedenis . 
van 19421945 (130 post
zegels en Japans bezet
tingsgeld), de vierde van 
19451948 (zestig eigen 
zegels en BritsIndisch 
geld) en de vijfde (het zelf

standige Birma of Myan
mar vanaf 1948). Interes
sant om te lezen, maar 
vrolijk word je er niet van! 

PETER VAN SPELLEN 

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

SINTNIKLAAS 
In België werden begin 
september weer de be
kende SintNiklaasbal
lonvaarten gehouden [i]. 

OOSTENRIJK 
Pro Juventute zet zijn be
leid  het uitgeven van 
mooie enveloppen met 
zegels van Oostenrijk en 
de VN in Wenen  voort. 
Op 18 augustus jl. werd 
voor io8ste keer een Bal
lonpostfahrt gehouden en 
acht dagen later de 31ste 
Lujtschijfpostfahrt [2, 3]. 

ZEPPELIN NT 
De Duitse Zeppelin NT is 
nog steeds in de vaart. 
Op I oktober was er een 
vlucht die in het teken 
stond van de pioniers van 
de communicatie [4]. 

DAG VAN DE 
AEROFIUTELIE 
Op 26 en 27 oktober jl. 
gaf'De Vliegende Hol
lander' ter gelegenheid 
van de eenenveertigste 

Dag van de Aerofilatelie 
(thema: 'Vijfenzeventig 
Jaar Postduif) twee spe
ciale enveloppen uit. De 
zegels op deze converts 
werden ontwaard met 
een gelegenheidsstempel 
van TPGPost. Er zijn nog 
enkele enveloppen ver
krijgbaar. Als u €3. over
maakt op Postbankreke
ning 402628 t.n.v. Stich
ting Tentoonstelling 'De 
Vliegende Hollander' in 
Pijnacker krijgt u het ge
wenste aantal sets (FDC 
plus kleinformaatenve
lop) thuisgezonden. 

CORRECTIE 
'Luchtpostnieuws' van 
oktober bevatte helaas 
een foutje. In plaats van 
een couvert van de Olym
pische vlucht van CSA 
naar Salt Lake City werd 
een ballonvaartenvelop 
afgebeeld. Luchtposten
thousiastelingen zullen 
het wel hebben opge
merkt, maar toch onze 
excuses. Redactie Filatelie 
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'Verzamelend Nederland' 
GROTE INTERNATIONALE 

VERZAMELMARKT 
1112 januari 2003 
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VAN 9:3017:00 UUR 
GROTE VEEMARKTHAL 

UTRECHT 
gelegen aan de Sartreweg nabij rotonde De Berenkuil en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE € 3,50, PAS 65+ €3,00 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

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

ßelgie * Congo * Riuanda * ßuruncli * Katanga 
•n spcdol« aanbledingan voo vcrsdilllonda landen 

www.philagodu.be 
JeanPaul Godu • ß.P.10 • 1000 ßrussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 inFo@philagoclu.be 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: i ^ 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Barneveld ^ 

http://www.philagodu.be
mailto:inFo@philagoclu.be


Kwaliteitsvoorraad van: Kwaliteitsvoorraad van: 

Landen: 
Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, 
Indonesië, Rep. Suriname, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Monaco, Bund, Berlijn, D.D.R., 
Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, 
Noorwegen, Zweden, Finland, Aland, IJsland, 
Denemarken, Faroër, Groenland, Engeland, 
Ierland, Kanaaleilanden, Hongarije, Polen, 
Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland 
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Motieven + gratis prijslijsten: 
Auto's, bloemen, paddestoelen, dieren, honden, 
katten, paarden, vissen, vlinders, vogels. 
Kerstmis, scouting, postzegel op postzegels, 
ruimtevaart, schepen, treinen, vliegtuigen, sport, 
voetbal. Olympische spelen. 

Uw MANCO-lijsten volgens Michel of Yvert cat. 
zijn welkom. Wij hanteren zeer redelijke prijzen 
en leveren uitsluitend eersteklas kwaliteit 

* 

* 

* 

Een mooie verzameling opbouwen doe je samen met D.V.P., een begrip in Zuid-Nederland en dat al bijna 20 jaar. 
Uitgebreide motief-prijslijsten (vooral DIEREN - VOGELS - VISSEN - SCHEPEN - BLOEMEN - SPORT). 
Ook hebben wij een aantal keer per jaar een opruimingslijst met leuke kleine kavels, (U kunt deze aanvragen.). 
Uiteraard zouden wij het leuk vinden u een keer in Venray te mogen begroeten, een persoonlijk kontakt blijft 
natuurlijk altijd het leukst, en via de A73 of A67 zijn wij tegenwoordig gemakkelijk te bereiken. Parkeren kunt u 
meestal voor de deur. Belt u gerust als u nog vragen hebt. 

* 

* 

* 

Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 
Bestellingen: Tel. winkel: 0478-586391 

Prijslijsten: Tel.: 073-6572334 / fax: 0478-6572785 

Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 
Bestellingen: Tel. winkel: 0478-586391 

Prijslijsten: Tel.: 073-6572334 / fax: 0478-6572785 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAN WMWT 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-lverzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partijen 
etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop aan. 
Met ons aanbod van meer don 5 0 0 partijen zijn wij de grootste op dit 
gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage kos
ten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te bieden 
tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder enig risico. 
Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze maandelijk
se voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. Van VLIET Geopend woe.-vr. 11.00-17.00 fff-f^fm 

zat. 00-16.00 Molecatenlaan 1 6 b 
7 3 3 9 [M UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fox 055-5348746 Email WVUETUGOWXS.NL 
Website, www.pzh-vanvliet.nl 

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, Färöer, Finland, Frankrijk, Groenland, Israël, Engeland en 
Kanaaleilanden, IVlalta,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. 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

J.L deJroye, Zon en Maanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 06-10914207 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdlieden. 

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. 

957 

http://www.pzh-vanvliet.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
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LAPE 
POSTIMEHKKlLUETTaO 

FRIMARKSKATALOG STAMP CATALOGUE 

MMIO ALU» EStl>«D f^TOMA 

Het is jammer dat de sa
menstellers van de Lape, 
een catalogus van de 
postzegels van Finland, 
Aland en Estland, de af
beeldingen zo klein heb
ben gehouden. Bij de mo
derne uitgiften in een wat 
groter formaat is dat niet 
zo'n groot probleem, 
maar bij de oudere en 
kleiner uitgevallen emis
sies is het soms echt zoe
ken geblazen. Verder valt 
er op de catalogus niet 
veel aan te merken. De 
voertaal, Fins, zou voor 
problemen hebben kun
nen zorgen, maar geluk
kig is er voor een ade
quate Engelse vertaling 
gezorgd. De catalogus 
vermeldt ook jaarsets, 
maximumkaarten, 
scheepspostzegels en een 
aantal lokale emissies. 
'LAPE Postimerkkilurttelo'; 224 
pp .geill. (kleur), JormaatA5 
Uitgegeven door Suomen Filate
liapalueluOy, Turku (SF) Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat56, 2518 CHDen 
Haag, telefoon 0703652227 
Prijs: €l6. . 
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Als een filatelist er voor 
kiest vlinderzegels te ver
zamelen is hij of zij ver
zekerd van een uiterst 
kleurige collectie. En als 
hij naar compleetheid 
streeft dan is de aanschaf 
van de Domfilfaunacata
logus Mariposas een 
must. We bespraken in 
deze kolommen al eerder 

titels uit het Domfil
fonds, en vrijwel altijd in 
positieve zin. De bewuste 
catalogi zijn overzichte
lijk ingedeeld (per land, 
op alfabetische volgorde) 
en verstrekken informa
tie die voor het bewuste 
thema goed van pas 
komt. In het geval van de 
hier besproken catalogus 
zijn dat uiteraard in de 
eerste plaats de Latijnse 
namen van de afgebeeld 
vlinders. Toch moet ook 
Domfil het antwoord op 
de vraag 'welke vlinder is 
hier afgebeeld?' schuldig 
blijven. Sommige ont
werpers blijken over een 
levendige verbeelding te 
beschikken; ze creëren 
fantasievlinders waaraan 
geen enkele wetenschap
pelijke naam kan worden 
toegekend. Domfil ver
meldt behalve de eigen 
catalogusnummers ook 
nog de nummers van 
Yvert, Scott, Michel en de 
Unificado  althans, voor 
zover bekend. De afbeel
dingen zijn klein maar 
duidelijk en de noterin
gen worden in euro's en 
Amerikaanse dollars ver
meld. 
'Mariposas/ Butterflies/ Papil
lons/ Farfalle/ Schmetterlinge', 
456pp.,geill (kleur),/ormaat 
17x24 cm. UitgegcDen door Dom
Jïl Católogos Temoticos Interna
cionales, Sabadell (E ) Verkrijg
baar bij P W. Meinhardt Interna
tional Booksellers, Piet Heinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227. Prijs €40.. 

De standaardcatalogus 
van Malaysia, Singapore 
& Brunei van ISC ver
schijnt kennelijk elke 
drie jaar, want de 'zilve
ren editie' (nummer 25) 
is bedoeld voor de jaren 
2002 tot en met 2004. 
Opmerkelijk, want het 
gaat om een handelscata
logus die verkoopprijzen 
vermeldt. Ofwel het be
schreven gebied is als het 
om prijsontwikkelingen 
gaat bijzonder stabiel, of
wel de handelaar heeft 
zich voldoende ingedekt. 
Voor verzamelaars die de 
publicatie als naslagwerk 
willen gebruiken is van 
veel meer belang dat het 
hier om een verzorgde 
catalogus in kloek for
maat gaat, die duidelijke 
illustraties en  nog be
langrijker  overzichtelij
ke en uitvoerige informa
tie bevat. 
Omdat de tekst geheel in 
het Engels is gehouden. 

zal het gebruik van deze 
catalogus voor de meeste 
verzamelaars geen pro
blemen opleveren. 
'Malaysia, Singapore &. Brunei' 
door Steven Tan; 240 pp ,geill. 
(kleur), Jormaat 18 5x25 5 cm. 
Uitgegeven door ISM Sdn Bhd, 
Kuala Lumpur (Maleisië). Ver
krijgbaar bij P.W. Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227. 
Prijs €34 go 

Eenentwintig CD/ROlVi's, 
verdeeld over zes dubbele 
CDdoosjes: ziedaar de 
digitale versie van de be
kende Scott Standard 
Postage Stamp 
Catalogue. Het gaat om 
een indrukwekkende 
hoeveelheid informatie 
die op een heel speciale 
manier  in de vorm van 
pdfbestanden (Acrobat 
Readerfiles)  op de zilve
ren schijfjes is geplaatst. 
Voor we op de technische 
details ingaan: het is een 
bijzondere ervaring om 
de vertrouwde pagina's 
van de Scottcatalogus op 
de monitor te zien met 
afbeeldingen in kleur, in 
plaats van het gebruike
lijke zwart/wit. 
De meeste uitgevers van 
digitale postzegelcatalo
gi creëren een aparte in
terface ('gebruikersomge
ving'), zeg maar een 
soort 'schil' om de infor
matie die de verzamelaar 
helpt zijn weg te vinden 
in de gegevens die op de 
CD/ROM staan. Een van 
de belangrijkste voorde
len van die werkwijze is 
dat de gebruiker zoekge
gevens kan invoeren, 
waarna 'de computer' er 
voor zorgt dat de selectie 
op het scherm komt te 
staan. 

De benadering van Scott 
is anders. Door elk land 
of gebied in een pdfbe
stand onder te brengen 
heeft de gebruiker de be
schikking over even zove
le catalogi, met als na

deel dat alleen per catalo
gusdeel kan worden ge
zocht (en dat dan nog vrij 
rudimentair, met de 
zoekmogelijkheden die 
Acrobat Reader stan
daard biedt) en als voor
deel dat de informatie in 
de vorm van cataloguspa
gina's wordt gepresen
teerd. Je ziet op je moni
tor dus simpelweg blad
zijden van een gewone, 
'ouderwetse' wereldcata
logus. 

om de meer recente scans 
gaat (bij de oudere en/of 
heel dure zegels moest de 
redactie kennelijk terug
vallen op het bestaande 
zwart/witmateriaal). De 
plaatjes zijn zelfs zó 
mooi dat ze zich prima 
voor 'hergebruik' lenen, 
bijvoorbeeld als afbeel
ding in een (vereni
gings)blad of als digitaal 
plaatje in een presentatie. 
Maar hier steekt Scott 
een spaak in het wiel. De 
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Een indrukujckkende stapel injormatie de 21 CD/ROM's van Scott. 

Dat laatste mag in deze 
cyber age wat vreemd lij
ken, er zijn toch ook 
voordelen aan verbon
den. Om te beginnen is 
het mogelijk om de pagi
na's uit te printen, zodat 
de informatie niet alleen 
op het scherm, maar ook 
in de vorm van 'echte' ca
talogusbladzijden voor
handen is: naar keuze in 
zwart/wit of als er een 
kleurenprinter wordt ge
bruikt  in kleur. Natuur
lijk is het onverstandig 
om meteen de gehele ca
talogus op papier te zet
ten, want dat zou vele 
duizenden vellen papier 
kosten. Maar een selectie 
maken (een bepaald land 
of een bepaalde periode 
van een land op papier 
zetten), dat is zeker te 
doen. 
Een tweede voordeel van 
de keuze voor pdfbe
standen is de hoge Icwali
teitvan de afbeeldingen. 
Want zelfs bij het ex
treem inzoomen op be
paalde zegels blijven de 
afbeeldingen uitstekend 
overeind, zeker als het 

'functionaliteit' van de 
pdfbestanden is tot het 
minimum teruggebracht: 
je kunt pagina's bekij
ken, je kunt bladeren, je 
kunt zoeken en je kunt 
printen  maar dan heb
ben we het wel gehad. 
Alle overige functies zijn 
geblokkeerd. Nu is dat 
niet zo'n ramp, want 
voor het verwijderen van 
de beveiliging van Acrobat 
Reoderbestanden zijn di
verse programmaatjes op 
de markt, zoals Advanced 
PDF Possiüord Recovery of 
kortweg APDFPR. Maar 
zelfs dan is het nog een 
heel werkje om de plaat
jes zo groot mogelijk op 
de monitor te krijgen om 
ze daarna tegrabben en te 
dumpen. Misschien is het 
nog het allergemakke
lijkst om met een gewoon 
screen dumpprogramma 
te werken. 
Voor wie de catalogus 
vooral als catalogus wil 
gebruiken is dat allemaal 
niet zo interessant. Hij of 
zij krijgt met deze we
reldcatalogus de beschik
king over een gigantisch 



'NOORD-ATLANTISCHE LUCHTPOSTVERBINDINGEN': 
BOEIEND EN LEVENDIG BESCHREVEN UITDAGING 

DOOR JAN HINTZEN, VLISSINGEN 

De pagina's uan de 'digitale Scott' kunnen ook uitgeprint worden 

naslagwerk met een al 
even gigantisch aantal 
zegelafbeeldingen. 
Dankzij het feit dat euro 
en dollar elkaar tegen
woordig niet zo veel meer 
ontlopen is de catalogus 
ook op het punt van de 
noteringen prettig in het 
gebruik. De prijzen die 
Scott hanteert lijken ove
rigens een stuk realisti
scher dan die van bijvoor
beeld de Yvert. Wie ou
derwets gemak (het op 
het scherm of op papier 
bekijken van catalogus
pagina's) wil paren aan 
moderne toegankelijk
heid zal - als hij de moei
te wil nemen om voor de 
omgang met Acrobat Re
ader enkele basisvaardig
heden te leren - aan de di
gitale Scott een uitste
kende compagnon heb
ben. Goedkoop is de ca
talogus niet, maar de zes 
delen (die elk drie tot vier 
CD/ROM's omvatten) 
zijn gelukkig ook afzon
derlijk verkrijgbaar. Acro
bat Reader is bij elk deel 
bijgesloten en de help
functie van de software is 
uiterst duidelijk. 
Scott 2005 Standard Postage 
Stamp Catalogue Vol 1 (Verenig
de Staten, Verenigde Naties en 
landenA-B),2(landenC-F),5 
(landen G-I), 4 (landenJ-O), 5 
(landen P-SI) en 6 (landen So-Z), 
digitale uiereldcatalogus op 21 
CD/ROM's Uitgcgeuen door 
Arnos Hobby Publishing Ver
krijgbaar bij V.W Memhardt In-
ternattonal Booksellers, Piet 
Hemstraat̂ S, 25i8CHDen 
Hoag, telefoon oyo-^S^iiij 
Prijs: €5 5.- per deel (5 0/4 
CD/ROM's) 

Nu we toch de smaak te 
pakken hebben nemen 
we meteen maar het 
jongste deel van de Yvert-
wereldcatalogus voor u 
onder de loep. We schre
ven in deze rubriek al eer
der dat deze Franse pu
blicatie er de laatste jaren 
sterk op is vooruitgegaan 
en dat oordeel wordt 
door het onlangs ver
schenen Tome 3 van het 
deel Timbres d'Europe 
de 1'Ouest nog eens be
vestigd. In dit deel wor

den de West-Europese 
landen van A (Allemagne) 
tot en met G (Grèce) be
handeld. Het is met zijn 
bijna ruim achttienhon
derd pagina's een bijzon
der forse pil geworden, 
dus het zou ons niet ver
wonderen als Yverts 
West-Europa binnenkort 
in drieën wordt opge
splitst. Ondanks de 
noodzaak om zuinig met 
de beschikbare ruimte 
om te springen heeft de 
redactie van de catalogus 
er toch voor gekozen de 
tekst en vooral de illus
traties niet te klein te 
plaatsen. De tekst is pret
tig leesbaar, de illustra
ties zijn duidelijk en qua 
omvang zeker niet te be
scheiden. De dikte van de 

catalogus had een handi
cap kunnen zijn, maar 
ons exemplaar liet zich 
gemakkelijk openleggen 
en we kregen niet de in
druk dat de bindwijze ge
brekkig was: de catalo
gus maakt een robuuste 
indruk. Yvert heeft een 
tijdje de hete adem van de 
Michel-catalogi in de nek 
gevoeld, maar momen
teel is er geen reden op 
deze Franse wereldcata
logus neer te kijken. 

Catalogue Mondial deCotation 
Yuert& Tellier 2005, Tome 5, ie 
Partie, Timbres d'Europe de 1'Ou
est, 1 852 pp ,geill. (kleur),for
maat A5 Uitgegeven door Yuert 
& Tellier, Amiens (Frankrijk) 
Verkrijgbaar bij P.W Memhardt 
International Booksellers, Piet 
HeinstraatjS, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3S52227. 
Prijs- €59.-

Noord-Atlantischeluchtverbindingen, 
deel 20 in de serie Posthistorischc Studies 
(een reeks die door de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars wordt uitgegeven) is in 
meerdere opzichten een uitdagend 
boek. Allereerst zijn de beide schrijvers, 
Hans E. Aitink en Egbert Hovenkamp, 
die uitdaging aangegaan. Dat wordt 
meteen al duidelijk in de ondertitel: met 
nadruk op dejaren 1939-1946. Het is geen 
eenvoudige opgave om in de vele gege
vens uit de Tweede Wereldoorlog lucht-
posthistorische accenten aan te bren
gen. Aitink en Hovenkamp zijn daarin 
geslaagd, omdat ze in hun boek meer 
beschreven hebben dan een tarievenop-
bouw, die de laatste jaren zo'n overdre
ven accent gekregen heeft. 
Het vliegtuig gaf vanaf 1920 de postver
bindingen nieuwe mogelijkheden: zo
als tijdwinst, andere postroutes, de 
daarbij behorende verschillende tarie
ven en in oorlogstijd de vaak tijdroven
de censuren. Er kan dan ook met recht 
van luchtposthistorie gesproken wor
den. Vooral in een turbulente tijd als de 
Tweede Wereldoorlog komt dat tot ui
ting. (Post)verbindingen zijn dan juist 
belangrijk en het vliegtuig speelt daar
bij een grote rol. De tijdsfactor blijft im
portant, ook wanneer de censuurclien-
sten van de verschillende landen voor 
oponthoud zorgen. Concurrerende ta
rieven zijn in oorlogstijd echter minder 
bepalend voor de keuze van het postver
voer, als de verbinding maar tot stand 
komt en in stand blijft. Immers, 'be
trouwbare verbindingen beslissen de 
oorlog' zei Winston Churchill tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
Ook voor de uitgever is het boek een 
uitdaging. Na De Postbladenkuiestie van ir. 
C. Stapel is dit de tweede uitgave waarin 
een luchtposthistorisch onderwerp uit
gediept wordt. En daarvoor wordt alles 
uit de kast gehaald; zo 
ontstaat de dikste van de 
tot nu tot verschenen Post-
histonsche Studies: 312 
bladzijden met 128 af
beeldingen, waarvan een 
aantal in kleur. 
Kwantiteit staat niet altijd 
borg voor kwaliteit. In dit 
werk is dat wel het geval. 
Het boek beschrijft de 
uitdaging voor de lucht
vaartpioniers om de 
Noord-Atlantische Oce
aan te bedwingen, het be
handelt de experimente
le- en de proefvluchten, 
daarna de eerste commer
ciële vluchten van de Pa-
nam en Imperial Airiuays. 
Ook ontwikkelingen in de 
vliegtuigbouw komen in 
dat eerste deel aan de 
orde. 

Het grootste gedeelte van 
het boek behandelt de 
luchtverbindingen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
over de Noord-Atlanti
sche Oceaan. 
Per oorlogsjaar worden 

deze luchtverbindingen uitvoerig be
handeld. Hierbij wordt het aandeel van 
de KLM in de luchtdienst Lissabon-En-
geland v.v. niet vergeten en krijgen ook 
de vele censuren aandacht. 
Deze luchtvaart- en luchtposthistorie is 
in een boeiend en levendig Nederlands 
neergezet. Het leest als een spannend 
jongensboek. Het herinnert aan de 
ademloos te beluisteren geschiedenis
verhalen bij de oude schoolplaten, ver
telt door de geboren schoolmeester uit 
oude tijden. 
Wie alleen een naslagwerk wil om de 
luchtposthistorische gegevens te toet
sen of voor eigen stukken te gebruiken, 
komt ook aan zijn trekken. Bij de af
beeldingen staan vele luchtposthistori
sche gegevens en in de bijlagen komen 
stempels, censuren, vluchtlijsten, post-
tarieven en luchtrechten aan de orde. 
Bovendien biedt de uitvoerige biblio
grafie alle mogelijkheden voor verdere 
studie. 
Is er dan helemaal geen kritiek ? Na
tuurlijk wel, maar het is wel marginaal 
en het blijft subjectief, ingegeven door 
de eigen interesse. Zo vind ik het jam
mer dat een register ontbreekt. Een rap
pe zoektocht zou daardoor kunnen 
worden beloond en het zou gegevens 
sneller toegankelijk maken. Het blijft 
echter een boeiend boek, een naslag
werk dat ik van harte aanbeveel. 
Daarom felicitaties voor de schrijvers en 
de uitgever. Voor de lezer volgt nu de 
uitdaging: lees, gebruik en geniet van 
deze luchtposthistorische bron. 

'Noord-Atlantische luchtverbindingen met de nadruk 
op dejaren 1959-1946' door Hans E Aitink en Eg-
bert Hovenkamp; 312 pp., geill (ged. m kleur), Jor-
moat 17x24 cm Uitgegeven door de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzame
laars. Te bestellen door overmaking van €25.- (in
clusief verzendkosten) op postbanknummer 5791594 
van Publicattes Po & Po in Dokkum. 

Noord-Atlantische 
luchtverbindingen 
met nadruk op de jaren 
1939 -1946 

Hans E. Aitink en Egbert Hovenkamp 
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STAATSBEDRIJF DER P O S T E R U E N . TELEGRAFIE EN T E L E F O N I E 

CENTRALE DIRECTIE 

* * N OE BEWONERS VAN 
O NASSAUL» 
3708 r.B ZEIST 

' s Cr«vgnb«ga , f a b r u a r l 1977 

GEACHTE BCIK)M£R(S] 

Dsce b r i e f g a a t ov*r u« Bdr«s . 
Zoals U i l « t I s «r l e l * aao t o e s a v o e i d : 
Mlaaetilen l a de s t r o a t n a a n a f g s k o r t ea 
d« p t a a t s n a a » aodars daD u gevend « B S . 
I a da toeScwat s u i l u vaker p o s t KrtiBan, dia op bovanataande nanlBr l a g a a d r e a 

s v a r d . Mat v a a l i n s t a n t l a s , wasrooder de ge«aenten on g r o i a postvarECiidars, 
h a a f t de PTT afapraken geaaakt «a t a koasn t o t aanhald en v o l l e d i g h e i d i n da 
a d r a a a e r l n g . Daaraan blaak i n hat be lang van de p o a t b e h ä n d e l i n g , x o v e l bü 
de g r o t e verEeadara a l a t>y da PTT, dringand baboaf ta ta b a a t a a n . 

ALLE REDBRLAHDSE ADRESSQI 
Bet l a gewenat , dat ladaraen op de hoogte i a van dexa niauwe eianiar van a d r a a 
a e r e n . DaaroM « t l Ik u «n uw h u l s g a n o t a n s e i desa b r i e f , dia dasar dagan aan 
a l l e Kedarlandaa adrasaan wordt bezorgd , h i e r o v e r i n l i c h t e n . 

IS DE HAAH VAU U* STRAAT AFGEXORTr 
U i t e r a a r d nag l e d a r a e n , d i e dat « 1 1 , de s t r a a t n a a a v o l u i t sabrjjvan. 
In een a a n t a l g a v a l l a n i a het aehtar wansalUk da atraatnaoai a f ta k o r t e n . 
D i t kan dan verband houden bttvoorbeeld « a t da r u l a t a dia In da apparatuur b e 
s c h i k b a a r ia voor de adraaBer lng . 
pa PTT h e e f t nu b i e r v o o r ,speJlrege].a* « p g a a t a l d «m ta bara lkan , dat h e t 
a f k o r t e n a l t 4 d op d a a a l f d e n a n l e r g e b e u r t . 
Dat i s gesakkaiyk ao h a n d i g , aoidat h e t « t a v e r s t a n d a n voorkoat 

CIJTERS EM LBTTKRS 
W e l l i c h t i a h e t u o p g e v a l l e n , dat i n h s t adrea van veor u baataaKle p o s t aona e«n 
□odeuQMier i a opgenoiaan. D i t nuMMier ( v t a r oljfara) »ordt t o t nu t o e door v e r 
s a n d e r s van g r o t e h o e v e e l h e d e n p o s t g e b r u i k t en aohtar da p i a a t s n a a a v a r n a l d 
Da nieuwe poatcode  s i e hat adres bovan desa b r l a f  s t a a t vAór da plaatanaan 
ao b e s t a a t u i t v i e r o y f a r s ea t a e e l a t t a r s . De v i e r cgfara zga a a a a t a l andere 
dan In de oude coda. Zij geven aan l o ea lka p l a a t s an In a e l k a vt)k u « o o n t . 
Da l e t l a r a hebban b e t r e k k i n g op da a t r a a t . of h e t daal van de s t r a a t waarin 
uv h u i s s t a a t . 
Da pos tcode duldt dua een groap parea lan aan en i s n i e t gebonden aan een 
persoon A l s u v e r h u i s t , kr^gt u een ander adrea en dua ook een andara poatooda . 

