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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

\ 
^ 

ast caÏK 
or onize komende veiling van ' u/ 

^|5ijt/in 10 maart 2003 
ontvingen wij reeds tal van inzendingen. 

Tot uiterlijk 14 januari 2003 
is het nog mogelijk om uw 

collectie^ doubletten of restanten 
hier aan toe te voegen, neemt u zo 

spoedig mogelijk kontakt op om een 
afspraak te maken met een van onze 

experts. 

Internationaal het best georiënteerd 
beëdigd makelaars en taxateurs 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
Tel.: 0294-433020 - fax: 0294-433055 - www.npv.nl 

http://www.npv.nl


"DE HOO(^STE PKJIS VOOK t^W POSTZEGELS, DOOKEEN HANDELAAR BETAALD INNEDEKLANDf" 

Collega's werden zenuwachtig en 
adverteerden In de advertentie 
van decewlper 2002 niet meer 
met concrete prijzenl 
Bedankf voor het vertrouwenI 

A 

£.\cme8 voor onze collega's, er Kan er maar één de ksteprijs l?etalenl 

DIK^CTS. INKOOP VAN I4W ?0STZ£.qEl3 
Nederland, België, Lu\eKfl>itrg, Liechtenstein, Monaco, San Marino, TorPugal, 
Oosten rijK, frankrijli, turopa en turopa C£FT, postfris, maar ook de resti 

BEI IPiJvoorlpeeld voorde hoogste dagprijs van een verzameling Europa CETTI FriJsgaranPiel 
AfhanKeIJJK van Ivvaliteit hetaalden wlf tenminste € 3 ,330 , - voor een verzameling postfris, 

Ik. koop ook alle andere postzegels, hlokken, velletjes, postzegelhoelg'es, eerstedagenveloppen en andere speciale 
verzamelgehieden van alle landen en motieven van de hele wereld. 
Door een toenemend geh rek aan goede toeleveranciers hen ik op zoek naar kleine en grote collecties en verzamelingen, 
ohjecten en restanten, voorde uitwerking en rechtstreekse doorverkoop aan verzamelaars en Internationale heleggers, 

ik garandeer u op papier de ailerheste prijs die u van een Intermediair kunt krijgen, ik kan u op verzoek de hes te 
referenties verstrekken, ik werk ook samen met enkele heëdigd makelaars en taxateurs, erkende commissionairs en 
slechts enkele echt hetrouwhare postzegelveilingen. 

Aan wie verkoopt u postzegels? 

notion kantoor 010-3120^43 

Bel 24 uur per dag 06-21531516 
Mailnaarmj\a,tierolff®phllfost,nl 
Fa^24uurperdag 010-5121090 
Internetadres www,philapost,nl 

Met vriendelijk 

DE BESTE PRIJS VOOR 
POSTFRIS NEDERLAND 
PERIODE 1940-2001 

?.S, Correcte afwikkeling met document. Afwikkeling per hank, giro, 
contant of hankcheejßel Legitimatie is niet vrplijvendi 
Ik koop uitsluitend materiaal met een hetrouwhare achtergrond. 

Let op! 
Bericht voor Wederverkopers & Semi-handelaren! 

"U kent de prijzen uit de handel, ik betaal u 
tenminste 10% extra bovenop de prijs die u gewend bent 
van een handelaar! Gegarandeerd! Ik betaal ook altijd 
10% meer dan de hoogst geadverteerde prijs!" 

Europa CEPT Verzameling postfris 1956-1992 »3.850,-
Europa Verzameling postfris 1993-2002 ^ 485,-
Nederland Verzameling postfris 1940-2001 "3 1.950,-

Deelverzamelingen en doubletten zijn ook zeer welkom! 



STAMP-DNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol met 
stockboeken en/of voor-drukalbunn(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 ruimen Ned. jaren 40 en 50 
op postfris z.pl. voor slechts 
35% (geen "top series" wel 
veel kind en zomer series) 

De prijzen zijn all-in, dus inclusief verpakking, porto en administratiekosten. 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: JANUARI 2003 
286 
Frankrijk 4 complete postfnsse vellen nrsYv 732,737,1698 81 LP 44C, tot catw €287,00 
nu € 45,00 
325 
Steekkaart met een 25 tal klassieke toppers van Frankrijk, ongebruikt en een paar post
fris, slechts 2 dQubletten( Yv nr 20 en 82) verder oa no 19, 20, 52 59, 62Bii, 638 etc 
totale cataloguswaarde Yvert Euro 4 780,00 nu eenmalig € 425,00 
326 
Schaubek album met verzameling Israel 1950 1977 GEBRUIKT (1977 ***) op 12 zegels na 
compleet, merendeel (full)tab mooie collectie voor een vriendelijke prijs € 95,00 
334 
Davo album Vaticaan 1929 1991 (on)gebruikt en 
merendeel postfris va jaren 60 op 1 serie na com 
pleet heel mooi voor dit geld € 185,00 
335 
Lindner luxe album(zganVaticaan 1950 1984, begin 
wat gebruikt, rest postfris z pi nu € 165,00 
336 
Stockboek met verzameling Liechtenstein 
(on)gebruikt & postfris, met wat doubletten (geen en 
gros) tot ca 1987 inclusief vellen Dienst etc Cat w 
FrFr 12 700,00 (€ 1 900,00) slechts € 235 00 
339 
2 Luxe Lindner Albums (ZGAN'i) Rep Suriname 1975 
1995 geheel compleet Postfris z pi (tevens bijna com
plete ong/pfz pi Ned Nw Guinea 81 Untea) Cat w ca € 
2 100,00 
AANBIEDING € 340,00 
340 
Davo album Oenemarken 1875-1981 (on)gebruikt 81 
postfris, goed gevulde verzameling, leuk om verder 
uit te breiden, tevens wat Groenland Koopje 
€ 165,00 
342 
NIEUW Lindner album met complete postfnsse collectie Engelse Gebieden ivm zilveren 
Jubileum Queen Elisabeth II in 1977 koopje voor de liefhebber € 130,00 
371 
Davo Luxe album (ZGAN) met geheel complete postfnsse verzameling Rep Suriname 
1977 1991 cat w ca € 1 300,00 nu € 195,00 
379 
Borek album Vaticaan gebruikt 1929-1973 leuk geheel voor € 55,00 
380 
Davo album met moote collectie Vaticaan 1929-1984 {on)gebruikt maar merendeel post 
fris (oa nrs 1 13 gebruikt) nu € 85,00 
396 
Schaubek voorruk album CHINA 1948 1973 (on)gebruikt en postfris, veel betere senes / 
zegels uit de jaren 50, zelden te koop maar bij DNS toch maar wel € 145,00 
401 
SAFE luxe album Bund 1951-1969 gebruikt, leuke start verzameling catw € 405,00 nu 
€45,00" 
405 
Dik Schaubek album met eenvoudige verzameling Bund, Berlin & DDR + Am 8( Br Zone, 
merendeel gebruikt, slechts € 40,00 
406 
Album met ruim 75 verschillende onbeschreven FDC's Zwitserland 1962 1983, leuk 
geheel cat w e 260,00 slechts € 37,50 
407 
Album met ruim 55 verschillende onbeschreven FDC's Liechtenstein 1963 1982 koopje 
€ 30,00 
408 
THURN UND TAXIS engros partij in zakjes tussen de nrs Michel 45 81 54 ongebruikt ca 
2000 (II) stuks leuk om uit te zoeken, plaatfoutjes etc cat w ca e 3 500,00, koopje bij ons 
slechts € 105,00 
413 
Davo album met SUPERCOLLECTIE Denemarken gebruikt 1851 1981 tevens wat 
Groenland erbij totale cat w Yv FR 24 000,00 ( e 3 600,00) een hele mooie verzameling 
voor een vriendelijke prijs € 495,001 n 

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 

426 
Davo album met supercollectie zweden vanaf 1856 1979 (oa Stockholm zegels nr 6 en 
13) voor 1945 merendeel gebruikt en deels ongebruikt na 1945 alles postfris totale 
cat w € 2 850,0 nu slechts e 465,00 (evt tegen inkoopprijs 2 nw luxe Davo albums deel I 
SM erbij voor €120,0011) 
427 
Biela voordruk album met GIGACOLLECTIE ZWITSERLAND 1843-1973 mooi klassiek 
gebruikt en vanaf 1945 overwegend ongebruikt en deels postfris catw ruim 
€ 12 500,00111 Alleen bij STAMPS DNS te koop voor e 1 450,00 inclusief gratis 2 gloed
nieuwe DAVO luxe albums deel I 8i II m 

428 
ERKA voordrukalbum ISRAËL 1948-1974 gebruikt 
begin zonder Tab later deels met tab klassieke deel 
op 5 zegels & bloc 1 na compleet tevens een aantal 
têtes beches/vellen hoge cat nu 
€ 85,00 
429 
2 Luxe KABE albums (ZGAN) met prachtverzameling 
ISRAEL postfris z pi 1954 1983 (bladen vanaf 1948) 
zo goed als compleet vanaf 1960 alles full tab daar
voor full/halve tab prima geschikt om verder uit te 
breiden, hoge cat w slechts € 170,00 
430 
2 Schaubek albums met SUPERCOLLECTIE DDR 
GEBRUIKT vanaf 1949 tot ca 1975 zo goed als com 
pleet met alle dure series en blokken ( MAG, MARX 
etc) cat w € 4 000,00 nu € 795,0011 
431 
Victoria blanco album met pracht collectie 
Griekenland 1861-1979 voor 1930 overwegend 
gebruikt daarna postfris en deels ongebruikt cat w 
€ 2 400,00 koopje € 395,00 (evt tegen inkoopprijs 

2 nw luxe Davo albums deel I & II erbij voor € lOS.OOn) 
432 
2 Dikke stockboeken ( 64 & 32 biz) met pracht collectie Sov Unie/Rusland jaren 30 tot 90 
zowel gebr als postfris veel vellen mooie koop voor € 130,00 
433 
Stockboek met prachtige snuffelpartij Deutsches Reich tot ca 1933 lOOen zegels vele 
variëteiten, kleurverschillen, watermerken etc etc echts voor de specialist 11 koopje 
€90,0011 
434 
Dik KABE album met Duitsland o a Sow Zone veel variëteiten en types hoge catw Leuk 
voor de kenner € 145,00 
435 
Stockboekje Zwitserland incl doubl + wat CEPT en Malta alles gebr cat w DM 488,00 nu 
€ 19,50 
436 
Stockboekje met leuk klassiek MALAYSIA (on)gebruikt catw DM 2 132,00 (€ 1 090,00) 
voor de kenner slechts € 85,00ii 
437 
Zonnebloem album met ca 100 verschillende onb FDC's Ver Naties groot aantal "Flag 
Series" slechts € 30,00 
438 
Stockboek met pracht collectie (incl doubletten) Duitsland Oude Staten ( oa Helgoland) 
Duitse Kolomen, Danzig, Saar, Rech Memel B 8[ M, Gen Gouv Bez Zoi=one en wat Bund 
zowel (on)gebruikt alsmede veel postfris totale cat w ca e 2 000,00 bij STAMPS-DNS 
€ 185,00 II 
439 
Leuchturm voordruk album Deutsches Reich 1933-1945 (on)gebr & pf tevens Dienst ECHT 
gebruikt leuke verzameling voor slechts € 80,00 
440 
DAVO luxe album Berlin (ZGAN nw prijs € 90,00) 1948-1990 va 1956 geheel postfris 
cat,w, ruime e 1 000,00 koopje voor slechts € 225,00 

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 
STAMPg iTAMPl 

i 
STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 

n ß Directie: Dirk N. Sluis H SvJ ö 
'IN! ^ Cees Buddingli'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel, k ' " ï ^ 

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

aXBAL SrAM> DEALERS* GLOBAL STAMP DEALSfi^ 

www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com


w 
Uw tevredenheid is onze doelstelling. 

Al 111 jaar! 

Veiling 591 vindt plaats van 1216 mei 2003. 
U kunt voor een zorgvuldige verkaveling tot 15 februari a.s. 

goed materiaal inzenden 

VAN DIETEN ,1» * # if 

POSTZEGELVEILINGEN BV 
■^m 

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

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 

•K^ <^^ l^ %^' tv. ̂k^\/ lU /  ^ 
v#» 

mailto:info@vanclieteii.nl
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^^ TE KOOP GEVRAAGD. 
PI WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN r\ ^1 
r EUROPA CEPT (POSTFRIS) 1956 t/m 1992 ^ ^ 

COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES. 
Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

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

Compleet 1956 t/m 1992 
Levering 
Kwalitei 
Betaling 

svoorw aarden 
t Postfris zonder plakker Mooi 

€ 3 0 9 -
€ 8 4 -
€ 8 50 
€ 10 50 
€ 9 3 -
€ 5 5 -

€ 1 8 -
€ 5 1 -
€ 5 5 -
€ 5 0 -
€ 5 3 -
€ 3 0 -
€ 4 1 -
€ 4 2 -
€ 6 4 -
€ 5 5 -
€ 6 2 -
€ 1 0 4 -
€ 6 4 -

€ 7 8 -
€ 1 1 5 -
€ 1 0 5 -
€ 1 0 0 -
€ 1 0 0 -
€ 1 0 5 -
€ 7 3 -
€ 3 4 -
€ 5 1 -
€ 9 0 -
€ 1 8 0 -
€ 1 1 5 -
€ 1 3 5 -
€ 1 5 0 -
€ 1 5 0 -
€ 1 4 0 -
€ 1 3 9 -
€ 1 2 7 -
€ 1 3 8 -
€ 1 4 5 -
€ 1 5 9 -

€3500.-

gecentreerd Blokjes 

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€ 2 0 -
€ 2 0 -
€ 1 8 -
€ 1 9 25 
€ 3 3 -
€ 1 8 25 
€ 2 0 25 
€ 1 1 -
€ 1150 
€ 5 50 
€ 4 50 
€ 3 -
€ 3 -
€ 7 75 
€ 7 75 
€ 8 -
€ 2 -
€ 8 -
€ 8 50 
€ 9 -
€ 150 
€ 9 50 
€ 3 7 -
€ 9 60 
€ 1 0 50 
€ 9 50 
€ 9 -
€ 9 -
€ 1 1 -
€ 9 -
€ 1 0 -
€ 1 0 -
€ 1 4 -
€ 1 2 -
€ 1 0 
€ 7 -
€ 1 0 -
€ 1 4 -
€ 10 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren € 1 0 -
Madeira € 10 -
Monaco € 15 -
Portugal € 9 50 
Azoren € 9 50 
Madeira € 9 50 
Monaco € 16 50 
Portugal € 1 0 -
Azoren € 10 -
Madeira € 10 -
Monaco € 14 50 
Portugal € 12 50 
S Marino € 10 -
Azoren € 1 0 -
Cyprus " € 7 50 
Madeira € 1 0 -
Monaco € 13 50 
Portugal € 10 -
Azoren € 9 50 
Cyprus" € 2 25 
Madeira € 9 50 
Monaco € 1 4 -
Portugal € 1 0 -
Albanie € 1 4 -
Cyprus * € 2 50 
Faroer € 3 50 
Guernsey € 3 50 
Joegosl € 4 50 
Monaco € 12 -
Portugal € 18 50 
(6 blokjes) 
Roemenie € 9 -
IJsland € 2 50 

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series 

zonder vouwtjes Pnjswijzigmgen en 
Per omgaande Contant of op Uw bank of giro rekening 

Voor eventueel grotere objecten is bezoek 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

aan huis mogelijk 

r 

] 
] 
( 

rel: 
Mobiel: 
Fax: 

0318-

drukfouten voorbehouden 

61 03 34 
0 6 - 5 5 36 88 38 
0318- 65 11 75 

e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

Nederland 
België 

Luxemburg 
(Grote partijen, winkelvoorraden, 

verzamelingen, doubletten, vellen enz. 
Tevens te koop gevraagd, frankeer geldige postzegels na 1976) 

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, zonder plakker. 
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 mobiel: 06 - 55 36 88 38 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


POSTFRIS 
cat nr 

50-55 
31 
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 

310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
405-421 
423-427 
428-442 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 

priis 

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 

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

345,00 
22,00 

104,00 
72,00 

7,50 
5,00 
6,00 
2,30 
1,20 
4.95 

165.00 
1.20 
0.45 
6.20 
0.70 
1.40 
1.80 
5.10 
1.55 

88.00 
3.60 
2.60 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat nr 

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 
549-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
593-694 
595-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 

743-744 
745-745 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 
791 
792-794 
795-799 

802-806 
807-810 
812-815 
816-817 
818-819 
828-829 
830-834 
854 
858 
859-863 
870-874 

pn/s 

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 

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 
0,60 
0,25 
1,55 

1,50 
0,50 
0,90 
0,20 
0,45 
0,25 
1,05 

14,50 
1,60 
1,10 
1,00 1 

POSTFRIS 
cat nr prijs 

875 1,25 
877-881 0,90 
882-883 0,60 
884-885 1,10 
886-888 4,10 
set vellen 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 
overi|ssel 11,50 
zeeland 19,00 
flevoland 12,50 

ICompl. f.d.c. setpro 
vincie zegels' 27,50 

Gestempeld 

1 14,90 
2 10,20 
3 69,00 
6 55,00 
9 17,25 
10 10,40 
11 56,00 
12 82,00 
14 40,45 
16 42,95 
17 8,20 
18 40,45 
20 9,90 

1 PROVINCIE 
Nog redelijk aant 

voorraad leverbaar 
pri|s zie h 

DE COMPLETE SE 
13e VELLETJE \ 

Staat de door U gewe 
deze advertentie? De 
toereikend om alles t 
Informeer vri)bli[vend 
prijs en/of vraag een 

GESTEMPELD 

cat nr 

25 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 
49 
55-76 
78 
79 
80 
82-83 
84-86 
87-89 
97 
98 
99 
100 
101 
102-103 
104-105 
129 
130 
131 
132-133 
134-135 
136-138 
141-143 
149-162 
163-165 
166-168 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
225-228 
229-231 
232-235 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
257-260 
261-264 
265-266 
346-349 
402b-403b 
534-537 

Roltanding 

1-18 
33-56 

Luchtpost 

12-13 

Port 

42 
43 

Dienst 

9-15 
25-26 

Teleqram 

11 

VELLETJES 

pnis 1 

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 
4.10 

50.75 
114.00 

17.00 

179,00 
121,00 

128,00 

22,50 
31,00 

26,00 1 
8,15 

15,50 1 

al velleties los uit 
voor voorrac 

erboven 

T INCLUSIEF 
/OOR € 1 4 9 , 0 

nste serie met 

d en 

HET 
D 
in 

ruimte is helaas met 
3 vermelden 
naar voorraad 
prijslijst aan 

en 

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

Tel: 077 - 351 26 98 077 - 465 37 64 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 

Filateliebeurs 
24, 25 en 26 januari,standnr. 45 

Pandahallen Loosdrecht 

Grote Partijenverkoop 
met enkele honderden voordelig geprijsde partijen. Vraag 
de partijenlijst aan op het onderstaande adres of kijk op 
onze internetpagina: WWW.postzegelstekoop.nl 

Natuurlijk staan wij op de filateliebeurs ook 
met onze voorraad (thematische) poststukken. 
Voor de levering losse zegels, series of blokken kunt u 
gebruik maken van onze postorderservice. 

Van uw verzamelgebied maken wij: 

Bestelllisten op maat! 
Onze computer selecteert uw verzamelgebieden en maakt 
daar overzichtelijke lijsten van, die wij per post verzenden. 
Wij leveren zegels van de hele wereld, zowel op land als 
op thema gerangschikt. Wij gebruiken Michel-catalogusnrs. 
• Steeds nieuwe aanbiedingen 
• Concurrerend geprijsd 
• Snelle levering met retourrecht 
• Nu al meer dan 25.000 zegels, series en blokken 
Vraag uw persoonlijke bestellijst aan op het onderstaande 
adres. Vermeld hierbij uw verzamelgebieden. 

Arve Collectors bv, Postbus 6044, 
2702 AA, Zoetermeer.Tel./ Fax 079-3311218 
E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

WWW.postzegelstekoop.nl 

Veiling nr. 79 
wordt gehouden op 

zaterdag 
15 FEBRUARI 2003 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://www.de-hollandse.nl
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Postzegelhandel k. D€M H€RTOG VIIAMCh 
f ««««««v«wr*m i i • 

Harmonicavouwen Nr 518 
€175.— 

D.V. 24 en 25 januari zijn wij zijn aanwezig 
met een stand op de Postzegelbeurs 

in de Pandahallente Loosdrecht I Boekje 72 
€3,50 

. ■ "  ^ 

&ä

■  ' * 

IV 
% 

« ■  • ( 

^4* 
, « ' , ■ . 

•f 
^ 

•''̂V/ n ^ I I 
m i^ =1 
^ ^ o 1 
»V'^* '" : 

1 

Jaargangen en 
series incl. blokjes 

Jaar Nummer Prijs € 

NEDERLAND POSTFRIS 

356373 
356Ad 
443448 
449473 
474489 
490499 
500512 
51317 en 
538548 
518533 
534537 
549567 
568577 
578600 
601616 
617H536 
465b634b 
637640 
641654 
655^70 
67lHfi87 
688706 
707719 
720735 
736751 
752763 
764783 
784810 
811835 
836855 
856875 
876899 
amphi lex 

velletjes van 10 
1968 900917 

918938 
940958 
952t>958b 
963983 
9841001 
10021024 
10251042 
10431063 
10641083 
10841107 
109811020 
10981102 
blok 9+4 
110811180 
11281150 
11511171 
11721190 
11911214 
12151236 
12371252 

1940 
1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

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

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 

112,50 
8 5 , 

1,— 
1 0 , 

99,— 
6 , 

1 1 , 

3 5 , 

1 8 9 , 

750,— 
100,— 

33,— 
8 8 , 

3 6 , 

7 , 

1 1 , 

1 7 , 

3 0 , 

2 9 , 

7 5 , 

3 1 , 

1 5 , 

1 5 , 

23,— 
8,— 

1 3 , 

n,
3,— 

19,— 
5,— 

1 1 , 

5 9 , 

8 , 

1 1 , 

1 5 , 

1 3 , 

1 5 , ~ 
1 1 , 

1 1 , 

1 0 , 

1 0 , 

6 , 

1 0 , 

3,— 

6 , 

7,— 
10,— 
9,— 
7,— 

1 0 , 

9,— 
2 3 , 

12381251A 11,

Alle series zijn ook los 
te bestellen. 
Ook uit jaren die hier 
niet vermeld zijn. 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES posttris 

Nr. Prijs e Prijs € 
met 

Telblok 
1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
I IBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
38448 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 
54 

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

8 9 , 

2 5 , 

2 5 , 

6 , ~ 
1,50 
3,50 

1 6 , 

2 , ~ 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

2 8 , 

6,50 
13,50 

32,501 
8,— 

99,— 
6 9 , 

5 4 , 

6 9 , 

2 0 , 

1 0 , 

4,501 
39,— 
59,— 
99,— 
6 9 , 

18,— 
3 ,  1 
5 , 

7 , 

1 1 , 

1 0 , 

1 2 , 

1 0 , 

11, 1 
5.— 

4 ,  1 
2 , 1 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5 , 

2,25 
2,25 
3 , 

4,— 
6,— 
4,— 
8 , 

1 1 5 , 

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 

10,

16, 1 
14,1 

7 5 , 

6 , 

7,— 
9,— 

1 8 , 

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

p«r boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

55 
56 
57 
58 
59 
60/66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

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

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 307o! 

Jaar 

19751976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Prijs e 

45 , 

1 1 , 
9 , 
8 , 

15,— 
19,— 
20 , 
20 , 
22 , 

4 0 , 
39 , 

35 , 
39 , 
34 , 

32 , 
4 0 , 

40,~ 
60,~ 
76 , 
8 0 , 
80 , 
86 , 

100,
70 , 

9 0 , 

Post2egelboekjes 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

port 16 

p sluk 1,35 
4 , 

5,50 
8 , 

5 , 

9,— 

Bij a a n k o o p v a n 
€ 50,  Sur iname 
of meer, ontvangt u 
d e Z o n n e b l o e m 
C a t a l o g u s v a n 
Sur iname 
GEHEEL GRATIS 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 
Jaar 

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

Prijs < 

4,
3,

11, 
5,

10,

10,

11,
20,
16,

23,
22,
18,
22,
19,

26,
25,
33,

31,
26,
35,
29,
42,

55,
76,
66,
63,

POSTCEGELBOEKJES 
POSTFRIS 
NED. ANTILLEN 

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

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

POSTFRIS TETEBECHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556558 
573575 
576579 
591 
654655 
791793 
815816 
947948 
10711072 
12381239 
12451246 

Prijs € 

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

20,— 
2 0 , 

10,— 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Scherpe prijzen 
vanaf 3 0 % . 

Jaar 

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

ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
A N R 
ANRi 
ANRl 
ANRi 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 
ANRl 

Prijs € 

2 5 , 

9 , 

5,— 
11,— 
8,— 

15,— 
1 4 , 

1 1 , 

17,— 
S) 4 4 , 

'S) 3 4 , 

S) 2 0 , 

18,

7,

6,

5,

5,

5,

5,

8,

10,

10,

10,

16,

15,

10,

S) 13,

S) 16,

S) 23,

S) 25,

S) 25,

■S) 30,

■S) 34,

'S) 40,

■S) 54,

'S) 50,

Alle nummers zijn 
o o k los verkr i jgbaar 

AANBIEDING 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

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

Complee t postfris 

voor € 1 3 2 , 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete j aargangen. 

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

prijs € 14,— 
10,— 
14,— 
1 3 , 

14,— 
1 3 , 

12,— 
1 3 , 

16,— 
18,— 
17,— 
2 8 , 

20,50 
29,50 
2 6 , 

Complete 
verzameling 

Aruba 
1986 t/m 2000 
géén €J3S»:--

maar 

€ 229,— 

NEDERLAND Onbeschreven  Beschreven 
Eerste d a g enveloppen 

E onbeschreven 

39 
41 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

€ 9 , 

€ 4 5 , 

€ 2 6 , 

€ 1 0 , 

€ 4 2 , 

€ 4 5 , 

€ 2,50 
€ 16,75 
€ 19,50 
€ 15,75 
€ 3 , 

€ 1 5 , 

€ 10,50 
€ 22,50 
€ 4,50 
€ 12,50 
€ 4,50 
€ 1 1 , 

€ 9 , 

beschreven 

€ 3 , 

€ 6,50 
€ 4,50 
€ 3,50 
€ 8 , 

€ 1 0 , 

0,75 
3 , 

5 , 

4,— 
0,75 
4,50 
2,50 
7,— 
1,25 
3,50 
1,25 
3,25 
3 , 



Postaegelhandel K. D€h HGRTOG V|IAh€ri 
Prijslijst met 
aanbiedingen van 
postfrisse rolzegels 
Nederland in 
strippen van 5 
met nr. en enicele 
zegels met nr. 
De gebuikte nrs 
zijn uit de NVPH 
Catalogus. Voor 
meer informatie 
over dit veraamel-
gebied zie de NVPH 
Catalogus van 
1997 biz. 609^11 
of de Rolzegels-
Automaatstroken 
en Automaatzegels 
speciaal catalogus 
1996 
(F is fosforescerend 
papier) 

Prijs € 
Nr. enkelzegel 5 strip 

461 
468 
617 
618 
618F 
619 
619F 
620 
621F 
623 
623F 
624 
624F 
627 
627F 
628 
628F 
630 
630F 
632 
632F 
633 
633F 
634F 
636 
794 
925 
941 
942 
943 
944 
945 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
971 
990 
1007 
1009 
1010 
1011 
1030 
1064A 
1067A 
1108A 
1109A 
lllOA 
llllA 
1112A 
1113A 
1114A 
I115A 
I116A 

1,— 
10--
1,25 
2,50 
0,50 
1,50 
1,50 
10,-
1,25 
6,50 
1,— 
6,-
1,— 
3,50 
3,-
15,-
15,— 
5,— 
3,50 
9,— 
2,25 
5,50 
2,25 
3,50 

34,— 
0,25 
10,— 

10,— 
3,50 
5,-
2,75 
6,50 
5,— 
2,75 
0,25 
0,25 
0,10 
0,10 
0,15 
0,40 
0,45 
0,50 
0,50 
0,60 
0,90 

2,-1 
62,50 
3,— 
9,— 
6,80 
6,80 
6,80 

66,50 
6,— 

2,-1 
22,50 
2,50 1 
11,25 
15,— I 
55,— I 
55,— I 
18,— 
7,50 
18,— 
6,80 
17,— 
7,95 
10,~ I 

1,— 
113,50 
4,50 1 
4,50 1 
4,50 1 
5,-1 
1,65 
1.80 
2,— 
2,— 
2,25 
2,50 
4,50 
3,25 

113,50 
10,— 
11,— 

22,50 
12,50 I 

0,90 
0,90 
0,25 

1,— 
1,75 
2,— 
1,50 
1,75 
2.— 
4,— 

Nr. 
Prijs € 

enicelzegel 5 strip 

1117A 
1118A 
1128A 
1129A 
1238 A 
1239 A 
1240 
1243 
1244A 
1245A 
1246A 
1250A 
1251A 
1307-8 
1312 
1322 
1323 
1346 
1354 
1355-6 
1359-0 
1361-2 
1386 
1411 
1433 
1474 
1477 
1480 
1488 A 
1489A 
1519 
1520 

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

0,60 
2,— 
2,50 

1 ,— 
1,— 
1 ,— 
1,50 
0,60 
1 ,— 
1 ,— 

5 , - 1 
7,50 1 
1,25 
1,25 
5,25 
2,25 
5 , - 1 

1 0 , - 1 
4,50 
6,00 
8 , -

17,50 
17,50 
5 0 , -

5 , -
1 1 , - 1 
6,75 
3,50 

2 0 , - I 
1 0 , -

n,— 
I I , — 
3,50 
2,50 
3,— 
2,50 
2,50 
2,50 
5 , - 1 
3,50 
2,50 
2,50 

NEDERUND 
Besctireven 
Eerste d a g 
enveloppen. 
MOOIE KWALITEIT I 

2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Prijs € 

3 3 0 , -
1 9 5 , -

180 — 
1 3 0 , -
7 5 , -
7 0 , -
62,50 
4 0 , -

6 , -
62,50 
37,50 
4 0 , -
4 5 , -
2 5 , -
2 0 , -
27,50 
15,— 
25,— 
12,50 
22,50 
20,— 
3 0 , -
13,75 
25,— 
15,— 
17,50 
8,75 
7 , -
7,— 

12,50 
12,50 

1,50 
1 0 , -

1,50 
1 0 , -

Hierbij bieden wij u een gedeelte van de 
voorraad Nederland Automaatboekjes 
"Speciaal" a a n . 

prijs e 

3 ^v/ Registersfreep bruin 4,— 
3 yv/ Registersfreep b lauw b reed 5,— 
3 yv/ Registersfreep b lauw smal e 37,50 
3 yw Registersfreep paars 4,— 
3 y d Registersfreep paors-bruin-blouw 16,— 
3 A gedecenf reerd geper foreerd 8,— 
3 A Pioaffouf "Kroontje" 25,— 
4 z Telblok 25,— 
4 z Registersfreep onder 9,— 
4 yw Registersfreep onder 3,50 
5 gedecen f reerd geper foreerd 9,— 
7A Snijlijn (Mooi i ) 50,— 
6A Losse in t ioud 30,— 
9F Krassen in Andreaskruis 87,50 
9FF Idem 87,50 
lOA Rood stipje bij balk 8,— 
lOAF Idem 11,25 
12A Pioaffouf "Kei" 20,— 
12A Pioaffouf "Sleepkabel" 20,— 
14A Pioaffouf Witte punt in N 8,— 
16A-B Streepje in i 4,50 
17A Wit vlekje in 3 4,50 
19A Losse in t ioud 15,— 
20A Piaoffout witte punt bi j R 4,50 
21A Zegeiversctiuiving 10 c 35,— 
etc 

~t! Ê, %. 

Eerste dag enveloppe Nr 26 €13,75 

é al 
1. c t*T- C« 

■ T . ' ' ^ 

Suriname Nr 21 Ca met certificaat € 600 -

» T W T T W ^ W — » ^ t w i i m i » 

Nr 356 Epostfris €300.-

AANBIEDING 

Alle combinaties uit Kindblokken 
vanaf 1965 t / m 1975 
postfris voor € 7 5 , - -

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Postfris nrs. 218-233 
voor € 287,50 

N.L. Roltanding 
7 1 / 7 3 postfris 
v o o r € 195 

A * * « « * « d M U k U M a 

. W P » W » » « W » » 

Nr 80 gebruikt met 
certificaat €525,— 

Nr 101 postfris met 
keur George Bütiler 

€ 1450,— 

p>l̂ î 

Nr 435 €225,— 

Combinatie uit boekje 27 foutief geperforeerd, 
middenstuk ongetand € 135,— 

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

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardsfraot 4 
4132XGVianen 
Tel 0347-372908 Of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42 69 335 

Bestellingen boven de € 35,- worden franco 
toegezonden Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open op 
donderdag 9 00 -12 30 
en van 13 30-18 00 l^f 
Op andere dagen regeinnatig ' • ^^« j ' 
open, even bellen van tevoren ^^"^ 

Zetfouten voorbehouden 



VOORDEELAANBIEDING: VERZ/\MELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 

"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 
1) NEDERLAND periode 1980/1993 o nnooie verz in album in luxe kwa

liteit (354 postzegels en 31 automb en velletjes etc ) € 155-
2) NEDERLAND penode 1940/1979 (O/x) verzameling in album div kwa

liteiten bijna compleet (cat w 2002 € 1 099-, 779 postzegels en 4 blok
ken) € 255,-

3) NEDERLAND ca 1872/1980 (O/xx/x) fantastisch! mooie, interessante 
avonturenpartij, zeer veelzijdig incl talloze complete series "rijp en 
groen" incl vele goede en betere zegels en senes o a nrs 534/537 
ongestempeld etc etc (cat w ruim € 13 000,-, zeer geschikt voor tian-
delaar/wederverkoper, speciaal-verzamelaar etc) Spotkoopje' € 9 9 5 -

4) NEDERLAND FDC's tussen E2 en E450 gigantische verzameling incl 
doubletten merendeels onbeschreven Bij het oudere matenaal diver
se exemplaren vals/dubieus, uitgevlakt potloodadres etc etc meren
deels echter prima kwaliteit incl heel sterk 50-er jaren in aantallen, zeer 
geschikt voor (beurs)handel, veiling etc , etc Ook vele zeldzame spe
cialiteiten, meelopers, curiositeiten etc , etc Avonturenpartij van de eer
ste orde" (cat w rijp en groen geteld ca € 15 000,-plus- plus) 
Nu €1.500,-

5) NEDERLAND ca 1925/1980 (x/xx) collectie/partij uitsluitend onge
stempeld resp postfns waann talloze complete vaak ook de betere en 
zeldzamere zegels, series en blokken (o a Legioenblokken 3x) etc , etc 
Prachtkoop'(cat w € 15 435,-plus-plus) Nu €1.550,-

6) NEDERLAND en Overzee 1852/ca 1990 partij zeer gevarieerd, restan
ten, collecties, albums, FDC's, brieven, poststukken etc ook wat bui
tenland Vele avonden uitzoeken, avonturen en genieten van deze 
Fundgrube waarin o a veel mooi klassiek en ouder materiaal ook port, 
roltanding, blokken, velletjes etc etc (cat w minimaal € 25 000,-
geschikt voor vele doeleinden) Nu €1.595,-

7) NEDERLAND penode 1852/1939 avonturen-uitzoekpartij, smikkelen 
en smullen voor specialist div kwaliteiten incl veel stempel- en tan-
dingavontuuri Enorm hoge cat w ' Geschikt voor vele doeleinden han
del, wederverkoop, specialisatie, rondzending etc , etc Hoogst interes
sante en veelzijdige prachtkoop' € 2.000,-

8) NEDERLAND periode ca 1852/ca 1970 O gigantische zg "handela-
renstock" waarin veel topmateriaal in grote aantallen, absoluut onge
plukt incl o a vele betere punt- en kleinrondstempels ook onuitge
zocht op tanding plaatnrs etc , etc 'n droom van een partij die zeer 
goed uitgezocht dient te worden (in 2 dikke insteekboeken zeer hoge 
cat w O Topobjecti € 3.500,-

9) NEDERLAND 1852/1944 belangrijke, prachtige vrijwel complete ver
zameling oven« ongestempeld resp postfns vanzelfsprekend incl nrs 
80, 101, brandkasten etc , etc Topcollectie ' € 10.000,-

10) AEROGRAMMEN-collectie Gehele Wereld leuk geheel van dit interes
sante verzamelgebied € 200,-

11) ARABISCHE WERELD (zonder het plaatjes-achtige oliestaten-materi-
aal) partij/collectie om uit te zoeken, zeer interessant € 200,-

12) ARABISCHE WERELD (Oliestaten) gigantische grote en uitgebreide 
verzameling van dit z g plaatjes-achtige materiaal, voor liefhebber veel 
te genieten blokken, velletjes, specialiteiten etc , etc €250,-

13) BELGIË ca 1860/2002 partij om uit te zoeken waann veel avontuur 
ook vele complete postfrisse series etc etc Prachtkoop ' € 150,-

14) BELG.KOL.&GEB.: partij om uit te zoeken €155,-
15) CANADA: mooie collectie incl mooi oud en vele complete postfnsse 

series € 250,-
16) COLUMBIA ca 1870/1980 avonturenpartij €250,-
17) CYPRUS: leuke grote partij om uit te zoeken €250,-
18) DENEMARKEN: gigantische avonturenpartij waarin veel topmateriaal 

waar qua franje en sjeuigheid heel veel aanzit Zeer veelzijdig en hoogst 
interessante partij € 1.500,-

19) DUITSLAND (Bundespost, West Berlijn etc) periode ca 1945/2002 
overw O gigantische partij/verzameling om uit te zoeken, onuitgezocht 
op foutdrukken etc (Michel cat w ruim € 5 000,- incl talloze complete 
series, blokken etc ) Zeer veelzijdig en interessant Koopje' Nu € 200,-

20) DUITSLAND penode ca 1860/2000 zeer veelzijdige en interessante 
collectie/partij incl doubletten om uit te zoeken Michel cat w ruim 
€10 000,- €495,-

21) DUITSE RIJK 1872/1945 gigantische avonturenpartij/collectie "rijp en 
groen' waarin veel opwindend materiaal o a veel infia etc, etc 
Fundgrube van de eerste orde' €1.400,-

22) DUITSE BUNDESPOST/West Berlijn etc penode 1945/2002 (xx) grote 
belangrijke verzameling postfns zonder plakker, uitsluitend complete 
series Luxe prachtobject voor 'n vriendenprijsje' € 2.550,-

23) ECUADOR: verz /partij € 300,-
24) ENGELAND ca 1850/2002 grote avonturenpartij om uit te zoeken zeer 

veelzijdig en interessant, ook klassiek etc Prachtkoop' € 225,-
25) ESTLAND: mooie partij om uit te zoeken "rijp en groen", prachtkoop' 

€ 200,-
26) FAR-OER: leuke coli/partij om uit te zoeken €100,-
27) FRANSE KOLONIEN en gebieden prachtcollectie € 200,-
28) GEHELE WERELD: grote partij om uit te zoeken, collecties, verzame

lingen, FDC's restanten, dozen, massagoed, zakjes, coli fil literatuur, 
speciaal cat stockboeken vol, halfvol en leeg incl o a prachtig 

Nederland incl talloze complete series 50-er jaren o a kerken, zomer
senes 1950,51,52,53, 54,55,56, sterk West Europa, /\zie, Zd Amenka, 
Afrikaanse landen etc , etc Zeer veelzijdige en interessante partij met 
enorme winstmogelijkheden voor handelaar, belegger veilinghouder 
etc In de voordeelaanbieding € 4.000,-

29) GIBRALTAR: leuke grote partij om uit te zoeken € 250,-
30) GUERNSE'/: grote avonturenpartiS € 215,-
31) HONGKONG 1862/ca2002 O: zeer bijzondere serieuze belangrijke 

verzameling incl vele hoge waarden en belangrijk klassiek, in diverse 
kwaliteiten, incl topmateriaal € 2.300,-

32 IRAK: leuke prachtpartij om uit te zoeken € 200,-
33) IRAN/PERZIE: collectie/partij om uit te zoeken waann veel zeldzaam 

matenaal Zeer belangrijke prachtkoop' € 3.500,-
34) ISRAËL/PALESTINA, Judaica etc hoogst- en hoogst interessante, 

veelzijdige collectie, uitpuilende koffer vol opwindend en zeldzaam 
matenaal, ook historisch prentbnefkaarten, brieven, postgeschiedenis 
alsmede talloze complete postfnsse senes "Fundgrube"' €1.000,-

35) JORDANIË: avonturenparti€ €210,-
36) LETLAND 1918/1940 en ietsje modern mooie verzameling €200,-
37) LIBANON e a Midden Oosten (zonder oliestaten) hoogst interessante 

en veelzijdige partij om uit te zoeken € 200,-
38) LIBERIA: grote avonturenpartij incl mooi klassiek € 200,-
39) LITOUWEN (overw klassiek) mooie verzameling € 200,-
40) LUXEMBURG: grote partij om uit te zoeken €150,-
41) LUXEMBURG 1852/2000 grote partij om uit te zoeken €1.950,-
42) MALTA: leuke grote partij om uit te zoeken € 245,-
43) MONACO 1885/ca 2000 uitzoekpartij €500,-
44) MONGOLIË: grote partij om uit te zoeken € 150,-
45) MONTENEGRO 1874/1913 collectie/parti€ €275,-
46) NED.INDIE & Rep.lndonesie: fantastisch mooie veelzijdige verzame-

ling/partij waann veel zoek- en snuffelwerk, ook wat Jap Bez en Rev 
Penode etc Belangrijke prachtkoop' € 950,-

47) NOORWEGEN: partij incl doubletten € 250,-
48) OLYMPIADE ca 1904/1980 avonturenpartij/collectie zeer veelzijdig en 

interessant waann o a div specialiteiten "Amsterdam 1928" etc , etc 
Hoogst interessante prachtkoop' € 300,-

49) POLEN: grote avonturenpartij €1.000,-
50) PORTUGAL 1853/ca 2000 grote belangrijke verz/partij om uit te zoe

ken €1.000,-
51) RUSLAND: grote avonturen-partij waarin veel klassiek smikkelen en 

smullen voor specialist' (vele duizenden zegels, series en bloes waann 
vele zeldzaamheden' €1.550,-

52) RUSSISCHE GEBIEDEN en Staten avonturendroompartij, zeer geva
rieerd w I o a ook veel klassiek Zelden aangeboden" € 295,-

53) SAAR 1920/1959 avonturen-uitzoekpartij €230,-
54) SAN MARINO 1877/ca 2000 avonturenpartij €245,-
55) SERVIË 1866/1920 grote avonturenpartij €575,-
56) SLOWAKIJE 1939/1945 grote partij om uit te zoeken €200,-
57) SPANJE 1850/ca 2000 grote avonturen-partij, prachtkoop' €950,-
58) TRIEST A 1947/1954 mooie verzameling €215,-
59) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca1990 verzameling verregaand com

pleet incl veel prima en exclusief materiaal Een zeer interessant en 
waardevol object voor 'n heel, heel vriendelijk prijsje Gigantische 
cat w ' € 300,-

60) TURKIJE 1863/ca 2000 onvoorstelbaar mooie en hoogst interessante, 
veelzijdige partij om uit te zoeken € 600,-

61) VER.EUROPA ca 1956/2002 verzameling/partij "rijp en groen", zeer 
veelzijdig incl talloze thans zeer courante en gezochte postfrisse senes 
Prachtkoop' € 300,-

62) IJSLAND: leuke grote partij om uit te zoeken €105,-
63) ZUID AFRIKA en gebieden partij om uit te zoeken incl vele cunositei-

ten en bijzonderheden € 800,-
64) ZWEDEN ca 1858/ca 2000 zeer interessante en veelzijdige avonturen

partij waarin veel prachtig materiaal € 550,-
65) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen" 

waann veel prima matenaal "Fundgrube"' € 700,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

66) OUDE AANDELEN en obligaties bijzonder leuke collectie zeer geva
rieerd waarin diverse prachtige decoratieve stukken (ruim 100 stuks, 
prachtkoop') € 100,-

67) AANDELEN (oude): verzameling/partij incl doubletten waarin vele 
mooie decoratieve stukken zeer gevarieerd en hoogst interessant' (ruim 
250 stuks) Prachtcollectie' €295,-

68) AANDELEN (oude): verzameling/partij, zeer veelzijdig en interessant 
incl doubletten waann vele mooie, zeldzame en decoratieve stukken 
(ruim 1000 stuks) €1.500,-

69) NEDERLAND AANTEKENSTROOKJES los en op brief/kaart ook mol 
vele doubletten en massagoed (ruim 20 000 strookjes) € 400,-



70) ANSICHTKAARTEN (=prentbriefkaarten) etc thema "HONDEN" mooie 
veelzijdige verzameling incl fotomateriaal, fantasie, hondenbelasting
penningen, afbeeldingen op collectors-items etc , etc incl veel prach
tig klassiek materiaal Prachtkoopi € 230,-

71) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) collectie/partij om uit te zoeken, 
overw/egend Nederland topografie incl vele stads- en dorpsgezichten 
begin vorige Eeuw met klem- en grootrondstempels etc incl vele top
stukken' (ruim 10 000 kaarten waarvan minstens 4 000 stuks oudere 
zwart-wit, zeer geschikt voor handel, wederverkoop, veilinghouder etc , 
etc €1.000,-

72) OUDE GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: mooie collectie van dit gewel
dig interessante verzamelgebied incl oude prentbnefkaarten van gasfa
brieken (ruim 1 000 penningen incl ook veel massagoed - dat thans ook 
heel schaars aan het worden is - cat w ruim € 5 000,- (Kooy) Koopie' 

€ 425,-
73) KONINKLIJK HUIS NEDERLAND en buitenland (prentbnefkaarten etc) 

prachtige verzameling waarin veel prachtig klassiek matenaal, zeer veel
zijdig en ongebruikelijk geheel, fantastisch om uit te zoeken' Topobject 
waann veel klassiek matenaal van grote schoonheid' €200,-

74) LUCIFERSMERKEN/etiketten penode ca 1910/1960 zeer interessante 
en zeer gevarieerd/veelzijdige verzameling overw Nederland (vele dui
zenden stuks, hoogst interessante koop') € 100,-

75) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc twee enorme grote dozen 
met onuitgezocht materiaal, zeer interessant en veelzijdig incl prachtig 
en spectaculair klassiek, vele duizenden en duizenden stuks, vele, vele 
avonden uitzoeken, avonturen en gemeten' € 275,-

76) MILITARIA: collectie waann o a 1''-en2^ wereldoorlog, censuur, foto-
matenaal, prentbnefkaarten, cunositeiten, postgeschiedenis, propagan
damateriaal etc , etc zeer veelzijdig en interessant' €315,-

77) PAPIERGELD DUITSLAND: (overegend infia en noodgeld) verz perio
de ca 1900/1980 incl doubletten, ook zeldzamere en schaarse biljetten 
(ruim 500 biljetten incl vele UNC) € 700,-

78) PAPIERGELD Gehele Wereld periode ca 1900/1990 grote verzameling 
incl doubletten, ook veel massagoed, echter ook groot aantal betere en 
zeldzame biljetten (ruim 3 000 stuks, zeer veelzijdig en interessant) 

€900 , -
79) PAPIERGELD GEHELE WERELD periode ca 1900/1990 grote verza

meling incl doubletten en veel massagoed, echter ook een aantal bete
re en zeldzamere biljetten (ruim 2500 stuks, zeer interessant') € 985,-

80) PAPIERGELD (bankbiljetten) NEDERLAND: leuke collectie "rijp en 
groen" vanaf Igld t/m lOOgulden biljetten, zeer gevarieerd waarin vele 
betere en schaarse biljetten incl unc-kwaliteiten, echter zonder echte 
grote topnummers 'n Hoogst interessante verzamelgebied met m i een 
grote toekomst' Hoge cat w ' Voordeelaanbieding' € 1.270,-

81) PAPIERGELD NEDERLAND: mooie, belangrijke verzameling incl dou
bletten € 5.000,-

82) PAPIERGELD GEHELE WERELD: gigantische grote verzameling in 6 
grote dozen incl doubletten waann talloze zeer zeldzame stukken o a 
Ned Indie, Frankrijk, Duitsland etc , etc Geschikt voor vele doeleinden 
o a handel, ruil, geld- belegging, opzet- en/of aanvulling eigen collec
tie etc , etc Topkwaliteitsobject'" €11.500,-

83) PLAATJESALBUMS uitgegeven door Ned bedrijven, type "Verkade" 
verzameling (50 stuks incl zeldzaamheden) Spotkoopje' € 275,-

84) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e a albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven collectie incl vele betere albums Sommige ook 
Incompleet, ook vele losse plaatjes, bijna uitsluitend interessante motie
ven Penode ca 1900/1960 (ruim 100 albums waann vele zeldzaamhe
den) € 850,-

85) RECLAME- en BETAALPENNINGEN (overw Nederland) grote collec
tie incl doubletten, zeer veelzijdig en interessant (ruim 2 000 stuks') 

€ 850,-
86) RELIGIE: grote verzameling oude ansichtkaarten mcl veel klassiek 

Interessante, veelzijdige partij om uit te zoeken waarin ook o a bid
prentjes en heel mooi en zeldzaam klassiek materiaal Prachtkoop' 

€ 300,-
87) REMBRANDT-PENNINGEN sterling zilver Franklin-Mint collectie in 

grote houten cassette, oorspronkelijke aanschafwaarde ca f 11 000,-
€1.250,-

88) RIJWIELBELASTINGPLAATJES SOer jaren engrospostje zeer geva-
neerd incl betere nummers, schitterende art-deco ontwerpen, hoge 
cat w , zeer interessant' (ruim 100 stuks, zien = kopen) € 225,-

89) RIJWIELBELASTINGPLAATJES penode 1924/1941 collectie incl 
doubletten, zeer gevaneerd, ook met o a ponsgat (voor werklozen), 
enorm hoge cat w en zeer interessant (137 stuks) €455,-

90) RIJWIELBELASTINGPLAATJES periode 1924/1940 engrospostje, 
alle jaren aanwezig, ook de zeldzame 1925, zeer gevarieerd met en 
zonder ponsgat etc (ruim 200 stuks) € 660,-

91) RIJWIELBELASTINGPLAATJES: engrospostje 20- en 30-er jaren met 
en zonder ponsgat Prachtige art-deco ontwerpen, geslagen bij 
Rijksmunt Vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd (ruim 1000'" 
stuks) € 2.800,-

92) SCHAKEN Gehele Wereld incl afbeeldingen op postzegels, prent
bnefkaarten, sigarenbandjes, ex libris, lucifersmerken etc Zeer veel
zijdig en interessant waarin talloze zeldzaamheden' € 375,-

93) SCHEPEN, Scheepvaart, Scheepspost etc grote collectie oude 
prentbnefkaarten, curiosa en foto's etc , etc , zeer veelzijdig en inte
ressant, incl veel absoluut z g topmateriaal' €1.135,-

94) SIGARENBANDJES: partij/collectie om uit te zoeken ten dele in 
albums incl mooi klassiek matenaal en zeldzame oude kistetiketten 

€ 100,-
95) SIGARENBANDJES penode ca 1900/1960 enorm grote 

collectie/partij met zwaartepunt op reclamebandjes en o a zeer fraai 
klassiek waarin talloze zeldzaamheden Vele avonden sorteren, uit
zoeken en genieten voor € 330,-

96) SIGARENBANDJES penode ca 1900/1970 fantastisch mooie en 
grote verzameling vol avontuur incl ook catalogi en prachtig klassiek 
(vele, vele duizenden stuks, zeer veelzijdig en m deze grote hoeveel
heid en verscheidenheid zeer zeldzaam') € 500,-

97) SIGARENBANDJES, lucifersmerken, prentbnefkaarten, suikerzakjes 
etc , etc gigantische grote partij om uit te zoeken, tienduizenden 
stuks, zeer gevarieerd, ook veel klassiek en veel zeldzaam materiaal 
(zo enorm omvangnjk, moet in overleg gehaald of gebracht worden) 
Maanden uitzoekplezier' €1.250,-

98) SIGARENKIST-ETIKETTEN: zeer interessante en grote verzameling 
periode ca 1900/1970 incl veel pnma en zeldzaam matenaal Wordt 
zeer zelden aangeboden zo'n unieke collectie, zoveel schoonheid, 
met te geloven' €1.275,-

99) SPELDJES overw 50er- en 60er jaren zeer grote collectie, erg leuk 
om uit te zoeken, pure nostalgie incl vele motieven € 160,-

100) SUIKERZAKJES NEDERLAND en iets buitenland, enorme grote par
tij, waann veel avontuur' €115,-

101) SUIKERZAKJES: geweldig leuke partij om uit te zoeken €250,-
102) SUIKERZAKJES NEDERLAND en ietsje buitenland gigantische par

tij/ collectie zeer gevarieerd, veelzijdig en interessant (vele duizenden 
en duizenden stuks) € 680,-

103) SUIKERZAKJES: grote collectie/partij, zeer gevarieerd, diverse kwa
liteiten Ook veel zeldzaam en topmateriaal (overw Nederland, voor 
liefhebber enorm leuk om uit te zoeken, maanden en maanden werk) 
In overleg kan de partij - een auto vol - gehaald/gebracht worden 
Mogelijk de grootste partij die aan de markt is, ruim 100 000 stuks" 

€1.500,-
104) TELEFOONKAARTEN Nederland en buitenland partij om uit te zoe

ken, zeer gevarieerd incl complete series en zeldzame stukken 
(ca 500 stuks) € 300,-

105) TELEFOONKAARTEN NEDERLAND, ook wat buitenland vanaf begin 
tot heden enorm grote, unieke verzameling merendeels "belfns" en 
vele complete series waarin talloze zeldzame en hooggenoteerde 
stukken Een hele wandkast vol materiaal, ook wat buitenland (vele 
duizenden en duizenden, cat w voorzichtig geschat € 50 000,-) Zeer 
geschikt voor handelaar die b v de vele kostbare kaarten op internet 
en/of op beurzen te koop wil aanbieden of grote verzamelaar 
Spotkoopje, hele voorraad in een koop' € 5.500,-

106) WIELRENNEN/fietsen vanaf ca 1900 gigantische collectie afbeeldin
gen o a op prentbrief- kaarten (incl veel prachtig klassiek materiaal), 
lucifersmerken, sigarenbandjes etc , etc (ruim 800 collectors-items, 
voor specialist en liefhebber, zeer leerzame en hoogst interessante 
collectie, mede dankzij vele spectaculaire klassieken') € 925,-

107) ZUID AFRIKA prentbnefkaarten z g "Boerenoorlog" periode ca 1900 
verzameling incl Paul Kruger, Transvaal, spotprenten, curiosa, car
toons. Chamberlain, litho-kaarten, militana etc , etc (ca 450 versch 
collectors-Items, zeer gevarieerd) € 4.500,-

108) ZWEMSPORT: coli oude kaarten etc €250,-

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

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

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 -1012 RT Amsterdam Telefoon 020-626 32 43 

Postbanknr: 193598 ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Een zaak van vertrouwen 



POSTZEGELEXPRES 
& PHILATO 
Brinkgreverweg 13 ^ 

7413 AA DEVENTER *" 
Tel. 0570 - 633 033 
Fax 0570 - 636 293 ^ . . . 

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

PROVINCIEVELLEN 
alle 12 provincies compleet, 
luxe set in speciale carnets. 
Wij kunnen nog een beperkt 

aantal leveren 
voor €159,- ^ 

Bestel snel 
'^^r-y^jy^^ OP = OP jr^j^fr-^ 

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

2. U bestelt en wij sturen u de sets toe, 

BESTELBON - SPOED 
X Provincie sets a 12 verschillende 

vellen in camets voor € 159,- per set 

Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats:. 
Telefoon : 

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

Handtekening :. 

