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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

VEILING 7/10 MAART 
TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP 

GRATIS PARKEREN OP P+R TERREIN STATION WEESP (ACHTERZIJDE), TEGENOVER ONS PAND!! 

INDELING DER VEILING: 
Eerste zitting Vrijdagmiddag 7 maart, 16.00 uur 
Nederland en Overzee collecties, stocks 
Wereld in dozen 

Tweede zitting Zaterdag 8 maart, 12.00 uur 
Buitenland collecties, stocks en losse kavels 

Derde zitting Maandag 10 maart, 12.00 uur 
Nederland en Overzee, losse kavels. 

Vierde zitting Maandag 10 maart, 17.00 uur 
Posthistorie Nederland en Overzee 

Kijkdagen 2 t/m 6 maart en deels op de veilingdagen. 

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

www.npv.nl 
Indien ook u uw collectie en/of doubletten wilt verkopen dan 

kunt u contact opnemen met één van onze experts. 
Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 

Beëdigd makelaars/taxateurs. 
Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: Leeuwenveldseweg 14 1382 LX Weesp 

Tel. 0294433020  Fax 0294433055 

MET TWEEWEKELIJKS EEN NIEUWE VEILING 
OP HET GEBIED VAN POSTZEGELS 

■.MC 1".A' 
Home I Veiling I Rondleiding registreer I Login I Kies uw taal: ga 

^h STÄTCOIW 

http://www.npv.nl


"DE HOOGSTE TKIIS VOOKi^W POSTZEGELS, DOOREEN HANDEIAAKBETAAID IN NEDEKIAND/" 

txpuses voor onze collega's, er kfiin er maar één de t>esPeprijs ipetalenl 

DIK^CTE. INKOOr VAN 14W TOSTZZ^EIB 
Nederland, België, LuKewi'urg, UechPensPelM, Monaco, San Marino, ForPugal, 
OostenriJK, frankrilK, Europa en Europa C£PT, posPfris, maarooKde resPI 

BEI hjjvoorlpeeld voor de hoogsPe dagpri/s van een verzamling Europa CETTI VrijsgaranPlel 
AfhanKeljjK van l^waliPelP l^ePaalden wjj Penminspe € 3, Q50, - voor een verzameling postfr/s. 

Ik koop ook alle andere postzegels. Inlokken, vellePjes, postzegelhekjes, eerstedagenveloppen en andere speciale 
verzamelgeHeden van alle landen en moPieven van de hele wereld. 

Door een Poenemend gek>rek aan goede Poe leveranciers e'en Ik op zoek naar kleine en groPe collecPies en verzamelingen, 
oPjecPen en resPanPen, voorde uitwerking en rechtstreekse doorverkoop aan verzamelaars en internationale Meggers, 

Ik garandeer u op papier de allerPeste pri/s die n van een intermediair kunt krjjgen, ik kan u op verzoek de heste 
referenties verstrekken, ik werk ook samen met enkele heëdigd makelaars en taxateurs, erkende commissionairs en 

enkele PetrouwPare postzegelveilingen. 

Aan wie verkoopt u postzegels? 

Hotli/n kantoor 010-51 2.or45 

Bel 24 nar per dag 06-21551516 
Mail naar mj, a. tierolff%philapost. ui 
Fa\ 24 uur per dag 010-5121090 
Internet adres www.philapost.nl 

Met vriendelijk 

DE BESTE PRIJS VOOR 
POSTFRIS NEDERLAND 
PERIODE 1940-2001 

?.S. Correcte afwikkeling met document. Afwikkeling per Pank, giro, 
contant ofPankche^el Legitimatie is niet vrjjplijvendi 
Ik koop uitsluitend materiaal met een PeProuwPare achPergrond. 

Let op! 
Bericht voor Wederverkopers & Semi-handelaren! 

"U kent de prijzen uit de handel, ik betaal u 
tenminste 10% extra bovenop de pri]s 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 €1.950,-

Deelverzamelingen en doubletten zijn ook zeer welkom! 

http://www.philapost.nl


TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

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

Complete Jaargangen: 
1956 13 zegels 
1957 18 zegels 
1958 17 zegels 
1959 15 zegels 
1960 36 zegels 
1960 35 zegels ** 

(** zonder Liechtenstein) 
1961 35 zegels 
1962 39 zegels 
1963 36 zegels 
1964 36 zegels 
1965 36 zegels 
1966 37 zegels 
1967 39 zegels 
1968 35 zegels 
1969 52 zegels 
1970 41 zegels 
1971 44 zegels 
1972 46 zegels 
1972 45 zegels ** 

(** zonder Sp.Andorra) 
1973 50 zegels 
1974 49 zegels + 1 blokje 
1975 50 zegels + 1 blokje 
1976 58 zegels + 1 blokje 
1977 61 zegels + 2 blokjes 
1978 65 zegels + 2 blokjes 
1979 68 zegels + 2 blokjes 
1980 67 zegels + 2 blokjes 
1981 69 zegels + 4 blokjes 
1982 71 zegels + 6 blokjes 
1983 71 zegels+ 5 blokjes 
1984 69 zegels + 4 blokjes 
1985 74 zegels + 4 blokjes 
1986 77 zegels + 5 blokjes 
1987 78 zegels + 4 blokjes 
1988 81 zegels+ 4 blokjes 
1989 85 zegels + 5 blokjes 
1990 80 zegels + 5 blokjes 
1991 87 zegels + 5 blokjes 
1992 94 zegels + 13 blokjes 
1992 94 zegels + 14 blokjes => 

(** met blok Albanië) 

€ 362.50 
€110.-
€ 11.-
€ 14.— 
€115.-
€ 55.-

24.-
65.-
68.-
65.-
67.-
40.-
52.-
56.-
78.-
69.-
73. -

€ 133.-
€ 68.-

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

95.-
140.-
120.-
115.-
120.-
117.50 

85.-
55.-
65.-
105.-

€212.50 
€ 130.-

150.-
177.50 
165.-
160.-
175.-
165.-
175.-
170.-
185.-

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Losse 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

blokken: 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€20.-
€20.-
€18 . -
€ 19.25 
€33 . -
€ 18.25 
€ 20.25 
€ 1 1 . -

11.50 
5.50 
4.50 
3.-
3.-
7.75 
7.75 

1987 

1988 

1989 

1990 

2.-
8.-
8.50 
9.-
1.50 
9.50 

1991 

€37.-
9.50 

10.50 
9.50 
9.-
9.-

11.-
9.-

10.-
10.-
14.-
12.-
10. 
7.-

10.-
14.-
10.50 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€10. -
€10. -
€15 . -
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 16.50 
€10.-
€10. -
€10.-
€ 14.50 
€ 12.50 

S Marino € 10.-
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl. 
Monaco 
Portugal 

€10. -
€ 7.50 
€10. -
€ 13.50 
€10.-
€ 9.50 
€ 2.25 
€ 9.50 
€14. -
€10.-
€ 17.50 
€ 2.50 
€ 3.50 
€ 3.50 
€ 4.50 
€12.-
€ 18.50 

(6 blokjes) 
IJsland € 2.50 
Roemenië € 9.-

Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series 

Complete jaargang 1956 t/m 1992 €4100.-
Compiete jaargang 1956 t/m 2002 €4600.-

Leveri ngs voorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, zonder plakker. Mooi gecentreerd. Blokjes zonder vouwtjes. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Betaling: Per omgaande. Contant of op Uw bank- of giro rekening. 
Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318-65 1175 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 - 55 36 88 38 

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. 1 
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


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

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

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

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: FEBRUARI 2003 
441 
2 Schaubek albums met SUPERCOLLECTIE DDR 1949-1978 GEHEEL COMPLEET 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER, DUS OOK ALLE BLOCKS' i, ZELDEN TE KOOP, 
CATW RUIM € 5 000,00 
NU BIJ STAMPS-DNS € 1 095,00' ' i 
445 
Zonnebloem Album met Verzameling FDC's Nederland vanaf nr 70-344 tot no 
120 onb Daarna getypt va 1972 praktisch compleet catw ca € 1 000,00 super 
koopje e 60,00 
447 
2 DAVO Crystal albums en 1 LUXE album DDR 
1949 t/m 1979 zo goed als compleet tot 
V2 jaren 70 (on)gebruikt( wel oa Debria blok 
postfris ii)vanaf V2 jaren 70 postfris totale 
cat w ca e 4 400,00 SUPER KOOPJE € 445,00 
456 
Stockboek (32blz) lekker vol met ong/pf O G 
Suriname & Antillen 60/70 jaren tevens wat 
Ned Indie hoge cat waarde slechts € 55,00 
460 
2 DAVO Crystal/luxe albums ,met hele mooie 
verzameling Frankrijk 1849-1969 (on)gebruikt 
en postfris z p i , vooral klassieke deel goed 
vertegenwoordigd, ook veel betere 
series/zegels uit de jaren 30 zeer hoge cat w 
bij ons te koop voor € 265,00 
461 
Interessante verzameling DANZIG gi Bohemen 
/Mahren op albumbladen (on)gebruikt, leuk 
geheel voor slechts € 75,00 
465 
KABE luxe album Berlin & DDR 1971-1980 zo goed als compleet postfris z pi 
cat w ca € 900,00 bij STAMPS-DNS te koop voor € 135,00 
467 
DAVO album Indonesia 1949-1982 merendeels ong en iets gebruikt en post
fris catw € 1 750,00 nu te koop voor de spotprijs van slecnts € 125,00" 
468 
DAVO album Indonesia 1949-1982 merendeel postfris vooral jaren 70/80 incl 
RIAU oa 
Nr 11 ong (cat e 650,0011) verder Riau nrs 23/25 pf zpl in blokken van 4 tot 
catw ruim 
€ 3 000,00 nu € 295.001 
469 
2 DAVO Crystal/luxe albums Indonesia met mooie praktisch complete postfris-
se verzameling 1949-1981 incl Irian Barat, Riau en enig Jap Bez Toal Catw 
ca € 2 500,00 koopje 
€ 295,00 
471 
Davo album Nederland 1872-1984 merendeel gebruikt, iets ong/postfris 
prima om verder uit te breiden, hoge cat w slechts € 95,00 
475 
DAVO album met eenvoudige maar toch best leuke verzameling Indonesia, 
groot deel postfris t m 1970 incl Irian Barat hoge cat w slechts € 65,00 
478 
LINDNER luxe album met mooie verzameling Saar/Gebiet/Land van 1920-1959 
(on) gebrukkt an postfris, mooie verzameling om verder uit te breiden, hoge 
ca tw slechts 
€ 245,00 
480 
4 Luxe Lindner Albums met prachtige verzameling Oostenrijk 1850-1986 vnl 
gebruikt tevens ong/postfris, goed gevulde collectie met zeer hoge cat w . 