VIJFENTWINTIG JAAR POSTCODE 
IN NEDERLAND 

Ontwikkeld door PTT Postj gebruikt door iedereen 

Het is dit jaar vijfentwintig jaar 
geleden dat in ae Nederland de 
postcode werd ingevoerd. Hier
aan is in de media nauwelijks 
aandacht besteed, hoewel onze 
hedendaagse samenleving toch 
is doordesemd van de postco
de. Als u een telefonische be
stelling doet of u wilt abonne
ren op een krant, luidt een van 
de eerste vragen: wat is uw 
postcode? Samen met uw huis
nummer is uw woonplek dan 
gedefinieerd. Met uw postcode 
kunt u zelfs miljonair worden! 

Invoering van de postcode 
in Nederland 
Tot 1977 was Nederland een 
van de weinige landen waar nog 
geen postcodesysteem be
stond. Op een niet al te duidelij
ke kaart in de personeelskrant 
van PTT^ is een aantal Europese 
landen te onderscheiden die op 

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

Het gaat in deze jachtige tijden allemaal zo snel dot een 

mens al snel zou kunnen vergeten dat in Nederland 

vijfentwintig jaar geleden de postcode werd ingevoerd. Zo 

niet Frans Hermse, want hij herdenkt het zilveren 

jubileum van de 'gewoon even doen'code met een artikel 

dat niet alleen de Nederlandse, maar ook een aantal 

buitenlandse postcodesystemen voor u belicht. 

1 januari 1978 nog geen postco
de hadden: Ierland, Spanje, 
Tsjechoslowakije, Bulgarije, 
Roemenië en Griekenrand. In 
Nederland was echter al eerder 
een aanzet gemaakt om de sor
tering te vereenvoudigen. Bij 
grote partijen post werd de 'fba
code' (fba = frankering bij abon
nement) gebruikt. Grootver
bruikers konden bij het gebruik 

van deze code korting krijgen. 
In augustus 1967 werden de 
voorlopers van de huidige post
code ingevoerd, de zogenoem
de 'sorteernummers'^. Op een 
bijgevoegd kaartje {afl)eelding I) 
lijkt de verdeling van de viercij
ferige sorteemummers over
eenkomst te vertonen met de 
huidige postcode. Bij nadere 
bestudering blijken er nogal wat 

verschillen te zijn: de 9000
nummers zijn tegenwoordig 
voornamelijk in Groningen (en 
Drente) te vinden, de 8000
nummers vooral in Friesland. 
De late invoering van de post
code in Nederland had als voor
deel dat men gebruik kon ma
ken van de ervaringen die men 
in het buitenland had opge
daan. Sommige landen hadden 
een vier of vijfcijferige code 
(Duitsland, respectievelijk 
Frankrijk). Slechts enkele lan
den (GrootBrittanniëen Cana
da) hadden een alfanumerieke 
code, samengesteld uit cijfers 
en letters. Naar het voorbeeld 
van Canada werd in Nederland 
gekozen voor een alfanumerie
ke code\ Het voordeel van het 
gebruik van letters is dat men 
bij een code van slechts zes po
sities een groter aantal combi
natiemogelijkheden heeft. Het 
alfabet telt immers 26 letters, 
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terwijl men met cijfers slechts 
tien mogelijkheden per positie 
heeft. (De letters F, l , 0 , Q, U 
en Y worden overigens in Ne
derland niet gebruikt). Door het 
gebruik van letters en cijfers 
kan in Nederland 'dieper'wor
den gesorteerd, namelijk tot het 
niveau van de postbode, terwijl 
bijvoorbeeld in Duitsland 
slechts tot het niveau van een 
bestelkantoor kan worden ge
sorteerd. 
In februari 1977 kregen alle 5.5 
miljoen huishoudens een brief 
van de DirecteurGeneraal der 
PTT, waarin de postcode werd 
bekend gemaakt (o/beetó/Mg 2). 
Ook werd er aandacht besteed 
aan een nieuwe schrijfwijze van 
adressen die door grootverbrui
kers en de giro, de postspaar
bank, de telefoondienst en de 
dienst omroepbijdragen zou 
worden toegepast. De bewo
ners hoefden de postcode nog 
niet te gebruiken. Er verscheen 
wel al een postcodeboek, dat 
slechts op beperkte schaal werd 
verspreid. Aan leveranciers van 
frankeermachines werd mede
gedeeld dat in de stempels van 
nieuwe machines de postcode 
moest worden opgenomen. Al 
in mei en juli 1977 vermeldden 
firma's de postcode in hun fran
keerstempels (o/beeW/ng3). Bij 
de machines van Hasler en Ne
opost was dit aanvankelijk nog 
niet mogelijk^. In 1978 kwam de 
invoering van de postcode in 
een stroomversnelling. In 

maart werd op alle adressen 
een brief bezorgd waarin werd 
gevraagd de postcode te gebrui
ken, niet alleen in het eigen 
adres maar ook in dat van de 
geadresseerde. Bij de brief was 
een kaart gevoegd, waarmee op 
het postkantoor een gratis post
codeboek kon worden afge
haald. Sindsdien werden er nog 
ten minste 27 aanvullingen uit
gegeven. Hiermee is men een 
aantal jaren geleden gestopt. 
De postcode is sinds de tweede 
helft van de jaren negentig te 
vinden in de telefoongids en op 
Interneten kan ook worden op
gevraagd bij de klantenservice. 
Ter ondersteuning van de cam
pagne werden in 1977 op 14 
maart postzegels van 40 en 45 
cent uitgegeven met als tekst 
POSTCODE [afbeelding 4). Ook 
verscheen er m 1978 een ver
huiskaart van 40 cent met het
zelfde zegelbeeld (q/beeW/wg 5), 
gevolgd door een van 45 cent in 
1980 {aßeelding 6). Ook door 
middel van vlagstempels maak
te en maakt de PTT (tegenwoor
dig TPCPost) reclame voorde 
postcode {afbeeldingen 7, & en 

9). 
Ook met een tekst in een auto

maatboekje werd reclame ge

maakt voor de postcode (boek

je 22c). 

Het systeem van de 
Nederlandse postcode 
Zoals eerder vermeld heeft Ne
derland een alfanumerieke 

postcode, die bestaat uit vier 
cijfers en twee letters. Bij de in
voering van de postcode waren 
er in Nederland nog postdistric
ten en twaalf expeditieknoop
punten (EKP'n). De werkgebie
den van de EKP'n waren weer 
onderverdeeld in voorsorteer
gebieden met voorsorteercen
tra (VC's). In deze laatste centra 
werd de plaatselijke post gesor
teerd, post die dus niet naar het 
EKP hoefde. Bij het opzetten 
van de postcode kreeg het ge
bied van het EKP Amsterdam 
de cijfers vanaf nooo. De volg
orde liep verder van het westen 
en het zuiden naar het oosten 
om te eindigen in Groningen 
met 9999 voor Stitswerd. In de 
jaren 19971999 werden de 
EKP'n geleidelijk gesloten. Hun 
taak werd overgenomen door 
zes sorteercentra (SC's), die ge
vestigd zijn in Amsterdam, Den 
Boscn, Den Haag (tot 2002 
Leidschendam genaamd), 
Nieuwegein, Rotterdam en 
Zwolle. De sortering in de VC's 
werd beëindigd en de postco
des werden over de nieuwe sor
teergebieden verdeeld, waarbij 
twee SC's geen aaneensluiten
de reeks meer kregen (zie tabel 
/). De eerste twee cijfers van de 
postcode geven een grote 
woonplaats of een regio aan, 
bijvoorbeeld 10 voor Amster
dam of 97 voor Groningenstad 
en directe omgeving. De vol
gende twee cijfers geven een 
wijk in een stad of een kleine 

Tabel I  Verdeling postcodes 
over de Sorteercentra Brieven 
Amsterdam 
Den Boscfi 
Den Haag 
Nieuwegein 

Rotterdam 

Zwolle 

iooo2igg 
50006499 
22002899 
34004299 

en 65006999 
29003399 

6043004999 
70009999 

woonplaats aan. De twee letters 
staan voor maximaal 25 bestel

adressen of 50 postbussen. 

Toepassing van de postcode 
bij de verwerking van de post 
Na de Tweede Wereldoorlog 
waren er in Nederland ca. 1.300 
bestelkantoren, waarvan de 
meeste tevens verzendkantoren 
waren. Elk kantoor voerde zijn 
eigen buslichtingen uit, waarna 
de post werd voorgesorteerd en 
gestempeld. De hersortering 
vond plaats in postrijtuigen 
(het zogenoemde 'werkend ver
voer') en vooral in ca. vijftig ex
peditiecentra. De sorteerders 
moesten een grote kennis heb
ben van de geografie en van de 
postale structuur om de post
stukken op de juiste bestem
ming te krijgen. Al in de jaren 
dertig van de vorige eeuw wer
den er in Rotterdam proeven 
gedaan om de postverwerking 
te automatiseren, de welbeken
de Transorma^. 
Door de invoering van de twaalf 
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expeditieknooppunten, eind ja
ren zeventig, werd het sorteer-
werk aanmerkelijk vereenvou
digd. De post werd gesorteerd 
op de eerste twee cijfers van de 
postcode (de zogenoemde eer
ste gang) en vervolgens op de 
laatste twee cijfers (tweede 
gang). Om de post automa
tisch te verwerken moet de 
postcode worden omgezet in 
een index, de zogenoemde 
SIX5. Dit gebeurde aanvankelijk 
uitsluitend met de hand op de 
handindexeerapparaten (HIA'n, 
afbeelding 10). De eerste hand-
indexermgen werden op 9 
maart 1979 in Amsterdam ver
richt^. De officiële ingebruikne
ming vond plaats op 21 mei 
1979 {afbedd'mgn). Spoedig 
kwamen er ook automaten die 
gedrukte en getypte adressen 
konden lezen, de Alima's (auto
matische lees-en indexeerappa
raten). Op de internationale 
postzegeltentoonstelling Amp-
hilex '77 was een prototype van 
de Alima opgesteld, waarop 
men poststukken van de SIX 
kon laten voorzien (ajbeeld'mg 
12). MetdeSORMA's (sorteer-
machines, niet op Amphilex 
aanwezig) kon de post verder 
automatisch worden gesor
teerd. Zonder de postcode was 
dit hele proces niet mogelijk ge
weest. Inmiddels zijn de ge
noemde apparaten vervangen 
door geavanceerdere 
systemen^. In de loop van 2002 
werden en worden er proeven 

gedaan om 'dieper' te sorteren, 
waarbij de letters van de code 
en het huisnummer worden ge-
bruikt^. 

Problemen met en wijzigingen 
van de postcode 
De invoering van de postcode 
ging met vallen en opstaan ge
paard en ook nu nog worden er 
fouten gemaakt. Toch is het ge
bruik van de postcode bijna 
honderd procent dekkend, afge
zien van de kerst- en nieuw
jaarsperiode. PTT Post, tegen
woordig TPC Post, gebruik(te) 
een groot aantal aanduidingen 
om haar klanten op de tekortko
mingen te wijzen (afieeldingein 
13,14, 75 en i6). Zelf maakt de 
post trouwens ook fouten. Zo 
krijgt het Rayon Den Bosch jaar
lijks duizenden brieven die be
stemd zijn voor Den Haag, 
waar de afdeling onbestelbare 
stukken is gevestigd. Op de 
door PTT aangebrachte sticker 
is dan de postcode 5200 NA in 
plaats van 2500 NA ingevuld^. 
Voorafgaand aan de invoering 
van de postcode in 1977 werd 
de (toen nog) 850 gemeentebe
sturen gevraagd om de 'woon
plaatsen' (wijken, dorpen, ge
huchten) opnieuw te definiëren. 
Dit gebeurde nogal arbitrair, 
waardoor sommige kleine 
woonplaatsen welen grotere 
geen eigen postcode hebben. 
Dit leidt wel eens tot vreemde 
situaties, zoals de beruchte 
'Bornse postcodekwestie' aan-

toonts. Na de herindeling van 
de gemeente Bom van 1 januari 
1982 bleek dat de woonplaatsen 
Buchten en Holtum geen eigen 
postcode hadden, dit in tegen
stelling tot andere tot dan toe 
zelfstandige gemeenten. Op 
grond van een besluit van de 
nieuwe gemeenteraad werden 
aan Bucnten en Holtum aparte 
codes toegekend, namelijk 6122 
en 6123. 
In 1984 werd er in Friesland een 
gemeentelijke herindeling door
gevoerd. De bewoners ontvin
gen portovrije dienstbriefkaar-
ten om de gewijzigde postcode 
door te geven [ajheeld'mg 17). Bij 
de recente herindeling roncl 
Den Haag werden delen van 
Leidschendam, Nootdorpen 
Rijswijk bij de residentie ge
voegd. De betrokken bewoners 
kregen gratis een set adreswijzi-
gingskaarten {afl>eeldingi8). 
Het sorteercentrum Leidschen
dam werd bij die gelegenheid 
omgedoopt tot's-Cravenhage. 

Alternatief gebruik van 
de postcode 
Het is ongetwijfeld een hard ge
lag voor TPC Post dat particulie
re postbezorgers handig ge
bruik maken van de postcode. 
Nog erger is het als ze zich ook 
nog Postco noemen (aflieelding 
IQ). PTT Post (toen nog) gaf 
ook zelf aanleiding tot net alter
natief gebruik van de postcode. 
In de gids van 1978 waren voor
beelden opgenomen van het 

gebruik van de postcode bij de 
bewegwijzering in grotere plaat
sen (a/beeW/ng20). Verder is 
het zo dat TPC Post door de 
postcode over duizenden inte
ressante gegevens beschikt die 
voor commerciële en andere in
stellingen van belang kunnen 
zijn. Bepaalde informatie wordt 
voor een halve euro per postco
de aan bedrijven ter beschik
king gesteld. Banken, verzeke
ringsmaatschappijen, super
markten en andere bedrijven 
hebben er graag geld voor over 
om hun reclame gerichter te 
kunnen verspreiden. In de be
standen is bijvoorbeeld te vin
den bij welke huizen een tuin 
aanwezig is. Dit is van belang 
voor verzenders van reclame 
voortuinartikelen. Het zieken
fonds put uit de postcode-data
base om achterstandswijken te 
definiëren en betaalt aan huis
artsen in deze wijken een hoge
re vergoeding. In Amsterdam 
werd of wordt voor het onder
wijs een 'postcodebeleid' ge
voerd. Amsterdamse scholen 
accepteren alleen kinderen die 
dezelfde postcode hebben als 
de school, dit omdat sommige 
scholen steeds 'witter' en ande
re steeds 'zwarter' werden"^. In 
1982 kwam er een landelijke ac
tie. Coed gemerkt, waarbij de 
politie waardevolle eigendom
men, met name fietsen, merkte 
met de postcode. Dit werd ech
ter geen succes omdat het op
sporingsapparaat niet berekend 
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was op het grote aantal aangif
ten van de gemerkte eigendom
men. 
Ook de media stortten zich op 
het fenomeen postcode. Zo 
kwam er al snel na de invoering 
van de postcode een postcode
spel met Wil Luikinga en de 
NCRV bood een Postcodeshow 
aan met Ted de Braak. Het be
kendste is natuurlijk de Postco
deloterij. De reclame hiervoor 
wordt blijkbaar aan alle woon
adressen in Nederland verzon
den, waarbij het gebruik van 
neppostzegels niet wordt ge
schuwd (ajbeelding2i). 

De postcode in een aantal 
Europese landen 
Zoals hiervoor al werd beschre
ven zijn er ook in de ons omrin
gende landen postcodesyste
men ingevoerd. Ik neem een 
aantal van die systemen met u 
in vogelvlucht door. 

België 
In België werd in 1969 na am
pele discussie een viercijferige 
postcode ingevoerd, de zoge
noemde 'postnummers'". 
Deze postnummers werden 
verdeeld over negentien sor
teersectoren. Brussel kreeg als 
centraal punt de nummers van
af 1000 en de andere sectoren 
volgden in een cirkelvormig pa
troon: Antwerpen 20002700, 
Mechelen 2800, Leuven 3000, 
Tienen 3300, Luik 4000, Na
men 5000, enzovoort. Uiter

aard maakte de Belgische PTT 
de nodige reclame voor de 
postcode. Dit gebeurde niet al
leen door middel van stempels, 
maar ook in postzegel boekjes 
{ajbeeld'mg22). In 1990 moest 
in verband met een reorganisa
tie een groot aantal postcodes 
worden veranderd. De betrok
kenen kregen een persoonlijk 
schrijven met hun nieuwe code 
(afbeeiding2^). In 1996 werden 
er opnieuw nieuwe postnum
mers ingevoerd, ditmaal alleen 
in het gewest Brussel. 

Frankrijk 
De Franse postcode werd in 
1972 ingevoerd. Voordien had 
men zich bediend van de depar
tementnummers, die ook m de 
autokentekens werden gebruikt, 
bijvoorbeeld 75 voor Parijs. 
Door toevoeging van drie cijfers 
ontstond de vijfcijferige postco
de. Voor zendingen aan grote 
afnemers en overheden moet 
achter de woonplaats het 
woord Cedex [Courrier d'Entre
prise a Distribution Exeptioneiie) 
en een getal worden toege
voegd (afbeelding 24). Ook La 
Poste maakte reclame voor het 
gebruik van de postcode (af

beelding 2s) ■ 

Duitsland 
Duitsland gold lange tijd als 
eerste lana dat een vorm van 
postcode introduceerde, de zo
genoemde Postleitzahlen. Dit 
gebeurde in 1941 voor pakket

ten en in 1943 voorde briefpost. 
De postcode bestond uit één of 
twee cijfers, in enkele gevallen 
gevolgd door een a en een b en 
in één geval door een c. Het 
systeem gold voor het toenma
lige Crossdeutsche Reich, dus in
clusief Oostenrijk, de Elzas, Po
len, de Baltische Staten, enzo
voort (afbeelding 26). De achter
grond van de invoering van de 
Duitse postcode was dat door 
de Totale Krieg alle weerbare 
mannen aan het front nodig wa
ren. Hierdoor waren in het 
thuisland onvoldoende deskun
dige postbeambten meer be
schikbaar. Hierin werd voorzien 
door allerlei hulpkrachten in te 
schakelen, onder wie ook bui
tenlanders. Zo werd de bekende 
posthistoricus jan Ciphart'f eni
ge tijd als PTT'er ingezet in 
Frankfurt am Main, overigens 
niet bij de sortering. De onge
schoolde medewerkers hadden 
natuurlijk niet de postale en 
geografische kennis om de post 
goed te kunnen sorteren, van
daar dat er een eenvoudig num
mersysteem werd bedacht. De 
postcodenummers moesten in 
een cirkel vóór de plaatsnaam 
worden aangegeven. Op de 
postwaardestukken was de cir
kel voorgedrukt (afbeelding2y). 
Uiteraard werd de postcode ook 
in de stempels opgenomen; 
hiervan waren er in de jaren vijf
tig nog een aantal in gebruik 
(afbeelding 28). 
In 1962 werd in WestDuitsland 

het viercijferige Postleitzahl in
gevoerd. Niet iedere woon
plaats kreeg een eigen postcode 
toebedeeld, maar het systeem 
was gebaseerd op het werkge
bied van de bestelkantoren. La
ter werd er een verfijning aange
bracht door de toevoeging van 
een getal na de woonplaats, bij
voorbeeld 4000 Düsseldorf n. 
Ook m de Duitse Democrati
sche Republiek kreeg men vier
cijferige Postleitzahlen. Om ver
warring te voorkomen werd af
gesproken dat op post van west 
naar oost een X voor de postco
de moest worden geplaats en 
voor die van oost naar west een 
O. Vanafi 990 werd de O voor
geschreven op post van west 
naar oost en een W op post van 
oost naar west. Lang heeft dit 
niet geduurd, want spoedig 
kwam die Wende en vervolgens 
werden op 1 juli 1993 vijfcijferi
ge Postleitzahlen voor geheel 
Duitsland invoerd. Daarbij wer
den 209 grote plaatsen opge
deeld in meerdere Zustellberei
che, ieder met een eigen Post
leitzahl. 

De post wordt nu in 83 Brief
zentren gesorteerd (afbeeldingen 
2ga, 2C)b en 2QC), vergelijk met 
Nederland: zes sorteercentra. 
Om het verhaal compleet te 
maken: er bestaan plaatsen die 
twee postcodes hebben. De 
Duitse plaats Büsingen (een en
clave in Zwitsers gebied) heeft 
de Zwitserse postcode 8238 en 
had de Duitse postcode 7701, 
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Tabel II - Postleitzahlen in de Duitse Zollanschlussgebiete 

Plaats Oostenrijkse PLZ 
Hirschegg A 6992 
Jungholz A 6691 
Mittelberg A 6993 
Riezlern A 6991 

Oude Duitse PLZ 
D8985 
D8965 
D8986 
D8984 

Nieuwe Duitse PLZ 
D87568 
D 87491 
D87569 
D87567 

nu 78266. Voor de postcodes 
van de Duitse Zollanschlussge-
biete: zie tabel II. 

Oostenrijk 
De opzet van de Oostenrijkse 
postcode vertoont veel overeen
komst met de viercijferige Duit
se code. De Postleitzahlen w/er-
den op I januari 1966 inge
voerd. De verdeling van de Leit-
zohnen, aangegeven door het 
eerste cijfer van de code, is te 
zien op de op 14 januari 1966 
uitgegeven Oostenrijkse post
zegel [afbeelding 20). 

Croot-Brittannië en 
Noord-lerland 
In 1959 werd in Londen begon
nen met een postcodesysteem 
dat gebaseerd was op de wijkin-
deling van Londen volgens de 
streken van het kompas. Deze 
zogenoemde districtsindeling 
is al zeer oud. Er zijn al post
stempels uit de jaren vijftig van 
de negentiende eeuw bekend, 
waarin de afkortingen van de 
windrichtingen zijn te vinden 
(aflieeldingji). Tegenwoordig 
komen de volgende Londense 

codes voor: E (East), EC (East 
Central), SE {South East), SW 
(South West), W (West), WC 
{West Central), N {North) en 
NW (North West). 
Vanaf i960 werd geleidelijk de 
postcode in het hele Verenigd 
Koninkrijk ingevoerd. De code 
is samengesteld uit vijf tot ze
ven karakters (letters en cijfers) 
en bestaat uit twee gedeelten, 
gescheiden door een spatie. In 
het eerste deel wordt met een 
of twee letters het sorteergebied 
aangegeven. Er zijn 124 sorteer-
gebieden, inclusief de acht van 
Londen. In de overige sorteer-
gebieden vormen de letters een 
verkorting van de naam van het 
belangrijkste kantoor in het ge
bied, bijvoorbeeld EX (EXeter) 
in Devon, G (Glasgow) in 
Schotland en BT (BelfasT) voor 
heel Noord-lerland. Na de let
ters volgt een cijfer dat een wijk 
of district aangeeft. Het cijfer in 
het tweede deel van de code 
geeft een sector binnen het dis
trict aan (er zijn ca. 9.500 secto
ren). De functie van de laatste 
twee letters vertoont veel over
eenkomst met die van de letters 

in de 'Nederlandse postcode. 
Hiermee wordt de zogenoemde 
ivalk aangeduid, de ronde die 
de postbode loopt. 
Ook in het Verenigd Koninkrijk 
wordt door middel van teksten 
in postzegelboekjes en vlag-
stempels opgeroepen de post
code te gebruiken {afbeeldingen 
32,33,34,35,36^037). 

De republiek Ierland (Eire) 
Ierland is een van de weinige 
landen waar men geen postco
de kent. De enige vorm van co
dering wordt in Dublin gebruikt: 
de zogenoemde District Num
bers. De wijken van Dublin zijn 
genummerd, waarbij de laagste 
nummers in het centrum voor
komen en de hoge nummers in 
de buitenwijken. 
Verder is het zo dat de oneven 
nummers op de linkeroever van 
de rivier de Liffey te vinden zijn 
en de even nummers op de 
rechteroever. Ook voor dit sys
teem wordt door de PTT recla
me gemaakt met behulp van 
vlagstempels (afbeeldingen 38 
en 39). 

De auteur van dit artikel wil die
genen bedanken die, door het 
beschikbaar stellen van beeld
materiaal en/of anderszins, 
hebben bijgedragen aan de tot
standkoming van deze bijdrage. 
In een volgend artikel zal wor
den onthuld in welk land als al
lereerste de postcode werd in
gevoerd. 

Noten: 
': Aangetekend, jaargang 11 num
mer 24g; I maart 1978. 
^: PTT-nieuiüs, informatieblad 
voor handel en industrie, 35ste 
jaargang nummer ii; augustus 
1967. 
3; PTT-Dienstorders 141 en 240; 
1977-
'': M.J.Vrijaldenhoven-Oostra, 
Postmechanisatic Nederland; artikel 
in het boekje 75 Jaar Nederlandse 
Bond uan Filatelisten-Verenigingen; 
1983. 
5: F.S.J.G. Hermse, SIX, I<IX, PRIC, 
en IX ojhelemaal niks in Philatelie 
1999 7/8, pagina's 562 tot en met 
.65. 
6.T,-,< °: Jos M.A.G. Stroom, Lijst van Ko-
derPlaatsKentekens (kpk's) 1978-
ig88, Publicatie nummer 3 van de 
Studiegroep Postmechanisatie; 
1988. 
7: F.S.J.G. Hermse, Nieuive sorteer-
mdex voor dieper sorteren bij PTT Post 
m Filatelie 2001/3, pacjma 208. 