Tevens dringend te koo^^ 
gevraagd 

connplete sets provincie vellen 
= a 12 verschillende. __• 

Gaarne uw offerte per 10,100 of 1000 sets. 

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 

p motieven! Alles van aap tot 
'* en met zeilschip, (of ongeacht 

welk motief (i 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 

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


Waarschijnlijk een van 
de grootste hoeveelheden 
in de veiling geschiedenis 

72.000 kg 
motief zege Is uit Azië als één kavel onder 

de hamer tijdens onze 
2e veiling op 18 januari 2003. 

Taxatie: 
100.000,- € 

Daarnaast bieden we 
vele andere lekkernijen' 
aan, waaronder kleinere 
aantallen voor 
aantrekkelijke prijzen. 

Let op onze gratis 
veilingcatalogus. 



/ ^ 

¥.W. Meinhardt 
n t e r n a t i o n a 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 17.00, zaterdag 10.00 14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
Email pwmeinhardt@collectura.com 

b o o k s e l l e r s Postglro 125.34.14 Fortis Banl< 80.70.90.077 
Orders + €3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werkelijke 

Piet Heinstraat 3 6 • 2 5 1 8 C H Den H a a g verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 
Mast Plaatfouten Nederland 2 0 0 3 in kleur 

(300+ nieuwe fouten) eind januari 2 2 , 9 0 

NVPH Neder land 2 0 0 3 
catalogus Nederland Junior 2003 in kleur 6,75 
speciale catalogus Nederland & Gebieden 2003 in kleur 18,80 
CDROM Nederland & Gebieden 2003 19,95 
drs. Havelaar 'Port betaald  een cultuurgeschiedenis van de eerste 
Nederlandse postzegels 18522002', 173 biz., kleur 17,95 

OBP België 2 0 0 3 in kleur 2 4 , 0 0 

Michel Rundschau jaarabonnement 2003 41,OO 

DBZ  Deutsche BriefmarkenZeitung, verschijnt 
2wekeiijks jaarabonnement inci. porti 7 0 , 0 0 

Aanbieding Pii i iex 2 0 0 2 
catalogus Duitsland 2002 in kleur, in euro 5,00 
catalogus Oostenrijk 2002 in kleur, in euro 5,00 
catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2002 in kleur, in euro 5,00 

Scott wereldcatalogus Classic 18401940 
luxe gebonden editie 2 0 0 3 in kleur 139 ,95 

USA & C a n a d a 2 0 0 3 
Harris catalogus USA & Canada 2003 24,90 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2003 in kleur 32,90 
Scott catalogus USA pocket 2003 in kleur 18,90 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2003 60,00 

ACS NieuwZeeland 2 0 0 3 in kleur 9 , 9 0 

Philex catalogus Israël 2 0 0 3 in kleur 8 , 5 0 

Yvert WestEuropa 1 AG 2 0 0 3 kleur 3 9 , 0 0 

D o m f i i  c a t a i o g i 
catalogus Gibraltar 2003 1 e editie in kleur 17,00 
catalogus Liechtenstein 2003 1 editie in kleur 18,00 
catalogus Belgié 2003 Ie editie in kleur 30,00 
catalogus Bloemen op zegels zal pas februari verschijnen ! 

Lollini Ruimtevaart op zegels 2 0 e editie 4 9 , 0 0 

Bezoek onze stand op de Filateliebeurs in Loosdrecht, 2 4  2 6 januari ! 

SAFE NEDERLAND 
van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam 

JMETER J * ^ 

■ t ^ ^ ^ Hebben deze artikelen 
( ^ ) uw interesse opgewekt? 

PERFOMETER 

VOORDRUKALBUMS 
/ ^ 

Breng ons dan een bezoek 
in Rotterdam 

OPBERGSYSTEMEN 

MUNTENALBUMS 

Firma M. van Mastrigt 
Botersloot 6264 

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

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

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
http://125.34.14
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl


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

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 

1956 1992 
u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU GELD WAARD 

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 Aantal 
zegels/bl. 

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

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 Aantal 
zegels/bl. 

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

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 

NIEUW: 
INKOOPLIJST NEDERLAND POSTFRIS 

VRAAG OOK NAAR DE NIEUWE INKOOPLIJST 
LOSSE SERIES EN BLOKKEN CEPT 

Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfekte kwahteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker en roest en de betere serie'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 in de winkel 
Levenng mmimaal € 200,-, per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en pnjs-
wijzigingen 

• * * * 
* E Ü R O P O S T " D E D I E Z E " E-Mail:europost@euronet.nl groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

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

CEPT infonummer: 073-6841807 tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

mailto:europost@euronet.nl


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

tweedehands boeken 
Algemene voorraad, met veel 

fliatelle. qrnlthplQgl^ en Zuid Afrika. 
Ook regelmatig aanbod 

van goede prentbriefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339 JG Almere (NL) 
Tel 06 - 51386306 

Email: wlIholf@chello.nl 

Internet: www.flevolacus.nl 
(betere boeken met afbeelding) 

Bezoek op afspraak 

JJIEL/V/J 
WWW.STAMPS4U.NL 

Bezoek onze site als u op zoek bent naar; 
/ Losse zegels, series, FbCs en PZB's van vele landen 
/ Motief of ansichtkaarten 
/ Nieuwtjesabonnementen of materialen 

Wilt u meer informatie of wilt u uw verzameling verkopen: 

Mail: info@stamps4u.nl 
of bel; 06-13294489 

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

bent u hier op het juiste adres. 

U mist geen enkele uitgifte! 

Ook oudere uitgiften zijn leverbaar. 
Stuur uw mancolijst. 

Tot ziens op de Filateliebeurs 
Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 

Telefoon: 030-273 30 30. Fax: 030-600 08 65. 
e-mail: wim.hoeijenbos@wxs.nl 

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

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 1,801ILV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

Luk Vanduffel bvba 
31STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG I FEBRUARI 2003 

OM 13 UUR IN H E T HOTEL EUROTEL TE ANTWERPEN 

'^"Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiek (nieuw & gestempeld) - Alle goede 
reeksen - variëteiten/curiositeiten. 

"^^ Nederland - Oostenrijk - Frankrijk - Luxemburg 
- Liechtenstein - enz. + Talrijke interessante 

verzamelingen en restanten. 

Vraag gratis onze overzichtelijke 
veilingcatalogus met talrijke foto's 

Postzegelhandel 

! Wü kopen : ! 
Verzamelingen en stocks Europa-Cept (tot € 4.000 
voor een volledige verzameling 1956-1992). 
Verzamelingen België, postfris. 
Nominaal België (tot 80% voor grotere partijen). 

Bezoek onze website ! 
http://www.vanduffel.be. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
Sint-Katelijnevest 34 - B-2000 Antwerpen (België) 

0) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend - Zondag en maandag gesloten 

mailto:wlIholf@chello.nl
http://www.flevolacus.nl
http://www.stamps4u.nl
mailto:info@stamps4u.nl
mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


ïaargangSi januari 2003  nr. 915 

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

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

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

Hoofdredacteur: 
AadKnikmanAIJP 
Klipperz, 1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie@tip.nl 
Website: www.filatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 03343 35 231 
Telefax: 03343 35 ^ 5 ^ 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 025131 39 39 
Telefax: 0251310405 
Email: a bo se rvice{3)a boland.nl 
Website: www.aboland.nl 

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

'Hoe word ik a b o n n e e ? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Tilatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Vooreen individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 21.50 (Nederland) of 
€ 35. (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers) . 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging'. 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 22.50, te storten op 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen
ningmeester Maandblad Filatelie, 
Brussel; vermeld duidelijk het adres 
waarnaar het blad moet worden 
gezonden! 

Opzegging a b o n n e m e n t : 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet dit 
door uiterlijk vier weken vóór het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers : 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen voor zover nog voorradig wor
den besteld voor € 2.50 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 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
MrA. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2003 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit n u m m e r : 

39.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

LidASCAT 

Inhoud 
Uit de wereld van de filatelie 
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Nieuw op het postkantoor 
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26 
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Boekenplank 
.28/29 
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Bon voor kleine annonces 

.29 

.30/31/32 

Maximafilie 
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■32 

Postwaardestukken 

De Filateliebeurs 2003 komt er aan! 

34 

•36/37/38/39 

40/41 

Filatelistische evenementen 

Op bezoek bij The House of Questa 

Lezerspost 

.48/49 

..50/51 

Postzegelboekjes 

52/53 

•54/55/56/57 

58 

'Op m'n achtste ging de hele omzet naar de patatkraam' 
.60/61 

Wij lazen voor u 

Vervalsingen herkennen 

.62/63 

.64/65/66 

.68/69 
Oostenrijkse wensenzegels: schuilplaats oorlogsmisdadigers? 

70/71 
Luchtpostnieuws 

72 
Cumulatieve index 2002 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

73/74/75/76 

.78/79/80/81/82/83/84/85 

86/87/88 

.90 

mimmmSSmSäSim^ 
Vorig jaar ging Filatelie's specialist voor 
druktechnische zaken, Rein Bakhuizen van 
den Brink, op bezoek bij The House of Questa, 
drukker van een deel van de Nederlandse 
postzegels. In dit nummer doet hij verslag 
van zijn ervaringen in Engeland, bij een 
bedrijfvol turbulentie. 

Advertentieindex 

Nieuw! 28 

Het aantal abonnees van 'Filatelie' in 
België groeit nog steeds. Vandaar dat u 
met ingang van dit nummer een nieuwe 
rubriek aantreft: Verzamelgebied België. 

Postwissels 36 

INTERNATIONALE POSTWISSEL fcr'"^gW 
M A N D A T DE POZTT 1 N T F R N A T 1 O N A 1 H ^ ^ s l H 

I PER 
LUCHTPOST 

1 PAR AVION 

TÏN MD««G( VAN 

^If ?■  - ^ 1 ^ 
;.,.:'JlOi ..^ i c r u r ^ " i 

Twaalf jaar lang konden op Nederlands 
NieuwGuinea postwissels worden 

verzonden. Twee auteurs brengen de 
formulieren en tarieven voor u in kaart. 

Ruziemakers 68 

Ze waren bedoeld om verwarring te 
zaaien en in sommige gevallen om ruzie 
bij de vijandelijke leiders te veroorzaken. 
Henk van der Vlist bespreekt ze: valse 
zegels die propaganda en anti
propaganda moesten maken... 

Adler Krone 15 
ApeldoornsePostz.handel 72 
Arve Collectors 8 
Booklets International 67 
Boomstamps 18 
Brabantse Postz.en muntenveiling 8g 
Bredenhof. gi 
Brouwer, D . 0 53 
Bouscher, Ronald 4647 
Bijl, Van der 90 
Dieten, Van 5 
Dutchstamp 67 
Ecosta 67 ,89 
ESPA 67 
Europost De Dieze 17 
Eurorage 33 
Eijnde, Van den 53 
Flevolacus 18 
Greenland Post 9 
Hertog, Karel den lo  i i 

Heuvel, Van der 25 
Hollands Glorie 71 
Hollandse Postz.& muntveiling 8 
Huls 33 
Hunter 59 
Kienhorst 66 
Leopardi 33 
Lodewijk 49 
Lokven, Van 67 
LokvenPosthof, Van 35 
Meinhardt 16 
Nederlandsche Postz.veiling 2 
NVPH 92 
NVPH handelaren 89 
Nijs, Wim de 61 
Overijsselse Postz.veiling 77 
Partijenhandelaren 42 
Philapost 3 
Philatino 89 
Postbeeld ^^ 

Postzegel Partijen Centrale 4445 
Postzegelexpres/Philato 14 
Postzegelhoes, Het 8 
Rietdijk 27 
RonHerschei t 72 
Ruiter, De 59 
Safe Nederland 16 
Schoming 33 
Smits Philately 43 
Spijkenisse, Postz.handel 67 
StampsDNS 4 
Stamps4U 18 
Tieman, Willem 1213 
Trefpunt, Het 67 
VandufFel, Luk 18 
Viking, De 18 
vliet. Van 53 
VoorschotenseWass. Postz.handel 72 
Zeist, Postz.handel 66 
Zutphense Postz.en muntenhandel , De 49 

mailto:philatelie@tip.nl
http://www.filatelie.ws
http://boland.nl
http://www.aboland.nl
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HANS TSCHROOTS: 
PAGANINIPRIJS 

Op 26 oktober, tijdens de 
41ste Dag van de Aerofi-
latelie, werd voor het 
eerst sinds lange tijd de 
Paflaninipnjsvan 'De Vlie
gende Hollander' uitge
reikt. Het ereteken, be
staande uit een zilveren 
broodschaal, ging naar 
Hans TSchroots, die veel 
luchtpostverzamelaars 
zullen kennen van zijn 
'magnum opus', de 

Luchtuaart- en Luchposten-
cyclopedie. 
TSchroots kreeg de prijs 
voor zijn niet aflatende 
inzet voor de filatelie, en 
dan in het bijzonder de 
aerofilatelie. De prijs 
werd hem op zaterdag 26 
oktober overhandigd 
door mr. W.F. Heere, 
voorzitter van 'De Vlie
gende Hollander'. De Pa-
ganiniprijs is genoemd 
naar de Zwitserse filate
list en chemicus Robert 
Paganini (1866-1950). 

BIJ DE DOOD VAN BOUDEWIJN BUCH, 
EEN GEPASSIONEERD VERZAMELAAR 

om hem te benaderen 
voor een vraaggesprek 
met ons blad. Adres on
bekend, maar geen nood. 
Maandag 25 november 
zou TPGPost de nieuwe 
kortingzegels voor de 
kerstpost presenteren, 
bijgestaan door... Boude-
wijn Biich. Een uitnodi
ging werd door de redac
tie geregeld. Maar stel je 
nu eens voor dat het 
moeilijk zou worden om 
hem aan te spreken? In 
dat geval was het handig 
om een brief achter de 
hand hebben, waarin het 
verzoek om een interview 
onder woorden werd ge
bracht. Dagenlang 
stelde ik het schrijven van 
die brief- tegen m'n ge
woonte in en om onbe
duidende redenen - uit. 
Op zondagmorgen lonk
te het mooie weer en 
's middags was er die 
verjaardag. 'Het komt 
morgenochtend wel,' 
dacht ik... 
De briefis helaas nooit 
geschreven. Enkele uren 
later, op zondagavond, 
werd bekendgemaakt dat 
Boudewijn Buch de dag 
ervoor aan een hartstil
stand was overleden. 
Leeftijd: drieënvijftig 
jaar! 
Wie zijn handschoentjes 
ook opneemt, hij of zij 
zal het zwaar krijgen om 
de herinnering aan deze 
bijzondere schrijver, col-
lectioneur en entertainer te 
laten vervagen. 

PAUL VAN BEEK 

Toewijding, kennis van 
zaken èn enthousiasme! 
Als Boudewijn Büch 
sprak, dan stond deze 
drie-eenheid garant voor 
een boeiend en toeganke
lijk verhaal. Hij kon ge
dreven en meeslepend 
vertellen over uiteenlo
pende onderwerpen als 
Goethe, Mick Jagger, een 
botje van de uitgestorven 
dodo of een onbewoond 
eiland. Büch was ook een 
groot verzamelaar, onder 
andere van boeken. Als 
hij het televisiepubliek 
iets uit zijn collectie wil
de tonen, dan trok hij 
eerst handschoentjes 
aan, al ging het om een 
boekje dat hij voor de 
grap en voor drie kwart
jes op het Waterlooplein 
had gekocht. Dit respect 
maakte ook op menig fi
latelist grote indruk. 
'Al zou die man maar één 
dag in zijn leven postze
gels hebben verzameld, 
dan zou hij er iets boei
ends over kunnen vertel
len!' Dat was de insteek 

Redactie en Bestuur van Filatelie 
wensen alle lezers van dit blad een 

worspoedifl 2005 toe. 

LEGENDARISCHE MOORE VESTIGT POSTUUM 
AANDACHT OP KANKERONDERZOEK 

Gepersonaliseerde ze
gels: die kennen we al 
een tijdje. Zulke zegels 
zijn voorzien van een tab-
je waarop je een 'per
soonlijke noot' kunt aan
brengen: een fotootje van 
oma, de baby of (meest
al) jezelf Maar het kan 
ook iets minder 'per
soonlijk': afgelopen jaar 
werd zo'n tabje in België 
bijvoorbeeld gevuld met 
reclame voor het fameuze 
Leffebier. En het kan na
tuurlijk ook minder com
mercieel: in Engeland 
werden begin deze 
maand vier bestaande 
'groetenzegels' gepre
senteerd waarvan de tabs 
zijn voorzien van foto's 
die een ideële boodschap 
ondersteunen, namelijk 
de tekst Cancer Research. 

Op een van de tabs zien 
we het vertrouwde por
tret van Bobby Moore, de 
aanvoerder van het En
gelse elftal dat in ig66 
wereldkampioen werd. 
Moore stierfin 1993 aan 

kanker. Op de drie ande
re tabs zijn portretten te 
vinden van Paul Nurse 
(winnaar van de Nobel
prijs voor geneeskunde), 
Hannah Tonkin (een 
jeugdig kankerpatientje) 
en vier fund raisers die 
betrokken zijn bij het En
gels kankeronderzoek. 

Bobbij Moore's weduwe Steplianie toont de zê el met speciale tab 

AMERIKAANSE VERZAMELAAR IS OP ZOEK 
NAAR LINKSHANDIGE 'POSTZEGELPERSONEN' 

Met een beetje fantasie 
kun je een vrijwel onein
dig aantal verzamelthe-
ma's bedenken. Neem 
Gerald Gallagher, die een 
kleine en opmerkelijke 
collectie koestert. De 
Amerikaan is geïntri
geerd door postzegels 
waarop linkshändigen in 
beeld worden gebracht. 
'Die zijn er ook volop,' 
schrijft Gallagher in het 
postzegelblad American 
Philatelist, 'Maar het is de 
kunst zegels te vinden 
waarop nu eens geen 'be

staande linkshändigen', 
zoals beroemdheden of 
sportlieden, te zien zijn.' 
Gallagher is dus op zoek 
naar zegels waarop de 
ontwerper bewust of on
bewust een 'linkshandige 
situatie' heeft weergege
ven. In zijn artikeltje in 
American Philatelist laat 
Gallagher enkele van zul
ke zegels zien, zoals de 
hiernaast getoonde En
gelse zegel met een bad
gast die een ansichtkaart
je schrijft. Aan de lezers 
van Filatelie de vraag: 

kent u zegels met aflDeel-
dingen van linkshändi
gen? Denk aan Galla
ghers voorwaarde: het 
moet om de handen van 
onbekende personen gaan! 

ROOSPLAQUETTE 2 0 0 2 TIJDENS POSTEX 2 0 0 2 
AAN JEFFREY GROENEVELD UITGEREIKT 

Tijdens de postzegel-
beurs Postex 2002 (Apel
doorn, oktober jl.) werd 
de Roosplaquette 2002 uit
gereikt. De heer G.C. van 
Teijlingen (links op de 
foto) overhandigde de 

prijs aan Jeffrey Groene-
veld uit Purmerend, die 
daarmee niet alleen werd 
beloond voor zijn grote 
inzet en betrokkenheid 
bij de jeugdfilatelie in 
Nederland, maar ook 

voor de artikelen die hij 
schreef en schrijft voor 
landelijke Nederlandse 
postzegelbladen Filatelie 
en Mijn Stokpaardje. 
De Roosplaquette is inge
steld door de Nederland-
sche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
(NVPV), die hiermee de 
herinnering aan me
vrouw Nel Roos-'t Hart 
(1911-1993) levend houdt. 
Mevrouw Roos was een 
jeugdleidster die haar 
kennis en enthousiasme 
op onnavolgbare wijze 
wist over te brengen op 
de onder haar hoede ge
stelde jeugd. Ze inspi
reerde vele jonge verza
melaars en legde daar
mee de basis voor meni
ge succesvolle tentoon
stellingsverzameling. 



BEKRONINGEN 
REIGERPOST 2 0 0 2 

Tijdens de op i6 en 17 
november jl. in Heerhu-
gowaard gehouden ten
toonstelling Reî crpost 
2002 werden vijftien col
lecties gejureerd. Dat le
verde de volgende bekro
ningen op: 

Categorie 3 
Goud- H. Buitenkamp* (Slo-
venija 'Verigarji'), P. Donker 
(New York City) en R. Onst-
wedder (Gefrankeerde 
dienstpost Nederland). 
Groot verguld zilver: R. Pijning 
(Postboxstempels). 
Verguld zilver: A. Bakker (Van 
foutdruk tot drukfout), H.R. 
van de Berg (Post vervoerd 
met DC3 Dakota), J.P. Boots 
(Handgeschreven en hand-
verlucht),R. Pijning (Bestel
lersstempels op expres-
sestukken en telegrammen) 
en S. Teeling (Luchtvaart op 
kaart). 
Groot zilver: P.M. Bruggeman 
(Verhalen vol herinnerin
gen). 
Verzilverd brons: L.G. Kalma 
(Meer vaart in 'De Vaart'). 
Brons: G.J. Grootveld 
(Schapverpakkingen Neder
land) en e.G. Vet (De soeve
reine staat Polen). 
*: Bondsraedaille 

Eenkaderinzendingen 
Diomant:N.F. Helling 
(Schriftelijke communica
tie). 
Smaragd: J.J. Wijngaarden 
(Cartografie). 

FLIPJE TIEL: IETS TE 
OUD INGESCHAT 

Erik Boeré uit Alphen aan 
den Rjjn wijst er op dat er 
iets mis is bij een van de 
vignetjes op het velletje 
van Gelderland, waarop 
Flipje het fruitbaasje uit 
Tiel te zien is. En dat 
staat er dan ook op: Flipje 
hetjruitbaasje uit Tiel 
(1885). Maar dat jaartal, 
kloptdatwel?Needus. 
Het fruitbaasje werd pas 
in 1935 bedacht. Zijn 
naam kreeg het van de di
recteur van het bureau 
dat hem ontwierp. 
'Noem hem desnoods 
Flip,' riep deze toen nie
mand een leuke naam 
kon bedenken. En die di
recteur heette... Flip! 

ERETEKENS FILATELIE OVER HET JAAR 
2 0 0 1 IN AMERSFOORT UITGEREIKT 

Op 16 november jl., tij
dens het traditionele na
jaarsdiner van de Stich
ting Nederlandsch 
Maandblad voor Philate
lie (de uitgever van 'Fila
telie'), werden de erete
kens over het jaar 2001 
uitgereikt. 
De winnaar van de Tho-
lentrofee, DreuiesVeenstra, 
kon in verband met per
soonlijke omstandighe
den helaas niet aanwezig 
zijn. De prijs was hem 
toegekend voor zijn arti
kel Struinen in postzê el-
land, een filatelistische 
bijdrage in het (niet-fila-
telistische) blad van de 
KNNV. 

Martin Scheer, auteur van 
het artikel Harm Kamer-
lin^h Onnes: ook postze^e-
lontwerpcr ontving de Leon 
de Raaymedaille uit han

den van mr. A. van der 
Flier, erevoorzitter van 
het maandblad Filatelie. 
De thematische wisselbe-
ker was voor Rolf uan der 
Geest, auteur van het arti
kel De fagot van toen tot nu. 

Van links naar rechts: Martin Scheer (unnnaar van de Leon de Raayme
daille 2001), mr. A. van der Flier (erevoorzitter Filatelie) en Rolf van der 
Geest (ujinnaarvande Thematische Wisselbekcr 2001). 

VERZAMELAAR ONTDEKT KINDERZEGELS 
OP 'ALTERNATIEF PAPIER' 

De heer J. van de Tempel 
uit Spijkenisse keek 
vreemd op toen hij met 
twee zojuist op het post
kantoor verworven Kin
derpostzegelvelletjes 
thuiskwam. Met die vel
letjes was niets mis, maar 
wel met dat ene velletje 

dat hij thuis nog had lig
gen, afkomstig uit een 
envelopje dat hij 'aan de 
deur', van schoolkinde
ren had gekocht. Het vel
letje uit het envelopje was 
namelijk veel grauwer 
dan de twee spierwitte 
velletjes die het postkan-

Links een normaal velletje onder de UV-lamp, rechts de 'grauwe' variant. 

toor had verkocht. Onder 
de ultraviolette lamp 
kwam het verschil nog 
beter naar voren: er was 
duidelijk sprake van een 
andere papiersoort. 
Een kleine strooptocht 
langs zijn buren leverde 
nóg eens twee 'grauwe 
velletjes' op, waarmee de 
oogst op drie stuks lovam 
(het vierde velletje, af
komstig uit zijn eigen en
velopje, was al wegge-
plakt op de puzzelkaart 
die de twee velletjes bege
leidde!). 
Het heeft er alle schijn 
van dat de Kinderzegels 
dus op twee verschillende 
papiersoorten gedrukt 
zijn. Of het bij het 'grau
we papier' om grote hoe
veelheden gaat is niet be
kend; mochten er lezers 
zijn die ook over deze va
riant beschikken dan ho
ren we dat graag. 

SLUIKRECLAME OP POSTZEGELS: 
SINGAPORE DOET NIET MOEILIJK 

Wij hier in Nederland 
krijgen in de loop van dit 
jaar een zegel, gewijd aan 
het genotmiddelencon
cern Douwe Egberts, 
maar dat houdt verband 
met een echt bedrijfsjubi-
leum. 
In Singapore zijn ze wat 
soepeler: daar wijden ze 
gewoon een heel nieuwe 
serie blokjes aan bedrij
ven die de stadstaat groot 
hebben gemaakt, onder
nemingen zoals de olie
maatschappij Shell, de 
hamburgergigant McDo
nald's of (zie de afbeel
ding) het Japanse elek
tronicaconcern Sony. 
Maar het is gelukkig voor 
een goed doel, namelijk 
om promotie te maken 

en geld bijeen te krijgen 
voor het 'wereldkam
pioenschap postzegelver-
zamelen', dat in 2004 in 
Singapore gehouden zal 
worden. 
Wel weer vreemd: de 

Singaporese PTT drukt 
ons op het hart de post
zegelblokjes niet in ons 
blad af te drukken, om
dat er copyright zou rusten 
op de beeldmerken van 
de betrokken bedrijven. 
Nou, dat risico nemen 
dan maar; we zien wel 
wat er van komt... 

WORLD STAMP 
TWO THOUSA 

CHAMTIONSHIP 
ND AND FOUR 

GELUKSVOGEL IN 
SIBERIË VINDT FOUT 

De correspondent van Fi
latelie in Rusland, de 
heer L. Wladinetz (Mos
kou), meldt een opmer
kelijke drukfout. 'Enkele 
maanden geleden kocht 
een verzamelaar uit Pro-
konjewsk (Siberië) een 
vel van de zegel van 5000 
roebel uit 1995 met de 
opdruk 1.20 (roebel).' 
schrijft hij. 'Groot was 
zijn verbazing toen bleek 
dat de opdruk op de zegel 
kopstaand was aange
bracht. Hij verkocht het 
vel door, waarna het werd 
opgedeeld en de zegels 
verschillende eigenaren 
kregen. Eén helft van het 
vel bleef echter intact. 
Ondanks verwoede po
gingen nog meer vellen 
van deze afwijking te 
pakken te krijgen bleef 
het bij dat ene vel. Daar
mee is de kopstaande op
druk - de eerste die sinds 
vele jaren in ons land op 
de markt kwam - een van 
de duurste afwijkingen in 
Rusland geworden.' 

ZEGELS GIBRALTAR: 
SOLID AS A ROCK! 

'Hologramzegels, geur
zegels, kraszegel, ronde 
zegels, geborduurde ze
gels - nou moet het toch 
niet veel gekker worden,' 
mompelde de verbaasde 
verzamelaar. Maar de 
werkelijkheid verslaat de 
verbeelding bijna altijd. 
Want ziedaar: de PTT van 
Gibraltar heeft toch nog 
iets nieuws bedacht: rots-
zegels. Geloof ons of niet, 
de rotsen op de zegels 
hierboven werden ge
drukt met inkt die eerst 
werd vermengd met tot 
poeder vermalen stukken 
van de beroemde Gibraltar 
Rock. Resultaat: een fila
telistische primeur. 
Steengoed idee, toch? 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(a)xs<iall.nl 
WEBSITE: vvww.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

EMISSIE INDUSTRIEEL ERFGOED: NEDERLANDS 
EQUIVALENT VAN DE DUITSE DOHNANYI-ZEGEL? 

Vorig jaar werden de 
Duitse verzamelaars ver
blijd met een onverwach
te variant van de zegel 
van 0.56 euro met het 
portret van Dohnanyi. 
Tijdens het drukken van 
die zegel werd hinderlijk 
roodzweem geconsta
teerd. De productie werd 
even onderbroken om de 
kleur aan te passen; van 
de gelegenheid werd 
meteen gebruik gemaakt 
om het jaartal '2002' in 
het zegelbeeld te ver
schuiven. 
De eerste variant (met 
roodzweem en met het 
jaartal '2002' op een an
dere plaats) verscheen 
zonder dat dit de bedoe
ling was toch aan de lo
ketten; ze is nu een aan
trekkelijk 'jachtobject'. 

Oppassen geblazen 
Bij de Nederlandse zegels 
van de laatste tijd hebben 
we gezien - lees daarvoor 
bijvoorbeeld de vorige af
levering van deze rubriek 
- dat de zegels uit postze

gelmapjes en op eerste-
dagenveloppen goed in 
de gaten moeten worden 
gehouden; er dient te 
worden gelet op andere 
tandingen, afwijkende 
kleuren en dergelijke. 

Andere kleur 
Op het oog is er niets aan 
de hand bij de zegels op 
het thema 'Industrieel 
Erfgoed' die vorig jaar, 
op 24 september 2002, 
verschenen. De blokken 
van tien werden in vier-
kleurenoffset gedrukt bij 
The House ofQuesta. De ze
gels zijn voorzien van 
kamtanding 14.77:14.46 
(19 tanden horizontaal, 
26 tanden verticaal); het 
formaat is gelijk aan dat 
van de Provinciezegels: 
35.96x25.73 mm. 
De informatie op de ach
terkant van de TPGPost-
mapjes 269a en 269b ver
melden als tanding 
'14:14', maar dat was ook 
al fout bij de - vrij luxe 
uitgevoerde - Provincie-
zegelcarnets . Wat bij de 

mapjes echter opviel en 
de argwaan aanwakkerde 
was de geheel andere 
kleur bij de 'brouwerij
zegel' (Breda): die is 
dieprood bij de mapjes en 
oranjerood bij de blok
ken van 10. Vervolgens 
valt ook op dat de wind
vaan op de 'windmotor-
zegel' (Weidum) bij de 
zegels uit het blokje van 
tien tussen de 'n' en 'd' 
van 'Nederland' eindigt, 
maar op de zegels uit het 
mapje er nog een eindje 
onderblijft. 
Dat alles constaterend 
wordt het natuurlijk tijd 
voor een systematische 
benadering! 

Lijnen en vlakken 
De lijnen en vlakken van 
de zegels staan ten op
zichte van de in de rasters 
uitgespaarde belettering 
'Nederland' en de in geel 
gedrukte omschrijvingen 
van de objecten net even 
iets anders. Soms is het 
verschil heel duidelijk, 
soms ook valt het nauwe

lijks te omschrijven. 

Verschoven jaartal 
Verder valt ook op dat het 
jaartal '2002' bij twee ze
gels die naast elkaar in 
het blokje zijn geplaatst -
Spakenburg en Dedems-
vaart - niet op gelijke af
stand van het woord 'Ne
derland' staat! 
De afstanden zijn bij alle 
zegels nagemeten en dat 
leverde het volgende re
sultaat op: 

- de afstand tussen de 'd' 
van Nederland en de eer
ste '2' van '2002' is 0.9 
millimeter bij alle zegels 
uit het blokje van tien en 
ook bij de zegels van Spa
kenburg en Cruquius uit 
het mapje. 
- bij de overige acht ze
gels uit de mapjes be
draagt de afstand 1.6 
millimeter. 

De vergelijking met de 
Duitse Dohnanyi-zegels 
dringt zich dus duidelijk 
op! 

Systematisch verschil 
Maar daarmee zijn we er 
niet: er blijven dus twee 

zegels over die wel ver
schillen vertonen, maar 
niet het grote systemati
sche verschil. Toch blijkt 
er een systematisch ver
schil te zijn. De overgang 
tussen het lichtere linker
gedeelte en het donkere 
rechtergedeelte ligt als 
een verticale 'lijn' die 
loopt door het linker, uit
gespaarde deel van de on
derkant van de 'a' van 
'Nederland'. Dat is zo 
voor alle zegels uit het 
blok. Bij alle zegels van 
de mapjes loopt die 'lijn' 
rechts daarvan door 

WK 
Een 'algemeen verschil' waarmee de ze
gels uit de blokken en mapjes van el
kaar kunnen worden onderscheiden is 
dat de scheiding van het lichte en het 
donkere kleurvlak bij de blokken van 
tien door de 'ziel' van de letter 'a' loopt 
(bouen) en bij de zegels uit de mapjes 
door helgekleurde 'druppeltje' dat door 
de letter 'a' ujordt omsloten (onder) 

z o HERKENT U DE ZEGELS UIT DE 
BLOKJES EN DE POSTZEGELMAPJES 

Met behulp van de hier
onder afgebeelde, uitver
grote details kunt u bij de 

postzegelemissie 'Indus
trieel erfoed'de zegels uit 
de blokjes van tien (bo

venste rij afbeeldingen) 
vrij gemakkelijk onder
scheiden van de exempla-

22 

Spakenburg Dedemsvaart Cruquius Heerlen Hengelo 

Mast rechts van de 'n' van 
'Nederland' is vaag en 
vrijwel geheel afgedekt. 

Schreef van 's ' steekt aan 
rechterbovenkant in de 
oventoren. 

Bovenkant 'g' is zo goed 
als half om half gevuld 
met fond en foto. 

Onderste uitloop van 'c' 
steekt duidelijk door de 
zwarte horizontale lijn. 

Van de onderste twee 
boomtakken valt er een 
buiten de'o' 

zegel uit postzegelmapje ^ | zegel uit postzegelniapje ^ | zegel uit postzogdmapje ^ | zegel uit postzegelmapje ^ | zegel uit postzegelmapje 

Mast steekt rechts van de 
letter 'n' van 'Nederland' 
uiten is duidelijk. 

Schreef van de 's' bevindt 
zich op de grens van de 
toren en de lucht. 

Luchtpartij overheerst in 
bovenste gedeelte van 'g' 
van 'stoomgemaal'. 

Onderste uitloop 'c' ein
digt zo goed als in de 
zwarte horizontale lijn. 

Ook de onderste boom
tak bevindt zich in het 
hart van de 'o'. 

http://vvww.xs4all.nl/


het'donkere' rondje van 
de'a'! 
De zegels van de emissie 
'Industrieel erfgoed' be
staan - zoveel is wel dui
delijk - in van elkaar te 
onderscheiden versies. 

Wat ging er mis? 
De vraag dringt zich op 
wat er is misgegaan: was 
er sprake van een spel
fout (zoals op een van de 
vignetjes van de Provin
ciezegels van Overijssel)? 
Het septembernummer 
van Filatelie geeft onver
wachts een hint; bij de 
bewuste editie staat het 
blokje op de voorpagina 
en worden de zegels bin
nenin nog eens apart af
gebeeld en beschreven 
(pagina's 662 en 663). 
Bij nadere beschouwing 
blijken de afgebeelde ze
gels de hier beschreven 
kenmerken van de map
jeszegels te hebben. Ook 
het duidelijke rood bij de 
'Breda'-zegel valt op. De 
teksten op de tabs zijn bij 
vier zegels anders: bij de 
zegels van Dedemsvaart, 
Heerlen en Weidum is de 
tekst weliswaar gelijk aan 
die op de blokken, maar 
de letters zijn iets anders 
'uitgevuld. Zo is het 
woord 'kalkovens' (De
demsvaart) verspreid 
over twee regels (afbeel
ding in Filatelie van sep
tember), respectievelijk 

op één regel gehouden 
(definitieve blokje). Bij 
de zegel van Breda het 
woord 'ketelopstellin
gen' veranderd in 'ke
tels'. 
Nogmaals: wat was er 
aan de hand? Stak de 
tekst op de tabjes soms te 
ver uit naar rechts? Dat 
lijkt er sterk op, als we de 
teksten bij de zegels van 
Breda en Heerlen bekij
ken. 

Pijnlijke beslissing 
Uit het feit dat de zegels 
gebruikt zijn voor de 
mapjes kunnen we opma
ken dat het probleem -
net als het geval was bij 
de Overijsselzegels - niet 
in de zegels-zelf zat, 
maar in de tekst op de 
tabs. Kennelijk is er ook 
in dit geval voor gekozen 
om - het zal ongetwijfeld 
een moeilijke en pijnlijke 
beslissing zijn geweest -
de complete blokken van 
de 'eerste druk' voor de 
normale verkoop af te 
keuren, maar de zegels 
uit die blokken toch nog 
zo veel mogelijk te benut
ten. 
De handelwijze van TPG
Post is begrijpelijk, maar 
het is ook begrijpelijk dat 
men over het hoofd zag 
dat het verschoven jaartal 
'2002' het bestaan van de 
'tweede druk' zonneklaar 
zou aantonen... 

DECEMBERZEGELS 2002 EN 
BIJPLAKZEGEL VAN 10 CENT 
Op 26 november jl. ver
schenen de jaarlijkse De-
cemberzegels van TPG
Post, ditmaal met een 
frankeerwaarde van 29 c ; 
een verhoging dus van 
2 cent ten opzichte van 
de zegels van 2001. Voor
uitlopend op het gebruik 
van de zegels na 6 januari 
2003 (als het niet langer 
is toegestaan ze als kor
tingzegels te gebruiken) 
verschenen er meteen 
ook bijplakzegels van 
10 c , nu eens niet - zoals 
in vorige jaren het geval 
was - in een bijpassend 
ontwerp, maar in het 
type-Nikkels. Dankzij de 
verschijning op 2 sep
tember 2002 van de zegel 
van 2 cent in hetzelfde 
type kunnen ook de De-
cemberzegels van vorige 
jaren gemakkelijk wor
den opgebruikt. 

BIJPLAKZEGEL I O C . 

De blokjes van vijf bij
plakzegels van 10 cent 
zijn linksboven voorzien 
van het logo van TPGPost 
in rood en blauw, met 
daaronder de tekst 5 maal 
€ 0,10. Rechts daarvan 
staat de eerste zegel van 
tien cent en daaronder 
tweemaal twee zegels. 

Onderaan zien we de ver
meldingen ©2002 Ko-
ninkhjl« TPG Post en Arti-
kelnr: 221063; verder ge
heel rechtsonder de bar
code met nummer 
+8657-
De bijplakzegels zijn in 
rasterdiepdruk bij The 
House ojQuesta gedrukt; 
daarvoor werd een van 
Questa's druk-aan-de-
rolpersen (fabrikaat 
ATN) gebruikt. De zegels 
zijn voorzien van een 
scheerperforaat, de druk-
richting is R(echts). De 
rasterhoek voor beide 
kleuren is 60 graden, de 
perforatiemaat i4'/4:i3'/i 
(18 tanden horizontaal, 
14 tanden verticaal). De 
papierrestjes aan de 
gomzijde zijn naar links 
omgeslagen, dus tegen
gesteld aan de drukrich-
ting. Er is niet-fosfores-
cent papier van Tullis 
Russell gebruikt dat on
der de ultraviolette lamp 
aan voor- en achterzijde 
niet oplicht en dat is 
voorzien van van synthe
tische gom. De papier
richting is <-> (liggend). 
Tijdens de druk werden 
ook de fosforbalken (aan 
de linkerkant van de ze
gels) aangebracht; ze 
lichten geel op en na. 

DECEMBERZEGELS 
2002 

Net als in 2001 het geval 
was zijn ook de Decem-
berzegels van 2002 weer 
uitgegeven in een aantal 
varianten, die alle werden 
vervaardigd bij Joh. En
schede'Security Stamp Prin
ting in Haarlem. Het gaat 

- geïntegreerde blokken 
met 20 verschillende 
zegels; 

- gesealde setjes van drie 
geïntegreerde blokken 
met 20 verschillende 
zegels; 

- geïntegreerde hang-
blokjes van 20 verschil
lende zegels; 

- rollen van 100 zegels in 
een hangdoosje. 

In alle gevallen werden 
de zegels gedrukt in zes-
kleuren-rasterdiepdruk 
(vijf kleuren en een fos-
forbedrukking); daarvoor 
werd in Haarlem gebruik 
gemaakt van een Goebel-
pers. De gebruikte kleu
ren zijn magenta, cyaan-
blauw, geel, zwart en 
goud; de zesde 'kleur' 
werd gebruikt voor het 
aanbrengen van de fos-
forbedrukking. Joh. En
schedé graveerde de ci
linders op een Helio Kli-
scho^raph; de rasterpun-
ten hebben de vorm van 

ren uit de postzegelmap
jes 26ga en 269b (onder
ste rij). U heeft hiervoor 

wel een vrij sterke loep 
nodig. Overigens kunt 
een deel van de zegels 

van elkaar onderscheiden 
door te letten op de plaat
sing van het jaartal '2002' 

dat op elke zegel voor
komt. Hoe dat gaat wordt 
door de auteur beschre

ven in het artikel dat hier
boven staat afgedrukt. 

Weidum Zevenaar Breda Tilburg Schoonebeek 

Vaan van windmotor ein 
digt tussen de 'n' en 'd' 
van 'Nederland'. 

Hart van de tweede 'a' 
van Zevenaar is geheel 
gevuld met zwarte partij. 

hen van de dakstijlen 
raakt de onderzijde van 
letter 'd' van 'Nederland' 

De horizontale zwarte 
streep in de 'u' staat on
geveer halverwege. 

Het zwarte uitsteeksel 
links van de letter 'r' zit 
ongeveer halverwege. 

Vaan van windmotor 
blijft onder de letters 'n' 
en 'd' van 'Nederland'. 

Slechts een klein deel van 
het hart van de 'a' is met 
zwarte partij gevuld. 

Dakstijl blijft ruim onder 
de onderzijde van de let
ter 'd' van 'Nederland'. 

De horizontale zwarte 
streep bevindt zich in het 
onderste deel van de 'u'. 

Het zwarte uitsteeksel 
links van de letter 'r' zit 
meer aan de onderzijde. 



staande of liggende 'Wy-
bertjes' (ik kom hier nog 
op terug). Het voor de ze
gels gebruikte papier is 
niet-fosforescerend; het 
bevat geen witmaker en 
is voorzien van een 

nog grover (4/4.5 pun
ten/mm). Bij enkele ze
gels (de posities 2, 3,13, 
18 en 20) volgt de vertica
le fosforbalk de contou
ren van het goud. De 
drukrichting van de ze-

Tivee van de drie verschijningsvormen boven de mailer, onder het rolzegeldoosje 

coating die ultraviolet 
licht weerkaatst; onder 
de ultraviolette lamp 
geeft dat een violette in
druk. De fosforbalken 
lichten oranje op. Alle ze
gels zijn zelfklevend. De 
zegels zijn geslit; het pa
pier om de zegels is nog 
aanwezig, behalve bij de 
rollen van honderd, waar 
de zogenoemde matrix is 
verwijderd. 

Losse blokken 
De 'losse' blokken van 
twintig blijken het ruimst 
te zijn verspreid; de opla
ge daarvan is 7.780.000 
exemplaren (155.6 mil
joen zegels). De blokjes 
hebben artikelnummer 
221061 en barcode 
+5359. Beide zijden zijn 
in rasterdiepdruk ver
vaardigd. Aan de voorzij
de is vijfkleurendruk toe
gepast. Het cyaanblauw 
heeft daar liggende 'Wy-
bertjes' (6.5 bij 10 raster-
punten per millimeter), 
het magenta staande 
(10/7 punten/mm). Om
dat ik niet over de stadia-
vellen kon beschikken 
(die waren in het Muse
um voor Communicatie 
nog niet aanwezig) kon 
ik geel en zwart moeilijk 
vaststellen. Bij zwart zien 
we staande 'Wybertjes' 
(12/10 punten/mm). De 
goudkleur is grof geras
terd (5/6.5 punten/mm) 
en de fosforbedrukking 

gels is Il(echts). De ach
terkant is geheel in groen 
gedrukt; zelfs het TPG 
logo is niet in de juiste 
kleuren aangebracht. De 
rasters zijn aan deze zijde 
moeilijk vast te stellen: 
als we op de sneeuvwlok-
ken moeten afgaan zijn 
het staande 'Wybertjes'. 
De losse blokken worden 
op de kantoren afgele
verd in gesealde sets van 
200 stuks; de barcode op 
deze verpakkingen is 
-1-5151. 
De cilinderomvang is ver
moedelijk 4 bij 4 (vier rij
en van 4 blokken naast 
elkaar op een drukvel). In 
de slitvorm van de zegels 
komt variatie voor: 
- de 'golftanding' is nor

maal uitgevoerd, zon
der afwijkingen; 

- de verticale 'golftan
ding' in rij i van het 
blokje is 'dubbel uitge
voerd' ter hoogte van 
de zevende tot en met 
de negende ge 'tand' 
van boven aan de lin
kerzijde van alle zegels 
(zie afbeelding); 

- de verticale 'golftan
ding' in rij i van het 
blok is 'dubbel uitge
voerd' ter hoogte van 
de achtste tot en met 
de tiende 'tand' van bo
ven aan de linkerzijde 
van alle zegels; 

- de verticale'golftan
ding' in rij 4 van het 
blok is 'dubbel uitge
voerd' ter hoogte van 
de eerste 'tand' van bo
venaf; dit geldt voor 
alle zegels in deze rij. 

Het lijkt er op dat de 
meeste blokken een 
slechte occlusie vertonen 
(zoals bij tieners, als bo
ven- en onderkaak niet 
goed op elkaar passen, 
een situatie waarbij al 
snel een orthodontist in 
de arm wordt genomen), 
want slechts bij een enkel 
exemplaar vallen die 
stukjes van de slitvorm 
over elkaar heen en is er 
vrijwel niets te zien. De 
slitgolfjes vertonen dan 
ook in horizontale zin 
verschillende afstanden 
van elkaar. 

Zoals gezegd worden de 
geïntegreerde blokken 
ook verkocht in setjes van 
drie, met een verstevi
gend kartonnetje erach
ter. Op het cellofaan van 
deze setjes is een sticker 
aangebracht met daarop 
de tekst art.nr. 221066I 3X 
Dccemberuel € 17,40 / barco
de-1-8770. 

De bij deze emissie beho
rende zegelmapjes heb
ben de nummers 271a en 

271b; ze bevatten elk een 
half blokje. De barcode 
zijn-h8 63 3 en-t-8640. 

Hangblokjes 
In de evenmin geringe 
oplage van 4.5 miljoen 
stuks (90 miljoen zegels) 
waren - overigens lang 
niet op alle kantoren -
geïntegreerde hangblok
jes te koop. Het bleek dat 
de kantoren automatisch 
een zending hadden ont
vangen die bestond uit 
één gesealde set die 25 
hangblokjes bevatte. Ge
zien de oplage zouden er 
dus zo'n 180.000 ver
kooppunten moeten zijn 
- wat natuurlijk niet het 
geval is. 
Het bewuste hangblokje 
heeft artikelnummer 
221062 en barcode 
-1-8627. De achterzijde 
(zegelzijde) is in raster
diepdruk vervaardigd, de 
voorzijde in offset. De 
rasterkenmerken en de 
drukrichting zijn anders 
dan bij het geïntegreerde 
blokje. De cyaanblauwe 
'Wybertjes' zijn nu 
staand[!] (10/6.5 Pun-
ten/mm) en het magenta 
liggend (7/10 
punten/mm). Geel en 
zwart zijn zonder de be
schikking te hebben over 
de 'stadiavellen' moeilijk 
vast te stellen; zwart 
heeft staande 'Wybertjes' 
(waarschijnlijk 10/12 
punten/mm). De goud
kleur is grof (5/6.5 pun
ten/mm) en de fosfor 
zelfs heel grof gerasterd 
(4.5/4 punten/mm). Ook 
hier volgt de verticale 
fosforbalk aan de rech
terzijde de contouren van 
het goud bij de zegels op 
de posities 2, 3,13,18 en 
20. Onder de ultraviolette 
lamp lichten de balken 
oranje op. De drukrich
ting is B(oven). 
Het in offset gedrukte ge
deelte heeft raster 80; de 

rasterhoeken zijn als 
volgt: cyaanblauw 15 gra
den, magenta 75, geel 
30(?) en zwart 45. 

Doosjes van 100 
Net als in 2001 waren ook 
de Decemberzegels van 
2002 in doosjes met rol
len van honderd zegels 
verkrijgbaar (artikelnum
mer 221065, barcode 
-1-8664). DÊ zegels van de 
rol zijn qua rastermaat 
gelijk aan die van de 
hangblokken. De druk
richting is B(oven). De 
oplage bedroeg 100.000 
rollen (10 miljoen ze
gels). 
Uit de rollen in de doos
jes kunnen we opmaken 
dat de cilinderomvang in 
2002 anders was dan in 
2000 (20 zegels) en 2001 
(ig zegels): het gaat dit
maal om een omvang van 
slechts 18 zegels. Door 
die beperkte omvang 
konden dus ook nu weer 
niet alle twintig verschil
lende zegels op de rollen 
worden gezet. Hoe de 
twintig verschillende ze
gels precies over de di
verse rollen zijn verdeeld 
zal blijken als een druk
vel bij het Museum voor 
Communicatie binnen
komt. 
Wel is dus duidelijk dat 
er per rol twee zegelver
sies ontbreken. Wie het 
doosje openmaakt en de 
rol eruit haalt, moet eerst 
voorzichtig het witte 
stickertje losmaken. De 
positie van de eerste ze
gel (rugnummer 100) kan 
dan vervolgens worden 
opgezocht in het norma
le, losse blokje. De zegels 
in het blokje nummeren 
we gemakshalve van 
links naar rechts en van 
boven naar beneden: van 
I tot en met 20 (nummer 
I geheel linksboven, 
nummer 20 geheel 
rechtsonder). Als de eer-

Lmks een gedeelte van de verticale slittanding van een mailer Rechts hetzel/dc gedeelte, maar nu uit een los velletje, de verticale tanding vertoont een soort 'overbite' 



ste zegel van een rol bij
voorbeeld overeenkomt 
met zegel nummer g van 
een los blokje, dan is de 
rolzegel die eronder zit 
nummer 8; daaronder zit 
dan nummer/, enzo
voort. In de rollen wordt 
van I overgesprongen op 
20, waaronder dan weer 
19 zit, enzovoort. En dan 
blijkt dat we van zegel 14 
naar zegel 11 oversprin
gen; de zegels 12 en 13 
ontbreken dus. Van de 
twintig verschillende ze
gels die op een blokte 
vinden zijn, vinden we er 
dus maar achttien terug 
op een rol. 
De cilinders van de De-
cemberzegels van 2000 
en 2001 bevatten twee ba
nen van elk acht zegels. 
Ditmaal zijn er echter 
twee banen van elk zeuen 
zegels gebruikt, zo wordt 
van de zijde van de druk
ker van de zegels meege
deeld. Dit betekent dat er 
sprake is van tweemaal 
zeven ofwel veertien ver
schillende rollen. Van de 
in totaal twintig mogelij
ke combinaties van twee 
opeenvolgende zegels 
komen er zes niet in de 
doosjes voor. Van de 
twintig mogelijke combi
naties (lopend van '1-1-2' 

tot en met '20-n') gaat 
het om de paren van 
'12+13' tot en met 
'19+20'. 
Dan nog de barcode
volgnummers: 
862 voor het hangblokje, 
863 en 864 voor de TPG-
mapjes, 865 voor de ze
gel van 10 cent in het 
type-Nikkels, 866 voor 
het doosje; 867 voor de 
zegel van 2 cent in het 
type-Nikkels en 877 voor 
de set van drie. 

Het volgnummer 535 
voor het blokje zelf valt 
geheel buiten de reeks. 
Wel liggen alle artikel
nummers van de Decem-
berzegelproducten tus
sen de nummers 221061 
en 221066. Dit zijn de 
nummers: 
221061 Blokje 
221062 Hangblokje 
221063 Bijplakzegels loc. 
221064 'Thuisagenda' 
221065 Doosje rolzegels 
221066 Setje van drie. 