Wij ruimen Ned. jaren 
40 en 50 op postfris z.pl. 

voor slechts 35% 
(geen "top series" wel veel 

kind en zomer series) 
Jaren 60/70 v.a. 19% 

leuk voor herinneringen aan uw onvergetelijke wintersportvakantie" Bij ons 
te koop voor € 290,00 
483 
Stockboek met prima collectie Indonesia 1949-1995(zonder blokken) prak
tisch alles postfris nauwelijks doubletten en vooral jaren 80 goed vertegen
woordigd, zr hoge cat w koopje € 245,00 
486 
Davo album met mooie verzameling Ver Europa 1956-1982 merendeel 
gebruikt deels ong/pf, hoge cat w nu € 90,00 

487 
2 Lindner luxe blanco albums met hele mooie 
collectie Duitse Staten (on)gebruikt 
veel stempel werk o a Nord Postbezirk, Veel 
Bayern & Württemberg maar ook Baden, 
Braunschweig, Hamburg, Hannover, 
Helgolandi, Lübeck etc etc heel leuk " zr hoge 
ca tw " € 3 2 5 , 0 0 
488 
Davo album met eenvoudige gebr verzameling 
Noorwegen, 1856-1972 ind enig Finland € 
67,50 
491 
Biela& Davo voordrukalbums met hele aardige 
collectie Zwitserland 1850-1999 vnl gebruikt 
iets ong/pf slechts € 165,00 
493 
Davo album met prachtcollectie Luxemburg 
1859-1997 (on)gebruikt en veel postfrism oa 
klassiek goed gevuld incl vele blokken en 

incl Luxemburg bez Hoge cat w bij ons € 395,00 
497 
Leuchturm luxe album met mooie verzameling Zwitserland 1945-1989 vnl 
gebruikt, iets pf aardig compleet koopje € 115,00 
500 
VOORDRUK ALBUM DUITSE STATEN, WE GAAN VAN START 
• Baden compleet, merendeel gebruikt 
• Bayern op 8 zegels na compleet, klassiek gebr, jaren 10/20 (on)gebr 
• Bergedorf compleet ong 
• Braunschweig nos 6,7,9 gebr & ong 17/20 ong 
• Bremen 1,2,3,4,6,7,9,10,12,14 (on) gebr 
• Hamburg op 9 stuks na compleet 
• Hannover op 7 stuks na compleet 
• Helgoland op 5 stuks na compleet 
•Lübeck no 1,3,Sa,8a,12a, 13 
• Meek Schwering No 5a Gebr 
• Meel Strelitz compleet ong 
• Nordd Postbezirk op no 23 na compleet gebruikt 
• Oldenburg 2,4,10",12, 12A, 16B, 17A 
• Preußen op no 20 na compleet 
• Sachsen op no 1 na compleet 
• Schlewswig Holstein nos 5,8,9,13,14,22,24 
• TurnSi Taxis op 3 stuks na compleet 
• Württemberg klassiek op een lOtal na compleet 
DIVERSE ZEGELS ZIJN GEKEURD 
DE TOTALE CATALOGUSWAARDE VAN DEZE GIGANTISCHE SUPER COLLECTIE 
BEDRAAGT 27 000 EURO " i DE PRIJS IS OP AANVRAAG(MAAR ZEER SCHERP'') 
VOOR SERIEUZE CLIËNTEN, KUNNEN WN EEN SPECIALE BEZICHTIGING REGE
LEN" 

DEZE LIJST WORDT REGELMATIG AANGEPAST, DUS REAGEER SNEL" 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT VANAF € 37.50 PORTVRIJ, DAARONDER DE WERKELIJKE TPG POST TARIEVEN 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGEN! 

STAMPA &TAMP^ STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
a y ra Directie: Dirk N. Sluis t ^ y 
y IIM ^ cees Buddingli'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. L I f^ 

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 

GLOBAL STJUP DEALBtS* GLOBALSTUPDEMB^ 

www.stamps-dns.com 

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


Postzegelveiling 
Wiggers de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

GJ. Garritsen telefoon 020-6249740 
beëdigd taxateur fax 020 - 6249749 

Onze 177^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 
2003. 

Met een mooi aanbod van betere zegels, stempels, poststukken 
{Ned. Indië Japanse bezetting en Interimperiode met unieke ex.) 

collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series, 
{o.a. luchtpost Japan no. 1/2 en Mexico Amelia Earhart 

met recente certificaten, Frankrijk klassiek) 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

brievenkavels, engrosposten, 
prentbriefkaarten en 

gouden munten Koninkrijk en diverse landen. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

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

vrijblijvend advies en informatie over onze veilingvoorwaarden. 



1 

\m 
i 1 M 

1 i^^cE^ni 

30 
31a 
33a 
49 
50/55 
56 
62 
65 
66 
69 
71 
72 
73 
75 
76 
69A 
65B 
67B 
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76b 

^ ^ 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

têtebeche 
61b 
61c 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
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240,— 
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18 . 
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27,50 
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25,— 
25,— 
6 0 , 
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145,— 
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15,— 
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12,— 
88,— 

125,— 
520,— 
22,50 
4 5 , 
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379/91 
391a 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402/038 
405/21 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
602/06 
607/11 
612/16 
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455b/634bxx 
637/40 

Alle aangeboden zegels zijn 
van echtheid, duurdere zege 
hiervan 

XX 

posti 

NE :D 
1 

IERLAND 
Postfris zonder plakl<er 
Prijs 
Dnl+ 
n0IT( 

8 5 , 

145,

74,— 
40,— 
2 1 , 

9 5 , 

6 5 , 

4 0 , 

4 8 , 

22,50 
6 6 , 

7 2 , 

4 5 , 

7 0 , 

49,— 
1 0 , 

3 6 , 

8 , 

29,50 
2 8 , 

27,50 
10,— 
2 9 , 

27,50 
8,50 

12,50 
2 7 , 

16,— 
3 6 , 

2,75 
330,

2 1 , 
98,— 
70,— 
7,50 
7,50 
5 , 

5,50 
2,50 
1,50 
4,50 

175,

1,50 
6,60 
0,75 
1,50 
2,— 
5,— 
1,75 

8 5 , 

4,— 
3 , 

4,— 
1,60 
2,— 
4,— 
8,60 

178,

720,

8 , 

6 , 

10 , 

1,40 
3 0 , 

44,— 
5,50 

15 , 

18 , 

13 , 

14 , 

1,40 
11,— 
5,40 

4 4 , 

7,50 
13,50 
9 , 

11,— 
7 — 

10,— 
17,— 

641/45 
646 
647/48 
649/53 
654+660 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
712b 
712f 
712fb 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
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XX 
XX 
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XX 
XX 
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XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
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XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

Spec, prijs pei 
jaargang 
1960 
1961 
1962 
1963 
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 
2000 
2001 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

15,50 
1,50 
2,50 
9 , 

1,50 
10,50 
7

9,50 
2 4 , 

8 , 

3 4 , 

7 — 
8 , 

3 , 

4,— 
5 , 

8 , 

9,50 
0,70 
6,75 

265,

265,

1,70 
5,60 
0,60 
8,50 
2,50 
1,— 
4,90 
2 , 

7,60 
3,70 
1,70 
8,50 

2 1 , 

8,— 
1 1 , 

10 , 

3 , 

18 , 

5 , 

10,50 
8 , 

1 0 , 

3 0 , 

12 , 

10 , 

10 , 

10 , 

6 , 

15,— 
10 , 

9 , 
7 , 

9,50 
44,— 
8 , 

12 , 

12 , 

1 1 , 

1 1 , 

15 , 

16 , 

13 , 

25 , 

36,— 
22,— 
2 4 , 

2 8 , 

2 6 , 

3 0 , 

3 0 , 

4 0 , 

42,— 
46,— 
5 9 , 

Onze laarjangen zijn 
incl. zomer/ Rode kr 
boekjes, Kerstvellen 
echter niet. ] 

Blokken spec, prijs 
886/88 VEL 
Amphilex xx 55,— | 
2002/12 Prcv. 
vellen in omslag 1 
dagprijs 135,— | 
Rolzegels. 
Leverbaar: 
1307/08AXX 8 
ld. met nr XX 12,50 
id.strip5xxx 38,— 
1335 B XX 4,— 
id.stnplixxx 39,— 

Porto 
27 XX 45,— 
29/30 XX 2 2 , 

44/60 XX 278,— 
61/64 XX 30,— 
65/68 XX 8,25 
67a/68a xx 21,— 
67b XX 9 0 , 

68b XX 260,— 
69/79 XX 3 5 , 

69B/79B XX 5 , 

80/106 XX 38,— 
80a/105a xx 140,

Roltanding 
R1/18 XX 820,

R 12 XX los 125,— 
R13 XX los 16,50 
R14 XX los 65,— 
R15 XX los 24,— 
R17 XX los 175,

R18 XX los 60,— 
R19/31 XX 250,

R27 XX los 10 , 

R29 XX los 18,50 
R30 XX los 112,— 
R 33/56 XX 310,

R 46 XX los 8 0 , 

R51 XX los 18,50 
R 52 XX los 5 , 

R53 XX los 16,— 
R 54 XX los 39,— 
R 55 XX los 60,— 
R 56 XX los 4 5 , 

R 57/70 XX 160,

R 71/73 XX 165,

R 74/77 XX 90,— 
R 78/81 XX 4 8 , 

R 82/85 XX 77,— 
R 86/89 XX 45,— 
R 90/93 XX 8 9 , 

R 94/97 XX 8 2 , 

R 98/01 XX 78,— 

Luchtpost 
LR1/3 XX 150,— 
LR4/5 XX 1,25 
LR6/8 XX 42,— 
LR9 XX 45,— 
LR9A XX 45,— 
LR10/11 XX 1,20 
LR12/13 XX 375,— 
LR14 XX 3,— 
Brandkast 
1/7 XX 850,— 
Dienst 
Dl /8 XX  , 

D16/19 XX 60,— 
D16a/19axx 255,

0 20/24 XX 625,

D 25/26 XX 470,

D 27/40 XX 1050,

D 44/58 XX 8 , 

ris zonder plakker, org. gom met volle garantie 
s met garantiebewijs 

in overleg. Aanbod geldig 
Bij opdracht boven € 250, 

of fotocertificaat, kosten 
voor zover de voorraad strekt. 

/ 2% korting. Postg 
franco vanaf € 150, opdracht. 

J.H. 

ro 271040. Porto extra, echter 

ACKERMANN 
R0SENDAEL21121HH LANDSMEER TEL. 0204823966 | 

)JIEU V/l 
WWW.STAMPS4U.NL 

Bezoek onze site als u op zoek bent naar: 
/ Losse zegels, series, FDC's 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; 0613294489 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AM ¥ 0 1 T 
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 RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilinqen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, nnaar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 
Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.0017.00. Zaterdag lot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel. 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

Elk voor en najaar organiseren wij een veiling 
met een kwalileitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatensctiappen. 

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

Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

Door overmaking van €10,00 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 
g eï 11 u s tteftf Ae .(CataJeSitfs. 

va 
IntormitiB 
80 i l *n l t i *e f l 5 
ML ' 5211 TP 'sKerlogenbosch 

Tel . * 3 1 ( 0 7 3 ) S U 20 33 
fti «31 (073 ) e t 3 67 39 
Emi i l i d n i i n O vinlokvgn BI 

I b t i d l g d makelaar t axa tea t 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEtllN^LBV.. 