Postvervoerkrant, augustus 2002, 
nummer 8. 
9: F.S.J.G. Hermse, De postgeschie-
denis van de (jemeente Bom in de ca
talogus van de Dag van de Postze
gel (LimphilexXXVIII); Sittard, 
1993. 
'°: Elsevier van 23 maart 2002, pa
gina 37. 
" : Koninklijk Besluit in 
Staatsblad, 5 september 1969, van 
kracht op 15 december 1969. 
'^ F.S.J.G. Hermse, Duitse post
dienst blikt teru^ op turbulent 1993 in 
Philatelie 3-1994, pagina's 222 en 
223. 



Naast Nederland (**/*/©/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn,Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl. Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica). 
Ik verzorg van deze gebieden mancolijsten en breng af en toe prijslijsten uit. 
Zoekt U 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 l,80nLV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

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

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592350486 
fax: 0592355861 
email |.zinkstok@poveia nl 
http://www.poveia.nl 

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

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkeli|ke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

VeJIingschema 

januari 
mei 
september 

Elk voor en najaar organiseren wi j een vell ing 
met een kwaliteltsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

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

Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

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

InlotmatlB 
BuUenrtaven 5 
NL 52U TP ■ïMerlooBfl 

Tel «31 (073) 612 20 33 
Fax *3i <073) 613 67 39 
Emtil adminO vanlDlivtn ( 

btlitlgd makBlaii taxstt i 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEIIINGEN BV 

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

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 engrosposten 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 ) 'W 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

http://www.poveia.nl
http://www.vanlokven.nl


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

Alderney 
Hulpuerleninfl 
Het tot de Bailiivick of 
Guernsey behorende ei
landje Alderney heeft 
slechts tweeduizend in
woners. Toch bezit het 
een klein ziekenhuis en 
diverse hulpdiensten. In 
een op 17 oktober ver
schenen grootformaat 
postzegelboekje worden 
de geschiedenis ervan en 
de huidige voorzieningen 
uit de doeken gedaan. 
Het boekje bevat viermaal 
zes postzegels met af
beeldingen van een am
bulance in actie (22 p.), 
bemanning van ambulan
ce (27 p.), patiënt op 

de zegels vermelden geen 
waarde, maar hebben de 
aanduiding prior (49 c) . 

Canada 
Werkuan oorspronkelijke 
beujoners 
De Canadese post gaf op 
4 november drie kerstze
gels uit met werk van au
tochtone kunstenaars. 
Afgebeeld zijn Genesis 
(48 c , binnenlandse 
post) van Daphne Odjig 
(dochter van een Potawa
tomi vader en een Engel
se moeder), Winterrrcis 
(65 c , post naar de Ver
enigde Staten) van Cecil 
Youngfox (zoon van ou
ders uit Ojibwa en Metis) 

Medische hulpdiensten op Alderney. 

vliegveld (36 p.), vlieg
tuig (40 p.), reddings
boot (45 p.) en reddings
boot op volle zee (65 p.). 

Filatelie op 
Internet: 

www, 
www, 
www, 
www, 
www, 
www, 
www, 
www, 
www, 
WW\¥ 

filatelie.ws 
filatelie.ws 
filatelie.ws 
filatelie.ws 
filatelie.ws 
filatelie.ws 
filatelie.ws 
filatelie.ws 
filatelie.ws 

België 
Crocus uernus 
De Belgische post heeft 
het maar moeilijk met het 
in het juiste seizoen 
plaatsen van bloemen. 
Kwam men in december 
2001 met tulpen en nar
cissen in boekjes, nu ver
scheen op 4 november 
een zelfklevend boekje 
met tien krokussen. Maar 
och, misschien moeten 
we het zien als een moed
gevende prelude. Enfin, 

NOÉL ! 

De drie zegels uit de Canadese 
kerstbockjes. 

en Maria en het Kind 
(125 c , tarief voor over
zee), een ivoren plastiek 
van Irene Katak Anguti
taq. Ze was afkomstig uit 
Utkusikhalik (Black R.o
ver). 
De drie zegels zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar: 
tienmaal 48 c , zesmaal 
65 c. en zesmaal 125 c. 

Finland 
Cartoons 
Zes eersteklas postzegels 
(60 c.) met plaatjes uit de 
populaire Finse stripserie 
Vüuija Wanner vormen de 
inhoud van een op 
15 januari te verschijnen 
postzegelboekje. Het is 
voor het eerst dat de teke
naar Jussi 'Juba' Tuomola 
zich waagt aan het ont
werpen van postzegels. 
De plaatjes zijn speciaal 
voor deze zegels gete
kend. 
Later in 2003, op 10 sep
tember, komt er nog een 
tweede boekje. Het zet 
een aantal Finse mece

CuMtde 10 bratKspMie 10.46 €avec 
imppUmcin <k O 00 e >■ prafii de li 

CRtMXROUOE FtUN^MSC 

MMSTEjr

Op het kajtje van het Franse boek
je staat een fragment van het dut
tende Kind met zijn Moeder. 

De kleurige zegels uit het Fmse boekje met cartoons. 

nassen in het zonnetje: 
een achttal begunstigers 
van kunst en wetenschap 
vindt een plaats op zes 
zegels. 

Frankrijk 
Het dagelijkse leven 
Voor de derde maal dit 
jaar kreeg het Franse 
boekje met tien Marian
nezegels een nieuw kaft
je. Thema is dit keer het 
dagelijkse leven. 

Rode Kruisboekje 
Het Franse Rode Kruis
boekje van dit jaar bevat 
tien postzegels van 
€0.46+0.09 met een af
beelding van Maria met 
het Kind van de Italiaanse 
schilder Giovanni Battis
ta Salvi (zeventiende 
eeuw). Het desbetreffen
de schilderij hangt in het 
Parijse Louvre. Uitgifte
datum van het boekje was 
7 november. 

De beste ujensen 
Tien zegels van €0.46 
met de beste wensen vor
men de inhoud van een 
op 8 november versche
nen eindejaarsboekje. 

Kajtjc van het Franse oudejaars
boekje, 

GrootBrittannië 
Tiuee kerstboekjes 
Net als vorig jaar heeft de 
Britse post  op 5 novem
ber  een tweetal tot 
boekjes te vouwen velle
tjes met kerstzegels uit
gegeven. Voor de inhoud 
van de boekjes worden de 
twee laagste waarden van 
de kerstserie gebruikt. 
De serie toont de ook hier 

bekende 'kerstflora'. Het 
ene boekje bevat twaalf 
eersteklas zegels (27 p., 
afbeelding van hulst), het 
andere twintig tweede
klas zegels (19 p., kruis 
van sparrentakken). 

Het Britse kerstboekje mettuiaalf 
eersteklas zegels. Het andere boek
je heeft een blauuje kajt. 

Ierland 
Automaatboekje 
Meldde ik eerder dat Ier
land op 6 augustus een 
automaatboekje met de 
permanente vogelserie 
van €2.00 uitgaf nu blijkt 
dat op dezelfde datum 
ook zo'n boekje met tien
maal 41 c. is verschenen. 
Op tal van plaatsen in Ier
land zijn nog boekjes
automaten te vinden. 

Jersey 
Geschiedenis uan de 
luchtvaart 
Er is wat aanvullende in
formatie over het groot
formaat boekje dat Jersey 
op 21 januari zal uitge
ven. De zes zegels beel
den juist die toestellen af 
die in de twintigste eeuw 
ook op dit eiland actief 
waren: een SanchezBesa 
watervliegtuig (23 p.), 
een Supermanne S. 6B 
(29 p.), een De Hauilland 
DH84 Dragon (38 p.), een 
De Hauilland DH8ga Rapide 
(40 p.), een Vickers 701 
Viscount (47 p.), een BAG 
Oneeleven (69 p.) en een 
JCH Ellehammer's 'Biplane' 
uit 1906 (£ 2.). Elleham
mer was de eerste Euro
peaan die een vliegtuig 
bestuurde. 
Het boekje bevat driemaal 
de zes zegels en éénmaal 
het velletje van £2.. 

Kazakstan 
Vogels 
In een gezamenlijke uit
gifte met Rusland ver
scheen in Kazakstan op 
29 augustus een boekje 
met twee postzegels van 
15 en 10 t. waarop de 
Jufferkraan (kraanvogel 
die broedt in het gebied 
tussen ZuidoostEuropa 
en MiddenAzië) en de 
Grote zwartkopmeeuw 
staan afgebeeld. 
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Ee'n uan de eerste boekjes diejersey Ket komend jaar zal uitgeven 

Kaspische Zee - Zuiarte Zee 
Samen met Oekraïne gaf 
Kazakhstan op 6 septem
ber twee zegels uit met 
een afbeelding van de 
Kaspische Zeehond 
(komt alleen voor in de 
Kaspische Zee en kan tot 
go kilo wegen) en van de 
Zwarte Zee Beluga (grote 
steur, meet tot 5 meter en 
weegt soms 1000 kilo). 

Taraz, 2ooojaar 
Het derde boekje in korte 
tijd besteedt aandacht aan 
Taraz één van de oudste 
steden van Kazakhstan. 
Taraz komt als stad van 
kooplieden al voor in ge
schriften uit de oudheid. In 
de negende en tiende eeuw 
was de stad een belangrijke 
plaats in de zijderoute. De 
stad raakte later in verval, 
werd verwoest, maar ze is 
inmiddels weer in haar 
oude glorie hersteld. 
Het boekje bevat een mi
nivelletje met één zegel 
van 70 t. 

Moldavië 
Conferentie 
Naar aanleiding van een 
in Moldavië gehouden 
conferentie van de Ge
meenschap van Onafhan
kelijke Staten kwam het 
land op 6 oktober met 
twee bijzondere zegels. 
In een oplage van i.ooo 
stuks zijn er bij deze ge
legenheid ook boekjes 
met de beide waarden 
vervaardigd. 

Internationaal Wijn/eest 
De wijnbouw is geen on
belangrijke bron van in
komsten in Moldavië. Ter 
gelegenheid van de wijn
feesten verscheen op 11 
oktober een serie van vijf 
zegels, die ook verkrijg
baar zijn in een boekje. 
Bij beide boekjes bevin
den de zegels zich overi
gens in klemstroken. Het 
is daarom beter ze souve
nirboekjes te noemen. 

Nieuw-Zeeland 
Kerstmis 
De kerstserie verscheen 
al eerder, maar op 6 no

vember kwam in Nieuw-
Zeeland ook het jaarlijkse 
kerstboekje aan de loket
ten. Het bevat tien post
zegels van 40 c. waarop 
de kerk van St. Weren-
fried staat afgebeeld. Dit 
kerkje werd gebouwd in 
1889. De kerk is te vinden 
in het dorpje Waihi aan 
de oever van het Taupo 
Meer. 

Oekraïne 
Zwarte Zee - Kaspische Zee 
Oekraïne gaf op 6 sep
tember, samen met Ka
zakstan, een boekje uit 
dat als thema de bescher
ming van de natuurlijke 
omgeving van bedreigde 
diersoorten heeft. Het 
gaat daarbij om de Zwar
te Zee Beluga (Oekraïne), 
een van de grootste vis
soorten in het gebied, en 
de Kaspische Zeehond 
(Kazakstan), het enige 
zeezoogdier in dit water. 
Het Oekraïense boekje 
bevat acht zegels van 
75 r. (viermaal Beluga en 
viermaal Zeehond) en is 
gedrukt in een oplage 
van 7.000 boekjes. 

Rusland 
Vogels 
In een gezamenlijke uit
gifte met de republiek 
Kazakhstan kwam Rus
land op 29 augustus met 
twee postzegels van 
2.50 r. waarop een kraan
vogel en een meeuw (zie 
beschrijving bij Kazakh
stan) staan afgebeeld. De 
twee zegels zijn ook ver
krijgbaar in een postze
gelboekje. 

Voikstelimfl 
Op 17 september volgde 
een boekje met acht ze
gels van 3.00 r. die de aan
dacht vestigen op de volk
stelling die van 9 tot 16 
oktober zou plaatsvinden. 
Noviteit is dat de zegels 
dit keer zelfklevend zijn. 
Het boekje zou ook in een 
aanzienlijk grotere hoe
veelheid dan normaal 
(i.ooo tot 2.000 exempla
ren) in omloop zijn ge
bracht. 

Verenigde Staten 
Sneeuwpop 
Behalve het kerstboekje 
met Jan Gossaerts 'Moe
der met Kind' (zie no
vembernummer) blijkt er 
nóg een boekje met ein-
dejaarszegels verschenen 
te zijn. Ook eerder had 
Amerika vaak twee soor
ten kerstzegels: één met 
een traditioneel religieus 
motief en één met een 
meer eigentijds ofwel 
profaan motief De 
sneeuwpop van dit jaar is 
daar een duidelijk voor
beeld van. Deze zegel van 
^y cent verscheen op 28 
oktober in diverse uitvoe
ringen, waaronder een 
tweezijdig bedrukt boek
je en een automaatboek
je. Beide met twintig ze
gels. 

gen zijn ontleend aan de 
tekenfilm over de kerst
avond van Karl-Bertil 
jonsson, een sprookje dat 
al sinds 1975 jaarlijks op 
de Zweedse televisie 
wordt uitgezonden. 
De jaarlijkse kerstzegels 
voor post naar het bui
tenland bevatten roman
tische plaatjes van 
Zweedse kerken in kerst-
tooi, met onder meer de 
beroemde houten kerk 
van Kiruna. 
Van het kerstverhaal zijn 
vier zegels te vinden in 
een tien waarden tellend 
boekje (Julpost 2002); het 
kerkenboekje heeft twee
maal vier zegels van 8 k. 

Zwitserland 
Groeten uit Zwitserland 
Twee nieuwe Zwitserse 

Het kiuartet koele mannen uan de Amerikaanse post 

Wit-Rusland 
Ecotoerisme 
Ter gelegenheid van het 
Internationale Ecotoeris-
mejaar gaf de post van 
Wit-Rusland op 10 sep
tember een postzegel
boekje uit met vier post
zegels van 300 r., waarop 
een mooi plaatje van het 
merengebied van Braslav 
staat afgebeeld. Het vel
letje bevat tevens vier vig
netten met een topografi
sche kaart van het be
treffende gebied. 

Zweden 
Tujee kerstboekjes 
De populaire Karl-Bertil 
Jonsson, het jongetje dat 
van de rijken neemt en 
aan de armen geeft, ac
teert op de kerstzegels 
die de Zweedse post dit 
jaar uitgaf. De afbeeldin-

permanente zegels - ver
schenen op ig november 
- moeten de vakantie
groeten aan de thuisblij
vers nog vreugdevoller 
maken. De beide zegels 
met de aanduidingen 
Cards Europe en Cards 
Worldwide hebben geen 
waardeaanduiding en 
zijn uitsluitend bestemd 
voor de frankering van 
ansichtkaarten met een 
buitenlandse bestem
ming. Er mogen geen an
dere zegels bijgeplakt 
worden en brieven met 
deze zegels worden als 
niet gefrankeerd behan
deld. 
Op de zegel staat in een 
gouden bloem met een 
Zwitsers kruis, bekend 
van het nationale toeris
tenbureau. Die zegels 
(blauw voor kaarten in 

Europa en rood voor bui
ten Europa) hebben ook 
de aanduiding Priority en 
worden verkocht in boek
jes van zes stuks. Ze zijn 
zelfldevend. Drukker is 
Joh. Enschedé. Ze worden 
niet alleen op het post
kantoor verkocht, maar 
ook bij kiosken, souvenir
winkels en hotels. 
De boekjes kosten 7.20 
en 10.00 f Los zijn de ze
gels uit de boekjes duur
der: 1.30 en 1.80 f 

Zwitserse boekje, speciaal uoor 
buitenlandse toeristen 

Rozen met een luchtje 
De Zwitserse Pro 

Juuentute-stichting be
staat dit jaar negentig 
jaar. Net als bij eerdere 
verjaardagen (1972,1977 
en ig82) viert de stich
ting dit met de uitgifte 
van een serie postzegels 
met afbeeldingen van ro
zen. Omdat Zwitserland 
kennelijk met alle novi
teiten wil meedoen, rui
ken de rozen ook naar ro
zen! 
Er verscheen - ook op ig 
november - verder een 
postzegelboekje met zes
maal 70+35 r. (rode roos, 
Ingrid Bergman) en vier
maal 90+45 r. (oranje
kleurige roos, Belle vau-
doise). De prijs van het 
boekje is 12.70 f, inclu
sief i.00 f. vervaardi-
gingskosten. 

Het ucrjaardagsboekje uan het 
Zuntserse Pro Juuentute 



LICHTER DAN LUCHT-YLUCHTEN: DE 
BEGINJAREN VAN DE BALLONPOST 

7. 'Poste de Paris': Merselo in plaats van Marseille 
D O O R J U L I A N V A N B E V E R E N , R E D G R A V E ( G R O O T - B R I T T A N N I E ) 

In den beginne... ontwierp de 
mens een vervoermiddel dat 
'lichter dan lucht' was, met als 
doel aan de aardse zwaarte
kracht te ontsnappen. In de 
achttiende eeuw ging men over
al in Europa aan de slag met 
enorme gaszakken. Dat leverde 
soms prachtige creaties op, zo
als de schitterende ballon van 
Vincenzo Lunardi {aßeelding i), 
die als een van de eersten bo
ven de Britse stranden vloog. 
Of het vrij ongewone ontwerp 
van de Fransman Eugene God-
dard, die met een uit vijf ballons 
samengesteld vaartuig wist te 
bewijzen dat er op deze manier 
werkelijk gevlogen kon worden 
{afbeelding 2). 
Voordat de gebroeders Wilbur 
en Orville Wright de wereld in 
het jaar 1903 voor het eerst lie
ten zie hoe je gecontroleerd, ge
motoriseerd en gedurende lan
gere tijd m de lucht kon blijven 
door de stand van de vliegtuig-

Volgend jaar wordt het eeuwfeest gevierd van de vlucht 

die de gebroeders Wright in Kitty Hawl( voltooiden. We 

zouden het in ons 'supersonische tijdperk' bijna vergeten, 

maar het gecontroleerd en gemotoriseerd vliegen met 

toestellen die 'zwaarder dan lucht' zijn is inderdaad nog 

geen honderd jaar oud. Julian van Beveren wijst er in de 

nu volgende bijdrage op dat de Wrights en vele anderen 

schatplichtig zijn aan de ballonvaart en gebruikt de 

vluchten tijdens het beleg van Parijs als aanleiding. 

vleugels aan te passen, was er 
maar één manier om van de 
grond los te komen: met een 
heleboel hete lucht of gas! 

Dappere Fransen 
Als we de verrichtingen van de 
luchtvaartpioniers beperken tot 

hun belang voor de aerofllatelie, 
dan kunnen we niet om de dap
pere Fransen heen die ten tijde 
van het Beleg van Parijs, tussen 
i8 september 1870 en eind ja
nuari 1871, met hun ballons het 
luchtruim kozen. De poststuk
ken die op hun vluchten mee

gingen zijn tegenwoordig ui
terst gezocht; ze werden en 
worden beschouwd als het be
ginpunt van de 'echte' lucht
post. En het zijn ook werkelijk 
schitterende stukken. 
Toen op 17 september 1870 een 
bijeenkomst werd belegd waar
aan zowel werd deelgenomen 
door dappere ballonvaarders 
als door de algemeen directeur 
van de Parijse posterijen, een 
zekere Monsieur Rampout-Le-
chin, was de situatie nijpend. 
De aanwezigen waren vastbe
sloten om hun stad aan de 
wurggreep te laten ontsnappen 
waarin ze zich bevond en die te 
wijten was aan een omsingeling 
door de Pruisische troepen, 
met als gevolg dat de verbindin
gen met de rest van Frankrijk 
compleet verbroken waren. Tij
dens deze vergadering werd de 
historische beslissing genomen 
om de vervloekte belegering te 
breken en wel door de lucht in 

Afbeelding i - Vmcenzo Lunardi tijdens een ballonuaart in zijn gondel (1785) Lunardi was m 1874 de Afbeelding 2 - De grote Franse ballonuaarder Eugene Godard uias de bedenker en bouuier van deze nogal 
eerste ballonuaarder die in Groot-Britfannie lange-afstondsulucKten ouer Engeland en Schotland maakte tijpisch geconstrueerde ballon, die hij onder meer in 1850 op de Parijse renbaan demonstreerde 



te gaan: er zouden ballons w/or
den gebruikt om post te vervoe
ren en ook kranten, autoriteiten 
en de officiële stukken die de 
laatsten bij zich hadden. 

Haken en ogen 
Gemeten naar welke standaard 

AJbeeidinc] 3 - DeJotocjraaj-aeronautfelixTour-
nachon (bekend als 'Nadar'), maker yan de eerste 
luchtfoto's yan Parijs, op een tjeenscèneerde Joto 
die hem 'in zijn element' ballon) toont 

dan ook ging het om een om
vangrijke operatie waaraan veel 
organisatorische haken en ogen 
zaten. Desondanks konden de 
Parijzenaars al op 23 september 
1870 uitlopen om de allereerste 
ballon, de Neptune, om acht 
uur 's morgens op de Place 
Saint-Pierre het luchtruim te 
zien kiezen. Er werd begonnen 
aan een vlucht die was georga
niseerd door de beroemde aero
naut, Nadar ((j/beeW/ngj), en 
die onder leiding stond van de 
al even bekende piloot en bal
lonbouwer Duruof. Het te hoop 
gelopen volk zag het luchtschip 
statig opstijgen met aan boord 
een kostbare en vooral belang
rijke lading, bestaande uit een 
aantal documenten en zo'n 125 
kilo post (aftieelding4). Duruof 
vloog met zijn ballon over Ver
sailles, waar de vijand een 
hoofdkwartier had ingericht. De 
Pruisische artillerie probeerde 
de ballon nog te raken, maar te
vergeefs: tegen elf uur diezelfde 
ochtend landde het vaartuig vei
lig in Craconville, negentien mijl 
van Parijs. Naar verluidt zorgde 
de operatie ervoor dat Bis-
marcks bloeddruk aanzienlijk 
werd verhoogd. 

Adempauze 
Verzamelaars van ballonpost
stukken zullen weten dat er na 
de vierde vlucht, die van de Ce-
leste op 30 september 1870, 
sprake was van een adempau
ze. De verklaring hiervoor was 
uiterst simpel: de Parijzenaars 
waren gewoonweg door hun 
voorraad bruikbare ballons 
heen. Maar daar werd iets aan 
gedaan, want de autoriteiten 
gaven opdracht om met de 
grootst mogelijke spoed nieuwe 
mchtvaartuigen te bouwen. En 

Afbeelding 4 - Foto van de 'Neptune', de ballon uan de bekende piloot en ballonbouiuer Duruof Het uaar-
tui,g uierd aanuankelijk^ebruikt als obseniatiebailon, ,gestationeerd op de Place Samt Pierre op Montmartre, 
maar zou later, tijdens het belet) uan Parijs, de Franse hoofdstad uerlaten Let op de van degasfabnek af
komstige leidmc) (links uan de ballon) die naar de de 'Neptune' loopt. 

omdat de spoorwegstations 
toch niet in gebruik waren - de 
treinen konden immers Parijs 
niet uit - werden twee van deze 
gebouwen voor dat doel ge
bruikt. 
De eerste van deze 'stations
werkplaatsen' werd opgezet in 
het Care d'Orléans; Eugene en 
Jules Codard hadden hier de lei
ding {ajbeeld'mg ^). Later ging 
men ook aan de slag in het 
Care du Nord, waar de produc
tie onder de directie stond van 
Gabriel Yon en Camille Dartois. 
Voor de voortvarendheid waar
mee men vervolgens aan het 
werk ging mogen we best be
wondering hebben. Door dag 
en nacht te werken duurde het 
slechts een week voordat de 
ballonproductie goed op gang 

kwam. In oktober 1870 konden 
dankzij die harde arbeid weer 
vijftien nieuwe ballonvluchten 
worden gehouden, waarvan er 
slechts een, die met de Mont-
golfier, onsuccesvol verliep 
doordat de ballon, die ergens in 
de Elzas terecht kwam, in han
den van de vijand viel. 

Explosief gas 
De vertrekpunten voor deze al
lereerste luchtpostvluchten - de 
stukken waren voorzien van de 
aanduiding par Ballon Monte -
lagen in acht verschillende Pa
rijse districten en bevonden 
zich allemaal in de buurt van 
gasfabrieken. Dat moest ook 
wel, want de ballons werden ge
vuld met het hoogst explosieve 
kolengas dat deze fabrieken 

konden leveren. De piloten van 
de ballons slaagden er in om 
bijna elf ton aan post, kranten 
en officiële stukken de beleger
de stad uit te krijgen. In totaal 
gingen in de belegeringsperio-
de maar liefst 2.5 miljoen brie
ven Parijs uit, welk aantal nog 
eens werd vergroot doordat er 
inmiddels ook gebruik werd ge
maakt van een recente uitvin
ding - de microfotografie - en 
van postduiven. In de vieren-
eenhalve maand die het Beleg 
van Parijs duurde werden 238 
menselijke passagiers vervoerd 
(inclusief de balloncomman
danten) en daarnaast ook nog 
eens 361 postduiven en - laten 
we ze vooral niet vergeten - zes 
honden! Als we er bij stilstaan 
dat van de 65 bemande vluch
ten (waarvan er 54 post vervoer
den) er slechts zeven verkeerd 
terecht kwamen, namelijk vijf 
die in vijandelijke handen vielen 
en twee die in zee belandden 
(de Richard Wallace, die op 27 
januari 1871 was opgestegen en 
geheel verging en deJacquard, 
die op 28 november 1870 ver
trok, bij Falmouth te water ging, 
maar waarvan de post nog ge
borgen kon worden), dan moe
ten we groot ontzag hebben 
voor de ondernemingszin, vak
kennis en vooral moed van de 
piloten. 