VOLLEDIG DOORGE-
STANSTE ZEGELS 

De Speciale Catalogus 
van de NVPH vermeldt bij 
de meeste zelfklevende 
zegels vanaf 2001: Speci
aal voor uerzamelaars werd 
een deel van de oplage van de 
boekjes dieper̂ eperforeerd, 
waardoor ook de/olie, waar
op de zegels ^eplalrt zitten, 
geheel werd doorgeperforeerd. 
Soms wordt hieraan toe
gevoegd: Ook de shtperfora-
tie IS daarbij dieper. Zoals 
we in deze rubriek al eer
der meldden klopt dit 
niet. In alle gevallen wer
den geheel nieuwe slit-
vormen aangemaakt, die 
niet alleen 'dieper moes
ten gaan', maar die ook 

heel vaak geheel anders 
van vorm waren. Op het 
risico af een discussie 
over het gebruik van 'tan
ding' versus 'perforatie' 
te ontketenen, zou het 
gebruik van de term stans-
tandmfl niet zo gek zijn 
(met dank aan Jaap Avis). 
Om welke zegels gaat het 
hier en op welke wijze 
konden verzamelaars 
deze zegels - die vroeg of 
laat toch echt een aparte 
status in de Speciale Ca
talogus zullen moeten 
krijgen - in hun bezit krij
gen? Vaak betrof het ze
gels uitPTT-mapjes, en 
altijd om zegels in een 
Jaarset. Het hiernaast af
gedrukte tabelletje geeft 
een overzicht. 

Omschrijving 

Geboorte 39/85C. 
Huwelijk 39/850. 
Rouwzegel 39/85C. 
Verhuizing 39/85C. 
Voor uw Post 39/850. 
voor Nederland 39/85 c. 
voor binnen Europa 54/120C. 
voor buiten Europa 75/165C. 
Beatrix 85/390. 

Beatrix i.ooG 
Beatrix i.ioG 
Beatrix 1.45G 
Beatrix 2.50G 
Beatrix 5G 
Crouwel 5c. 
Crouwel loc 
Crouwel 25c 
Voor het Kind 39/850. 
Geboorte 390. 
Huwelijk 390. 
Rouwzegel 39c. 
Verhuizing 39c. 
Voor uw Post 39c. 
Voor Nederland 39c. 
Voor binnen Europa 54c. 
Voor buiten Europa 75c. 
Beatrix 0.25 

Beatrix 0.40 
Beatrix 0.50 
Beatrix 0.65 
Beatrix 0.78 
Beatrix i 00 
Beatrix 3.00 
Zakenzegel, kl. form 0.390. 
Zakenzegel, kl. form. 0 780. 

Afkomstig uit 

PTT-247, Jaarset 2001 
PTT-247, Jaarset 2001 
PTT-247, Jaarset 2001 
PTT-247, Jaarset 2001* 
PTT-247, Jaarset 2001 
PTT-248, Jaarset 2001 
PTT-248, Jaarset 2001 
PTT-248, Jaarset 2001 
Jaarset 2001 
Losse kaart Postex 2001 
Speoiale set leden Collect club** 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001, losse kaart 
Jaarset 2001* 
PTT-258, Jaarset 2002 
PTT-258, Jaarset 2002 
PTT-258, Jaarset 2002 
PTT-258, Jaarset 2002 
PTT-258, Jaarset 2002 
PTT-260, Jaarset 2002 
PTT-260, Jaarset 2002 
PTT-260, Jaarset 2002 
Jaarset 2002 
Losse kaart Filatcliebeurs 2002 
Losse kaart Postex 2 0 0 2, eto. 
Speoiale set leden Collect Club*** 
Jaarset 2002, losse kaart 
Jaarset 2002, losse kaart 
Jaarset 2002, losse kaart 
Jaarset 2002, losse kaart 
Jaarset 2002, losse kaart 
Jaarset 2002, losse kaart 
PTT-263, Jaarset 2002 
PTT-263, Jaarset 2002 

*: niet gemeld in Speoiale Catalogus 
**: zie Collect nr 29, pagina 

***: zie Collect nr 30, pagina 
7 
20 (bestelnr: 223120, prijs €6.97) 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

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

De 15^ FILATELIEBEURS 

STAND NR. 53 
(RECHTS ACHTERIN) 

24, 25 en 26 JANUARI 2003 
PANDAHALLEN 

NIEUW-LOOSDRECHT 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met vele 
betere en zeldzame zegels en 
series 

MOTIEFZEGELS grote 
voorraad vogels, treinen, 
dieren, Ver. Europa, bloemen, 
sport en ruimtevaart tot ± 1970. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers 
1' emissie, diverse stempeltypen vanaf 1" emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

NEDERLAND PLAATFOUTEN zeer uitgebreide voorraad primaire en secundaire 
plaatfouten op post- en portzegels volgens v. WILGENBURG en LEIDDRAAD catalogi. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzame
ling, waardoor voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn 
voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 

* beleggingsadviezen j ^ r . Van Sypesteynlaan 19 

k^AMTnOR 1231 XLLoosdrecht 
Fax (035)5824926 

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

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

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnummer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
31 06 80 581 

Loosdrecht 



SIKANnOOR 
Vincent van Gogh: 1853-1890 
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2 JANUARI 2003: 
VAN-G0GHZE6ELS 

Het jaar 2003 zal op vele 
fronten in het teken van 
de 150ste geboortedag 
van Vincent van Gogh 
(1853-1890) staan. TPG-
Post wachtte niet al te 
lang met het betonen van 
eer aan de schilder en gaf 
zowel een velletje van 
tien zegels als drie zelf
klevende zegels in boek-

'-' jes van verschillende sa-
<= menstelling uit. 

^ Afbeeldingen 
= Op het velletje met tien 
ï zegels van €0.39 zijn 
|]] twintig werken van Vin-
3 cent te zien: tien doeken 
5 en een even groot aantal 
^ tekeningen die op die 

doeken betrekking heb-

2£ ben. Van links naar 
» rechts en van boven naar 

beneden zijn de volgende 
doeken te zien: 
- Herfstlandschap met uier 
bomen, 1886, Kröller-

Müller Museum, Otterlo; 
- De Aardappeleters, 1885, 
Van Gogh Museum, Am
sterdam; 
-Zonnebloemen, 1887, 
Kröller-Muller Museum, 
Otterlo; 
- Zelfportret met mlthoed, 
1887/88, Van Gogh Mu
seum Amsterdam; 
-DcZouaaJ, i888,Van 
Gogh Museum, Amster
dam; 
- Caféterras bij nacht, 'Place 
du Forum', 1888 Kroller-
Muller Museum, Otterlo; 
- Boomstammen in het^ras. 

1890, Kroller-Muller Mu
seum, Otterlo; 
-Amandelbloesem, 1890, 
Van Gogh Museum, Am
sterdam; 
- Gezicht op Auuers, 1890, 
Van Gogh Museum, Am
sterdam; 
- Korenveld met kraaien, 
i8go. Van Gogh Muse
um, Amsterdam. 

V\̂ at de drie zelfklevende 
zegels betreft (waarden 
€0.39, €0.59 en €0.75, 
waarvan de laatste twee 
met prioritylabel), die la

ten de volgende schilde
rijen zien: 
- Zelfportret met strohoed en 
schilderskiel, 1887, Van 
Gogh Museum, Amster
dam; 
- De Zonnebloemen, 1889, 
Van Gogh Museum, Am
sterdam; 
-DeZaaier, 1888, Kröller-
Muller Museum, Otterlo. 
De zegel van €0.39 is ver
krijgbaar m mailers van 10 
en 50, die van €0.59 in 
mailers van 5 en 50 en die 
van €0.75 in boekjes van 
5 stuks. 

Ontwerper 
De Van-Goghzegels zijn 
ontworpen door Gracia 
Lebbink uit Amsterdam. 

Overige bijzonderheden 
De normaal gegomde vel

letjes van tien zijn ge
drukt bij The House oj 
Questa, de overige Van-
Goghzegels komen van 
Walsall Security Printers. 
Alle zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd. 
De oplage van de nor
maal gegomde velletjes 
bedraagt 1.2 miljoen 

I stuks. Van de zelfkleven
de zegel van €0.39 zijn 
4.5 miljoen velletjes van 
tien zegels en 300.000 
mailers van 50 gedrukt. Bij 
de zegel van €0.59 is de 
oplage 2 miljoen boekjes 
van 5 en 100.000 mailers 

I van 50. Van de zegel van 
€0.75 zijn I miljoen 
boekjes van 5 zegels ge
drukt. 
De geldigheidsduur van 
alle Van-Goghzegels is 
voorlopig onbepaald. 

2 JANUARI 2003: 
BEATRIXZEGELS 

Op 2 januari jl. versche
nen twee nieuwe waarden 
in de 'meerkleurige' 
Beatrixserie: een zegel 
van 0.55 euro en een van 
0.70 euro. De Beatrixze-
gels zijn - zoals de lezers 
van Fdatelie inmiddels 
wel weten - ontworpen 
door Peter Struycken uit 
Gorinchem. Voor het 
'puntenportret' werd ge
bruik gemaakt van een 
foto van Vincent Mentzel 
uit Rotterdam; de typo
grafie is verzorgd door 
Gerard Unger uit Bus-
sum. 
Het gaat om zelfklevende 
zegels met een 'gesimu

leerde' tanding (slitvorm-
tanding) die bestemd zijn 
voor respectievelijk post
stukken binnen Europa 
(eerste taneftrap) en post 
buiten Europa (idem). 
De zegels, die verkrijg
baar zijn in velletjes van 
vijf stuks, werden in ras
terdiepdruk vervaardigd 
bij Walsall Security Printers 
in Walsall (Groot-Brit-
tannié). 
De periode waarin de ze
gels voor frankering kun
nen worden gebruikt is 
voorlopig onbepaald. 
De kleuren zijn bij de ze
gel van 0.55 euro helder 
purperviolet en oker-
bruin en bij die van 0.70 
euro bruingroen en 
blauwgroen. 



1919 *aiietdük 2003 
Zend nu in voor de Grote Voorjaarsveiling in 2003 

en ga samen met Rietdijk op jacht naar nieuwe records. 
De trend voor met name Europees en Nederlands 

materiaal is stijgende. Ook u kunt hiervan meeprofiteren: 
Uw collectie groot of k lc in is welkom! 

Geef uw postzegels de internationale etalage die ze verdienen! 
* Ruim 84 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; 
* Extra publiciteit bij importante objecten; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

Gratis verzekering. 
Voor onze volgende veiling, die 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 
! 10.00-17.00 uur, aan de Dunantlaan 1 te Reeuwijk. ! 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 
► 0703647957^« 

Adres: 

Telefoon: 

Fax: 
Internet: 
Email: 

Noordeinde 41 (schuin to. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdijkveuingen.nl 
lnfo@rietdijkveilingen.nl 

Londen 

Al 84 jaar in dienst van de Filatelie. 

http://www.rietdijk-veuingen.nl
mailto:lnfo@rietdijk-veilingen.nl
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27 JANUARI: HENRY 
VAN DER VELDE 
Op 27 januari verschijnen 
vier blokken met zegels, 
gewijd aan de architect 
Henry van der Velde 
(18631953). Van der Vel
de is een van de boeg
beelden van de zoge
noemde Modern Style. 
De zegel van €0.49 wordt 
uitgebracht in blokken 
van tien zegels die links 
of rechts van een Prior
tab zijn voorzien. Verder 
komen er blokken van 
tien met twee verschillen
de zegeltypen van €0.59 
(zonder Pnortabs; op de 
blokrand is een deel van 
de gebouwen apart afge
beeld) . En tot slot een 
blok met een losse zegel 
van €0.84. Alle zegels 
zijn ontworpen door 
Francois Schuiten. 
Op de zegels zelf wordt 
de naam van de ontwer
per vermeld, samen met 
een zegelnummer: 2003
la (€0.49), 2003iben 
2003ic (€0.59) en 2003
id (€0.84). De Post han
teert dit systeem (een 
combinatie van uitgifte
jaar en een volgnummer) 
sinds maart 1962 heel 
consequent. Hoogst 

vreemd dat geen enkele 
catalogusmaker dit num
mer meent te moeten ver
melden... 
Op de onderranden van 
de blokken staat een pro
ductbarcode, 541090800 
plus nog vier cijfers. Wel
ke cijfers dat zijn was op 
het moment dat 'Filate
lie' afsloot nog niet be
kend. De zegels in blok
ken van tien zijn in ras
terdiepdruk uitgevoerd 
op een van de twee Goe
belpersen van de Postze
geldrukkerij in Meche
len. Ze hebben tanding 
ii'/i (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal). 
In de boven en onder
rand van de blokken met 
zegels van €0.59 is één 
extra perforatiegat aan
gebracht; de andere ran
den lopen door. Bij de ze
gel van €0.49 is de linker
rand doorlopend en de 
rechterrand voorzien van 
één extra gat. 
Ook de zegel van €0.84 is 
in rasterdiepdruk (Goe
belpers) vervaardigd. De 
tanding van de losse ze
gel is ook hier ii'/z (28 
tanden horizontaal, 22 
tanden verticaal). 

De uier blokj« die De Post op 27januon a s uitbrengt tcr^ele^enheid uan de vijftigste sterfdag uan Herrn van der Velde 
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27 JANUARI: 
EEN HART VOOR... 
Op 27 januari verschijnt 
een blok van tien zegels 
van €0.49, voorzien van 
een Pnortab. Er zijn zes 
verschillende zegels, ge
wijd aan brandweer, poli
tie, civiele bescherming, 
verpleging. De Post en Va
lentijnsdag. Het ontwerp 
is van Désiré Roegiest. 
Het blok bevat van boven 

naar beneden naast el
kaar geplaatste zegels in 
de typen 'brandweer' 
(200320), 'politie' 
(20032b), 'civiele be
scherming' (20032C) en 
'verpleging' (20032d). 
Op de onderste rij van het 
blok zit links de zegel 
voor De Post (20032e) en 
rechts die voor Valen
tijnsdag (20032J). 
Layout en perforatie zijn 

helemaal gelijk aan het 
Van der Veldeblok met 
zegels van €0.49 (zie al
daar). 
Op de bovenrand van het 
blok staat links de tekst 
Een hart uoor... en rechts 
Coup decoeurpour... 
Rechts op de onderrand 
is de productbarcode 
aangebracht (laatste vier 
cijfers nog onbekend) en 
de aanduiding Prioriteit. 

PRIOR: EEN NIEUW 
SLEUTELWOORD 
Prior' is het nieuwe sleu
telwoord waarmee De Post 
de nieuwe eeuw te lijf 
gaat; prior betekent zo
veel als 'eerder' of'vroe
ger'. Anders dan in Ne
derland  waar TPGPost 
de term priority alleen ge
bruikt voor post naar het 
buitenland  hebben de 
Belgen sinds 15 novem
ber jl. voor hun binnen
landse post de keuze uit 
Prior en Standaard. Tot die 
datum bezorgde De Post 
voor €0.42 genormali
seerde brieven tot 20 
gram meestal binnen één 

dag of, als het tegen zat, 
binnen enkele dagen. En 
nu is er  maar wel tegen 
een hoger tarief (€0.49 
tot 50 gram)  de garantie 
dat wie Prior kiest zijn 
post binnen één dag be
zorgd zal zien. Sceptici 
beschouwen dit  volgens 
ons terecht  als een ver
kapte tariefverhoging. Er 
staat wel tegenover dat 
een 'standaardbrief 
slechts €0.41 kost. 
Hoe dit in de praktijk zal 
uitvallen moet nog blij
ken. Al veel eerder werd 
een soortgelijke systeem
wijziging in het Verenigd 
Koninkrijk doorgevoerd, 

waar sinds 16 september 
1968) gebruik kan wor
den gemaakt van ist C\asi 
en 2nd class post. Ook in 
Polen werd recentelijk, 
op I juli 2002, een twee
deling ingevoerd: Priority 
en NonPnonty voor bin
nenlands postverkeer. 
De Nederlandse postze
gels van €0.54 (sinds I 
januari van dit jaar €0.59) 
en €0.75 zijn voorzien 
van een vrij bescheiden, 
donkerblauw 'tabje' vast
zitten. Bij de Belgische 
postzegels laat de helder
rode tab met de tekst Pri
or niets aan de verbeel
ding over. 



PRESENTATIE POSTZEGELPROGRAMMA 2 0 0 3 
BIJ DE POSTZEGELDRUKKERIJ IN MECHELEN 

Twee weken na de pre
sentatie van de Neder
landse postzegels van 
2003 tijdens Postex 2002 
(eind oktober 2003) 
maakte De Post bekend 
welke Belgische zegels in 
de loop van dit jaar zullen 
verschijnen. Dat gebeur
de bij de Postzegeldruk
kerij in Mechelen. 
Het contrast tussen de 
Nederlandse en Belgi
sche presentatie was bij
zonder groot: waar TPG-
Post de uitgiften van de 
tweede helft van 2003 
nog achter de hand (lees: 
geheim) wilde houden, 
werden in Mechelen alle 
emissies op één na (de 
Rode-Kruiszegels) uit

voerig vermeld en ook 
getoond. Dat gebeurde 
niet alleen in de vorm van 
een boeiende diapresen
tatie met een toelichting 
van de directeur van de 
dienst Filatelie van De 
Post, Frank Daniels, maar 
ook door alle aanwezigen 
een rijk geïllustreerd 
boekwerkje aan te bie
den. 
Het Belgische emissie
programma wekt de in
druk meer op 'echt be
leid' te steunen, met ge
bruikmaking van een be
paalde visie en met op de 
achtergrond het toezicht 
van een 'Raad der Wij
zen'. 
Ook als het om vormge

ving gaat is het verschil 
groot. In Nederland staat 
vooral de diversiteit van 
moderne kunst en typo
grafie voorop; de Belgi
sche zegels zijn daarente
gen wat traditioneler 
vormgegeven. Voor het 
ontwerpen van Belgische 
postzegels doet De Post 
vooral een beroep op een 
vaste kern van kunste
naars, die geleidelijk aan 
wordt uitgebreid met 
'jong bloed'. Te denken 
valt aan de vele ontwer
pen van mensen als 
André Buzin, Rob Buy-
taert en Désiré Roegiest, 
en ook aan het 'huis-
team' van De Post: Myriam 
Voz en Thierry Martin 
(samenwerkend onder 
het acronym MVTM). Als 
we naar de uitgiften van 

2003 kijken dan is de ar
tistieke eenheid en con
sistentie heel duidelijk 
aanwezig. 
Een bijzonder belangrij
ke factor in die consis
tentie is ook het feit dat 
alle Belgische zegels 
worden gedrukt bij een 
bedrijf: de 'huisdrukker' 
van De Post in Mechelen -
de Zegeldrukkerij - en 
bovendien uitsluitend in 
diepdruk (rasterdiep
druk, al dan niet gecom
bineerd met plaatdruk/ 
staalgravure). 
De tijd dat bepaalde ze
gels, zoals de lage waar
den van langlopende se
ries, in boekdruk werden 
vervaardigd ligt ver ach
ter ons. De enige recente 
zegel die in offsetdruk 
werd vervaardigd, een in 

Australië gedrukte rolze-
gel, was een experiment. 
Het aspect van de security 
(lees: de beveiliging te
gen namaak) speelt hier 
heel duidelijk mee. Want 
wie kan er drukken in 
diepdruk? Daarentegen 
heeft vrijwel iedereen te
genwoordig een ofFset-
drukkertje op of om de 
hoek van zijn of haar 
straat zitten. 
Als het aan de Zegeldruk
kerij ligt wordt de offset-
techniek gewoon buiten 
de deur gehouden. Wel is 
het jammer dat het ge
bruik van plaatdruk - en 
daarmee het werk van de 
'huisgraveur' Guillaume 
Broux - dit jaar beperkt 
blijft tot de gemeen
schappelijke emissie met 
de Russische Federatie. 

VELLETJES OF 
BLOKKEN? 
Het verschijnsel 'ondeel
bare' velletjes was in Bel
gië al enige tijd op be
scheiden wijze in het 
emissiebeleid binnenge
slopen. Dat leverde tek
sten op in de trant van 'de 
zegels van dit blaadje 
worden niet afzonderlijk 
verkocht' of'uitsluitend 
te koop per volledig 

blaadje van 20 postze
gels'. 
In 2002 werden de voor
tekenen nog duidelijker: 
bij slechts drie blokken 
('Promotie van de filate
lie', 'Universiteit van Ant
werpen' en 'Rode Kruis', 
elk met dertig zegels per 
vel) was het nog wel mo
gelijke er losse zegels van 
te kopen. Alle andere 
emissies verschenen in 

'ondeelbare' blokvorm! 
En nu, in 2003, worden 
alle bijzondere uitgiften 
uitgevoerd in 'ondeelba
re' blokken van 10,15 of 
20 stuks. De Post heeft 
hiertoe besloten met in 
het achterhoofd dezelfde 
overwegingen die in Ne
derland leidden tot de af
schaffing van de traditio
nele loketvellen. 
Er is echter een verschil 

met Nederland: de lang
lopende zegels ('konink
lijke beeltenis' en 'vo
gels') blijven beschikbaar 
in loketvellen van 30 of 
50 zegels. De uitgifte van 
de zegel van 17 f./€0.42 
in het type-koning 
Albert II (en ook die van 
de zegels van €0.25 
'scholekster', respectie
velijk €0.42 en €0.52 
type-koning Albert II) in 

ondeelbare blokken van 
tien leidde tot felle reac
ties uit het publiek; er 
werden zelfs vragen in 
het parlement gesteld. 
Het resultaat hiervan is 
dat de blokken nu 'bij 
voorkeur ondeelbaar' 
zijn, maar dat als een 
klant op zijn of haar stre
pen gaat staan De Post 
desondanks losse zegels 
zal verkopen. 

OFFICIËLE BELGISCHE POSTZEGELCATALOGUS: 
OOK IN 2003 BIJZONDER COMPLEET 

Het postzegelblokje dat 
op de omslag van de 
nieuwste editie van de 
Officiële Belgische Post
zegelcatalogus (OBP) te 
zien is draagt de slogan 
This is Belgium. En dat is 
heel toepasselijk voor een 
boekwerk dat filatelisten 
die België verzamelen ei
genlijk standaard in hun 
boekenkast behoren te 
hebben. 
Ook met deze aflevering 
van de OBP verloopt de 
kennismaking weer ple
zierig, al was het maar 
omdat de uitgever er ook 
ditmaal - dit in samen
werking met de Belgische 
posterijen - voor heeft ge
zorgd dat in elk exem
plaar een filatelistisch 
presentje te vinden is. 
Belangrijker zijn natuur
lijk de inhoud en de uit
voering van de catalogus. 
Om met dat laatste te be
ginnen: het forse aantal 
pagina's van de editie van 
2003 wordt door een ste
vig, hardkartonnen om
slag in bedwang gehou
den. De OBP ligt lekker in 
de hand en - wat meer is -
hij staat barstensvol in
formatie. In de afgelopen 

jaren is deze catalogus 
wel vaker in 'Filatelie' be
sproken, en vrijwel zon
der uitzondering in posi
tieve zin. Voor wie die re
censies heeft gemist 

sommen we de voordelen 
van de catalogus nog 
even op. Om te beginnen 
is daar de heldere inde
ling die het zoeken verge
makkelijkt, mede dankzij 
de duidelijke afbeeldin
gen; het zijn er ditmaal 
meer dan zesduizend. 

Tot hetjaar i960 worden 
de noteringen in vier 
prijskolommen aangege
ven, respectievelijk voor 
postfris, ongebruikt met 
plakker, gestempeld en 
'op stuk'. Over die prij
zen kan worden gezegd 
dat ze zich over het alge
meen in opgaande lijn 
bewegen. Uitschieters 
zijn de Europazegels, 
waarvan de meeste twin
tig tot dertig procent blij
ken te zijn gestegen, en 
veel postfris materiaal uit 
de periode 1940-1990 
(stijgingen van 10 tot 15 
procent). Zelfs zegels die 
na 1990 verschenen doen 
het redelijk goed; een ge
volg van het feit dat niet 
alle handelaren zich vol
doende wisten in te dek
ken. 
Een handig extraatje in 
de catalogus zijn de 
zwarte cirkeltjes die her 
en der op de afgebeelde 
postzegels zijn geplaatst: 
die geven de plaatsen aan 
waar afwijkingen kunnen 
worden aangetroffen. De 
variëteiten worden bij 
elke emissie die daarvoor 
in aanmerking komt in 
een apart overzichtje ver
meld. 
Handig is ook de alfabe
tische index, die vooral 

de thematisch georiën
teerde verzamelaars zal 
aanspreken. 
De OBP is een bijzonder 
complete catalogus. Niet 
alleen de zegels van Bel
gië, maar ook die van de 
voormalige koloniën zijn 
erin te vinden. Al enkele 
jaren klinkt in België de 
roep om die 'voormalige 
gebiedsdelen' van de ca
talogus los te maken, zo
dat in het vervolg twee 
aparte delen verkrijgbaar 
zouden zijn: enerzijds 
België, anderzijds de Ko
loniën. Wij zouden het 
betreuren als dat zou ge
beuren. De besparing op 
de verkoopprijs van het 
deel België zal door deze 
maatregel naar alle waar
schijnlijkheid bitter te
genvallen, terwijl de con
tinuïteit van het deel dat 
aandacht moet besteden 
aan een stukje Belgische 
geschiedenis dat er ge
woon bijhoort erdoor op 
losse schroeven zou ko

men te staan. (AK) 

Ofpcieic Belgische Postzegekatalogus; 
650 pp.,geill. (kleur), Jormaat 
17x24 cm. Uitgegeven door de Bel̂ gi-
sche Beroepskamer van Postzegelhan-
deïaars V.Z.W. Verkrijgbaar bij de 
postzegelhandel. In Nederland ook bij 
P.W, Meinhardt International Book
sellers, Piet Hemstraat 3 6, 251SCH 
Den Haa^, telefoon 070-5652227, 
Prijs: €24,-. 
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v d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PV Onderling Contact, mw 
J E M Beijer-Vermeulen 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576 
FV Delta Oost, T van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe, mw H I M van de 
Louw, Burg Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487-521618 
Beverwijk: 
KPC Beuerunjk, R v d Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk, I H te Brinke, 
Burg Fabiuspark 109, 3721 CL 
Bdthoven, ©030-2292047 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen , A I M Goor
en, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Bhtterswijck, ©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
rv Philatelica, mw MJ Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37,7622 JG 
Borne, ©074-2662682, 
• m-h-uisser(3)dds nl 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo-
zartlaan55 2742BPWaddinx-
veen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHV Boxmeere o , H C M AM 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
VVBV,IAC Schuller,Markt27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775 
Breda 
PV Breda, B H Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Pzu Philatelica W Brabant, K v d 
Berg, Enargietdijk 13,4706 HX 
Roosendaal ©0165-535489 

ADRESVERBETERINGSFORMÜLIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrinsWiIIera 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
e braakensiek@U)orldonline n! 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Brielle: 
PV Philatelica Brielle Westuoome, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640 
Bruinisse: 
PVBruimsse, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bassum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8, Om
streken, O Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

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

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica,lTM Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721 DX Dalf
sen 
Delden: 
PC Delden, H Verschnüren, Lan-
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719 
Delft: 
WP Delft, J C van Muiswinkel, 
A vanSchendelplein7i, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, 
• hünsmuis@u)anadoo nl 
Delfzijl: 
PV De Fiuel, P A M Helwig, 
Hoefsmeden) 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, Wip-
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, 
• pauluaessen(3)hotmüil com 
Diemen: 
PV De Zegelaars P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperlo: 
FV De Globe, L A Hagers, Bos
manslaan 57,7ogiVX Dinxper
lo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, IC tenKaten, 
Windmolenstraat 23, 6g8i AX 
Doesburg, ©03i3-4743g2 
Doetinchem: 
FV De Globe', JH Peters, G 
Grootestraat 36,7009 MJ Doe
tinchem, © 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884 
DPV 'De Postjager', J J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT Dor
drecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra-

Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512-521562 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerkuiartier, dr R 
Hajer, Rosarmmlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw H A Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
310101 • h-aklos(3)dronten net 
Drunen: 
PV Philotron , A C G van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els-
hout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe, mw M A van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDmten, ©0487-514353 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe, B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37,6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim
straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475-468369 • henk_uo-
5els@i|ahoo com 
PhVGelre-Gulick/Echt, P Coonen, 
Jasmijnstraat 8, 6101KX Echt, 
©0475-486144 
Edam/Volendam: 
P V Euopost, L P C Smits, J M 
Osterlinghstr 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil-
terdinkstraat22, 6712 EC Ede 
Eindhoven: 
EFV,HJ Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694CDSonenBreu-
gel, ©0499- 476414 
Eist: 
FV De Globe, wnd N Mol, Pla-
tenmakerstraatSs 6661 HL 
EIst,«048i-374ii6, 
• n mol@U)anadoo nl 
Emmeloord: 
IV Philatelica, JJ Bulten, Tjotter 
3 8531 DE Lemmer, ©0514-
561903 
Emmen: 
P V Emmen, G de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814 
Enkhulzen: 
IV Philatelica, mw A W D Zijl-
stra. Venedie 20 1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Raebel, 
Burg Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe ©0578-627090 
Etten-Leur: 
Pzu 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: 
FVGoeree/Ouerflakkce, drsS 
Bangma Boomgaarddreef5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl


Goes: 
FV 'De Bivdanden , J A Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033, 
• henla@u)orMonlinc nl 
Gorinchem: 
PV Gonnchem c 0 , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163 
Gouda: 
WPVGouda, mw E J Binee, 
Rossinistraat 20,2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPfiV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702 
PhilatchcoDcnHaa5,Ir P Gle
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©0703233098 
PC De Kritia', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag ©0703297787 
Shell Te Werue afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van Slingelandt
plantsoen 12,2253 WT Voor
schoten 
PV 'Vrcdcstein , P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV sGrauentiagee o J Alsem 
geest, Zwedenburg 254 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 
IVPhilatelica,D Roosjen, Me
zenlaan 13 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PVGroninflcn, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,®050
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatelica,H I Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem ©0235362980 
HPV Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,IC van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderuiijk en Omstreken, W C 
Willemse, Bosboom Tous
samstr 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist', D Kanning, 
Gerard Doustraat7,3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PV Heerenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV Hcerhii(|OUJaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PVHeerleneo.mw CH Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JI Heerlen, ©045
5717790 

Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDcn Helder, L J Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670 
Hellevoetsluis: 
P V Hcllcuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12,3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, ti pzudchclm@planet nl 
WPVHelmond,) Neggers,Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV,) S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
sHerto^cnbossche FV, P L M 
Teurlings, Havikskruidstraat3, 
5262 DG Vught, ©073
6567680, semail@)teurlin(js
onlme nl 
Heusden: 
PV Black Penny', M L H Verha
ren, Herptseweg27, 5256 NN 
Heusden, ©0416 661606 
Hilversum: 
FVHiluersumeo,MThM Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu;aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EKOudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PCHoogeueen,H J Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
Hoogezand Sappemeer: 
PHVHoo^ezand Sappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19,9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPV a/d WestFricsland,JLM 
LeBlansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
NVPV afd GOOI g.Eemland,H M 
van der Spoel, Handellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035
5262702 

K 

Kampen: 
IVPhilatchca,JG Fidder, Galle
straat 43,8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatimjk/Rijnsburjj.mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B ) W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV 'tFakteurke,H) Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Khmmen, ©0434592797 

L 

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

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 )V Leerdam, 
©0345616960, 
■^uersluis a@u)orldonlmc nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland', H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, R KI Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265 
LVVPV,H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228
312871 
AV De Philatelist', WL Wol
schrijn. Karveel 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), 
i^jp^udmeerjgcffihetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C Hooft
straat 7,7131 WE Lichtenvoor 
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
i'iDissenbur̂  jj@)hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, A C Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144 BL 
Maassluis 
Maastricht: 
PV Zuid Limburg,)] Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615 
Meppel: 
Philatelien P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797^ ^K 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV'Woterland.RJ Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme
rend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, —u' storm0)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burg Van 
Trichtlaan 116, 3648 VK Wilms 
, ©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk; 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, ©0252

212080 
PV 'Onder de loupe, J M M 

Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,) M G vanMulIe

kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341

254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P Bruggen, Sophia
wegi25, 6564 AB Heilig Land

stichting, ©0243233454, 
 inJo@ni)pimijmeflen nl 
FV'Nouiopost, W JM Goos

sens, Vendelierstraat 15, 6562 
NAGroesbeek, ©024
3974654, uij mgoossens 
(3)chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
VeRomelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuinflui
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand,J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Herten 
straat 2, 6865 WP Doorwerth, 
©0263335732 
Oosterhout: 
OWP, B WI Keiler, Sterken
burg 10, 4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (FrI): 
StellincjujeruerFil Ver, P Rauwer
da. Brink 3,8423 TE Makkinga, 
©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea
trixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

P 

Papendrecht: 
Postzcflcluer Iris', D Schotting, 
Erasmusplem 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©029g
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'DeGlobc,W)G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©0774743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Konings
land 71, 6991 DH Rheden, 
©0264951534 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen

den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W vd Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC Pei

ze, ©0505032608, • w vd uel 
de@)hccnet nl 
Roermond: 
PVRoermond, F Weerts.Hel

densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©0774661885 
Roosendaal: 
Pzt) Philatelica WestBrabant, K 
v d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica.P Pors, Clara 
Wichmannstraat iio, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010

4562597 
PC Rotterdam,! Vellekoop, Pres 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©oi8i2i2g67 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ lUjssen, 
©0548542669, ä d grunuiald 
(Bujxs nl 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, D van der Win

den, We±ouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070

3931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS.H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
WPVSassenhcim, B G Doorne
kamp, Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schijndel: 
SWP,) van Schijndel, luliana
straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©0735474155 
Sittard: 
FVSittardeo,OPD Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica , J van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Eemland, J van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,Evd Graaf,Dal
Ielaan 14, 3208 CG Spijkenisse, 
©0181638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©05gg6i6693, »̂ H Ap
perlo@)hetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsscIham, mw D Vrugt, Pr 
Christinastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 



Terneuren: 
FV Het Watermerk, A H de Rad
der, Lingestraat5,4535 EPTer
neuzen, ©0115697125 
PVZecuuJschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel; 
PhilatchstendubTiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilbura, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417 

U 

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

Vaals: 
PV Dnelandenpunt', H J Brouns, 
Karolingenstraat 9, 636g BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV De Globe, H G Breuker, Me
relstraat 16,7051XM Vars
seveld, ©0315242990 
Veendam: 

FV Veendam e o , mw G R Bee
reboomLubben, Ben Ooster
diep 1140,9641 JA Veendam, 
©0598618974 
Veenendaal: 
FV 'De Globe, C A Meurer, Vival
distraat5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Frimarkct', E de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen, J J J Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV'DeGlobe.JF Flori)n,Wil 
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venlo: 
PV 'PhilaVcnlo',MIM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV'De Posthoorn', C G K Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissingen: 
Vhssin^se FV, J Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV De Philatelist, A W van Pa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkui|k, ©0735113019 
VolkelUden: 
lVPhilatelica,EK Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110 
Voorschoten: 
^̂ VPV, A van Gemund, Mozart
laan 45, 2253 HX Voorschoten, 

©0715614683 

W 

Waalwijk: 
WPV De Langstraat, J A M van 
Best, Mgr Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760 
Wageningen: 
FV De Globe, M G Steenbergen, 
Julianastr 40, 6707 DG Wage
ningen, ©0317417138 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kamminga, 
Spinozalaan i D1, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV Waubach , E P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filotehca Weert e o , G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Weesp e o , IJ van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740 
Wieringen: 
IVPhilatelica,J M Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytus
hoef, ©0227592138 
Winschoten: 
IVPhilatelica.mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o , W Top, Schep
perijlaanS, 9951BJ Winsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV De Globe, B J Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543

521960 
FV De Klomp', G J A Epping
broek, Koekoeksr 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
FVWoerdcn.GJ van der Waal, 
Skutsje47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, Jïlatehe iDoer
den^iDünadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep , mw E Mol, 
Tromplaan24 3931 AH Wou
denberg, ©0332864251 
Wijchen: 
FV'DeGlobe.J H G Gossehnk, 
Margrietstraat n , 6602 CN Wij
chen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede, F J van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0640032186 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,GC BakkerBak
ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, ml 
rondzendmg 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn , H Smit, 
Rozeboom5,1541RH Koog 
a/d Zaan 
Philatelica Zaanstreek, D Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde,! Nollet, Pluutha

ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 

©0365224929 
Zeist: 
ZeisterZejjclZoekers 2000, wnd P 
Muller, Loolaan 17,3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe, mw E vanKeste
renZwaan, IJsbout 23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV De Globe, IJ Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiueland, J C Steu
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
IV Philatelica, H Nijland, De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV'De Globe, RM Huttinga, 
vd Vegtestraat99,720iBE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o , R Reijn
ders. Regenboogstraat 3, 8061 
GL Hasselt, ©0384771726 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte o , mw J C 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZuiolle, J W Havers, Den Uyl
straat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

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

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen 
Dat Wil zeggen alleen 
als u lid bent via een ver

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

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

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

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

m ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€ 5 

€7,50 

€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie één vak]e< 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PCIPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



aratis wereldcatalogus in kleur 
freestampcatalogue. com 

m:\ 
Een project van PostBeeld .com Haarlem 

-Gratis toeganl<elijk op internet 
- Wordt wekelijks bijgewerkt met de 

nieuwste uitgaven. 
-Altijd aktueel 
-Mogelijkheid om direkt zegels te 

bestellen. 
-Toegang via land of via zo'n 250 

verschillende motieven 
-Ook inkoop. 

KILOWAAR MET VEELAL 2000/2001 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
VJ Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noonwegen grote variatie + hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 
MISSrEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht 

100 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 

1 kg 
77,20 

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

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

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

Korting voor grotere partijen op aanvraag 
Levering 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 EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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: 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld ' 

wmmtmm 

tHMÉMMÉi 

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

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARD!' 

VEILING 122 
8 februari 2003. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Paral lelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 7 februari van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te beziciitigen tot 13.00 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 123 te houden op 12 april 2003. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

uur. 

http://PostBeeld.com


IVIA-

Themanifestatie 2002 van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie op 23 en 24 no
vember 2002 in Dieren 
was heel geslaagd. Uw 
rubriekredacteur had ui
teraard vooral belangstel
ling voor het gebruik van 
maximumkaarten in the
matische inzendingen. 
Ze bleken maar spaar
zaam te worden gebruikt. 
Soms ging het om heel 
mooie, oude kaarten, 
maar helaas betrof het al 
te vaak eenvoudige kaar
ten, zoals uit de voorma
lige Zuid-Afrikaanse 
'thuislanden'. 
Het gebruik van oude 
maximumkaarten levert 
niet automatisch een 
goed resultaat op. Neem 
afbeelding 1, de Mona Lisa 
in de Luxemburgse in
zending over 'De Vrouw'. 
De Duitse zegel uit 1952 
is correct afgestempeld 
in Bonn; het FlP-regle-
ment schrijft immers af
stempeling voor in de 
hoofdstad of residentie 
als de uitgifte geen be
trekking heeft op het 
land zelf Voor een the
matische inzending valt 
de kaart echter af te ra
den; er zijn veel betere 
kaarten beschikbaar uit 
Frankrijk, waar het schil
derij hangt. 
In de Belgische inzen
ding over de Franse Re
volutie zorgde een maxi-
mumkaart voor een dui
delijke illustratie. In de 
slag bij de brug van 
Arcole (1796) toonde 
Napoleon heldhaftig ge
drag. De postzegel uit 
1976 beeldt hem af met 
de verkeerde Franse vlag: 
de tricolore, dieuiti8i2 
stamt. De litho op afbeel
ding 2 toont de werkelijk
heid: Napoleon die zijn 
mannen aanvoert met de 
Regimentsviag. 
De inzending 'Heraldiek' 
van de heer Zeven be
spreekt het verkeerde wa
pen op de eerste Andor-
rese zegels van de Franse 
post. Vergelijk ook de 
wapens van Yvertnum-
mers 47-60 met die van 
de nummers 153A-157. 
De Spaanse post deed het 
kennelijk vanaf het begin 
goed, getuige een maxi-
mumkaart (afbeelding 3) 
met het gebeitelde wapen 

SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
INFORMATIE: 070-3930259 

boven de oude poort. Het 
wapen is uitvergroot op 
ajbeelding 4. 
Tot zover de NVTF-ten-
toonstelling, die met 
negenhonderd kaders 
thematische inzendingen 
uit zeven landen een ex
positie van hoog niveau 
was. 

Zes jubilea zijn er te vie
ren met het velletje In
dustrieel Erfgoed, dat op 
24 september verscheen. 
Het grauwe en grijze 
beeld van oude industrie
gebieden hangt qua sfeer 
nog over de zegels. We 
geven alvast een voor
proefje van de vrolijker 
sferen die in de volgende 
editie van Filatelie aan 
bod zullen komen. 
Begonnen wordt met het 
oudste monument, de 
Botterwerf te Spaken
burg, met drie verschil
lende kleurrijke kaarten 
vol bedrijvigheid (afbeel
dingen 5, 6 en 7). Een 'ver
geten jubileum' is dat 75 
jaar geleden werd begon
nen met de bouw van het 
bekendste industriële 
monument van Neder
land, de Van-Nellefa-
briek in Rotterdam {af
beelding 8). Al in 1951 
werd het bouvi'werk op 
een Zomerzegel gezet -
alleen had toen nog nie
mand gehoord van het 
begrip 'industrieel erf
goed'. Het bewuste the
ma leverde in 1987 voor 
het eerst postzegels op 
en ook nu weer waren dat 
Zomerzegels {ajbeeldmg 
g, stoomgemaal Hertog 
Reijnout in Nijkerk en af-
beeldmg 10, watertoren 
van Deventer). 
Afbeelding i i toont de Bre
dase Bierbrouwerij met 
zijn koperen ketels en de 
kleurige afwerking van 
het brouwlokaal met 
blauwe tegels. Het bier 
kreeg een bittere na
smaak toen de eigenaar 
van het pand, Interbrew, 
nagenoeg op de verschij
ningsdatum van de zegel 
aankondigde dat de fa
briek in 2004 dicht zal 
gaan! Bedreigd indus
trieel erfgoed is er dus 
nog steeds en Breda zit 
meteen kater. Dit geldt 
niet voor de jaknikker uit 
Drenthe, want ajbeelding 
12 brengt ditmaal de 
groeten over uit 
Schoonebeek. 



VAN LOKVEN-POSTHOF BV 

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

FILATELIEBEURS 2003 

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

» 3 fa a.* A t *| 

34/44 * luxe serie € 1.250, 48* € 600, 
^&^i£Z.M4: 
Brandkast 1/7 * 

€ 495,-
100 " +c € 500,- 101** +c € 1.450,-

-X' 
!?%-' 

^y .."^'%. 'CHARGE / ^^'*;^^^'!v;5'V/^ 

/ / / ' / ' / / //-W 

7/7/ 

40+41 R-brief 

€ 1.400, 

VAN LOKVEN-POSTHOF BV 
Buitenhaven 5 

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

E-mai l : admln@vanlokven.nl wm 

WWW.VANLOKVEN.NL 

mailto:admln@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl


DE POSTWISSELS VAN 
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 

Tarieven en formulieren In beeld gebracht 
D O O R N I C O DE W E N E R EN J E L I S K L I P ( S T U D I E G R O E P Z U I D - W E S T P A C I F I C ) 

Er zijn diverse manieren om via 
de posterijen geld te versturen. 
Het verzenden van bankbiljet
ten in een aangetekende brief 
(eventueel met aangegeven 
waarde) was in NederTands-ln-
dië een van de eerste en meest 
populaire verzendwijzen. Een 
aangetekende verzending 
moest in de beginperiode altijd 
met lak worden verzegeld. Op 
deze regel kon een uitzonde
ring worden gemaakt als op de 
envelop werd verklaard dat de 
zending geen 'waarde aan toon
der' bevatte. Het binnenlands 
postwisselverkeerwerd op i ja
nuari 1863 in Nederlands-Indië 
ingevoerd. Pas op 1 juli 1892 
werd ook internationaal post-
wisselverkeer mogelijk. 
In dit artikel bepalen we ons tot 
de postwisseldienst zoals die in 
Nederlands Nieuw-Cuinea be
stond van 1951 tot en met april 
1963, de periode na hetonaf-

Zo'n twaalf jaar lang, van 1 maart 1951 tot en met april 

1963, kon in Nederlands Nieuw-Guinea gebruik worden 

gemaakt van de postwisseldienst. De auteurs van de nu 

volgende bijdrage brengen de in de bewuste periode 

gehanteerde tarieven en de daarbij gebruikte 

postwisselformulieren voor u in kaart. 

hankelijk worden van Neder
lands-Indië tot aan het einde 
van de UNTEA-periode*. In de 
UNTEA-periode werd de post
wisseldienst op formulieren uit 
de Nederlandse periode voort
gezet. 
Ook het postwisselrecht bleef 
in die periode gelijk met alleen 
het verschil dat het recht moest 
worden voldaan met UNTEA-
frankeerzegels. 

BEGIN POSTWISSELDIENST 
O p i maart 1951 maakt de PTT 
van Nederlands Nieuw-Cuinea 
voorzichtig een begin met een 
binnenlandse postwisseldienst. 
De dienstverlening was echter 
alleen bestemd voor de Neder
landse Handelsmaatschappij 
(NHM)teHol landia. Deze 
onderneming had kantoren in 
Biak, Hollandia-Stad, Hollan-
dia-Haven, Manokwari, Me-

rauke en Sorong. De post
kantoren in genoemde plaatsen 
werden voor de behandeling 
van postwissels ingeschakeld. 
Er was op dat moment nog 
geen sprake van een post
wisseldienst met een dienst
verlening aan particulieren. Pas 
op 1 oktober 1951 kreeg het pu
bliek de mogelijkheid om via de 
genoemde postkantoren van 
deze postwisseldienst gebruik 
te maken. Eind 1951 was het 
voor particulieren ook mogelijk 
om op de postkantoren in Fak-
fak, Sarmi en Sorongdoom 
postwissels te verzenden. Op 2 
januari 1952 volgde Seroei en 
vervolgens Ajamaroe (1 april 
1953I, Kokonao en Wisselmeren 
(in cle loop van 1953) en Digoel 
(1 januari 1954). Kort daarna 
volgden alle overige postkanto
ren in Nederlands Nieuw-
Cuinea. 
Zoals gezegd: het ging bij deze 



Tabel i -Tarieven binnen Nederlands Nieuw-

Bedrag 
toten metf25,-
boven f. 25,- en t /m f. 50,-
boven f. 50,- en t /m f. 100,-
bovenf. 100,-en t /m f. 150,-
bovenf. 150,-en t /m f. 200,-
boven f. 200,- en t /m f. 300,-
boven f. 300,- en t /m f. 500,-
boven f. 500,- en t /m f. 1.000,-
bovenf. 1.000,-en t /m f. 20.000,-: 
per f. 1.000,- extra* 

*: een resterend bedrag onder f. i.ooo,- werd berekend volge 

Guinea 

ns deze ze 

Tarief 
25 cent 
50 cent 
75 cent 

100 cent 
125 cent 
175 cent 
225 cent 
300 cent 

300 cent 

Ifde tabel. 

Op 1 januari 1959 kon men voor het eerst internationale postwissels zoals deze verzenden. 

postw/isseldienst alleen om bin
nenlands verkeer. De internatio
nale postwisseldienst in Neder
lands Nieuw-Cuinea bleef in de 
gehele periode van 1951 tot en 
met 1963 heel beperkt van op
zet. Uiteraard werd allereerst 
een geregeld postwisselverkeer 
met Nederland ingesteld. In
gaande 3 juni 1952 werd het 
postwisselverkeer tussen Ne
derlands Nieuw-Guinea en Ne
derland visa versa mogelijk. In 
Nederland konden er op alle 
postkantoren postwissels naar 
Nederlands Nieuw-Cuinea wor-

Type PB. i 
(NIEUW-GUINEA) 

den gezonden; van Nederlands 
Nieuw-Cuinea naar Nederland 
kon het uitsluitend op de post
kantoren van Biak, Fakfak, Hol-
landia-Stad, Hollandia-Haven, 
Manokwari, Merauke, Sarmi, 
Seroei en Sorong en Sorong-
doom. Ruim drie jaar later, om 
precies te zijn op 6 oktober 
1955, was postwisselverkeer 
met Nederland ook vanuit de 
overige postkantoren van Ne
derlands Nieuw-Cuinea moge
lijk. 
Echt internationaal werd het 
postwisselverkeer pas op 1 ja-

Tabel 2 - Tarieven van Ned. N 

Met ingang van 3 juni 1952; 

Bedrag 
tot en met f 30,-
boven f 30,- en t /m f 60,-
boven f 6o,- en t /m f 100,-* 

*; Nederlands Nieuw-Cuinea courant f. 

ieuw 

00.50 

Guinea naar Nederland 

Tarief 
70 cent 
85 cent 

105 cent 

Tabel 3 - Tarieven van Ned. Nieuw-Guinea naar Nederland 

Van 1 januari 1955 tot 1 april 1963: 

Bedrag 
boven f 100,- en t/m f 150,-
boven f. 150,- en t/m f 200,-
*; Nieuw-Cuinea courantf. 20i,-

Tarief 
130 cent 
155 cent 

Kenmerken: 
Tweetalig; 

Nederlands/Maleis 
Geen luchtpost

bedrukking 
Lettertype: Vierkant 

Formaat PTT-deel van 
postwissel: 136 /107 mm 
Kleur papier: bruin; be
drukking: donkerbruin 

Type PB. 3 
(NEDERLANDS 

NIEUW-GUINEA) 

Kenmerken: 
Tweetalig; 

Nederlands/Maleis 
Geen luchtpost

bedrukking 
Lettertype: Hoge letters 
Alleen liggend streepje 

tussen 'NIEUW' en 'GUI
NEA' 

Formaat PTT-deel van 
postwissel: 137 /iio mm 
Kleur papier: bruin; be

drukking: roodbruin 

Soorten postwisselformulieren 
Tot op heden ztjn vijf verschillende formulieren voor binnenlands post
wisselverkeer bekend, eenßink aantal voor een periode van ca elf jaar, 
waarin de postwisseldienst van Nederlands Nieuw-Cuinea bestond. 
We moeten daarbij bedenken dat complete postwisselformulieren 
voor het grootste deel uit een periode van zo'n vier jaar bekend zijn. 
De binnenlandse postwissels vermelden we met een typenummer dat 
wordt voorafgegaan door de letters PB, de internationale met een ty
penummer dat wordt voorafgegaan door de letters PI. 

Type PB. 2 
(NEDERLANDS 
NIEUW-GUINEA) 

Kenmerken: 
Tweetalig; 
Nederlands/Maleis 
Geen luchtpostbedruk
king 
Lettertype: Vierkant 
Alleen liggend streepje 
tussen 'NIEUW' en 
'GUINEA' 
Formaat PTT-deel van 
postwissel: 137/110 mm 
Kleur papier: bruin; 
bedrukking: roodbruin 

Type PB. 4 
(NEDERLANDS-
NIEUW-GUINEA) 

Kenmerken: 
Tweetalig; 
Nederlands/Maleis 
Gedrukt luchtpostvignet 
in Nederlands en Maleis 
Lettertype: Vierkant 
Twee liggende streepjes in 
landsnaam 
Formaat PTT-deel van 
postwissel: i3o/ii7mm 
Kleur papier: bruin; be
drukking: roodbruin 



nuari 1959. Toen was het moge
lijk postwissels te verzenden 
naar Australië, Australisch 
Nieuw-Cuinea, Papua Nieuw-
Guinea en Nieuw-Zeeland {af
beelding: zie pagina 37). Voor 
deze landen gold een hoger ta
rief dan voor de verzending van 
postwissels naar Nederland. 
In de UNTEA-periode was post
wisselverkeer weer beperkt mo
gelijk vanuit de hoofdplaatsen 
Biak, Fakfak, Hollandia, Manok-
wari, Merauke, Seroei en 
Sorong. 

TARIEVEN VOOR POSTWISSELS 
De tarieven binnen Nederlands 
Nieuw-Cuinea bleven geduren
de de gehele hier beschreven 
periode gelijk; ze zijn te vinden 
in Tobe/1. 
De tarieven van Nederlands 
Nieuw-Cuinea naar Nederland 
worden weergegeven in Tabel 2 
(inclusief een luchtrecht van 30 
cent). 
Omdat het maximum postwis-
selbedrag per 1 januari 1955 
werd verhoogd van f 100,- tot 
f 200,- werden voor het extra 
bedrag aanvullende tarieven 
vastgesteld (zie Tabel fi. 
I n eerste instantie was net 
maximumbedrag dat binnen 
Nederlands Nieuw-Cuinea kon 
worden overgemaakt f 1.000,-. 
Op 1 september!953 werd dit 
bedrag verhoogd tot f 20.000,-. 
Het laatstgenoemde maximum
bedrag bleef tot het eind van de 
'Nederlands georiënteerde' 
postwisseldienst bestaan (dus 

Type PB. 5 
NEDERLANDS-

NIEUW-GUINEA 

inclusief de UNTEA-periode). 

BIJZONDERE VORMEN BIJ 
HET POSTWISSELVERKEER 
Er waren enkele bijzondere vor
men van postwisselverkeer mo
gelijk: 

Telegrafische postwissel 
Door middel van een telegram 
kon geld heel snel binnen Ne
derlands Nieuw-Guinea worden 
overgemaakt. De postwissel 
wercfop het postkantoor op de 
normale wijze uitgeschreven en 
betaald. Daarna werden de ge
gevens van de postwissel over-
geseind naar het kantoor van 
bestemming, respectievelijk 
naar het overgangskantoor. Op 
het kantoor van bestemming 
werd een telegrafische postwis
sel op het gebruikelijke postwis-
selformulier uitgeschreven met 
de vermelding 'Telegrafische 
postwissel' of'Telegrafisch ont
vangen'. Op dit formulier ko
men dus geen postzegels voor 
ter betaling van het postwissel-
recht. De oorspronkelijke post
wissel (aangemaakt op het kan
toor van verzending) werd 
doorgehaald met de vermelding 
'Per telegraaf overgebracht' om 
dubbele uitbetaling te voorko
men. Dit gebeurde meestal met 
rode balpen. Alle op de transac
tie betrekking hebbende docu
menten (de oorspronkelijke 
postwissel, het telegram en de 
op het kantoor van bestem
ming uitgeschreven postwissel) 
werden samengebracht en ge

archiveerd. Deze stukken zijn 
bewaard gebleven. De extra 
kosten van de telegrafische 
overmaking - de telegramkos-
ten - bedroegen standaard zes 
gulden; dat bedrag werd de ver
zender afzonderliJK in rekening 
gebracht (dus niet door middel 
van postzegels op het oor
spronkelijke postwisselformu-
lier) en het werd in de boekhou
ding verantwoord onder het 
hoofd 'Telegraaf. 