Sur f ook eens naa r onze I n t e r n e t s i t e : www.VANLOKVEN 

http://www.stamps4u.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.VANLOKVEN


 i HLAlELiiL Di: BC)I:II :R A"

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

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

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
1323 
1345 
1368 
13940 
1413 
1448 
1668 
19902 
2037 
2129 
2203 
224 
2325 
2389 
24851 
256 
25760 
2678 
2836 

147,00 
67,50 

159,50 
16,50 
22,00 
67,00 
14,50 
23,50 
52,00 

130,00 
32,50 
35,50 
52,50 
70,00 
84,00 
24,00 

120,00 
63,00 
57,50 

2969 
3004 
3059 
3137 
3234 
3256 
32731 
33245 
3505 
35673 
3748 
37991 
40203B 
42842 
4608 
53841 
5448 
55055 
55660 

31,50 
32,00 
32,00 
33,00 
11,90 
17,50 
31,50 
19,00 
24,50 

115,00 
8,50 
5,50 

190,00 
6,60 
4,60 
8,20 
8,80 

35,00 
53,00 

5637 
56872 
5737 
57881 
5925 
59600 
6026 
60711 
6126 
61736 
63740 
6415 
6715 
70711 
7159 
7226 
73842 
74751 
854 

17,50 
20,00 
15,00 
16,25 
47,50 

8,70 
15,00 
10,00 
12,50 
7,50 

20,50 
17,50 
27,50 
11,00 
7,00 

10,00 
8,50 
9,00 

16,50 

8868vel 
917 
937 
94158 
952b58b 
9859 
1001 
1024 
1052paar 
123752 
123851 a 
13078B 
148801 
1489X 
1524 
1535 
1541 
1560 
1678vel 

59,50 
5,10 
5,50 

16,00 
17,50 
2,90 
6,80 
5,20 
8,50 

27,00 
13,00 
9,00 

18,00 
2,70 
3,20 
3,20 
2,80 
3,60 

32,50 

NEDERLANDSINDIE POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
1357 
13841 
16770 
1725 
1769 
1825 

37,00 
25,50 
23,50 
32,50 
16,50 
17,50 

18694 
216 
21720 
2215 
2267 
2289 

14,50 
3,00 

27,50 
12,25 
3,00 
8,80 

2304 
2358 
23940 
2415 
24652 
26671 

12,20 
3,90 
2,70 
9,90 
7,90 
7,50 

2902 
2937 
29803 
30416 
32632 
33746 

10,50 
19,50 
1,90 
7,40 

12,50 
83,50 

NED. NIEUW GUINEA POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
19 
1018 
1921 
2224 
2529 
3037 

7,00 
26,50 
21,00 
17,00 
0,80 
5,40 

CURACAO-NED.ANTILLEN POSTFRIS (nrs. NVPH) 
100 
103 
10420 
1357 
13840 
14152 
1537 
16877 
17881 
18594 
195 

3,50 
5,50 

455,00 
140,00 

4,50 
87,00 
18,00 
11,50 

240,00 
49,50 
23,70 

3840 
4144 
4548 
4952 
53 
5456 

1,90 
1,60 
1,60 
1,60 
0,50 
0,40 

200

206

209

218

230

234

239

245 
246 
248

255

05 
8 
10 
29 
33 
8 
43 

11,00 
8,20 
6,00 

39,50 
235,00 

29,50 
27,50 

3,75 
2,90 
8,40 
4,50 

5760 
6162 
6366 
6768 
6972 
7374 

1,10 
0,50 
1,20 
0,30 
0,70 
0,20 

75 
7677 
7881 
port 16 
unt.119 
compl. 

0,15 
0,20 
0,35 
5,20 

23,50 
147,00 

2658 
27590 
29802 
3157 
3302 
7069 
7236 
9536 
95964 
967 
125862 

2,70 
8,75 
3,20 
2,30 
1,40 
1,90 
2,00 
3,20 
5,70 

13,75 
11,00 

SURINAME POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 

luchtpost 
13 
416 
414 
4552 
5368 
6981 
828 

4460 
port 

127,50 
31,50 
20,50 
12,50 
18,00 
11,50 

197,50 

5,80 

1279 
1306 
13740 
1414 
1469 
150 
1516 
15766 
16774 

5,70 
25,00 
42,50 
51,00 
29,00 
12,00 
45,00 
12,50 
40,00 

17982 
1836 
1879 
1903 
194 
1956 
1979 
2025 
2149 

14,00 
8,25 
7,40 
7,20 

15,90 
16,00 
21,50 
46,00 
11,50 

22028 
22938 
2478 
24956 
25773 
2767 
2789 
2803 
28593 

8,50 
52,50 

3,20 
5,00 

17,50 
3,75 
7,50 

35,00 
8,50 

294 
29707 
308 
30911 
3125 
31720 
3314 
3404 
36170 

14,50 
7,00 

32,50 
22,00 
10,00 
5,00 
6,50 
4,50 
3,60 

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

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

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

www.phllatelia.de 

Internationale beurs voor postzegels, munten, telefoonkaarten en toebehoren 

Phi la te l ia 
■^m. metx'card & MuntenExpo 

Keulen, 21 t /m 23 nfiaart 2003 

Koelnmesse 
Ausstellungen GmbH 
NederlandsDuitse 
Kamer van Koophandel 
Nassauplein 30, 
2585 EC Den Haag 
Faxnr 070 3632218 
ticketsPkoelnmesse n[ 

••* koelnmesse 
we energize your business 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.phllatelia.de


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 

"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 
1) NEDERLAND penode 1852/ca 1955 o incl doubletten div kwaliteiten 

o a nr48i Cat w € 3 280- Nu € 575-
2) NEDERLAND en Overzee mol ietsje Rep Indonesië grote doos w i veel 

prima materiaal o a vele complete series 40er- en 50er jaren Ook bne-
ven, FDC's etc Over het algemeen is de kwaliteit goed te noemen, al 
moet er rekening gehouden worden met een afval van ca 5%, incl veel 
prima en interessant materiaal, gevarieerd en veelzijdig, for pleasure and 
profit Catw ruim €10 000,- opperst sorteergenot'Koopje' €1 ,000-

3) NEDERLAND bijzondere vluchten, luchtvaart zowel voor- als naoorlogs-
materiaal Voor liefhebber bijzonder leuk en belangnjk objecti € 1.500,-

4) NEDERLAND periode vanaf ca 1880 postgeschiedenis, brieven, curio
sa, intern antw coupons, raketpost, Strafport, aangetekend etc , etc 
Grote veelzijdige verzameling/smullen voor specialist (ruim 6 000, over
wegend interessante en mooie filatelistische stukken) € 3.500-

5) NEDERLAND 1852/ca 2000 waanzinnig veelzijdige en interessante par
tij om uit te zoeken incl vele complete series, ook veel topmateriaal, ten 
dele op albumbladen, ook vele specialiteiten, roltanding etc , etc 
Koopjei € 5.000-

6) NEDERLAND 1852/1944 belangrijke, prachtige vrijwel complete verza
meling overw ongestempeld resp postfris, vanzelfsprekend incl nrs 80, 
101, brandkasten etc , etc Topcollectie' €10.000,-

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

8) AFGHANISTAN: avonturenpartij € 150,-
9) AFRIKA: veel landen, leuke mix € 150,-

10) ALBANIË: leuke partij om uit te zoeken €150,-
11) AMERIKA (Noord en Zuid) ca 1850/1990 geweldige uitzoekpartij w i 

veel klassiek, ook Canada, USA etc Vele duizenden zegels, incl veel be
ter en hoog genoteerd materiaal, ENORM hoge cat w ' Koopje' € 700,-

12) ANDORRA (Frans en Spaans) mooie collectie/partij €200,-
13) ARGENTINIË: interessante partij incl klassiek €1.400,-
14) AUSTRALISCHE GEBIEDEN (klassiek) grote avonturenpartij, zeer 

veelzijdig en interessant € 2.500,-
15) AZOREN: grote avonturenpartij, klassiek deel kwaliteit "rijp en groen" 

€400 , -
16) BEIEREN (klassiek) partij om uit te zoeken €250,-
17) BELGIË ca 1860/1990 avonturenpartij mol zeer veel postfns, ENORM 

hoge cat w ' "rijp en groen" absoluut ongeplukt' Spotkoopje' € 500,-
18) BELGIË: grote avonturenpartij w i talloze betere series, brieven, kaarten, 

restanten etc Ook voor de echte specialist zitten er vele bijzonderheden 
in Zeer interessante, veelzijdige prachtkoopi €1.000,-

19) BELGIË penode ca 1945/1995 (xx) grote collectie/partij in vrijwel alleen 
complete postfnsse series € 1.000,-

20) BELGIË 1849/ca 1950 belangrijke collectie/partij ove™/ klassiek, ware 
schatkamer voor specialist, stempels, precanoels etc , etc Uniek in deze 
enorme hoeveelheid en absoluut "ongeplukt" Koopje' € 3.500,-

21) BELGIË ca 1849/1980 opruimingspartij z g "winkeldochters" Grote 
partij restanten, zakjes, dozen, brieven, kaarten, collecties, merendeels 
onuitgezocht, incl plaatfouten/ rariteiten etc, etc (oorspronkelijke 
vraagprijs per onderdeel ruim € 20 500,-) Nu in de voordeelaanbieding 

€ 4.000,-
22) BELG.CONGO etc grote partij om uit te zoeken incl veel klassiek 

€ 6 0 0 , -
23) BERLIJN (W/est) periode 1948/ca 1990 leuke avonturenpartij, incl veel 

prima matenaal, koopje' € 300,-
24) BERLIJN West (xx/x/O) belangrijke verzameling/partij mei veel topma-

tenaal €1.000,-
25) BERMUDA: partij/colleotie € 400,-
26) BOHEMEN &MORAVIE 1939/1943 (xx/x/O) grote avonturenpartij, zeer 

veelzijdig w i talloze specialiteiten, foutdrukken, plaatfouten etc Voor 
specialist opperst sorteergenot' € 500,-

27) BOLIVIA: partij/verzameling €1.000,-
28) BRAZILIË ca 1880/1970 'n droom van een avonturenpartij, zeer veelzij

dig w I veel beter, resp topmateriaal, incl belangrijk en zeer gevarieerd 
klassiek' Spotkoopje' € 1.000,-

29) BULGARIJE: leuke partij € 150,-
30) CANADA: gigantische grote collectie/partij om uit te zoeken € 300,-
31) CEYLON ca 1861/1980 leuke collectie/partij €200,-
32) COLOMBIA ca 1870/1980 avonturenpartij €250,-
33) CUBA ca 1899/ca 1980 gigantische verz/partij incl doubletten, post

stukken, kaarten, brieven, etc Zeer veelzijdige prachtkoop vol avontuur 
M I zou deze partij waarin zoveel interessant en opwindend materiaal ca 
€ 3 000,- moeten kosten in alle redelijkheid Nu in de voordeelaanbie
ding €1.000,-

34) CURACAO/Ned.Antillen vanaf 1873 grote avonturenpartij w i talloze 
complete betere senes, zeer veelzijdig en interessant € 1.000,-

35) D.D.R. penode ca 1945/1990 gigantische partij/verz om uit te zoeken, 
onuitgezocht op foutdrukken etc (ENORM hoge cat w , incl talloze 
complete senes, blokken etc ) Zeer veelzijdig en interessant, belangrij
ke prachtkoop' Koopje' € 200,-

36) D.D.R. 1949/ca 1989 koffer vol met collecties, restanten, bneven, kaar
ten etc , waaruit minimaal een collectie verregaand compleet te halen is 

Belangrijke prachtkoop, enorm hoge cat w en heel, heel veel avontuur' 
Fundgrube' € 1.500,-

37) DUITSLAND ca 1872/1945 gigantisch grote partij/verzameling om uit te 
zoeken, onuitgezocht op bijzonderheden/foutdrukken etc , zeer veelzij
dig en interessant' € 350,-

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

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

40) DUITSLAND en gebieden: grote, zeer veelzijdige avonturenpartij incl 
brieven, kaarten, postgeschiedenis, speciaalcollecties, talloze complete 
postfnsse series, stockboeken, collecties, zakjes etc , totaal 25 draag
tassen met fantastisch mooi materiaal' € 7.000,-

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

42) ECUADOR: verz/partij €300,-
43) ENGELAND ca 1890/ca 1990 geweldig leuke en interessante partij in 

grote doos incl automaatboekjes, brieven, kaarten etc Zeer veelzijdig, 
koopje' € 300,-

44) ENGELAND 1840/ca 1985 immense partij in 2 uitpuilende koffers incl 
veel topmateriaal, zeer veelzijdig, ook bneven, kaarten, postal history 
etc , etc 'n ware hoorn des overvloeds' Spotkoopje' € 2.500,-