De Pruisen slaan terug 
Verzamelaars van de beroemde 
poststukken die deze vluchten 
opleverden weten ongetwijfeld 
dat nog een tweede 'vluchtpau-
ze' optrad, namelijk onmiddel
lijk na 12 november 1870. De re
den van deze onderbreking was 
dat in betrekkelijk korte tijd 
twee ballons in handen van de 
Pruisen waren gevallen. Het 
ging om de Galilee (die op 4 no
vember in Fresnay-Chartres 
landde) en de Daguerre (die op 
12 november in Jossigny aan de 

Afbeelding 5 - De bouu) uan de Parijse postballons ('Ballons montes') u;erd onder meer uitcjeuoerd in een yoormalicj treinstation, het Gare d'Orle'ans, waar een 
uierkplaats ujasgeuesty d die uierd geleid door de gebroeders Eugene en Jules Godard 



grond werd gezet). Al gauw 
werd duidelijk hoe de Pruisen 
de twee ballons te pakken had
den gekregen. De vluchten wer
den bij daglicht uitgevoerd, zo
dat het voor de vijand niet zo 
moeilijk was om - zodra ze een 
ballon in het vizier kregen - er 
de cavallerie op af te sturen. De 
ruiters volgden de ballons op 
hun tocht en sloegen toe zodra 
ze geland waren. De Parijse 
overheid nam daarop een voor 
de hand liggend besluit: vanaf 
i6 november werden alle vluch
ten 's nachts gehouden. Men 
steeg een aantal uren voor het 
ochtendgloren op, zodat het 
licht werd tegen de tijd dat de 
ballons min of meer op de 
plaats van hun bestemming wa
ren aangekomen. De omstan
digheden waren gelukkig gun
stig, want omdat het winter was 
waren de dagen kort en de 
nachten lang. 

Net op tijd geland 
Afbeelding 6 toont een gevlogen 
couvert van een ballon met de 
toepasselijke naam Poste de Pa
ris. Het gaat om een brief die op 
16 januari 1871 werd geschreven 
en op dezelfde dag par Ballon 
Monte werd vervoerd. Er werd 
in Parijs een rond datumstem
pel geplaatst. De briefis gericht 
aan Mde. Beisson, 32 Bd 
Longchamps in Marseille. De 
ballon waarmee het couvert 
werd vervoerd raakte echter 
nogal uit de koers: hij landde in 
het zuidoosten van Holland. 
De bewuste ballon steeg op 18 
januari in alle vroegte op - om 
drie uur om precies te zijn - en 
verdween in een bitter koude, 
pikdonkere nacht. Na een uur 
of zeven door een flinke bries te 
zijn voortgestuwd begonnen de 
piloot, Edmond Turbiaux, en 
ziin twee passagiers, genaamd 
Clairay en Cavailhon, zich zor

gen te maken. Als ze in noord
oostelijke richting bleven door
vliegen liepen ze de kans een 
van de vele onvrijwillige gasten 
van l-lerr Bismarck te worden. 
Ze besloten daarom de ballon 
aan de grond te zetten, een ver
antwoord besluit dat nog net op 
tijd werd genomen, want de 
Poste de Paris landde in het 
dorpje Merselo, ten westen van 
Venray en dus echt niet zo ver 
van de grens met de HeimaÜ 
Bij deze door de Franse rege
ring van dat moment georgani
seerde vlucht ging het om een 
van de latere expedities. Toen 
op 28 januari 1871 de laatste 
ballon Parijs verliet was de wa
penstilstand een feit; aan boord 
bevond zich slechts twintig kilo 
post. Het betrof de General 
Combronne, die in Sougé Ie Ca-
nelon - Mayenne landde, een 
dag nadat de Richard Wallace 
hoogst ongelukkig aan zijn eind 

kwam door in de Atlantische 
Oceaan te storten, om precies 
te zijn in de baai van Arcachon 
bij La Rochelle. 

Merselo revisited 
Terug naar de vlucht van de 
zestiende januari 1871, die van 
de Poste de Paris. Dat deze bal
lon zijn 'vlucht door de derde 
dimensie' (een term die Jan 
Boesman in zijn definitie van de 
aerofilatelie gebruikt) met aan 
boord een niet zo omvangrijke, 
maar kostbare lading (zo'n ze
ventig kilo post) succesvol af
rondde wordt aangetoond door 
het aankomststempel Marseille. 
Dat stempel werd geplaatst on
der het cirkelvormige vertrek-
stempel van Parijs, waarmee de 
lichtblauwe Cérèszegel van 20 
centimes werd ontwaard. 
Over de vraag hoe belangrijk de 
rol is die de luchtpostfilatelie in 
de afgelopen eeuw heeft ge
speeld woedt momenteefeen 
heftige discussie. Organisaties 
als de FIP en de Royal Philatelie 
Society (Londen) behoren de 
eersten te zijn die het belang er
van inzien, maar deze instellin
gen schijnen jammer genoeg 
niet te willen erkennen dat er 
een wezenlijk verschil bestaat 
tussen postgeschiedenis ener
zijds en de aerofilatelistische 
postgeschiedenis - met ziin tal
loze verdragen - anderzijds. 
Dat is gelukkig wel anders in 
Merselo bij Venray, waar een in 
1900 onthuld monument de be
langrijke gebeurtenis van i6 ja
nuari 1871 herdenkt. Ongeveer 
een eeuw nadat de Poste de Pa
ris nabij Venray neerstreek her
dacht de Haagsche Ballon Club 
de gebeurtenis met een specia
le ballonvlucht; de ballonvaar-
ders jan en Nini Boesman en C. 
de Vos Klootwijk probeerden 
hun ballons toen zo dicht mo
gelijk bij de oorspronkelijke lan-
dingsplek neer te zetten. Ze 
werden daarbij geholpen door 
de dorpelingen, die de uitge
worpen touwen vastklampten 
alsof hun leven er vanaf hing, 
zodat ze - zonder dat ze zich 
daarvan bewust waren - een 
soort heropvoering gaven van 
wat zich een eeuw tevoren op 
diezelfde plek had afgespeeld. 
Ik geef toe: de Engelsen eten 
hun fish and chips meestal uit 
een oude krant. Daarmee valt te 
leven. Maar wat er een aantal ja
ren geleden gebeurde gaat wer
kelijk te ver, zeker voor lucht
postverzamelaars. Toen wer
den, zo willen hardnekkige ge
ruchten, in Parijs kranten die 
met een van de ballons waren 
vervoerd gebruikt om er vis in 
te verpakken. C'est la viel 

Literatuur: 
Balloon Post of the Sie^e qfParis 1870-1871 
door Louis A. Chaint ier . 
Catalogue des AeVogrammEs de Monde Entter 
d o o r Frank Muller. 
Illustrated Catalogue oJAir Mails d o o r 
A. Phillips. 

Afbeelding 5 - Poststuk (open^euouwen), verzonden op 16 januari 1871 en vervoerd met de bollon 'Poste de Pans' De brief ujasgencht aan Mdc. Bcisson, uioncnde 
52 Boulevard Longchamps m Marseille De ballon raoirtc echter nogal uit de koers hij landde bij Merselo, m het zuidoosten van Nederland 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriel< wordt ge
sproken van ajbeeldmg meUmg 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

AZERBEIDZJAN 
i89 'o2. Bezoek paus Johan
nes Paulus II. 
Blok 1500 m. Paus en presi
dent Azerbeidzjan met vlag
gen, op rand gezicht op 
Bakoe. 
i89 'o2. Tachtigste verjaar
dag Rauf Gadjiyev. 
5000 m. Portret componist. 
i89 'o2. Zeventig jaar tele
graafdienst Bakoe. 
3000 m. Beeldmerk, hoofd
kantoor en seintoestel. 

i89 '02. Jeugdkampioen
schap schaken. 
Velletje met viermaal 1500 m. 
(doorlopend beeld). Om
muurde plaats (schaakbord) 
met zicht op Bakoe en beeld
merk en resp. ohfant en twee 
mannen met zwaarden en 
pionnen, twee ruiters en 
pion, twee olifanten en pion, 
toren en paard met gevallen 
man en pion. 

s i89 'o2. Vrijheid voor ieder
^ een, 11 september 2001. 
^ 1500 m. Vlaggen Azerbeidz
° jan en Verenigde Staten, 
^ Twin Towers in brand, vuist 
™ als wereldbol. Velletje met 
< drie zegels, op rand zicht op 
:Z New York voor tragedie. 

972 BELGIË 
4 i i  '02 . Prinses Elisabeth ja

rig

€ 0.49, 0.5g; blok € 0.84. 
Resp. prinses Elisabeth, prin
ses met ouders; prinses op 
rand ouders. 

4i i  '02. Frankeerzegels ko
ning Albert II (type MVTM). 
€ 0.07, 0.4g, 0.5g, 0.79. Por
tret koning met bril en 'prior' 
(€ 0.59 zonder 'prior '). 
4i i  'o2. Bloem. 
Zonder waardeaanduiding 
(€ 0.49). Crocus en 'prior'. In 
boekje met tien en doosje met 
honderd zegels. 

4i i  'o2. Frankeerzegels, vo
gels. 
€ 0.41, 0.57, 0.70,1. , 2., 5.. 
Resp. Streptopelia decaocto, 
Chlidonias niger, Tringa to
tanus, Oenanthe oenanthe, 
Charadrius hiaticula, Philo
machus pugnax (Turkse tor
tel, zwarte stern, tureluur, ta
puit, bontbekplevier, kemp
haan). 
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4ii'o2. Rouwzegel. 
€ 0.49. Beeldmerk post en 
uitgiftejaar. 

BULGARIJE 
i28'o2. Frankeerzegels, Pe
ter Kushlev. 
0.06,0.12, 0.36, 0.44 L. 
Houtsnijwerk, resp. konijn, 
stel herten, zangvogel, wild 
zwijn. 

CYPRUS 
2iii'o2. Kerst 2002, muur
schildering in kerk te Pale
chori (op lijst werelderfgoed 
Unesco*). 
13, 25, 30 c. Resp. Kindjele
zus in bad, engelen, geboorte 
Christus (lezus in kribbe, 
Maria, Jozef, badjezus, scha
pen, drie wijzen, herder, drie 
engelen); 13 en 25 c. details 
30 c. 

€ 0.51+0.26, 0.56+0.26 (toe
slagvoor 'Bundesarbeitsge
meinschaft der freien Wohl
fahrtspflege e.V.'). Details uit 
schilderijen Rogier van der 
Weyden (ca. 13991464), 
resp. aartsengel Gabriel uit 
'Aankondiging aan JVlaria', 
Heilige Familie uit 'Het Reta
bel van O.L.Vrouw'. 

7ii'o2. Vijftig jaar centrale 
voor politieke vorming. 
€ 0.56. Ontwerp met pijlen in 
Duitse kleuren. 
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Outschlatid 

Muster 

7ii 'o2. Vijfbg jaar Duitse te
levisie. 
€ 0.56. Klok en oog in beeld
lijnen. 

DUITSLAND 
7i i  'o2. Kerst 2002. 

, ! 56 Mustar 

ESTLAND 
i io 'o2. Folklorekostuums. 
4.40, 5.50 kr. Kleding mid
den igde eeuw, resp. meisje 
en getrouwde vrouw Kolga
Jaani, jongen en meisje 
SuureJaani. 

FRANKRIJK 
28io'02. Dertig jaar sinds 
eerste vlucht Airbus A 300. 
€ 3.. Vliegtuig halfop 
startbaan, halfin luchten 
jaartallen. Ookvelletje met tien 
zegels. 

ËÜ 
\M-

i2ii'o2. Serie Europese 
hoofdsteden, Rome. 
Velletje met viermaal € 0.46. 
Trevifontein, Colosseum, ba
siliek St.Pieter, kerk 'Santa 
Trinita del Monti'; op rand 
OnzeLieveVrouwekerk Lo
rette, zuil van Trajanus, 'Boc
ca della Verita', Moorse fon
tein. 

i2ii'o2. Rode Kruiszegel, 
eindejaarsfeesten, toeslagze
gel. 
€ 0.46+0.09 in boekje van 
tien. 'Kindje lezus in slaap' 
van Giovanni Battista Salvi 
(16091685). 

i2ii'o2. Kinetische kunst. 
€ 0.75. 'Sphere Concorde' 
van lesus Rafael Soto (1923) 
Venezolaans beeldend kun
stenaar wonend in Parijs. 

i2ii'02. Onderneming. 
€ 0.46. Printkaart met 
wereldbol. 

i2ii'o2. Beste wensen. 
€ 0.46. Huisje in sneeuwland
schap. Postzegelboekje. 

GIBRALTAR 
Oktober '02. Achttiende ver
jaardag prins Harry. 
30,42, 54, 66 p. Portretten 
prins Harry op verschillende 
leeftijden; velletjes met vier
maal dezelfde zegel en grote 
foto op rand. 

GRIEKENLAND 
266'02. Scouting. 
Vier zegels (waardes onbe
kend). Luchtscout en welpen 
planten boom, scouten 
beeldmerk wereldjamboree, 
landschap en twee scouts, 
waterscout en zeilboten. 
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239'o2. De Griekse taal. 
Vier zegels (waardes onbe
kend). Steen met lineair B 
schrift (13de eeuw v.C), 
steen met hieratisch schrift 
(5de eeuw v .C, Acropolis 
Athene), persoon en hand
schrift (memoires van gene
raal Makriyiannis), Byzan
tijns schrift: plaatje en tekst 
uit boek (iide eeuw). 

NILüUiMI 
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30io'o2. Olympische Spe
len Athene 2004. 
Vier zegels; blok (waardes 
onbekend). Viermaal hoofd 
met lauwerkrans en beeld
merk spelen; gebouwen 
Olympische Spelen 1896. 

ioi2 'o2. Aartsbisschoppen 
uit Griekenland. 
Vier zegels (waardes onbe

kend). Aartsbisschop Chry

santhos (19381941), Aarts

bisschop Chrysostomos A 
(i923ig38). Aartsbisschop 
Serafeim (ig74i998). Aarts

bisschop Damaskinos (1941

1949)

GROENLAND 
2iio 'o2. Kerst. 
4.50,4.75 kr. Resp. kinderen 
met kerstboompje op slee en 
iemand met pakjes en lam
pion ook huisjes en kerk, 
mensen met pakjes lopen 



door sneeuw met huisjes. 
Postzegelboekje met zelfkle
vende zegels (primeur 
Groenland). 

2iio'o2. Frankeerzegel, ko
ningin Margrethe II. 
0.50 kr. Portret in Groen
lands nationale kleding. 
2iio'o2. Honderd jaar 
ICES*, onderzoek van de zee 
(gezamenlijke uitgifte met 
Faeröer en Denemarken). 
7., 19. kr. Resp. ijsbergen 
vis (Somniosus microce
phalus), zeeonderzoeksschip 
'Paamiut' en vissen (Sebastes 
mentella). Velletje met beide 
zegels en meer schepen en 
vissen (afgebeeld op zegels 
Faeröer en Denemarken). 

IERLAND 
i7io'o2. Rockmuziek. 
Tweemaal 41 c. (samenhan
gend), tweemaal 57 c. (sa
menhangend). Portretten van 
resp. U2, Phil Lynott, Van 
Morrison, Rory Gallagher. 
Ook viermaal blok € 2., zelf
de afbeeldingen; op rand ver
grote portretten. 

ITALIË 
4io'o2. Eerste postzegel 
Kerkelijke Staat. 
€ 0.41. Afbeelding zegel uit 
1852 (Yvert 6). 

4io'02. Serie schatten uit 
musea en nationale archie
ven, Santa Giuha (museum 
stad Brescia) Museo Nazio
nale Romano  Palazzo Al
temps (Rome). 
Tweemaal € 0.41. Resp. kruis 
van Desiderio, galerij Palazzo 
Altemps en beeldhouwwerk 
')uno Ludovisi' uit collectie 
BoncompagniLudovisi. 
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iiio'02. Frankeerzegels, se
rie 'milieu en de natuur'. 
€ G.23, 0.52, 0.77. Resp. or
chidee, lynx, vliegend hert. 

i6io'02. Wereldvoedseldag. 
€ 0.41. Beeldmerk Italiaanse 
wereldvoedseldag, beeldmer
ken FAO*, IF AD*, WFP*, 
Ipgri* tegen achtergrond wa
ter, teksten 'Water is bron 
van voedsel' 'Italië met Ver
enigde Naties tegen honger 
in de wereld'. 
22io'02. Frankeerzegel, se
rie 'instellingen', staatsbos
beheer. 
€ 0.41. Boswachter met verre
kijker, ruiter, beeldmerk. 

o FOflESTALE DCLtO ST»TO 

«0,41 

'Igl 

25io'o2. Honderdste ge
boortedag don Carlo 
Gnocchi 19021956). 
€ 0.41. Portret Gnocchi om
helsd door een kind, jongetje 
op krukken, priester met 
hoofddeksel Alpenjagers. 

3iio'02. TeleThon 2002, 
strijd tegen spierdystrofie en 
andere genetische ziekten. 
€ 0.41. Beeldmerk TeleThon, 
microscoop, DNAmolecule. 

JERSEY 
2ii'o3. Geschiedenis lucht
vaart, VIII, twintigste eeuw. 
23, 29, 38, 40,47, 68 p.; blok 
£ 2.. Resp. watervliegtuig 
SanchezBesa, supermarine 
S.6B,deHavillandDH84 
Dragon, de Havilland DHSga 
Rapide, Vickers 701 Viscount, 
BAC OneEleven; JCH EUe
hammer's 'Biplane' 1906. 
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i2'03. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Blok £ I.. Ram met das om. 

'oi: resp. vogel, straatmuzi
kant, vlinder op peer, kinde
ren kijken naar sterren, han
den om wereldbol. 

KROATIË 
Afbeelding melding 11/893, 
torens en forten. 

HMÉÉtÉÉÉÉMÉÉÉÉMtÉÉÉ* 

2io'02. Oude Slavische Aca
demie in Krk honderd jaar. 
4. kn. Letterwoord SAK 
(Oude Slavische Academie in 
Krk) in glagolitisch schrift. 

'no godtna stafoslavenske ak.idem p u KtVu 
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JOEGOSLAVIË 
2io'o2. Dag van het kind, 
kindertekeningen (hoe zien 
kinderen postzegels). 
28.70, 50. Ndin. Resp. boot 
in meer met bergen, vogel 
met posttas in snavel. 

Zonder datum. Dag van de 
postzegel, vijftig jaar Ifsda*. 
16. Ndin. Beeldmerk met 
kaart wereld en hardloper 
met vogel en vis. 

i5io'o2. Hulplijn voor mis
bruikte en verwaarloosde 
kinderen. 
2.30 kn. Deel kindergezicht 
en telefoonnummer. 

LETLAND 
i2io'o2. Kerken uit Letland. 
0.70 Lvl. Kerk in Riga. 

LIECHTENSTEIN 
25ii'o2. Kerst 2002. 
0.70,1.20,1.80 F. In Japans 
papier batik resp. op zoek 
naar onderdak, geboorte Je
zus, vlucht naar Egypte. 

Zonder datum. Zevenhon
derdvijftig jaar klooster van 
Moraca bij Kola in Monte
negro. 
16. Ndin. Fresco 'Johannes 
de Doper'. 

Interimbestuur VN in Kosovo. 
25'o2. Frankeerzegels, vre
de in Kosovo. 
€ o.io, 0.15, 0.26, 0.51,1.02. 
Zelfde afbeeldingen 1211

25ii'02. Kunst: uithang
borden bij herbergen. 
1.20,1.80, 3. F. Resp. 'Ade
laar' m Vaduz, 'Engel' in Bal
zers, 'Adelaar' in Bendern. 

LITOUWEN 
5io'o2. Serie postgeschie
denis. 
I. Lt. Landkaart en portret 
Zigmantas Vaza (koning Po
len en groothertog Litouwen, 

stelde structuur en toezicht 
postsysteemin). 

LUXEMBURG 
i9io'o2. De post over vijftig 
jaar, ontwerpwedstrijd voor 
de jeugd (823 jaar) bij hon
derdvijftig jaar Luxemburgse 
postzegel. 
A; € 0.22. Resp. wereldbol 
met brief, mobiele telefoon, 
apenstaartje en satelliet; flat
gebouwen en postbezorgers 
in vliegende bollen. 

: LUXEMBOURG 
' " 
MACEDONIË 
85'o2. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (815 mei). 
3 den. Vlaggen Rode Kruis en 
Rode Halve Maan. 
i6'02. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (week van so
lidariteit 17 juni). 
3 den. Rode Kruis en oog. 

MOLDAVIË 
20g'o2. Paarden. 
40 B., 1.50, 3. L. Resp. 'Vla
dimir', Orlovdraver, Arabier. 

OEKRAÏNE 
5io'o2. Postzegeltentoon
stelling Odessaphil '02. 
45 k. Beeldmerk met trap en 
jaartal 2002. 

9io'o2. Serie regio's, dis
trict Tsjerkasy. 
45 k. Rivier de Dnepr, stand
beeld van Taras Shevchenko 
in Kanev, wapenschild en 
landkaart. 

2iio'o2. Serie regio's, 
Sumy. 
45 k. Kerk, landschap, wa
penschild en landkaart. 
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POLEN 
9io'02. Dag van de post. 
2. ZI. Drie iianden met pen
nen, perforatie alsof vier ze
gels. 
25io'o2. Strijd tegen kan
ker. 
1.10 ZI. Letters Ren Ken roze 
lintje (symbool voor strijd te
gen borstkanker). 

POLS KA 1.10 7j; 

R&K 
25io'o2. Vijftig jaar televisie. 
Velletje met viermaal i. lo Zl. 
Illustratie van populaire tele
visieprogramma's, resp. 'tv
nieuws', 'tvtheater', 'Pegaz' 
(cultuurprogramma), 'Tele
ranek' (kmderprogramma). 
8ii'02. Poolse heiligen. 
Velletje met zesmaal i.io Zl. 
St. Stanislas uit SzcEepanow, 
St. Kazimierz, St. Faustina 
Kowalska, St. Benedictus, St. 
Cyrillus, St. Catherina van 
Siena. 

27ii'o2. Kerst. 
i.io, 2. Zl. Kerstballen. 

EQL^KA 

PORTUGAL 
9io'o2. Hondervijftig jaar 
technisch onderwijs in Portu
gal. 
€ 0.43. Driehoek, tandrad, 
blokschaaf, korenaar, por
tret. 

f l f 

7ii'o2. Werelderfgoed Por
tugal op lijst Unesco*. 
€ 0.28, 0.28, 0.43, 0.43, 0.54, 
0.54, 0.70,0.70; viermaal 
blok« 1.25. Resp. klooster
gang en beeld voormalige 
cisterciënabdij Alcobaca, 
beeld leeuw en plafond vroe
gere hièronymietenklooster 
in Lissabon (Belém), zuilen
gang en kapiteel in Guimara
es, beeldje en wijngaard in 
Alto Douro, ornament en 
wijngaarden langs Douro, 
huizen en beeldengroep in 

Guimaraes, kloostergangen 
en beeld Alcobaca, beeld en 
detail buitenkant hièrony
mietenklooster; detail kerk 
en beeld Guimaraes (op rand 
kerk), druiven en mand wijn
gebied Alto Douro (op rand 
wijngaard), detail abdij Santa 
Maria en beeld (op rand ab
dij), beeld en detail klooster 
in Belém (op rand klooster). 

ROEMENIË 
229'o2. Stoomlocomotie
ven. 
4500, 6500, 7000, iiooo, 
19500, 44500 L.; blok 72500 
L. Loc uit resp. serie 50115 
type E (1930), serie 50025 
type E (1921), serie 230128 
type 2C (1933), serie 764493 
(1956), serie 142072 type iD 2 
(1939), serie 704209 (1909); 
St. E.G. type 52 (1872). 
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iio'o2. Frankeerzegels II, 
de post. 
' 0 0 0 , 1 3 . 0 0 0 , 2 0 . 5 0 0 L. 
Beeldmerk van resp. expedi
tiekantoor, direct marketing, 
priority. 

RUSLAND 
i7g'o2. Russische staat 
rr40 jaar. 
3. r. Monument 'Duizend 
jaar Rusland' uit 1862 in Nov
gorod. 

i79'o2. Volkstelling. 
3., 4. r. (beide met aan
hangsel: volkstelling 916 ok
tober 2002 en motto: vul je 
naam in voor de geschiedenis 
van Rusland). Resp. beeld
merk volkstelling en veel 
mensen, beeldmerk. 

259'o2. Geschiedenis doua
ne. 
Velletje met 2., 3., 5. r. 
Resp. douane en beursge
bouw (gravure i8de eeuw), 
douanebeambten (schilderij 
1830), pakhuis douane in Ka
lanchovsky (steendruk 1850); 
op rand grote zeezeilschepen 
in haven Archangelsk, amb
tenaren Buitenlandse Handel 
en Ministerie Financiën, dou
aneambtenaren botsen met 
smokkelaars. 
4io'02. Slag om Stalingrad 
zestig jaar geleden. 
Blok 10. r. (doorlopend 
beeld). Kaart offensief slag 
om Stalingrad, gedenkteken 
'voor de helden van de slag 
om Stalingrad', overwin
ningsvlag, raketiancering 
'Katyusha', basreliëfHuis 
Pavlov, medaille voor verde
diging Stalingrad. 

i7io'02. Menselijke ogen. 
Velletje met tienmaal 1.50 r. 
Tienmaal ogenpaar met ver
schillende uitdrukking. 

SPANJE 
279'o2. Honderdvijftigste 
geboortedag Antonio Gaudi 
(18521926). 
€ 0.50. Basiliek Sagrada Fa
milia te Barcelona. 
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309'o2. Muziek. 
Achtmaal € 0.25 (in boekje). 
Verschillende snaarinstru
menten en resp. twee man
nen, bloemstuk, vrouw, fruit
mand, bloemstuk en klok, 
man en vrouw, stilleven met 
bloemen en muziekblad, 
vrouw. 
i4io'02. America Upaep*, 
onderwijs en analfabetisme. 
€ 0.75. Legpuzzel met letters. 

25io'o2. Duizendste sterf
dag Almanzor (Mohammed 
ibn Abi Amir, 9381002), 
Moors staatsman in Omajja
denrijk Cordoba. 
€ 0.75. Gezicht en moskee 
van Cordoba. 

TURKIJE 
297'o2. Turkije wint bron
zen medaille bij wereldkam
pioenschap voetbal. 
400.000, 700.000 TL. Resp. 

Turkse vlag en voetbalscène, 
nationale ploeg. 
i69'o2. Treinen. 
500.000+25.000, 
700.000+25.000 TL. Stoom
trein, elektrische trein. 

WITRUSLAND 
2ig'o2. Honderdtwintigste 
geboortedag Jalcub Kolas 
(18821956). 
100 r. Portret dichter. 