Postwisselvenending via een be-
stelhuis 
Een bestelhuis was een postin-
richting van eenvoudige aard, 
ondergebracht bij een bestuurs-
post van het Binnenlands Be
stuur in Nederlands Nieuw-
Guinea . Deze bestelhuizen la
gen hoofdzakelijk in bijzonder 
afgelegen en dun bevolkte ge
bieden. 
Het Gouvernement van Neder
lands Nieuw-Cuinea aanvaard
de geen verantwoordelijkheid 
voor de postale handelingen die 
door tussenkomst van een be
stelhuis werden verricht, al
thans zolang deze handelingen 

niet in de registers van het 'aan
sluitingskantoor' waren inge
schreven. Een aansluitingskan
toor was een voor het bestel
huis verantwoordelijk 
(hulp) postkantoor. 
De procedure was in dat soort 
gevallen als volgt: 
- de postwissel werd door het 
bestelhuis opgemaakt (de ze
gels voor het recht werden 
meestal afgestempeld); 
- de ontvangen geiden werden 
op de dagtekenstaat van het be
stelhuis verantwoord; 
- de postwissel werd met de 
dagtekenstaat naar het aanslui
tingskantoor gezonden; 
- het aansluitingskantoor 
schreef de postwissel in op de 
verantwoordingsstaat en gaf de 
postwissel het nummer van die 
staat; 
- het aansluitingskantoor stem
pelde de zegels voor het betaal
de recht; als dat al gebeurd was 
plaatste het zijn dagtekenings
tempel ernaast; 
- het aansluitingskantoor ver
zond de postwissel en verstrek
te het bestelhuis een bewijs van 
ontvangst, namelijk dat het be-

BELANGSTELLING VOOR 'TROPISCH NEDERLAND'? 
ZOEK CONTACT MET DE STUDIEGROEP ZUID-WEST PACIFIC! 
Hebt u belangstelling voor een vereniging die zich richt op alle 
oud-koloniën van Nederland (Oost-Indië en West-Indië)? Neem 
dan contact op met een studiegroep waarin verzamelaars van 
'tropisch Nederland' een thuis kunnen vinden: de Studiegroep Zuid-
West Pacific. Voor informatie kunt u zich richten tot de secretaris 
van de studiegroep, Postbus 1206, 2280 CE Rijswijk. 

Kenmerken: 
Alleen Nederlands 

Gedrukt luchtpostvignet; 
alleen Nederlands 

Lettertype : zoals PB. 4 
Formaat PTT-deel van 

postwissel: 129/117 mm 
Kleur papier: grijsbruin; 

bedrukking: donkerbruin 

Type PI. 2 
NEDERLANDS 

NIEUW-GUINEA 

Kenmerken: 
Tweetalig; 

Nederlands/Frans 
Geen luchtposbedrukking 

Lettertype: Vierkant 
Alleen liggend streepje 

tussen 'NIEUW' en 
'GUINEA' 

Formaat van gehele post
wissel: 164/115 mm 

Kleur papier: donkerroze; 
bedrukking: zwart 

Onderdruk bedrag/adres: 
licht krulpatroon 

Balk voor bedrag in cijfers 
gebroken voor guldens en 

centen 

Type PI. I 
NIEUW-GUINEA 

Kenmerken: 
Tweetalig; 
Nederlands/Frans 
Geen luchtpost bedruk
king 
Lettertype: Vierkant 
Formaat van gehele post
wissel: 163/114 mm 
Kleur papier: bruin; be
drukking: roodbruin 
Lijkt sterk op een binnen
landse postwissel 
Onderdruk bedrag/adres: 
licht krulpatroon 
Balk voor bedrag in cijfers 
gebroken voor guldens en 
centen 

Type PI. 3 
NEDERLANDS-
NIEUW-GUINEA 

Kenmerken: 
Tweetalig; 
Nederlands/Frans 
Luchtpostbedrukking 
Lettertype: vierkant, twee 
liggende streepjes in 
landsnaam 
Formaat van gehele post
wissel: 148 ƒ103 mm 
Kleur papier: flets roze; 
bedrukking: zwart 
Onderdruk bedrag/adres: 
Puntjes 
Balk voor bedrag in cijfers 
gebroken voor guldens en 
centen 



drag officieel was gestort; het 
bestelhuis verstrekte dit bewijs 
vervolgens weer aan de verzen
der van de postwissel. 
Op dergelijke postwissels zien 
we altijd de stempels van het 
aansluitingskantoor, zowel bij 
het kantoor van storting als bij 
het kantoor van uitbetaling (als 
die via een bestelhuis plaats
vond). 

HIT BEWAREN VAN 
UITBETAALDE POSTWISSELS 
De uitbetaalde postwissels wer
den bewaard gedurende de 
maand van uitbetaling en twee 
jaar daarna. De voor ontvangst 
getekende postwissels werden 
bewaard om eventuele klachten 
of onderzoeken mogelijk te ma
ken. Na die bewaarperiode wer
den de postwissels volgens de 
voorschriften vernietigd. 
Waarom is - ondanks die voor
geschreven vernietiging - toch 
zoveel materiaal (complete 
postwissels zowel als knipsels 
van postwissels) bewaard ge
bleven? 

Knipsels van postwissels 
Uitbetaalde postwissels werden 
na het verlopen van de bewaar
periode weliswaar vernietigd, 
maar eerst werden de postze
gels van het postwisselformu-
Rer geknipt. De rest van de 
kaart werd verbrand; dat ge
beurde in oliedrums op het ter
rein van de PTT in Hollandia. 
Het waren meestal gedetineer
den die de zegels uit de post

wissels moesten knippen. Er 
werd zodanig geknipt dat de ge
gevens over de verzender van 
de postwissel en de ontvanger 
niet meer zichtbaar waren; dit 
gebeurde uit overwegingen van 
privacy. 
De knipsels werden door de 
PTT van Nederlands Nieuw-
Guinea verkocht en kwamen op 
die manier bij (postzegel)verza-
melaars terecht, die ze meestal 
afweekten. De verkopingen wer
den georganiseerd door de Fila
telistenvereniging Nederlands 
Nieuw-Guinea (FVNNG). 
De knipsels waren en zijn een 
dankbaar verzamelobject; ze 
kunnen op velerlei manieren 
worden verzameld. Dat kan bij
voorbeeld per vroegst en/of 
laatst bekende datum en/of per 
kantoor van storting. Aan de 
hand van de uurkarakters in de 
stempels kan ook worden be
paald tot welke uren de loketten 
van de postkantoren voor de 
postwisseldienst waren open
gesteld. 

Complete postwisselformulieren 
Er kwamen ook complete post
wissels in verzamelaarshanden. 
Zulke postwissels blijken vaak 
afkomstig te zijn uit de jaren 
i960,1961 en 1962. Dit heeft de 
volgende oorzaak. 
Postwissels uit die jaren moes
ten worden bewaard om even
tueel onderzoek mogelijk te 
maken. Bij de postwissels uit de 
hiervoor genoemde jaren ver
viel de bewaartermijn na de 

overdracht van Nederlands 
Nieuw-Guinea aan de republiek 
Indonesië. Hoe dergelijke com
plete postwissels uiteindelijk in 
de handel terecht kwamen laat 
zich (vrij gemakkelijk) raden... 
Complete postwissels kunnen 
worden verzameld naar type 
van het formulier, het kantoor 
van storting, het toegepaste ta
rief en een combinatie van deze 
kenmerken. 

VERSCHLLENDE SOORTEN 
POSTWISSELFORMULIEREN 
In Nederlands Nieuw-Guinea 
zijn zowel voor het binnenlands 
als voor het buitenlands post-
wisselverkeer diverse typen for
mulieren gebruikt. De afbeel
dingen bij dit artikel laten zien 
welke vijf typen postwisselfor
mulieren voor binnenlands ver
keer we kennen en welke vier ty
pen voor het internationaal 
postwisselverkeer kunnen wor
den onderscheiden. 
Pas heel recent is gebleken dat 
in 1958 te Manokwari ook Ne
derlandse internationale post
wisselformulieren zijn gebruikt. 
Wellicht waren de postwissel
formulieren van Nederlands 
Nieuw-Guinea op dat moment 
niet meer voorradig of waren de 
Nederlandse formulieren door 
de 'storter van de gelden' uit 
Nederland meegenomen. 

OPROEP AAN 
VERZAMELAARS 
Tot zover deze bijdrage over de 
postwisseldienst op Neder

lands Nieuw-Guinea. De au
teurs van deze bijdrage roepen 
u graag op om hun verzamelin
gen na te lopen. Ze zouden 
kunnen nagaan of er wellicht 
nog meer andere typen post
wisselformulieren in Neder
lands Nieuw-Guinea zijn ge
bruikt. We willen graag in con
tact komen met die verzame
laars van postwissels uit Neder
lands Nieuw-Guinea die de vol
gende zaken in hun collecties 
nebben: 
1. Complete postwissels of 
knipsels van postwissels die uit 
het buitenland (bijvoorbeeld 
Nederland) noor Nederlands 
Nieuw-Guinea zijn gezonden; 
2. Complete postwissels of 
knipsels van postwissels die uit 
Nederlands Nieuw-Guinea zijn 
verzonden, zodat vroegst en 
laatst bekende afstempeling per 
type kan worden geregistreerd; 
3. Alle andere zaken die belang
rijk of interessant kunnen zijn 
om het functioneren van de 
postwisseldienst in Nederlands 
Nieuw-Guinea vastte leggen of 
die verder te bestuderen. 
In het kadertje vindt u een adres 
dat u kunt gebruiken om iets 
van u te laten horen. 

Noot: 
': UNTEA: United Nations Temporary 
Executiue Authority, een orgaan van 
de Verenigde Naties dat van 1 okto
ber 1962 tot I mei 1963 als interim-
bestuur van Nederlands-Nieuw 
Guinea optrad (voorafgaand aan de 
overdracht van het gebied aan de 
republiek Indonesië). 

Type PI. 4 
NEDERLANDS-

NIEUW-GUINEA 

Kenmerken: 
Tweetalig; 

Nederlands/Frans 
Gedrukt luchtpostvignet 

in Nederlands en Frans 
Lettertype: vierkant 

Twee liggende streepjes in 
landsnaam 

Formaat van gehele post
wissel: 114/105 mm 

Kleur papier: donkerroze; 
bedrukking: zwart 

Onderdruk bedrag/adres: 
licht krulpatroon 

Gesloten balk voor bedrag 
in cijfers 
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NEDERLANDSCHE POSTADMINISTRATIE 
ADMINISTRATION DES FOSTES DES PAYS 

INTERNÄTiONÄLE POSTWtóSEf 
MANDAT DE POSTE INTERNATIONA f 

Type PI. 5 
NEDERLANDS-
NIEUW-GUINEA 

Kenmerken: 
Nederlands internationaal 
postwisselformulier 
(knipsel; zie voor het be
wijs dat er een Nederland
se internationale postwis
sel uit die tijd is gebruikt 
de hieronder afgedrukte 
afbeelding) 

Links: de - enigszins 'af
gezwakte' - ondergrond 
van deze illustratie be
staat uit een Nederland
se internationale post
wissel van het model 
Nr. P 201. Daar bovenop 
is het knipsel gelegd dat 
rechtsboven is afge
beeld (type PI. 5). Post
wissel en knipsel sluiten 
naadloos op elkaar aan; 
hierdoor wordt aange
toond dat in Nederlands 
Nieuw-Guinea dit Ne
derlandse model post
wissel is gebruikt. 
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FILATELISTISCHE VORMING 
WEER OP DE RAILS GEZET 

Na het overlijden van de 
heer Bert Langhorst en 
het wegens ziekte uitval
len van de heer Frans 
Leijnse kwam de cursus 
BBF (Begeleiding bij Fi
latelie) tijdelijk tot stil
stand. Een tijdelijk reor
ganisatieteam is in de af
gelopen maanden er in 
geslaagd de filatelisti
sche vorming weer op de 

rails te krijgen. Het beno
digde lesmateriaal is aan
gepast aan de gewijzigde 
omstandigheden en een 
nieuwe coördinator in de 
persoon van de heer 
Sjoerd Bangma is aange
steld. De functie van 
Commissaris CFV in het 
Bondsbestuur wordt ge
durende de afwezigheid 
van de heer Leijnse waar

genomen door de heer 
Ben Mol. 
Op I maart 2003 vindt op 
het Bondsbureau de do-
centendag BBF plaats. 
Hier worden de lijnen 
naar de toekomst uitge
zet. De eerste aanvulling 
op de uitgereikte docen-
tenmap wordt concreet 
gemaakt en de regionali
sering van de cursus ver
der doorgevoerd. 
De eerstvolgende works
hop BBE zal waarschijn
lijk plaatsvinden op 12 
april 2003 in Boskoop. 

Documentatie met be
trekking tot de cursussen 
BBF en BBE is op het 
Bondsbureau in ruime 
mate aanwezig. De do-
centenmap wordt gratis 
aan nieuwe docenten uit
gereikt. De cursisten
mappen en het bijge
werkte instructieboek 
BBE worden tegen bet
aling van het materiaal, 
inclusief het cursusgeld 
door de Serviceafdeling 
verkocht. 
Commissie Filatelis
tische Vorming 

VOLOP ACTIVITEITEN TIJDENS JAARLIJKSE 
PROMOTIEDAG VAN NOVIOPOST 

Op zondag 23 februari 
2003 organiseert Nouio-
post uit Nijmegen in de 
zalen van het wijkcen
trum De Klokketoren aan de 
Slotemaker de Bruïneweg 
272 (hoek Muntweg) 
haar jaarlijkse promotie-
dag. Van 10 tot 17 uur valt 
er van alles te zien en te 
ontdekken over postze
gels en wat er bijhoort -
een unieke gelegenheid 
voor mensen die ooit ver
zamelden en nu opnieuw 
kennis willen maken met 
de wereld van postzegels. 
Het verzamelen van post
zegels bestaat uit meer 
dan alleen het in albums 
stoppen van nieuwe aan
winsten. De organisato
ren zullen er alles aan 
doen om die boodschap 
duidelijk te maken. 
Om de dag een bijzonder 
tintje te geven organi
seert Nouiopost net als vo
rig jaar het bekertoernooi 
van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen. Het gaat daarbij 
om voordrachten in de 
rubrieken 'algemene fila
telie' en 'thematische fi
latelie'. Deze voordrach
ten worden ondersteund 
door een presentatie van 
op dia's gezette poststuk
ken en postzegels. Een 
deskundige jury beoor
deelt de deelnemers, die 
uit het gehele land ko
men. De winnaar van 

elke categorie krijgt een 
medaille en de wisselbe-
ker. 
Verder zijn er op de pro-
motiedag van Not;iopost 
de volgende activiteiten: 

- een tentoonstelling 
van uitgewerkte verza
melingen van leden 
van Noviopost; 

- het ruilen van postze
gels; 

- de taxatie van postze
gels door deskundi
gen; 

- gelegenheid tot het ko
pen van postzegels op 
een opruimings- en 
restantenmarkt; 

- aanwezigheid van han
delaren uit binnen- en 
buitenland (handig om 
uw manco's weg te 
werken); 

- diverse leuke spelletjes 
voor de jeugd om ze 
vertrouwd te maken 
met postzegels. 

Er is dus genoeg reden 
om op zondag 23 febru
ari naar De Klokketoren te 
gaan. De toegang tot de 
jaarlijkse promotiedag 
van Nouiopost is gratis en 
er ook de in ruime mate 
aanwezige parkeergele
genheid staat kosteloos 
ter beschikking. 
Meer informatie: de heer 
P. Grutters, telefoon 024-
3556644. 

L.A.P. VAN MANSFELD 
OVERLEDEN 

Op 5 november jl. over
leed de heer L.A.P. van 
Mansfeld (81). Bezoekers 
van de Bondsbibliotheek 
zullen begrijpen dat hij in 
de bibliotheek een grote 
leegte achterlaat. Vijftien 
jaar lang was de heer Van 
Mansfeld de hartelijke 
gastheer die bezoekers 
het gevoel gaf dat zij bij
zonder welkom waren; 
zelfs na lange afwezig
heid wist hij hen meteen 
bij hun naam te noemen. 
Na de verhuizing van de 
Bondsbibliotheek van 
Arnhem naar Baarn 
(1987) bood de heer Van 
Mansfeld zijn diensten 
aan bij de toenmalige 
Bondsbibliothecaris, de 
heerC. Spoelman. Hij
zelf zal niet vermoed 
hebben hoeveel hij in 
deze functie voor ande
ren zou gaan betekenen 
en hoezeer hij zelf zou 
gaan genieten van het 
veroveren van kennis 
over zijn verzamelingen 
(Madagascar, Parijse 
stempels. Napoleon). 
Zijn enthousiasme bij het 
ontdekken van de achter
gronden van postzegels 
en postgeschiedenis wist 
hij over te dragen op de 
bezoekers. Literatuur en 
documentatie aanreiken 
was voor hem een uitda
ging, die hij met vasthou
dendheid aanging. 
Ook in praktische zin 

EUROPHILEX ' 0 2 
SUCCESVOL 

De tentoonstelling Europ-
hilex 02 op Cyprus is suc
cesvol verlopen voor de 
Nederlandse inzendin
gen. In een mooie entou
rage kwamen de verza

melingen goed tot hun 
recht. De volgende Ne
derlanders zijn onder
scheiden: 
Goud: P.F.A. van de Loo 
(met ereprijs voor de bes
te verzameling in de klas
se postwaardestukken) 
en J. Mascini. 

Groot ucr̂ uld ziluer: H. Bui
tenkamp, L.M.A. Grandel 
en A.P.P. van de Laar. 
Verguld ziluer: H. Wiers-
ma. 
Verziluerd brotis: E. Boeré. 
Brons: R. Hillesum. 
H. Buitenkamp 
Commissaris Nederland 

hielp hij graag: uitleen-
administratie, repareren 
van oude boeken, sorte
ren van tijdschriften, 
voorbereiden van het 
jaarlijkse inbinden - hij 
was bereid om wat nodig 
was aan te pakken. 
In de Bondsbibliotheek 
voelde de heer Van Mans
feld zich heel erg thuis. 
Tijdens de openingstij
den ontbrak hij eigenhjk 
nooit. De laatste maan
den legde hij op woens
dag vanuit het ziekenhuis 
zelf het contact: 'even 
bellen om te vragen of ie
dereen erwel is'. 
De heer Van Mansfeld 
was wijs, erudiet en hulp
vaardig en hij had een bij
zonder oog voor de ge
voelens en gevoeligheden 
van anderen. Zijn in
breng in het bibliotheek
team was heel waardevol. 
Bij de uitreiking van de 
Bondsherinneringsme-
daille in zilver (1998) zei 
de toenmalige Bonds
voorzitter er trots op te 
zijn zo'n vrijwilliger in de 
organisatie te hebben. 
Bibliotheekteam en be
zoekers van de Bondsbi
bliotheek zijn de heer 
Van Mansveld dankbaar 
voor zijn jarenlange in
zet; zij zullen zijn harte
lijke aanwezigheid en 
zijn deskundige onder
steuning node missen. 
Marijke van der Meer 
Bondsbibliothecaris 

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


EVEN VOORSTELLEN: 
HENK BUITENKAMP 
Sinds vorig jaar staat op deze plek een bijdrage waar
in 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 vice-voorzitter. 

De filatelie beheerst een 
groot deel van mijn leven. 
Zoals veel andere verza
melaars begon ook ik 
met het verzamelen van 
breed gebied: alles van 
Nederland en Overzee. 
Geleidelijk aan ben ik 
gaan specialiseren naar 
de oude emissies (1852 
tot i8gi) en later nog ver
der naar de emissie 1867. 
Op dit moment ben ik 
vooral actief met het ver
zamelen van het Balkan
gebied. (Slovenië, Joego
slavië, Servië). 
Mijn plek binnen het 
Bondsbestuur is die van 
vice-voorzitter. Het is een 
functie die heel veel za
ken omvat. Hierbij is be
leidsontwikkeling be
langrijk. 
Op het gebied van ten
toonstellingen en juryza
ken houd ik me bezig 
met de toekomstige ont-
wikkehng. Daaronder 
valt bijvoorbeeld de op
leiding van juryleden. Het 
doel is te komen tot een 
goed opgeleid en functio
nerend jurycorps. Een ju
rylid is behalve beoorde
laar ook begeleider. Op 
de jurybijeenkomsten 
wordt daar (extra) aan

dacht aan besteed. Daar
enboven moeten juryle
den op de hoogte ge
bracht worden van de 
nieuwste ontwikkelin
gen. Hiertoe worden ju
rycursussen gegeven aan 
zowel nieuwe als langer 
actieve juryleden. Aspi
rant-juryleden, maar ook 
actieve juryleden worden 

beoordeeld op hun func
tioneren. Een groot pro
ject dit jaar is het jureren 
van eenkadercollecties. 
Ook wordt aandacht be
steedt aan het opleiden 
van internationale juryle
den, opdat Nederland 
niet buiten de boot valt 
bij internationale ten
toonstellingen. 
Daarnaast houd ik me be
zig met het vertalen van 
de internationale ten-

Naam: Henk Buitenkamp 
Functie- Vice-uoorzitter 
Leeftijd 60 
Beroep. Werkzaam geweest 
als docent aardrijkskunde 
Woonplaats- Veendam 
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ZIEKTE VAN 
FRANS LEIJNSE 

Op 18 november 2002 is 
de Bondscommissaris 
CFV, Frans Leijnse opge
nomen in het Revalidatie 
Centrum in Zwolle, na 
een zwaar ziekbed en in
grijpende operaties in de 
maanden september en 
oktober. In binnen- en 
buitenland toont men 
zich betrokken bij zijn 
gezondheidstoestand. 
De familie Leijnse wil 
dan ook, bij monde van 

FELICITATIES VOOR 
VERENIGINGSBLADEN 

In het decembernummer 
van 'Filatelie' heeft u al 
uitvoerig over het jury
rapportvan de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen 
voor het jaar 2002 kun
nen lezen. Wij feliciteren 
namens de NBFV de vol
gende verenigingen, re
dacteuren en auteurs: 

mevrouw Leijnse, ieder
een bedanken die door 
middel van telefoontjes, 
kaarten en bloemen haar 
man en ook haar hebben 
gesteund. 
Het is helaas niet moge
lijk iedereen persoonlijk 
te benaderen, maar via 
dit bericht wil de familie 
haar oprechte dank uit
spreken en aan iedereen 
de beste wensen in een 
goede gezondheid voor 
het jaar 2003 doen toeko
men. 
Secretaris NBFV 

Algemene bladen 
De Woudenhergse Postzcgel-
en Muntenuerenî m^ met 
een sterke interne com
municatie naar de leden, 
overzichten van filatelis-
tische activiteiten in de 
regio en filatelistische 
bijdragen van de leden. 

Gespecialiseerde bladen 
De studiegroep Chma Fi
latelie met een interessant 

WADP TEN STRIJDE 
TEGEN 'ILLEGALEN' 

Bij de Wereldpostunie 
(UPU) is de wereldwijde 
registratie van legale 
postzegels gestart. Voor 
dit doel is de World Mso-
ciation/or the Development 
o/PhiIately (WADP) in het 
leven geroepen, een or
ganisatie die het WADP 
Numbering System (WNS) 
heeft ontwikkeld. 
In de WADP werken vijf 
belangrijke internationa
le filatelistische organi-

verenigingsblad waar 
verenigingsnieuws en ar
tikelen over het specifie
ke verzamelgebied met 
elkaar in evenwicht zijn. 

Prijs voor beste redactie 
Het redactieteam van 
Drielandenpunt van de ge
lijknamige vereniging uit 
Vaals verzorgt een goed 
opgemaakt blad met een 
kleurige omslag; inhou- 1 

toonstellingsreglemen
ten van FIP en FEPA naar 
de Nederlandse situatie; 
het mee-ontwikkelen van 
internationale reglemen
ten voor de eenkaderklas-
se en de ontwikkeling 
van de open klasse in Ne
derland. 
Verder fungeer ik als ju
rylid in Nederland, als 
landscommissaris bij 
buitenlandse tentoon
stellingen, als lid van de 
Jury Advies Commissie 
(JAC). Ook neem ik deel 
aan het juryoverleg met 
Duitssprekende landen, 
waarbij het doel is te ko
men tot het internatio
naal afstemmen van het 
jureren. Steeds vaker 
doen Nederlanders mee 
in het buitenland en om
gekeerd. 
Het stimuleren van (geju
reerde) tentoonstellings
activiteiten is ook een 
taak van mij. Velen vin
den het boeiend om hun 
verzameling te laten zien; 
een aantal wenst ook een 
beoordeling. 
Een tweede belangrijke 
taak van de vice-voorzit
ter is het opbouwen van 
een goed regionetwerk in 
Nederland. Dit is belang
rijk omdat daarmee het 
contact tussen Bond en 
verenigingen en tussen 
de verenigingen onder
ling versterkt kan wor
den. Het is hét orgaan 
voor de verenigingen om 
mee te praten over het 
beleid. Ik fungeer als 
voorzitter van de Regio-

saties samen, te weten de 
Wereldpostunie, de FIP, 
de Ifsda, de Ascat en de 
AIJP. 
Het WADP Numbering Sys
tem (WNS) registreert alle 
nieuwe postzegels die 
door de postadministra-
ties van de bij de UPU 
aangesloten landen wor
den uitgebracht. De 
WADP verifieert de aan
gemelde zegels op echt
heid en voorziet de uitge
brachte series van een 
uniek uitgiftenummer. 
Dit nummer bestaat uit 

delijk goed in balans. 

Prijs voor beste auteur 
De heer J.P.G. van der Meer 
kreeg de prijs voor de 
beste auteur voor zijn ar
tikel Leusden en de post van 
de Koninklijke Landmacht in 
het blad van De Loupe uit 
Leusden. De kleurige, 
vlot geschreven bijdrage 
brengt de locale historie 

I boeiend tot leven. 

raad (waarin vertegen
woordigers van alle re
gio's zitting hebben). 
Dat de filatelie mijn leven 
voor een belangrijk deel 
beheerst mag blijken uit 
het feit dat ik niet alleen 
lid ben van Nederlandse 
verenigingen, maar ook 
nog van verenigingen in 
Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk. Bovendien 
heb ik veel gepubliceerd 
over uiteenlopende on
derwerpen. 
In Nederland ben ik voor
zitter van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie. 
Deze academie bestaat 
uit circa dertig leden uit 
Nederland, België en de 
Verenigde Staten, die op 
filatelistisch gebied veel 
hebben gedaan en dat 
naar buiten hebben ge
bracht in de vorm van pu
blicaties. Mede daardoor 
hopen zij stimulerend te 
werken voor filatelistisch 
Nederland. Verder ben ik 
lid van de Academie Eu-
rope'enne de Philatelie en 
van de Royal Philatelic So
ciety in Londen. 
Veel van de bovenstaande 
activiteiten en beleidsza
ken doe ik uiteraard niet 
alleen. Het overgrote deel 
wordt gedaan in samen
werking met de andere 
bestuursleden. Het heb
ben van ideeën is maar 
één ding, maar dan moe
ten ze nog wel worden 
uitgewerkt en gereali
seerd. Vergaande samen
werking is daarvoor 
noodzakelijk. 

een landencode, een 
volgnummer en het jaar 
van uitgifte. 
Met de registratie van 
nieuwe zegels is de 
WADP op I januari 2002 
begonnen. Vanaf die da
tum krijgt elke erkende 
serie van de deelnemende 
landen een uniek num
mer. In de in de toekomst 
uit te geven postzegelca-
talogi kan dit nummer 
worden opgenomen, 
naast het 'normale' cata
logusnummer. 
De WADP wil op deze 
wijze en halt toeroepen 
aan het vele illegale ma
teriaal dat de markt over
spoelt. 
De informatie over het 
WADP Numbering System 
kan ook op het Internet 
worden geraadpleegd; 
het Internetadres (URL) 
van de WADP-site is 
u)U)U).u)nsstamps.ch. Ook 
via de website van de 
NBFV iwww.nbfv.nl) is 
het systeem van de 
WADP benaderbaar. 

http://iwww.nbfv.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 ** 

Oudegracht 215 
1811 CE Alkmaar 
Tel : 0725152608 
Fax : 0725722289 

** Postz. en Muntliandel ** 
'Risca' 

Jan V. Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 0206188712 

** Leidse ** 
Postzegelhandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel : 0715123233 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Piet 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 
Zadelstraat 43 

3511 
Tel : 
Fax : 

LS Utrecht 
0302342040 
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


AANKOOP NEDERLAND 
COMPLETE JAARGANGEN POSTFRIS 

rCL. BLOKEJËN vlgs. ONDERSTAANDE PRITZEN; 

1950-1956; 27 V2 % cat.w. 

1957-1959; 22 V2 % cat.w. 

1960-1963; 17 V2 % cat.w. 

1964rl976; 15 % cat.w. 

1977-1992; 22 V2 % cat.w. 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: postfris, zonder plakker 
Gaarne gesorteerd aan te leveren 

Betaling: Per omgaande, na controle. Contant of op Uw bank- of girorekening 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
TEL. 030-2443170 FAX 030-2892620 

IjKI www.filatelie.net 

http://www.filatelie.net


Deel mee in het succes van de Postzegel Partijen Centrale. 
Heeft u goede voornemens voor het nieuwe jaar? 

Voeg daar nog een aan toe en kom eens langs bij de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag 
en zie voor uzelf wat wij allemaal aanbieden. 

Wij hebben landen- en motiefverzamelingen in albums en insteekboeken voor 
zowel de beginnende als de gevorderde verzamelaar. 

Vanaf € 5 tot vele duizenden euro's. 
Daarnaast hebben wij tientallen originele uitzoek-dozen van de wereld. 

Bent u geïnteresseerd in Eerste Dag Enveloppen dan bent u bij ons op het juiste adres. 
Wij hebben er meer dan 150.000, die u op uw gemak zelf kunt uitzoeken voor slechts € 0,50 per stuk. 

Daarnaast hebben we meer dan 10.000 betere brieven en FDC's vanaf € 1 per stuk. 

Vraag nu onze volledige en gratis partijenlijst geheel vrijblijvend aan. 
Op de rechter pagina ziet u een klein gedeelte van onze januan-partijenlijst. 

Alle partijen zijn bij ons op kantoor in Den Haag onder het genot van een kopje koffie of iets fris 
te bezichtigen maar kunnen ook schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail besteld worden. 

Aankoop 
Bent u van plan om uw verzameling of een gedeelte ervan te verkopen, neem dan contact met ons op. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112,2518 CM Den Haag Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: rstlbbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.g6.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingstijden: ma/za 09.00-17.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORMATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 03jan 

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

mailto:rstlbbe7@freeler.nl
http://61.g6.28.057
http://09.00-17.00u


Postzegel Partijen Centrale 
Dit is een kleine selectie uit onze januari-partij enlijst. 

12028 Aland 1S0 
In insteekboek Pfris/gebr 
Een leuke partij tot 2000 Geschikt voor 
wederverkopers 

11907 Australië 350 
In 4 blanco albums Pfris 
1942/1991 Een uitgebreide, nette 
verzameling met veel zegels 

11974 Belastingzegels 150 
In map Gebr/ongebr 
Een interessant uitzoekpartijtje 

11956 België en koloniën 125 
In doosje Pfris/ongebr /gebr 
Een leuk uitzoekpartijtje, in zakjes en los 

11984 Duits Marocco 550 
In map Gebr/ongebr 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen 
waarbij veel betere zegels Cataloguswasarde 
Euro 2 500,-

11979 Duitse Rijk 400 
In Davo album Vnl gebr 
1872/1945 Een goed gevulde verzameling met 
ook een leuk deel combinaties 

11997 Duitse koloniën 225 
In map Gebr 
Levant Een interessant geheel op albumbladen 

11978 Duitsl.-Berlijn 500 
In album Pfris/ongebr /gebr 
1948/1990 Een zeer goed gevulde verzameling 
Op enkele toppers na kompleet 

11972 Duitsl.-Bund 650 
In 4 luxe Lindner albums Gebr 
1949/1999 Een nette, zeer goed gevulde 
verzameling 

12017 Egypte 120 
In insteekboek Pfris/ongebr 
Een leuke verzameling met veel zegels 

11921 Engeland 450 
In album Vnl pfris 
1936/1970 Een goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal Waarbij veel 
fosfor en ander schaars materiaal 

12030 Faroer 225 
In insteekboek Pfris 
1975/2000 Een vrijwel komplete verzameling, 
waarbij postzegelboekjes 

11994 Gabon 125 
In map Ongebr 
1959/1972 Een zeer goed gevulde verzameling 
op albumbladen 

11993 Guinee 150 
In map Ongebr 
1958/1972 Een zeer goed gevulde verzameling 
op albumbladen met veel motief 

12029 IJsland 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
1876/1983 Een leuke verzameling met veel 
zegels 

165 

11998 Israël 550 
In 2 albums Pfris 
1949/1994 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal, zoals het anti-
honger-vel in redelijke kwaliteit 
Zeer hoge cataloguswaarde 

11935 Italië 
In album Pfns/ongebr/gebr 
1862/1987 Een goed gevulde, nette 
verzameling, geschikt om mee verder 
te gaan 

200 

1.300 12006 Japan 
In 3 albums Pfris 
1948/1997 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel nominaal en veel beter materiaal uit 
de jaren 50 Een echte aanrader 

11930 Kanaal Eil. 700 
In 3 albums Pfris 
1969/1992 Een komplete verzameling 

11976 Malagasy (Madagascar) 225 
In insteekboek Vnl pfris 
Een leuke verzameling met veel motief 

11992 Mali 120 
In map Ongebr 
1959/1972 Een zeer goed gevulde verzameling 
op albumbladen 

12020 Mexico 150 
In insteekboek Pfris 
Een moderne verzameling, waarbij ook 
Brazilië 

11943 Motief: Sport 450 
In 4 insteekboeken Pfns 
Een interessante handelsvoorraad met veel 
modern matenaal 

11960 Nederland 210 
In map Gebr 
1852/1891 Een leuke klassieke uitzoek-
partij op blanco bladen Geschikt voor 
de specialist 

11917 Noorwegen 400 
In insteekboek Vnl pfns 
+/-1930/1985 Een prachtige handelsvoorraad 
met zeer veel komplete senes Hoog nominaal 
en een hoge cataloguswaarde 

11903 Oostenrijk 700 
In 2 albums Pfns/ongebr /gebr 
1850/1972 Een zeer goed gevulde 
verzameling met veel beter materiaal 
uit de gehele penode Waarbij ook een 
paar interessante lokaal brieven 

11909 Roemenië 145 
In insteekboek Gebr /ongebr 
Een klassieke verzameling met veel 
interessant matenaal Hoge cataloguswaarde 

12000 Rusland 250 
In 3 insteekboeken Pfns/ongebr/gebr. 
Een leuke verzameling met veel beter 
matenaal uit de jaren 30 en 40 

11821 Suriname 165 
In album Pfns 
1975/1993 Een vrijwel komplete collectie 

11953 Suriname 110 
In 2 albums Pfns 
P T T -mapjes Een komplete verzameling 
van nr 1 tot nr 70 

11924 Tonga 450 
In album Vnl pfns 
1938/1978 Een zeer goed gevulde collectie 
met veel schaarse series Hoge catalogus
waarde 

11906 Vaticaan 165 
In album Pfns/ongebr /gebr 
Een rommelige partij tot 1988 

11811 Verenigd Europa 700 
In 3 albums Pfns 
Oost en West meelopers Een uitgebreide 
verzameling tot 1998 met veel beter 
matenaal Zeer hoge cataloguswaarde 

11942 Wereld 1-750 
In grote doos Pfns/ongebr /gebr 
Een fantastische partij met zeer veel top-
matenaal Een echte winstpakker en 
aanrader voor wederverkopers 
Wees er snel bij want zo een mooie 
partij IS snel weg 
Extreem hoge cataloguswaarde 

12036 Wereld 850 
In grote doos Pfns/ongebr /gebr 
Een prachtige partij met zeer veel interes
sant materiaal Waarbij veel Scandinavië 
Zeer geschikt voor wederverkopers 
Een echte P P C -winstpakker 

11944 West-Europa 900 
In doos Vnl pfns 
Een leuke partij in +/-100 gelopen rondzend-
boekjes Waarbij veel beter matenaal van 
o a Noon«egen Met ook iets andere 
landen Zeer hoge cataloguswaarde 
Geschikt voor de handel 

12007 West-Europa 325 
In 2 insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Een rommelige partij met veel beter materiaal 
van verschillende landen Geschikt voor 
wederverkopers 

12021 Zuid-Amerlka 100 
In map Pfns 
ARGENTINIË EN BOLIVIA Een modeme 
collectie op insteekbleden met veel motief 

12019 Zuid/Midden-Amerlka 150 
In insteekboek Pfns 
MEXICO EN BRAZILIË Een leuke verzameling 
uit de jaren 80 en 90 

12027 Zwitserland 
In insteekboek Vnl gebr 
Een rommelige verzameling met veel beter 
materiaal 

150 

De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en E-mail te bestellen. 
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RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij 15e Filateliebeurs 2003 
in de Panda Hallen te NieuwLoosdrecht 

op 24, 25 en 26 januari 2003. 

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

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

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

Met de beste 
wensen voor een 

gezond en 
sprankelend 2003. 

IIB 
i C ) ^ ^ 

■4^, 

Complete brief, gericht aan Madame 
La Veuve Clicquot Ponsardin te Reims (F) 
"en Champagne", gedateerd 23081813, 
geschreven te Stoutenburg ("prés d'Amersfoort") 
met departementsstempel 118/Amersfoort. 
Prijs €175 , 

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

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






Ook verscheen er een en
velop in klein formaat 
met een bijzonder zegel
beeld (3.25 r.) ter gele
genheid van 275 jaar Aca
demische Uitgeverij. In 
het zegelbeeld boeken en 
een drukpers, als illustra
tie de gebouwen van de 
Academie van Weten
schappen, verschillende 
boeken en een embleem 
(uitgiftedatum 19 sep
tember 2002). 

Dan kwamen er envelop
pen uit met het zegel
beeld 'A' voor binnen
lands gebruik, in groot 
formaat; 
- illustratie: de postze
gels ter gelegenheid van 
300 jaar Sint-Petersburg 
(besteldatum 4 december 
2001); 

- illustratie: het Russi
sche postzegelvakblad 
'Filatelie' (17 december 
2001) ; 
- illustratie: de postzegel
serie 'Hondenrassen' 
(besteldatum 8 januari 
2 0 0 2 ) ; 
- illustratie: postzegel-
tentoonstelling 'De Va
derlandse Vloot' (i april 
2002). 

Enveloppen met zegel
beeld 'A' voor binnen
lands gebruik, klein for
maat: 
- illustratie: 350ste ge
boortedag van veldmaar
schalk en diplomaat B.P. 
Schermetjev (bestelda
tum 14 november 2001); 
- illustratie: Internationa
le week van de brief (14 
november 2001); 

- illustratie: de Kunstaca
demie in Arsamas, die 
tweehonderd jaar gele
den gesticht werd door 
A.W. Stoepin (2 april 
2 0 0 2 ) ; 

- illustratie: honderdste 
geboortedag van pool-
vlieger en Held van de 
Sovjetunie S.A. Lewa-
nevski (20 mei 2002); 
- illustratie: postzegel
tentoonstelling 'Ortho
doxe religie en cultuur' 

I (30 mei 2002); 

- illustratie: Welikij Oest-
joeg, het land van de 
kerstman (25 juni 2002). 

Spanje 
De heer Hagenaars uit 
Haarlem meldt bijzon
derheden over de eerder 
besproken Spaanse enve
loppen 'Don Quichote'. 
Het blijkt te gaan om en
veloppen plus schrijfpa
pier die aan het begin van 
het schooljaar werden 
uitgegeven in combinatie 
met een velletje van 
twaalf postzegels. Dit al
les was bedoeld om de 
leerlingen aan te moedi
gen tot het schrijven van 
brieven. Het tarief van 20 
peseta's was daarom aan
merkelijk lager dan de 
destijds gebruikelijke 70 
peseta's. 
Tot nu toe zijn in deze 
reeks Correspondentm Epis-
tolar Escolar vier velletjes 
postzegels verschenen, 
namelijk in de jaren 
1998-2001. Overigens 
ziet men volgens de heer 
Hagenaars ook in Spanje 
kinderen meer mobiel te
lefoneren dan brieven 
schrijven. 

St. Vincent 
Onlangs verscheen op St. 
Vincent een klein for
maat luchtpostblad 

(45 c.) met in het zegel
beeld Hymenaea coubanl 
(in het Nederlands: jato-
ba of rode locus). 
Behalve een afbeelding 
van de complete boom 
ziet men ook de bladeren 
en bloemen. 

Verenigde Staten 
Op 8 augustus 2002 is in 
de Verenigde Staten een 
nieuwe voorgefrankeerde 
envelop uitgebracht met 
als typeaanduiding Grap
hic Ea^le. Het zegelbeeld 
toont in rood een gesti
leerde adelaarskop met 
een gedeelte van een 
vleugel. Daarnaast staat 
in het blauw de tekst USA 
presorted standard. Dit 
komt overeen met een 
frankeerwaarde van 37 c. 
De envelop wordt los ver
kocht voor 45 cent en in 
verpakkingen van vijf 
stuks voor $ 2.25. Voor 
een gestempeld exem
plaar betaalt men 86 c. 

Zuid-Afrika 
Dit jaar verscheen in 
Zuid-Afrika een herdruk 
van het luchtpostblad 
met de reiger. De ver
moedelijke drukdatum, 
2002.05.17, is afgedrukt 
naast de barcode. 

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, Faroer, Finland, Frankrijk, Groenland, Israel, Engeland en 
Kanaaleilanden, Malta,Vaticaan, Zwitserland en blokken van West-Europa. 

Een uitgebreide voorraad aan benodigdheden is aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften in abonnement 

Frankensteeg 5,7201 KN Zutphen 
Tel./ fax: 0575 - 54 02 54 / 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http;//www.dezutphensepostzegelhandel.nl 
Openingstijden: woensdagmiddag van 13.30 u tot 18.00 u. 

donderdag en vrijdag van 10.00 u. tot 18.00 u. 
zaterdag van 10 00 u. tot 17.00 u. 
vrijdag koopavond van 19.00 u tot 21 00 u. 

POSTZEGELHANDEL LODEW JK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

^m^ 
iÉfS^jf^ 
^^^^^ 

^ J ^ ^^A 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel. 0346-550618 

b.g.g 06-51360197 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij Zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 
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VIJFTIENDE FILATELIEBEURS 
IN VERTROUWD WEEKEINDE 

Formule 'specialistenevenemenf vrijwel ongewijzigd 

Traditiegetrouw wordt in het 
laatste weekeinde van de 
eerste maand van het jaar 

de Filateliebeurs gehouden. En 
ook nu is dat weer zo: op vrij
dag 24, zaterdag 25 en zondag 
26 januari zal het in Nieuw-
Loosdrecht weer een drukte van 
jewelste zijn. Want er is geen re
den om na de succesvolle beur
zen van de afgelopen jaren te 
veronderstellen dat de belang
stelling zal teruglopen. Wie vo
rig jaar de reis naar de Panda
hallen maakte zal zich de mas
sale publieke toeloop nog wel 
herinneren. En nu staat dan de 
vijftiende editie van het succes
volle evenement op stapel, dat 
vooral - maar niet uitsluitend -
bedoeld is voor gespecialiseer
de verzamelaars. Die vinden er 
een vertrouwde mix van filatelie 
en handel, van informatie en 
commercie. 

WALHALLA 
Voor diegenen die de beurs niet 
kennen en van plan zijn de Pan
dahallen voor het eerst tijdens 
de Filateliebeurs te verkennen 
delen we mee wat al die andere 
verzamelaars al lang weten: dat 
het er een soort Walhalla is 
voor verzamelaars van een be
paald gebied of thema en voor 
diegenen die hun collecties bij 

Het evenement behoeft eigenlijk nauwelijks nog nadere 

introductie, want De Filateliebeurs - dé beurs voor 

gespecialiseerde verzamelaars - is in de vijftien jaar van 

zijn bestaan zo goed als geheel 'ingeburgerd'. Maar het 

kan toch geen kwaad vooruit te blikken naar het laatste 

weekeinde van deze maand. En dat doen we dus. 

de aanwezige handelaren willen zegels, poststukken, postwaar-
aanvullen of completeren. destukken, afstempelingen, au-
Het aanbod is gevarieerd: post- tomaatstroken, maximumkaar-

Bouen de Pandahtillen in Nieuiü-Loosdrccht litj^en aan de industrieuietj (P = parkeerplaatsen) Onder 
impressie van de beurs van vongjaar, toen ujeer uele duizenden de Pandahallen bcuolkten 

ten, postzegelboekjes, litera
tuur - teveefom op te noemen 
eigenlijk. 
De opzet van de beurs is vrijwel 
gelijk aan die van de afgelopen 
jaren, en dat is een goede zaak: 
in het adagium Never change a 
winning team kan het woordje 
team immers probleemloos 
worden vervangen door het 
woordjejö rwu/o. 
Ook nu weer zijn er meer dan 
drieduizend vierkante meter 
vloeroppervlak gereserveerd 
voor stands, stands en nog 
eens stands. De nummering 
van die stands loopt tot dik bo
ven de honderd, zodat het maar 
goed is dat de bezoekers op 
meer dan één beursdag terecht 
kunnen. 
Een plezierige bijkomstigheid 
van de extra ruimte die enkele 
jaren werd gecreëerd door van 
hal te veranderen is dat het 
wandelen door de hal en het 
snuffelen in de stands aantrek
kelijker is dan ooit. Van de in te 
richten stands is zoals gebrui
kelijk ongeveer eenvijfde be
stemd voor vertegenwoordigers 
van gespecialiseerde verenigin
gen en Studieclubs. De rest 
wordt beheerd door 'de handel'. 
Er is in Nieuw-Loosdrecht een 
groot aantal NVPH-leden pre
sent, samen met een aantal an
dere Nederlandse collega's. En 
natuurlijk zijn er ook handela
ren uit het buitenland aanwe
zig. Al die handelaren brengen 
zoals altijd weer een gevarieerd 
aanbod; er zal dus voor vrijwel 
iedere verzamelaar wel iets te 
vinden zijn. 
Andere aanwezigen op de beurs 
zijn de Nederlandstalige post-
zegelbladen (het maandblad 
'Filatelie', 'Mijn Stokpaardje' en 
'De Postzegel'), de organisato
ren van Postex20oj en mede
werkers van de Nederlands 
Bond van Filatelisten-Verenigin
gen. Uiteraard zal ookTPGPost 
aanwezig zijn. 
In de stands van de gespeciali
seerde verenigingen wordt uit
gebreide informatie over hun 
activiteiten verstrekt. Ook is het 
daar mogelijk lid te worden van 
zo'n vereniging. 

SPECIALE ENVELOP 
Net als in voorgaande jaren het 
geval was verschijnt ook tijdens 
de eind deze maand te houden 
vijftiende editie van de Filatelie
beurs een bijzondere envelop 
ter gelegenheid van de jaarlijkse 



Filatelistendag, de negentigste 
ditmaal De envelop kan (uit
sluitend op 26 januari') worden 
voorzien van het bijzondere 
stempel dat TPGPost voor deze 
dag ter beschikking heeft ge
steld U kunt u deze envelop op 
de beurs kopen € i 60 per stuk 
U kunt het couvert ook schrifte
lijk bestellen door een bedrag 
van € 2 25 over te maken op gi
rorekening 3921514 van J C E 
Petersen Beheer bv in Laren U 
krijgt de envelop dan thuisge
stuurd Een sympathiek gebaar 
voor elke op de beurs verkochte 
envelop zal ca € o 45 w/orden 
overgemaakt op de rekening 
van het Diabetesfonds' 

TOEGANG EN PARKEREN 
De toegang tot de beurs en het 
parkeren van uw auto in de 
buurt van de Pandahal is gratis 
De deuren van de hal zijn op 
vrijdag 24 januari geopend van 
13 tot 18 uur, op zaterdag 25 ja
nuari van 10 tot 17 uur en op 
zondag 26 januari van 10 tot 
16 30 uur Op de drie beursda-
gen rijden er gratis bussen tus
sen het station van Hilversum 
(achterzijde, Oosterspoorplem) 
en de Pandahallen De bussen 
vertrekken met tussenpozen 
van een halfuur De laatste bus 
van de Pandahallen vertrekt 
steeds een kwartier na sluitings
tijd 
Als u nog meer informatie 
wenst kunt u ook de site van de 
Filateliebeurs raadplegen 
(adres wwwfilatehebeurs com) 
Voor alle duidelijkheid de Fila
tehebeurs IS geen ruilbeurs 

Onder de plotte^rond non de veertiende editie uan 
de Filflteliebeurs m de Loosdrechtse Pandahallen 
stands stands en no^ eens stands 

OVERZICHT VAN STANDHOUDERS OP DE 
15E FILATELIEBEURS IN NIEUW-LOOSDRECHT 

Ruim honderdtwintig stand
houders zorgen er voor dat de 
bezoekers van de Filatehebeurs 
zich geen moment behoeven te 
vervelen Dit zijn ze 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2003 
(verscliijnt begin maart) 
moeten uiterlijk op i februari 
2003 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
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 onder
deel zijn van het op de beur
zen aangeboden materiaal. 
Wij adviseren u daarom met 
klem om - en dan vooral bij 
het bezoeken van ver van uw 
woonplaats verwijderde eve
nementen - eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 22 en 23 februari: 
Castricum. Propagandaten-
toonstelling ter gelegenheid 
van het 55-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Cas
tricum. Jac. P. Thijsse Colle
ge, De Bloemen 65. Ca. 100 
kaders. 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 0251-658235. 
• 23 februari: 
Nijmegen. Postzegel-Totaal, 
postzegelevenement georga
niseerd door filatelistenver
eniging Noviopost. De Klok-
ketoren, SlotemakerdeBrui-
neweg. Bekertoernooi NBFV, 
collecties van Noviopostle-
den, taxaties, restanten-
markt, handel aanwezig, 
spellen voor de jeugd. Ope-
nmgstijd: van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: telefoon 0314-
661433. 
• II en 12 april: 
Hazerswoude-Dorp. Boskojïla 
6, propagandatentoonstel-
ling met juryadvies ter gele
genheid van het 70-jarig be
staan van de afdeling Bos
koop van de NVPV. Planta-
riumgebouw ITC, Italiëlaan 4 
(nabij de watertoren van Bo
skoop). Alle klassen; handel 
aanwezig. Openingstijden: 
op vrijdag 11/4 van 10 tot 22 
uur en op zaterdag 12/4 van 9 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
P.C.C, de Koning, Mozart-
laan 55, 2742 BP Waddinx-
veen, telefoon 0182-615136. 
• 25,26 en 27 april: 
Oosterhout. Ophilex 2003, 
tentoonstelling (categorie 3 
en eenkader), georganiseerd 
door de Oosterhoutse Vereni
ging van Postzegelverzame
laars ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van de ver
eniging. Sporthal Oosterhei
de, Lodewijk Napoleonlaan 
III. Thema: 'Mooie Keetje'. 
O.a. jeugdcoUecties, handel, 
5-centstafel, speciale envelop 

met bijzonder stempel. Ope
ningstijden: op vrijdag 25/4 
van 14 tot 18 uur, zaterdag 
26/4 van 10 tot 18 uur en zon
dag 27/4 van 10 tot 16 uur. In
lichtingen: A. Berkhoudt, Lo
dewijk Napoleonlaan 57, 
4904 LG Oosterhout, tele
foon 0162-429154. 
• I en 2 november: 
Venlo. Postzegeltentoonstel-
hng in categorie 3, georgani
seerd door 'Phila Venlo' ter 
gelegenheid van het tachtig
jarig bestaan van de vereni
ging. De Maaspoort, Oude 
Markt 30. Openingstijden: 
onbekend. Informatie: W.J. 
Hendriks, Servaashof 39, 
5988 GD Helden, telefoon 
077-3075047. 
• 7 en 8 november: 
Leeuwarden. Friphilcx 6, ten
toonstelling (categorie 3, 
eenkaderklasse) ter gelegen
heid van het 85-jarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 
Friesland. Adelaarskerk, )ok-
se 17. Ca. 200 kaders. Ope
ningstijden: op vrijdag 7/11 
van 10 tot 18 uur en op zater
dag 8/11 van 10 tot 16 uur. In
formatie: G.J. Dijkerman, 
Aert van der Neerstraat 60, 
8932 BN Leeuwarden, tele
foon 058-2133328. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilex 2003, 
propaganda tentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65-ja-
rig bestaan van de vereniging 
van postzegelverzamelaars 
De Posthoorn. Trias, Popel
straat ia. Ca. IOC 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, e-mail 
hksmit@chello.nl. 

2004 

• 17 januari: 
Almere. Almerc Philex 2004, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de VPV Alme
re. Filmwijkcentrum, Walt 
Disneyplantsoen 76/78. Hon
derd kaders; deelname gratis. 
Openingstijd: van 10.30 tot 17 
uur. Informatie en inschrij
ving: W. de Vries, Schipbeek
straat 26, 1316 SR Almere, te
lefoon 036-5341470. 
• 30 januari-3 februari: 
Hongkong (China). Hong 
Kong 2004 Stamp Expo, zeven
tiende internationale Aziati
sche postzegeltentoonstel-
hng onder het patronaat van 
de FIAP. Hal i, Hong Kong 
Convention Centre. Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308-320 
Des Voeux Road Central, 
SheungWan, Hong Kong. 
• 27, 28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhock 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd-
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (Varsseveld, Lich-
tenvoorde, Dinxperlo, Doe-
tinchem en Winterwijk/Aal-
ten. Aanleiding: het 25-jarig 

bestaan van de afdeling Vars
seveld. Sporthal, Varsseveld. 
Ca. 300 kaders, handelaren 
enjeugdactiviteiten. Inlich
tingen: H.G. Breuker, Merel
straat 16, 7051XM Vars
seveld, telefoon 0315-
242990. e-mail 
hg.breukcrCSchello.nl 
• 8, g en 10 april 2004: 
Sommelsdijk. Tussen Horing-
uliet en Greuelingen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenverenigmg 
Goeree-Overflakkee. De Sta-
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187-611542, e-mail 
sbangma@xs4all.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• II januari 2003: 
Dieren. NFV Skandmauié. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 020-
6329018. 
Dronten. Open Hof Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal 
(aan A27). Telefoon 0317-
614760. 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 030-6916858. 
• 12 januari: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Utrecht. Internationale Vcrza-
melmarkt. Grote Veemarkthal 
(aan A27). Telefoon 0317-
614760. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 18 januari: 
Delfzijl. Het Aquariom, Zee-
badweg 3,10-16. Telefoon 
0596-622496. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg3g9a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
• 19 januari: 
Den Haag. Van der Valk Bij
horst, Zijdeweg 54,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 25 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelhuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 

Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,10-16.30. 
Telefoon 078-6209088 (na 19 
uur). 
Enschede. Het Lindenhof 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547-272249-
Harderwijk. De Kiekemure, 
Vondellaan/hoek 
Tesselschadelaan, 10-16. 
Telefoon 0341-554535. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Purmerend. De Doele, Koe
markt 56,10-16. Telefoon 
0299-426576. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
Zwolle. lubal. Geert Groote
straat i, 10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 26 januari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 036-5290962. 
Echt. Willy-bar, Houtstraat 7, 
10-13. Telefoon 046-
4492604. 
Echt. St. loris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerkweg47,10-17. Telefoon 
0251-241075. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 0492-525140. 
• 27 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruine-
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 024-3974654. 
• I februari: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat 4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Nijverdal. Spoortheater, Pa
rallelweg, 10-16. Telefoon 
0548-612656. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
• 2 februari: 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
642636. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
• 3 februari: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld-
plein7,19-22. 
• 5 februari: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarstraat, 13.30-17. 