45) ENGELSE KOL. & gebieden in Amerika: gigantische partij, zeer veel
zijdig w I o a postgesch , talloze complete postfnsse series, bneven, 
kaarten, mooi klassiek etc (enorm hoge cat w , belangnjke prachtkoop, 
fundgrube') Koopje' €1.000,-

46) FAR-OER: leuke coli /partij om uit te zoeken € 100,-
47) FILIPPIJEN: uitzoekpartij € 150,-
48) FIUME (klassiek): avonturenpartij € 220,-
49) FRANKRIJK: grote avonturenpartij om uit te zoeken incl klassiek, post

geschiedenis, alsmede vele bijzonderheden/curiositeiten Voor specia
list smikkelen en smullen van zoveel schitterend filatelistisch materiaal 
incl ook vele toppertjes en talloze goede zegels en series Fundgrube' 

€1.000,-
50) FRANSE KOLONIËN en gebieden: prachtcollectie € 200,-
51) FRANSE KOLONIËN en geb.: gigantische avonturenpartij €2.000,-
52) GEHELE WERELD: enorm grote partij om uit te zoeken, collecties, ver

zamelingen, FDC's, restanten, dozen, ook massagoed, zakjes, collectie 
fil literatuur, speciaalcatalogi, ook veel postfris incl Nederland etc , etc 
Ook vele met filatelistische verzamelingen (opruimingspartij winkeldoch
ters, 'n auto vol matenaal, normale verkoopwaarde ca € 30 000,- incl 
vele mooie verzamelingen) Nu in de voordeelaanbieding € 3.000,-

53) GEHELE WERELD ca 1855/ca 1990 gigantische partij, vele landen, col
lecties incl met filatelistisch, rijp en groen, ook veel massagoed, stock
boeken, albums vol en leeg of bijna leeg, anderzijds vele goede verza
melingen o a West-Europa met veel postfnsse senes Hoogst interes
sante, veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, 
pnma winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het een magazij-
nopruiming van de collecties/ partijen waarvoor wij geen tijd hebben om 
uit te zoeken of te splitsen, alsmede z g "winkeldochters" die wij er voor 
'n zeer klem prijsje willen uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop 
nemen etc , etc Deze werkelijk grandioze partij kan m overleg 
bezorgd/gehaald worden, een personenauto vol matenaal' Spotkoopje' 

€ 5.000,-
54) GIBRALTAR: leuke grote partij om uit te zoeken € 250,-
55) GROENLAND: partij om uit te zoeken € 100,-
56) GUERNSEY: grote avonturenpartij €215,-
57) GUYANA (Brits): grote partij incl bneven, kaarten, groot handboek T&H 

etc Fundgrube' €2.000,-
58) HONGARIJE incl. klassiek: belangrijke grote verzameling incl veel 

prima en exclusief materiaal, een zeer interessant en waardevol object 
voor 'n heel, heel vriendelijk pnjsje Gigantische cat w ' € 300,-

59) HONGARIJEen geb. 1871/ca 1980 zeer interessante partij incl doubl, 
oud matenaal "rijp en groen", zeer veelzijdig' € 1.000,-

60) INDIA ca 1850/1990 immense collectie/partij, zeer veelzijdig en inte
ressant mol brieven, kaarten, hoge klassieke waarden etc Voor specia
list een droom' € 1.000,-

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

matenaal Zeer belangnjke prachtkoop' € 3.500,-
63) ISRAËL 1948-ca.2000: avonturenpartij/collectie € 100,-
64) ISRAEL (incl Palestina, Judaica etc ) gigantische partij/verzamelmg om 

uit te zoeken, onuitgezocht op foutdrukken etc incl talloze complete 
series, blokken etc Zeer veelzijdig en interessant Belangrijke pracht
koop' € 200,-

65) ISRAËL/PALESTINA, Judaica etc: hoogst- en hoogst interessante, 
veelzijdige collectie, uitpuilende koffer vol opwindend en zeldzaam 
materiaal, ook historisch prentbriefkaarten, bneven, postgeschiedenis 
alsmede talloze complete postfnsse series "Fundgrube"' €1.000,-



66) LIBERIA: grote avonturenpartij inci mooi klassiek € 200,-
67) LUXEMBURG: grate partij om uit te zoeken € 150,-
68) LUXEMBURG: grote avonturen-partij in vele complete postfrisse series 

Belangrijke prachtkoop' € 300,-
69) LUXEMBURG 1852/ca 1995 gigantische parti), zeer veelzijdig vol avon

tuur incl bneven, kaarten, postgeschiedenis en vele complete postfnsse 
series ENORM hoge cat w , zeer interessante koop' € 2.500,-

70) MALTA: leuke grote partij om uit te zoeken € 245,-
71) MONGOLIË: grote avonturenpartij €200,-

MONTENEGRO 1874/1913 collectie/partij €275,-
NED.INDIE & Rep.lndonesie: fantastisch mooie, veelzijdige verzame-
ling/partij waarin veel zoek- en snuffelwerk, ook wat Jap Bez en Rev 
Periode etc Belangrijke prachtkoop' € 950,-
NICARAGUA: belangrijke collectie/partij incl klassiek € 700,-
NOORWEGEN: avonturenpartij zeer gevarieerd € 500,-
OLYMPIADE ca 1904/1980 avonturenpartij/collectie zeer veelzijdig en 
interessant waann o a div specialiteiten "Amsterdam 1928" etc, etc 
Hoogst interessante prachtkoopi € 300,-
OOSTENRIJK incl oud materiaal gigantisch grote partij/verzameling 
om uit te zoeken incl talloze complete postfnsse series etc , etc 
Belangrijke prachtkoop' € 300,-
OPPER-VOLTA: prachtige verzameling, zeldzaam en met veelal onge
bruikelijk materiaal postfris Unieke prachtkoop' € 300,-
POLEN 1918/1963 verzameling in insteekboek "rijp en groen" (mooie 
collectie, echter ook wat vals resp dubieus matenaal) Michel ca 
€ 5 000,- € 635,-
POLEN: grote avonturenpartij € 1.000,-
POLEN 1860/ca1975 groot nalatenschap w i o a honderden proe
ven/ontwerpen, postgeschiedenis, bneven, kaarten etc Fundgrube' 

€ 5.000,-
PORTUGAL periode ca 1860/1990 grote, zeer veelzijdige avonturen
partij € 650,-
REUNION 1885/ca 1965 grote collectie incl doubletten div kwaliteiten, 
zeer gevarieerd (ruim 700 postzegels plus brieven en kaarten) € 730,-
ROEMENIE incl klassiek gigantisch grote en gezellige collectie/partij 
waann veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal Prachtkoopi € 350,-
RUSLAND ca 1860/1995 (overw O) belangrijke en prachtige avonturen 
snuffelpartij w i talloze betere waarden, zowel top- als tussenwaarden, 
zeer veel complete series, 'n droom van een partij, zeer veelzijdig, welke 
zeer zorgvuldig uitgezocht dient te wordeni Geschikt voor vele doelein
den, incl veel zeldzaam materiaal' €1.000,-
SAAR 1920/1959 avonturen-uitzoekpartij €230,-
SAN MARINO 1877/ca 2000 avonturenpartij € 245,-
SAOUDIARABIË: mooie collectie overwegend postfns waarin vele zeld
zame zegels/senes en blokken Koopje' € 1.000,-

89) SERVIË 1866/1920 grote avonturenpartij €575,-
90) SKANDINAVIË periode ca 1860/1990 gigantische partij/verz om uit te 

zoeken, onuitgezocht op foutdrukken, bijzondere stempels etc ENORM 
hoge cat w, zeer veelzijdig en interessant' € 250,-

91) SKANDINAVIË penode ca 1850/1985 immense avonturenpartij zakjes, 
collecties, restanten etc w i veel prima materiaal incl bneven, kaarten, 
postgeschiedenis, zeer veelzijdig en interessant' € 1.000,-
SLOWAKIJE 1939/1945 grote partij om uit te zoeken € 200,-
SPANJE ca 1850/ca 1990 leuke avonturenpartij € 500,-
SURINAME (tot 1975 incl klassiek) partij om uit te zoeken, zeer inte
ressant en veelzijdig € 700,-
TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca1980 grote, gezellige snuffel-avontu-
renpartij w i talloze betere postfrisse series, brieven, kaarten Ook zeer 
geschikt voor specialist incl proeven, topnummers, vaneteiten etc Vele 
avonden sorteren, genieten en avonturen' Belangrijke prachtkoop w i 
zeer veel ongebruikelijk en zeldzaam matenaal' € 1.000,-
TURKIJE topobject incl klassiek, mijn eigen verzameling, oorspr nor
male vraagpnjs per onderdeel, ruim € 50 000,- Nu in een koop alles in 
de voordeelaanbieding Fundgrube van de eerste orde' € 15.000,-
VER.NATIES: mooie collectie incl vele specialiteiten Belangrijke 
prachtkoop € 200,-

98)VER.STATEN VAN AMERIKA: gigantische leuke, gezellige partij incl 
klassiek om uit te zoeken' Zeer veelzijdige en hoogst interessante 
prachtkoop' € 500,-

99)IJSLAND: leuke grote partij om uit te zoeken € 105,-

72) 
73) 

74) 
75) 
76) 

77) 

78) 

79) 

80) 
81) 

82) 

83) 

84) 

85) 

86) 
87) 
88) 

92) 
93) 
94) 

95) 

97) 

100)ZUID AFRIKA en gebieden: partij om uit te zoeken, incl vele cunositei-
ten en bijzonderheden € 800,-

101)ZWEDEN ca 1858/1992 avonturenpartij zakjes, restanten etc , enorm 
hoge cat w ' Zeer interessant en onuitgezocht op de fraaie stempels etc 
Spotkoopje' € 500,-

102)ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote collectie/partij "rijp en groen" 
waarin veel prima materiaal, vele blokken en postfns complete series 
Fundgrube' Koopje' € 300,-

103)ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen" 
waarin veel pnma materiaal "Fundgrube"' € 700,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

104) AANDELEN (oud): verzameling incl doubletten en vele zeldzaamheden 
Hoogst interessante, belangrijke prachtkoop' (ruim 500 stuks incl top-
matenaal) Koopje' € 700,-

105) AANDELEN en obligaties (oude) penode vanaf ca 1850 mooie, veel
zijdige verzameling vele landen, incl doubletten waann vele zeldzaam
heden en fraaie spectaculaire schoonheden Ook vele decoratieve stuk
ken Belangrijke prachtkoop (ruim 1300 stuks)' €2.500,-

106)AANDELEN (oude) va ca 1880 zeer interessante collectie, zeer geva-
neerd w i veel prachtig materiaal o a USA, Franknjk, Nederland etc 
incl vele zeer decoratieve en zeldzame stukken, ruim 3500 stuks incl 
doubletten, m i een verzamelgebied voor de toekomst' € 5.000,-

107) NEDERLAND AANTEKENSTROOKJES los en op bnef/kaart ook incl 
vele doubletten en massagoed (ruim 20 000 strookjes) € 400,-

108)ANSICHTKAARTEN (=prentbriefkaarten) FRANKRIJK: grote partij/ 
collectie om uit te zoeken waarin zeer veel materiaal stads- en dorpsge
zichten periode ca 1900/1940 ook vaak met betere en interessante oude 
frankenngen (ruim 6 000 kaarten plus vele met getelde extra's) 
Belangrijke prachtkoop incl veel klassiek topmatenaal' €1.000,-

109)ANSICHTKAARTEN (oude) NEDERLAND v.a. ca.1900: partij/collectie 
w I vele mooie oude zeldzame stukken o a stoom- en paardentrams, 
veel kleine en kleinere dorpen en steden, ook fantasie en iets buitenland, 
veel avontuur en sorteergenot o a zeer geschikt voor ruil en handel etc 
(ruim 10 000 kaarten "rijp en groen") Spotkoopje' €1.200,-