ZWITSERLAND 
igii'o2. Pro Juventute toe
slagzegels, rozen. 
70+35,70+35,90+45, 
90+45,130+65 c. (zegels met 
geur, resp. dennennaalden 
en kaneel met kruidnagelen, 
viermaal rozen). Resp. 
Helleborus niger en hulst 
met besjes, 'Ingrid Bergman', 
'Charmian', 'Belle Vaudoise', 
'Frühlingsgold'. 
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i9ii'o2. Kerst 2002. 
90 c. Kerstboomversiering, 
kerkje van karton uit Bohe
men (vanaf 1900). 

i9ii'02. Frankeerzegels 
voor ansichtkaarten. 
Binnen Europa, wereldwijd 
(in postzegelboekjes). Twee
maal bloemvorm met Zwit
serse vlag. 

i9ii'02. Dag van de postze
gel 2002, natte waterbouw 
Jura  graslandschap bij ri
vier. 
70 c. Rivier Aare bij Meinis
berg en Hagneckkanaal met 
gewone ijsvogel (Alcedo at
this). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
67'o2. Veertig jaar onafhan
kelijkheid, dag van de jeugd. 
5., 24. Dh. Resp. getal '40' 
en sterren, mensen met vlag
gen. 
277'o2. Stenen. 
Viermaal 5. Dh. Galeniet, 
calciet, veldspaat, conglome
raat. 

i49'o2. Vuurtorens. 
5., 10., 24. Dh. Vuurtoren 
van resp. Cherchel (Tipaza
1881), Cap de Fer (Skikda
1866), l'Ile de Rachgoune 
(Ain Témouchent1870). 
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ARGENTINIË 
62'oi. Frankeerzegels voor 
postagentschappen. 
10, 25,60, 75 c., $1., 3., 
3.25, 5.50. Alle zegels: 'U.N. 
Unidad Postal'. 
Februari '01. Frankeerzegels, 
postbestellers. 
25, 75 c. Postbode uit resp. 
jaren twintig, jaren negentig. 
2i9'o2. Insecten. 
25, 50> 75 c , $ I.. Resp. 
Edessa meditabunda, Elaech
lora viridis, Chrysodina aura
ta, Steirastoma breve. 

289'02, Wereldkampioen
schap volleybal voor mannen, 
2 0 0 2 . 
Viermaal 75 c. Resp. overleg, 
aanval, blokkeren, blokke

ktrannwiMiKnnNii 



5io'o2. Vijftig jaar Argen
tijnse Associatie Autowegen. 
75 c. Perspectief verharde 
weg. 
ig.io'o2. Bevolkingsgroe
pen I; Franse, Zwitserse, 
Spaanse en Italiaanse immi
granten. 
Viermaal 75 c. Nationale 
vlaggen van Frankrijk, Zwit
serland, Spanje en Italië en 
resp. twee immigranten en 
immigrantenhotel 'Provisory' 
en Frans instructieboekje, 
immigrantengezin en tekst 
uit Italiaans paspoort en 
paarden voor landbouwwerk
tuig, immigrantenhotel en 
moeder met zoon en pas
poort met immigratievisum, 
passagiersschip en immi
granten en tekst uit paspoort. 

i9io'02. Bekende personen. 
Viermaal 75 c. Roberto Ark 
(19001942, schrijver), Beat
riz Guido (19241988, schrijf
ster ook van filmscripts), 
Nini Marshall (19031996, ac
trice). Luis Sandrini (1905
1980, acteur). 

ASCENSION 
9io'o2. Kerst 2002, schilde
rijen. 
15,25.35.75 pResp. An
nunciatie van Dante Gabriel 
Rossetti (18281882), Heilige 
Familie en herder van Titian 
(15061576), Christus draagt 
kruis van Ambrogio Bergog
none (14811820), Hemel
vaart door Benjamin West 
(17381820). 

BAHAMA'S 
iio'o2. Planten en dieren 
getekend door Mark Catesby 
(iSdeeeuw). 
15,25, 50, 65, 70, 80 c. Resp. 
rijstvogel (Padda oryzivora), 
rode mangrove en kaaiman, 
papegaaivis, Anas bahamen
sis, flamingo, Tigriornis 
leucolophus. 

I5c B.\lli,.NU> 23c 3AH.\.MAS 
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29io'o2. Kerst 2002. 
15,65, 70, 80 c. Resp. her
ders en engel, drie koningen 
op kamelen volgen ster. Jozef 
en Maria met Jezus, zeilsche
pen. 

100, 200 fils. Tweemaal in 
verschillende kleur: portret 
sjeik Hamed Bin Isa AlKhali
fa koningvan Bahrein, beeld
merk gelegenheid, computer, 
schotelantenne. 

BARBADOS 
iiii'o2. Kerst 2002. 
45 c , $ 1.15,1.40. Resp. tra
ditioneel kerstvoedsel, park 
kerstmorgen, optocht praal
wagens. 

BERMUDA 
23i'o3. Datum melding 
11/895, schelpen II. 
203'03. Datum melding 
11/895, schelpen III. 

BHUTAN 
i69'o2. Olympische winter
spelen. 
Tweemaal 50 nu. Skisprin
ger, langlaufer; velletje met 
beide zegels, op rand Sak 
Lake City. 
i6g'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
Velletje met zesmaal 40 nu.; 
blok 100 nu. Bokaal en vier
maal voetbalscène, tweemaal 
stadion (op rand bokaal en 
beeldmerk); voetbalscène, op 
rand bokaal en beeldmerk. 
i6g'o2. 'United we stand'. 
Velletje met viermaal 40 nu. 
i69'02. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 40 nu.; 
blok 90 nu. 
i4io'o2. Flora en fauna. 
Driemaal 50 nu.; blok 90 nu. 
Resp. bloem, vlinder, tijger; 
onbekend. 
i4io'02. Twintigste wereld
jamboree scouting. 
Driemaal 50 nu.; blok 90 nu. 
i4i2'02. Vijfenzeventig jaar 
geleden eerste solovlucht 
over Atlantische oceaan. 
Tweemaal 50 nu.; blok 60 nu. 
Charles Lindbergh (1902
1974)

BOLIVIA 
i27'o2. Vierhonderd jaar 
geleden kerk 'Recoleta de Su
cre' gesticht. 
4. Bs. Kerk en boom. 

i27'o2. Vogels. 
0.50,4., 6. Bs. Resp. eend, 
valk, specht. 
2g7'o2. Kunst. 
Tweemaal 0.70, 0.80, 5. Bs. 
Tweemaal drie kunstwerken 
van resp. Maria Luisa Pacheco 
en Marina Nunez del Prado. 

BAHREIN 
5io'02. Mondiale dag van 
de leraar. 

308'o2. Armando Alba 
Zambrana (19011974), histo
ricus. 
3. Bs. Portret, bergen dorp. 
269'o2. Tweehonderdste 
geboortedag Frances Alcide 
d'Orbigny {18021857), Frans 

paleontoloog en geoloog. 
I., 4., 6. Bs. Resp. twee tra
ditioneel geklede mensen en 
klein portret d'Orbigny, roei
schip op rivier en klein por
tret d'Orbigny, portret d'Or
bigny. 
iiio'o2. America: Upaep*, 
onderwijs en analfabetisme. 
I., 2.50 Bs. Beeldmerk 
Upaep* en resp. volwassenen 
kijken naar leraar bij school
bord, twee kinderen met tra
ditionele hoofddeksels achter 
computer. 

BURUNDI 
44'o2. Flora. 
150, 200, 250, 300, 350, 
400 F. Resp. Dodacatheon, 
Fremonto dendron, Rudbec
kia Laciniata, Tagetes erecta, 
Helianthus amnus, Lilium 
longiflorum. 
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BURUNDI 130F 

CANADA 
iio'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Rond vel met achtmaal 48 c. 
(bovenkant zegel in vorm 
berg). Bergen, resp. Mount 
Logan (5.959 m in Canada), 
Elbroes (5.633 m, Rusland), 
Puncak Jaya (4.884 m, Nieuw
Guinea), Mount Everest 
(8.850 m, grens China en 
Nepal), Kilimanjaro (5.894 m, 
Tanzania), Vinson Massief 
(4.897 m, Antarctica), Acon
cagua {6.962 m, Argentinië), 
Mount McKinley {6.194 m, 
NoordAmerika); op vel we
reldkaart en informatie over 
bergen en afbeelding dier per 
berg, resp. lynx, vale gier, 
koeskoes, kleine panda, ze
bra, Adéliepinguïn, guanaco, 
Dall's schaap. 

4io'o2. Mondiale dag van 
de leraar. 
48 c. Silhouet leraar die op 
schoolbord schrijft. 
24io'o2. Effectenbeurs 
Toronto (TSX*) honderd
vijftig jaar. 
48 c. Detail fries uit vroegere 
gebouw, elektronische let
ters, wereldbol. 

3iio'o2. Communicatie
technologie. 
Tweemaal 48 c. (samenhan
gend). Portret sir Sandford 

Fleming (18271915, legde te
legraafkabel aan die Britse 
rijk verbond) en kabelschip 
Iris en handtekening, portret 
Guglielmo Marconi (1874
1937, ontwikkeling radiotele
grafie) en radiostation in 
Glace Bay en handtekening; 
over beide zegels wereldbol 
met Canada. 
4ii'o2. Kerstzegels met in
heemse kunst. 
48, 65 c , $ 1.25. Resp. 'Maria 
en Kind' van Daphne Odjig 
(1919), 'Winterreis' (mensen 
naast rendier) van Cecil 
Youngfox (19421987), 'Ma
ria en Kind' in ivoorsnijwerk 
van Irene Ka tak Angufitaq 
(19141971). 

7ii'o2. Honderd jaar symfo
nieorkest van Quebec. 
48 c. Foto orkest in 1903 en twee 
handen met dirigeerstokje. 

■'<ï ^ WAUI. 
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DE Q U E & L : 

CAYMANEILANDEN 
8ii'o2. vijftig jaar lucht
vaart op Caymaneilanden. 
15, 20, 25, 30, 40 c , $ 1.30. 
Resp. vliegboot PBY Catalina, 
eerste landing op vliegveld 
Grand Cayman in 1952, AC 
50 van Cayman Brac Airways, 
B737 van Cayman Airways, 
Concorde op Grand Cayman 
in 1984, DHC6 van Island Air 
op Little Cayman. 
i8io'o2. Kerst 2002, enge
len vieren geboorte Jezus. 
15, 20, 30,40, 60 c. Engel en 
resp. Maria, reis naar Bethle
hem, Jozef en Maria met 
Kindje, herders, drie konin
gen; velletje met de vijf ze
gels, op rand afbeelding ze
gel 30c. 

Angds Celebrale Jesus* Birth 

CHILI 
25i'o2. Fauna, vogels uit 
Chili. 
$ 10, 20. Resp. Turdus falck
landii, Sturnella loyca. 

*20 \ 
CHILE 
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i7'02. Paaseiland. 
$ 250, 450. Paaseiland en 
resp. beeld en tak met bloe
men, vogel (soort distelvink) 
en inboorling in oorspronke
lijke kleding. 
99'o2. America, Upaep*, 
onderwijs en analfabetisme. 
$ 230,450. Resp. leraar en 
volwassenen bij cursus, kind 
achter computer en onderwij
zer bij schoolbord en kind 
wordt voorgelezen. 
i69'02. Overgeleverde ge
bruiken. 
$ 290, 380. Resp. molentje en 
molenverkoper met klein 
kind, jeugd met vlieger in 
kleuren nationale vlag. 

279'o2. Waarnemingssta
tions in Chili. 
$ 450, 550. Resp. observato
rium Cerro Tololo en Magal
haese Wolk, observatorium 
Paranal en Zuiderkruis. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i5ii'o2. Serie 'leuke die
ren', koala. 
NT$ 5., 5., g., 21.. Koala 
resp. metjong, etend, sla
pend, met jong op rug. Velle
tje met de vier zegels. 

«**«****« 

ECUADOR 
ig'oo. Jachtclub Salinas 
zestig jaar. 
$ 0.32, 0.32, 0.68. Resp. 
vuurtoren, zeiljacht, '60' en 
sporten (zeilen, zeevissen, 
waterskiën, duiken). 
5g'oo. Veertig jaar Inter
Amerikaanse Ontwikkelings
bank (BID). 
$0.68,0.68,0.84,0.84. 
Resp. portret Felipe Herrera 
Lane (19221996, eerste pre
sident bank) en Salsipuedes
brug, Antonio Ortiz Mena 
(1908, tweede president 
bank) en DaulePeripadam, 
Enrique Iglesias (1931, derde 
president bank) en waterzui
veringsbedrijfUcubamba, 
historisch museum in Quito 
en beeldmerk. 
Sg'oo. Optocht 'Zwarte 
moeder' in Latacunga. 
$ 0.32, 0.32; blok $ I.. Resp. 



zwart gemaakt mens met 
pop, man gekleed als koning 
der Moren, zwart gemaakt 
mens met pop. 
iSg'oo. Vijfenzeventigjaar 
Ministerie van arbeid. 
$ 0.68. Beeldmerk. 
27io'oo. Honderd jaar Bu
reau burgerlijke stand. 
Tweemaal $ 0.68 (samenhan
gend). Gezin en vingeraf
druk, generaal Aloy Alfaro 
(18421912) president Ecua
dor en mensenmassa met 
computer en boeken. 
27io'oo. Nationale journa
Hstenvereniging (UND). 
$ 0.16. Beeldmerk. 
22ii'oo. Nationale export
vereniging bloemkwekers 
(Expoflores). 
$ 0.68. Blauwe rozenknop. 

EGYPTE 
E i6g'o2. Internationale dag 

bescherming ozonlaag. 
125 P. Slang om wereldbol 
spuit vergif en beeldmerk 
UNEP*. 
28g'02. Zeventiende con
gres 'International Federa
tion of OtoRhinoLaryngo
logical Societies (IFOS)' in 
Cairo. 
30 P. Doorsnee hoofd met 
oor, neus en keel, beeldmerk 
IFOS en beeldmerk congres. 

FALKLANDEILANDEN 
3iio'o2. Eilandenserie, II, 
West Point. 
40, 40 p. (samenhangend), 
45, 45 p. (samenhangend). 
Resp. 'Felton's Flower', 
wenkbrauwalbatros (Diome
dea melanophris), geelkuif
pinguin (Eudyptes crestatus), 
nederzetting. 

GRENADA 
2iio'o2. Vlinders, insecten, 
paddestoelen en walvissen. 
Vier velletjes met zesmaal 
$ 1.50; viermaal blok $ 6.. 
Resp. (vlinders:) Morpho pe
leides, Cepheuprychia ce
phus, Eueides heliconius, 
Cantonephele Numili, Phoe
bis philea, Mesene phareus; 
(insecten:) Apis mellifera, 
Anax Junius, Oncopeitus fas
ciatus. Bombus bimaculatus, 
Melanopius mexicanus, 
Danaus plexippus; (padde
stoelen:) Boletus crocipodi
us, Boletus edulis, Flammula 
Velutipes, Amanita phalloi
des, Tricholoma aurantium, 
Amanita muscaria; (walvis
sen:) Balenoptera musculus, 
Kogia breviceps, Megaptera 
novaengliae, Orcinus orca, 
Balgena mysticetus, Eschric
tius robustus; Callicore mai
muna, Dynastes tityus, Lepio
ta acutesqamosa, Balenopter 

c~i musculus. 
° 3ii'02. Sir Norman Wis
cx dom (1915), Brits komiek. 
■̂  Velletje met zesmaal zelfde 
^ zegel $1.50. Wisdom in klas
s sieke filmrol als Norman Pit
^ km. 

2 HONGKONG 
— i4io'o2. Frankeerzegels, 
; ; contrasten. 
2 $0.10, 0.20, 0.50,1., 1.40, 
;z i8o, 1.90, 2., 2.40, 2.50,3., 

f
—   5. 10., 13., 20., 50.. 

IL Resp. radar en 'Luopan', re
f ¥ kenmachine en telraam, wie

rook en gebrandschilderd 
glas, stoel en 'luohan'bed, 
'dim sum' en broodjes, mes 
en vork en eetstokjes met 
soeplepel, blikjes drinken en 

theebusjes, bruidstaarten, 
'erhu' en viool, letterbak en 
internet, zeilboot en draken
boot, dakpannen en glazen 
muur, ballet en Chinese ope
ra, schaken en 'xiangqi', 
kerstversiering en vuurwerk, 
beelden. Ook postzegelboek
je. 

INDONESIË 
308'o2. Amphilex 2002. 
Blok 7000 Rp. Hibiscus rosa
sinensis, op rand tulpen en 
molen. 
igg'oi. Postzegeltentoon
stelling logja Panfila 2002 in 
logjakarta. 
Blok 6000 Rp. Traditioneel 
geklede man met lans. 

279'o2. Moderne kunst, 
tweemaal 1000, tweemaal 
1500 Rp. Resp. 'Kat' van 
Popo Iskander, 'Seko, voor
hoede van guerilla' van S. 
Sudjojono, 'Op zoek naar lui
zen' van Hendra Gunawan, 
'Gatut Kaca met Pregiwa en 
Pregiwati' van R. Basoeki Ab
dullah. 

■"  i s o o 
Indonesia 2002 

JAMAICA 
Oktober '02. Veertig jaar na
tionaal danstheater gezel
schap. 
$ 15. Dansvoorstelling. 

JAPAN 
i8'o2. Twaalfde wereldcon
gres psychiatrie. 
80 yen. Bloemen, vlinder en 
mensenfiguur. 
98'02. Wereldkampioen
schap basketbal m rolstoel 
2002. 
80 yen. Spelscène. 

vliegtuig met straalmotor. 
i39'02. Dertig jaar normale 
diplomatieke betrekkingen 
China en Japan. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Blauweregen ('Zi 
teng hua'), goudvis en ker
senbloesem ('Yuan yuan liu 
chang'). 

69'o2. Vijftig jaar burger
luchtvaart. 
80yen. Propellervliegtuigen 

209'o2. Werelderfgoed, IX. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Ogimachi in Shirakawagou: 
tweemaal (samenhangend) 
m herfst, in zomer, Myozenji
tempel, tijdens winternacht, 
TairamuraAinokura: m vroe
ge zomer, Sounenjitempel, 
in zomer, KamitairamuraSu
ganuma: in zomer, in winter. 

KAZACHSTAN 
259'o2. Tweeduizend jaar 
Taraz. 
Blok 70.1. Moskee, op rand 
(doorlopend beeld) andere 
gebouwen, potten, munten, 
speren, zwaard, schild. 

4io'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Blok 50.1. Bergen. 

KIRGIZIË 
288'o2. Geschiedenis 
Olympische Spelen. 
Vier velletjes met zes zegels 
(zegel op zegel) en drie tus
senvelden (2004 Athene: 
kaart Griekenland en tempel, 
portretten Pierre de Couber
tin (18631937), 2008 Peking: 
kaart China en Chinese 
muur). Tweemaal i., 2., 3., 
5., 7., 7. s.; tweemaal 1.50, 
3., 5., 5., 7.20,12. s. Resp. 
atleet en Yvert 109 Grieken
land (Athene 1896), bokser 
en Yvert iii Frankrijk (Parijs 
1900), duiker en Yvert 160 
Verenigde Staten (St. Louis 
1904), gewichtheffer en Yvert 
106 (Londen 1908), Roeier en 
Yvert 74A Zweden (Stock
holm 1912), atleet en Yvert 
17g België (Antwerpen 1920); 
turner en Yvert 186 Frankrijk 
(Parijs 1924), duiker en 
NVPH 212 Nederland (Am
sterdam 1928), tafeltennisser 
en Yvert 314 Verenigde Staten 
(Los Angeles 1932), atleet en 
Yvert 56g Duitsland (Berlijn 
ig36), schermer en Yvert 244 
GrootBrittannie (London 
1948), turner en Yvert 386 
Finland (Helsinki ig52); vol
leyballer en Yvert 215 Austra
lië (Melbourne 1956), tennis 
en Yvert 812 Italië (Rome 
i960), zwemmeren Yvert 781 
Japan (Tokio 1964), worste
laar en Yvert 743 Mexico 
(Mexico ig68), roeier en Yvert 
588 Duitsland (München 
1972), zeiler en Yvert 592 Ca

nada (Montreal 1976); turner 
en Yvert 4665 Rusland (Mos
kou 1980), zwemmer en Yvert 
1531 Verenigde Staten (Los 
Angeles 1984), wielrenner en 
Yvert 1406 Korea (Seoul 1988) 
, atleet en Yvert 280g Spanje 
(Barcelona igg2), zeiler en 
zegel 25'g6 Verenigde Sta
ten (Atlanta igg6), turner en 
zegel i49'99 Australië (Syd
ney 2000). 

•AX~ 
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KOREA NOORD 
306'o2. Vhnders.io, 40 eh., 
1.50, 2. W. Resp. Stauropus 
fagi, Agrias claudina, Catoca
la nupta, Morpho rhetenor. 
306'02. Zestiende nationale 
conferentie communistische 
partij van China. 
Driemaal blok 80 ch. Chinese 
schilderijen: 'Over rivieren en 
bergen', 'Belangrijk tij van de 
eeuw', 'Naar een nieuwe 
eeuw' (zelfde zegels als 
i56'oi). 

LIBANON 
Februari 'gg. Frankeerzegels, 
overdruk met staande gou
den rozet. 
L£ 100, 200, 500, 500, 500, 
500,1000,1000,1000, i ioo, 
1500, 2000, 3000, 5000, 
lOOOO. 
Maart '99. Frankeerzegels, 
overdruk met liggende zilve
ren rozet en zwarte nieuwe 
waarde. 
L£ 100, 300, 500. 
i54'oo. Frankeerzegels, ge
bouwen. 
L£ 100, 300, 500, iioo. Resp. 
paleis van Chehab in Has
baya, nieuwe kantoorgebou
wen in Beiroet, paleis Fakh
reddine in DeirelKamar, 
grote serail in Beiroet. 
i48'oo. Frankeerzegels, 
overdruk in goudkleur met 
liggende rozet. 
$ 1500, 2000,3000, 5000, 
10.000. 

MACAU 
26g'o2. Gastronomie en 
desserts, II, eten van de 
straatventer (I: 2i8'gg). 
I., 1.50, 2., 2.50; blok 
7. ptcs. Gerechten. 

w^mtfßm 

gio'oi. Kinderliefde. 
I., 1.50, 2., 2.50; blok 7.
ptcs.; boekje met viermaal 
blok4.50 ptcs. Resp. boer 
met hak en olifant, zittende 
man en vrouw met waaier, 
man met bamboe, onbekend; 
meisje met hertenkop op 
hoofd, op rand bamboebos 
met jagers met pijl en boog 
en lans; viermaal onbekend. 

MALDIVEN 
i6'02. Herdenking konin
ginmoeder. 
Vel met achtmaal 5 Rf.; blok 
25 Rf. Resp. Achtmaal por
tretten; portret met op rand 
de vier kleinkinderen (Char
les, Anne, Andrew, Edward). 
i6'o2. Olympische winter
spelen. 
Tweemaal 12 Rf. Skispringer, 
alpine skiër; velletje met bei
de zegels, op rand Salt Lake 
City. 
7io'o2. Vijfentwintigste 
sterfdag Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met negenmaal zelf
de zegel 5 Rf. Portret zanger 
uit begin carrière. 

iVIALEISIË 
i7i2'o2. Pendeta Za'ba, ge
leerde. 
30, tweemaal 50 s. (samen
hangend); blok I. RM. Por
tret en resp. schrijflei, schrijf
machine, gebouw; boeken
kast. 

MAURITIUS 
i8i2'02. Sterrenbeelden. 
1,7, 8, 9 Rs. Resp. Orion, Sa
gittarius, Scirpius, Crux. 

MOZAMBIQUE 
i2'o2. Honderd jaar sinds 
eerste vlucht Zeppelin. 
Velletje met viermaal 28.000 
mt.; blok 50.000 mt. 
i2'o2. Herdenking prinses 
Diana (i96iigg7). 
Drie velletjes met viermaal 
28.000 mt.; driemaal blok 
50.000 mt. Portretten. 
i3'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
Twee vel met vijfmaal 28.000 
mt.; tweemaal blok 50.000 
mt. Resp. poster, driemaal 
voetballer, stadion (op rand 
voetbalscène); poster, drie
maal voetballer, stadion (op 
rand voetbalscène); tweemaal 
voetbalscène; op rand beeld
merk en bokaal. 

UÊÊÊÊBÊSS& * 

i6'02. Amerigo Vespucci 
(14511512), Italiaans/Spaans 
zeevaarder. 
Velletje met driemaal 30.000 
mt.; blok 50.000 mt. Resp. 
kapitein op schip, vogel en 
schip, schip voor kust; land
kaart ZuidAmerika, op rand 
meer landen, zeeroutes, 
schip en beschrijving. 
i6'o2. Schepen. 
Twee velletjes met zesmaal 



13.500 mt.; tweemaal blok 
40.000 mt. Resp. viking
schip, kano, punter, motor
zeilschip, boot, stoomboot; 
zesmaal onbekend; vliegdek
schip; onbekend. 
ï-y-'oï. Dinosaurussen. 
5.00,10.000,17.000, 28.000 
mt.; velletje met negenmaal 
10.000 mt (doorlopend 
beeld); blok50.000 mt. 
i7'o2. Honden. 
Velletje met zesmaal 17.000 
mt; blok40.000 mt. Resp. 
retriever, boxer, setter, teckel, 
Duitse dog, spaniel; basset. 

NAURU 
ii2'02. Honderd jaar katho
lieke kerk Shit. 
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Kerk 1902, portret man, 
portret non, kerkigiS, 
portret man, portret man; op 
rand kerken en portret paus 
Johannes Paulus II, wapen
schild. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
279'o2. Flora, orchideeën. 
95, 285, 380, 750 c. Resp. 
Wingfieldara casseta, Cymbi
dium magna charta, Brasso
laelio cattleya, Miltonia spec
tabilis. 

NIEUWCALEDONIË 
8ii'o2. Oud kruitmagazijn 
van militaire post Bourail. 
1000 F. 

NIEUWZEELAND 
6ii'02. Vakantiehuisjes. 
Zesmaal 40 c. Huisje, resp. 
van golfplaten, met bank en 
reddingsboei, aan zee, bij wa
ter, met caravan, met bootje. 

PAKISTAN 
i48'02. Vijfenvijfdgste 
onafhankelijkheidsdag. 
Viermaal 4 R. Portretten van 
resp. Noor Us Sabah Begum 
Of Sherpur (19081978, 
politica en schrijfster), Ismail 
I. Chundrigar (1897 i960, 
advocaat, ministèren 
oppositieleider), Habib 
Ibrahim Rahimtoola 
(1912 1991, president Kamer 
van Koophandel, ambassa
deur en hoofd Pakistaanse 
Rode Kruis), Qazi Mureed 
Ahmed (1913 1989, vrij
heidsstrijder en politicus). 
268'o2. Wereldtop 
Duurzame Ontwikkeling in 
Johannesburg. 
Tweemaal 4 R. Berg en 
getekend poppetje 
'Bescherming onze water
scheidingen', groep mensen 
bij Pakistaanse vlag. 