Telefoon 071-3614198. 
• 8 februari 2003: 
Dronten. Open Hof Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon oio-5gi6747. 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 030-6916858. 
• 9 februari: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 2g, 10-16. Tele
foon 0255-522310. 
• 15 februari: 
Bilthoven. Pilatelistische con
tactgroep Oost Europa, 't Vogel
nest (bij Zuiderkapel), Bos-
laan i, 10-16. Telefoon 0346-
572593 (na 19 uur). 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Markelo. Socuruimte De Ha
verkamp, Stationsstraat, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,10-16. Telefoon 
0184-421023. 
• 16 februari: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
Jan Tooropstraat 99,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Deventer. Speeltuinvereni
ging Wijk 16, Zutphenselaan 
18,10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 22 februari: 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat 76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Castricum. Jac. P. Thijsse 
College, De Bloemen 65,13-
17. Telefoon 0251-658235. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Ruurlo. Filajestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493-
• 23 februari: 
Castricum. Jac. P. Thijsse 
College, De Bloemen 65,13-
17. Telefoon 0251-658235. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 036-52gog62. 
Echt. Willy-bar, Houtstraat 7, 
10-13. Telefoon 046-
44g26o4. 
Echt. De Spil, Suikerdoossin-
gel 19, 9.30-16. Telefoon 

mailto:hksmit@chello.nl
mailto:sbangma@xs4all.nl


0475-483630-
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg, 
10-17. Telefoon 0314-661433. 
Ruurlo. Filofestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
• 25 februari: 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stil<kerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

I februari: 
'Nederland en het water', vel
letje van tien verschillende, 
gegomde postzegels van 
€0.39. 
4 maart: 
Driehonderdjaar Joh. Enschede'; 
twee verschillende postzegels 
van €0.39 in een velletje van 
tien (gegomd). 
8 april: 
Zomerpost2e3els2003 (thema: 
'Bloeiend verleden'); zes ver
schillende gegomde postze
gels van €0.39+0.19 in een 
velletje van tien. 
6 mei: 
Winnend ontwerp postzege
lontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 (thema: 'Het Neder
landse wad'); viermaal €0.39 
(vier verschillende postze
gels, gegomd). 
Idem, pnontypostzegel; vier
maal €0.59 (vier verschillen
de postzegels, gegomd). 
3 juni: 
250JaarDouu)e Egberts; twee 
verschillende postzegels van 

€0.39 in een velletje van tien 
(gegomd). 
24 juni: 
Wmnend ontwerp postzege
lontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 (thema: 'Land-lucht-
water'); postzegelvelletje van 
tienmaal €0.39 (zelfklevend, 
twee verschillende zegels). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82,2518 AD 
's-Gravenhage, telefoon 
070-3307500 (infolijn: 070-
3307575), fax: 070-3608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 

t/m vrijdagvan 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 "Uf; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €4.50,65-plussers en 4-
t/m 15-jarigen €3.-, kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post-
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Postzegels van de landen 
van Europa 

• De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
• 'Vogels onderde loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede-

PLANK 
Toen op 2 september 1964 
het eerste 'moderne' postze
gelboekje van Nederland 
werd uitgegeven, bleek dat 
boekje zegels 'in bijzondere 
samenhang' te bevatten. Het 
betekende het begin van het 
verzamelen van Nederlandse 
zegels 'in combinaties'. 
Een jaar later kwamen ook 
de Kinderzegels uit in velle
tjes waaruit zegelcombina
ties te halen waren. 
Het zijn met name die laat
ste combinaties die Theo van 
de Ven inspireerden tot het 
samenstellen van de Postze
gelcatalogus van Nederland
se Kinderblokken en combi
naties uit Kinderblokken. 

Poatzegelcatalogus 
van NederUnds« kinderblokkan 

•0 comblii«tl«m uit kinderblokken 

3003 
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TlMomidtVva 

Een mondvol, die titel, maar 
hij geeft in ieder geval duide
lijk aan wat de gebruiker er
van mag verwachten. 
De eenvoudig uitgevoerde, 
maar overzichtelijk inge

deelde catalogus is geheel in 
kleur gedrukt. Elk blokje 
wordt in zijn geheel afge
beeld, en daarna ook nog 
eens de diverse combinaties 
die uit de velletjes kunnen 
worden samengesteld. 
De auteur heeft samen met 
andere verzamelaars en 
postzegelhandelaren zijn 
best gedaan om de prijzen 
van de diverse blokken en 
combinaties zo goed moge
lijk vast te stellen. 

'Postzegelcatalo^us van Neder
landse Kinderblokken en combi
naties uit Kinderblokken' door 
T.J.A. van de Ven; 72 pp.,3eïll. 
(kl£ur),/ormaatA5. Te bestellen 
bij Theo uan de Ven, Postbus ig, 
5427 ZG Boekei, e-mailadres: 
udi;en@tref.n!, Prijs: €25.- (ex
clusief ucrzendkosten) 

nis en ontwikkelingvan het 
thematisch verzamelen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
BAARN 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
vaniototizuur). 
Via de site van de NBFV 
(u)U)U).nbJi;.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheek-zegel 
bereikt u de 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen kunt 
u ons op de gewone wijze e-
mailen (bibliotheek@nb_p).org). 

De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAM WMWr 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RUK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u mininnaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 [M UGCHELEN. 

Tel. 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

ZOLDEROPRUIMING 
NEDERLANDSE KILOWAAR 

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

4I/2 kg € 75,-
9 kg € 1 4 0 , -

Postzegelhandel Van Den Eijnde 
Julianaparklaan 1, 3553 HK Utrecht 

Tel 030 2437212. E-mail h.eijnde® wxs.nl 
Postb. 498361 / ABN-AMRO 55.50.32.337 

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

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 
Kanaaleilanden 
USA 
UNONY 
Canada 

TeL 0511-454261 
Fax 0511-454263 

€ l,05/£ 
€ 0,60/£ 
€ 0,72/$ 
€ 0,32/$ 
€ 0,35/$ 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

http://ww.muscom.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://wxs.nl


OP BEZOEK BIJ 
THE HOUSE OF QUESTA 

CeschiedeniSf productiewijze en recente ontwikkelingen 

Toen de eerste Nederlandse ze
gels werden uitgegeven die 
door The House ojQuesta waren 
gedrukt, kwam de gedachte om 
deze Engelse drukkerij te be
zoeken onmiddellijk bij me op. 
De Nederlandse 'port betaald'-
etiketten van december 2000 
waren de eerste producten die 
The House ofQuesta aan - toen 
nog - PTT Post leverde. Al snel 
volgden er andere producten; 
de zegels op het thema 'Nieuwe 
Kunst' van mei 2001 waren een 
signaal aan de Nederlandse ver
zamelaar dat er nog wel meer 
zegels zouden volgen die bij 
The House ofQuesta waren ge
drukt. 
Vlak voor juli 2001 ging alle 
aandacht naar de zelfklevende 
zegels die zouden worden uit
gegeven in het kader van de 
'overgang van gulden naar 

D O O R R . C . B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

De auteur van de nu volgende bijdrage had een 
vooruitziende blik toen hij de lezers van Filatelie 
er enkele jaren geleden op attent maakte dat de 
'globalisering' in de postzegeldrukkerswereld 

grote gevolgen zou kunnen hebben. In zijn artikel 
neemt hij ons mee naar een van de buitenlandse 

producenten van Nederlandse postwaarden, het 
Engelse bedrijf 'The House of Questa'. 

euro'. In juni 2001 bracht ik een 
bezoek aan de drukkerij waar 
deze zelfklevende zegels wer
den vervaardigd: Walsall Securi
ty Printing. Na het wegebben 
van de grote vloedgolf van ze
gels uit die tijd werd al snel de 

Recent werk van Questa, in opdracht van PTTPost, c q TPCPost vervaardigd 

taakverdeling tussen Walsall, 
Questa en Enschedé duidelijk: 
de zelfklevende zegels werden 
bij Walsall ondergebracht, de 
gegomde en geperforeerde bij 
Questa en de jaarlijkse korting
zegels ('Decemberzegels') en 
zakelijke postzegels bij joh. En
schedé. Gezien de omvang van 
de Questa-productie kon een 
bezoek aan deze drukkerij ei
genlijk niet achterwege blijven. 
Dankzij de medewerking van 
PTT Post kon ik op 17 mei 2002 
een bezoek brengen aan de 
nieuwe locatie van The House of 
Questa in Byfleet, Surrey. Ik 
kreeg alle gelegenheid om het 
machinepark te bekijken en om 
technische vragen te stellen. 
Om begrijpelijke redenen - er 
werden die dag zegels gedrukt 
voor de Engelse Royal Mail -
was het niet mogelijk foto's te 
maken. 
Laten we beginnen met een kor
te terugblik op de geschiedenis 
om dan dieper in te gaan op de 
wijze waarop bij The House of 
Questa postwaarden worden 
gemaakt. Ik sluit af met een 
aparte bespiegeling die verband 
houdt met een heel recente ont
wikkeling bij de Engelse postze
geldrukkerijen. 

GESCHIEDENIS 
In het begin van de jaren '5o 
van de twintigste eeuw was er 
sprake van een ware explosie 
aan alsmaar kleurrijker uitge
voerde gelegenheias- en fran-
keerzegels. De zegels van het 
Verenigd Koninkrijk werden 
overwegend in rasterdiepdruk 
vervaardigd bij Harrison and 
Sons m High Wycombe. Deze 
drukkerij placht elk jaar grotere 
drukpersen aan te scharren. Be
halve dat Harrison zegels druk

te voor Royal Mail drukte het 
bedrijf ook veel zegels voor de 
(voormalige) Engelse koloniën 
in opdracht van de Crown 
Agents. De laatstgenoemde 
agency besteedde maar weinig 
postzegeldrukwerk aan andere 
drukkerijen uit; uitzonderingen 
waren opdrachten aan He7/o 
Courvoisier (een Zwitserse druk
kerij die in 2001 zijn deuren 
sloot) en de Nederlandse druk
ker joh. Enschedé. Enkele jaren 
daarvoor was de agency van 
Ernst Lehmann in New York de 
concurrentie aangegaan met de 
Crown Agents door landen als 
Ghana, Suriname en Togo on
der zijn hoede te nemen. Na 
1965 werd het steeds duidelijker 
dat het rasterdiepdrukprocédé 
zijn langste tijd had gehad. Het 
gebruik van de veel goedkopere 
offsetdruk nam snel toe. 

Onruststokers 
De verzamelaars werden inmid
dels door de Crown Agents en -
in nog veel sterkere mate - de 
tnter-Covernmental Philatelic 
Croup (IGPC) op eindeloze 
reeksen plaatjeszegels getrak
teerd die ten behoeve van de 
meest uitheemse (en vaak dun
bevolkte) eilandengroepen wer
den uitgegeven. Bij deze emis
sies stond geen strak geformu
leerd 'uitgiftebeleid' in de weg 
en er hoefde ook seen rekening 
te worden gehouden met gede
gen drukprocédés of strenge 
beveiligingsmaatregelen. Er 
werd gezocht naar goedkopere 
en snellere manieren om 'post
zegels' te produceren en dan 
liefst in kleine oplagen. 
Traditionele Engelse drukkerij
en zoals Harrison and Sons, De 
La Rue en Bradbury Wilkinson 
werden door deze ontwikkeling 
gedwongen om in offset in 
plaats van in diepdruk te gaan 
drukken. Maar ze waren te laat: 
het hoefde inmiddels al niet 
meer. Al in 1968 verscheen de 
eerste van een reeks Engelse 
Angry Young Printers op net to
neel die het roer wensten over 
te nemen, zij het dat dat nog 
niet meteen bij Royal Mail lukte. 
In alfabetische volgorde waren 
dit de volgende 'onruststokers': 

- Alden and Mowbray Ltd, 
Oxford 

- Format International Security 
Printers Ltd, London 

- The House ofQuesta, London 



- The Kynoch Press, Birmingham 
-John Waddington ofKirkstall 

Ltd, Leeds 
- Walsall Security Printers, 

Walsall. 
Alden and Mowbray, maar ook 
de The Kynoch Press drukten 
slechts voor een enkel eilandje 
en verdwenen vervolgens weer 
van het toneel, maar enkele an
dere drukkers bleven tot op he
den in de running. Gedurende 
korte tijd - in de periode van 
1969 tot 1971 - verscheen zelfs 
de opvolger van de beroemde 
drukkerij Perkins, Bacon & 
Petch (drukker van de eerste 
Engelse zegels) op het toneel: 
Perkins, Bacon ej Co. Ltd uit 
Londen. 

Driemanschap 
In deze roerige tijd - het was 
juni 1966 - waren drie jonge
mannen, Wally Rodgers, Ken 
McAllen and Charles Haswell, 
een drukkerij begonnen in Ber-
mondsey. Het bedrijfje beschik
te slechts overeen eenkleuren-
offsetpers van het fabrikaat Hei
delberg Kord. Maar korte tijd la
ter, in 1969, waren ze al ver
huisd naar een kantoren- en fa
briekscomplex in het centrum 
van Londen: Parkhouse Street, 
London SE5. 
Het was het drietal wel duidelijk 
dat offset de toekomst had en 
daar kregen ze ook gelijk in. De 

niet misselijke aantal van 1.500 
zegels per gebied - en dat alles 
dan gedrukt door The House of 
Questa. Het is niet verwonder
lijk dat de allereerste Heidel-
bergpers van Questa al spoedig 
het gezelschap moest dulden 
van drie andere Heidelbergers. 

Drukken voor Royal Mail 
In 1980 was er onderde clientè
le van Crown Agents en ICPC 
geen gebied meer te vinden 
waarvoor Questa nog geen ze
gel had gedrukt. Op de velran-
den van de zegels die het bedrijf 
in de loop van de tijd drukte 
treffen we gewoonlijk de namen 
The House of Questa of Questa 
Colour Security Printers Ltd aan, 
of hun bedrijfslogo. Soms staat 
op de zegels zelfde vermelding 
'Questa'. 
Wat het beeldmerk van The 
House of Questa betreft, dat 
wordt gevormd door een als 
out/;>?e-letter gezette kapitale 
'Q', die wel wat weg heeft van 
een ballon - een mooi symbool 
voor een bedrijf dat op zoek is 
(dus een soort queeste uitvoert) 
naar voortreffelijkheid, dat am
bitieus is en dat de wijde wereld 
wil veroveren. 
Getroffen als Royal Mail werd 
door de grote stakingen die be
gin 1979 in het Verenigd Ko
ninkrijk uitbraken was het zon
neklaar dat de posterijen in het 

Questa werkte (en werkt) ook voor tal van andere 
buitenlandse postadministraties; hier zien we twee 

voorbeelden. 

eerste postzegels - gedrukt in 
offset door Questa Colour Limi
ted {of The House of Questa, zo
als ze later beter bekend zou
den worden) - werden begin 
1970 uitgegeven. Het ging om 
de volgencfe emissies: 

6 februari igyo: 
Trinidad and Tobago, carna
valszegels; 
16 maart Tgjo: 
Barbuda, paaszegels; 
24 maart igyo: 
Guyana, paaszegels. 

Er volgde nu een onvoorstelba
re hoeveelheid postzegels die 
gedrukt moesten worden voor 
deze en soortgelijke 'miniatuur-
postzegellandjes'. 
Als we nagaan wat er in de pe
riode tussen 1970 en 2000 voor 
zulke gebiedjes werd vervaar
digd komen we grofweg op het 

vervolg voor de levering van 
postzegels niet meer afhanke
lijk wilden zijn van die ene druk
kerij, Harrison and Sons. 
Joh. Enschedé kreeg als proef 
de zegel van 8 p. in het type-
Machin te drukken en in januari 
1980 verschenen de eerste fran-
keerzegels met de beeltenis van 
koningin Elizabeth die in offset 
waren gedrukt door John Wad
dington ofKirkstall, respectieve
lijk The House of Questa. In 1984 
fuseerden deze twee bedrijven. 

Overname door l\^DC 
Ruim tien jaar later, begin 1996, 
kon Questa bogen op het feit 
dat het bedrijf postzegels druk
te voor i i8 verschillende gebie
den. In datzelfde jaar werd The 
House of Questa overgenomen 
door het in Canada gevestigde 
concern MDC Corporation Inc. 
Een voormalige concurrent van 

Questa, Ashton Potter uit Toron
to, had in 1979 nog - tussen alle 
andere zegels die bij Questa 
werden gedrukt door - een zegel 
mogen drukken voor Oeganda. 
Ook dit bedrijf ging - net als 
Ashton Potter \n de Verenigde 
Staten - deel uitmaken van het 
MDC-concern. 
In de nieuwe constructie achtte 
het concern het zinnig Questa's 
locatie in de binnenstad te ver
laten. Er werd voor Questa een 
geheel nieuw bedrijfspand ge
bouwd en een al even nieuw 
machinepark gekocht. Het 
nieuwe gebouw stond net bui
ten Londen, niet ver van de 
luchthaven Heathrow en in de 
buurt van de grote ringweg om 
Londen, de M25, op een indus
trieterrein in de plaats Byfleet 
(Surrey). In wat (niet geheel 
toevallig) Canada House aan 
Canada Road werd gedoopt 
ontstond in 1998 deze nieuwe 
drukkerij, die is opgebouwd 
rond drie onlangs gekochte 
drukpersen: twee Japanse Mit
subishi offsetdrukpersen en een 
ATN rasterdiepdrukpers van 
Franse makelij die 'aan de rol' 
drukt. 

Questa naar De La Rue 
Beschikkend over nieuw mate
rieel en bovendien profiterend 
van de gunstige omstandigheid 
dat Royal Mail had besloten 

voor langlopende frankeerze-
gels geen offsetdruk meer te ge
bruiken, kon Questa haar slag 
slaan. Eind 1998 verschenen de 
eerste op de ATN-machine ge
drukte zegels voor de Britse 
posterijen en eind 2000 werden 
de eerste producten voor Ne
derland in rasterdiepdruk afge
leverd. 
Maar ook elders kon The House 
of Questa in het gat springen 
dat was ontstaan door de ver
dwijning van bestaande druk
kers. Zo werden de Finse poste
rijen klant van Questa nadat de 
bankbiljettendrukkerij Seteli-
paino zijn activiteiten had ge
staakt. Ook mocht er voor 
Zwitserland worden gedrukt 
toen zowel Courvoisier a\s de 
Postwertzeichendruckerei 'm Bern 
van het toneel waren verdwe
nen. 
Op 23 september 2002 maakte 
De La Rue - 's werelds grootste 
commerciële drukker van waar
depapieren - bekend dat het The 
House of Questa van MDC had 
overgenomen, inclusief vijfen
zeventig werknemers. Verder 
liet De La Rue bij die gelegen
heid weten dat het in de bedoe
ling ligt om binnen een jaar de 
deuren te sluiten van Harrison 
and Sons, een bedrijf dat in 1997 
was overgenomen en sindsdien 
onder de naam De La Rue Secu
rity Printing'm het tussen Lon-

Het vertrouwde Questa-logo siert veel velranden, zoals bij deze Machinzegels te zien is. 
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The House of Questa is gehuisvest in Byßeet, op het industrieterrein aldaar (zie pijlen) 

den en Oxford gelegen High 
Wycombe opereert. Het resul
taat van dit besluit kan zijn dat 
circa 350 medewerkers op 
straat komen te staan. Daar
naast is het gevolg dat het druk
ken van postzegels voortaan zal 
worden geconcentreerd bij The 
House of Questa in Byfleet. 
Al met al is wel duidelijk dat 
Questa een enorme reshuffle te 
wachten staat als het om de 
productie van postzegels voor 
Royal Mail gaat. En waarschijn
lijk betekent het ook dat de on
derhandelingen overeen nieuw 
driejarig contract voor de ver
vaardiging van Nederlandse 
postzegel in een geheel nieuw 
licht komen te staan. 

DRUKKEN IN BYFLEET 
Nu de bedrijfsgeschiedenis van 
Questa vrij uitvoerig is behan
deld wordt het tijd om de vraag 
'Hoe worden de postzegels bij 
The House of Questa gedrukt?' 
te beantwoorden. 

Standaard hulptekens 
Nadat het art work is binnenge
komen kan deprepressafdeling 
van Questa zich gaan bezighou
den met de voorbereiding van 
de films ten behoeve van de off

setdruk. Voor elke te gebruiken 
drukkleur wordt een aparte film 
vervaardigd, waarop volledig 
gestandaardiseerd hulptekens 
worden aangebracht, dezelfde 
tekens die ook vaak in de ru
briek Verzamelgebied Nederland 
in dit blad worden beschreven. 
Het gaat daarbij om: 

Snijlijnen: 
op de Imker, boven, onder en 
rechterrand worden tussen de 
blokken snijlijnen geplaatst. In 
de vier hoeken van het drukvel 
gaat het steeds om twee haaks 
op elkaar staande snijlijnen. 

Paskruisen: 
In de vier hoeken van het druk
vel en ook halverwege de bo
ven en onderrand worden pas
kruisen geplaatst. 

Kleurbalken: 
Op de linkerrand van elk druk
vel worden vier verticale, tegen 
elkaar aan geplaatste balken 
aangebracht. Van links naar 
rechts gezien hebben deze bal
ken de volgende kleuren: zwart, 
magenta, geel en cyaanblauw. 
Op de ondervelrand brengt 
men op de rechterhelft een kop
staande, vierkleurige balk aan 

die van rechts naar links in in
tensiteit oploopt. Daaronder 
wordt (eveneens kopstaand) 
een reeks getallen geplaatst: 1, 
2, 3,4, 5,10,15, 20, 25, enzo
voort tot en met 100. In de balk 
links is (kopstaand) de in de 
drukkleur uitgespaarde tekst 
30o#H(7//ie aangebracht. 

Overige kenmerken: 
Op de bovenrand van het druk
vel worden van links naar rechts 
(kopstaand) de volgende ele
menten aangebracht: een bar
code {*$CHQoo482S020ooo*); 
een paskruis; een vierkleurige 
balk met de aanduiding CYMK 
(in de desbetreffende kleuren, 
waarbij 'K' voor zwart staat); 
een tekst (bijvoorbeeld Q4826 
Dutch Post 150 years of Neder
land Post step. Stampsize: 36x25, 
trims loSxT^omm. Purup 30^^ 
3969 DGB); het woord LAYED
CE en tot slot een vierkleurige 
balk in cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart. 
De aanduiding '02' in het bar
codenummer geeft aan dat het 
om definitieve platen gaat; luidt 

om een uiterst fijn offsetraster 
te gebruiken. Het door het be
drijf gehanteerde procédé 
Questa noemt het Superlitho ■ 
overstijgt qua fijnheid de in de 
grafische wereld gebruikelijke 
300 lijnen per incT) (raster 120) 
ruimschoots. Waarden die tus
sen de 500 en 1000 lijnen per 
inch liggen zijn mogelijk. Bij 
een zo hoge resolutie is een 
goede beheersing van de dot 
gain natuurlijk heel belangrijk. 
Superlitho werd in ^ 997 voor het 
eerst gebruikt, toen de blokken 
voor de internationale postze
geltentoonstelling in Hongkong 
werden vervaardigd. Ook voor 
de souvenirboekjes van Zuid
Afrika [Cultural Experience, Wa
tervogels) werd het toegepast; 
het waren voor ZuidAfrika de 
eerste zegels die sinds 1927 
'buiten de deur' werden ver
vaardigd. Pas begin 1998 ver
schenen er zegels van het Ver
enigd Koninkrijk die met behulp 
van het Super//thoprocédé wa
ren vervaardigd: de emissies 
'Bedreigde planten en dieren' 
en 'Vuurtorens'. 

^*^ 
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Dotgain in beeld gebracht, het gebied buiten de kern van de punten is een soort ongewenste 
'uitloop', waarmee bij het drukken rekening dient te worden gehouden. 

Een gkleuren rasterdiepdrukpers van het franse fabrikaat Applications Techniques Nouvelles 

de code '01' dan gaat het om 
een proef De aanduiding 
'4826' in de tekst tussen de 
vierkleurige balk en het woord 
LAYEDCE geeft het interne or
dernummer van Questa weer. 
En Purup m diezelfde tekst ver
wijst naar PurupEskofot, een 
Deens bedrijf dat prepressma
terialen levert. 
'DG' in 'DGB' heeft betrekking 
op dot gain ofwel op de toena
me van de pregnantie van het 
puntraster. Een puntrasterdat 
op een beeldscherm vrij veel 
'wit' laat zien  laten we zeggen 
50 procent  valt op de druKpers 
anders uit. Doordat de puntjes 
met inkt op papier uitvloeien 
kan dit het 'wit' wel tot 30 pro
cent laten teruglopen; de dot 
gain is dan 20 procent (van 50 
naar 70 procent rasterdekking). 
BIJ een percentage van 85 pro
cent of meer loopt het vlak ge
heel vol. 

Superlithoprocédé 
Sinds 1996 is Questa in staat 

PTT Post/TPGPost heeft kenne
lijk nog geen aanleiding gevon
den om Superlitho ook voor Ne
derlandse zegels in te laten zet
ten. Dat kunnen we zien aan de 
velrandbedrukking van de bij 
Questa gedrukte Nederlandse 
zegels, die de tekst 3oo#Hiline 
vermelden, hetgeen duidt op 
een 'conventioneel' raster van 
120 lijnen per centimeter. 

Offsetdruk 
Voor offsetdruk heeft Questa de 
beschikking over twee in 1996 
aangeschafte Japanse Mitsubi
shi 6kleurenpersen, die bij de 
uitgang van de persen zijn uit
gebreid met een coating of ver
niseenheid. De maximale vel
grootte die op deze persen kan 
worden verwerkt is B2 (50.0 bij 
70.7 centimeter). Voor de in 
een wat later stadium aan te 
brengen fosforbalken staat een 
'oudgediende' gereed: de Hei
delberg offsetpers die twee 
'kleuren' kan aanbrengen op 
drukvellen met een maximum



formaat van 48 bij 56 centime
ter. Voor het aanbrengen van 
een volgnummer perToketvel -
of een andere nummering - is 
een Atlantic Zeisser ATM 7280 
beschikbaar. 
Voordat de drukvellen worden 
schoongesneden worden ze in 
kleine stapeltjes (vijf vellen te
gelijk) ingevoerd op één van de 
vier Bickel-perforeermachines. 
Questa kan bij deze machines 

Winkel in het plaatsje Byßeet.. .een ahernief 
'House of Questa"^... 

een keuze maken uit zo'n 200 
verschillende 'kammen'. Con
tractueel heeft Questa zich de 
vrijheid voorbehouden om ze
gelformaat en kamperforaat zo 
goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. De 'kammen' zijn 
namelijk te duur (ze kosten 
zo'n tienduizend euro per stuk) 
om ze voor elke zegelafmeting 
die een opdrachtgever maar 
bedenkt apart te laten maken. 

Rasterdiepdruk 
Zegels die in rasterdiepdruk 
moeten worden uitgevoerd kun
nen worden gedrukt op de nieu
we negenkleuren rasterdiep-
drukpers van ATN, die met druk 
aan de rol werkt. De Franse fa
brikant van de pers (ATN staat 
voor Applications Techniques 
Nou^/elles) is gespecialiseerd in 
betrekkelijk kleinschalige druk
persen, die vooral in de verpak-
kingsindustrie (zoals bij sigaret-
tenfabrikanten) worden ingezet. 
Behalve de rasterdiepdrukpers 
leverde ATN ook een veelheid 
aan afwerkingsapparatuur aan 
Questa. Daardoor is Questa -
net als haar concurrent in Wal
sall - in staat is om geïntegreer
de hangboekjes in alle maten te 
leveren, iets wat Questa overi
gens al voor Finland doet. Deze 
relatieve kleinschaligheid en het 
kiezen voor 'modulair' werken 
is iets waaraan geen zegeldruk
kerij tegenwoordig meer ont
komt. 
Net als bij Walsall vervaardigt 
ook Questa de cilinders voor de 
rasterdiepdrukpers niet in eigen 
huis; dat wordt uitbesteed bij 
een gespecialiseerd bedrijf 
Technograv in Anglesey. 
De perforatie kan worden aan

gebracht met een aan de pers 
gekoppelde APS-scheerperfora-
tor van Zweedse makelij, maar 
desgewenst kan ook een 'slit'-
of'die-cut'-module op de pers 
(of op een van de afwerkings
machines van ATN) worden 
aangebracht. Op de ATN-druk-
pers zit ook een Jaime 100 
;Vi/gef-eenheid die het mogelijk 
maakt de vellen te nummeren. 
De ATN ßoo/cmo/cerkan alle 
handelingen verrichten die no
dig zijn voor het maken van 
(geïntegreerde) boekjes en 
hangboekjes: 'slitten', het aan
brengen van een 'vouwril', het 
vouwen zelf het weghalen van 
overtollig papier (de 'matrix'), 
het stapelen in sets van bijvoor
beeld 25 stuks, het verpakteen 
en het aanbrengen van een pro
duct-barcode op de verpakking 
en eventuele andere tekst. 
Het papier dat voor de zegelfa-
bricage wordt gebruikt - ooit 
kwam het van Harrison (S_Sons -
wordt de laatste jaren meestal 
geleverd door Tullis Russell 
(voorheen Coated Papers Ltd). 

TOT BESLUIT 
Zoals ik al eens eerder schreef 
is het effect van de 'globalise
ring' op de wijze waarop en 

plaats waar zegels worden ge
drukt bijzonder groot. Het zal 
traditioneel ingestelde verza
melaars waarschijnlijk moeite 
kosten om daaraan te wennen. 
Aan de andere kant is het vast
leggen van de moderne ge-
scniedenis van het postzegelfa
bricageproces uiterst boeiend. 
Het kan nieuwe verzamelaars 
ertoe aanzetten om hun verza
meling niet meer simpelweg 
naar land op te zetten, maar bij
voorbeeld naar drukkerij. 
Omstreeks 1966 vroeg de be
kende Nederlandse filatelist Jan 
Dekker mij of ik een begin zou 
willen maken met de samen
stelling van een artikel over de 
activiteiten van Joh. Enschedé 
abroad; dit met het oog op het 
speciale nummer dat 'Philate
lie' (toen nog met 'Ph') zou wij
den aan de internationale post
zegeltentoonstelling Amphilex 
67. Dat artikel is er weliswaar 
nooit gekomen, maar dat heeft 
niet kunnen verhinderen dat ik 
sindsdien het verzamelen en 
het bestuderen van postzegels 
die naar drukkerijen en druK-
technieken gegroepeerd zijn 
met toegenomen ijver ter hand 
heb genomen. 
TPGPost ben ik dankbaar voor 

het feit dat het bedrijf me de 
mogelijkheid heeft willen ver
schaffen om die buitenlandse 
drukkerijen te bezoeken die ze
gels en postwaarden voor Ne
derland drukken. In dit verband 
wil ik in het bijzonder de heer F. 
Sieben van TPGPost bedanken, 
die ervoor zorgde dat ik de per
soonlijke introducties kreeg die 
bovenstaand artikel (en OOK an
dere, eerder in dit blad ge
plaatste bijdragen) mogelijk 
maakten. 
Verder wil ik mijn erkentelijk
heid uitspreken voor de warme 
ontvangst die ik kreeg van de 
staf van The House of Questa 
(de heren Graham Searie en Pe
ter Evans) toen ik op bezoek 
kwam om in hun drukkerij in 
Byfleet (Surrey) de informatie te 
vergaren die tot dit artikel heeft 
geleid. 

Literatuur: 
25 Q - The House of Questa - The First 
Tuienty Fiue Years; 
Doug Myall, The Complete Deegam 
Machiti Handbook; 
Doug Myall, Quest(a)/or excellence; 
'British Philatelic Bulletin', okto
ber iggS. 

In de loop van de tijd ven/aardigde Questa diverse 'proeven van bekwaamheid', hier een greep uit de beschikbare 'monstervelletjes' 
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JOURNALISTEN 
OP POSTZEGELS [1] 
Naar aanleiding van het 
artikel over journalisten 
op postzegels in Filatelie 
van november 2002 (Ame
rikaans voorbeeld nofl met 
doorTPGPost^euol^d) geef 
ik graag de volgende sug
gesties voor een Neder
landse emissie 'Journa
listen op postzegels': Si
mon Carmiggelt, Nico 
Scheepmaker, Ad van 
Emmenes, Han Hollan
der en Theo Koomen. 

ROB DIJKSMAN 

JOURNALISTEN 
OP POSTZEGELS [2] 
Ik zou de suggestie wil
len doen om de heer 
Hendrik Algra, die jaren
lang hoofdredacteur was 
van het Fnesch Dagblad (en 
daarnaast Tweede-Ka-
merlid voor de ARP was) 
voor te dragen voor een 
postzegel. 

H SIMONIDES, IJLST 

JOURNALISTEN 
OP POSTZEGELS [3] 
Het artikel Amerikaans 
uoorbeeld niet door TPGPost 
^euol̂ d ('Filatelie' van no
vember 2002, pagina 
882) zou bij uw lezers de 
vraag kunnen oproepen 
of levende Nederlanders 
die met een postzegel be
dacht zijn die zegels ook 
voor hun eigen post ge
bruiken. Freek de Jonge 
in ieder geval wel: op een 
jlyer die zijn nieuwjaars
conference (die toen nog 
De Bedreî in^ heette) aan
kondigde. Freek is alleen 
wat slordig geweest, 
want de frankering klopt 
niet... 

P. VERMEULEN, AMSTERDAM 
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HOE SCHERP IS 
DE CONTROLE? 
Poststukken met onjuiste 
of onvoldoende franke
ringen werden in het ver
leden door PTTPost voor
zien van een kaart om de 
ontvanger in staat te stel
len een bedrag bij te beta
len. Ik heb gehoord dat 
de controle op de franke
ring tegenwoordig ge
heel achterwege wordt 
gelaten. Om de proef op 
de som te nemen heb ik 
een oude briefkaart aan 
een relatie van mij gezon
den en daarop ook nog 
postzegels uit 1941 ge
plakt. De kaart kwam 
probleemloos door de 
controle. 

lAN G. RIDT, DOESBURG 

AFGRIJSELIJKE 
STEMPELS 
Met veel plezier heb ik ja
renlang de nieuwe post
zegels van de CollectClub 
ontvangen. Bij een recent 
ontvangen zending zag 
ik dat de zegels zó slecht 
zijn gestempeld dat een 
rechtgeaarde filatelist ze 
wel met afgrijzen moet 
bekijken. De stempels 
zijn vet en bedekken zo'n 

tachtig procent van de ze
gel; de beeldenaar is he
lemaal bedekt en in een 
aantal gevallen is de 
waarde onleesbaar. 

Toen ik de CollectClub 
hierover telefonisch be
naderde vertelde men mij 
dat de dienst de zegels 
gestempeld en al uit En
geland ontvangt. De Col
lectClub kan daardoor 
geen invloed uitoefenen 
op de kwaliteitvan de 
stempeling. 
Ik heb nu besloten - met 
spijt - dat ik mijn abon
nement op de gestempel
de zegels moet omzetten 
in een abonnement op 
postfrisse zegels. 

R WILLEMSE, BLARICUM 

' IN DE WOLKEN': 
MAGER EN VET [1] 
Bij de zegel van €0.39 in 
het type 'in de wolken' 
(onder) komen volgens 
mij twee typen voor: een 

'magere druk' en een 
'vette druk'. De verschil
len hebben betrekking op 
de zwarte drukgang en 
zijn onder meer te zien 
bij het euroteken, zoals 
uit bijgesloten zegels 
duidelijk blijkt. 

F R. VAN DEN AKKER 
WADDINXVEEN 

' IN DE WOLKEN': 
MAGER EN VET [2] 
Bij het uitzoeken van 
postzegels ontdekte ik 
dat er van de zegel met 
NVPH-nummer 2061 uit 
2002 (waarde van €0.39) 
twee typen bestaan. Het 
gaat vooral om het cijfer 
nul dat voor de komma 
van 0.39 staat. 
Type I heeft een open 'o' 
en type II een vrijwel 
dichte (dichtgelopen) 'o'. 
Type II is volgens mij het 
type dat het meest voor
komt; bij een partijtje van 
45 zegels kwam ik tien
maal type I en 35 maal 
type II tegen. 
Bij zegel nummer 1989 
uit 2001 (dubbele waar
deaanduiding) komt dit 
verschil niet voor. Van de 
95 zegels die ik in mijn 
bezit heb, hebben alle 

exemplaren de open 'o'. 
C C.R.A. HENGEVELD 

ALPHEN AAN DEN RIJN 

EXTRA BREDE 
ZAKELIJKE ZEGEL 
Onlangs kreeg ik post; 
ook nu weer waren er zo
genoemde 'zakelijke 
postzegels' gebruikt om 
de envelop te frankeren. 
Ik stond al op het punt 
om de zegels uit te knip
pen, af te weken en op te 
bergen toen me iets op
viel. Doordat er twee ze
gels onder elkaar waren 
geplakt was het duidelijk 
dat de twee exemplaren 
op de envelop niet even 
breed waren. De boven
ste zegel was een flink 
stuk breder dan de on
derste: die bleek maar 
liefst drie tanden meer te 
hebben dan de zegel er
onder! 
Nu vraag ik me af of dit 
een toevalligheidje is, of 
dat er van de bewuste za
kelijke postzegel mis
schien twee typen ver
krijgbaar zijn. Mochten 
er lezers zijn die ook zo'n 
afwijking hebben dan 
hoor ik dat graag. 

M. GERARDS, DOMBURG 
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LEUK VOOR EEN 
VERZAMELING! 
Ik stuur u een filatelisti-
sche frankering die op 
een wel heel speciale ma
nier door een besteller 
van TPGPost 'ontwaard' 
werd. Leuk voor een ver
zameling! 

H W. GELUK, HILVERSUM 
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Wat wii u bieden: 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
^ Indien gewenst contante betaling. 
* Desgewenst bezoek aan huis! 
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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 
 vraardeberging tot €45.000 
 indicatie waardeberging € 5.000 
 klasse SAFE l i l , slot VdS klasse II 
 sicherheitstufe B volgens VDAAA 
 kleur licht grijs RAL 9002 

Certificaat 
klasse SAFE III 

O 

auer kluisslot 
'VdS klasse i l 

3 verstelbare 12 massieve schoten 
legborden 

Geheel 
dubbelwandig Deuren 180 graden 

te openen 

Normaal € 1499 

Nu voor 

€1299 
* ^ * « . 

v«È 

Inkl. BTW en gratis thuis bezorgd 

NUNTEfl 
Kelvinstraat 19 
7575 AS Oidenzaal 
Tel : 0541522315 / 0651828094 
Fax:0541522190 
Homepage : ynAnA .̂kiuis.com 59 
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Aland 
Twee boekjes in 2003 
Het twaalfde boekje van 
Aland (in 1988 verscheen 
nummer één) komt uit op 
28 maart. Het wordt een 
bijzonder boekje volgens 
het persbericht, want op 
de acht langwerpige ze
gels staan landschaps
schilderingen van Aland 
afgebeeld, vervaardigd 
door Elin Danielson-
Gambogi. De oplage zal 
250.000 stuks bedragen. 
Vervolgens wordt op 6 
juni het eeuwfeest ge
vierd van het museum
schip Pommern met de uit
gifte van een zegel waar
op een olieverfschilderij 
staat afgebeeld met het 
schip in een storm op 
volle zee. De zegel is ver
krijgbaar in een boekje 
met acht zelfklevende ze
gels. 

China 
Nummer 23^ 
Het op 24 oktober in Chi
na verschenen boekje 
met het 'Sprookje van 
Tong yung' heeft num
mer 23-2002 gekregen. 
Dat is wat vreemd, want 
het laatst verschenen 
exemplaar (eind 2001) 
was nummer 21. Het lijkt 
erop dat iemand even 
niet heeft opgelet. 
Het boekje heeft als in
houd vijf minivelletjes 
met steeds één zegel van 
80 y. 

Duitsland 
Van 56 naar 55 cent 
Die Duitsers boffen 
maar: het posttarief voor 
een briefis op i januari 
met I cent verlaagd en 
bedraagt nu 55 c. Het ta
riefvoor een postkaart 
daalde overigens van 51 
naar 45 c. 
Er waren dus nieuwe per
manente waarden nodig; 
ze verschenen op 27 de
cember 2002. Daarbij 

" was ook een postzegel-
= boekje met twaalf zelf-
2̂  klevende zegels: viermaal 
== 45 c. (pakhuis Tönnin-
S ger) en achtmaal 55 c. 
% (oude opera Frankfurt). 
'2 De prijs van het boekje is 
^ dus €6.20. 

Beide zegels verschenen 
op 27 december in vellen, 
rollen en het hier ge
noemde boekje. 

Faeröer 
Vd^atunnilin 
De postdienst van de Fa
eröer komt op 24 februari 
met een postzegelboekje 
waarin op twee verschil
lende zegels foto's te 
zien zijn van het werk aan 
de tunnel tussen de eilan
den Streymoy en Vagoy. 
Het boekje bevat vijf 
stuks van beide zegels, 
die elk een waarde van 
5 k. hebben. 

Ierland 
Kerstboekje met e'e'n gratis ze-
ge\ 
De Ierse post was zo aar
dig om in het kerstboekje 
van 7 november vieren
twintig zegels van 41 c. te 
doen en er maar drieën
twintig te berekenen. De 
prijs van zo'n boekje was 
dus €9.43. 

Korea (Noord) 
Rode Kruis/Rode Halve 
Maan 
Op 20 september 2002 
gaf de Noord-Koreaanse 
post een postzegelboekje 
uit met als thema 'Dag 

Facroer- beelden van de uaste uerbindin̂  in ujordin̂  tussen tuiee eilanden 

Groot-Brittannië 
Bijna 60 procent zelfklevend 
In 2001 was 59.3 procent 
van alle in Groot-Brittan
nië verkochte zegels zelf
klevend. De verdeling was: 
boekjes 30.6 procent, vel
len 15.9 procent en kerst
zegels 12.8 procent. Dit 
jaar wordt alles op een rij
tje gezet en beslist men of 
alles zelfklevend moet 
worden. De uitkomst is 
overigens nog geenszins 
zeker, want productiekos
ten en zegelkwaliteit vor
men daarbij belangrijke 
factoren. 

Tuiec r̂ootformaatbockjes in 
2003 
Er verschijnen in Groot-
Brittannié dit jaar twee 
Prestige Booklets: op 25 fe
bruari een boekje 'Medi
sche Wetenschap' en op 
2 juni het boekje 'Verjaar
dag kroning koningin 
Elizabeth II'. 

Hongkong 
Oplagecijfers 
Hong Kong Post deelde de 
oplagecijfers mee van 
twee in 2001 verschenen 
grootformaatboekjes: 
van het CLP-boekje wer
den er 30.212 gedrukt en 
van het boekje '160 jaar 
post' 27.527. 

van het Rode Kruis en de 
Rode Halve Maan'. Die 
dag valt overigens op 8 
mei, de geboortedag van 
Henri Dunant, zodat de 
dag van uitgifte wat 
vreemd aandoet. 
Het boekje bevat zegels 
van 3 w. (families van 
noord en zuid ontmoeten 
elkaar), 12 w. (eerste 
hulp), 150 w. (hulp bij 
overstromingen in 1984) 
plus een souvenirvelletje 
van 80 w. (strijd tegen 
Aids). 

kat (3 w.), de Phungsan 
hond (12 w.), de witte kat 
(100 w.) en de zwart-wit-
te kat (150 w.). Het infor
matieblaadje van de post 
bevat overigens de merk
waardige opmerking dat 
deze laatste kat een bas
taardhond is. 

Mineralen 
In Noord-Korea veel 
voorkomende mineralen 
staan afgebeeld op de ze
gels in een boekje van 25 
oktober. Het gaat daarbij 
om pyriet (3 w.), magne-
tiet (12 w.), calciet 
(130 w.) en en galeneniet 
(150 w.), of, om wat dich
ter bij huis te blijven: 
zwavelkies, magneetij-
zersteen, kalkspaat en 
loodglans. 
Alle drie de boekjes zijn 
gedrukt in een oplage van 
2.000 stuks. Daarnaast 
zijn er ook nog eens vijf
honderd exemplaren met 
een ongeperforeerde in
houd aan de man ge
bracht. 

Nieuw-Zeeland 
The Lord o/the Rings [2] 
Nieuw-Zeeland heeft ook 

Alle zes de zegels 2ijn ook in het 
boekje te vinden 

Het Rodc-Kruisboekje uan Noord-Korea. 

Hond o/kat.' 
Op 20 oktober 2002 volg
de een boekje met zegels 
waarop katten en honden 
voorkomen: de Siamese 

de verfilming van het 
tweede deel van Tolkiens 
The Lord ojthe Rings aan
gegrepen om met een se
rie postzegels plus een 

boekje op de proppen te 
komen. Op 4 december 
werd The Tivo Toivers 
geëerd met een uitgifte 
van zes zegels, een mi
niatuurvelletje en een 
boekje. Op de zegels gaat 
de strijd om het bezit van 
de ring voort. Het is niet 
ondenkbaar dat er nog 
een vervolg komt. 
Het boekje bevat tien 
zelfklevende zegels: vier
maal 40 c , tweemaal 
90 c. en éénmaal de ove
rige waarden 80 c , 
$1.30, $1.50 en $2.-. In 
totaal $ 9.-. 

Noorwegen 
Kerstboekje 
Het kerstboekje van Noor-



wegen verscheen op 20 no
vember 2002 en bevatte 
acht postzegels van 4.40 k. 
met kerstversieringen. 

Rozen 
Op 10 februari verschijnt 
voor de tweede maal een 
boekje met afbeeldingen 
van rozen die in Noorwe
gen voorkomen. Of ze 
net als de vorige keer ook 
een geurtje verspreiden is 
me op dit moment niet 
bekend, wel dat de in
houd bestaat uit vier ze
gels van 5.50k. 

Verder ditjaar 
Op 22 mei komen er twee 
Noorse boekjes met 
sprookjesfiguren uit 
(viermaal 5.50 en vier
maal 9.- k.) en op 20 no
vember verschijnt het tra
ditionele kerstboekje. 

Slovenië 
Kerst en Nieuwjaar 
Op 15 november 2002 
kwam Slovenië met twee 
kerst- en nieuwjaars
boekjes: het ene met tien 
'B'-zegels (waarde 36 s., 
oplage 250.000 stuks), 
het andere met zesmaal 
'B' en zesmaal 'D' (waar
de 107 s., oplage 100.000 
exemplaren). 

Taiwan 
Jaar van deceit 
Taiwan is er gewoonlijk 
snel bij: al op 2 december 
2002 verschenen de 
zegels ter gelegenheid 
van het Chinees nieuw
jaar. En dat terwijl dat 
nieuwe jaar - dit keer is 
dat het jaar van de geit -
pas op I februari van 
start gaat. 
Eén van de twee zegels, 
die van $ 3.50, is ook in 
een boekje van twaalf 
stuks verkrijgbaar. 

FRANCOBOLLI DELLA CtTTA DB. VATICANO 

FMISSIONE 
VIAGGI Dl SUA SANTirA GIOVANNI PAOLO H NEL HONDO 

Het eerste posfzeflelboekjc van Vaticaanstad. 

hannes Paulus II (1980)'. 
Het tweede boekje, uit 
1985, heeft hetzelfde the
ma. Nu zijn het de reizen 

€0.62, is ook weer in een 
boekje verkrijgbaar. Dat 
boekje bevat vier van deze 

Kafije van het nieuiujaarsboekje van Taiwan 

Vaticaan 
Reizen uan de paus 
De reislustige paus Jo
hannes Paulus II heeft al 
voor de nodige postzege
luitgiften van Vaticaan
stad gezorgd, ook in 
boekjes. Het allereerste 
boekje van dit gebied, ver
schenen in 1982, bevatte 
zegels uit de serie 'We
reldreizen van paus Jo-

uit de periode 1981-1982. 
Latere boekjes besteed
den onder meer aandacht 
aan de Sixtijnse kapel, de 
voertuigen van de paus 
en Wereldjeugddag. 
Op 21 november 2002 
verscheen boekje num
mer 10. De reizen uit het 
jaar 2001 staan centraal 
op deze drie zegels. Eén 
zegel ervan, die van 

Boekje nummer 10 van Vaticaan
stad 

zegels. De oplage ervan 
bedraagt 120.000 stuks. 

Verenigde Staten 
Mary Stevenson Cassatt 
De Amerikaanse schilde
res en grafisch kunstena
res Mary Cassatt wordt 
op 22 mei geëerd met vier 
postzegels waarop schil
derijen van haar staan af
gebeeld. Zij leefde van 

1845 tot 1926 en sloot 
zich al vroeg aan bij de 
impressionisten. Ze 
schilderde vooral moe
ders met kinderen, por
tretten en figuren in inte
rieur en onderging sterke 
invloed van Edgar Degas. 
De vier zegels zullen ook 
verkrijgbaar zijn in een 
vouwboekje van twintig
maal 37 c. 
De uitgiftedatum, 22 
mei, is overigens ook 
haar geboortedag. 

Old Glory 
Vermoedelijk op 14 juni 
volgt een boekje met twee 
velletjes van tien 37-
centszegels met een af
beelding van de Ameri
kaanse vlag, de Old Glory. 
Het zal dan een grootfor
maatboekje worden met 
veel tekst en illustraties. 

Muziek met de feestdagen 
De Amerikaanse kerst
en nieuwjaarszegels van 
15 oktober 2002 beelden 
gestileerde rendieren en 
kerstmannen met mu
ziekinstrumenten af De 
zegels waren ook in 
boekjes verkrijgbaar: een 
vouwboekje en een auto
maatboekje, beide met 
twintig zegels van 37 c. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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'OP M'N ACHTSTE GING DE HELE 
OMZET NAAR DE PATATKRAAM' 

Gesprek met Martijn Bulterman^ postzege\har\de\aar en filatelist 

In veel wereldsteden vindt de fi
latelist een walhalla van postze-
gelwinkels in slechts een enkele 
straat. Onder andere de Parijse 
Rue Drouot, het Londense 
Strand en Nassau Street in New 
York zijn of waren voor vele ge
neraties van verzamelaars een 
belangrijke trekpleister. Op de 
Nieuwezijds Voorburgwal vin
den we sinds jaar en dag de 
speerpunt van de Amsterdamse 
postzegelhandel. Terwijl de 
nerfst de hoofdstad in een 
grauwsluier hult en het winkel-

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 

Martijn Bulterman ziet zichzelf niet als een soort 

Dagobert Duck, een getekende held voor wie hij als 

stripfiguur nog wel enig respect kan opbrengen, maar 

wiens exorbitante gedrag - zwemmen in het geld, of 

desnoods in postzegels - hij maar liever niet kopieert. 

Paul van Beek sprak met deze jonge en enthousiaste 

postzegelhandelaar, die er geen enkele behoefte aan 

heeft zijn heao-diplomo uit de kast te holen. 

'Ik legde me steeds meer toe op het verhandelen von poststukken ' 

publiek in groten getale door de 
nabij gelegen Kalverstraat 
schuifelt, praten we met Martijn 
Bulterman, die hier op nummer 
302 zijn winkel drijft. Hij is met 
zijn vierendertig jaar de jongste 
van het Bulterman-trio, dat in 
de filatelie zijn brood en sporen 
placht te verdienen. Vader Paul 
is een bekend verzamelaar en 
was jarenlang directeur en 
mede-eigenaar van de Neder-
landsche Postzegelveiling. Een 
aantal iaren geleden nam Bas, 
de ouaere broer van Martijn, de 

fakkel van senior over. In huize 
Bulterman werd de filatelie met 
de paplepel ingegoten en beide 
broers bleken al op jonge leef
tijd bevattelijk voor het enthou
siasme van hun vader... 

PENDEIDIENST 
Het staat Martijn Bulterman 
nog helder voor de geest: 'Ik be
gon met verzamelen toen ik een 
jaar of vijf was. Postzegels met 
de afbeeldingen van vissen had
den mijn speciale interesse. 
Een paar jaar later, ik was zeven 

of acht, begon ik ook te hande
len. Mijn moeder bracht Bas en 
mij iedere zaterdag om tien uur 
van onze woonplaats Blaricum 

naar de Amsterdamse postze-
gelmarkt en haalde ons om een 
uur of drie weer op. Het dringt 
nu pas goed tot me door dat zij 
iedere week zo'n twee uur in de 
auto zat om ons in de gelegen
heid te stellen om voor een paar 
gulden postzegels te verkopen. 
Meestal ging de volledige om
zet op aan een patatje, maar ik 
vond het geweldig! In de loop 
van de jaren groeide de omzet 
gestaag. Bovendien verkocht ik 
regelmatig wat restanten van 
mijn vader. De commissie die 
ik van hem kreeg vormde een 
leuke aanvulling op mijn zak
geld. Van het geld dat ik met 
handelen overhield bouwde ik 
een leuke collectie van het the
ma vervoersmiddelen en stem
peltjes van Nederland op.' 
Weer een paar jaar later kon het 
wekelijkse patatje zijn liquidi
teitspositie niet meer aan het 
wankelen brengen en wandelde 
Martijn rustig met een paar dui
zend gulden op zak over de 
markt, voor het geval hij iets 
leuks kon kopen. Met zijn bud
get groeide het aantal verzamel-
gebieden. Hij had inmiddels 
een uitgebreide collectie Ver
enigde Staten aangelegd met 
als specialisatie de Columbus-
serie en post (koets) stukken van 
Wells Fargo, inclusief de koe
riersdienst Pony Express. Naast 
het verzamelen, dat hem veel 
genoegen verschafte, wist hij al 
snel dat hij ook in de postzegel
wereld wilde werken: 'Ik voelde 
gewoon dat ik in een normale 
baan, onder een baas, niet goed 
zou functioneren. Als postze
gelhandelaar zou ik mijn vrij
heid hebben en zelf alle besliss
ingen kunnen nemen - dat 
sprak mij aan. Bovendien gaf 
het bezig zijn met kopen en ver
kopen mij een enorme voldoe
ning.' 