110)ANSICHTKAARTEN JAPAN klassiek: mooie, interessante verzameling, 
zeer gevaneerd (ruim 1 000 stuks) € 1.500,-

111)ANSICHTKAARTENHATTEM (Gelderland) va ca 1900 grote collectie 
incl oude litho- en fotokaarten, zeer veelzijdig (ruim 1 000 kaarten, vrij
wel allen verschillend) € 2.000,-

112)BANKBILJETTEN/papiergeld: verzameling gehele wereld, waarin naast 
veel massagoed incl doubletten ook vele betere en zeldzame biljetten 
Belangrijke prachtkoop' (ruim 1 000 biljetten') Koopje' € 600,-

113) FLORA EN FAUNA: grote collectie prentbriefkaarten etc incl prachtig 
en zeldzaam mooi klassiek materiaal, ook postzegels, vele complete 
series Topobject van grote schoonheid Detail-verkooppnjs ca € 5 000,-
plus-plus Nu in de voordeelaanbieding € 300,-

114)KONINKLIJK HUIS NEDERLAND en buitenland (prentbriefkaarten 
etc): prachtige verzameling waann veel prachtig klassiek materiaal, 
zeer veelzijdig en ongebruikelijk geheel, fantastisch om uit te zoeken' 
Topobject waarin veel klassiek matenaal van grote schoonheid'€ 200,-

115) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc: enorme grote collectie/par
tij met onuitgezocht materiaal, zeer interessant en veelzijdig incl prach
tig en spectaculair klassiek, vele duizenden en duizenden stuks 
Belangrijke prachtkoop' € 275,-

116) MUNTEN NEDERLAND: juliana 100% compleet in album, vanzelfspre
kend incl alle zilveren guldens, rijksdaalders en lOgulden stukkeni€ 90,-

117) MUNTEN NEDERLAND: partij/collectie vanaf ca 1850 w i vele mooie 
oude zeldzame stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en 
sorteergenot o a zeer geschikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling col
lectie etc (ruim 10 000 munten "rijp en groen" incl topmatenaal) 
Spotkoopje' €1.000,-

118) MUNTEN BELGIË periode ca 1850/2000 grote collectie/avonturenpartij 
rijp en groen incl gouden en zilveren munten incl talloze zeldzaamheden 
Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat w.l Koopje' € 2.300,-

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 
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uw postzegelhandel op internet 
• postzegels 

î V- • albums 
I • catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

mnmmm 
Compleet overzicht Davo 

en importa albums 
Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING PROVINCIEVELLETJES 

de set van 12 provincievelletjes met: 
• PTT-Verzamelbox 155,00 euro 
• Davo-Luxe supplement 160,00 euro 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

AANBIEDING NEDERLAND 
GESTEMPELD 

C3tnr pnjs 

1 goed gerand 
14,90 

2 goed gerand 
10,20 

3 goed gerand 

4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
25 
23 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 

69,00 
8,20 
4,10 

55,00 
17,25 
10,40 
56,00 
82,00 

2,50 
40,45 

1,35 
42,95 

8,20 
40,45 

9,90 
3,40 
3,30 

25,75 
24,50 
69,00 

3,40 
7,30 
9,55 

43,20 
6,00 

10,50 
86,50 

204,00 

GESTEMPELD 

catnr 

49 
56-76 
78 
79 

pnjs 

69,00 
17,50 

1,95 
3,40 

80 + cert i f icaat 

82-3 
84-6 
84-86a 
87-89 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

poa 
8,85 

39,00 
2,05 
2,95 
5,45 
4,30 

13,60 
9,90 

24,25 
20,00 

101 + cert i f icaat 

102-103 
104 
105 
129 
130 
131 
132-133 
134-135 
136 138 
139-140 
141-143 
149-162 
163-165 
177-198 
199-202 

poa 
5,75 

82,00 
71,00 

4,80 
148,00 
131,00 

10,00 
17,95 
89,00 

2,40 
6,30 
8,50 
3,85 

31,00 
5,10 

GESTEMPELD 
catnr 

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 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
347 
348 
349 
356a-d 

pnis 

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 
10,45 
7,00 
5,50 
5,70 
8,25 

21,50 
21,00 
44,50 

Komplete set 
kinderzegels 
1924-1939 
gestempeld 

roltandmg 
1-18 
19-31 

luchtpost 

12-13 

85,20 

179,00 
61,00 

142,00 

PQSTFRIS 

cat nr pnjs 

Provincie-vellen 

friesland 16,50 
drenthe 17,50 
nrd holland 17,50 
gelderland 11,00 
nrd brabant 10,75 
groningen 17,50 
z holland 10,50 
utrecht 10,50 
limburg 10,50 
Overijssel 10,50 
zeeland 16,00 
flevoland 9,50 

Complete set 
van 12 velletjes: 

149,00 

Velletjes van 10/20 

1630 11,30 
1646 15,00 
1672 33,00 
1678 33,00 
1692 18,00 
1693 kaart 18,00 
1693 post 7,00 
1702 1705 6,80 
1706 9,25 
1740-1745 7,00 
1788 1807 7,20 

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

POSTZEGELHANDEL 
HET POSTZEGELHOES 
(Eig Hans Mans) ^^^ïy'/j 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelenmarkt. Centrum) ^ï^^^w^ 
5911 HMVenIo Winkel op maandag gesloten 

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@postzegelhoe5 nl 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 94® velling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 22 februari a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 94® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de velling en l<ljkdagen kan materiaal voor onze 
95® veiling worden Ingeleverd. 
Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 20febr. van 13.00-18.00 
vrijdag 21 febr. van 13.00-21.00 
zaterdag 22 febr. van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
17 mei, 6 september en 22 november. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

tel. en fax 0592-314588. 
e-mail: p2haalodder@home.nl 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

Watje van ver haalt is lekker !! 
www.filateliehp2.nl 

De Helderse postzegel 
en muntenhandel 
Koningstraat 101 
1781 KE Den-Helder 
Tel/Fax 0223-614066 
CD v/d Wel detail en grossier. 

RUIM 50 JAAR BEROEPSFILATELIST 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
mailto:p2haalodder@home.nl
http://www.filateliehp2.nl
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'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 Filatelisten-Verenigmgen. 

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

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 035-5254391 
Telefax: 035-52 40 gz6 
E-mail: philatehe@tip.nl 
Website: ww^v.filatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
JeaninedeTroye 
Telefoon: 033-43 35 ^3^ 
Telefax: 033-43 35 258 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251-313939 
Telefax: 0251-31 04 05 
E-mail: aboservice@aboland.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 abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bi) 'Filatelie' 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: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich - met uitzondering van 
Belgié - 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 € 12.50, te storten op 
rekening000-0350882-33 t.n.v. Pen
ningmeester Maandblad Filatelie, 
Brussel; vermeld duidelijk het adres 
waarnaar het blad moet worden 
gezonden! 

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

Losse nummers : 
Losse nummers van de lopendejaür^an^ 
kunnen voor zover nog voorradig wor
den besteld voor € 2.50 per nummer 
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FILATEUSTISCHEBIJPLAKZEGELVONDST 
LEVERDE LEUKE LEGPUZZEL OP 

Het is opmerkelijk hoe
veel leuke zaken je kunt 
ontdekken als je'alle
daagse' poststukken wat 
nauwkeuriger bekijkt. 
Niet zelden komt een leu
ke afwijking dankzij de 
oplettendheid van een of 
meer verzamelaars boven 
water. 
Zo werd Gerard Telkamp 
uit Tiel, lezer van ons 
blad, onlangs plezierig 
verrast toen hij een partij
tje postzegels doornam. 
Niet alleen trof hij een 
aantal ongetande exem

plaren van de bijplakze
gel van 12 eurocent aan, 
hij wist ook nog eens te 
reconstructueren hoe vier 
van deze zegels in het vel
letje gezeten hadden. Dat 
dat mogelijk was dankte 
hij aan de ruwe wijze 
waarop de zegels uit het 
hangboekje waren ge
scheurd. Daardoor kreeg 
iedere zegel zijn eigen 
unieke contouren. Alleen 
die ene losse zegel 
rechtsboven, die moet uit 
een ander boekje afkom
stig zijn... 

WAAR ZIT DIE @#$* 
EACCENT TOCH? 

Waartoe het onoordeel
kundig gebruik van com
puters kan leiden maakt 
een enige tijd geleden 
verschenen zegel van de 
republiek Guinee ons 
duidelijk. Toegegeven, 
het is altijd lastig, die let
ters met accenten, en ze

ker als de drukker met 
andere fonts werkt dan 
op je eigen PC aanwezig 
zijn... 
We troffen de zegel aan 
in het Duitse postzegel
blad Michel Rundschau, 
die er een komisch tekst
je naast zette: Unser Com
puter kann kein e'' 
Toch nog gevoel voor hu
mor, die Duitsers? 

MMMMIiMMMMtMIMMlf 

CHINESE UGERE SCHOOL VOERT 
VERPLICHT VAK 'FILATELIE' IN 

Goed nieuws uit het Ver
re Oosten: in Jinjiting 
(China) heeft een lagere 
school het vak 'filatelie' 
officieel op het lesrooster 
geplaatst. Het schoolbe
stuur wil op deze manier 
inhaken op het officiële 
regeringsbeleid in China, 
dat gericht is op het aan
trekkelijker maken van 
de schoolopleidingen. 
Het vak filatelie wordt in 

Jinjiting wekelijks gedo
ceerd, aan de hand van 
speciale lesboeken. De 
leerlingen moeten ook 
proefwerken maken. 
Naar verluidt zou het 
plaatselijke postkantoor 
van Jinjiting het initiatief 
hebben herdacht met een 
speciaal postwaardestuk; 
het gaat om een kaart die 
een foto van lojarig ver
zamelaarstertje laat zien. 

DUITSE WATERSNOODZEGEL KOMT 
IN TWEE TANDINGEN VOOR 

Vrijwel alle Duitse post
zegelbladen maken er 
melding van: dat er bij de 
Watersnoodzegel die in 
de loop van deze zomer 
uitkwam twee verschil
lende tandingen voorko
men. Zoals we al eerder 
in Filatelie meldden was 
de belangstelling voor de 
bewuste zegel (waarvan 
de toeslag ten goede 
komt aan de slachtoffers 
van de overstroming die 
het oosten van Duitsland 
enkele maanden geleden 
teisterde) heel groot. Zo 
groot zelfs dat er een 
tweede oplage kwam. 
Normaal gesproken be
hoort zo'n tweede druk 
niet van de oorspronke
lijke te onderscheiden te 

zijn, maar dat is ditmaal 
anders. Bij de eerste druk 
is de tandingmaat van de 
verticale perforatie 13.5 
en bij de tweede druk is 
dat 14. Dat betekent dat 
serieuze verzamelaars 
hun best zullen moeten 
doen om beide tandingen 
te pakken te krijgen. 

MAARTEN TROMP 
HAD HET GEDAAN 

Tientallen oplossingen 
kwamen bij de redactie 
van Filatelie binnen na de 
publicatie van Paul van 
Beek's jïlathnller 'zinloos 
geweld' in het december
nummer 2002. 
De oplossing hadden de 
inzenders kennelijk snel 
gevonden: de moord was 
gepleegd door Maarten 

Tromp, een naamgenoot 
van de zeeheld aan wie 
ooit een Nederlandse 
postzegel werd gewijd. 
Het was juist die zegel 
(uit de 'Zeeheldenserie') 
die in het album van het 
slachtoffer ontbrak. 
De volgende vijf inzen
ders van de juiste oplos
sing wonnen een prijsje: 
J.J.M. Schrijvers, Reuver; 
A.W. Wesseh, Nijkerk; 
W.A.Jehee, Vorden;J.C. 
Hoogendijk, Bergschen
hoek en H. Simonides, 
IJlst. De prijsjes worden 
binnenkort toegezonden. 