3i8'02. Mohammad Aly 
Rangoonwala (19241998). 
4 R. Portret zakenman. 
69'02. Serie ordeteken 'Nis
haneHaider'. 
Tweemaal 4 R. Ordeteken en 
portret resp. Lance Naik Mu
hammad Mahfiiz (1944
1971), Sawar Muhammad 
Hussain (19491971). 

PAKI3TRK. fls4 

PALAU 
268'o2. Verenigde Naties: 
jaar van ecotoerisme. 
Vel met zesmaal $0.60; blok 
$ 2.. Resp. zesmaal voor
beelden zeeleven rond Palau; 
kajakker verkent de wateren. 

PERU 
63'o2. Negende Latijns
Amerikaanse top van staats
hoofden (gedateerd 2001). 
i.io, 2.70 (samenhangend). 
Verschillende ontwerpen met 
woorden en landennamen. 
i23'o2. Diplomatieke be
trekkingen tussen Peru en 
Costa Rica (gedateerd 2001). 
i.io, 2.70 S. (samenhan
gend). Vlaggen en handdruk 
en resp. ruïne, velden. 
i33'o2. Conferentie Ver
enigde Naties tegen racisme 
in Durban, ZuidAfrika (ge
dateerd 2001). 
3. S. Peruaanse indianen. 
i33'o2. Internationale dag
inheemse bevolking (geda
teerd 2001). 
5.80 S. Vier symbolische te
keningen. 
24'o2. Vijftig jaar Interna
tionale Organisatie voor Im
migratie (gedateerd 2001). 
3.80 S. Mensen gaan aan 
boord vliegtuig en beeld
merk. 
84'o2. Honderd jaar Pan
Amerikaanse Gezondheids
organisatie (gedateerd 2001). 
3.20 S. Symbolisch ontwerp 
met wereldbol. 
i64'o2. Honderd jaar land
bouwuniversiteit La Molina 
(gedateerd 2001). 
i.io, 2.70 S. (samenhan
gend). Universiteit resp. 
vroeger, nu. 
i84'o2. Piscohkeur (geda
teerd 2001). 
3.20, 3.80 S.; blok 10.S. 
Resp. vaten, vazen; 'La fiesta 
de la chica y el pisco' door 
Jose Sabogal. 

304'o2. Orchideeën. 
1.50, 3.20, 3.80 S. Resp. 
Stanhopea sp., Chloraea 
pavoni, Psychopsis sp. 
75'o2. Bloemen. 

i.io, 1.50, 2.10 S. Resp. Sola
num stenotomum, Ipomoea 
batatas, Ipomoea purpurea. 
i45'o2. AmenkaUpaep*: 
erfgoed, balkonnen in Lima. 
2.70, 5.80 S. Resp. Palacio de 
osambela, Palacio de torre 
tagle. 

PERU ^•■2"> 

■ •'■I 
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i65'o2. 2001: dialoog tus
sen culturen. 
1.50,1.80 S. Resp. zonne
bloem en tekst, wereldbol 
met vier poppetjes van ver
schillend ras (rood, wit, geel 
en zwart) die verbonden zijn 
door brief, telefoon, pakje en 
toetsenbord. 
2i5'02. Nationale parken, 
fauna. 
i.io, 1.50, 3.20, 3.80 S. Resp. 
Sula dactylatra, Sula variega
ta, Haematopus puiliatus, 
Grapius grapius. 
225'o2. Met uitsterven be
dreigde diersoorten. 
Blok 8. S. Verschillende die
ren. 
36'o2. Cultuur. 
1.50,3.20, 3.80; blok 10.20 S. 
Siervoorwerpen, resp 'sipan', 
'sican', 'kuaturwasi'; 'gran 
pajaten'. 
46'02. Volksdansen. 
2.10, 2.70 S. Resp. 'la zama
cucca', 'elalcatraz'. 
46'02. Negentig jaar scou
ting in Peru. 
Tweemaal 3.20; blok 10.20 S. 
Portretten personen uit pad
vinderij, beeldmerken. 
56'o2. Miguel Grau. 
3.80 S. Portret zeeheld, Peru
aan van het millennium. 
246'o2. De Inca's. 
1.50, 2.70, 3.20, 3.80 S. Resp. 
Viracocha, Pachacuti, Inca 
Yupanqui, Topa Inca Yupan
qui. 
256'02. Apen. 
Zesmaal 3.80 S. (samenhan
gend). Aotus nancymaea, 
Pithecia imorata, Pithecia 
aequatorialis, Cebus albi
frons, Saimiri bohviensis, 
Aotus vociferus. 
i7'02. Express post. 
20. S. Wereldbol, EMS. 
37'02. Mineralen. 
1.80, 3.20, 3.20 S. Resp. chal
copyriet, sfaleriet, pyrargy
riet. 

PITCAIRNEILANDEN 
ii2'02. Bomen. 
40 c , $ i., 1.50, 3. (driehoe
kig). Resp. Aleurites moluc
cana, Cordia subcordata, 
Trespesia populnea, Cerbera 
manghas. 

POLYNESIÊ 
2iio'o2. Surfen in Polyne
sië. 
120 F. Beeldje surfer. 

: TMPUHA MASr£R 1001 

7ii'o2. Bloemen op zoute 
grond. 
85,130,180 F. Resp. Hibis
cus tiliaceus, Scaveola seri
cea, Guettarda speciosa. 

SINGAPORE 
20ii'o2. Wereldkampioen
schap filatelie in 2004 in 
Singapore: Singapore, een 
wereldstad; I, vrije tijd en le
vensstijl. 
Tweemaal $ 2. met tussen
veld (samenhangend). Han
den met dirigeerstokje, zeil
boten; beeldmerk filatelie
kampioenschap. Vijf velletjes 
met beide zegels en aanhang
sel waarop beeldmerk grote 
bedrijven: American Express, 
Reader's Digest, CocaCola, 
Swatch, McDonald's. 

ST. HELENA 
i5ii'o2. Bezoek van prinses 
Anne. 
£ 2.. Prinses bij vaandelcere
monie wisselen van de wacht, 
op rand koninklijke roos van 
prinses. 

ST. LUCIA 
iiio'o2. Derek Walcott 
(1930), tien jaar geleden No
belprijs literatuur. 
20, 75,70 c , $ 5.. Resp. por
tret (toneel)schrijver, man 
met kind (schilderij van Wal
cott), man en vrouw (kos
tuumschetsen van Walcott 
voor toneelstuk), bootje met 
mensen. 

SAINT LUCIA 

ST. PIERJRE ET MIQUELON 
i6io'02. Schip 'LeTrout
pool'. 

€ 0.84. Schip in 1923 vergaan 
bij PointeduDiamant. 

ST. VINCENT 
4ii'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002, halve fi
nales. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 1.40; vier velletjes met twee
maal $ 3.. Resp. (Duitsland
Korea, io:) Ji Sung Park en 
Dietmar Hamann, Miroslav 
Klose en Tae Young Kim, 
Chong Gug Song en Chris
toph Metzelder, Tae Young 
Kim en Gerald Asamoah, 
Torsten Frings en Ji Sung 
Park, Oliver Neuville en Tae 
Young Kim; (BraziliéTutkije, 
io:) Kleberson en Emre Be
lozoglu, Cafu, Robert Carlos, 
Yildiray Bastürk en Rivaldo, 
Tugay Kerimoglu en Rivaldo, 
Bulent; Michael Ballack, Oli
ver Kahn; Tae Young Kim, Du 
Ri Cha; Ronaldo, Cafii; Bu
lent, Yildiray Bastürk. 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
7io'02. Belangrijke Britse 
militaire medailles. 
Vijfmaal blok $ 5.. Water
loomedaille uit 1815 (op rand 
gevecht), medaille Zuidafri
kaanse (Zoeloe)oorlog (ver
dediging Rorke's Drift 1879), 
medaille koningin Zuidafri
kaanse (Boeren)oorlog (bele
gering Mafeking 18991900), 
'Star'medaille uit 19141915 
(tweede slag om leper, 1915), 
oorlogsmedaille uit 1916 
(slag aan de Somme, 1916). 

SURINAME 
209'02. Serie verkeersbor
den. 
Sf 4000. Borden 'onbewaak
te spoorwegovergang' en 
'parkeerplaats'. 

209'o2. America, Upaep*, 
onderwijs en analfabetisme. 
Sf 1700,7300. Resp. letters 
en tekens en silhouet met 
vraagteken, ondertekening 
brief door kruisje. 

SYRIË 
Sj'oi. Unie van boeren. 
£25. Man toegejuicht door 
andere mensen. 
2i3'oi. Moederdag. 
£ 10. Beeldhouwwerk moe
der. (Zie uolgendf pagina). 
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ij-^-'oi. vijfenvijftig jaar 
sinds evacuatiedag. 
£ 25. Paardenhoofd. 
23-4-'oi. Boek en auteurs
rechten. 
£ 10. Hand, ganzenveer en 
beeldmerk met boek. 
4-5-'oi. I mei. 
£ 18. Standbeeld, beeldmerk 
met wereldbol. 
io-6-'oi. Internationale bloe-
menshow in Damascus. 
Tweemaal £ 10 (samenhan
gend). Blauweregen, mertensia. 
24-6-'oi. Bevrijding Kuneitra 
zevenentwintig jaar geleden. 
£17. Kapot gebouw en boom. 
24-6-'oi. President Assad jaar 
geleden verkozen. 
£10,17 (samenhangend). 
Tweemaal zelfde portret. 
28-7-'oi. Vijftigjaar UNHCR*. 
£ 17. Wereldbol met symboli
sche vluchtelingen. 
3-8-'oi. Arabische dag van de 
post. 
£ 18. Bestelauto en postbode 
met fiets. 

•VIM •<»-• 

28-8-'oi. Achtenveertigste 
tentoonstelling in Damascus. 
£ 10. Gebouwen, rand met 
vlaggen.. 
g-g-'oi. Dag tegen het roken. 
£ 18. Sigaretten in asbak, 
doodshoofd. 
25-9-'oi. Tandartsencongres. 
£ 10. Doorsnede kies, docu
ment en beeldmerk. 

27-9-'oi. Mondiale dag van 
toerisme. 
£ 17. Prinses Bakiaz. 
g-io-'oi. Mondiale dag van 
de post. 
£ 10. Luchtpostenvelop met 
wereldbol. 
i6-io-'oi. Mondiale dag van 
het kind. 
£ 18. Kind met halve maan en 
ster op doos. 

ly-io-'oi. Arabisch docu
mentvan 17 oktober 2001. 
£ 10, blok £ 25. Tweemaal do
cument en beeldmerk. 
i6-ii-'oi. Aga Khan-prijs 
voor architectuur. 
£ 10,17,18. Gebouwen. 
i6-ii-'oi. Al Aqsa intifadah. 
£ 17. Tank en weglopende 
jongen. 
i6-ii-'oi. Eenendertigste ver
jaardag 'correction movement'. 
£5,15. Tweemaal zelfde ge
bouw. 

30-i2-'oi. Bomendag. 
£ 5. Bloeiende boom 
2002. Dieren in 't wild. 
£ 15. Hert (zegel gedateerd 
2001). 
2002. Ter herdenking 1947-
2002. 
£15. Gebouw. 
2i-3-'o2. Moederdag. 
£ 25. Moeder en dochter. 
Maart '02. Acht maart revolu
tie. 
£ 15. Fabriek, 8 maart 1963-
2002. 

- ---. 
7-4-'o2. Gedenkdag evacu
atie vreemde troepen, 1946-
2002. 
£ 15. Symbolische afbeelding. 
i-5-'02.1 mei. 
£ 10. Vier werkmannen, 
beeldmerk Verenigde Naties. 
i-5-'o2. Internationale bloe
men.show Damascus. 
£15,17. Bloemen. 

TADZJIKISTAN 
29-8-'o2. Datum melding 
11/898, dierentuin, kleder
dracht. 
6-9-'o2. Datum melding 
11/898, moskeeën (2500 jaar 
Istaraushan). 
September 2002. Superkam
pioenschap schaken. 
Velletje met o.10, 0.25, 0.50, 
0.70, 0.90,1.- Tr. Overprint 
'2002' op zegels 29-5-'oi met 
resp. Wilhelm Steinitz, 
schaakspel, Jose Raul Capa-
blanca, Emanuel Lasker, 
schaakspel, Alexander Alek-
hin. 

TANZANIA 
30-3-'o2. Muziek en dans. 
250, 350, 400, 450, 500 Sh. 
Resp. Makonde-dans, Mse-
we-dans, Lizombe-danser, 
Zaramo-huwelijksfeest, Li
zombe-danser. 

WWTWTWIII I I I I i 

fANZANIA 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 11/899, 
Zwitserland lid Verenigde 
Naties. 

VERENIGDE STATEN 
io-io-'o2. Heruitgiften. 
Driemaal 37 c. Eid-, Hanuk-
kah-, Kwanzaa-zegel. 

^ . - \ ' ^ y V W W ' ^ 

i«/#^! 
io-io-'o2. Kerst, schilderij. 
37 c. 'Madonna en Kind' van 
Jan Gossaert (ca. 1478-1532). 

i5-io-'o2. Serie legendes 
Hollywood, Cary Grant 
(1904-1986). 
37 c. Portret filmacteur. 

^^^***^^^^>^ 
24-io-'o2. 'Hawaiaanse mis
sionarissen'. 
Velletje met viermaal 37 c. 
Reproducties eerste postze
gels Hawaï (Yvert i, 2, 3,4), 
op rand landschap en enve
lop met eerste de oude ze
gels. 
28-io-'o2. Vrije tijd. 
Viermaal 37 c. Vier sneeuw
poppen. 

WALLIS EN FUTUNA 
28-io-'o2. De slang van Alofi. 
75 F. Enygius bibroni. 

ZIMBABWE 
8-io-'o2. Technologie post-
geschiedenis, (tekenwed
strijd voor schoolkinderen). 
$ 20.-, 70.-. Resp. man in bos 
en postkantoor met fiets en 
brievenbus, vliegtuig en 
hardlopende man met brief 

22-io-'o2. Wilde bloemen, II. 
$ 20.-, 35.-, 40.-, 50.-, 70.-, 
90.-. Resp. Dissods princeps, 
Leonotis nepetifloia. Hibis
cus vitifolius, Boophane dis
ticha, Pycnostachiss urticifo-
lia, Gloriosa superba. 

naMEiuiutuuta 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
7-i-'o3. WWF* grijskopalba-
tros. 
40,45,45, 70 p. Diomedea 
chrysostoma, pandabeeld
merk WWF*, resp. paar op 
nest, volwassene met jong, 
staande vogels, vliegende vo
gel; vel met viermaal de serie, 
op rand volwassen vogel met 
jong. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
November '02. Heldentijd 
poolonderzoek III, William 
Speirs Bruce. 
30,40, 45,70, 95 p., £1.-. 
Resp. kaart met route Scotia, 
doedelzakspeler en pinguïn, 
schip Scotia, man bij weer
station, portret William 
Speirs Bruce, huize Omond 
op eiland Laurie. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
6-ii-'o2. Expeditie van kapi
tein Robert Falcon Scott 
(1868-1912) naar Zuidpool 
met HMS Discovery (1901-
1904)-

40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-. 
Resp. expeditieleden voor 
slee, Discovery voor kust, 
Discovery ingevroren, expe
ditieleden met sleden voor 
tentje, groepsfoto met vlag
gen en hond, basishut Scott 
aan de kust (bestaat nog). 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
Januari '03. Kreefiiverwerken-
de fabriek van Saint-Paul. 
€0.41. 
Januari '03. Station voor wa-
terakoestiek Otice. 
€0.6l. 
Januari '03. Restauratie Port 
Jeanne d'Arc. 
€0.79. 
Januari '03. Schip 'Bougain
ville'. 
€2.44. 

Januari '03. Poolkleding. 
Vijfmaal €0.79. 

*: Gebruikte afkortingen: 

FAO Food and Agricul
ture Organization 

ICES International Coun
cil for the Explo
ration of the Sea 

IFAD International Fund 
for Agriculture De
velopment 

Ifsda International Fede
ration of Stamp 
Dealers Associa
tions 

Ipgri International Plant 
Genetic Resources 
Institute 

TSX Toronto Stock 
Exchange 

Unep United Nations 
Environment 
Programme 

Unesco United Nations 
Educational Scienti
fic and Cultural Or
ganization 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

WFP World Food Pro
gramme 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i3-2-'o2 tot3i-i-'o3 
Jaar van het paard, vanaf 
i-2-'03 Jaar van de ram. 



1ste KLAS KILO WAAR 
vee la l met 2002 u i tgaven 
Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j.haarlem@wxs.nl 

www.kilowaar.nl 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE NAVOLGENDE BEURZEN: 
27 t/m 29 dec.: Eindejaarsbeurs Apeldoorn Americahal 
24 t/m 26 jan. : Filateliebeurs Loosdrecht 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr 3752594 of bank 93 2813.720 
Prijzen incl porto, excl rembours - wijzigingen voorbehouden 
BIJ aankoop uit de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% 
korting bij aankoop boven € 70,- en 10% boven € 180,-. 
Deze regelingen gelden niet voor aanbiedingen. 
Geen bestelling onder € 3 5 , -

Betaling ook mogelijk met uw creditcard ^ ^sr 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) 9 _ 

KNALLENDE EINDEJAARSAANBIEDINGEN 
(geldig van 15 t/m 31 december en zolang de voorraad strekt) 

L ENGELAND GROOT-FORMAAT, 
grote variatie met de allemieuwsten 
en hoge waarden 500 gr € 25,-

2. DENEMARKEN GROOT-FORMAAT, 
goede mix met veel nieuw en hoge 
waarden 250 gr €14,-

3. ZWEDEN GROOT-FORMAAT, 
leuk assortiment met veel nieuw 
{enkel papier) 500 gr € 25,-

4. OOSTENRIJK GROOT-FORMAAT, 
goede mix met h w's t/m 2001 
(daarna is hel afgelopen) 100 gr € 10,-

5. MONACO, 
zelden aangeboden, voornl modern 
materiaal 50 gr €12, -

6. FAROER/GROENLAND MIX, 
reeds eerder een groot 
succes 50 gr € 30,-

7. LIECHTENSTEIN, 
enorme variatie, ideaal om de 
verzameling aan te vullen 50 gr € 15 -

8. JAPAN GROOT-FORMAAT, 
weer enorm in trek -
megavariatie 250 gr € 2 5 , -

9. DDR GROOT-FORMAAT, 
nog steeds in de belangstelling, 
spotprijs 250 gr € 10,-

10. FRANKRIJK GROOT-FORMAAT, 
enorm nieuw materiaal (dubbel papier) 
voornl 2002 250 gr € 12,-

n . USA MISSIE, 
de ultieme mix voor de specialisten 

2,5 kg € 40,-

12. DUITSLAND GROOT-FORMAAT, 
alleen heel nieuw materiaal 
(dubbel papier) 500 gr € 18,-

13. DUITSLAND MISSIE, 
dit jaar het meest verkocht, nu nog 
goedkoper 4,5 kg € 60,-

14. SUPERAANBIEDING 
bij aankoop van 4 t/m 6 items: 
5% korting 
bij aankoop van 7 t/m 10 items: 
10% korting 
bij aankoop van meer dan 10 items: 
10% korting 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENU\ND-IJSLAND-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 

PZH RON HEnoCHEIT E-mall: pzhronh@bart.nI 

ET^ [ M T 1 ^ D ^ Ä T D @ ^ / ^ L 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625 

Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel 0416-331451 'Fax 0416-342856 

www.booklets.nl 

DtO. BrQuwer Philatelist 
Ten behoeve van onze internationale clientele 
dringend te koop gevraagd importante collecties, 
winkelvoorraden, investment lots, topnummers: 

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 
Kanaaleilanden 
USA 
UNONY 
Canada 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

€ l,05/£ 
€ 0,60/£ 
€ 0,72/$ 
€ 0,32/$ 
€ 0,35/$ 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

ientiors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 

lail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 
www.kienhorst.nl 

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

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

IWWW.KIENH0RST.COM 979 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(a)CHELLO.NL 

Nationale-, maar vooral 
internationale postzegel
tentoonstellingen inspi
reren de postadministra-
ties nogal eens tot het 
uitbrengen van speciale 
uitgiften, veelal in de 
vorm van velletjes. In het 
algemeen worden dan 
vooral onderwerpen ge
kozen die met het gast
land te maken hebben. 
Ter gelegenheid van Am-
philex 2002 was er sprake 
van een echte 'uitbraak' 
van Hollanditis. Thema
tisch gezien kan dat 
soms bedenkelijk uitpak
ken, maar in dit geval is 
de score heel redelijk. 
Een minpunt is dat de ze
gels waar ik het nu over 
heb werden uitgegeven 
door vier landen met een 
enigszins twijfelachtige 
emissiereputatie: Domi
nica, Gambia, Grenada 
en Grenada/Carriacou en 
Petite Martinique (hierna 
te noemen de Grenadi-
nen van Grenada). In to
taal gaven deze vier zes
enzestig zegels uit! Dat ik 
er toch aandacht aan be
steed houdt verband met 
de omstandigheid dat 
ook West-Europese post-
administraties hun uit-
giftebeleid steeds meer in 

commerciële zin 'oprek
ken'. Bovendien kopen 
de verzamelaars deze uit
giften toch en dat moeten 
ze uiteindelijk toch ook 
zelf weten. 
De zegels kunnen wor
den verdeeld over vijf the
ma's: 

1^0 jaar postzegels: 
Gambia; 
Hollandse plaatjes: 
Gambia; 
NobelpnjsuJinnaars: 
Dominica, Grenada en 
Grenadinen van Grena
da; 
Klederdrachten: 
Dominica, Gambia, Gre
nada en Grenadinen van 
Grenada; 
Vuurtorens 
Dominica, Gambia, Gre
nada en Grenadinen van 
Grenada. 

Voor mijn gevoel zijn de 
zegels voor het eerste 
thema het minst interes
sant; eigenlijk gaat het 
meer om 'postzegel op 
postzegel'. Aardig is dat 
ook de zegels ter gele
genheid van het huwelijk 
van kroonprins Willem-
Alexander en prinses 
Maxima niet ontbreken 
(we komen het echtpaar 

Plaats Materiaal 

Ameland/Hollum 

Breskens (Nieuwe Sluis) 
Den Helder/Huisduinen/Kijkduin" 

Den Oever 
Egmond aan Zeê  
Enkhuizen/De Ven 
Goeree 
Harlingen 
Hellevoetsluis 
Hoek van Holland 
Julianadorp 
Katwijk 
Maasvlakte 
Marken 
Noordwijk 

Oosterleek 
Scheveningen 
Schiermonnikoog 
Schouwen/Nieuw Haamstede 
Terschelling ('Brandaris') 

Texel/Eierland 

Urk 
Vlieland 

IJmuiden laag 

IJmuiden hoog 

Westkapelle laag (Walcheren) 

Westkapelle hoog (Walcheren) 

PZ 
FS 
PZ 
PZ 
GS 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
GS 
PZ 
PZ 
FS 
FS 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
GBK 
FS 
PZ 
FS 
FS 
PZ 
BK 
PZ 
PZ 
PZ 
PZ 
FLS 
PZ 
GS 
GS 
GS 
VG 
PZ 
FS 

': 'De Lange Jaap' :̂ Van Speykmonument 

Verklaring afkortingen: PZ - postzegel; FS 
GBK - geïllustreerde briefkaart; BK 

Filatelistische afbeeldingen 

NVPH 1621 (1994) 
FR8168, V.V.V. Ameland 
Grenadinen van Grenada 2002 
Gambia 2002 
Dag van de Postzegel 1957 
Gambia 2002 
Dominica 2002 
Grenada 2002 
Dominica 2002 
Grenadinen van Grenada 2002 
Dominica 2002 
Grenada 2002 
Grenadinen van Grenada 2002 
Grenadinen van Grenada 2002 
Dag van de Jeugdfilatelie 1996 
Gambia 2002 
Dominica 2002 
PBii709;PR2922;5704, gemeente Noordwijk 
FR12653, V.V.V. Noordwijk 
Grenadinen van Grenada 2002 
Dominica 2002 
Grenada 2002 
Grenada 2002 
Grenada 2002 
Nummer 3, serie IV, 1929-1933 
U228, Assurantie Mij Brandaris, Amsterdam 
NVPH 1620 (1994) 
FR26879, V.V.V. Terschelling 
FR61465, V.V.V. Terschelling 
Gambia 2002 
Nationaal Crisis Comité (1933) 
Grenada 2002 
Dominica 2002 
NVPH 1622 (1994) 
Grenadinen van Grenada 2002 
IJmuiden (1987) 
Gambia 2002 
Postzegeltentoonstelling 1937 
Noordzeepost '85 (50 jaar PV IJmuiden 
Noordzeepost '95 
Provincievelletje Zeeland 
Gambia 2002 
FR7628/17741, gemeente Westkapelle 

- frankeerstempel; GS - gelegenheidsstempel; 
- postzegelboekje; FLS - filatelieloketstempel; VG - vignet 
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Van links naar rechts de uuurtorenuelletjes 

uan Dominica, Gambia, Grenada en de 
Grenadinen van Grenada 



ook tegen bij de serie 
'Hollandse plaatjes'). 
Ook bij de andere onder
werpen is niet echt spra
ke van 'thematische 
meerwaarde' ten opzich
te van andere zegels. Dat 
gaat ook op bij de zegels 
met Nederlandse Nobel
prijswinnaars: de negen 
zegels die PTT Post in 
iggi, 1993 en 1995 uitgaf 
verdienen veruit de voor
keur. Verder werd H.K. 
Kamerlingh Onnes al in 
1936 afgebeeld op een 
Nederlandse Zomerze-
gel, zodat bij ons alleen 
S. van der Meer (Natuur
kunde 1984) nog ont
breekt. 
Bij de negen zegels met 
Nederlandse kleder
drachten zitten welis
waar een paar herha
lingen ten opzichte van 
de Nederlandse series uit 
1958 en i960, maar hier 
duiken toch ook een paar 
onverwachte aanvul
lingen voor dit thema op. 
In het bijzonder gaat het 
dan om de zegels met de 
klederdrachten van Axel 
(Zeeland), Eerde (tussen 
Schijndel en Veghel in 
Noord-Brabant), Katwijk 
(Zuid-Holland), Stap
horst (Overijssel), Steijn 
(Limburg) en Zuid-Beve
land (Zeeland). Het is on
waarschijnlijk dat deze 
drachten nog op Neder
landse postzegels zullen 
worden afgebeeld; mis
schien nog wel op stads
postzegels. Ook Neder
landse stempels bieden 
maar weinig, of het zou 
het filatelieloketstempel 
van Bunschoten-Spaken
burg uit 1989 moeten 
zijn. 
De echte klapper vormen 
toch wel de velletjes met 
zes zegels met afbeeldin
gen van vuurtorens, die de 
vier landen op 29 en 30 
augustus uitgaven; sa
men vierentwintig zegels 
dus. Deze emissies dich
ten het grote thematische 
gat dat bestond tussen de 
Nederlandse uitgifte van 
1994 (toen slechts drie 
vaderlandse vuurtorens 
werden afgebeeld) en het 
aantal vuurtorens in ons 
land. En dat is dan ook 
een belangrijke reden om 
hier aandacht te besteden 
aan deze uitgiften. 
Ik denk dat verzamelaars 
van dit thema de kans 
zullen grijpen om hun 
collectie op het punt van 
de Nederlandse vuurto
rens aanzienlijk uit te 
breiden. Vandaar het 
overzicht van filatelisti-
sche afbeeldingen van 
Nederlandse vuurtorens. 

dat u op de linkerpagina 
aantreft. In het artikel 
Vierhonderdjarifle Brandans 
zor t̂ uoor late serie Vuur
torens (Maandblad Phila
telie, september 1994) 
stond een soortgelijk 
overzicht; wat nu wordt 
gepubliceerd is een ver
der uitgebreide versie. 
Omdat ik ten tijde van de 
samenstelling van dit 
overzicht niet beschikte 
over de afbeeldingen van 
of nadere informatie over 
de zegels van Dominica, 
Gambia, Grenada en de 
Grenadinen van Grena
da, is het mogelijk dat de 
'toewijzing' bij plaatsen 
met twee vuurtorens (zo
als Westkapelle) niet cor
rect is. 
IkdankdeheerF.S.J.G. 
Hermse te Sittard, verza

melaar van het thema 
Vuurtorens, dat hij het 
mogelijk maakte deze 
'vuurtoren-special' sa
men te stellen. 