GROEIENDE ACTIVITEITEN 
De zaken bleven zich voorspoe
dig ontwikkelen. Voordat Mar
tijn achttien werd had hij al een 
samenwerkingsverband met 
postzegelhandelaar Hans 
Meijer, die een deel huurde van 
het nu niet meer bestaande 
Postzegelcentrum, dat ook was 
gevestigd aan de Nieuwezijds. 
Bulterman vertelt: 'Ik legde me 
steeds meer toe op het verhan
delen van poststukken, terwijl 



Meijer voornamelijk postzegels 
verkocht. Onze activiteiten vul
den elkaar aan. Mijn voorraad 
brieven stond op commissieba
sis in zijn winkel. Alleen op za
terdag hielp ik hem mee met de 
verkoop, de rest van de week 
zat ik op school. Mijn vader had 
altijd gezegd: "Het is allemaal 
leuk en aardig die postzegels, 
maar je moet wel zorgen dat je 
een goede opleiding achter de 
hand hebt." Wonderwel is het 
leren en studeren altijd goed 
gegaan en doorliep ik zonder te 
doubleren achtereenvolgens 
mavo, meao en heao.' In 1997 
kreeg hij de kans van zijn leven. 
Er was tegen redelijke condities 
een pand te huur op de hoek 
van de Nieuwezijds en de Ros
marijnsteeg. Bulterman verliet 
het Postzegelcentrum en zette 
een paar honderd meter verder
op zijn activiteiten geheel zelf
standig voort. Op de begane 
grond bevindt zich de winkel en 
op de eerste etage het kantoor. 
Een videocamera observeert ge
durende de hele dag de situatie 
in de winkel en legt deze vast 
op banden, die twee weken wor
den bewaard. Ze worden ge
bruikt voor het oplossen van 
eventuele diefstallen en voor in
strueren van het personeel. Op 
de tweede etage, die wordt be
nut als opslagruimte, bevond 
zich een bad dat er nogal lelijk 
uitzag. Om een wat gezelliger 
aanblik te creëren gooide Bul
terman er af en toe wat overtol
lig materiaal in. Deze grap is be
hoorlijk uit de hand gelopen, 
want inmiddels is de kuip tot 
aan de rand gevuld met enkele 
honderdduizenden postzegels. 
Voor Dagobert Duck heeft hij 
alleen respect als stripfiguur en 
ter voorkoming van verkeerde 
associaties wil hij zich liever 
niet in het bad te laten fotogra
feren. Bij wijze van compromis 
neemt hij plaats op de rand. 

FILATOERISTEN 
Ondanks parkeerproblemen en 
woon-werkfiles heeft hij er nooit 
serieus over gedacht om Am
sterdam te verlaten: 'Ik houd 
van deze stad en vind dit een 
van de mooiste punten. Daar
naast maakt de enorme toeloop 
van toeristen het drijven van 
een winkel op deze plek tot een 
plezierig avontuur, met als bij
komend voordeel dat de omzet 
gelijkmatig over het jaar wordt 
verdeeld. Als gedurende de zo
mer de meeste postzegelhan
delaren een rustige tija hebben 
omdat al hun klanten met va
kantie gaan, hebben wij het 
juist extra druk door al die va
kantiegangers uit andere lan
den. Met die buitenlandse klan
ten, onder wie ook zakenmen
sen, ontstaat soms toch een 
leuk contact, ook al zie je ze 
maar eens in de twee jaar.' Mar-
tijn Bulterman bouwt het liefst 
een langdurige band met zijn 

'In de zomer hebben wtj het juist extra druk door al die vakantiegangers ' 

klanten op: 'Ik probeer te zor
gen voor een wekelijkse aan
voer van nieuw materiaal en ik 
zal er altijd voor waken om een 
té hoge prijs te vragen. Op za
terdagmorgen staan hier vaak 
mensen op de stoep te wach
ten, totdat de winkel open gaat. 
Voor mij is dat een teken, dat ik 
op de goede weg ben. Omdat ik 
aan de andere kant redelijke in
koopprijzen betaal wordt mij 
vrij veel aangeboden. Als ie
mand in de winkel komt om 
een stapeltje brieven te verko
pen, dat volgens mij een in
koopwaarde van duizend euro 
vertegenwoordigt, dan bied ik 
dat ook. Ik zou gewoon een 
rood hoofd krijgen als ik een la
ger bod zou doen. Eerlijkheid 
staat bij mij hoog in het vaan
del; ik probeer daar mijn han
delsmerk van te maken.' Heeft 
hij voor het beoefenen van de 
postzegelhandel ook nadelige 
eigenschappen? 'Ja, ik ben nog
al verlegen. Dat speelde me 
vooral vroeger parten. Ik durfte 
beweren dat ik een goede ken
nis heb op het gebied van post
stukken, maar ik had mijn leef
tijd tegen als het ging om ac
ceptatie door de gevestigde 
orde. Dan werd ik behandeld 
als een snotneus en vond ik niet 
de woorden om me goed te ver
dedigen. Af en toe heb ik er nog 
last van, bijvoorbeeld als er een 
klant in de winkel is, die het ge
woon verdient om op zijn num
mer te worden gezet.' 

BESTUURSFUNCTIE 
Het soort situaties dat Martijn 
Bulterman beschrijft wordt 

waarschijnlijk met uitsterven 
bedreigd. Langzamerhand kan 
de wereld van de filatelie niet 
meer om de jonge handelaar 
heen. Sinds enkele jaren is hij 
commissaris in het bestuur van 
de Nederlandse Vereniging van 
Postzegelhandelaren: 'Het kost 
me wel de nodige tijd, maar ik 
leer erg veel in deze functie. Als 
lid van de commerciële com
missie bedenk ik samen met 
Theo Peters en Mike van Mast-
rigt acties voor de winkeliers. 
Bovendien beheert onze com
missie een algemeen potje om 
uitgaven te doen voor de pro
motie van de filatelie.' Heeft 
Martijn Bulterman in navolging 
van zijn vader al publicaties op 
zijn naam staan? 'Ja, op be
scheiden basis. Sinds 1997 ben 

ik als redacteur betrokken bij de 
postwaardestukkencatalogus 
van de Haagse postzegelhande
laar Ten Geuzendam. Aan het 
eind van zijn leven vertelde Ten 
Geuzendam dat hij graag wilde 
dat zijn werk werd voortgezet. 
Samen met Boudewijn Helle
brekers en Jan Damen heb ik de 
laatste editie bewerkt. Damen, 
die voor de lay-out zorgde, is in
middels helaas overleden. Zod
ra we een vervanger op zijn ge
bied hebben, komt er een her
ziene uitgave van de catalogus 
met noteringen in euro's.' 

TOEKOMST 
'Natuurlijk heb ik er indertijd 
over nagedacht of het veilingbe
drijfvan mijn vader ook iets 
voor mij zou zijn,' zegt Martijn. 
'We hebben er uitgebreid met 
elkaar over gesproken. Ik kan 
het heel goed vinden met mijn 
broer Bas en we doen altijd veel 
dingen samen, onder andere 
tennissen. Als je de hele dag 
met elkaar moet werken krijg je 
een andere, voornamelijk zake
lijk relatie en ontstaat een grote
re kans op onenigheid. Dat risi
co wilde ik liever niet lopen. Zo
doende heb ik gekozen voor 
een eigen zaak, waarbij ik een 
optimale vrijheid van handelen 
heb. Ik heb nooit spijt gehad 
van mijn besluit en ik hoop dit 
werk de rest van mijn leven op 
deze wijze te blijven doen. Ik 
heb vertrouwen in de toekomst 
van de filatelie, ook al bespeur 
je wel eens bij oudere collega's 
dat ze er hun twijfels over heb
ben. Laten we het er maar op 
houden dat het met leeftijd te 
maken heeft. Ik zie nog altijd 
nieuwe klanten in de winkel, 
ook jongeren, en ik merk dat die 
het erg leuk vinden om een ge
neratiegenoot achter de toon
bank aan te treffen. De kans is 
niet al te groot dat ik mijn heao-
diploma ooit uit de kast hoef te 
halen. Gelukkig maar, want ik 
denk niet dat het bedrijfsleven 
op mijn verouderde schoolken-
nis zit te wachten.' 

Dagobert-Duckachtige toestanden een badkuip vol postzegels 
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CITTA' MI.VATIC'V.NO 

Zowel het Vaticaan-zclf als het postzeäelemissieprogramma van de Kerkelijke Staat is bijzonder interessant. 

BUITENLAKDSE 
BLADEN 

Intrigerend 
Historisch gezien is het 
Vaticaan in vele opzich
ten een intrigerend ver
schijnsel - ooi; uit filate-
listisch oogpunt. In 1809 
hief Napoleon het we
reldse rijk van de pausen 
op, maar al zes jaar later 
besliste het Congres van 
Wenen dat de kerkvorst 
zijn oude territorium te
rugkreeg. Toen in 1852 
ook in dat land de post
zegel werd ingevoerd be
trof het nog een gebied 
met een oppervlakte van 
41.152 vierkante kilome
ter, zo'n driehonderd 
vierkante kilometer meer 
dan Nederland in die tijd. 
Met zijn drie miljoen in
woners had het een be
volking die vergelijkbaar 
was met de onze. Een 
paar jaar later werd het 
grondgebied van de Ker
kelijke Staat echter steeds 
kleiner, totdat in 1870 het 
gehele gebied werd opge
nomen in het nieuw ge
stichte koninkrijk Italië. 
Pas in 1929 werd bij het 
Verdrag van Lateranen 
het ministaatje Vaticaan
stad ingesteld; daarmee 
begon ook een hernieuw
de filatelistische en - het 
mag gezegd worden - rij

ke periode. Over die ont
wikkeling bracht de 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung van 27 septem
ber jl. onder de titel '150 
jaar postzegels met het 
pauselijk wapen' een uit
voerig en mooi geïllus
treerd artikel. In de bij
drage worden niet alleen 

de postzegels, maar ook 
de - vaak moeilijk vindba
re - stempels en afdruk
ken van frankeermachi
nes behandeld. 

Dubbel interessant 
Postwaardestukken heb
ben voor veel filatelisten 
een aparte bekoring, wel-

URIOh P O S T A L E U K I V E R S E I . I . E 

CARTE POSTALE 

licht omdat er zo weinig 
maakwerk bij voorkomt. 
Een wat onder belichte 
specialiteit in dit genre 
zijn de brieflcaarten met 
betaald antwoord, die in
middels definitief tot de 
voltooid verleden tijd be
horen. De Schweizer 
Briefmarken-Zeitung 
(nummer 10, 2002) 
brengt daar een aardig 
artikel met veel illustra
ties over. 

Interessant zijn vooral in
ternationale brieflcaarten 
waarvan de antwoord
kaart moest worden 
voorzien van bijgeplakte 
zegels om aan de eisen 
van het tarief te voldoen; 
die kaarten waren dan 
dus van zegelwaarden 
van twee landen voor
zien. Ter informatie: in 
Nederland zijn deze dub
bele briefkaarten voor het 
laatst in 1970 uitgegeven. 

Koninklijk kroost 
Niet alleen het Belgische 
blad De Postzegel, maar 
ook diverse buitenlandse 
bladen (zoals het Franse 
Atout Timbres) schenken 
aandacht aan de char
mante serie zegels met 
blokje die de Belgische 
post uitgaf ter gelegen
heid van de eerste ver
jaardag van prinses Elisa
beth. Het kroonprinselij-
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Postuiaardestulclccn met betaold antiuoord. ze zijn ook letterlijk dubbel interessant. 

ke gezin en het kleine 
prinsesje zijn daarop af
gebeeld. Dit genre zegels 
is altijd bijzonder popu
lair, zoals we bijvoor
beeld ook merkten toen 
de Nederlandse Kinder
zegels van 1972 onze 
jeugdige prinsjes af
beeldden. Ofschoon onze 
koninklijke familie re
centelijk werd uitgebreid 
met niet minder dan vier 
prinsenkinderen heeft de 
zich nog steeds konink
lijk noemende TPGPost 
daar duidelijk geen bood
schap aan, evenmin als 
voor het overlijden van de 
alom beminde echtge
noot van onze koningin. 
We moeten daarbij wel 
opmerken dat men op 
Huis ten Bosch op dit 
punt bijzonder afhou
dend is geworden. 

Wat Atout Timbres be
treft: dat blad brengt in 
hetzelfde nummer als dat 
waarin de Belgische 
emissie wordt belicht (18 
november jl.): een artikel 
naar aanleiding van de 
toen nog op komst zijnde 
kerstdagen. De bijdrage 
belicht de bijbelse figuur
tjes die men in de kerst
stal kan aantreffen. 
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Kerststaljïfluurtjes uon La Poste. 

Zwaar gecensureerd 
Gecensureerde brieven 
worden ook druk verza
meld. In het bijzonder in 
de Verenigde Staten heeft 
men grote belangstelling 
voor dit materiaal, omdat 
het land zowel in de Eer
ste als in de Tweede We
reldoorlog later dan an
dere landen aan de strijd 
deelnam. Daardoor was 
er een druk postverkeer, 
zowel met de belligeren-
ten als met neutrale lan
den. Linn's Stamp News 
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Koningskinderen op postzegels- de Belgen doen het anders dan de Neder-
londcrs. 

van 7 oktober 2002 
brengt dat nog eens on
der de aandacht, onder 
andere met een brief die 
van Curasao naar Schot
land werd verstuurd en 
die drie keer - eerst op 
Aruba en vervolgens door 
de Amerikaanse en de 
Britse censors - werd be
keken. 

Tariefletters 
Nogmaals het Ameri
kaanse postzegelblad 
Linn's Stamp News: in 
het nummer van 14 okto
ber van dit blad wordt 
nog eens gewezen op de 
manier waarop de Britse 
(maar bijvoorbeeld ook 
andere) postadministra-
ties de problemen weten 
op te lossen die ontstaan 
door tariefwijzigingen. 
De Britten kunnen al 
sinds igSg over postze
gels zonder waardeaan-
duidingen beschikken; 
die zegels vermelden 
aanduidingen als ist (eer
steklas post), 2nd (twee
deklas post) en E (post 
naar landen van de Euro
pese Unie). Die 'E'-zegels 
zijn nodig omdat in En
geland voor post naar Eu

ropa een lager tarief geldt 
dan voor post naar ande
re landen. 

Het kan goedkoper 
Nu we het toch over tarie
ven hebben kunnen we 
nog melden dat sinds i 
januari in Duitsland nieu
we, veelal lagere tarieven 
zijn ingevoerd. Dat is on
der meer gedaan om de 
door de omrekening van 
marken in euro's ontsta
ne bedragen af te ronden. 
Een standaardbrief kost 
nu geen 56 eurocent 
meer, maar nog 55. Een 
Kompaktbnef wordt nu 
voor slechts i euro (was 
1.12 euro) vervoerd - zo
wel binnen als buiten 
Duitsland. We lazen hier
over in Briefmarken-
Spiegel van november 
2 0 0 2 . 

En tot slot van dit over
zicht van buitenlandse 
bladen: het Franse post
zegelblad Echo de la 
Timbrologie herinnert 
zijn lezers nog eens aan 
het einde van ons kolo
niale tijdperk. Het doet 
dat met een uitvoerig ar
tikel over de UNTEA-ze-
gels van het voormalige 

Nederlands Nieuw-Gui-
nea, die in de zeven 
maanden dat zij in ge
bruik waren een vrij op
merkelijk bestaan heb
ben geleid, vooral ook 
omdat ze werden ge
bruikt door militairen uit 
Pakistan en andere lan
den die deel uitmaakten 
van de United Nations Secu-
nty Force die in de over
gangsperiode de orde 
moesten bewaren. 

HANS GABBJeLS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Schitterend sieraad 
Nog niet eerder in de nog 
maar korte periode, dat 
ik deze rubriek mag ver
zorgen, zag ik een jubi-
leumuitgave van een tijd
schrift, dat qua kwaliteit 
elke beschrijving tart. Ik 
heb het hier over HBG 
nummer 41, het tijd
schrift van de in septem
ber 2002 twintigjarige fi-
latelistengroep Het Balti
sche Gebied. Voor een uit
eenzetting over de kwali
teit van dit 108 pagina's 
tellende boekwerk schiet 
de ruimte in deze rubriek 
tekort en ik zou elk van 
de twintig auteurs die dit 
fraaie geschenk aan de 
leden tot stand brachten 
tekort doen, als ik daaruit 
een keuze zou moeten 
maken. 

Ik doe dan ook een wille
keurige greep door u te 
wijzen op het artikel De 
Patentenpost in Lijjland. 

Lijfland is weliswaar 
geen land dat postzegels 
uitgeeft, maar een Balti
sche landstreek die zich 
uitstrekt van de Golf van 
Riga in het westen tot het 
Peipusmeer in het oos
ten. Patentenpost slaat niet 
op octrooien of uitvin
dingen; het was een alge
mene aanduiding voor 
gedrukte verordeningen 
en publicaties. Het ge
bied behoorde sinds 1629 
tot Zweden, verviel in 
1710 aan Rusland en 
werd in igi8 verdeeld 
tussen Estland en Let
land. Het boekwerk is 
een sieraad in de boeken
kast van verzamelaars 
van het Baltische gebied, 
U kunt in contact komen 
met de filatelistengroep 
Het Baltische Gebied via de 
heer A.C. de Bruin, Ten 
Passeweg loa, 8084 AN 
't Harde, telefoon 
0525-653124. 

Gewichtige jaren 
In het Bestuursbulletin 
NVPV (nummer 91, no
vember 2002) staat het 
eerste van vijf delen, ge
schreven door oud-voor-
zitter NBFV de heer G.A. 
Geerts, met als titel Hou-
denjullie de uijand bezifl. 
Aangaan lüij op ontdek
kingsreis. Het gaat om een 
bijdrage die eerder ver
scheen in de dagkrant 
van Amphilex 2002. In het 
eerste deel wordt de klok 
vierhonderd jaar terugge
zet en verhaalt de auteur 
over de beloning van 
25.000 gouden kronen 

"L 
20 jaar 

"Het Baltische Gebied" 
1982-2002 
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Het in Vierkleurendruk uitgevoerde omslag van het jubileumnummer 
van de studiegroep 'Het Baltische Gebied'. 

voor de moord op Willem 
van Oranje en de benoe
mingvan zijn zoon Mau-
rits tot hoofd van de Raad 
van State. Over de perio
de van Maurits' militaire 
successen schrijft de be
kende historicus Fruin 
(1823-1899): 'Die tien ja
ren 1588-1598 zijn mis
schien de gewichtigste 
uit onze hele geschiede
nis'. In het volgende deel 
behandelt Gerard Geerts 
de eerste ontdekkingsrei
zen via de noordelijke Ijs
zee. We zien er reikhal
zend naar uit. 

Barones gaf de stoot 
Het vijftigjarig bestaan 
van de Nederlandse Ver
eniging voor Themati
sche Filatelie (NVTF) was 
aanleiding voor een jubi
leumtentoonstelling in 
Dieren op 23 en 24 no
vember jl. De catalogus 
van die tentoonstelling 
bestond uit een speciale 
uitgave van Thema, hét 
tijdschrift voor themati
sche filatelie. In de cata
logus beschrijft de ver
enigingsvoorzitter, de 
heer W.E.J. van den Bold, 
de geschiedenis van iio 
jaar thematische filatelie. 
Werd al in 1892 in Parijs 
voor het eerst een thema
tische verzameling ten
toongesteld, in Neder
land was er pas sprake 
van dit fenomeen in 
1924, tijdens de toen ge
houden internationale 
tentoonstelling in Den 
Haag, ter gelegenheid 
waarvan een brochure 
verscheen met als titel 
Postzefleluerzameien op artis-
tieken en opvoedkundigen 
^rondsla^, geschreven 
door mevrouw baronesse 
Van Heerdt-Kolff. Na ver
schijning van die brochu
re kwam het thematisch 
verzamelen in Nederland 
in een stroomversnelling. 

Geliefd rotsgebied 
Het eerste deel van het 
artikel Zuidivest Ajrika in 
De Kaaspost (nummer 3) 
van de NVPV afdeling 
Alkmaar bespreekt aan 
de hand van postzegels, 
een poststuk en een land-
kaartje het kennelijk nog 
een vervolg krijgende ver
haal over de geschiedenis 
van dit gebied, begin
nend met de gevonden 
rotstekeningen van ca. 
3.000 jaar geleden. Hoe
wel het gebied uiterst on
herbergzaam is, werd het 
bezit ervan geregeld door 
anderen opgeëist, onder 
wie uiteraard ook Neder
landers, die in 1793 met 
het schip De Meermin voor 



Gezicht op de Spaanse stad Salamanca. 

anker gingen in de Wal
visbaai en waarvan de ka
pitein over het gebied het 
Nederlands gezag uit
riep. 

Cultureel Salamanca 
Hoe Salamanca zich dit 
jaar manifesteerde als 
culturele hoofdstad van 
Europa kunt u uitvoerig 
lezen in nummer 6i van 
Iberia, het tijdschrift van 
de contactgroep Spanje-
Portugal. Een niet afla
tende stroom van ten
toonstellingen, gale
rieën, toneel- en muziek-
voorstellingen waren 
gratis te bezoeken en 
daaraan werd voor het 

merendeel aandacht ge
schonken door de Spaan
se televisiezender TVE. 
Het verhaal beschrijft de 
stad Salamanca, die al tij
dens de Romeinse bezet
ting van grote betekenis 
was en die ook de Arabi
sche invasie van 1085 
doorstond. Een flink aan
tal aftjeeldingen van ze
gels ondersteunen het 
goed geschreven artikel. 

PC rukt op 
Dat de computer nog 
steeds terrein wint (niet 
alleen in filatelistische 
kringen, maar ook op 
postzegels) wordt weer 
eens uit de doeken ge

daan in nummer 11 van 
ZHPV, het maandblad 
van de Zuid-Hollandse 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars. 
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Computers en postzegels: het is een 
boeiende combinotie. 

Het verhaal over de on
stuimige groei van dit 
fenomeen wordt er met 
dertig aflDceldingen van 
zegels uitbundig uit de 
doeken gedaan. 

Kostbare koffer 
Van de Guldensporen-
slag herinneren we ons 
misschien nog wel dat 

De schitterend beiuerkte 'Kojer van Oxford' (ook we\ Courtrai Chest ge
naamd) staat al bijna een ecuui in de Engelse uniucrsitcitsstad. 

die in 1302 plaats vond en 
zich afspeelde tussen het 
Franse ridderleger en 
Vlaamse arbeiders en 
boeren, maar wilt u echt 
het fljne ervan weten dan 
kunt u terecht bij Gabriel 
nummer 11, het themati
sche tijdschrift van de ge
lijknamige filatelisten-
vereniging. De viering 
van de zevenhonderdste 
verjaardag van dit histori
sche feit was de aanlei

ding voor dit artikel met 
interessante gegevens, 
zoals het verhaal over een 
houten kist, de zoge
noemde Kqjer van Oxford, 
waarop in zeven taferelen 
in houtsnijwerk de be
wuste slag wordt afge
beeld. De koffer wordt 
sedert 1905 bewaard in 
de ambtswoning van de 
rector van de Neu; College 
Uniuersity in Oxford, En
geland. PETER VAN SPELLEN 
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GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 
STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL AAN: 

KIENHORST 
Steenstraat 16 

7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879 

of: kienhorst@planet.nl 

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

Geen: Grote en alles belovende advertenties!!!! 

Geen: Dure personeelsleden / medewerkers!!!! 

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

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

Ik nodig u uit om mijn gratis 
prijslijst aan te vragen, 

Zodat ook u kan profiteren 
^^zoals zo velen" van dit voordeel. 

Schriftelijk: 
Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 3706bd Zeist. 
Telefonisch: 0654624422 (gelieve niet op zondag) 
Per E-mail: pzmzeist@wanadoo.nl 
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de Eerste Schriftelijke Postzegel veiling Apeldoorn " E S P A 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 055-3603413 Fax: 055-5763149 

e-mailadres: info@espa-veiling.nl 

Een Postzegelveiling speciaal voor internet opgezet, bezoek onze website: 
WWW.espa-veiling.nl 

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

De ESPA wenst al haar 
bezoekers en bieders een 
gezond en filatelistisch 

****2003**** 

De veiling, speciaal voor losse 
zegels en series van o.a.; 
Nederland-Duitsland-België-Frankrijk-
Zwitserland-Luxemburg-Liechtenstein-
Oostenrijk-Israël-Eng. Kol.-Italië -i- Vat. 

Kopen op een veiling vanuit huis? 

WWW.E-COSTA.COM 
coin and stamp auction 

Elke twee weken een nieuwe veiling! 

LiT^ ^Ti[F?G^ÄirD(Q)̂ ÄL 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van @ 5,00 op postgiro 1428625. 

Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel. 0416-331451 • Fax 0416-342856 

www.booklets.nl 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-2001 voor €4150-
(ook deelcollecties) 
Frankeergeldige zegels Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Nummering volgens Yvert et Tellier 

België, 
postfris 
15B 
22 
23 
24 
26 

56 
59 
60 
61 
65 
68/70 
7W3 
75 
76 
77 
78 
80 
81/83 
84/91 
92/99 
100/07 
108/25 
126/34 
135/49 
164 
179/81 
182 
184/86 

237 
238/39 
240/44 
245/48 
249/53 
254/57 
258/66 
267/72 
273/75 
276/88A 
289/92 
291 
292 
291A 
291 Aa 
292A 
293/98 
299/00 
301 

22,75 
87 50 
20,-
66,50 

3 -
49 50 

11750 
1,75 
5,75 

13,50 
4,75 
5,25 

25,-
10, -

8 75 
8 -

35,-
15,-
35,-

115,-
110,-
36,50 
42,50 

437.50 
1 1 5 -
145,-
195,-
4 8 5 -

4,25 
7,25 
0,75 
2 75 
2 75 
2,50 
3,75 

130,-
28,50 
2,75 

60,-
1,25 
0,75 
6,25 
6 50 
1,75 
5,75 
9,50 

85,-
32,50 

0,50 
28,50 

200,-
43.75 
42.50 
15,50 

142,50 
14,50 
42,50 

1,50 
5150 

302/04 
305/07 
308/14 
315/16 
317/24 
325 
326/32 
335/41 
351/52 
353/55 
356/62 
363/74 
375/76 
377/83 
385 
386/89 
390/93 
394/00 
401/03 
404/06 
407/09 
411/18 
432 
436 
437 
446 
447/54 
456/57 
458/65 
465A 
466/70 
471/77 
477A 
478 
481/83 
484/87 
488/95 
496/03 
504/11 
512 
513/18 
519/26 
527/31 
532/37 
537A/37B 
538/46 
547/55 
556/67 
567A/67B 
568/72 
573/82 
581A/82A 
583/92 
592A 
592B 
593/01 
602 
603/12 
613/14 
615/22 
623/24 
625/30 
631/38 
639/40 

€ 
4,75 

25,-
60, -

1,25 
125,-
46,50 
72,50 

8,75 
152 50 
47,50 

110,-
665,-

51,50 
237,50 

6,50 
21,50 
43,75 

171,50 
4,50 
7,25 
5,75 
9,50 

50,-
23,50 
23,50 

2,50 
16,50 

1,-
11.50 
6.50 
8,50 

17,50 
6,50 

12,50 
6,75 
5,75 

22,75 
14 25 
50,-

1,50 
27,50 
22,75 

5,25 
17,50 
5,25 
3,75 
7,25 
4,50 
8 50 
1 -
1,75 
4,50 
2,-
8,50 
8,50 
1,50 
5,75 
3,25 
2.25 
150 
3 75 
1,75 
3,75 
2 75 

641/46 
647/52 
653/60 
661/69 
674/89 
674A/89A 
690/96 
697/98 
699/00 
701/09 
716/24 
737/42 
743/47 
751/55 
756/60 
761/72 
773/76 
777/80 
781/84 
785 
786 
787/91 
803/06 
807/10 
812 
814/22 
823/25 
827/31 
834/40 
842/44 
847/488 
849/59 
860/62 
863/67 
868/75 
876/78 
879 
879a 
879b 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
941/42 
943/45 
946/51 
952/54 
955/60 
961/63 
964/66 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
994/95 
998/04 
1005/07 
1013/18 

€ 
3 75 
150 
1,-
2,50 
7,75 
5 25 
3,25 
1 50 
0,50 
2,-
2,25 

11,50 
7,25 

22 50 
10,-
25,-

7,25 
6.75 
6.25 

15,75 
7 50 

20,-
3 -
5,25 
1,75 

25,-
6,25 

32.50 
20 . -

5.25 
12,50 

6 50 
23,50 
37,50 
22 50 

7 50 
25-

9,50 
1,50 

120,-
37,50 
98,50 
25,-
22,50 
30,-

4,50 
26,50 
25-
20-

1 50 
43,50 
60,-

1 -
13 50 
4,25 
1,25 

15,-
23,75 
5.-
3 75 
3 75 

11 50 
65-

3,75 

1031 
1032/36 
1039/45 
1047/52 
1053/62 
1066/75 
1076/81 
1082/83 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1128/30 
1131/38 
1139/46 
1147/49 
1153/58 
1163/68 
1176/81 
1182/87 
1198/03 
1216/21 
1223/38 
VANAF HIER 
IMDIEN 
VOORRADIG 
CA 30% 
LP1/5 

13,50 
9,50 
5,25 
1,75 
3,75 

1 1 5 -

8,50 
5,25 
5,75 

25,-
8,25 
5,50 
2,75 
5,25 
5 50 
7,50 
4,50 
2,50 
2,50 
2 , -

6/7 
8/11 
12/13 
24 
25 
27A 
28/29 
30/35 
BLOKKEN 
6 

32,50 
15.75 
5.75 
1,25 

18 50 
3 -

26,50 
3,75 
1,25 

10 
13/14 
17 
26 
32 
EXPRES 
1/5 
6 
DIENST 
1/6 
7/15 
16/19 
42/46 
47/56A 
57/63 
PORT 
12/16 
17/25 
26/31 
SPOOR 
168/69 
170/73 
174 
175/77 
330 

5 0 -
18,-
9 , -

15,-
8,75 
5,75 

67,50 
26,50 

41,50 
20,-

22,50 
35, -
25 , -
26,50 
18,-
27,50 

305,-
57,50 
20.-

18,50 
35, -
32,50 
81,50 

5,25 

331/33 
361/63 
375 
376 
377 
378/97 
399/02 
403/05 
406/14 
415/21 
422 
423/24 
425 
432 
433/54 
455/58 
459/60 
461/65 
BEZETTING 
26/37 163,50 
EUREN EN 
MALMEDY 

55,-

36.50 
8 50 
2,25 
2,25 
2,25 

45,-
15,-
80, -
16,50 
8,50 
3,25 

22,50 
9,75 

30,-
47,50 

36/38 
39/41 
PORT 
1/5 
6/10 
NV» GUINEA 
COMPL MET 
UNTEA en PORT 

65.-
ALLEEN UNTEA 

16 50 
GOUDEN 
MUNTEN NL 
ƒ € 
5,- 1912 68,50 
10,- 1875 70, -
10 1876 7 0 -
10,- 1879 85,-
10,- 1897 7 0 -
10,- 1911 70, -
10,- 1912 70, -
10,- 1913 75,-
10,- 1917 75,-
1 0 - 1 9 2 5 70,-
10,- 1926 70 , -
10,- 1927 75,-
10,- 1933 70, -
ZILVEREN EN 
NIKKEL 
Kwart|e1948 1 -
f 1 , - 1954 1,50 
f 1 , - 1980 0 75 
ƒ 1 , - 2001 1,50 
Rilksdaalder 

1961 2,25 
1963 2,25 
1966 2,25 
1977 1.50 
1980 1.50 

3 25 ƒ 5,- 2000 

UNIDAALDER 
GouH 1979 

85,-
Dukaat 1974 

55,-
Dukaat 1985 

5 5 -
DUKAAT-
DUBBELE 
DUKAAT IN 
CASSETTE 
1996 1 5 0 -
V2Ri| i ler l750 

65, -
NED ANTILLEN 
Goud 
ƒ 100 -1973 

80,-
ZUID AFRICA 
Goud 
1 Rand 1964 

60,-
1 Pond 1928 

8 5 -
Krugerrand 1982 

AMERIKA Goud 
20 Dollar 1904 

425,-
20 Dollar 1907 

415.-
FRANKRIJK Goud 
10 Fr 1859 4 5 -
10 Fr 1868 45,-
20 Fr 1854 82 50 
20 Fr 1856 82,50 
20 Fr 1863 82,50 
20 Fr 1865 82,50 
20 Fr 1869 82 50 
20 Fr 1906 82,50 
20 Fr 1909 82.50 
DUITSLAND Goud 
Pruisen 
10 DM 1873 

70,-
10 DM 1903 

70,-
ENGELAND Goud 
1 Pond 1931 

97,50 
MEXICO Goud 
2 Pesos 1945 

3 5 -
2V2 Pesos 1945 

37,50 
OOSTENRIJK 
Goud 
10 Corona 1911 

45,-
10 Ft 1892 55,-
ZWITSERLAND 
Goud 
20 Fr 1947 8 5 -

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
Tel./Fax 030-2618720 
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Elk voor- en najaar organiseren wij een veil ing 
met een kwaliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 
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SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

2 7 . OORLOGS- OF SPiONAGEVERVALSINGEN 
EN PROPAGANDAZEGELS (AFLEVERING 5) 

In deze aflevering van 
'Vervalsingen herkennen' 
wil ik enkele Britse- en 
Amerikaanse vervalsin
gen bespreken met het 
zegelbeeld van Hitler. 
Daarnaast komt ook de 
bekende Himmler-pro-
pagandazegel ter sprake 
en een aantal andere 
(anti)propagandazegels, 
waarvan overigens ook 
weer de nodige vervalsin
gen ten nadele van de ver
zamelaars zijn geprodu
ceerd. 

Hitler-uerualsm^en 
De Britse geheime dienst 
JVII5, Special Operations 
Branche 2, die onder di
rectie stond van Armin 
Hull, maakte in opdracht 
vervalsingen van de be
kende Duitse Hitlerze-
gels. Er werden vellen 
van 20 stuks geprodu
ceerd: 5x4 zegels (dus ge
lijk aan die van de Franse 
oorlogsvervalsingen, zie 
'Filatelie' van september 
2002, pagina's 690 en 
691) in de waarden 3, 4, 6 
en 8 Pf. De kleuren zijn 
iets doffer, maar lijken 
over het algemeen goed 
op die van de originele 
postzegels. 

De perforatie is i4xi3'/2. 
Dit komt overeen met de 
perforatie van de Franse 
oorlogsvervalsingen. Er 
bestaan ook vervalsingen 
met tanding 14x14. 
Opvallend zijn de slecht 
zichtbare en soms ont
brekende oogschaduw en 
de vele onderbroken lij
nen in het gezicht. Niet 
verwonderlijk, als we we
ten dat de originele ze
gels zijn gekopieerd; er is 
dan altijd detailverlies. 
Behalve van de zegel van 
3 Pf zijn geen 'gebruikte' 
zegels van de andere 
waarden ontdekt. Of ze 
inderdaad zijn gebruikt 
voor propagandadoelein
den is de vraag! 

3 Pf. Hitlcr-uerualsing 
Zoals gezegd is de kleur 
iets doffer, wat minder 
doortekend. De afbeel
ding IS wat grover en 
minder gedetailleerd. De 
tanding van deze verval
sing is i4xi3'/2 (ajbeeldin^ 
1). Deze vervalsing is on
der andere op briefkaar
ten geplakt die aan de 
voorzijde de 'brallende' 
Dr. Robert Ley tonen en 
aan de adreszijde een 
tekst waarin Ley, zijn fa

milie en zijn aanhangers 
onder meer worden be
schreven als verslinders 
(vreters) van etenswaar 
terwijl hun landgenoten 
verhongeren. 
Een andere briefkaart 
heeft aan de voorzijde de 
afbeelding van een onbe
kende persoon (vermoe
delijk gaat het om Dr. 
Scheel of Dr. Ludwig 
Schieber) met de tekst 
Dieser deutsche Mann isjrei. 
Aan de adreszijde staat 
een tekst waarin vermeld 
wordt welke voorrechten 
'deze Duitse man' geniet, 
dat hij geen honger hoeft 
te lijden en dat hij zelfs 
benzine krijgt om 's 
avonds, als er bombarde
menten zijn, de stad te 
ontvluchten richting 
platteland (afbeeldingen 2a 
en 2 b). Deze briefkaar
ten, die werden voorzien 
van de zegel van 3 Pf 
(tanding 14x14), werden 
door RAF-vliegtuigen in 
pakketjes boven Duits
land gedropt. Men hoop
te dat de kaarten, als ze 
waren voorzien van een 

adres, zouden worden 
gepost en afgeleverd bij 
de desbetreffende adres
sen. Er zijn echter maar 
weinig echt verzonden 
kaarten gevonden. De 
vinders vernietigden ze 
meestal; het bezit ervan 
was veel te gevaarlijk. 
De hier afgebeelde kaart 
is beschreven geweest 
met blauwe inkt. Omdat 
veel kaarten na het drop
pen vochtig werden, zijn 
de meeste exemplaren 
'smoezelig' en hebben ze 
bruine vlekken. De kaart 
is gefrankeerd met de 
Hitlerzegel van 3 Pf (af
beelding 3), maar niet af
gestempeld. 

6 Pf. Himmler-uerualsmg 
De Himmler-vervalsing 
van 6 Pf. werd op dezelf
de wijze gedrukt en ge
perforeerd als de hier
voor genoemde Hitler-
vervalsingen. Over deze 
vervalsing vertelt Ewan 
Butler, voormalig lid van 
de Special Operation Executi-
ue(SOE) in zijn in 1963 
uitgegeven boek Amateur 

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

Agent het volgende, 
ledere agent kreeg een 
vel van twintig zegels van 
de 6 Pf Himmlerzegels. 
Deze moesten zorgvuldig 
weggewerkt worden ach
ter de naden van bijvoor
beeld een jack. De ver
valsingen werden op neu
trale plaatsen gedistribu
eerd onder agenten die 
verbinding hadden met 
Duitsland. De bedoeling 
was om Himmler - door 
hem af te beelden alsof 
hij de Fuhrer van Duits
land was - in een kwaad 
daglicht te stellen. Hij 
zou dan verdacht worden 
in de ogen van mensen 
als Kaltenbrunner, het 
hoofd van de Gestapo; 
het moest er op lijken 
alsof hij een coup tegen 
Hitler voorbereidde. Aan
genomen mocht worden 
dat deze 'zegels' Himm
ler veel moeilijkheden 
zouden bezorgen. 
De SOE-agenten bezorg
den in Zweden en Zwit
serland Duitse dag- en 
weekbladen die van een 
adresbandje waren voor
zien waarop Himmlerze
gels waren geplakt. De 
bladen gingen naar men
sen waarvan men wist dat 
ze op Duitse tijdschriften 
geabonneerd waren. 
Geen van deze personen 

Links ajbeeldmij 3 - Hitlerzegel, 3 Pf, Britse verualsing, 
tanding 14x14 (zie ook afbeelding 2). Rechts, afbeelding 4 
Himmler anti-propagandazegel van 6 Pf, Britse makelij. 

Afbeelding 5 - Propagandazegel met 
portret van generaal-ueldmaarschalk 
Von Witzleben; Britse makelij. 

Links afbeelding 6 - Hitlerzegel 
van 6 Pf., Amerikaanse verval
sing met lijntandmg u'li-.iz^li. 

Rechterpagina afbeelding 7 -
Vellen uan 50 met Amerikaanse 
vervalsingen van de Hitlerzegels 

van 5 en 12 Pf (kopieën) 



merkte de Himmlerze
gels op; de zegels leken 
kennelijk qua stijl en 
beeldopbouw te goed op 
een Hitlerzegel. 
Sommige SOE'ers ver
kochten enkele banden 
die met de Himmlerzegel 
gefrankeerd waren aan 
postzegelhandelaren in 
Zweden en Zwitserland 
en zo werd de geschiede
nis wereldkundig. Be
kend is alleen het gebruik 
van de zegel van 6 Pf. vio
let (afbeelding 4). 
Toen de vervalsingen in 
het Roergebied aange
troffen werden, was het 
enige resultaat echter dat 
Himmler een vergel
dingsactie op touw zette: 
de zogenoemde Unterneh
men Wasserwelle* Dit re
sulteerde in de vervaardi
ging van een aantal anti
Britse propagandazegels. 
De SOEleden, die hon
derden van deze zegels in 
hun brandkasten in 
Stockholm en Londen 
hadden liggen, waren ze
ker van plan de zegels in 
een soort 'postoorlog' te 
dumpen. Ze beschikten 
over verschillende 'echte' 
stempels. Vooral na de 
mislukte aanslag op Hit
ler op 20 juli 1944 wilden 
ze deze alsnog op de 
markt brengen, maar dat 
gebeurde niet. Alle onge
bruikte 'zegels' werden 
vernietigd na orders uit 
Londen. 

Na de terechtstelling van 
de samenzweerders van 

de bewuste coup produ
ceerde men in Londen 
een 'propagandazegel' 
met het beeld van gene
raadveldmaarschalk Von 
Witzleben, militair leider 
van de samenzweerders 
[afbeelding 5). 
Van de Himmlerverval
sing bestaan twee typen. 
Type A (kamtanding 
i4Xi3'/2) heeft een heel 
scherpe lijntekening, 
type B (kamtanding 
14x14) heeft een minder 
precies en afgewerkt lij
nenbeeld en vertoont 
meer witte vlekken. Aan
genomen wordt dat type 
B het eerst werd gepro
duceerd; toen men tot de 
conclusie kwam dat deze 
niet zo goed was werd 
vervolgens type A ge
maakt. Dit laatste type is 
bekend van een kaart uit 
de collectie van de Ameri
kaanse president F.D. 
Roosevelt, die in 1946 
werd verkocht. De kaart, 
die gefrankeerd is met 
een paartje van de zegel 
van 6 Pf (Himmlerver
valsing) een Hitlerver
valsing van 3 Pf, zou ver
zonden zijn door 
Franckh'sche Verlagsliand
lunflW. Keiler & Co. in 
Stuttgart; de geadresseer
de is Engelbert Gartner 
in Schaffhausen, Zwitser
land. Bij navraag in 
Schaffhausen bleek de 
geadresseerde daar niet 
(meer) te wonen. De uit
geverij in Stuttgart meld
de echter dat men nooit 

een Dr. Helmut Keiler in 
dienst had gehad en dat 
men ook niet met die 
naam ondertekende, wel 
met de firmanaam of met 
W. Keiler & Co, Navraag bij 
de posterijen leerde dat 
er nooit een afstempehng 
was gebruikt als op de 
bewuste kaart voorkwam. 
Een dubbele vervalsing 
dus. 
Type B is bekend van een 
envelop die werd gezon
den aan Günther Petz
holdt in Basel, Zwitser
land en die werd bijge
frankeerd met Hitlerver
valsingen van 3 en 4 Pf 
Voor type B van de 
Himmlervervalsing: zie 
afbeelding 4. 

Amerikaanse Hitler

vervalsmgen 
Ook de Amerikanen 
drukten Hitlervervalsin
gen, namelijk van 6 Pf 
violet in de lijntandingen 
ii'!i:i2^li {afbeelding 6) en 
I2'li:i2^li en de 12 Pf kar
mijn met lijntanding 
i2'/2. De 'zegels' werden 
in vellen van vijftig ge
drukt. 
Van deze oorlogsverval
singen zijn brieven be
kend die met tweemaal 
6 Pf of eenmaal 12 Pf 
waren gefrankeerd. Deze 
brieven werden, verpakt 
in een Duitse Reichspost
zak, in februari 1945 bo
ven Sankt Polten in Oos
tenrijk gedropt. Omdat 
de zak volgens de voor
schriften gesloten en ver

zegeld was werd hij naar 
Keulen gezonden. Daar 
constateerde men dat er 
brieven van de Wiener 
Giro und Cassenuerem (sic) 
in zaten. De opvallende 
tekstfout (Cassenuerem in 
plaats van Kassenverein) 
zorgde er voor dat men 
enveloppen opende, 
waarna men als inhoud 
de antiNazipropaganda 
aantraf. Alle brieven wa

ren natuurlijk afgestem

peld met vervalste Ween

se stempels. Afbeelding 7 
toont een gekopieerde af

druk van twee van deze 
vellen, die recentelijk bij 
een Duitse veiling wer

den aangeboden. 
Zoals bijna gebruikelijk 
werden ook weer anti

Duitse of antiHitler ze

gels gemaakt. Het be

kendst is de 'Hitlerzegel' 
van 12 Pf met een doods

kop en de tekst FUTSCHES 
REICH. Deze zegel be

staat als reproductie van 
de zegel van 12 Pf kar

mijn die oorsponkellijk 
in boekdruk werd ver

vaardigd en ook als re

productie van dezelfde 
zegel in plaatdruk (gear

ceerde achtergrond, af

beelding 8). Beide anti

propaganda zegels zijn 
gedrukt in offset. 
Van de zegel van 12 Pf 
type boekdruk zijn brie

ven of briefdelen bekend 
die zijn afgestempeld 
met het stempel 
6Wien595b8 . IV .43

710. De afstempeling is 

ook een vervalsing (ajbeel

dmg g). Ook hiervan be

staan weer variaties, on

der andere in de groene 
kleur {afbeelding 10). Veel 
van deze zegels zijn later 
'herdrukt' , waardoor ze 
in feite vervalsingen ten 
nadele van de verzame

laar zijn (afbeelding 11). 
Er zijn zoveel propagan

dazegels en tegen het 
Nazibewind gerichte 
'zegels' geproduceerd, 
dat het binnen het bestek 
van deze rubriek te ver 
zou voeren die allemaal 
uitvoerig te behandelen. 

Ik wil graag Wilhelm van 
Loo uit Aken bedanken, 
die mij geholpen heeft 
met de afbeeldingen i, 4, 
5, 6, 8, 9 en 10. 
De vellen in afbeelding 7 
werden aangeboden in de 
veiling van Cherrystone, 
New York. 

Noot: 
*: Unternehmen Wassermelle 
Handbuch der deutschen Kneijs
propa^andamarken jiir England 
2 Weltkrieg van Wolfgang 
Pratzsch, 1987, Zweden, 
ISBN 91781094707; idem 
Nachtrage, 1990. 
Zie ook Propacjandauerualsin
gen, 'Filatelie' februari 2002, 
pagina's 138,139 en 140. 
En: Faschisten inszenierten 
grosste Falschungsalrtion door 
Frank Grubitzsch, Praag; ar
tikel in Sammler Express, Heft 
20/1989, pagina's 790/891. 

Literatuur: 
Forged Stamps OJTUJO World 
Wars door L.N. &M. 
Williams. 
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Bouen ajbeelding 
AntiDuitsc pf anti
Hitlcr propagandaze
gel uan 12 Pf (zoge

i naamde plaatdruk) 
met doodskop en de 
tekst'FUTSCHES 
REICH', ojsetdruk 

Onder afbeelding 
10  Verualste anti
Hitler propaganda
zegel uan 12 Pf in 
groen 

Bonen afbeelding g 
Briefstukjemetde3 
Pf Hitlerzegel en uer
ualste antiHitier 
propagandazegels 
uan 12 Pf (zoge
naamde boekdruk) 
met doodskop en de 
tekst 'FUTSCHES 
REICH', gedrulrt in 
offset, a^estempeld 
met een uerualst stem
pel uit de naoorl 
periode 

Onder ajbeeldmg 11  Verualste antiHitlerze

gels van 12 Pf ('boekdruk') in rood, ojfsctdruk 

U  üb. 12 
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OOSTENRIJKSE WENSENZEGELS: 
SCHUILPLAATS OORLOGSMISDADIGERS? 

Wilhelm Dachauer: Nazisympathisant of verzetsheld? 
D O O R M I C H A E L P O L L N E R , BAD A U S S E E ( O O S T E N R I J K ) 

70 

'Toen ik in de jaren vijftig met 
het verzamelen van postzegels 
begon liet de toenmalige leider 
van de rondzending van onze 
vereniging me op een dag de 
zegels zien die op 12 december 
1937 waren uitgegeven voor het 
verzenden van kerst- en nieuw
jaarswensen (Michel-nummers 
658 en 659). Hij wees me er op 
dat de ontwerper van de zegels, 
professor Wilhelm Dachauer, 
Kennelijk de koppen van een 
aantal belangrijke politici had 
verwerkt. Hij zou daarvoor de 
rozenblaadjes hebben gebruikt 
die het bovenste deel van de ze-

Er zijn meer zegels met verborgen boodschappen of 

verstopte portretten, maar de Oostenrijkse wensenzegels 

van 1937 spannen toch zo'n beetje de kroon: daarin zijn 

érie politici van dubieuze signatuur verstopt. Althans, dat 

beweert Michael Pollner uit Bad Ausseu (Oostenrijk). Zijn 

relaas, oorspronkelijk gepubliceerd in het Oostenrijkse 

bondsblad Die Bneimarke, vindt u hieronder. 

verstopt zouden moeten zitten, 
maar ik vertelde niet op welke 
plek ze zaten. 

de conclusie kunnen komen dat 
hij het gedachtengoed van de 
nationaal-socialistische bewe

ging een warm hart toedroeg. 
Maar volgens mijn moeder zou 
hij in de illegaliteit hebben geze
ten en daar ook nuttig werk 
hebben verricht\ 
Wat de zegels betreft - en meer 
in het bijzonder de erin verstop
te politici - is erwel wat verbeel
dingskracht nodig om de gepor-
tretteerden te vinden. In twee 
gevallen moeten de zegels kop-
staand worden bekeken. 
Laten we beginnen met Adolf 
Hitler, die het gemakkelijkst kan 
worden gevonden als de zegel 
ondersteboven wordt gehou
den. De Duitse dictator is dan 

gels domineren. 
Ik heb dat later nog eens nage
vraagd bij mensen die al aardig 
op leeftijd waren en die beves
tigden dat het klopte. De kop
pen van Hitler, Mussolini en de 
Japanse ministerpresident zijn 
in de rozen te ontwaren. Het 
kostte me wel wat moeite, maar 
door een flink beroep te doen 
op mijn fantasie kon ik de twee 
eerstgenoemden vinden, maar 
de Japanner met. 
De zaak het me niet met rust en 
om daar iets aan te doen 
schreef ik uiteindelijk maar een 
brief aan het Nationaal Archief 
van Japan in Tokio. Ik legde uit 
wat me bezighield, schreef wel
ke drie politici in de bloemen 

Na een maand of twee kreeg ik 
antwoord. En kijk eens aan: de 
functionaris die me dat ant
woord stuurde was er in ge
slaagd ze alle drie te vinden. 
Nog later wist zelfs mijn moe
der me nog het een en ander 
over de zaak te vertellen. Het 
bleek dat ze professor Dachau
er persoonlijk had gekend. In 
gesprekken met mijn moeder 
had hij haar diverse malen ver
teld dat hij inderdaad drie politi 
ei in zijn ontwerp had verstopt. 
En, zo vertelde hij verder, hij 
had daar nadat de zegels waren 
uitgegeven ook nog de nodige 
problemen mee genad. 
Als we de zegels van Dachauer 
nauwkeurig bekijken zou je tot 



linksonder op de zegel te vin
den; een piloot zou zeggen 'op 
acht uur'. Hitler kijkt naar links; 
zijn voorhoofd, neus, snor en 
kin zijn vrij duidelijk te zien. Een 
bloemblad vormt een soort kap. 
Dan de Italiaanse evenknie van 
Hitler, Benito Mussolini. Die is 
te vinden in de roos in het mid

den van de vaas. Als we de ze
gel kopstaand bekijken zien w/e 
dat ook de Duce naar links kijkt. 
Zijn gezich komt in het silhouet 
niet al te duidelijk naar voren. 
Een van de bloembladen lijkt 
een helm te suggereren die iets 
naar achter in de nek is gescho
ven. 

Professor Wilhelm Dachauer: waarom verstopte hij oorlogsmisdadigers m zijn wer^senzegeP 

Van het drietal verstopte perso
nen is de Japanner het moei
lijkst te traceren. Om hem te 
vinden moeten we de zegel in 
normale stand houden; hij zou 
dan linksonder ('op acht uur') 
aangetroffen kunnen worden. 
Nogmaals: deze politicus is niet 
zo eenvoudig te vinden. 
In de brief van het Nationaal Ar
chief in Tokio wordt bevestigd 
dat in de zegel van professor 
Dachauer een Japans politicus 
is verborgen. Maar degene die 
de brief schreef is er niet hele
maal zeker van om wie het nu 
eigenlijk gaat. Hij denkt dat er 
drie personen zijn die in aan
merking komen. Hij denkt ei
genlijk dat het om Hirota Koki 
zou moeten gaan en hij schat 
de kans dat dat zo is op negen
tig procent. Koki was korte ti jd, 
van maart 1936 tot februari 
1937, ministerpresident. Veel 
minderwaarschijnlijk is dat het 
gaat om de daaropvolgende 
premier, Hayashi Senjuro (fe-
bruari-juni 1937) ofdiens opvol
ger Konoe Fumimaro (juni 
1937-1939; 1940-41 e m 941 )'^ 

Tot slot: wie er moeite mee 
heeftom Hitler, Mussolini of 
Koki te vinden kan wellicht de 
volgende tip gebruiken: Beide 
Augen etwas schliessen (blinzeln) 
und Abstand mehrmals verän
dern. 

Bron: 
Glückivunschmarke mit Politikern, 
artikel van Michael PoUner in Die 
Briejmarke, filatelistisch vaktijd
schrift uitgegeven door het Ver
band Österreichische Philatelistenuerci-
ne (VÖPh), Wenen (Oostenrijk); 
februari 2002, pagina 25. 