STUDIEGROEP POSTAUMAAT OPENT 
INTERESSANTE WEBSITE 

Het aantal filalistische si
tes op het Internet groeit 
nog steeds. Onlangs ver
rijkte de Studiegroep 
Postaumaat het world 
wide web met een site die 
er veelbelovend uitziet. 
Wie belangstelling heeft 
voor postzegelboekjes. 

BEZOEKEN KERKVADER AAN VADERLAND: 
POOLSE POSTERIJEN RAKEN DE TEL KWIJT 

Dat krijg je ervan: paus 
Johannes Paulus II is in 
de afgelopen decennia zó 

reislustig geweest dat 
sommige mensen de tel 
zijn kwijtgeraakt. In Po

len kwamen on
langs twee zegels 
uit die het zeven
de bezoek van de 
paus aan dat land 
moesten herden
ken. Prompt ver
schenen erin de 
Poolse kranten 
verontwaardigde 

berichten: de paus was 
niet voor de zevende, 
maar al voor de negende 
keer op bezoek in zijn va
derland! Een woordvoer
der van de Poolse poste
rijen haastte zich te ver
klaren dat alleen de 'offi
ciële' bezoeken van de 
kerkvorst waren meege
teld; de pelgrimstocht 
van 1991 naar de wereld
jeugddagen en een parti
culier bezoek aan Skoc
zowo waren buiten be
schouwing gelaten... 

automaatstroken, hang
boekjes, loketfrankeer
stroken en rolzegels kan 
er zijn of haar hart opha
len. Het webadres) is 
nogal lang, maar het is 
de moeite waard: 
ujuiu;.home.planet.nl/~odijk 
O02/testinfl_postaumaat. 
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Postzegelvereniging Postaumaat 

1 d« vATwUglng Pottauma« 
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FRANS VAN BEVEREN 
OVERLEDEN 

Op vrijdagmiddag 29 no
vember 2002 overleed 
FransJ. van Beveren (83), 
bij veel Nederlandse ver
zamelaars bekend als 
luchtpostspecialist Van 
Beveren was binnen deze 
door hem gekozen filate
listische discipline vele 
jaren bijzonder actief. Hij 
liet vele publicaties het 
licht zien, waaronder ar
tikelen die in (toen nog) 
hetNederlandsch Maand
blad uoor Philatelie (later 
maandblad Filatelie) wer
den geplaatst. Een in Phi
latelie opgenomen artikel 
dat de bijzondere aan
dacht trok van verzame
laars all ODer the u;orld be

handelde het gebied dat 
Van Beveren omschreef 
met het begrip 'Combi
mail' (post die gedeelte
lijk over land of zee en in 
de lucht werd vervoerd). 
De bewuste bijdrage 
werd gelezen, geprezen, 
becommentarieerd en 
hier en daar ook bekriti
seerd. Hij schreef over 
hetzelfde onderwerp ook 
een boek, dat de titel In
troducing Combimail kreeg. 
Dat hij zelf heel goed be
sefte dat de wijze waarop 
hij Combimail in kaart 
bracht tot discussies zou 
leiden bleek uit de op
dracht in het exemplaar 
dat hij aan zijn zoon 
schonk: To Julian jrom 
Dad. Throiüin^ a rock in the 
placid ocean ojaerophilatcly! 

ZWITSERSE POSTERIJEN BRENGEN 
SPECIALE 'TOERISTENZEGELS' UIT 

In Die Lupe, de verkoop
folder van de Zwitserse 
PTT, werden onlangs 
twee bijzondere zegels 
aangekondigd. Het gaat 
om twee labels zonder 
waardeaanduiding met 
een afbeelding van een 
edelweiss die de Zwitser

SOFTWAREGIGANT MICROSOFT VERWERKT 
DIGITALE POSTZEGEL IN OFFICEPAKKET 

Het lijkt er op dat soft
wareproducent Microsojt 
er op rekent dat de 'elek
tronische postzegel' de 
komende tijd een flinke 
ontwikkeling zal door
maken. In de betaversie 
van het pakket Office 11 is 
namelijk de mogelijkheid 
opgenomen om gebruik 

te maken van enhanced 
electronic postage printing 
Junctionality. Het opmer
kelijke is dat deze nieuwe 
functionaliteit niet door 
Microsojt zelf is ontwik
keld, maar dat de opna
me het gevolg is van een 
'strategische samenwer
king' met de online 'fran

keerdienst' Stamps.com. 
In de bewuste versie van 
OJFice 11 kan de gebruiker, 
als hij of zij een envelop 
uitdraait, in het print
menu aangeven dat er 
ook een digitale postze
gel moet worden geplakt. 
Op de website Stamps.com 
wordt dan een unieke 
postzegel 'opgehaald' en 
op de envelop wordt af
gedrukt. 

se vlag in zijn hart mee
draagt. De ene zegel ver
meldt de tekst Cards Euro
pa, de andere Cards World
ujide  en dat geeft precies 
het doel van de zegels 
aan: ze kunnen worden 
gebruikt op kaarten die 
toeristen uit Zwitserland 
verzenden. Gebruik op 
brieven of het samenstel
len van 'mengfrankerin
gen' is niet toegestaan. 
De labels zijn vrij duur: 
een boekje met zes stuks 
'Europa' kost 7.20 Zwit
serse frank, een boekje 
met eenzelfde aantal voor 
buiten Europa komt op 
10 Zwitserse frank. 
De zegels worden sinds 
ig november 2002 door 
de Zwitserse posterijen 
verkocht. 

WEL OF GEEN 
HOOFDLEHER? 

Even leek het er op dat 
alle Provinciezegelfoutjes 
door de verzamelaars wa
ren geïnventariseerd, 
maar kijk eens aan: we 
hebben er weer een voor 
u. Filateüelezer N. Riet
veld uit Gorinchem 
maakt ons op attent dat 
er een frappant verschil 
bestaat tussen de tab van 
zegel van ZuidHolland 
in het 'dertiende velletje' 
en dezelfde tab, maar dan 
uit het velletje met uit
sluitend ZuidHollandse 
verrassingszegels. In het 
laatste geval wordt Deljts 
Blauw met twee hoofdlet
ters geschreven,in het 
eerste met slechts één ka
pitaal (Deljts hlauw). De 
'Dikke Van Dale' schrijft 
als juiste schrijfwijze 
Delfts blauu) voor... 
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POSTZEGELVEILING 

A * RIJNMOND 
Onze volgende veiling vindt plaats op 14 en 15 maart 2005 in 

Brasserie WOUDESTEIN  ROTTERDAM (terrein Excelsior) 
Hierin: ^' diverse interessante nalatenschappen 

'i> Nederland & Gebieden 
'i' Posthistorie wereldwijd 

catalogus gratis op aanvraag 

Voor de veiling van 13 en 14 juni van de firma Hoes te Tilburg ontvingen wij 
enkele schitterende objecten. Inleveren voor deze Internationale veiling kan tot 25 april 

op beide kantooradressen. 

Postzegelveiling Rijnmond 
Westewagenstr. 60 
3011 AT Rotterdam 

tel: 0102130986 
fax: 0102131730 

Postzegelveiling Hoes 
St. Annaplein 7 
5038 TV Tilburg 
tel: 0135800454 
fax: 0135800455 

POSTZEGELVEILING HOES 
Internationale veilingen sinds 1945 

http://Stamps.com
http://Stamps.com


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

HONDERDVIJFTIGSTE GEBOORTEDAG VINCENT 
VAN GOGH: BLOKJES EN BOEKJES 

Op 2 januari van dit jaar 
verscheen een groot aan
tal zegels ter gelegenheid 
van de honderdvijftigste 
geboortedag van Vincent 
van Gogh. Het gaat om 
het volgende: 

Blok met tien uerschillendc 
zegels uan 3 g c. 
Het blokje met tien ver
schillende Van-Goghze-
gels van 39 c. is vervaar
digd in vijfkleuren raster
diepdruk bij de Engelse 
drukker The House oj 
Questa. Het werd gedrukt 
op een van de ATN-per-
sen (druk aan de rol) in 
de kleuren magenta, 
geel, cyaanblauw en 
zwart, met als vijfde 
'kleur' fosfor. De tanding 
(scheerperforaat) heeft 
als maat i4'/2 (decimale 
notering 14.44:14.40); de 
zegels hebben 26 tanden 
horizontaal en 18 tanden 
verticaal. De papierrest
jes zijn aan de gomzijde 
naar onderen omgesla
gen. De drukrichting is 
B(oven); het artikelnum
mer 230161 en de barco
de+8800. 
De blokjes zijn verpakt in 
stapeltjes van 100 stuks 
aan de kantoren geleverd 
met de barcode: +8893. 
De oplage bedraag 1.2 
miljoen blokken. 

Geïntegreerd hangblokje met 
tien zegels Dan 39 c. 
De hangblokjes met zelf
klevende Van-Goghze-
gels van 39 c. zijn in ras
terdiepdruk vervaardigd 
bij de - eveneens Engelse 
- drukker Walsall Security 
Printing. Daarvoor werd 
een van de Chesnutper-
sen (druk aan de rol) ge
bruikt. Er is een slittan-
ding aangebracht die ze
gels oplevert met 15 tan
den horizontaal en 18 
tanden verticaal. Het 
hanggat van de boekjes 
heeft acht hechtpunten. 
De drukrichting is 
B(oven). Het artikelnum
mer is 236701 en de bar
code+8862. 
Ook deze hangblokjes 
zijn verpakt in stapeltjes 
van IOC stuks aan de kan
toren geleverd met de 
barcode: +8954. De opla
ge bedraag 4.5 miljoen 
hangblokjes. 

Geïntegreerd hangboekje met 
uij[ftig zegels uan 39 c. 
Hangboekjes met vijftig 
Van-Goghzegels van 
39 c. werden vervaardigd 
in rasterdiepdruk bij Wal
sall Security Printing. Ook 
in dit geval werd gebruik 
gemaakt van een van de 
Chesnutpersen (druk aan 
de rol). De slittanding le

vert ook 15 tanden hori
zontaal en 18 tanden ver
ticaal op. Het hanggat 
heeft i2(!) hechtpunten. 
De drukrichting is 
B(oven). Het artikelnum
mer IS 236602 en de bar
code +9036. Dit blokje 
werd in een oplage van 
300.000 stuks gedrukt. 

Geïntegreerd hangblokjemet 
üijf zegels van 59 c. 
De zegels in het hang-
boekje met vijf zelfkle
vende zegels van 59 c. 
zijn met de basis naar 
links in de boekjes ge
plaatst. Ook hier is weer 
sprake van rasterdiep
druk bij Walsall Security 
Printing op een van de 
Chesnutpersen (druk aan 
de rol). De slittanding is 
uitgevoerd met tussen 
het pnonty-labeltje en de 
zegel een fijne scheurril 
(0.5 mm hart-op-hart). 
Het hanggat van deze 
blokjes heeft io(!) hecht
punten. De drukrichting 
is O(nder). Het artikel
nummer IS 236702 en de 
barcode -1-8879. De opla
ge bedraagt 2 miljoen 
hangblokjes. 