'OEREND HARD' 
OP Z'N ZWEEDS 

Thematische verzame
laars worden soms op 
hun wenken bediend. 
Wilt u dit jaar graag een 

I statische serie met veel 

zegels van nog niet eer
der afgebeelde motoren 
en een dynamische serie 
met louter actiebeelden 
voor het thema 'Motor
fietsen'? Dat kan! En dan 
ook nog eens in een pri
ma kwaliteit. In septem
ber meldde ik al de ver
vulling van de eerste 
wens door Frankrijk en 
op 5 oktober nam Zwe
den de andere serie voor 
zijn rekening. Frankrijk 
pakte met tien zegels 
flink uit en Zweden vond 
zijn populaire motorhel
den belangrijk genoeg 
voor een serie van acht 
zegels die vijf ook al met 
name genoemde motor
sportdisciplines belich
ten. 
Nadat de motorsport in 
de jaren vijftig begon 

door te breken groeide 
Zweden uit tot een be
langrijke motorsportna
tie. Vooral bij de motor
cross en speedway werden 
vele titels behaald, maar 
er waren ook Zweedse 
wereldkampioenen in de 
disciplines enduro en trial 
en bij de wegraces. In 
Zweden rijden momen
teel 9.200 coureurs met 
een licentie rond, waar
van de helft de enduro-

sport beoefent. Verder 
zijn er tweeduizend mo
torcrossers en 267 speed-
ujoy-rijders actief. 

Speedway 
Het is een stoere baan-
sport die op speciaal ge
construeerde motoren 
wordt verreden: speedway. 
Er wordt op lange ovale 
sintelbanen gereden die 
vier- tot zeshonderd me
ter lang kunnen zijn. 
Speedway komt oorspron
kelijk uit Australië en En
geland. Toen de sport na 
de Tweede Wereldoorlog 
in Zweden werd geïntro
duceerd sloeg ze meteen 
aan. Zweden heeft vijf
tien wereldkampioenen 
voortgebracht: twaalf bij 
de senioren en drie bij de 
junioren. Op de Zweedse 
speedway-zegels zijn er 
twee te zien: Ove Fundin 
(meervoudig wereldkam
pioen in de jaren vijftig 
en zestig) en Tony 
Rickardsson (viermaal 
wereldkampioen en op 
dit moment succesvolste 
speedway-coureur van 
Zweden). Rickardsson 
nam als regerend wereld
kampioen deel aan de 
voorronden van het we
reldkampioenschap, dat 
eind oktober in het 
Olympisch stadion van 
Sydney werd gehouden. 

Wegraces 
Pure snelheidswedstrij
den over permanente, 
twee tot vier kilometer 
lange asfaltcircuits - zie
daar het 'signalement' 
van de motorsportdisci
pline die we als wegraces 
betitelen. Het zijn als het 
ware de Formule i-races 
van de motorsport. De 
Zweedse zegels tonen 
'Varg-OUe' Nygren (ge
zeten op zijn TT-machine 
uit de jaren vijftig) en Pe
ter Linden (de eerste 
Zweed die goud wist te 
veroveren op het onder
deel endurance). Velen be
schouwen Nygren als de 
beste Zweedse rijder aller 
tijden, omdat hij zijn suc
cessen in verschillende 
disciplines wist te beha
len. 

Motorcross 
Motorcross-wedstrijden 
worden gehouden op 
speciaal aangelegde, 
heuvelachtige en bochti
ge circuits die de conditie 
en het evenwichtsvermo-
gen van de rijders zwaar 
op de proef stellen. Na de 
Tweede Wereldoorlog 
werd het motorcrossen in 
Zweden bijzonder popu
lair. Ook internationaal 

gezien is het trouwens 
een grote sport. Wat het 
aantal beoefenaren be
treft is het in Zweden na 
enduro de populairste mo
torsport. In 1956 werden 
de eerste wereldkam
pioenschappen gehou
den; sindsdien hebben de 
Zweden achttien maal 
een wereldkampioen
schap veroverd. Afge
beeld zijn Hakan 'Carla' 
Carlqvist (in 1979 wereld
kampioen in de categorie 
tot 250CC en in 1983 in de 
categorie tot 500CC) en 
Sten Lundin, bijgenaamd 
'de ooievaar' (vijfmaal 
wereldkampioen). 

Enduro 
De naam enduro komt uit 
het Spaans; het betekent 
'volhardend'. Een enduro-
race (uithoudingsrit) 
wordt niet alleen op ver
harde wegen verreden, 
maar ook op speciaal 
aangelegde trajecten met 
slechtere wegen en paden 
en zelfs door ongebaand 
terrein. In Zweden is en
duro de motorsport met 
het grootste aantal beoe
fenaren. De eerste we
reldkampioenschappen 
voor dit onderdeel wer
den in 1990 gehouden. 
Sindsdien hebben de 
Zweden veertien maal 
een wereldtitel veroverd. 
Twee klassieke enduro-
races zijn de November-
beker en de Gotland Grand 
National. De beste enduro-
coureur van Zweden is 
Anders Eriksson; hij 
werd dit jaar voor de zes
de maal wereldkam
pioen. 

Trial 
De trial is ontstaan in En
geland. Het is wellicht de 
zonderlingste vorm van 
motorsport. Trials zijn 
behendigheidswedstrij-
den; ze bestaan uit een 
aantal proeven, de non-
stops, die binnen een vast
gestelde tijd met zo wei
nig mogelijk fouten moe
ten worden gereden. De 
speciaal voor deze sport 
geconstrueerde motor
fietsen kun je eigenlijk 
nauwelijks ergens anders 
voor gebruiken. Zweden 
leverde ooit één wereld
kampioen in deze catego
rie: Ulf Karlsson, die de 
titel in 1980 veroverde. 

ROZEN OP SERIE 
PRO JUVENTUTE 

De Zwitsers hebben ken
nelijk een voorliefde voor 
rozen, anders valt niet te 
verklaren waarom de Pro 
Juuentute-zegels van dit 



jaar  na de emissies van 
1972,1977 en 1982  ook 
nu weer rozen laten zien. 
De 'koningin van de bloe
men' siert de serie van dit 
jaar omdat Pro Juuentute 
negentig jaar bestaat. Pas
send in de trend van onze 
tijd zijn de vier 'gewone' 
zegels voorzien van een 
rozengeur, eenflimmick 
die na de chocoladezegels 
met een cacaoluchtje geen 
opzien meer baart. Bij de 
vijfde zegel (de 'kerstze
gel') krijgt de afbeelding 
van een kerstroos (Hellebo
rus niger) een extra dimen
sie dankzij een 'geurcom
binatie' van dennennaal
den, kaneel en kruidna
gels. 
En wat is de relatie tussen 
hasj en de roos? De Grote 
van Dale leert ons dat de 

MOLENS OP 
BARBADOS 

Barbados gaf op 9 sep
tember vier zegels uit op 
het thema 375th Anniuer
sary of First Settlement. Het 
lijkt thematisch gezien 
misschien geen al te in
teressante serie, maar de 
schijn bedriegt. Drie van 
de vier zegels kunnen 
van belang zijn voor het 
thema 'Molens'. En ook 
de vierde zegel is thema
tisch bruikbaar, namelijk 
voor het thema 'Ezels', 
want er is een  helaas 
nogal onduidelijke ezel
kar op te zien. De vier ze
gels roepen herinnerin
gen op aan oude prent
briefloarten. Voor een 
deel gaat dit echter wel 
ten koste van de duide

^ plant die hasj oplevert 
° wel 'de roos van Libanon' 
^ wordt genoemd, zodat 
^ het duidelijk is dat we bij 
" het uitwerken van het 
^ thema'Rozen'niet alleen 
^ plantkundige hoofdza
° ken kunnen belichten, 
^ maar ook allerlei zijpa
5 den kunnen bewandelen. 
^ En bij het zoeken naar die 

— ^ zijpaden kan Van Dale 
ftM een belangrijke inspira
' " ■ tiebron zijn. Zo IS de roos 

niet alleen een belangrijk 
zinnebeeld, maar speelt 
de bloem ook een rol in 
de heraldiek. 

lijkheid. 
Barbados is een van de 
landen waarvan de ze
gels worden ontworpen, 
gedrukt en verspreid 
door de Crown Agents, een 
agency dat meestal niet 
erg scheutig is met ach
tergrondinformatie. Ge
lukkig schoot molenver
zamelaar R.W. Aalders 
uit Nieuwegein mij te 
hulp. 
Zo weten we nu dat de 
Morman Lewissuikermo
len op de zegel van $ 3.
in het Caribische gebied 
meer voorkomt. Barba

dos beeldde de 'Morgan 
Lewis' trouwens al eerder 
af: in 1970,1972 en 1988. 
Qua vorm is de molen 
van Drox HallSt. George 
(zegel van 10 c.) vrij dui
delijk afgebeeld. Op die 
van $ I. zien we de res
tanten van een CattleMill 
Gibbons. Suikermolens 
uiteraard ook interessant 
voor het thema 'Suiker' 
komen ook voor op ze
gels van bijvoorbeeld 
Anguilla, Nevis, en St. 
Christopher, zij het dat 
meestal een overblijfsel 
van zo'n molen wordt ge
toond, dat dan al dan niet 
een nieuwe bestemming 
heeft gekregen (hotel, 
museum, woonhuis, stu
dio van een kunstenaar, 
en zo meer). 
Er zijn bij deze emissie 
nog wel wat vraagtekens, 
maar wie weet worden 
die in het nieuwste num
mer van Wmdmill Whispers 
van de Windmill Study Unit 
wel omgezet in uitroepte
kens; in dat geval kom ik 
er in 2003 nog op terug. 

POLITIEK EN 
FILATELIE 

'Politiek' is dit jaar in Ne
derland wel een heel heet 
handijzer, zij het enigszins 
met het karakter van een 
soap. Laten we daarom de 
aandacht richten op een 
niet alledaags stempel uit 
Ierland. Daarin bedankt 
de Republikeinse Partij 
de geadresseerde voor de 
steun aan deze partij. 

De heer G. Leen uit Heer
enveen wil ik graag be

graag aandacht aan deze 
op 17 oktober uitgegeven 
serie, die voor verzame
laars van het thema 'Mu
ziek' een belangrijke 
aanwinst is. De serie is 
vooral daarom bijzonder 
geslaagd, omdat er vier 
duidelijke foto's tegen 
een 'flitsende' achter
grond zijn geplaatst. 
Over de afgebeelde musi
ci zal ik hier niet uitwei
den; in de bekende Pop
encyclopedie van OOR is 
alle gewenste informatie 
te vinden. 
Op de linkerzegel van 
41 c. zien we U2, al twin
tig jaar lang een van de 
belangrijkste rockbands 
ter wereld. U2zanger 

hm 

danken voor zijn melding 
van dit stempel. 

POPSTERREN VAN 
IERSE BODEM 

Sinds kort is mijn relatie 
met de Ierse Posterijen 
ernstig verstoord. Dat ik 
boos ben op de Ieren 
komt niet door de mooie 
serie van vier zegels met 
bekende popmusici, 
maar door de bijbehoren
de 'aanbeveling' dat deze 
zegels bestemd zijn 'voor 
muziekliefhebbers van 
zeventien tot zeventig 
jaar'. Daarmee schopt An 
Post tegen het zere been 
van een 71jarige liefheb
ber van Ierse Jolk die niet 
voor niets een uitgebrei
de collectie CD's van Ier
se groepen en smgerson^
ujriters in zijn kast heeft 
staan! 
Desondanks besteed ik 

,ii „th 

Bono wordt zelfs de in
vloedrijkste popmusicus 
van onze tijd genoemd, 
omdat hij zich ook in 
maatschappelijk opzicht 
nadrukkelijk manifes
teert. 
PhilLynott(i95ii986), 
afgebeeld op de rechter
zegel van 41 c , was de 
charismatische Jrontman 
van de groep Thin Lizzy, 
die in 1973 doorbrak met 
een rockversie van het 
bekende Ierse lied Whis
key m the Jar. 
Het spreekt bijna vanzelf 
dat de nu al legendari
sche zanger Van Morris
on (geb. 1945) in deze se
rie niet ontbreekt. Vele 
bekende en onbekende 
popsterren beschouwen 
hem als een belangrijke 
inspiratiebron. Hij is in 
een voor hem karakteris
tieke houding afgebeeld 
op de linkerzegel van 
57 c. 
Ook Rory Gallagher 
(19481995) op de rech
terzegel is voor Neder
landse muziekliefheb
bers geen onbekende. Hij 
begeleidde zijn rauwe 
songs op een Fender Stra
tocaster op een wijze die 



hem een plaats bij de lei
dende gitaristen in de 
wereld bezorgde. 
De vier zegels zijn ook 
ondergebracht in een vel
letje van €2.. Het com
plete pakket kunt u vin
den op de website 
www.inshstampsAe. 

AANVULLINGEN OP 
EERDER NIEUWS 

In de septemberafleve
ring van deze rubriek 
kon ik u van de dierense
rie van Gibraltar slechts 
de Engelse naam van de 
Greater White Tooth Shrew 
geven. Ing. J.J. Bernard 
uit Alphen aan den Rijn 
meldt nu dat deze spits
muissoort luistert naar 
de Nederlandse naam 
huisspitsmuis (Crocidura 
russuia). 
De heer R. Frieke uit 
Zaltbommel reageerde 
met twee aanvulhngen 
op de behandeling van de 
Zwitserse insectenserie 
('Thematisch panorama' 
van oktober). Rosalia alpi

na op de zegel van 50 r. is 
een alpenboktor, die 
voorkomt in zuidelijk Eu
ropa. Dit beschermde in
sect leeft in vermolmde 
beuken. De fraaie zwart
rood gestreepte schild
wants op de zegel van 
100 r. heet in het Neder
lands streepwants. Het 
insect komt in Nederland 
niet voor. 

ROEMEENSE 
LOCOMOTIEVEN 

Ook al is de druktechni
sche uitvoering ervan 
matig, er is toch voldoen
de reden om aandacht te 
schenken aan de uit zes 
zegels en een blokje be
staande serie Roemeense 
locomotieven, die Roe
menie op 22 september 
uitgaf Een blik in Collect 
Railu;ays on Stamps van 

Stanley Gibbons (derde 
druk, 1999) geeft me re
den om te veronderstel
len dat de bewuste loco
motieven nog niet eerder 
op postzegels zijn afge
beeld. Het gaat daardoor 
om een thematisch be
langrijke aanwinst voor 
de 'Treinen'verzame
laars. De serie herdenkt 
het feit dat 130 jaar gele
den de eerste stoomloco
motiefvan het type 52 
(vandaar de aanduiding 
' i ' op de locomotief) in 
1872 de machinefabriek 
'Resita' verliet. Het logo 
van de fabriek staat op de 
zegels en het blokje. De 
fabriek, die in 1871 werd 
voltooid, is een van de 
oudste fabrieken van lo
comotieven in Europa. 
Serienummer en bouw
jaar van de loc zijn geluk
kig op de zegels vermeld. 
Wat het blokje betreft: 
daarop komen de details 
van de locomotief duide
lijker uit de verf dan op 
de zegels. Maar nog beter 
kunt u de locomotieven 

ter plekke bestuderen: ze 
staan allemaal in het 
openluchtmuseum van 
Resita. 

NOSTALGIE: 
AMERICA'S CUP 

Toen de informatie over 
de Australische serie ter 
gelegenheid van de Ame
rica's Cup 2003 bij me bin
nenkwam kreeg ik even 
een nostalgisch gevoel. 
Was dat niet een van de 
grote onderwerpen die ik 
in mijn 'beginperiode' 
als redacteur van deze ru
briek behandelde? Jaze
ker: al meer dan vijftien 
jaar geleden in april 
1987. Omdat de achter
gronden van deze presti
gieuze zeilrace destijds 
uitvoerig aan bod l<wa
men ga ik daar nu maar 
aan voorbij. 

NieuwZeeland gaf op 2 
oktober een serie van 
drie zegels uit, omdat dit 
land in 2003 onder lei

ding van Dean Barker 
voor de tweede maal de 
America's Cup mag verde
digen. De zegels tonen 
beelden van de race van 

2000 met de Black Magie 
van NieuwZeeland in de 
hoofdrol. 
Op de zegel van $ 1.30 is 
de Black Ma îc met de Ita
liaanse mededinger Luna 
Rossa (Prada) in een felle 
strijd verwikkeld. 
De zegel van $ 1.50 geeft 
een interessant, maar 
jammer genoeg wat on
duidelijk beeld van de 
America's Cup. Het gaat 
om een luchtfoto met 
links in beeld de Black 
Ma^ic. 
Op de zegel van $ 2.00 
neemt de Black Ma îc op 
een beslissend moment 
in de race van 2002 de 
leiding over van de eer
dergenoemde Luna Rossa. 
De Black Ma îc werd van
wege haar overwinning 
in 1995 ook al op een ze
gel afgebeeld. 

Afbeeldingen van grote 
zeiljachten zijn ook op
genomen in cle eveneens 
op 2 oktober verschenen 
serie Leading the Waves, 
die zes in NieuwZeeland 
ontworpen schepen laat 
zien. 

FRANKEERSTEMPEL
KWARTET 

Vrijdag 27 september 
was koningin Beatrix op 
bezoek bij de Leeuu)arder 
Courant in Leeuwarden. 
Het kan natuurlijk niet 
anders of er moest iets 
bijzonders aan de hand 
zijn. Het frankeerstem
pel (FR75282) maakt het 
'waarom' van het bezoek 
duidelijk: de Leeuwarder 
Courant bestaat dit jaar 
250 jaar. De verzame

laars van het thema 'Pa
pier & Druk' profiteren 
mee dankzij dit speciale 
jubileumstempel. 

Het frankeerstempel 
(FR6343g) van Souvenir
industrie Buis in Aals
meer sluit goed aan bij de 
stempels van buitenland
se postadministraties ter 
gelegenheid van Amphilex 
2002. Alle ingrediënten 
voor de buitenlandse 
beeldvorming over ons 
land zijn aanwezig: Am
sterdamse grachtenpan
den, een molen, koeien 
(links van de grachten
panden) en klederdrach
ten  zij het in minifor
maat  aan weerszijden 
van de bedrijfsnaam. 

Het stempel (FMig587) 
van het schaatscentrum 
De Uithof in Den Haag is 
een leuke aanwinst voor 
het thema 'Schaatsen'. In 
de letter 'U' staat een 
schaats, terwijl uit het 
datumstempel blijkt dat 
De Uithof aan de Jaap 
Edenweg staat, genoemd 
naar de legendarische 
wielrenner en schaatser 
Jaap Eden (18731925). 

Ter afsluiting toon ik u 
een echt winters stempel 
(HR5851) van Hero. The
matisch geen hoogvlie
ger, maar wel leuk. 

samen I ■ sa. 
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ZINLOOS GEWELD 
Wie vermoordde Karel Bergmar\? 

EEN F I L A T H R I I L E R V A N P A U L V A N B E E K , W A D D I N X V E E N 

Het was oudejaarsdag en 
vijf graden onder nul. De 

stevige oostenwind leek de 
sneeuw, die al urenlang met gro
te vlokken uit de asgrauwe lucht 
viel, versneld naar beneden te ja
gen. Het witte tapijt was op veel 
plaatsen al enkele tientallen cen
timeters dik. Toch hield het win
terse weer de mensen niet bin
nen, want overal hoorde je de 
knallen van te vroeg afgestoken 
vuurwerk. 

In de grote villa liep de man 
naar de open haard en pakte 

zijn bijna tot aan de rand gevulde 
glas, waarvan de inhoud door 
het vuur was verwarmd. Hij ging 
aan de grote notenhouten tafel 
zitten en nam een flinke slok van 
de cognac. Enkele minuten na
dat het vocht brandend zijn weg 
naar beneden had gezocht, voel
de hij zich wat rustiger en be
haaglijker. De pijn begon te zak
ken. Hij liep naar de kast en zijn 
hand gleed langs een rij boek
werken met Ieren kaft. Hij dacht 
aan het plezier dat hij in de loop 
der jaren aan zijn postzegelver
zameling had beleefd, haalde 
een album uit de kast en legde 
het op tafel. Langzaam sloeg hij 
de bladzijden om en keek voor 
de laatste keer in zijn collectie. 
De pil, die hij zojuist met de laat
ste slok had weggespoeld, zou 
binnen een uur zijn dodelijke 
werk doen. Over een halfuur 
zou hij de huisarts bellen... 

Tien minuten later stond hij 
plotseling op en liep naar 

de kluis in de werkkamer. Hij 
maakte het gevaarte open en 
pakte een ordner. Na wat blade
ren vond hij al snel wat hij zocht 
en griste er een vel papier uit. 
'Bijna vergeten!', mompelde de 
man. 'Dit kan maar beter de 
open haard in, je weet maar 
nooit.' Op dat moment ging de 
bel. 'Zeker de krantenbezorger 
voor zijn jaarlijkse fooitje', dacht 
hij. Na enig aarzelen besloot hij 
open te doen. Die knul kon het 

immers niet helpen, dat hij er 
net een eind aan wilde maken. 
Hij legde het vel papier op de 
kluis en liep de gang op. Zodra 
hij de voordeur opende bleek de 
aanbeller iemand anders te zijn. 
'Hallo Karel! Ik kom je even iets 
brengen en ik ben over vijf mi
nuutjes weer weg!' Karel keek op 
zijn horloge; nog drie kwartier te 
gaan. Het kon geen kwaad en hij 
vroeg: 'Zal ik je jas even aanpak
ken?' 'Nee, die houd ik aan. Ik 
wil niet ongezellig zijn, maar ze 
zitten thuis op me te wachten.' 
De man scheen de weg te ken
nen, want hij schoot voor zijn 
gastheer langs de enorme woon
kamer in, zette een pakje op de 
tafel en zei: 'Alsjeblieft - de lek
kerste oliebollen van West-Euro
pa. Magda heeft ze speciaal voor 
jou gebakken.' 

j / ^ r e l , die zich een beetje 
Ixduizelig voelde, was weer 

gaan zitten en vroeg met een 
glimlach: 'Zou je haar willen be
danken?' Terwijl hij deze woor
den uitsprak had de bezoeker 
onverwachts een pistool met ge
luiddemper op hem gericht. Er 
klonken drie droge plofjes. Ka
rel Bergman keek de schutter 
aan en probeerde wat te zeggen: 
'Jij., bent. een., stomme...' Ver
der kwam hij niet. Langzaam 
zakte de zwaargewonde voor
over. De andere man leek tevre
den met zijn werk, nam het pak
je weer van de tafel en verliet de 
villa, waarvan hij de buitendeur 
liet openstaan. Enkele seconden 
later richtte het slachtoffer met 
een laatste krachtsinspanning 
nog eenmaal zijn bovenlichaam 
op... 

Inspecteur Rein de Leeuw 
van de moordbrigade legde 

de laatste oliebollen op de schaal 
en trok zijn schort uit. Gezien 
zijn uiterst middelmatige kook-
prestaties was de keuken nor
maal gesproken verboden ter
rein voor hem. Maar zijn oliebol
len waren vermaard en het bak

ken ervan uitgegroeid tot een 
jaarlijkse traditie. Hij wilde net 
een mooie fles rode wijn ontkur
ken, toen een telefoontje van het 
hoofdbureau een einde maakte 
aan de illusie dat hij de laatste 
avond van het jaar met zijn gezin 
kon doorbrengen. Hij luisterde 
en slikte met moeite een paar 
krachttermen in. 'Een moord op 
oudejaarsdag; het moet niet gek
ker worden!', mopperde hij en 
hij noteerde het adres. 

Met tegenzin trok hij zijn 
schoenen en jas aan en 

maakte de auto sneeuwvrij. Een 
minuut later slipte hij de straat 
uit. Op de plaats van het misdrijf 
aangekomen constateerde hij te
vreden, dat hij niet de enige was 
die zijn vrije avond moest opof
feren. Zelfs het parket had al een 
flink aantal mensen opgetrom
meld en die waren druk in de 
weer. Hij werd in enkele zinnen 
van de situatie op de hoogte ge
bracht. De krantenjongen had 
het vreemd gevonden, dat de 
deur openstond. Hij was naar 
binnen gelopen en had de heer 
des huizes, een welgesteld za
kenman in ruste, badend in het 
bloed en dood aangetroffen. De 
jongen had met zijn mobieltje 
het alarmnummer gebeld en zo 
het politieapparaat in werking 
gesteld. 