Noten van de redactie: 
": Volgens een biografie van het 
Oberösterreich-Archiu in Wenen ont
wikkelde Dachauer 'een realisme 
dat sterk schatplichtig was aan de 
Heimatskunst, het soort dat over
eenkwam met de "officiële 
smaak" van de toenmalige over
heid en het nationaal-sociahs-
tisch regime.' De biograaf voegt 
er aan toe dat dit ertoe leidde dat 
Dachauers werk na 1945 in dis
krediet raakte en pas de laatste ja
ren weer enigszins onbevooroor
deeld wordt bekeken. 
:̂ IVlet vier van de vijf genoemde 

politici liep het slecht af Hider 
pleegde zelfmoord in 1945, Mus
solini werd geëxecuteerd in 1945, 
Koki werd in 1948 als oorlogs
misdadiger opgehangen en Fu
mimaro pleegde in 1946 zelf
moord. Senjuro stierf onder nor
male omstandigheden, in 1943. 

Literatuur: 
Wilhelm Dachauer - Gemalde und 
Briefrnarken door Rupert 
Feuchtmüller; Österreicher Bun
desverlag für Unterricht, Wissen
schaft und Kunst, Wenen; 1963. 
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SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 

KLM 
Dat de KLM in 2002 zijn 
drieëntachtigste verjaar
dag vierde, daar Iieeft de 
verzamelaar niets van ge
merkt. Wel werd er weer 
een Delftsblauw huisje 
aan de steeds groter wor
dende serie toegevoegd. 
Ditmaal gaat het om Mu
seum van Loon aan de 
Keizersgracht te Amster
dam. 

LUFTHANSA 
Op 5 oktober 2002 is de 
Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa begon
nen met vluchten van 
Frankfurt naar Leipzig-
Halle en weer terug [i]. 
Er wordt gebruik ge
maakt van toestellen van 
het type A-320. 
Op 28 oktober was de 
eerste vlucht met A-340 
van Frankfurt via Lagos 
naar Abuja v.v. [2] 
De bestemming Abuja 
kennen de verzamelaars 
van luchtpoststukken 
wel, want onze eigen 
KLM doet die plaats 
sinds 15 augustus 2002 
ook aan. Jammer dat de 
post die met de laatstge
noemde vlucht meeging 
nooit is teruggekomen -
misschien dat Lufthansa 
meer geluk heeft... 

SOBELAIR 
Van een Belgische relatie 
kreeg ik een krantenarti
kel toegestuurd waarin 
gemeld wordt dat Sobelair 
met ingang van 25 no
vember is gaan vliegen 
met een B-767-300ER 
van Brussel naar Johan
nesburg v.v.; de vlucht 
biedt aansluiting op de 

trajecten naar Kaapstad, 
Durban en Port Eliza
beth. Wat jammer is voor 
onze verzamelaars is dat 
het niet mogelijk is bij So
belair post mee te geven. 

SWISS 
Tja, na het faillissement 
van Su)issair werd Sujiss 
opgericht en deze 'nieu
we' maatschappij vloog 
op 2 april 2002 van Zü
rich naar Luxemburg [3] 
en van Zürich naar Johan
nesburg [4]. Op de vluch
ten werd ook post van de 
Verenigde Naties (Gene
ve) en Liechtenstein ver
voerd. 
Op 27 en 28 april was er 
in Dubendorf de bekende 
Ta^ der Aerophilatelie en 
dat leverde ook poststuk
ken op [5]. 
Vermeldenswaardig is in 
dit verband dat de Neder
landse Dag van de Aerofi-
latelie in 2003 zal worden 
gehouden op 17,18 en ig 
oktober, namelijk tijdens 
Postex 2003 in Apeldoorn. 

VLM 
De maatschappij VLM is 
met ingang van 6 januari 
begonnen met het onder
houden van een lijndienst 
van Rotterdam-Airport 
naar Milaan; daarvoor 
wordt een Regional Jet-
70 gebruikt. Er wordt sa
mengewerkt met Azzurra 
Air. Of er ook post is ver
voerd was op het mo
ment dat de kopij voor 
deze rubriek werd ingele
verd nog niet bekend; dat 
hing af van VLM. Er is in 
ieder geval wel om post
vervoer verzocht; afwach
ten maar. 

# -5.10.2002 % ^ " 28.10.2002 \ J 

Sonderluftpost 
,LH 212 A320 Frankfurt - Leipzig-Halle/ 

SWISSi 

&ster KuTTstrcckcnflug der 
neuen Schweizer Airline 

SWISSi 

JB 

Erster Langst recken Aug der 
neuen Schweizer Airbnc Swiss Air Lines Ltd. 
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^ JT 

LVBt^Ä^ 

TAGE DER AEROPHIATELEIOUKKOORF 7002 
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VEILING 171 
Vrijdag/zaterdag 31 j an . / l febr. a.s. 

in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

Voor deze veiling mochten wij opnieuw ca. 250 grote en kleine inzendingen ontvangen: 

Enkele tientallen collecties zegels NEDERLAND, deels worden deze kompleet aangeboden, deels 
worden deze verkaveld aangeboden. Eén van deze collecties bevat veel postfris topmateriaal 
inclusief dienst 9/15! 

Een uitgebreide collectie NEDERLANDSE postgeschiedenis, incl. EO brieven (w.o. een omslag uit 
1700 naar MALTA!), zeldzame bestemmingen en schaarse frankeringen. 
Ook voor de streekverzamelaar is er een ruim aanbod. 

5 Collecties Overzeese gebieden van Nederland incl. veel betere als aparte kavels aangeboden 
zegels, series en poststukken van Ned.lndie, Nieuw Guinea.Curagao en Suriname. 

Collecties diverse EUROPESE landen met uitgebreid DUITSLAND (incl. oude staten Helgoland, 
Lübeck en Oldenburg), FRANKRIJK, ZWEDEN en ZWITSERLAND. 
Ook van deze collecties vindt U een ruim aanbod aan betere zegels en series als ook aan 
kompleet aangeboden collecties. 
Een belangrijke collectie MALEISISCHE STATEN en HONKONG. 

Een collectie poststukken Ie en 2e wereldoorlog, merendeels per brief aangeboden . 

Een handelsvoorraad VERENIGD EUROPA met een enorme waarde, als één kavel aangeboden! 
Inzet € 5000,-. 

De catalogus zal rond 10 januari verzonden worden. 

Een belangrijk deel van het aanbod is gericht op de VERZAMELAAR. 
Al onze kavels zijn uitvoerig en correct omschreven in onze catalogus. Het overgrote deel van 
onze omzet behalen wij uit de verkoop aan schriftelijke bieders, die, veelal ongezien, vele 
biedingen uitbrengen en dat meestal al jaren lang tot volle tevredenheid. 

Verzamelt U één van bovengenoemde gebieden? Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus 
eens aan. 
Een brief (kaart), telefoontje, fax of e-mail is voldoende U van een exemplaar te verzekeren. 

Veiling 172 staat gepland op 5/6 april a.s. eveneens in ORPHEUS te Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot 1 februari a.s. 
Interesse in inzenden? 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden. 

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

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


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

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van qfbecldmä melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
i  i i  'o2. Gouden medaille
winnaar marathon bij Euro
pese atletiekkampioenschap
pen in München 2002. 
ist klass. Janne Holmen uit 
Ingby op Aland. 
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ALBANIË 
i66'02. Dienst voor bloed
donoren. 
Tweemaal 90 L. Op twee ver
schillende manieren letters 
bloedgroepen A, B en o. 
37'o2. Bekende sporters. 
Driemaal 50 L.; blok 300 L. 
Resp. Naim Kryeziu ( igi8, 
voetballer), Riza Lushta 
(19131963, voetballer), Ymer 
Pampuri (gewichthefFer); 
Loro Borici (19121984, voet
baller). 

ANDORRA FRANS 
i8 i i  '02 . Fragment muur
schilderingvan Santa Colo
raa. 
€ 1.02. In ronde omlijsting: 
paard. 

ANDORRA SPAANS 
8io'o2. Geschiedenis auto
mobiel. 
€ 0.25, 0.50. Resp. Pinette 
Model Minim, Rolls Royce 
Silver Wraith. 

ARMENIË 
249'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
350 d. Zicht op bergen (Ka
putjugh)en beeidmerk gele
genheid. 

249'02. Kathedraal van Ani. 
Blok 550 d. Kathedraal van 
architect Trdat (9891001); op 
rand tekeningen en platte
grond kathedraal. 

27g'02. Reptielen. 
170, 220 d. Resp. Lacerta ar

meniaca, Vipera raddei. 

AZERBEIDZJAN 
6io'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Blok 5000 m. Elfbl Turkije; 
op rand vlaggen Azerbeid
zjan en Turkije, voetbal, voet
ballers en tekst Turkije 
brons bij XXVII wereldkam
pioenschap voetbal'. 

BULGARIJE 
Zonder datum. Fruit, 
o.10, 0.25, 0.27, 0.66 L. Resp. 
Cucumis melo, Citrullus la
natus, Cucurbita pepo, Lage
narris siceraria (meloen, wa
termeloen, pompoen, fleska
lebas). 

DENEJWARKEN 
2i 'o3. Frankeerzegels. 
4., 4.25, 6.25, 8.50,11.50 kr. 
Resp. metgolflijnen, driemaal 
koningin Margrethe, wapen
schild met drie leeuwen. 

i5  i  '03 . Serie 'sport en 
jeugd'. 
4.25, 5.50, 8.50,11.50 kr. 
Resp. voetballen, zwemmen, 
gymnastiek, handballen. 

DUITSLAND 
5i2'o2. Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzienin
gen 2002, auto's. 
€ o.45ho.20, 0.5510.25, 
0.55+0.25, o.55ho.25, 
1.4440.56. Resp. BMWIsetta 
300, Trabant P50, Mercedes 
Benz 300 SL, Volkswagen Ke
ver, Borgward Isabella 
Coupé. 

ISAtfLUk COUPt 

5i2'02. Serie schilderkunst 
20ste eeuw. 
€ 0.55. Schilderij 'Marktkerk 
van Halle' uit 1930 van Lyonel 
Feininger (18711956). 

•fwfwOTVnnw 
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27i2 '02. Frankeerzegels, 
'vrouwen in Duitse geschie
denis'. 
€ 0.45, 0.55,1.44. Portretten, 
resp. Annette von Droste
HulshofF(i797i848, dichte
res), Hildegard Knef (1925
2002, actrice en chansonniè
re), Esther von Kirchbach 
(18941946, schreef o.a. over 
'de vrouw in het huwelijk', 
'gezin en beroep'). 

27i2'o2. Frankeerzegels, 
'bezienswaardigheden'. 
€ 0.44, 0.45, 0.55,1. , 1.60. 
Resp. Philharmonie in Berlijn 
(1963), pakhuis in Tönninger 
(1783), Oude Opera in Frank
furt (herbouwd 1981), Porta 
Negra in Trier, Bauhaus in 
Dessau; ook postzegelboekje 
pakhuis en Oude Opera en 
Oude Opera op rol in box. 

ê 

ESTLAND 
i4 i i  'o2 . Frankeerzegel, wa
penschild. 
4.40 kr. Drie leeuwen. 
20i i 'o2. Kerst. 
3.60, 6.50 kr. Resp. lammetje 
met strik, kerstboom. 

FAERÖER 
242'o3. Scandinavische 
vers 'Vóluspa', de voorspel
ling van de profetes. Bij sean
ce profetes Heid verschijnt 
oppergod Odin en Iaat haar 
in verschillende werelden en 
tijden kijken: oorsprong uni
versum, eerste mensen, eer
ste oorlog, dood Balder, be
gin strijd tussen goden en 
reuzen, einde wereld, nieuwe 
wereld herrijst waar Balder 
met zijn moordenaar samen 
vreedzaam regeren. 
Velletje met tienmaal 6.50 kr. 
Illustraties bij het vers. 

242 '03. Tunnel onder Vest
mannasund: 'Vagatunnilin'. 
Tweemaal 5. kr. Foto's van 
werk aan tunnel. 

FRANKRIJK 
2i2'o2. Honderdste ge
boortedag Alexandre Dumas 
(18021870). 
€ 0.46. Portret. 

0,46€ 

"ALEXAHDRE DUAAAS" 

GROOTBRJTTANNIË 
i4  i  '03 . Roofvogels. 
Tienmaal i" (samenhan
gend). Vijfmaal verschillende 
afbeelding van resp. Tyto 
alba, Falco t innunculus. 

HONGARIJE 
i8'02. Duizend jaar aarts
bisdom Kalocsa. 
150 Ft. Dom in Kalocsa, twee 
reliëfs over overhandiging 
kroon aan koning Stefan. 

238'o2. Congressen voor 
artsen Europese diabetesver
eniging en voor Europese 
vereniging voor schouder en 
elleboogchirurgie. 
100,150 Ft. in velletje met 
tweemaal beide zegels. Kaart 
Europa, beeldmerk congres 
en resp. hand met injectie
spuit en grafische voorstel
ling, spier en botstructuur 
arm en schouder. 
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3io'o2. vijfenzeventigste 
dag van de postzegel, Margit 
Kovacs (19021977, beeld

houwster en keramiste) hon

derd jaar geleden geboren. 
33, 38 Ft in velletje met twee

maal beide zegels; blok 
4001200 Ft. Werk van Ko

vacs, resp. 'Pound Cake Ma

donna' (1938), 'Family Pho

tograph Album' (1953); 'St. 
George, the Dragon Slayer' 
(1936)
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30io'o2. Kerst 2002. 
30, 38 Ft. Werk van schilder 
Erzsebet Udvardi (1929), 
resp. 'Aanbidding door de 
koningen', 'Bethlehem'. 

IERLAND 
7ii 'o2. Kerst. 
€ 0.41,0.44, 0.57. Illustraties 
uit 'Les Tres Riches Heures 
du Due de Berry', een middel
eeuws getijdenboek, resp. 
koningen brengen gesehen



ken aan Maria en Jezus, Ma
ria en engel, engelen brengen 
boodschap aan herders met 
kudde. 
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ITALIË 
3iio'02. Kerst. 
€ 0.41, 0.62. Resp. Maria en 
Jozef met Kind uit levende 
kerststal van Oria, kind steekt 
lichtje in kerstboom aan. 

JERSEY 
23ii'o2. Herdruk, koeien 
en boerderijproducten 
(34'oi). 
Vijfmaal 29 p. 
Zonder datum. Herdruk, 
kerstklokken (6ii'oi). 
Tienmaal zander waardeaan
duiding. 

JOEGOSLAVIË 
8ii'02. Museumstukken, 
Servische traditionele kle
dmg. 
16., 24., 26.20, 28.70 Ndir. 
Tekeningen uit 19471950 
van Olga Benson. 

LETLAND 
2ii'o2. Handschoenen. 
0.15 Lvl. Traditionele Letse 
winterkleding. 
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LITOUWEN 
9ii'o2. Kerst en nieuwjaar. 
I., 1.70 Lt. Resp. Klok met 
ster, kerstboom. 

i6ii'o2. Dag van het kind 
(2011). 
I. Lt. Kindertekening van 
moeder en kind. 

• I . IETUVA 

LUXEMBURG 
ioi2'o2. Kerst. 
€ 0.4540.05. Kerstmarkt op 
Place d'Armes in Luxemburg. 
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ioi2'o2. Serie liefdadigheid 
II, dieren. 
€ 0.45+0.05,0.52+0.08, 
0.59+0.11, 0.89+0.21. Resp. 
rode vos, egel, fazant, hert. 

fLUXEMBOURG _0.59 
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MACEDONIË 
ii9'02. Fauna, vogels. 
6,12, 24, 36 den. Resp. Per
dix perdix. Sus scrofa, Rupi
capra rupicapra, Alectoris 
graeca. 

iio'o2. Dag van het kind. 
6 den. Kindertekening van 
huis. 
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MALTA 
2002 Maltezer keuken. 
7,12,16, 27 c ; blok 75 c. 
Resp. hartige taart, groente, 
vis, fruittaart; stoofpot, op 
rand groenten, brood en an
dere gerechten. 
i7io'o2. Cactussen en suc
culenten. 
1,7,28,37,76 c. 

MAN 
5ii'o2. Kerst. 
Blok £ 1.30. Versierde letters 
woord'Christmas'. 

MOLDAVIË 
5io'o2. Post in kinderteke
ningen. 
40 b., 1.50, 2. L. Resp. post
bode in heuvellandschap en 
postduif met brief, bloem op 
wereldbol en duiven, postbo
de op wereldbol. 

6io'o2. Top Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten 
(GOS). 
1.50, 3.60 L. Presidenten en 
nationale vlaggen op achter
grond beeldmerk GOS, 
handdruk en beeldmerk 
GOS. 
iiio'o2. Wijnen, vijftig jaar 
wijnmakerij 'Cricova'. 
40, 40 b., 1.50, 2., 3.60 L. 
Resp. ingang wijnkelder, 
wijnkelder, vergaderzaal met 
wijnglazen, wijnkelder, gla
zen en wijnflessen. 

MONACO 
29ii'02. Antieke auto's. 
€ 0.46, 0.69,1.40. Resp. 
Mercedes 220A cabriolet 
(1949), Rolls Royce silver 
cloud (1956), Citroen DS 21 
(1974)

^^V^ff ■*■■*'*«■••«««■■ 
MONACO 1,40€ 

29ii'o2. Ascaf* geeft '2001 
Gouden Bal' aan Luis Figo, 
speler van Real Madrid. 
€ 0.91. Voetballer, voetbal
schoen met gouden bol, 'Luis 
Figo, Real Madrid, 19022002'. 

29ii'02. Kunst, de vier sei
zoenen. 
Velletjemet€ 0.50,i., 1.50, 
2.. Fresco's uit prinselijk pa
leis (i8de eeuw). 
29ii'02. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
MonacoPhil 2002. 
Blok€ 6.. Affiche tentoon
stelling en beeldmerk Club 
de Monte Carlo. 
30ii'02. Frankeerzegel, 
fauna en flora, slak. 
€ 0.41. Helix aspersa. 
30ii'02. Internationaal 
concours bloemschikicen. 
€ 0.67. Bloemstuk (winnaar 
vorig jaar). 

30ii'02. Association Mon
diale des Amis de 1'Enfance 
(Amade) veertigjaar. 
€ 1.25. Wereldbol met pop
petjes, portretten prinses 
Gracia (oprichtster) en prin
ses Caroline. 

i 1,25€ MONACO 

ii2'o2. Martelaarschap St. 
George (3032003). 
€ 0.53. Beeld. 

ii2'02. Tweehonderd jaar 
militaire school SaintCyr. 
€ 0.61. School, poort met 
wacht, portret prins Louis II 
(cadet SaintCyr), wapen
schild en vlag. 

NOORWEGEN 
20ii'o2. Kerstdecoraties. 
Tweemaal 5.50 kr. Dubbel 
hart van stro, achtpuntige 
ster geknipt uit papier. 

20ii'o2. Tweehonderdste 
geboortedag geestelijke Mag
nus Brostrup Landstad (1802
1880), verzamelaar volkslied
jes en schrijver verzen. 
5., 5.50 kr. Resp. te paard, 
portret en psalmbord. 

OEKRAÏNE 
i5ii'o2. Kiev gezien door 
artiest Taras Shevchenko. 
45, 75, 80 k. Resp. graf As
kold (1845), bomen langs 
oever in Kiev (1844), kerk 
St. Alexander (1846). 
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22ii'02. Gelukkig nieuw
jaar. 
45 k. Kerstboom met ballen 
en koning vorst met horloge. 

ROEMENIË 
23io'02. Vijfendertigste 
schaakolympiade in Bied, 
Slovenië. 
Velletje met driemaal 20500 
L. Beeldmerk olympiade, wa
penschild en schaakstukken. 

: 20S00L 

5ii'02. Vruchten. 
15500,20500,44500, 73500 
L. Resp. Cydonia oblonga, 
Armeniaca vulgaris, Cerasus 
vulgaris, Morus nigra (kwee
peer, abrikoos, kers, moer
bei), (pagina 4) 

?! 
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RUSLAND 
Zonder datum. Geschiedenis 
Rusland, Alexander I (1777-
1825). 
4.-, 4.-, 7.-, 7--; blok 10.- r. 
Resp. keizer Alexander I en 
acte van troonsbestijging 
(1801) met rivier Neva en 
Petrus-en-PauIuskathedraal, 
keizer en M.M. Speransky 
(i8og, algemeen plan wet
boek), ontvangst N.M. Ka-
ramzin (1766-1826, schrijver 
'Geschiedenis van de Russi
sche staat') door keizer in 
Tsarskoye Selo, binnenkomst 
Parijs aan hoofd Russische 
troepen (1814); portret 
Alexander I door F. Gerar, op 
rand Alexanderzuil. 

SLOVENIË 
i5-n-'o2. Kerst en Nieuw
jaar. 
D, B (107, 36 Sit.). Resp. 
meisje met kersttak in 
sneeuwlandschap voor huis
je, sneeuwpop met bezem en 
jongetje op rug. 

[|Sloveni[a^i: 

i5-n-'o2. Scheepsschroef, 
honderdvijfenzeventig jaar 
geleden uitgevonden door 
JosefRessel (1793-1857). 
C (95 Sit., zegel rond te ma
ken). Schroef 

SLOWAKIJE 
i2-io-'o2. Kastelen, geza
menlijke uitgifte met China. 
6.-, 12.- Sk. Resp. terrassen 
van Handan in China, kasteel 
Bojnice in Slowakije. 

i7-io-'02. Technische univer
siteit Kosice. 
6.- Sk. Kunstvoorwerp. 
8-ii-'o2. Kerst 2002. 
5.50 Sk. Engel. 

i5-ii-'o2. Nieuwe datum 
melding 11/894, kerken. 

SPAN7E 
4-ii-'o2. Feest van Dijous Bo 
in Inca (Majorca). 
€ 0.75. Gevlochten tas. 
8-ii-'o2. Werelderfgoed, cul
tureel landschap Aranjuez en 
moorse architectuur in Ara
gon. 
Velletje met € 0.25,025, 
0.50,0.75,1.80,1.80, 2.10 en 
aanhangsels. Zicht op Araju-
ez, kerken Santa Maria in Ca-
latayud en Tobed, details van 
kerken San Pablo in Zara
goza, Santa Tecla in Cervera 
de la Canada, San Martin in 
Teruel. 

PMmKN0M.>OtU.-2D0] 

i5-ii-'o2. Serie Paradores 
(Staatshotels). 
€ 0.25. Paradorvan Alcaniz, 
oorspronkleijk kasteel 12de 
eeuw. 
25-ii-'o2. Kerk van San Jor
ge, Alcoy. 
€ 0.75. Kerk, eerste verwij
zing naar kerk 1317. 

TSJECHIË 
6-ii-'o2. Geschenken van 
Sint-Nicolaas. 
6.40 Kc. Sint-Nicolaas met 
mand, een engel en de duivel. 

6-ii-'o2. President van Tsje
chië Vaclav Havel (1936). 
6.40 Kc. Portret. 

i3-ii-'02. Kerst 2002. 
6.40 Kc. Kerstboom met ra
men. 

i4-ii-'02. NAVO*-top in 
Praag. 
9.- Kc. Beeldmerk top. 

ii-i2-'o2. Meubels. 
6.40, 9.-, 12.-, 17.- Kc. Resp. 
barokke leunstoel (laat 17de 
eeuw), empire naaitafel (ca. 
1820), toilettafel (ca. i860), 
art deco leunstoel (1923). 
ii-i2-'o2. Kunst, II. 
12.-, 20.-, 26.- Kc. Resp. 'De 
verlatene' van Jaroslav Panus-
ka (1872-1958), 'St.-Wence-
las' van Mikalas Ales (1852-
1913), 'Portret jongeman met 
luit' van Jan Petr Molitor 
(1702-1757). 

VATICAAN 
2i-ii-'o2. Reizen van paus Jo
hannes Paulus II in 2001. 
€ 0.41, 0.62,1.55. Met com
puter veranderde portretten 
van paus tijdens zijn reizen 
naar resp. Malta, Oekraïne, 
Kazachstan; ook postzegel
boekje. 
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2i-ii-'02. Kerst 2002, geza
menlijke uitgifte met Nieuw-
Zeeland. 
€ 0.41. Afbeelding Christus' 
geboorte door Pseudo Am-
brogio di Baldes (15de eeuw). 

WITRUSLAND 
28-ii-'02. Vijfenveertig jaar 
ruimteonderzoek. 
Blok 3000 r. Portretten 
V.V. Kovalyonak en P.I. 
Klimuk; op rand 'Salut-6', 
spoetnik, maanvoertuig, ra-
keüancering en tekst '45 jaar 
ruimteonderzoek'. 

December '02. Schilderijen 
uit nationaal kunstmuseum. 
180, 290 r. Schilderijen van 
Oleg Gaiko, resp. Bij de kerk, 
Slag bij Nemiga. 

December '02. Kerst en 
nieuwjaar. 
200, 300 r. Resp. kerstman, 
engeltje met bel. 

ZWEDEN 
2i-ii-'o2. Kerst 2002, 
sprookje 'Kerstavond van 
Karl-Bertil Jonsson' (jongetje 
dat van de rijken neemt en 
aan de armen geeft). 
Vijfmaal zonder waardeaan
duiding voor binnenlandse 
post (viermaal uit postzegel
boekje). Figuren uit het 
sprookje (1964) van Tage Da-
nielsson, sinds 1975 als te
kenfilm. 
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2i-ii-'02. Kerst 2000, ker
ken. 
8.- kr. Kerken in kersttijd van 
resp. Habo, Kiruna, Tensta, 
Sundborn. 

BUITEN EUROPA 
ANGOLA 
i5-io-'o2. Reptielen. 
21, 35, 37,40 KZr. Resp. 
Pithon anchitae, Lacerta sp., 
Naja nigricoUis, Crocodylus 
niloticus. 

ANGUILLA 
i4-io-'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
30 c , $ 1.50,1.90, 5.-; blok 
$ 8.-. Portretten. 

ARGENTINIË 
2-ii-'o2. Argentijnse federa
tie voor filatelie (FAEF*) vijf
tigjaar. 
Tweemaal 75 c. Thema's van 
postzegeltentoonstelling, 
resp. Exficec 1956 (brief met 
zegel, stempel, postkoets), 
Espamer 1998 (reglement, 
stempel, vlag, schip). 

i6-ii-'02. Kerst. 
75 c. Vlucht naar Egypte. 

ASCENSION 
Afbeelding melding 12/975, 
kerst. 

BAHAMAS 
i5-io-'02. Herdruk frankeer-
zegels, vogels en eieren. 
$ 0.25. Charadrius vociferus. 

BAHREIN 
24-io-'o2. Parlementaire ver
kiezingen 2002. 
100, 200 fils. Portret sjeik Ha-



med Bin Isa AlKhalifa ko
ning van Bahrein en resp. 
vlag, hand met stembiljet. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 12/975, 
kerst. 

6i2'o2. Honderd jaar Pan
Amerikaanse Gezondheids
organisatie (PHO*). 
$0.10, 0.70,1.15, 2.. 

BELIZE 
i2i2'o2. Kerst. 
$ 0.25, 0.50, 0.60, 0.75,1., 
2.. Orchideeën. 

BERMUDA 
Afteelding melding 11/895, 
dag van de vrede. 

BOLIVIA 
244'o2. Honderd jaar Pan
Amerikaanse Gezondheids
organisatie (OPS*). 
3. Bs. Getal '100' met we
reldbol. 

CORREOS DE BOLIVIA 

i4ii'o2. Kerst. 
3., 5., 6.Bs. Resp. iWaria 
met Kind, kerststal, schilderij 
'Aanbidding der koningen'. 

BRAZILIË 
i49'02. Beschermingsge
bied walvis. 
Blok R$ 1.30. Walvis en kaart 
met gebied van voortplan
ting; op rand beeldmerk pro
ject walvissen. 
279'o2. Samenkomst rivie
ren Rio Negro en Solimoes 
(middenloop Amazone). 
R$ 0.45. Water waarin land 
weerspiegelt. 

289'o2. Serie bekende Bra
ziliaanse personen, Adhemar 
Ferreira da Silva, tweevoudig 
olympische kampioen. 
R$ 0.40. Portret en actie
foto's atleet, gouden medail
les. 
299'o2. Motorfietsen. 
Velletje met zesmaal R$ 0.60. 
YZF21 en bromfiets (1974), 
CG 125 Titan en bromfiets 
(1976), GSXRiooo en fiets 
met hulpmotor (1952), Day
tona 9551 Centennial Edition 
en fiets (1902), BMWR32 en 
Ri20oC,VROD en fiets 
(1903). 

309'o2. Antieke treinen: 
'MariaFumaca'. 
Tweemaal R$ 0.55. Locomo
tief i 'Baroneza', locomotief 
370'ZezéLeoni'. 
2io'o2. Toerisme, Bonito 
ten zuidwesten van Mato 
Grosso (gezamenlijke uitgif
te met landen Mercosur*). 
R$ I.. Waterval, vogels, vis, 
beeldmerk Mercosur*. 

25io'o2. Serie Braziliaanse 
literatuur, honderdste ge
boortedag Carlos Drum
mond de Andrada (1902

1987). 
RS o. 5 5. Portret dichter en 
columnist, op achtergrond 
huizen en water met dichtre
gels. 

BRUNEI 
Zonder datum. Tien jaar sul
tan Haji Bokiah. 
Viermaal 10 s. (samenhan
gend). Resp. huis op palen bij 
haven, driemaal ander ge
bouw. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
22ii'02. Chinees knoop
werk. 
Vellen met twintig zegels van 
NT$ 3.50, 5., 25.. Driemaal 
verschillende ondergrond
kleur: tweemaal tien knoop
werkjes. Vellen kunnen op 
drieëntwintig manieren per
soonlijk gemaakt worden. 

^ 

■t..Ai 

p 
^%É 

2i2'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
NT$ 3.50,13.. Tweemaal 
rara. Ook in velletjes met 
tweemaal de twee zegels. 
6i2'02. Moderne Taiwanese 
schilderijen. 
NT$5., 5., 10., 25.. Resp. 
'Straat op zomerse dag' Chen 
Chengpo (18951947), 
'Meisje in witte jurk' Li Mei
shu (19021983), 'Plein met 
bananenboom' Liao Chi
chun (19021976), 'Zonsop
komst' Kuo Pochuan (1901
1974)

*i3 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i57'o2. Zuidpoolland
schap. 
80, 80 f, 2. y. Resp. ijsberg 
en pinguïns, zuiderlicht, 
berg en vogel. 

207'o2. Het meer Qinghai. 
80, 80 f, 2.80 Y. Resp. oever 
meer, eiland van vogels, meer 
en wolken. 
i8'02. Vroege generaals 
volksleger. 
Vijfmaal 80 f Huang Gong
lue, Xu Jishen, Cai Shengxi, 
Wei Baqun, Liu Zhidan. 
208'o2. Oude Chinese we
tenschappers. 
Viermaal 80 f Bian Que, Liu 
Hui, Su Song, Song Yingxing. 

7g'o2. Berg Yandang (hoger 
1000 m). 
Viermaal 80 f Xiansheng
manpoort, Dalongquimeer, 

Beidougrot, Guanyintop. 
2ig'o2. Middenherfst festi
val (15de dag 8ste maand). 
80, 80 f, 2. Y. Resp. famihe
reünie, genieten volle maan, 
de maan speelt voor koppe
laar. 

i2io'o2. Kastelen, geza
menlijke uitgifte met Slowa
kije. 
Tweemaal 80 f (samenhan
gend). Kasteel Bojnice in Slo
wakije(iii3), paviljoen Han
dan Congtai (2300 jaar oud) 
in China. 

8ii'02. Hukovwaterval in 
Gele Rivier. 
Blok 8.y. Waterval. 

minosus. Boletus satanas, 
Cystolepiota bucknallii; Ra
maria aurea, Macrolepiota 
procera, Panellus serotinus, 
Amanita muscaria. 
25i'g9. Zoogdieren. 
75,150, 200, 375 F.; vel met 
negenmaal 150 F. Blok 1500 
F. Resp. Galago crassicauda
tus, Vulpes vulpes, Anomalu
rus pusillus, Loxodonta afri
cana; Pan troglodytes. Pan 
troglodytes. Pan troglodytes. 
Gorilla gorilla. Gorilla goril
la, Gorilla gorilla, Pongo pyg
maeus, Pongo pygmaeus, 
Pongo pygmaeus; Loxodonta 
africana. 
25i'99. Zeedieren, I. 
7575150.150375375 F; 
twee vel met negenmaal 150 
F.; tweemaal blok 1500 F. 
Resp. Pomacanthus impera
tor, Hemochus intermedins, 
Mirolabyrichthys tuka, Po
macanthus paru, Colisa lalia, 
Ostracion tuberculatum; 
Chaetodon tinkeri, Ostracion 
sp., Scatophagus argus, Adi
oryx coruscus, Pygoplites 
diacanthus, Paracanthurus 
hepatus, Chaetodon plebei
us, Lythrypnus dalli, Myrich
thys oculatus; Coris aygula, 
Chromis caeruleus, Euxi
phipops navarchus, Pseudo
balistes fuscus, Zebrasoma 
flavescens, Mycteroperca ru
bra, Epinephelus flavocaeru
leus, Equetus lanceolatus, 
Acanthurus leucosternon; 
Echidna zebra, Amphiprion 
percula. 
84'o2. Traditionele kleding. 
125,150, 300 F. 

COLOMBIA 
76'o2. PreColumbiaanse 
kunst. 
$ 800, 800,1400,1400, 2100, 
2100. Kunstvoorwerpen. 
227'o2. Honderd jaar ver
eniging van chirurgie in Bo
gota, ziekenhuis San José. 
Tweemaal $ 800. Non met 
groep mensen, ziekenhuis. 
i8'02. Consuelo Araujo No
guera, 'LaCacica'. 
$ 1400. Dame. 
i28'02. 'Union Network In
ternational (UNI)', nee tegen 
geweld. 
$ 1000. Symbolisch poppetje. 

COMOREN 
25i'99. Europese padde
stoelen. 
75 75150.15°. 2°o 200, 
375 375 F; twee vel met ne
genmaal 150 F.; viermaal 
blok 1500 F. Resp. Russuia 
xerampelina, Catathelasma 
imperiale, Cortinarius cam
phoratus, Cortinarius vio
laceus, Rozites caperatus, 
Coprinus picaceus. Russuia 
cavipes, Coprinus comatus; 
Boletus edulis, Suillus grevil
lei, Boletinus cavipes, Mor
chella esculenta, Morchella 
conica, Clitocybe rivulosa, 
Hygrocybe nigrescens, Clito
cybe geotropa, Lepiota crista
ta; Amanita citrina, Amanita 
phalloides, Cortinarius prae
stans, Phallus impudicus, 
Cortinarius bicolor, Cortina
rius renidens, Lactarius tor

CONGO (BRAZZAVILLE) 
308'02. WWF*, gorilla's. 
20,190, 390, 455 F. Panda
beeldmerk WWF* en ver
schillende afbeeldingen go
rilla. 
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EGYPTE 
22g'o2. Internationale con
ferentie over veiligheid op de 
weg. 
30 P. Verkeerslicht, weg en 
man met verband om hoofd. 



9io'o2. Mondiale dag van 
de post. 
125 P. Beeld van UPU*beeld
merk boven olijftak. 
i6io'o2. Inwijding biblio
theek Alexandria. 
30,125 P. Resp. bibliotheek, 
zon en zee en pilaar met fara
onische inscripties en beeld
merk bibliotheek. Ook brief
kaart 125 P. 
Oktober '02. Afsluiting eer
ste deel Toshkaproject. 
30 P. Waterpompstation. 

EL SALVADOR 
181002. Honderd jaar Ge
zondheidsorganisatie Pan
Amerika (OPS*). 
Tweemaal 2.70 C ($ 0.31). 
Gebouw OPS in Washington, 
getal '100' met wereldbol. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2001. Brandweerauto's. 
Viermaal 400 F. Stoomwagen 
(1888), motorwagen (1915), 
tankauto C1943), ladderwa
gen (1966). 

^ ^ 

2001. Historische uniformen. 
Viermaal 400 F. Fuselier 
(1815), officier infanterie 
(1700), arkebussier (1534), 
musketier (17de eeuw). 

2001. Prehistorische dieren. 
Driemaal 500 F. (samenhan
gend); blok 800 F. Resp. Car
notaurus sastrei, Iberomes
ornis romerah, Troodon; 
Diplodocus carnegiei. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 12/976, 
eilandserie II. 

iin'02. Bezoek van de her
M tog van York 

22 p., £ 1.52. Foto's prins 
Andrew. 

Fin 
Zonder datum. Hartoperatie. 
34, 69 c., $1.17, 2.. Resp. 

hartoperatie, controle, con
trole met monitor, operatie
arts en verpleegster bij pa
tient. 
Zonder datum. Kerst 2002. 
17, 8g c, $ I., 3.. Kerken. 

Zonder datum. Natuurlijk 
water. 
25,48 c , $ I., 3.. Resp. fles 
water, fabriek, transportauto 
flessenwater, kinderen met 
flessen water. 
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HONGKONG 
24ii'o2. Kerst. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Door 
perforatie gevormd, resp. 
kerstboom, kerstbal, 
sneeuwpop, kerstbel. 
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INDIA 
io8'o2. Economie en indus
trie. 
4. R. Portret Vithalrao Vikhe 
Patil. 
268'02. Bhaurao Krishna
rao Gaikwad. 
4. R. Portret 

400 
INUIA 

i29'o2. Sociale hervormers. 
Driemaal 5. R. Portret (en 
mensen) van resp. Chandrap
rabha Saikiam, Gora, Ayyan 
Kali. 
i2io'o2. Aryua Vaidyashala, 
Kotakkal. 
5. R. Portret, gebouwen 
standbeeld. 
i2io'o2. Kanika Bandopa
dyaya. 
5. R. Tweemaal portret en 
pianotoetsen. 

i5io'o2. Bhagwan Baba. 
5. R. Portret. 

ISRAËL 
26ii'o2. Dag van de postze
gel, kinderspelletjes. 
Viermaal NIS. 2.20. Blokken, 
priktol, jojo, knikkers. 
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26ii'02. Politieke journalis
ten. 
NIS. 1.20, 3.30, 4.70, 5.90. 
Resp. Abba Ahimeir (1897
1962), Israel Eldad (1910
1996), Moshe Beilinson 
(18901936), Rabbi Binyamin 
(Yehoshua RadlerFeldman, 
18801957). 

26ii'o2. Menora. 
NIS 0.30,1.. Met verschillen
de ondergrondkleur: zeven
armige kandelaar. 

JAMAICA 
3iio'o2. Datum en afbeel
ding melding 12/976, dans
theater. 

2i2'o2. Honderd jaar Pan
Amerikaanse Gezondheids
organisatie (PHO*). 
$ 40. Getal '100' met wereld
bol. 
December '02. Kerst 2002. 
$ 15, 40, 45, 60. Kunstvoor
werpen. Resp. schilderij, 
beeld, schilderij, vrouwen
beeld. 

JEMEN 
274'o2. Solidariteit met Pa
lestijnse volk. 
30, 60; blok 90 r. Resp. mar
telaarskinderen Mohammed 
AlDorrah, Eiman Hajjo; 
Rotskoepelmoskee in Jeruza
lem. 
304'o2. Vijfenzeventig jaar 
scouts in Jemen. 
30, 60, 70 r.; blok 160 r. 
Beeldmerk padvinderij en 
resp. scout helpt iemand 
oversteken en twee auto's, 
scouts planten stekjes, scouts 
met verrekijker in roeiboot; 
scout salueert en tent en vlag. 

2002. Wereldkampioenschap 
voetbal in Korea en Japan. 
30, 70,100,120 r.; velletje 
met tweemaal 160 r. (ronde 
zegels), viermaal voetballer 
met bal; been met bal, trofee. 

i56'02. Antiquiteiten. 
30, 70,100,120 r.; blok 320 r. 
Resp. twee beelden (3000 
v.C), beeld ven Ma'adi Karib 
(800 v.C), griffioen uit ko
ninklijk paleis van Shabwa 
(300 n.C), beeld koning Aw
san Yasduq Eil (100 v.C); 
hoofd stier (100 v.C). 

V^PV^fW^PV^nV^ 

306'o2. Prominente weten
schappers en intellectuelen 
uit Jemen. 
30, 30, 60, 60 r.; velletje met 
tweemaal 70 r. Portretten van 
Abdullah AIBaradoni (1929
1999, dichter en intellecmeel) 
en Hussain Abu Bakr Al
Mahdhar (19312000, dich
ter). 
269'o2. Republikeinse re
volutie veertig jaar geleden. 
30, 60 r.; blok 90 r. Beeld
merk gelegenheid. 

KOREA ZUID 
28g'o2. Veertiende Aziati
sche Spelen in Busan, Zuid
Korea. 
190 w. Stadion, hardloper, 
duiker, vogel, beeldmerk spe
len; Velletje met tweemaal 
deze zegel. 

emiCRKOREA: 

26io'o2. Achtste Fespic
spelen (sportevenement 42 
landen gebied Grote Oceaan) 
in Busan. 
190 w. Vleugels. 
i2ii'02. Serie orchideeën, 
II. 
Viermaal 190 w (met geur 
Cymbidium kanran). Cymbi
dium kanran, Gustrodia ela
ta, Pogoniajaponica, Ce
phalanthera falcata. 

20ii'02. 2002, jaar van uit
wisseling mensen tussen 
ZuidKorea en Volksrepu
bliek China. 
Tweemaal 190 w. Vechtspor
ten: taekwondo, wushu. 

© O i a a ? KOREA 4SW«» 



MAAGDENEILANDEN 
December '02. Birdlife Inter
national, boomeenden. 
$ o.10, 0.35,0.40, 0.70; velle
tje met doorlopend beeld 
waarin de vier zegels en zegel 
$ 2.. Verschillende afbeel
dingen Dendrocygna arborea. 

MALAWI 
24io'o2. Frankeerzegels, 
vlinders. 
I, 2, 5,10, 20, 50,100 K. 

iMALDIVEN 
i8ii'02. Teddybeer hon
derd jaar. 
Velletje met viermaal 8 Rf., 
twee velletjes met driemaal 12 
Rf.; driemaal blok 30 Rf. Beer 
als resp. kapper, bouwvak
ker, tuinman, chef; verpleeg
ster, dokter, tandarts; moe
der, broer en zus, vader; gol
fer, snowboarder, voetballer. 

MALEISIË 
i7g'o2. Verbeterde datum 
melding 12/976, Pendeta 
Za'ba (18951973). 

Ia)pia \ 30. 

22io'o2. Tien jaar instituut 
voor islamitisch begrip. 
50 s. 
2ii'o2. Modisch erfgoed 
van Maleisië. 
30, 30, 50, 50 s.; blok 2. RM. 
Maleise kleding 

iMAROKKO 
83'o2. Internationale dag 
van de vrouw. 
6.50 Dh. Vrouw met wereld
bol. 
293'o2. Flora, bomen. 
6.50 Dh. Ceder. 
304'o2. Tweede wereldbij
eenkomst over ouder wor
den. 
6.50 Dh. Twee oudere men
sen en baby, beeldmerk. 
85'o2. Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties 
over kinderen. 
6.50 Dh. Beeldmerk VN en 
symbolische roos. 
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56'o2. Flora. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. Linaria 
bipartita, Verbascum pseudo
creticum. 
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MARSHALLEILANDEN 
iog'o2. Cruiseschip Regal 
Princess. 
Blok $ 0.80. Cruiseschip 
(bezocht Marshalleilanden in 
mei met Amerikaanse en 
Canadese veteranen uit Twee
de Wereldoorlog aan boord). 

239'o2. Amerikaanse mili
taire helden uit Eerste We
reldoorlog. 
Achtmaal $ 0.80. Portretten 
met illustratie oorlogs
situatie, resp. W.S. Sims, 
W.E. Mitchell, F. Stowers, 
S.D. Butler, 
E.V. Rickenbacker, 
A.C. York, J.A. Lejeune, 
J.J. Pershing. 

aHfeo 
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26io'o2. Kerstkoekjes. 
Tweemaal $ 0.37. Sneeuw
poppen. 
MAURITIUS 
Afbeelding melding 12/976, 
sterrenbeelden. 
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MAYOTTE 
i8ii'o2. Indische brood
boom. 
€ 1.22. Artocarous hetero
phylla. 

i8ii'02. De bergChoungui. 
€ 0.46. Water met op achter
grond berg. 

MICRONESIË 
4ii'02. Kerst, kunst. 
$ 0.21, 0.37, 0.70, 0.80, 2.; 
blok $ 2..Resp. 'Madonna en 
Kind' van Agnolo Bronzino 
(15031572), 'Madonna en 
Kind' door Giovanni Bellini 
(14301516), 'Madonna en 
Kind tussen St. Stephen en 
St. Ladislaus' door Simone 
Martini 12841344), 'Heilige 
familie' door Agnolo Bronzi
no, 'Heilige familie' door Si
mone Martini; 'Gewijd ge
sprek' door Giovanni Bellini. 

NAURU 
8i2'o2. Kerst. 
$ 0.15,1., 1.20, 3.. Schilde
rijen 'Madonna en Kind'. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i5ii'02. Kersten nieuwjaar. 
95, 240 c. Achtergrond vro
lijk kerstfeest, gelukkig 
nieuwjaar in verschillend ta
len en resp. kerstbomen, 
stormlantaarns. 

■Mëè 
NEVIS 
2iio'o2. Kunst. 
Velletje metviermaal $ 2.; 
drie velletjes met tweemaal 
$ 3. (doorlopend beeld); 
tweemaal blok $ 5.. Werk van 
resp. Kano Shoei (15191592), 
Ikeda Koson (18011866), 
Kano Shoei, Ikeda Koson; 
tweemaal Yosa Buson (1716
1783), tweemaal Shikibu Te
rutada (i6de eeuw), tweemaal 
Shikibu Terutada; Yamamoto 
Bantsu (17831856), Uto 
Gyoshi (i6de eeuw). 
4ii'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002, kwart fi
nales. 
Vel met zesmaal $ 1.20; vel 
met zesmaal $ i. 60; vier velle
tjes met tweemaal $ 3.. Resp. 
Claudio Reyna en Torsten 
Frings, Michael Ballack en 
Eddie Pope, Sebastian Kehl 
en Brian McBride, Puyol en 
Eul Yong Lee, Jin Cheul Choi 
en Gaizka Mendieta, Juan Va
leron en Jin Cheul Choi; Emi
le Heskey en Edmilson, Rival
do en Sol Campbell, Ronal
sinho en Nicky Butt, Ilhan 
Mansiz en Omar Daf Hasan 
Sas en Papa Bouba Diop, La
mine Diatta en Hakan Sukur; 
Sebastian Kehl, Frankie 
Heijduk; Hong Myung Bo, 
Gaiz Mendieta; David Beck
ham, Roque Junior; Alpay 
Ozalan, Khalilou Fadiga. 
4ii'02. Kerst, kunst. 
$ 0.30, 0.80, 0.90,1.20, 5.; 
blok $ 6.. Resp. 'Madonna 
en Kind met heiligen' door 
Pietro Perugino (14461523), 
'Aanbidding door de wijzen' 
door Domenico Ghirlandaio 
(14491494), 'Heilige Zacca
ria' door Giovanni Bellini 
(14301516), detail van'Voor
stelling bij de tempel' door 
Giovanni Belhni (14301516), 
'Madonna en Kind' door Si
mone Martini (12841344); 
detail 'Maesa' door Simone 
Martini (12841344). 

NIEUWZEELAND 
2iii'02. Kerst 2002, geza
menlijke uitgifte met Vati
caan. 
$ 1.50. Afbeelding Christus' 
geboorte door Pseudo Am
brogio di Baldes (15de eeuw). 

4i2'o2. 'The two towers', 
tweede film trilogie 'The lord 
of the rings' van J.R. Tolkien 
(18921973). 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Karakters uit de film, resp. 
Aragorn en Eowyn, Ork, 
Gandalf de Witte, Oosterlin
gen, Frodo gevangen, Eowyn 
op slotMeduseld; ook: alle 
zegels in blokken, postzegel
boekje. 

^ e Ä l  R r .  J J 

NORFOLKEILAND 
I2II'Q2. Kerst 2002, vogel. 
45,45c.,$i., i.50.Gygis 
alba resp. op tak, jong, vlie
gend, neerkomend. 

i4i'o3. Chinees jaar van het 
paard**. 
45.45.4575. 75 c. (samen
hangend, doorlopend beeld). 
Resp. ruiters, paarden in wei, 
paard springt over hindernis, 
harddraverij, paarden voor 
wagen met mensen. 

' Norfolk Island 
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PARAGUAY 
256'02. Aankomst menno
nieten vijfenzeventig jaar ge
leden. 
2000,4000 Gs. Portretje 
Menno Simmons (14961561) 
en kerk uit resp. Loma Plata, 
Filadelfia. 
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paard en veulen van 'crioUa'
ras, 'Quarter Horse', Arabier. 

i27'o2. Paarden. 
700,1000, 6000 Gs. Resp. 
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247'o2. Honderd jaar club 
Olimpia. 
700 Gs. met twee aanhang
sels. Voetballers met beker 
na behalen 'Super Cup' in 
1990; aanhangsels: foto win
nend elftal 'Liberators of 
America Cup' in 1979. atlete 
en zwemmer en basketballer. 

i69'02. Honderd jaar Ge
zondheidsorganisatie Pan
Amerika (OPS'*), genees
krachtige kruiden. 
4000, 5000 Gs. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. Stevia 
rebaudiana bertoni. Ilex para
guayensis. 

309'o2. Internationaal fo
rum (Upaep*): hervormen en 
moderniseren postdienst. 
1000,4000 Gs. Beelden van 
aardewerk door Serafin Mar
sal (18611956), resp. boerin, 
boerin in klederdracht (Ky
guavera). 
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ioio'o2. Vijfenveertig jaar 
vriendschappelijke betrek
kingen tussen Paraguay en 
Taiwan. 
4000 Gs. met twee aanhang
sels. Vlaggen van Paraguay en 
Taiwan en herdenkingshal 
van Tjiang K'aisjek in Taipei; 
aanhangsels pruimenbloe
sem, lapacho (Tabebuia ipe). 
i2io'o2. Upaep*, onderwijs 
en analfabetisme. 
3000, 6000 Gs. Resp. leraar 
bij schoolbord en klas kinde
ren, kinderen doen spelletje 
in kring. 
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PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 12/977, 
bomen. 

84 
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SALOMONSEILANDEN 
i37'02. Paarden. 
Velletje met tweemaal $ 4.
(doorlopend beeld). Paarden. 
78'o2 Zestig jaar geleden 
slag bij Guadacanal, ontvan
gers eremedaille. 
$ I., 1.90, 2.10, 2.30; velletje 
met viermaal $ 5.. Resp. sei
ner Douglas Munro van de 
Amerikaanse kustwacht, ka
pitein Joe Foss van de United 
States Marine Corps (USMC), 
sergeant Mitchell Paige 
(USMC), schoutbijnacht 
Norman Scott van Ameri
kaanse marine; Norman 
Scott, Joe Foss, Mitchell Pai
ge, Douglas Munro. 

SOMALIË 
2ii2'oi. Luchtvaart, trans
continentale vluchten. 
IOC, 200, 600, 3300 Sh.So. 
Resp. RomeTokio (1928), 
RomeMogadishu (1930), 
vlucht rond Afrika (1927), 
New YorkParijs (1927), Ame
lia Earhart (18971937, Ame
rikaans luchtvaartpionier). 

2ii2'oi. Extreme sporten. 
100, 500, 3000 Sh.So. Resp. 
extreem skien, bergen be
klimmen, afdalen in spleten, 
vrije val maken. 

SRI LANKA 
54'o2. Lester James Peries. 
3.50 Rs. Portret, medaille en 
gedenkstukken. 
294'o2. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen tussen 
Japan en Sri Lanka. 
16.50 Rs. Nationale vlaggen 
en berg. 
294'o2. President Rana
singhe Premadasa. 
4.50 Rs. Portret, vlaggen en 
huizen. 
i75'02. Vesak 2002. 

3., 4.50,16.50, 23. Rs. 
Rotstekeningen. 
236'o2. Madih Pannasiha 
Maha Nayaka Thera. 
4.50 Rs. Portret. 
247'o2. Honderd jaar insti
tuut voor oosterse studies in 
Sri Lanka. 
4.50 Rs. Monnik en beeld
merk. 
267'02. Honderdvijfentwin
tig jaar vereniging Rifai Tha
reeq. 
4.50 Rs. Beeldmerk en ge
bouw. 
88'o2. Veertiende Aziati
sche kampioenschappen. 
4.50,16.50, 23., 26. Rs. 
Beeldmerk spelen en resp. 
discuswerpen, hardlopen, 
hordelopen, verspringen. 
278'o2. Nationaal museum. 
Tweemaal 4.50 Rs. (samen
hangend). Reliefs met dieren. 
288'02. Toerisme. 
lo . Rs . Poppetje. 
39'02. Dr. A.C.S. Hameed. 
4.50 Rs. Portret. 
59'02. Honderd jaar ge
bouw vrijmetselarij in Co
lombo. 
4.50 Rs. Gebouw. 
i39'o2. Honderd jaar Colle
ge van het Heilige Kruis, Ka
lutara. 
4.50 Rs. Schoolgebouw. 
2i9'o2. Duitse vereniging 
Dharmadutha. 
4.50 Rs. Poort, daarachter 
trap en gebouw. 
iio'o2. Internationale dag 
van het kind. 
4.50,16.50 Rs. Kinderteke
ningen. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF

FEL) 
27'o2. Atleet Kim Coüins 
(bronzen medaille lAAF* we
reldkampioenschappen in 
Canada, 2001). 
$ 0.30, 0.90. Collins resp. als 
hardloper, met bronzen me
daille. 
i4io'o2. Kerst 2002, vruch
ten. 
$ o.10, 0.80,1. , 2.. Resp. 
Annona muricata, Passiflora 
edulis, Annona squamosa, 
Annona reticulata. 
i8 i i  '02. Bekende mensen 
20ste eeuw. 
Velletje met zesmaal $ 1.50, 
vijf vel met viermaal $ 2.. 
Resp. zes portretten Charles 
Lindbergh (19021974, vloog 
als eerste solo over de Atlan
tische Oceaan); vier foto's 
John F. Kennedy (19171963) 
tijdens Tweede Wereldoor
log; vier foto's John F. Ken
nedy tijdens zijn president
schap; vier portretten prinses 
Diana (19611997); vier por
tretten prinses Diana; twee
maal portret koninginmoe
der (19002002) als jong 
meisje, tweemaal portret op 
latere leeftijd. 