Geïntegreerd hangboekje met 
uijftig zegels uan 59 c. 
De zegels in deze boekjes 
staan met de basis naar 

links. Er is gebruik ge
maakt van rasterdiep
druk. Walsall Security Prin
ting vervaardigde de 
boekjes op een van de 
Chesnutpersen (druk aan 
de rol). Ook hier is spra
ke van een slittanding 
met een fijne scheurril 
(0.5 mm hart-op-hart) 
tussen het pnonty-label
tje en de zegel. Het hang
gat heeft 12 hechtpunten; 
er is echter ook een versie 
met 6 hechtpunten aan
getroffen. De drukrich
ting is B(oven)! Het arti
kelnummer is 236601 en 
de barcode -1-8855. De op
lage is 100.000 boekjes. 

Geïntegreerd hangblokje met 
uijf zegels van 75 c. 
De zegels in deze boekjes 
staan met de basis naar 
links. De boekjes zijn in 
rasterdiepdruk vervaar
digd door Walsall Secunty 
Pnnting, die daarvoor een 
van de Chesnutpersen 
(druk aan de rol) ge
bruikte. Ook hier weer 
een slittanding met een 
fijne scheurril (05.mm 
hart-op-hart) tussen het 
pnonty-labeltje en de ze
gel. Het hanggat heeft 
io(!) hechtpunten. De 
drukrichting is O(nder). 
Het artikelnummer is 
236703 en de barcode 
-1-8886. De oplage be
draag I miljoen blokjes. 
Wie aan de hand van los
se zegels van 59 c. wil 

weten wat de herkomst is 
(ofwel een blokje van vijf, 
ofwel een boekje van 50) 
moet letten op de druk
richting. Bij losse hori
zontale zegels is de druk
richting L(inks) als er 
sprake is van zegels uit 
boekjes van 50. De druk
richting is R(echts) bij 
zegels uit blokjes van vijf 
zegels. 
De zegels uit het (ouder
wets gegomde) blokje 
met tien verschillende 
Van-Goghzegels waren 
ook leverbaar in de pre
sentatiemapjes 272a 
(barcode 4-9128) en 272b 
(barcode 4-9135). 

Alle hangblokjes en 
hangboekjes zijn voor
zien van de cilindernum-
mers WiWiWiWi in de 
volgende volgorde cyaan
blauw, magenta, geel en 
zwart. 
De zegels van 39, 59 en 
75 c , afkomstig uit geïn
tegreerde hangblokjes 
verscheen in ook in pre
sentatiemapje nummer 
273 (barcode-1-9142). Het 
gaat bij de mapjes om 
volledig doorgestanste 
exemplaren, waarbij - zo
als gebruikelijk - de 
scheurril bij de pnority-
zegels weer extra grof is 
uitgevallen (i mm hart-
op-hart). De drie zegels 
die in zo'n mapje zitten 
vormen dus weer een 
apart verzamelitem! 
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Op 2 januanjl verscheen een jlmke collectie Van-Goghproducten een velletje van tien, drie hangboekjes, ttvee mailers en een presentatiemapje met geheel doorgestanste, zeijklevende zegels 
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NEDERLAND IN DE WOLKEN: 
TWEE APARTE TYPEN 

In de rubriek 'Lezerspost' 
van januari waren twee 
bijdragen te vinden van 
lezers die een verschil 
hebben aangetroffen bij 
de zegels van 39 c. 'Voor 
uw post' (ofwel 'Neder
land in de wolken'). Er 
wordt gesuggereerd dat 
het om een vette, respec
tievelijk minder vette 
druk gaat. Duidelijk is 
echter dat het twee wer
kelijk van elkaar verschil
lende typen zegels gaat. 
De oorzaak: de bewuste 
zegel is verkrijgbaar in 
geïntegreerde hangboek
jes (iHB's) die vijf, re
spectievelijk vijftig zegels 
bevatten. 
Als we naar de 'o' van de 
waardeaanduiding '0.39' 

kijken zien we het vol
gende: 

Type I: gesloten 'o' 
Type 2: open 'o' 

Type I is afkomstig uit de 
geïntegreerde hangboek
jes met vijf zegels, type 2 

uit de geïntegreerde 
hangboekjes die vijftig 
zegels bevatten. 
Daarmee is echter nog 
niet verklaard waarom 
het eveneens in zwart ge
drukte eurosymbool in 
het ene geval een vette en 
in het andere een minder 
vette indruk maakt. Het 
euroteken behoort bij de 
uiteinden van de 'c' en De typen i (links) en 2 naast elkoar, let op de uiteinden oan de letter 'e' 

Links type 1 (gesloten 'o') en rechts type 2 (open 'o') 

ook bij de dwarse streep
jes schuine zijkanten 
hebben. 
Maar bij type i (dat is het 
type met de gesloten 'o') 
zijn alle zijkanten verti
caal 'rechtgetrokken'. De 
bovenste zijstreep is 
daarbij iets langer dan de 
onderste. 
Bij type 2 (het type met de 
open 'o') zijn vijf van de 
zes zijkantjes schuin; al

leen het onderuiteinde 
van de C is recht. De af
beeldingen hierboven 
maken duidelijk wat ik 
bedoel. 
Er is dus beslist geen 
sprake van een 'druk
technisch probleempje'. 
Het kan niet anders dan 
dat het hier gaat om ze
gelontwerpers die 'corri
gerend' met de zegel be
zig zijn geweest! 
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VELLETJE MET VIJF 'BIJPLAKKERS' 
VAN 5 C. IN HET TYPENIKKELS 

Op 2 januari 2003 ver
scheen een bijplakzegel 
van 5 c. in het typeNik
kels. Eerder al kwamen er 
zegels van 2,10 en 12 c. 
in hetzelfde type aan de 
loketten. 
De waarde 5 c. is vooral 
bedoeld als handige bij
plakker om de tariefver
hoging voor brieven bin
nen Europa (van 54 naar 
59 c.) te kunnen over
bruggen en in mindere 
mate ook voor de stappen 
van 50 naar 55 en 65 naar 
70 (nonprioritaire zen
dingen binnen, respec
tievelijk buiten Europa. 
Het nieuwe blokje is 
linksboven voorzien van 
het in rood en blauw ge
drukte logo van TPGPost, 

met daaronder de tekst 5 
maal €0.05. Rechts zit de 
eerste zegel en daaronder 
tweemaal twee zegels. 
Onderaan is de tekst co
pyright 2003 Koninklijlce 
TPG Post geplaatst. Het 
artikelnummer is 234001 
en de barcode 48817. 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd bij 
The House o/Questa; daar
voor werd een ATNpers 
(druk aan de rol) ge
bruikt. De zegels zijn 
voorzien van scheerper
foraat. De drukrichting is 
R(echts). De rasterhoek 
bedraagt bij alle kleuren 
(blauw, rood en magen
ta) 60 graden. De perfo
ratiemaat is i4'/4:i3'/2 (18 
tanden horizontaal, /14 

tanden verticaal). De pa
pierrestjes aan de gom
zijde zijn naar links om
geslagen; dat is dus te
gengesteld aan de druk
richting. Er is nietfosfo
rescent papier van Tullis 
Russell gebruikt. Voor
en achterzijde van dit pa
pier lichten onder de ul
traviolette lamp niet op. 
Aan de achterzijde is syn
thetische gom aange
bracht. De papierrichting 
IS <> (liggend). Tijdens 
de druk zijn fosforbalken 
aangebracht (ze zitten 
aan de linkerkant van de 
zegels) die geel oplichten 
en nalichten. 
De blokjes zijn verpakt in 
stapeltjes van 100 stuks 
aan de kantoren gele
verd. De pakjes hebben 
een eigen barcode: 
(8909. 

NIEUWE SETS VAN TIEN BRIEFKAARTEN 
EN TIEN LUCHTPOSTBLADEN 

Vanaf 12 december 2002 
werden geleidelijk de 
hangverpakkingen van 
vijf brieflcaarten en die 
met vijf adreswijziging
kaarten vervangen. In de 
plaats daarvan kwamen 
er hangverpakkingen met 
tien losse kaarten die in 
cellofaan zijn verpakt te
gen de achtergrond van 
een kaart. Er is een hang
gat aangebracht met één 
hechtpunt middenon
derin. De 'vulling' van 
het hanggat is er in de 
meeste gevallen al uitge
vallen en tussen het cel
lofaan terechtgekomen. 
De productbarcodes zijn 
+9067 (sets met brief
kaarten), respectievelijk 
+9074 (sets met adres

wijzigingskaarten). De 
artikelnummers zijn re
spectievelijk 225103 en 
225206. 
De kaarten zijn gedrukt 
in offset bij Walsall Securi
ty Printing. Bij de brief
kaarten werd gebruik ge
maakt van de kleuren 
zwart, cyaanblauw en 
geel. De gebruikte kleu
ren van de adreswij zi
gingskaarten zijn bij de 
voorzijde zwart, okergeel 
en donkerblauw en bij de 
achterzijde okergeel en 
zwart. 
Niet alleen ontbreken nu 
de scheurperforaties, 
maar bij de adreswijzi
gingskaarten is het ge
rasterde rood aan de 
voorkant vervallen. 

Op 2 januari 2003 ver
scheen ook een gesealde 
set van tien luchtpostbla
den van 50 c. Bijzonder 
hieraan is dat er een ta
riefsverlaging IS doorge
voerd: van 54 naar 50 c. 

De ingesloten kaart ver
meldt de tekst 10 Pnority
bladen €5.00. Er is geen 
hanggat aangebracht. 
Sommige kantoren heb
ben om de set te kunnen 
ophangen er een eigen 

plastic Euroloch aan be
vestigd. Aan de achter
kant is een sticker aange
bracht die onder andere 
de productbarcode ver
meldt (+8848) en het ar
tikelnummer (235501). 
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CILINDERWIJZIGING 
'5 VOOR NEDERLAND' 

In de loop van november 
2002 werden de nieuwe 
hangboekjes '5 voor Ne
derland' gemeld met een 
cilindernummercombi-
natieWiWiWiW2. IVlet 
andere woorden: er be
staan dus boekjes die zijn 
gedrukt met een nieuwe 
cilinder voor het zwart. 
Het is voor het eerst dat 
Walsall Security Printers 

bij een product dat deze 
voor TPGPost werd ver
vaardigd een 'gedocu
menteerde' cilinderwijzi
ging laat zien. Tot dusver 
bleven de drukvormnum-
mers na een cilinderwij
ziging gewoon op 'Wi' 
staan! 
Het boekje '5 voor Neder
land' was destijds, in zijn 
'duale' vorm (met waar-
deaanduidingen in gul
dens en euro's) al uiterst 
moeilijk verkrijgbaar. 

Medio 2001 waren ze 
even te koop, daarna niet 
meer - totdat het boekje 
in een nieuwe versie met 
acht hechtpunten op
dook bij de servicebalies 
en verkoopautomaten 
van Albert Heijn. De 'eu
roversie' van het boekje 
'5 voor Nederland' was 
ook voornamelijk op de 
business-pomts van TPG
Post verkrijgbaar - en bij 
Albert Heijn! 
De nieuwe cilinder voor 

het zwart is ook bij de 
losse zegels goed her
kenbaar, want de vertica
le zwarte lijn is veel dun
ner: 0.15 mm tegenover 
0.25 mm. Een handige 
herkenningsmethode, 
die nog wel eens van pas 
kan komen omdat het 
drukvormnummerWa bij 
het openen van een boek
je beschadigd kan raken 
door de lijm van het 
boekje. De boekjes hoe
ven dus niet open! De verticale Iijn verraadt of er spralfe is 

van de oude ojde nieuwe versie 

TWEE NIEUWE BEATRIXWAARDEN 
IN HANGBOEKJES VAN VIJF STUKS 

Begin december 2002 
kwamen - kennelijk in af
wachting van de nieuwe 
oplagen van de Beatrix-
hangblokjes met het 
nieuwe TPGPost-logo -
opeens voorraden van 
een aantal oudere hang-
blokjes in de verkoop. 
Het gaat om exemplaren 
die zich duidelijk onder
scheiden door de veel 
smallere hechtpunten: 
0.6 mm in plaats van 
I mm. Tot dusver zijn 
hangblokjes gevonden in 
de volgende waarden 
0.25, 0.39, 0.50, 0.78,1 
en 3 euro. 
In een volgende afleve
ring van deze rubriek zal 
ik nog uitvoerig terugko
men op de diverse varian
ten die bij de Beatrixze-
gels kunnen worden aan

getroffen. Daarbij zal ik 
ook aandacht schenken 
aan spectaculaire 'velpo-
sitiekenmerken'! 