Rein liep de woonkamer 
binnen. Het bovenlijf van 

het slachtoffer was voorover ge
zakt. Vlak voor het hoofd, dat de 
tafel net niet raakte, lag een 
opengeslagen postzegelalbum. 
De inspecteur, die zelf ook ver
zamelde, herkende de zegels. 
Het was de Zeeheldenserie uit de 
oorlog. Voor een coüectioneur 
niet echt een bladzijde om lang 
bij stil te staan. Toch was er iets 
merkwaardigs aan de hand. Eén 
van de plelqes in het album was 
leeg. Hij hoefde niet lang te zoe
ken. Het ontbrekende exem
plaar bevond zich tussen de 
rechterduim en wijsvinger van 

het slachtoffer. Had Karel Berg
man iets duidelijk willen maken 
in de laatste seconden van zijn 
leven? Rein's ogen speurden 
over de tafel, er was geen pen of 
poüood te bekennen. Hij obser
veerde de boekenkast en zag een 
rij albums staan en ook litera
tuur en catalogi. Hij pakte de 
NVPH-catalogus van een plank 
en zocht iets op. 

Zonder zich te haasten 
maakte hij zijn ronde door 

de restvan het huis. In de werk
kamer trof hij de open kluis. Er 
lag een kopie van een brief die 
hij las zonder het papier aan te 
raken. Het was een dramatische 
boodschap van slechts enkele 
regels, die Karel Bergman bijna 
twee jaar geleden had verstuurd: 
'Beste Maarten. Ik lijd aan een ern
stige ziekte en heb noij ongeveer een 
jaar te leuen. Ook al heb ik mijn deel 
uan de zaak aan jou overgedaan, ik 
aduiseer je dringend om de premie 
uoor de compagnonsuerzekering, die 
nog loopt tot het eind uan volgend 
jaar, gewoon te blijuen betalen. Deze 
premie ualt in het niet bij de uitke
ring bij mijn ouerlijden, diejij als 
begunstigde zult ontuangen. Het is je 
gegund. Ikga een paar maanden op 
reis nu ik me nog goed uoel. Met 
uriendelijkegroet, Karel.' 

Rein de Leeuw sloot twee 
seconden zijn ogen en liep 

terug naar de woonkamer. Hij 
wierp nog een laatste blik op het 
slachtoffer, pakte de telefoon
klapper en vond het adres dat hij 
zocht. Daarna belde hij zijn 
vrouw met een korte boodschap: 
'Dag schat, met mij. Het gaat 
hier de goede kant op. Je kunt de 
champagne gerust in de koel
kast zetten, want ik ben voor 
twaalven thuis. Tot straks.' 

Huiverend stapte Rein de 
Leeuw de kou weer in en 

reed naar het adres dat hij zojuist 
had opgezocht. Nog geen tien 
minuten later had hij zijn doel 
bereilct. Het was een van de 
duurste villa's van de stad. De 
sneeuwjacht had het opschrift 
van het bordje aan het begin van 
de oprijlaan bijna aan het oog 
ontrokken. De inspecteur veeg
de het schoon en las de naam. 
Hij knikte bijna onmerkbaar, 
glibberde terug naar zijn auto en 
reed met knerpende banden 
langzaam in de richting van het 
gigantische huis. 
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wie vermoordde Karel Bergman? 
Inspecteur Rein de Leeuw wist vrijwel 
onmiddellijk in welke richting hij het 
moest zoeken. En u? Weet u welke 
naam het bordje vermeldde dat aan 
het begin van de oprijlaan stond? 
Laat het de redactie van Filatelie vóór 
31 december 2002 weten. We verloten 
vijf prijsjes onder de inzenders van de 
juiste oplossing. Dit is het adres: 
Filatelie, Klipper 2, I2y6 BP Huizen. 
U kunt ook e-mailen: phil3telie@tip.nl 
Hoe u uw oplossing ook inzendt, ver
geet niet uw volledige huisadres te 
vermelden, anders kunnen we u - als u 
in de prijzen valt - uw beloning niet 
toesturen... Redactie Filatelie 

mailto:phil3telie@tip.nl
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SPECIALE EINDEJAARS AANBIEDINGEN; 
EUROMUNTEN VAN FINLAND KOMPL.SET VAN 8 A/ü 14,75 

1 EN 2 CENT VAN FINLAND NU 4,75 
EUROMUNTEN VAN ALLE LANDEN LEVERBAAR 

OOK JAARSETS ZOALS BELGIË TRIPLE SET (99,oo,oi) VOOR 275,00 
FINLAND TRIPLE SET (99,oo,oi) VOOR 115,00 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
IKG GOEDE MISSIE DUITSLAND /Vü 18,50 

IKG MISSIE ZWITSERLAND IETS OUDER NU 20,00 
250gr. DUITSLAND GROOTFORMAAT (MET HOGE WAARDEN) NU M,50 

250gr. INDONESIË MEEST GROOTFORM. NU M,50 

ZOEKT U KILO WAAR VAN LANDEN DIE NIET OP ONZE LIJSTEN 
VOORKOMEN OF HEEFT U MODERNE KILOWAAR TE KOOP LAAT 

HET ONS DAN WETEN, OOK WANNEER U UW VERZAMELING WILT 
VERKOPEN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES, 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

B«lliïï[i1i lli]ÉA®(É®B fflffl ÉÏÏSlrtMB 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,Ó5 4,70 4,45 

14/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

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

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

ymsMM@ö3ica mm m}mMMmi 
250 GRAM 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 NOR/V\AAL 120,00 NU 105,00 

9 KILO MISSIE NEDERUND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

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

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

i;^iiilUiJSli,UiJS 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL.& MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA. 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

ïï si!Ji;^i5[Ri[i;^Lyo)vmaü ®[ 
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 

mm 
100 gr 

7,00 
1150 
16,00 
7,00 
7,00 

10,20 
7,00 

57,95 
11,00 
15,00 
32,50 
11,35 

86,00 
14,00 

9,10 
13,50 
12,00 
35,00 
15,00 
7,00 

13,60 
12,50 
16,00 
12,50 
15,00 
11,50 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

7,50 
10,00 

ïio)Mi 
250 gr 

16,50 
27,00 
39,00 
16,50 
16,50 

23,80 
16,50 

26,50 
36,50 

27,00 

33,50 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
16,50 
32,50 
31,00 
38,75 
29,50 
36,00 
27,50 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
17,00 

23,00 

mt^ 
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 
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AANGEBODEN 

m 

Kilowaar. Prima kwal. 200 gr. 
Gr fwb Nieuw Duitsland € 8 , = . 
Nederland € 8,= Zwitserland 
€ 12,=. W Europa € 12,=. Bank: 
894812335. H.J de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XR 
Hillegom. Tel . 0252518302 

Duitsland, 200 versch. grf. € 12,-. 
Postr. 972073. G. Schonewille, 
Pr. Beatrixl. 144, 2286 LD 
Rijswijk 

Israel ƒ Palestijns gezag Nieuwe 
uitgaven tegen nominale waarde, 
priisli)stgraüs, ongelofelijke aan
bieding, kostbaar geschenk. Eilat 
Philatelic Club, Postbus 542/32 
Eilat, Israel. Epci@netvision net il 

Postfrisse oudere motieven: 
grote geïllustreerde lijst 2003 
gratis. W&K Schaetzle AG , 
PF 337, CH-8832 Wollerau 
Fax: 0041-1-7848059. E-maiI-
w.k.schaetzle.ag@bluewin.ch 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www.flevolacus n l , steeds wisse
lend aanbod, Flohil, 06-51386306 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. o C H Fr. Eet V.a 3 5 % ; 
Romkens, tel : 045-546 28 94 

T k WWF voor al uw nieuwtjes, 
manco ' s . W. de Pender, 
Hr. Ottostr 21, Gormchem. 
Tel.: 0183-623357 
Email: wilcow w f(3)planet.nl 

Mijn prijs' Roemenie ®®, post-
fris Michel, 1858 - 2002 en 
euro's prijsl gratis Dan, O P 4 8 -
CP27, Boekarest, Roemenie 

Nederland postfris v a 20%. 
Nederland gebruikt V a 15% 
Tevens België. T. van Wijck, 
tel. 0115-622474 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels 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 

Eurocat Europa Inkoop/verkoop 
Cep ten uitgebreid meelopers 
zegel(s)-blokken-vellen-onge-
tand etc. Ook voor uw manco 's 
en nieuwtjes Tel 0180-520069/ 
fax: 0180-523342 
E-mail pluijmpie-s@hotmail.com 

Partijen, groot en klein. Ook 
losse verkoop Centro Filatelico, 
tel: 0348-423885, 
www.centrofiIatelico.nl 

Ned. + Overzee - Indonesië - Oost 
Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwtjes gehele wereld. 
Redelijke prijzen. H. Sundquest, 
J. Perkstr. 39, Papendrecht 
Tel. 078-6153386. 
Email. sundquest(a)planet.nl 

USA precancel catalogi. Town en 
type cat 6e editie 1998 € 30,-; 
bureau cat., 4e editie 1997 € 12,-; 
silent precancels 1995 € 25,-; 
printed dated type cat 2001 
€ 30,-, city type coils update 2001 
€ 10,-; Hibernian spec Ierland 
cat. € 23,- + portokosten, giro-
rek • 6868218. Henry Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo Tel: 0546-532 155, 
email- hkuipers.3(5)hccnet.nl 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest v a nr. I Bijna alles in 

voorraad. Stuur uw no , ontvang 
mijn prijs. F Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar. 
Tel./fax: 0316-529241. 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels 50 grams IJsland- € 20,-; i io 
grams Finland - € 10,-, 140 grams 
Noorwegen, Denemarken of 
Zweden - € 10,- in een brief of op 
gironummer 1624853. Franco 
thuis. Correspond in English. 
Lennart Runfors, Godandsgatan i, 
SE-602 17 Norrkoping, Zweden. 
Email: lennart.runfors(a)swipnet.se 

Liechtenstein - we buy all mint 
s tamps Please ask for order now 
the World biggest buying lists 
(postage charge for each list US 
$/Euro 2 00). Jürgen Wolff S+S 
GmbH, Flughafenstr 61, 
D-53842 Troisdorf 
Fax- +49 2203371546 or free of any 
charge atwww.wolfff-sammeln.de 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax: 046-451 27 51 Ook rari
teiten' 

Ned. Kinderbedank. Maxikrt. 
FDC's postfris, automaat bj , 
combina, J LamanTrip . 
Tel. 0499-474163 

Postzegelverz. wo Nederl. perio
de 1852-1945 Tel 0512-382144. 
S. Smit, Beetsterzwaag. 

Canada 100 versch. grf met 
nieuwste tulpen, corals enz. 
€ 7,=. 200 ld € 10,=. CPL series 
van 4 zegels € 6,50. 20 series 
€ ii,= 40 series € 22,=. 
Giro 1282149 tnv J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen 

Aangeboden Ned.-Overzee tegen 
zeer scherpe prijzen 035-6221470 

Duitse Rijk, Berlijk, Bund., 
DDR, Nederland, blokken 
Europa en veel meer Kijk op 
www.postdor.com 

Rep. Suriname, Antillen enAruba 
v/a 25%, ook voor voordelig abon
nement. J. Koop 0299-436823 

Israel, gest en pfr m tab cpl vel
len, tab-, plate blokken fdc's enz. 
W.O Cornelissen 0348-423035 

Nederland frankeerzegels vanaf nr. 
i t ^ m n r 1300 compleet incl. alle 
topnummers mooi gebruikt cat. w. 
€7400 ,= voor € 2500,= E T v d 
Bogaard, tel.: 020-6333001 

Frankeerstempels in ordners en 
los verzameld. Ca. 1500 st. elk 
aann bod A. Smits 0416-381064 

Engeland machin. zegels, cyl 
Blocks, wilding zegels pf gespe
cialiseerd F Stavast 
Tel.- 045-5251176 
E-mail. frenske(a)freeler nl 

Skandinavie 1050 versch (incl 
Ijsland) € 27,50. W.Duitsland (na 
1945) 750 versch € 15,=. 
P Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro-1324692 

Stuur 50 versch Zweden of 
Finland U ontvangt 300 versch. 
wereld P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. 

Motiefs tem pels fdc poststukken 
hele wereld ook in abonnement , 
vrijblijvende zichtzending tegen 
portovergoeding H Zwakhoven, 
Hoef 4, B-3940 Hechtel België 

Rusland collecues v.a. 10% 
C.J. V. Beveren, Apollostr. 351, 

3054 TC Rotterdam Gratis prijs
lijst. Tel 06-23587327 of 
010-8901659 

Bent u verzamelaar van brieven 
betr. EO filatilie; Motief, WO II 
of Nederland. Kijk op de website 
www covers myweb.nl 
Tel.: 0475468700 

Ned. + overzee postfris cat.w. 
€ 3850,= Gestemp. ca tw. € 750,= 
in Lindner- en Davosalbums. 
Totaalprijs € 1000,=. 
Tel.-020-6360721 

Euromunten Finland i + 2 et. 
€ 5,=, compleet € 14,=. Ook 
andere landen ongebruikt vanaf 
€ II,=. A Nieuwlaat, 
tel.; 040-2454280 / 06-24167910 

650 verschillend Europa € 5,= in 
brief of giro 3330084. G. 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Postzegels België, Frankrijk, 
Engeland, Duitsland en 
Zwitserland van begin tot 1985 
Gaarne uw manco's en telefoon 
Alles voor 25%. P Bijhouwer, 
Bakenstraat 3 in Winkel 
Tel 0224-541551 

400-500 partijen. Kijk op 
www postzegelstekoop nl Arve 
Collectors 079-3311218 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte kwaliteit, O'^/O, zeer 
voordelige prijzen Grote lijst 
gratis. R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax: 0041 091 791 23 54 

Prov. Vellen D. Postz8tAérof 
FDC Muz-dans -t- brandw-hond-
molen. Harteveld, Blondeelstr. 36, 
3067 VA Rotterdam 

Te koop postzegels, boeken, 
album bedreigde dieren. 
Tel. 0547-260736 

D D R 0 0 20% kompl. jrg. vanaf 
1965. Arkenbosch, Ravel 24, 
6461 NA Kerkrade carken-
bosch@home nl 

GEVRAAGD 

Nieuwtjes: West-Europese landen 
o a Engeland, Frankrijk enz. 
alles nominaal + 10% Aruba, 
Ned. Antillen redelijke prijs H.O 
Landegent, Jupiter 107,1115 TL 
Dultendrecht T e l : 020-6993179. 

In- en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collecties. 
M. BreedtBruijn, tel 033-4946980 
of 06-14679827 (Leusden) 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. P. Rotgers, 
tel 010-4205276,^3x010-4552991 

Postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries". Pasterkamp, 
P.bloemstr. 12, 8321 XE Urk. 
0527-685138 

Mooie collecties v.d. hele wereld. 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of tel.: 070-3272108 

Plaat-ets ingnummers. Koop/ruil. 
H r Hospers, Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen 
Inl: 0528-268642 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig W J Manssen Laan der 
V N. 31, 3844 AD Harderwijk. 
Tel. 0341-417980. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel: 055-3660475 

Bundels Nederland W. Vreeswijk 
030-2730744 

Stuur 150 postz. Oostblok -
Turkije - H o n k o n g - Maleisië -
Singapore. Ret 200 st wereld. 
R. Schoenmaekers, 
Humcovenderveld 61, 6231 HX 
Meerssen 043-3653141 

Provincievellen. Zoek Gelderland. 
G. Fonteyn, kempstraat 31, 5525 
BC Duizel [NB) Tel.:0497-512109 

Prijslijsten postfris Vaticaan, 
Griekenland, Frankrijk. 
P J Tops, Kruisvaarders straat 32, 
5021 B Tilburg 

Qatar- we buy all mint s tamps. 
Please ask for order now the 
World biggest buying lists (pos
tage charge for each list US 
$/Euro 2.00). Jürgen WolfFS-t-S 
GmbH, Flughafenstr. 61, D-
53842 Troisdorf Fax:+49 
2203371546 or free of any charge 
at www wolfff-sammeln de 

Scheepspost: KJCPL-RIL post-
stukkenmet vermelding of stem-
pel scheepsnaam of 00k mij. 
Naam tevens ev. andere RIL 
memorabilia G. Sweijen 
teL: 035-5421789 

Ruilpartnervoor bureau precan
cels Amerika. Tel : 0598324009 
Mertens Hoogezand + 2500 

Ned. enveloppen met meege-
drukte aanteken "R" strook. 
T Molenaar, Rohofstr. 66,7605 AW 
Almelo Tel ■ 0546815959 

Kinderpostzegels 1940 en 1941 
alleen nr 375, 376, 398 en 399 
op brief of kaart (enkele franke

ring) R. Obermk, Valkenierslaan 
I, 9301 KM Roden 0505019547 

I buy Nederland circulated post 
waardestukken Ruperto Munoz 
C/Real 12,11300 La Linea, Spain 

Kilowaar (on)gesorteerd, oud of 
nieuw, hele wereld. R. Wortelboer, 
Astronln 30, 9603 ER Hoogezand 

Ver. Europa xxx 1956 1992 voor 
€ 3650,= compleet voor € 4000,= 
C Cruyssen. Tel 0629227782 
ofoi8i624635 

Moderne brieven Polen, Zweden, 
Engeland etc periode 199g  heden. 
H de Ruiter, Konmgsvarenstr. 23, 
1531 SH Wormer. 
Tel. 0756421018 

D I V E R S E N 

Postzegels enz koop, verkoop of 
ruilen Stockmann, Zevenaar. 
0316526265 

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 0703460328 

Israel: gratis prijslijst en verzor

ging van abonnementen Inl. 
A. Bouwense, tel 0113212 762, 
email: a bouwense(a)wolmail nl 

www aephilatelie nl Voor betaal

bare prijzen van Nederland + O.R 
Geen internet, dan 0105222914. 

Ruilen voor elke zegel van 
Duits l , Belg , Denem. of 
Engeland van 2000/02 die ik kan 
gebr 5 grf zegels zmnk retour 
J. V. Brakel, v. Geynstr 32, 
3791 VS Achterveld 

www.postzegelplaza.nl de vei

lingagenda, geef ook gratis uw 
aankomende veiling(en) op ' 
Postzegelplaza, Oudstr 17, 7425 
EC Deventer of kijk op de site 

Ruilen Stuur 150 gfRoemenie , 
zelfde aantal OostEuropa zmnk 
retour. E. Vroege, Beneden 
Rijweg 337, 2983 GE Ridderkerk 

Stuur mij 150 zegels, zelfde aan

tal retour. LH Verweij, 
Binnenkoppel 12, 4116 DW Buren 

Zat. 21 dec. Open dag Pzh Gilze 
5e Centhoek. Los uitzoeken etc 
Seminariweg 25A, Bavel. F Klos, 
Begoniastr 8, 2821 TL Stolwijk. 
0182342389 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Postzegels 
W.van der Bijl b 

fatU 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

mailto:E-maiIw.k.schaetzle.ag@bluewin.ch
mailto:E-maiIw.k.schaetzle.ag@bluewin.ch
http://www.flevolacus
mailto:pluijmpie-s@hotmail.com
http://www.centrofiIatelico.nl
http://www.wolfff-sammeln.de
http://www.postdor.com
http://www.postzegelplaza.nl
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THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & r i L A T F L l F B V 

10 gulden oranje 
nt 80 
luxe gestempeld 
ca t* 850,

onze prijs € 495,

Tentoonstelling^egcls 
nts 136/138 
luxe postfns 
catw 250,

onze prijs € 169,

Neder land 1936 

IVni\ersiteitszegels 
nrs 287288 
luxe postfns 
catw 18,50 

onze prijs € 1 2 , 7 5 ' 

Nederland 1938 
Jubileum7tgels 
nrs 310/312 
luxe postfns 
catw 17,

onze prijs ^ 1 1 , 7 5 

1 Nederland 1940 
ongetande 7egels konnncn 
burg 
nrs 332337V 
luxe postfns 
catw 4,50 

onze pri)s € 3 , 

Nederland 1940 
Kinderzegels 
nrs 374/378 
luxe postfns 
catw 14,85 

onze prijs € 8 , 9 5 

Nederland 19511960| 
Complete collectie onge I 
bruikte yegtls met nette 
plakker Schitterend geheel' 
nrs 568 751 
catw 890, 

onze prijs € 2 9 9 , 

Neder land 1953 
Complete jaargang 
nrs 601616 
luxe postfns 
catw 75,80 

onze prijs € 4 1 , 5 0 

NAJAARSKOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 
B e s t e l p e r t e l e f o o n ^ (020) 6 2 2 25 3 0 

N;dSïdÏ957 ' 
Complete jaargang 
nrs 688706 
luxe postfns 
catw 

NKIO 

68,30 

onze pri)! € 3 3 , 

^ î f̂> i^^rïrans 

N K l l 

Complete jaargang 
nrs 736751 
luxe postfns 

' 57,35 

onze prijs 

I catw 

€ 2 7 , 

:N;dS^dÏ976 
1 ^"ÄA102 

b l o k x a n 9 + 4 

TT' 1 luxe pos ;tfris 
c a t w 

N K 1 2 

14,95 

onze prijs €9,50 

P o s t z e g e l b o l lekje 

1935 
postz 
luxe pos 

ïgelboekje 22d 
itfns 

N K 1 3 onze prij! ;€ 52,50 
j 

Automaatboekjes 19661969 
j ; ^ j n r s 

6a7a 
luxe postfns 
catw 43,20 

N K 1 4 onze prijs € 19,50 

; 
Automaatboekjes 19831991 

I mooie 
mooie 

e zomer — 
.genheidsbolekjes 

■'(lOex) 
.363839 4041 luxe pos 

35

N K 1 5 

itfns 
29 3031 32 

catw 70,65 
onze prijs €34 , 

Roltanding 1928 
nrs 33/56 
luxe gestempeld 
catw 

N K 1 6 

237, 

onze prijs €168, 

Roltanding 1931 
90/93 nrs 

luxe pos itfns 
catw 150,

N K 1 7 
onze prijs €109, 

Ie Dag 
Inrs 

iiî l"
I catw 

nvelopp 
^ 0 / 5 9 
onbeschre\ 

186,50 

l e n 

N K 1 8 onze priJ! ;€139,

^ ^ ( 0 2 0 ) 6 2 2 2 4 5 4 
i n f o @ t h e o p e t e r s . c o m 

Nederland superpakket I 
1000 \trschiUendc gestempelde 1 
/egels van Nederland ofwel 

^ Ijiina de helft \ an alle bestaande 
U zegels in een koop 

onze prijs € 9 9 , 

Complete set Euro 's 
■ ' ' ■■■■■■MfMNerzamel nu de euromunten 

I \an alle 12 lidstaten Beitel de 
I basiscoUecue \an 96 
1 munten (12 landen met 
I elk 8 munten) m UNC 
I 'uncirculated) ku aliteit 

 î MÜMB onze priisC 1 2 5 « 
Z K 2"^ r i f 

nu n\et gratis opbergalbum! 
Kwaliteitsgarantie ' Wi| gatanderen zowel de juiste 

ataloguswaarde als de omschreven kwaliteit Mocht iets 
aan uw wensen voldoen, \vordt e e a omgeruild 

Bestelformulier sturen aan 

~ " i H L i ) PETERS 

/eziids Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

ml) de volgende aanbiedingen 
i € 89, = € 

€495, = € 
€169 = f 
€ 12,75 = f 
€ 11,75 = f 

f 
f 
e 

Stuurt 
x N K l 
x N k 2 
x N K 3 
x N K 4 
x N K 5 
%NK6 
x N k 7 
x N R 8 
xNK9 
xNKlO 
x \ K l I 
X M< 12 
X NK 13 
X NK 14 

Naam 

€ 3 = 
t 895 

€299, = 
€ 41,1(1 

€ 33,50 = 
€ 2^,50 = 
€ 9,50 = 
€ 52 50 = 
e 19,50 = 

xNK15 a € 34,50 
x \ K 1 6 a €168 
X NK 17 a € 109, 
xNK18 a €139 
x N K l S a € 49,50 
xNK20 a € 9, 
xNK21 a € 99, 
XNK22 a € 39 
XNK23 a €125 

Subtotaal 
Kosten (onder €100,) 
Totaal = C 

Pübtcodc 

Plaats 

Handtekening' 

Ik ben reeds klant bij Theo Peters 
na ontvangst 
Ik betaal 

s en betaal binnen 14 dagen 

, bitgevoegde cheques/ 
..VI ut^u.ag î P uw Postbankrekenin 

AMRO rekening 408812443 overgemaakt 

i tdm V ooruit dmv bitgevoegde cheques/ contanten 
Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of ABN 

mailto:info@theopeters.com
file:///trschiUendc
file:///vordt


VO É :I«Mim:ill 

leur bedrukte 
albumbladen. 

De mappen zijn natuurlijk ook los verkrijgbaar, zodat 
u uw album steeds naar eigen inzicht kunt aanvullen 
en uitbreiden. 

iMunthouders behoren hiermee tot het verleden! 

Set mappen incl. in kleur bedruk 
bladen voor de 7 eurobiljetten, p« 
€ 6,00, zijn apart verkrijgbaar. '' 

DAVO heeft een album ont
wikkeld voor het opbergen en 
presenteren van de euromunten. 
Kenmerkend voor dit praktische 
album is het opbergsysteem, 
dat bestaat uit mappen waarin 
u heel doeltreffend uw munten 
kunt onderbrengen en tot een 
fraaie presentatie van uw ver
zameling komt. 

• Het complete album voor de 
12 eurolanden €39,00 

• Losse euro-muntmappen incl. blanco 
bladen (per 6) € 9,00 

• In kleur bedrukte aanvullingsbladen 
voor de euromunten van Vaticaan, 
San Marino en Monaco, incl. mappen € 4,00 

• In dezelfde uitvoering als het album 
voor de 12 eurolanden, is er ook een 
album verschenen speciaal voor de 
Nederlandse euromunten vanaf 1999 € 30,00 

• De inhoud voor de Nederlandse euro
munten is ook los verkrijgbaar € 6,00 

i Uitgeverij DAV, 
Postbus 411 
7400 AK Deventer 

.<XÖ? "̂ 

www.davo.nl 

http://www.davo.nl