ST. LUCIA 
23io'o2. Herdruk frankeer
zegel vlag. 
$0 .25 . 
November '02. Honderd jaar 
Leger des Heils in St. Lucia. 
$ 0.20,1. , 2.50. Resp. Wil
liam en Catherine Booth, 
groep heilsoldaten, beeld
merken. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i2i i 'o2. Baai bij Henry. 
€ 4.. 
2i2 '02. Kerst 2002. 
€ 0.46. Zeilschip met in zeil 
versierde kerstboom. 

SURINAME 
6ii'o2. Kerst. 
Sf. 1700, 5000. Resp. kerst
man met kleding, kerstboom 
met versiering. 

S f l 7 0 0 SURINAME 

TADZJIKISTAN 
209'o2. Datum melding 
12/978,schaken. 
Oktober '02. Jaar van het 
paard. 
0.02, 0.03, 0.50, 0.50, 0.95, 
0.95,1., I.; blok i .5oTr . 
Resp. draveri], draverij met 
wagentje, dressuur, vossen
jacht, driespan, polo, steeple
chase, springen; circusshow 
met paarden; op rand paar
den. 

TANZANIA 
Zonder datum. Bergen. 
250, 350,400,450 Sh.; blok 
500 Sh. Resp. Kilimanjaro, 
Usambarabergen, Uluguru
bergen, Udzungwabergen; 
Kilimanjaro. 

TRISTAN DA CUNHA 
i i  i i  '02. Honderdvijftig jaar 
geleden bezoek onderzoek
schip HMS Herald aan Tri
stan da Cunha. 
20, 35, 50, 60 p. Resp. kapi
tein Mangles Denham en of
ficieren, HMS Herald, HMS 
Herald en kleine bootjes die 
aan land gaan (30101852), 
HMS Herald bij zonsonder
gang. 

Januari '03. Guinness we
reldrecords, planeet aarde. 
Velletje met zesmaal 30 p. ; 

blok £2 .  . Resp. Groot Bar
rièrerif (grootste rif). Groen
land (grootste eiland), Sahara 
(grootste woestijn), Nijl en 
Amazone(Iangste rivieren), 
Everest (hoogste berg). Tri
stan da Cunha (meest afgele
gen bewoond eiland); ?. 

TUNESIË 
25g'o2. Zevenentwintigste 
wereldcongres diergenees
kunde, Tunis 2002. 
600 m. Door elkaar geteken
de dieren (schaap, koe, 
haan). 
25io'o2. Twintig jaar Inter
nationale Reis Club. 
600 m. (driehoekig). 
7ii '02. Vijftien jaar sinds 
machtsovername door Ben 
Ah. 
390 m. Symbolische voorstel
ling. 

UGANDA 
December '02. Bekende men
sen uit tweede helft 20ste 
eeuw. 
Drie velletjes met viermaal 
1200 Sh.; twee velletjes met 
viermaal 1400 Sh.; velletje 
met viermaal 2000 Sh. Resp. 
viermaal foto John F. Kenne
dy (19171963) tijdens zijn 
presidentschap; viermaal 
portret Ronald Reagan (1911, 
40ste president V.S.); vier
maal portret prinses Diana 
van Wales (19611997); vier 
foto's van John F. Kennedy 
voor hij 35ste president V.S. 
werd; viermaal portret Ro
nald Reagan; vier portretten 
prinses Diana. 

URUGUAY 
3i7 'o2. Honderd jaar Bota
nische tuin en museum in 
Montevideo. 
Viermaal 12. P. (samenhan
gend). Resp. museum en He
teropterys dumetorum, 
Rhodophiala bifida, portret 
Atilio Lombardo (1902 
1984, directeur tuin en muse
um 1940 1973) en Tillandsia 
arequitae, Erythrina crista. 
i8'02. Honderd jaar voet
balclub 'Montevideo Wande
rers F.C.'. 
12. P. Man met knapzak. 

i68'o2. Sporters uit 
Uruguay. 
Vijfmaal 12. P. PortretJosé 
Leandro Andrade (18981957, 
voetballer), Alvaro Gestido 
(19071957, voetballer), Ce
sar L. Gallardo (18961989, 

schermer, ook basketbal en 
roeien), Lorenzo Fernandez 
(voetballer), Pedro Petrone 
(19051964, voetballer). 

i98'o2. Vijfentwintigste 
sterfdag Elvis Presley (1935

1977)
24. P. Elvis met microfoon. 

i29'02. Honderdvijftig jaar 
geleden stad Artigas gesticht. 
12. P. Herdenkingspilaar. 
i69'02. Busonderneming 
Cutcsa (Cooperativa Uru
guaya de Transportes 
Colectivos Sociedad Anónima) 
vijfenzestig jaar, 
12. P. Oude en nieuwe bus. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
9io'o2. Creativiteit kinde

ren. 
0.50,1., 2., 2.50, 3., 3.50, 
5. Dh. Zesmaal tekeningen 
van kinderen tussen 11 en 17 
jaar (resp. zeilboot en zon en 
antilope, drie poppetjes, we
reldbol met armen, vissen, 
mannetje, mensen), beeld
merk. 

Un,t»d Arob Emifolei . i».«» * t i ^ ^^UYI 

350^, 
► ^ 

W"' 

The Aword of Lahfoh Binl M o h o m m e d 
ior Chi ldhood Creativity 

2iio'02. Prijs voor medi
sche wetenschap 'sjeik Ham
dan bin Rashid al Maktoum'. 
50, 250 fils. Resp. prijs en 
globe in woestijn, prijs en 
globe. 



VIETNAM 
i68 'o2. Middenherfst festi
val (15de dag 8ste maand), 
speelgoed. 
800, 800, 2000, 7000 d. Lan
taarns, resp. 'Ong Sao', 'Ong 
Su', 'Con tho c m trang', Chi
nese lantaarn. 

Zonder datum. Luchtvaart. 
800, 2000, 3000, 8000 d.; 
blok 14000 d. Resp. Super 
King AIR B200, Fokker 70, 
ATR72, Boeing 767300ER; 
Super King AIR B200. 

WALLIS EN FUTUNA 
7ii 'o2. Zesenvijftigste post
zegeltentoonsteliing in de 
herfst. 
Viermaal n o F. (in vel met 
zestien zegels en aanhang
sels). Viermaal vis. 

WESTSAMOA 
20ii 'o2. Bloemen van gem
berplanten. 
90 s., $ 1.20,1.40,2.. Resp. 
Alpinia purpurata, Alpinia 
samoensis, Etlingeria cevu
ga, Hedychium flavescens. 

^»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
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ZAMBIA 
i7'o2. Overdrukken. 
250, 300, 500,1000 K. Over 
resp. 50 K. slang (Telescopus 
semiannulatus, 289'g4), 50 
K. vogel (Anthreptes lon
guemarei, 305'94), 100 K. 
ILO* (34'95), 100 K. kerst 
(298'95). 

Wetenschappelijke namen 
melding 11/899. Vogels resp. 
Merops bullockoides, Mer
ops persicas, Merops boeh
mi, Merops pusillus cyano
stictus. Bloemen resp. Bauhi
nia galpinii, Sandersonia au
rantiaca, Adenium obesum. 

Helychrysum ecklonis, Ano
matheca grandiflora, Cyrtat
hus obliquus; Zantedeschia 
aethiopica. Paddestoelen 
resp. Clitocybe olearia. Bole
tus eduhs, Amanita phalloi
des, Amanita muscaria. Cant
harellus cibarius, Inocybe 
erubescens; Psathyrella pilu
liformis. 

g9'o2. Vlinders. 
Velletje met zesmaal 2500 K.; 
blok 8000 K. Resp. Mimicra
ea marshalli, Eurytera dryo
pe, lunonia orithya, Acraea 
anemosa, Eurema brigitta, 
Metisella melis; Danaus chry
sippus. 

ZUIDAFRJKA 
239'02. ICC* Wereldbeker 
cricket 2003. 
Tweemaal Standard postage. 
Mascotte 'Dazzler' (karika
tuur zebra, Equus burchelli) 
in verschillende spelsituaties. 
9io'o2. Mondiale dag van 
de post. 
Blok 4.75 R. Poststeen met 
tekst (gebruikt door zeevaar
ders om boodschappen achter 
te laten) uit collectie 'Old Sla
ve Lodge' in Cape Town; op 
rand wereldbol, ganzenveer, 
telecommunicatiesatelliet. 

23io 'o2. Postzegeltentoon
stellingen Algoapex en 
Junass, zwaardvissen. 
Tweemaal blok 7. R. Met op
schrift Algoapex, Junass, 
resp. Pristis microdon, Pristis 
pectinata. 
i3  i i  '02 . Kerst, glas in lood. 
1.50, 3. R. Resp. levens
boom, totem. 
i  i i  '02 . ICC* Wereldbeker 
cricket 2003. 
Tweemaal standard postage. 
Mascotte 'Dazzler' in ver
schillende spelsituaties. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
25io 'o2. Datum en afbeel
ding melding 6/481, twintig 
jaarCCAMLR*. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
Januari ' 03 . Super Darn. 

Januari ' 03 . Eerbetoon aan 
Luc Marie Bayie. 
€ 0.46. 

Januar i '03. 'Cabot ' . 
€ 3.66. Vis. 
Januari ' 03 . Keizerpinguïn. 
€ 0.46. Aptenodytes forsten. 
Januari ' 03 . Mineraal. 
€ 0.15. Apatiet. 
Januari ' 03 . Eiland van de 
pingums. 
€ 3.66. Rots in zee. 
Januari ' 03 . 'Phylica'. 
€ 1.22. Boom. 

Januari ' 03 . Serie 'voor de 
jeugd', IV. 
Viermaal € 0.46 (samenhan
gend). 

*: Gebruikte afkortingen: 
Ascat Association Inter

nationale des Edi
teurs de Catalo
gues et Publica
tions philatéliques 

CCAMLR Convention for the 
Conservation of 
Antarctic Marine 
Living Resources 

lAAF International 
Amateur Athletic 
Federation 

ICC International 
Cricket Council 

ILO International 
Labour Organiza
tion, IAO: Interna
tionale Arbeidsor
ganisatie 

FAEF Federacion Argen
tina de Entidades 
Filatelicas 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika (Brazilië, 
Argentinië, Para
guay, Uruguay) 

NAVO NoordAdantische 
Verdragsorganisa
tie 

OPS Organizacion Pan

americana de la 
Salud 

PHO Panamerican He
alth Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y Es
pana y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i32'02 tot 3ii 'o3 
Jaar van het paard, vanaf 
i2'03 Jaar van de ram. 

WESTEUROPA 
OP CD/ROM 

Zes j a a r n a de i n t r o d u c t i e 
van d e ee r s t e C D / R O M 
b r e n g t CollectAROM e e n 
w e r e l d p r i m e u r : een e lek

t r o n i s c h e p o s t z e g e l c a t a 

l o g u s van vrijwel al le 
W e s t  E u r o p e s e l a n d e n 
s a m e n o p é é n DVD

R O M . U n i e k v a n w e g e d e 
b u n d e l i n g van zoveel l a n 

d e n , m a a r o o k o m d a t di t 
d e c a t a l o g u s g e h e e l in 
h e t N e d e r l a n d s g e r a a d 

p l e e g d k a n w o r d e n . 
T e c h n i s c h e de ta i l s s t a a n 
in de a d v e r t e n t i e van d e 
p r o d u c e n t (Fi latel ie van 
s e p t e m b e r 2 0 0 2 , bladz i j 
6 4 5 ) , m e t h ie r d e a a n v u l 

l i ng d a t d e d a t a b a s e z ó 
g r o o t is d a t u w c o m p u t e r 
over e e n flinke h o e v e e l 

h e i d i n t e r n g e h e u g e n 
m o e t b e s c h i k k e n ; a a n b e 

vo len w o r d t 128Mb. 
De DVD/ R O M zal voora l 
t h e m a t i s c h e v e r z a m e 

laa r s a a n s p r e k e n . Die 
g r o e p k o n w e l i s w a a r t o t 
v o o r k o r t over Stanley G i 

b o n s c a t a l o g i van een b e 

p e r k t a a n t a l t h e m a ' s ( zo 

a ls S c h e p e n , S p o o r w e g e n 
e n Vogels) b e s c h i k k e n , 
i n c l u s i e f g o e d e t h e m a t i 

s c h e r e g i s t e r s , m a a r d e 
DVD/ROM b i e d t n u v o o r 
h e t be lang r i j ke en g r o t e 
g e b i e d d a t VVestEuropa 
veel m e e r  u i t g e b r e i d e 

z o e k m o g e l i j k h e d e n . De 
d r o o m van i ede re t h e m a 

t i s che v e r z a m e l a a r w o r d t 
n u werke l i j khe id : n i e t 
m e e r e i n d e l o o s z o e k e n in 
e e n w e r e l d c a t a l o g u s , 
m a a r m e t een p a a r kl ik

k e n een c o m p l e e t over

z i c h t van de b e s c h i k b a r e 
z e g e l s voor e e n t h e m a o p 
je s c h e r m v o o r g e s c h o t e l d 
kr i jgen . H e t p r o g r a m m a 
v e r s t r e k t nie t a l leen een 
lijst m e t alle a fbee ld in 

g e n , m a a r o o k d e f i late

l i s t i s che g e g e v e n s k u n 

n e n g e r a a d p l e e g d w o r 

d e n . V o o r t h e m a t i s c h e 
v e r z a m e l a a r s is d e m o g e 

l i jkheid o m zege l s ver

g o o t w e e r te geven e r g 
be langr i jk ; z o w o r d e n d e 
de ta i l s z i c h t b a a r . De t h e 

m a t i s c h e z o e k m o g e l i j k 

h e i d g e l d t n ie t a l l een 
v o o r m e e r d a n d u i z e n d 
t h e m a ' s , m a a r o o k v o o r 
d r i e d u i z e n d g e o g r a f i s c h e 
t h e m a ' s . Bij d a t l a a t s t e 
k u n t u d e n k e n a a n s t e d e n 
als A m s t e r d a m en R o t t e r 

d a m , m a a r o o k a a n p r o 

v inc ies . H e t p r o g r a m m a 
b i e d t b o v e n d i e n m e e r 
d a n 2 5 0 . 0 0 0 t h e m a t i s c h e 
ve rwi j z ingen . 
Ik v o e r d e e e n b e p e r k t e 
t e s t ui t a a n d e h a n d van 
mijn e igen t h e m a t i s c h e 

v e r z a m e l i n g e n . De lijst 
v o o r h e t t h e m a 'Ver

k e e r s v e i l i g h e i d ' ( g e s t a r t 
in 1970) b leek c o m p l e e t , 
terwijl die v o o r h e t n o g 
j o n g e t h e m a ' V a r k e n s ' 
( o n g e v e e r d r i e j a a r ) e e n 
v e r r a s s e n d h o o g a a n t a l 
n i e u w e v o n d s t e n op leve r 

d e , zege l s die bij z o e k 

t o c h t e n in ' p a p i e r e n ' ca

ta log i n o g n ie t w a r e n 
o n t d e k t . D e g e o g r a f i s c h e 
z o e k m o g e l i j k h e i d w e r d 
t o e g e p a s t o p d e p r o v i n c i e 
Fr i e s l and . D a a r o n t b r a 

k e n n o g e n k e l e ' l a s t i g e ' 
z e g e l s . Bij d e z e e e r s t e 
vers ie m o g e n  o n d a n k s 
d e verb lu f fende m o g e 

l i jkheden van h e t p r o 

g r a m m a  o o k n o g g e e n 
w o n d e r e n w o r d e n ver

w a c h t . G e z i e n d e e n o r m e 
b r e e d t e v a n h e t t h e m a 

t i sch v e r z a m e l e n za l h e t 
a a n t a l t h e m a ' s e n t h e m a 

ve rwi j z ingen v o o r t d u 

r e n d a a n g e v u l d w o r d e n . 
H e t is te h o p e n d a t t h e 

m a t i s c h e v e r z a m e l a a r s 
bere id zu l l en zi jn d e s a 

m e n s t e l l e r s daa rb i j d e 
h e l p e n d e h a n d te b i e d e n 
d o o r h e t m e l d e n van m o 

geli jke o f w e n s e l i j k e a a n 

vu l l i ngen ; zij zijn i m m e r s 
d e e c h t e t h e m a t i s c h e 
spec i a l i s t en . 
Krijgt de D V D / R O M n o g 
een vervolg? Als h e t a a n 
CoilectARom l ig t w e l . 
Ste rke r : d e s a m e n s t e l l e r s 
d e n k e n al a a n d e u l t i e m e 
u i t d a g i n g : d e g e h e l e w e 

re ld o p D V D / R O M . M a a r 
voor h e t zover i s , za l er 
n o g wel hee l w a t w a t e r 
d o o r de O u d e Rijn  d e 
v e s t i g i n g s p l a a t s A l p h e n 

a a n d e n Rijn l ig t a a n d e z e 
rivier  s t r o m e n . H e t N e 

d e r l a n d s t a a l g e b i e d is 
i m m e r s hee l k le in , al l a a t 
m e n zich bij CollectARom 
g e l u k k i g d a a r d o o r n i e t 
a f s c h r i k k e n . H o p e l i j k 
z ie t m e n k a n s d i t m e g a 

pro jec t te r e a l i s e r e n . H e t 
z o u een e n o r m e s t e u n in 
d e r u g voor d e t h e m a t i 

s c h e filatelie b e t e k e n e n ! 
D. VEENSTRA 

DVD/ROM postzEijElcataloijus 
WfstEuropa 2003; Windows 
gx/NT/2000/ME/XP, Uitgeäeuen 
doorCollfctARom, Alphen aan 
den Rijn. Verkrijgbaar bij de post

zcgclhandel, boekwinkels en bij 
I CD/ROMu)mkcls. Prijs. €79,90. 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

Het is al weer zes jaar ge
leden dat er een Elfste
dentocht werd gehouden 
en net zo lang geleden 
dat er in 'Filatelie' aan
dacht aan werd besteed 
(zie 'Filatelie' van febru
ari 1997, Eindelijk: de tocht 
der tochten  Elfstedentocht 
ook/ilatelistisch te njden. 
Maar nu is er toch weer 
een aanleiding om aan de 
Tocht der Tochten aan
dacht te besteden. Re îo
Post NoordOost Friesland in 
Kollum gaf op 22 novem
ber 2002 het jaarlijkse 
velletje Kerstzegels uit. 
Deze mogen alleen wor
den gebruikt voor het 

versturen van kerst en 
nieuwjaarskaarten. Be
halve voor de gebruikelij
ke sfeervolle winderland
schappen uit de regio 
werd cle uitgifte benut 
voor een afbeelding van 
het in aanbouw zijnde 
Elfstedenmonument. 
Daarvoor is de volle 
breedte van twee naast el
kaar geplaatste zegels ge
bruikt. 
Het monument komt tot 
stand door de Canter
landse brug over de Murk 
in Gytsjerk (het is de laat
ste brug in de Elfsteden
route) met duizenden te
geltjes volledig te 'bekle

Onderstaande zegels alleen te gebruiken voor het 
versturen van KERST en NIEUWJAARSKAARTEN 
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den'. De blauw glazuur 
tegels laten foto's zien 
van schaatsers die de Elf
stedentocht ooit hebben 
uitgereden. In de zomer 
van 2001 werd alleen het 
eerste deel (de noordkant 
en een gedeelte van de 
beide binnenkanten) van 
het Elfstedenmonument 
onthuld. In totaal zijn er 
tot nu toe zo'n vierdui
zend rijders op de brug 
afgebeeld. De duizenden 
foto's zijn door de kun
stenaars Maree Blok en 
Bas Ligthart zo geor
dend, dat er een beeld 
verschijnt van een rij 
schaatsers die achter el
kaar de tegenwind trotse
ren. Na de onthulling 
hebben al duizenden 
mensen uit binnen en 
buitenland het monu
ment bezocht, onder wie 
ook prins WillemAlexan
der en prinses Maxima. 
Inmiddels is men al druk 
bezig met het tweede 
deel; de kunstenaars 
mikken er op het monu
ment op tijd klaar te heb
ben als in 2009 het hon
derdjarig bestaan van de 
Elfstedentocht kan wor
den gevierd. 
Deze twee zegels uit het 
Regiopostvelletje vormen 
niet alleen een mooie 
aanvulling voor verzame
lingen op het thema 'Elf
stedentocht', maar ook 
voor collecties die 'Ko
ningshuizen' belichten. 
Want ook de schaatser 
W.A. van Buren (ofwel de 
prins van Oranje) is op 
een van de tegeltjes afge
beeld. 

De overige acht zegels in 
het velletje tonen vooral 

sfeervolle winterplaatjes. 
Toch zitten daar ook the
matisch aantrekkelijke 
zegels tussen. Op de ze
gel midden links is de 
Grote Molen (uit 1880) 
bij Broeksterwoude afge
beeld. De molen staat aan 
de rand van het natuurge
bied Buitenveld. De zegel 
daarboven stelt de Her
vormde kerk met zijn met 
tufstenen toren uit 1611 
van het vissersdorp Wier
um voor. De kerk staat 
niet in het dorp, maar 
naast de zeedijk; de toren 
was vroeger een baken 
voor de vissersschepen. 
De zegel middenrechts 
toont de boerderij Haeers
mastate in Buitenpost, ter 
plaatse vooral bekend 
dankzij het ooievaars
nest, dat helaas op de ze
gel (rechts) nauwelijks 
zichtbaar is. 

PRACHTIGE PRENTEN 
ZIJN AANWINSTEN 
Een serie op het gebied 
van flora en fauna die er 
door zijn bijzondere 
vormgeving extra uit
springt is de uit zes ze
gels bestaande reeks van 
de Bahamas van i okto
ber 2002. Aan de basis 
van de zegels staan pren
ten uit de publicatie The 
Natural History oJCarolina, 
Florida and the Bahamas 
van de Engelse weten
schapper Mark Catesby 
(16821749). Catesby be
zocht niet alleen de Baha
mas, maar ook de eilan
den Abaco, Eleuthera en 
Andros. Zijn tweedelige 
monumentale werk bevat 
220 gekleurde platen 
waarop 109 vogels, 33 

amfibieën en reptielen, 
zeven krabben, 46 vissen, 
31 insecten, negen vier
voetige dieren en 171 
planten zijn afgebeeld. 
De postzegelserie laat 
dus maar een heel be
scheiden selectie uitCa
tesby's werk zien. De PTT 
van de Bahamas vermeldt 
ook de moderne namen 
van de planten en dieren. 
Voor de planten zijn 
meestal geen Nederland
se namen te vinden, zo
dat ik in dat geval mijn 
toevlucht moet nemen tot 
het Engels of de toelich
ting die mijn floraadvi
seur, de heer R. Frieke uit 
Zaltbommel, verstrekte. 
De zegel van 15 c. staat in 
het teken van de rijst
vogel (Padda oryziuora, 
moderne naam rijsttroe
piaal of Dolichonijx 
oryziuorus) en de rijst
plant. 
Uit de toelichting die bij 
de zegel van 25 c. wordt 
gegeven blijkt dat er op 
Andros Island grote aan
tallen krokodillen (mo
derne naam: spitssnuit
krokodil of Crocodylus 
acutus) in de ontoeganke
lijke mangrovebossen 
leefden. De afgebeelde 
plant is de Red mangrove 
(Latijn: Rhizophora 
mangle); Rhizophora bete
kent 'worteldrager', de 
naam die de Zweed Lin
naeus er aan gaf De be
naming slaat op de 
merkwaardige 'steltwor
tels'die dit soort man
grovebomen draagt om 
zich 'staande houden' in 
de mangrove (vloedbos). 
Een beschrijvende naam 
zou dus 'steltwortel
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boom' kunnen zijn. 
De mooie vis op de zegel 
van 50 c. is een papegaai-
vis (Spansoma uinde). 
Van de eendensoort die 
we aantreffen op de zegel 
van 65 c. zegt Catesby dat 
die niet talrijk voorkwam, 
want hij zag steeds maar 
een exemplaar, in dit ge
val een woerd. De moder
ne naam is Bahamapijl-
staart (Anas hahamensis). 
De afgebeelde plant is Sea 
Oxeye (Latijn: Bornchia or-
borescens) behorend tot de 
composieten. 
Op de zegel van 70 c. is 

>-̂  J\ ,A^^^-J\ /Ut. -WIVJX' 'U^^ A T ,_o,f\ 

vermeld dat het om een 
flamingo gaat (moderne 
naam: rode flamingo of 
Phoenicopterus ruber). Ver
der is Gor̂ onian Cora! te 
zien (Plexaura spp.). 
De vogel op de zegel van 
80 c. werd door de bewo
ners van de Bahamas 
krabvanger genoemd; 
krabben waren de be
langrijkste voedselbron 
voor deze vogelsoort. De 
moderne naam is geel-
kruinkwak (Nycticorax uio-
laceus). De plant heet Ink-
berry of Scaeuola plumien. 

MUSSEN WILLEN 
GEVOERD WORDEN 
In het artikel Erfenis Thijs-
se infloede handen bij 100-
jari^e KNNV - PTT Postgeeft 
passend jubiieumfleschenk 
uit ('Filatelie' van januari 
2001) werd er op gewe
zen dat de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhis
torische Vereniging 
(KNNV) haar eeuwfeest 
had aangegrepen om een 
groot mussenonderzoek 
in Amsterdam en omge
ving te houden. Van de 
resultaten van het Mussen-
project 2001 is uitvoerig 
verslag gedaan in het 
contactorgaan van de 
KNNV, Natura (jaargang 
2002, nummer 4). Het ar
tikel dat de resultaten 
presenteert heeft als kop 

Waar^euoerd uiordt, zijn 
mussen. In een voorwoord 
zegt redacteur Ina 
Marbus-
Hotho hierover dat 'de 
boodschap die daarin 
doorklinkt een schouder
klopje is voor iedereen 
die tuiniert zoals ik: rom
melige tuinen en uitge
klopte ontbijtlakens zijn 
bevorderlijk voor de mus-
senstand!' Omdat de te
rugloop van het aantal 
mussen ook eind vorig 
jaar nog in het nieuws 
was, is er alle aanleiding 
aandacht te besteden aan 

de 'kwajongens' onder de 
vogels. We hebben het 
dan vooral over de huis
mus {Passer domesticus) en 
zijn broertje de ringmus 
(Passer montanus), die 
broederlijk zijn verenigd 
op een Estlandse zegel 
uit 2002. Ze werden door 
de Estlandse ornithologi-
sche vereniging uitgeroe
pen tot 'Vogels van het 
jaar 2002'. De twee mus-
sensoorten zie je niet 
vaak op postzegels. 

Mussen hebben niet al
leen voedsel nodig, maar 
ook een nest, net zoals 
mensen in een huis wo

nen. Dat laatste komt 
goed uit, want mussen 
bouwen graag een nestje 
onder het dak, een voor
beeld van de nauwe rela
tie die tussen mus en 
mens bestaat. Helaas zet
ten wij mensen die relatie 
steeds meer onder druk: 
omdat we zo milieube
wust zijn isoleren we 
volop - ook de daken van 
onze huizen. Mussen 
hebben de neiging het 
isolatiemateriaal kapot te 
maken en om dat te voor
komen wordt wel gaas 
aangebracht op het dak

beschot. Overigens laten 
de moderne (platte) dak
pannen te weinig ruimte 
over voor het maken van 
een nest. Verder hebben 
de mussen het ook bij het 
zoeken naar voedsel 
steeds moeilijker gekre
gen. Enkele oorzaken: 

- mussen zijn graaneters, 
maar er zijn steeds min
der graanvelden; veel ag
rariërs gaan over op 
maïsbouw; 
- het boerenerf is sterk 
veranderd; angstvoor 
veeziekten liet de natuur 
op het erf wijken; alles 
wordt zo goed als steriel; 
- 'alles moet netter', dus 
zien we betegelde tuinen, 
gladgeschoren gazons, 
sterk gesnoeide heggen, 
enzovoort; 
- door de invoering van 
de GFT-bakken lopen de 
mussen veel etensresten 
mis; 
- er worden minder kip
pen gehouden (kippen
hokken zijn ideale 'voe-
derplaatsen' voor mus
sen); 
- het groen in het straat
beeld wordt ook 'netter' 
of het wordt zelfs vervan
gen door parkeerplaat
sen; 

- de nieuwe 'tuintrend' 
(een bestaande tuin kaal
slaan en van voren af aan 
beginnen) vinden de 
mussen maar niks. 

Uiteraard vallen mussen 
ook ten prooi aan katten 
en vogels als eksters, 
kraaien. Al met al loopt 
de mussenstand terug en 
al zal men wel onderzoe
ken waarom dat zo is, we 
moeten toch vrezen dat 
het niet om een tijdelijk 
verschijnsel gaat. Mussen 
zijn er dus meer dan ooit 
bij gebaat als mensen 
doen wat er in de kop bo
ven dit stukje staat. 
Het is een leuke themati

sche uitdaging om de 
hier beschreven ontwik
keling fdatelistisch te be
lichten en er zijn zeker 
volop mogelijkheden om 
zo'n verzameling een 
persoonlijke tintje te ge
ven. Het thema 'de mus' 
zou volgens mij ook uit
stekend passen in een 
eenkaderverzameling, 
bijvoorbeeld over 'vogels 
rondom het huis'. 

AMERIKAANSE 
VLEERMUIZEN 
Ieder jaar roepen de 
Amerikaanse posterijen 
de maand oktober uit tot 
postzegelverzamelaars
maand, en om het daar 
niet bij te laten wordt ook 
een bijzondere, op de 
jeugd gerichte postze
gelemissie gelanceerd. In 
2002 leverde het een serie 
met afbeeldingen van vier 
vleermuissoorten op: 
voor de Amerikaanse PTT 
een première. De Ameri
kanen proberen de da
tum en de locatie van een 
presentatie zo goed mo
gelijk te laten aansluiten 
bij het thema van de ze
gels. Bij deze emissie viel 
hun oog daarom op de 
dertiende september 
2002,'s avonds om zeven 

uur bij Congress Auenue 
Bridge in Austin (Texas). 
De ruim twintig jaar oude 
brug herbergt de grootste 
stedelijke vleermuizen-
kolonie ter wereld. Van 
midden maart tot begin 
november huizen hier 
zo'n anderhalf miljoen 
vleermuizen. Bij de brug 
is een observatiepost in
gericht en er is een speci
aal, gratis parkeerterrein 
aangelegd. 

De vleermuizen zijn afge
beeld tegen een zwarte 
achtergrond, waardoor 
ze goed tot hun recht ko
men. Op de zegels zijn de 
Engelse namen vermeld. 



Op de zegel linksboven 
zien we de rode vleer
muis (Lasiurus borealis), 
een soort die in geheel 
NoordAmerika kan wor
den aangetroffen. Alleen 
in het uiterste noorden, 
de zuidelijke helft van 
Florida en in droge stre
ken komt ze niet voor. De 
Amerikanen noemen de 

^ vleermuis ook wel de 
oostelijke rode vleer
muis. 
Daaronder is de bleke 
vleermuis (Antfirozous pal
lidus) te zien, een soort 
die voorkomt in westelijk 
NoordAmerika. 

^ De vleermuis met de gro
te oren op de zegel 
rechtsboven, de gevlekte 
vleermuis (Enderma macu
latum), komt voor in het 
westen van de Verenigde 
Staten, in BritsColumbia 
en in Mexico. 
Daaronder zien we de 
bladneusvleermuis 
(Macrotus californicus); zo
als de Latijnse naam aan
geeft wordt deze soort 

leuk en niet leuk 2002' 
voor te stellen. 
Thematisch gezien 'niet 
leuk' vind ik het vierde 
velletje in de Belgische 
reeks Een reis door de 20ste 
eeuw in 80 postzegels. Bij 
het derde velletje uit de 
reeks (dat van december 
2001) plaatste ik al kriti
sche kanttekeningen, 
maar de simplistische be
nadering van de nu be
handelde thema's ('ver
anderingen in ons dage
lijks leven') vind ik een 
absoluut dieptepunt. 
Behalve de gekozen 
'tekstuele aanpak' zit ook 
de kennelijk noodzakelij
ke tweetaligheid me 
dwars. Bovendien zijn de 
gebruikte symbolen nu 
niet echt vernieuwend en 
zijn de kleuren aan de 
matte kant. De Post denkt 
daar heel anders over: 
'Ontwerpster Clotilde 
Olyff toont nog eens haar 
grote grafische talent. Ze 
maakte van het hele 
blaadje en van elke post

Dejoto's op de Amerikaanse uleermuiszeflels leerden gemaakt door Merlm D. Turtle. 

ook wel Californische 
bladvleermuis genoemd. 
De soort leeft vooral in 
grotten of in verlaten mij
nen in ZuidCalifornië, 
Nevada, Arizona en 
NoordMexico. 

keer', maar ik kan in deze 
zegel geen thematische 
meerwaarde ontdekken. 
De 'vergrijzingszegel' 
zou ik kunnen gebruiken 
in mijn verzameling 'Ou
deren', maar daarvoor 
geldt eigenlijk hetzelfde. 
En dan zwijg ik nog maar 
over het feit dat een ver
zamelaar voor één bruik
bare zegel wel een com
pleet velletje voor 8.20 
euro moet aanschaffen... 

Opmerkelijk en leuk 
daarentegen is de zegel 
The Piper and the Penguin 
uit de derde serie in de 
reeks Heroic Age ojAntarc
tic Exploration, uitgege
ven door Brits Antarcti
ca. De serie verscheen in 
november 2002 en heeft 
de Scottish National Ant
arctic Expedition van 1902
1904 als onderwerp. Tij
dens de tweede reis van 
deze expeditie kwam het 
expeditieschip Scotia in 
de Weddellzee zeven da
gen vast te zitten, in een 
baai van nieuw ontdekt 
land. Omdat men niet 
wist of er voedsel
schaarste zou ontstaan 
werd een aantal keizer
pinguïns (Aptenodytesjor
steri) gevangen, maar 
nog niet gedood. In af
wachting van het mo
ment waarop ze in de 
kookpot zouden moe
ten, probeerde doedel
zakspeler Gilbert Kerr 
na te gaan welke invloed 
zijn muziek op de pin
guïns zou hebben. En 
dat verklaart de opmer
kelijke combinatie op de 
zegel van 40 p.: een doe
delzakspeler die op de 
barre ijsvloer voor 

LEUK EN NIET LEUK 
IN 2002 
Gezien het aantal zegels 

" dat jaarlijks wordt uitge
= geven is het zo goed als 
2̂  onmogelijk om uit dat 
■>: aanbod de mooiste of le
= lijkste thematische zegel 
% te kiezen. Per land lukt 
'2 datnog wel en datver
^ klaart waarom er post
^ administraties zijn die 
i hun afnemers elk jaar de 
"" mooiste emissie laten 

81 aanwijzen. 
" Zonder er een traditie van 

te willen maken wil ik u 
een opmerkelijke en leu
ke zegel laten zien die me 
inspireerde om een 'duo 
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zegel afzonderlijk een 
parel van sprekende een
voud.', aldus de toelich
ting. 
Voor mijn eigen collec
ties komen twee zegels in 
aanmerking; de 'mobili
teitszegel' past in mijn 
verzameling 'Veilig ver

een keizerpinguïn op
treedt. 
Het is een leuke en unie
ke zegel voor verzamelin
gen over muziek, pin
guïns, Antarctica en der
gelijke. Het expeditiever
slag maakt overigens dui
delijk dat de bewuste pin

guïn volstrekt ongevoelig 
was voor het optreden 
van Kerr. Of er nu mar
sen, reels of laments wer
den gespeeld, het maakte 
niet uit; de pinguïn bleef 
er onbewogen onder. 

Weglopen kon hij ook 
niet, want hij was vastge
bonden aan de voet van 
de doedelzakspeler... 

EEN THEMATISCHE 
BLIK OP 2003 
Toen in november 2002 
het Nederlandse emissie
programma voor 2003 
werd gepresenteerd 
drong de vergelijking 
met het luchtvaartbedrijf 
zich bij me op. Bij vliegen 
spelen begrippen als last 
minute en wachten en no^ 
eens machten immers een 
belangrijke rol. 
Gelukkig zijn themati
sche verzamelaars maar 
gedeeltelijk afhankelijk 
van wat er in Nederland 
uitkomt, maar het is toch 
wel prettig om te weten 
wat je eigen land voor je 
in petto heeft. Jaarpro
gramma's bestaan ten 
slotte in hoofdzaak uit 
thematische zegels! 
Heel anders gaat het in 
België: daar verscheen 
een schitterende/ui! co
lour brochure met de titel 
Speciale postze^eluit̂ ijten 
2003 die alle Belgische 
zegels die dit jaar ver
schijnen afzonderlijk èn 
in de vorm van complete 
velletjes afbeeldt. Terwijl 
het nog maanden duurt 
voor we weten wat er in 
het tweede halfjaar van 
2003 aan Nederlandse 
zegels uitkomt, kunnen 
we ons nu al verheugen 
op de Belgische aanwin
sten die in aantocht zijn. 
Of nee, er is toch een uit
zondering: de Belgische 
RodeKruiszegels, want 
die wordt nog niet hele
maal onthuld. 
De kans dat bepaalde uit
giften uit het emissiepro
gramma van de Belgen te 
zijner tijd in deze rubriek 
worden behandeld is 
groot, maar ik wil u des
ondanks een voorproefje 
geven. 

Een heel gevarieerde uit
gifte is die onder de titel 
Een hartuoor... (27 janu
ari). Op de moderne, tot 
de verbeelding sprekende 

zegels worden dienstver
lenende beroepen be
licht; brandweer, politie, 
de civiele bescherming, 
verpleging en de posterij
en. Muziekverzamelaars 
zullen belangstelling 
hebben voor de zegel van 
24 februari, die gewijd is 
aan de componist Hector 
Berlioz (18031869). De 
sportserie van dezelfde 
datum brengt drie 'volks
sporten' op ludieke wijze 
in beeld: het bolspel, 
boogschieten en de dui
vensport. De natuurserie 
van 30 juni levert vijf aan
winsten op voor de verza
melaars van het thema 
'Mineralen'. Een typisch 
Belgische serie is het vel
letje This is Belgium (7 juli) 
dat een 'rondje België' 
maakt; het is het eerste 
van een reeks van tien(!) 
van deze velletjes. In de 
Toerismeserie van 7 juli 
zijn leuke plekjes te ont
dekken en een grappige 
zegel is die, gewijd aan 
Sinterklaas (27 oktober). 
Op laatstgenoemde zegel 
stopt de goedheilige man 
een teddybeer in een brie
venbus  aardig voor een 
verzameling 'Brievenbus
sen' dus. In de pakjeszak 
zit onder meer een speel
goedolifant. De uit drie 
zegels bestaande litera
tuurserie Het boek bevat 
speelse verrassingen voor 
de verzamelaars van the
ma's zoals 'Papier en 
druk'. 

In het programma zitten, 
geheel passend in de hui
dige trend, ook twee ge
meenschappelijke uitgif
ten, namelijk met Rus
land en Italië. 

Ook andere landen heb
ben trouwens leuke the
matische aanwinsten op 
de rol staan. Uilenverza
melaars worden dit jaar 
door Engeland verrast 
met vier prachtige zegels. 
Wie tot het groeiende le
ger van de verzamelaars 
Vuurtorens behoort, 
moet de blik gericht hou
den op Finland (een vel
letje met vuurtorens aan 
de Golf van Finland) en 
Jersey (tweede serie). 
Liechtenstein pakt in de 
loop van dit jaar uit met 
vier uitgiften die het werk 
in de wijnbouw in de vier 
jaargetijden uitbeelden 
en Slovenië zal in 2003 de 
oudste afbeelding van 
een bijenkorf (1758) pre
senteren. 
Zo blijft de thematische 
filatelie groeien en bloei
en, ook in 2003! 
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(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte v\felkoni 
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W FILATELIE-
BEURS 3003 

LOOSDRECHT 
DE 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 Inalf uur een 
gratis buspendel van en naar het Station 

N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

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

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 
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Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 7 en 8 februari 2003 
haar 124® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 3500 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

Voor meer informatie: 

eanine de Troye 

T 033 - 433 52 31 

F 033 - 433 52 55 

E jd t roye® 

brouwer.nl 

^ Brouwer Media 

Kopen op een veiling vanuit huis? 

WWW.E-C0STA.COM 
coin and stamp auction 

Elke twee weken een nieuwe veiling! 

Many dealers offering their best 
material to be sold at auction 

through the net. 

Mt)>://UiUMi.phHQ»no.a>m 
To discover a world of stamps auctioneer on line 
^t i m i i G t r ' ö i t i ß tw r ' tri 't̂ r^ l̂rtlf̂  n ï i -J ln f rn ; .^ ^rtm ntr fVi f Timi^l 

Who knows what you may be missing if you don't,..?? 
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AANGEBODEN 

USA precancel catalogi. Town en 
type cat. 6e editie iggB € 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, girorek 
6868218. Henry Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo Tel-0546-532 155, 
email: hkuipers 3@hccnet nl 

Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwtjes gehele wereld. 
Redelijke prijzen. H Sundquest, 
J. Perkstr. 39, Papendrecht. Tel 
078-6153386. Email: sund-
quest(a)planet nl 

Partijen, groot en klein. Ook 
losse verkoop. Centro Filatelico, 
tel: 0348-423885, www.centrofi-
lateIico.nl 

Nederland postfris v a. 20% 
Nederland gebruikt v a. 15%. 
Tevens België. T van Wijck, tel.: 
0115-622474 

Joegoslavië, Roemenie, 
Slowakije, Tsjechië-
Filateliebeurs stand nr. 103. PZH 
Robert Wiktor, Sittard. Tel./Fax: 
046-4512751 

Mijn prijs' Roemenië ®®, post
fris Michel, 1858 - 2002 en euro's 
prijsl gratis. Dan, OP48 i CP27, 
Boekarest, Roemenie 

D.D.R. 1 5 % Bund Berlin Reich 
N L o C H . Fr. Eet. V a . 3 5 % J 
Romkens, tel - 045-546 28 94 

Postfrisse oudere motieven: 
grote geïllustreerde lijst 2003 
gratis. W&K Schaetzle AG., 
PF 337, CH-8832 WoUerau Fax: 
0041-1-7848059. E-mail-
w.k.schaetzle ag{3)bluewin.ch 

Israel ƒ Palestijns gezag Nieuwe 
Uitgaven tegen nominale waarde, 
prijslijst gratis, ongelofelijke aan
bieding, kostbaar geschenk. Eilat 
Philatelic Club, Postbus 542/32 
Eilat, Israel. 
Epci@netvision.net.il 

Duitsland, 200 versch. grf 
€ 12,- Postr. 972073. 
G. Schonewille, Pr. Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk 

Kilowaar Prima kwal 200 gr 
Grfwb Nieuw Duitsland € 8 , = 
Nederland € 8,=. Zwitserland 
€ 12,= W.Europa € 12,= Bank: 
894812335. H.J de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XR 
Hillegom. Tel.: 0252518302 

^ Polen, Hongarije: ook ongetand 
j„ en rariteiten' Filateliebeurs stand 
3 nr. 103. PZH Robert Wiktor, 
•— Sittard. Tel./Fax. 046-4512751 

' ^ Rusland collecties v a 10% C J v 

f & Beveren, Apollostr 351, 3054 TC 
y Rotterdam Gratis prijslijst. Tel 

06-23587327 of 010-8901659 

Motieven uit de Oost-Europese 
landen Filateliebeurs stand nr. 
103. PZH Robert Wiktor, Sittard 

Tel /Fax. 046-4512751 

' Engeland machin. zegels, cyl. 
Blocks, wilding zegels pf gespe
cialiseerd. F Stavast Tel 045-
5251176. E-mail frenske@free-

I ler.nl 
i 

Ned. enveloppen met meege-
' drukte aanteken "R" strook. T 
I Molenaar, Rohofstr 66, 7605 

AW Almelo Tel : 0546-815959 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest. v.a nr i. Bijna alles in 
voorraad. Stuur uw no. , ontvang 
mijn prijs. F. Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GVZevenaar. Tel./fax: 
0316-529241. 

Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije Filateliebeurs 
stand nr. 103. PZH Robert 
Wiktor, Sittard. Tel./Fax- 046-
4512751 

Te koop 1000 verschillende post
zegels voor € 5,= Tel . 045-
5229222 

Gestemp. ansichten postfris 
www.pennyblack nl Groen 
Volkers 072-5116991 

700 W-Europa of 1400 wereld 
€ 5,= in brief of giro 3330084. 
Boetzkes, Baroniehof 100, 570g 
HB Helmond 

Importa 2 FDC-albums rood incl. 
opbergcassette + 30 bladen Prijs 
per album € 19,50. N. Heiligers 
079-3414525 

Te koop PTT mapjes IT/M102 
cat.waarde € 437,60 Bod 
gevraagd. Tel. mob 06-44962980 

T.k. 400 versch. G.F. Ned. 
€ 15,=, 2 X 400 versch. € 25,= op 
giro 2197981 V.N. Stouten, 
Leiden. Tel.: 0715722626 

Nederland en Israël compleet 
wegens leeftijd en ontbreken 
opvolger. Tel.: 0174-625079 

Verzamelaar ruimt op: Ned. PF 
(na 1940) 40%, gest 35%, FDC 
2 5 % ook Bund, en Berlijn Fax 
uw mancolijst. 076-5616386 A 
Kranenborg 076-5616385 

Ned. kinderbedank, ook 
gevraagd maxikrt Postfris, FDC, 
autbj. Combin. LamanTripTeL: 
0499-474163 

Set provincieveil i 2 s t . €115,= , 
3 veil. Amph. '67 € 40,= 534-
537, m eert. P 0,A. v.d. Lee 
0735116508 

500 versch zegels Europa of 
wereld € 5,= Geen 
gevouwen/gescheurde rommel. 
Giro. 1213739 t n V M Piest, 
Fazantenstr. 61, 1781 XK Den 
Helder Tel . 0223627690 

Golf of honkbal op postzegels' 
Geill Catalogi. Aanbiedingen 
info-bulletins-clubdag. T e l . 
0172-420453 of robvantuyI(S)pla-
net nl 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging die 
sinds 1926 rondzendingen ver

zorgt van een groot aantal verza-
melgebieden. Tevens post(waar-
de)stukken NOG 
Tegemoetkoming portokosten 
Brochuren met inschrijvingsfor
mulier op aanvraag- Zeeuws-
Vlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord, 0527-615129, beren-
dokma@planet.nl U kunt ons 
ook vinden op www.csk nu 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www flevolacus.nl, steeds wisse
lend aanbod: serieuze belangstel
lenden, zonder internet kunnen 
een gratis lijst aanvragen. Flohil: 
06-51386306. Snelheid en kwali
teit' 

DDR postfris 20% kompl jrg. 
vanaf 1965 Arkenbosch, Ravel 
24, 6461 NA Kerkrade carken-
bosch(5)home nl 

GEVRAAGD 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig W.J Manssen. Laan 
derV.N. 31, 3844AD 
Harderwijk. Tel. 0341-417980. 

Plaat-ets ingnummers. Koop/ruil 
H.T. Hospers, Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl: 0528-268642 

Postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries" Pasterkamp, 
P.bloemstr 12, 8321 XE Urk. 
0527-685138 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P Rotgers, tel. 
010-4205276, fax 010-4552991 

In- en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collecties 
M. Breedt Bruijn, tel 
033-4946980 of 06-14679827 
(Leusden). 

Ned. enveloppen met meege-
drukte aanteken "R" strook 
T. Molenaar, Rohofstr. 66, 7605 
AW Almelo Tel.:0546-815959 

Serieus verzamelaar vraagt te 
koop. zegels, brieven, verzame
lingen Polen, Rusland, Duitse 
Rijk en Staten, Oostenrijk voor 
1950 Ev. ook ruil 023-5265264 

Wie kan mij helpen aan een cata
logus over zegels van Prinses 
Diana. 010-4704451, M Wilbrink 

Heel vel no 443 even bellen svp 
J.M. Hollestein Jacob Vrijstraat 
18, 3076 JG Rotterdam, oio-
432883 

Ned postzegels voorzien van 
duidelijke station stempels en 
Ned. Spoorwegzegels (gezocht) 
R Munniks 0595-442528 

Gevraagd: IJsland 1953 Mi. 287-91 
opgei l l brief + stempel voor tt 
coli. T.e.a.b tel ■ 0725110382 

Wie kan mij helpen aan herinne

ringsmapje 2 (skütsjesile) en 4 
(koningin Wilhelmina). J v Es, 
071576 00 60 

Verzamelaar zoekt goede grote 

verzamelingen te koop H M van 
Dijk, tel: 0553660475 

Mooie collecties v d hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam oftel . : 
0703272108 

Collectkaarten nr. i  4  5, ook 
wel ruilen voor de nrs. 2  3  1 2 
 19. A.J Zwerver 0599238435 

Brief met stempel Boxmeer 1939 
en zegels Wilhelmina + bont

kraag met duidelijk stempel 
Boxmeer 

Nummerstempels van Nederland 
op de emissie van 1867, ook op 
brief A Berkhoudt, 
Lod NapoleonIaan57, 4904 LG 
Oosterhout 

Betere verz. of losse zegels ovd 
Austral. Staten. Ook krt.stem

pels P. Bakker Schut, 
K. Onnesstr 10, 7316 LS 
Apeldoorn T.:0555222973 

Boekje uitgever Le Monde des 
Philatéiistes over meester graveur 
Albert Decaris D R Kamstra, 
Kralingse Plaslaan 68A, 3061 BA 
Rotterdam 

Postfrisse frankeergeldige post

zegels van Nederland en andere 
WestEuropese landen koopt 
J.F P. Peerenboom 
Tel 0499475622 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
WestEuropese landen zonder 
gom koopt P.J.M van den 
Düngen Tel. 0653204122 

Firmaperforaties. Koop of ruil. 
M. Silkens, Korttenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 0356234423 

DIVERSEN 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendingen Inl. L v d Brun, 
V Kinsbergenstr. 33, 2518GV 
Den Haag, tel. 0703460328 

Schriftelijke veiling van uitslui

tend post(waarde)stukken, brie

ven, posthistorie, censuur, lucht

post, thematische stempels, Cin

derella, literatuur etc. gehele 
wereld Gratis katalogus: G A. v. 
Albada, Klimopzoom 119, 
2353 RH, Leiderdorp (0715415609) 

Postzegels enz. koop, verkoop of 
ruilen Stockmann, Zevenaar. 
0316526265 

Ruilen stuur 100 postzegels, 
zelfde aantal retour L. Peters, J. 
Catsstraat ig, 5421 PA Gemert 

Postzegelhuis "Michel" op 
http.//ftp castel.nl/ffiegberoi veel 
landen en zegels tel.: 
0388501882 

Contactgroep Spanje/Portugal 
Inl H Veen 0793611910, zie 
http://web inter nl.net/vsers/ksp/ 

Zwitserland 18502002, 
Liechtenstein 19122002, uitge

zochte kwaliteit, ' /O, zeer 
voordelige prijzen Grote lijst 
gratis R Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041 091 791 23 54 

Israel gratis prijslijst en verzor

ging van abonnementen. Inl.: A 
Bouwense, tel.: 0113212762 E

mail: a.bouwense@wolmail.nl 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(i pPostzegeis 
W.vander Biji b 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://www.centrofilateIico.nl
http://www.centrofilateIico.nl
mailto:Epci@netvision.net.il
http://ler.nl
http://www.pennyblack
mailto:berendokma@planet.nl
mailto:berendokma@planet.nl
http://www.csk
http://flevolacus.nl
http://http.//ftp
http://castel.nl/ffiegberoi
http://web
http://nl.net/vsers/ksp/
mailto:a.bouwense@wolmail.nl


BREDEN H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefbon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Maandag is de winkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. 

MISSIE / MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
prijzen in Euro 

LAND OMSCHRIJVING 500 1 5 9 
GRAM KILO KILO KILO 

AUSTRALE 

BELGIË 

CANADA 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

ENGELAND 

FINLAND 

FRANKRIJK 

JAPAN 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

NIEUW ZEELAND 

NOORWEGEN 

OOSTENRIJK 

SCANDINAVIË 

U.S.A. 

WERELD 

WEST EUROPA 

ZUID AFRIKA 

ZWITSERLAND 

LEUKE MIX MET NIEUW 

MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 

MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 

GROTE VARIATIE MET NIEUW 

GROTE SORTERING MET NIEUW 

HET BESTE MET NIEUW 

VEEL NIEUW 

MEEST NIEUWE ZEGELS 

VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 

GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 

GROTE SORTERING 

LEUKE MIX VEEL NIEUW 

MET DE NIEUWSTE 

DIREKT UIT HET KLOOSTER 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

LEUKE KILO MET 34c ZEGELS 

VEEL LANDEN LEUK 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

GOEDE MIX MET NIEUW 

KORT GEKNIPT MET NIEUW 

15,90 

17,50 

20,50 

16,00 

13,00 

9,00 

18,50 

24,50 

15,90 

20,50 

10,50 

19,50 

23,00 

20,50 

15,00 

9,25 

15,00 

17,50 

15,00 

15,00 

31,75 

32,50 

30,00 

24,50 

17,00 

35,00 

45,00 

30,00 

41,00 

18,25 

37,50 

43,50 

38,75 

27,50 

17,00 

27,50 

32,50 

27,50 

27,50 

147,50 250,00 

120,00 

65,00 

80,00 

77,50 

115,00 

80,00 

131,50 

150,00 

190,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN 
WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 

LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

DiiÄE@[]3iK] wmi mmmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 105,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 72,60 NU 64,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

ipy^yii^u^^ 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

V gyyi^i5iiiu;iuy/o)v«yzi^^ (ÖL 
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 
11,50 
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 

^Mi 
250 gr 

16,50 
2700 
39,00 
16.50 
16,50 

23,80 
16,50 

26,50 
36,50 

27,00 

33,50 
2T50 
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 

miA 
500 gr 

31,50 

31,50 
31,50 

43,10 
31,50 

V 
50,00 
72,00 

41,00 

31,00 

56,00 

40.00 
45,00 

155,00 
32,00 
44,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Met originele NVPH-numnnering en prijsnoteringen. 

Alle postzegels tot einde 2002. 

Verkrijgbaar vanaf 8 januari 2003. 

75 JAAR 
NVPH 
NEDERIANDSE VERENIGING 
VAN POSTZÊGELHANDEIAREN 