Op 2 januari 2003 ver
schenen twee nieuwe 
Beatrixwaarden: 0.55 en 
0.70 euro. Ze zijn ver
krijgbaar in hangblokjes 
van vijf zegels. Beide 
hangblokjes werden in 
in rasterdiepdruk ge
drukt bij Walsall Security 
Printing. Voor deze twee 
blokjes zijn nieuwe cilin
ders met het portret van 
de koningin gemaakt, 
waarbij een fout in de te
kening is hersteld. Twee 
'stippen' die in juli 2001 
abusievelijk waren ver
dwenen zijn weer toege
voegd. 
De blokjes hebben de 

Links een Beatnxzetjel met de twee 'verduienen' punten, rechts een ntcuuic Beatnx-
legel uiaarbij de twee punten weer op hun plaats zijn teniä^f''f"'' 

product-barcodes -t-8824 
en -1-8831. De artikelnum
mers zijn 233101 en 
233102. De blokjes werd 
verpakt in cellofaanzak-

jes van 25 stuks aan de 
kantoren geleverd; de 
zakjes hebben de eigen 
barcodes -)-8gi6 en 
-H8923. 

NIEUWE AVP EN AVG 
PAKKETZEGELS 

In de laatste maanden 
van 2002 zijn nog enkele 
nieuwe pakketzegels (ze 
zijn gedrukt bij Lijnco in 
Groningen) verschenen: 
de zegel van 10 kg AVP en 
de zegel van 5 kg AVG. 
Bij de zegels van 10 kg is 
de fout die indertijd werd 
gemaakt bij de zegels van 
5 kg AVP vermeden. 
Twee vouwrillen zijn aan
gebracht, de bovenste net 
onder het zwarte barco-

denummer en eentje net 
boven de 'gegevens ge
adresseerde'. 
Op 2 januari 2003 ver
scheen een nieuw hang-
boekje met daarin vijf 
pakketzegels AVP. Ook 
deze hebben nu de ge
wenste twee vouwrillen. 
Losse (gebruikte) AVP-
zegels van 5 kg uit hang
boekjes zijn te herkennen 
aan de aparte serieletters. 
De vijf zegels vertonen 
geheel verschillende bar-
codenummers, bijvoor
beeld 00017992, 

00032950, 00208451, 
00167962 en 00343445. 
Het volgende hangboekje 
uit dezelfde stapel had 
echter voor elk van de vijf 
zegels nummers die aan
sloten bij die van het vori
ge hangboekje! Het 
hanggat lijkt aan de voor
zijde wel wat op een Euro-
loch, maar de vorm is aan 
de achterzijde 'driehoe
kig'. Hechtpunten lijken 
niet aanwezig te zijn. De 
product-barcode van het 
boekje is +9159 en het ar
tikelnummer 235701. 

'Jüü" *3SKN00041712* 

Overzicht pakketzegels in klein formaat 

Nr. Gewichts
klasse 

5 kilo 

Soort 
zegel 
AVP 

34a met één vouwril 
34b zonder vouwril 

5 kilo AVP 
34c met twee vouwrillen 
34d met twee vouwrillen 
35 10 kilo 
36 5 kilo 
37 10 kilo 
38 20 kilo 
39 30 kilo 

AVP 
AVG 
AVG 
AVG 
AVG 

Artikel
nummer 
225701 

225708 

225702 
225703 
225704 
225705 
225706 

Product-
barcode 
-t-8435 

-1-8435 

+8442 
+8459 
+8466 
-t-8473 
+8480 

Letter
code 
KiVl 

KJ 
KN 
KA 
KB 
KC 
KD? 

Begincijfers 

0011-0119 
0011-0152 
00399, 01199 

0001-0034 
0004 
0018-0030 

0005-0013 

*3SKN0Q041712* 

De hangboekjes worden 
aan de kantoren geleverd 
in wikkels die tien stuks 
bevatten; de wikkels zijn 
voorzien van een eigen 
product-barcode: -t-9166. 
In het tabelletje wordt 
een overzicht gegeven 
van de tot nu verschenen 
pakketzegels in klein for
maat. 
In de rubriek Postmaarde-
stukken van november 

2002 beeldde mijn colle
ga Jacques Spijkerman 
een AVG-zegel van 5 kg 
af met de lettercode KE: 
•^3SKEoo648674'''. Zijn er 
misschien ook al hang
boekjes die vijf AVG-ze-
gels van 5 kg bevatten. En 
verder doordenkend: 
10 kg AVG met KF, 20 kg 
AVG met KG, 30 kg AVG 
met KH - en dus 5 kg AVP 
met KI werd KJ... 
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^ 0 ^ Voor onze ^ ^ ^ 
belangrijke Voorj aars veiling 
kunt u tot medio maart 2003 

nog materiaal inleveren. 
Neem gerust contact met ons op voor advies of een 
afspraak. Gratis, vrijblijvende taxatie ten kantore. 

Bij grotere partijen bezoeken wij u desgewenst aan huis. 
Uw collectie, groot of klein, is welkom. 

* Wij mochten reeds ontvangen: Deel II collectie 1852 Halfrondstempels 
"Eduard" ± 500 kavels waaronder 
"Kamp bij Zeist" e.a. RRR stempels! 

* Ruim 88 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobij lage; 
* Extra publiciteit bij importante objecten; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering 

Noteer alvast in uw 
agenda: 

28 april 2003 
29 april 2003 

1 mei 2003 
Grote Voorjaarsveiling 

J.K. Rietdijk B. V. 

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

Geef uw 
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>^!^j5j7\ 
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postzegels de internationale etalage 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

die ze 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Graveniiage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntveiling) 
070-3632893 
www.rietdij li-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

verdienen! 
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Londen 

http://www.rietdij
http://veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
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1 FEBRUARI: NEDER
LAND EN HET WATER 

Op I februari jl. werd in 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag 
het postzegelvelletje 'Ne
derland en het water' ge
presenteerd. Met het vel
letje wordt onder andere 
herdacht dat het op de 
genoemde datum precies 
vijftig jaar geleden was 
dat de Watersnoodramp 
in Zeeland, NoordBra
bant en ZuidHolland 
plaats vond. 
Op het velletje staan tien 
foto's die een beeld geven 
van anderhalve eeuw be
dwingen en reguleren 
van het water in ons land 
De tien postzegels 'drij
ven' als het ware op een 
ondergrond van water. 
Die ondergrond wordt 
gevormd door een foto 
die gemaakt werd tijdens 
de Watersnoodramp in 
Walcheren in 1953. De 
gebruikte drukkleuren, 
zilver en zwart, reflecte
ren het neventhema 'wa
ter en fotografie'. De ze

gels hebben een waarde 
van 0.39 euro. 

Afbeeldingen 
De foto's op het velletje 
hebben betrekking op 
tien verschillende onder
werpen. Meer informatie 
over de foto's is te vinden 
in een artikel op pagina's 
144 en 145 van dit num
mer van Filatelie. 
Voor de achtergrondfoto 
van het blokje werd een 
opname gebruikt van de 
watersnood op Walche
ren (ANP, 1953; Spaarne
stad Fotoarchief Haar
lem). 

Ontwerper 
De ontwerper van de ze
gels is Reynoud Homan 
uitMuiderberg. Hij stu
deerde in 1978 af aan de 
Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten 
in Den Haag. Zijn werk is 
in binnen en buitenland 
bekroond; hij doceert 
grafische vormgeving 
aan de Rietveld Academie 
in Amsterdam. 
Homan ontwierp al eer

jneder l^d en hi t water j 

der postzegels voor TPG
Post. Zijn laatste op
dracht (1997) betrof het 
ontwerp van zegels ter 
ere van het 150jarig be
staan van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs 
en het loojarig bestaan 
van het Nederlandse Ast

ma Centrum in Davos. 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn zolang 
de voorraad strekt ver
krijgbaar bij de CoUect
Club in Groningen (URL: 
vifww.collectclub.nl) en 
bij de bekende verkoop

punten. Hoe lang de ze
gels geldig zullen zijn is 
nog niet bekend. De ze
gels werden in raster
diepdruk vervaardigd bij 
The House of Questa in 
Byfleet (GrootBrittan
nié). De oplage bedraagt 
800.000 velletjes. 
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Postbank 4208936 1 
ING 683116983 

Bezoek de winl<el 
in Heemstede 

Grote voorraad ! 

BESTEL NU DE JAARGANGEN 2002 1 
(Alle zegels en velletjes zijn ook los leverbaar) | 

NEDERLAND basis volgens (DAVO) € 66, 

NEDERLAND velletjes (DAVO) € 75,

idem (inclusief Provincievelletjes) € 259,

NEDERLAND alleen Provincievelletjes € 189,

NEDERLAND Postzegelboeltjes € 23, 

Ned. Eerstedag enveloppen 2002(33) € 99,

ARU BA 2002 zegels € 20, 

ARUBA 2002 Eerstedagenveloppen € 25,H 
NED.Antillen Zegels 2002 € 106,

SURINAME REPUBLIEK 2002 € 93, 

BELGIE 2002 € 82,

LUXEMBURG 2002 € 34,

ZWITSERLAND 2002 € 6 1 , 

OOSTENRUK 2002 € 73.1 
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U kunt ook uw 
albumsupplementen, 

catalogi en andere 
benodigdheden bij 

ons bestellen!! 

ONZE PRIJSLIJSTEN 

NEDERLAND EN 

OVERZEE, INDONESIË 

EN SURINAME 

BLIJVEN VOORALSNOG 

GEWOON GELDIG. 

VRAAG AAN!! 

Donderdagavond koopavond] 

http://www.siampaeaie
mailto:phil@stampdealer.nl
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INDUSTRIEEL ERFGOED 
EN ZIJN JUBILEA [2] 

Het traditionele beeld 
van oude industriegebie
den met deplorabele ge
bouwen en vergane glorie 
is aan herziening toe. De 
maximumkaarten van de 
in september verschenen 
serie Industrieel Erĵ oed il
lustreren goed de cul
tuurhistorische waarde 
van deze jonge monu
menten. De erkenning 
van het belang van deze 
monumenten is nog 
maar vijfentwintig jaar 
oud; ze begon met de pu
blicatie in 1977 van een 
uitgebreid themanum
mer van het Tijdschrift uoor 
Stedebouu; en Vollcshuisues-
ting in 1977. Het eerste 
boek, Monumenten van Be
drijf en Techniek van Peter 
Nijhof, verscheen in 
1978. Het in neogotische 
stijl gebouwde stoomge
maal De Cruquius van af

beelding 1 wordt hierin ' 
vermeld als een van de 
oudste, met behulp van 
vrijwilligers behouden | 
monument met een mu
seale functie. Nu vieren 1 
we het feit dat dit gemaal | 
honderdvijftig jaar gele
den de Haarlemmermeer 
droogmaalde met de toen 
grootste stoommachine 
ter wereld, een hoogte
puntvan ons stoomtijd-
perk. Op de afbeeldingen 2 
en 3 is goed te zien dat 
machine en gebouw een 
geheel vormen. De ronde 
muur van de torenvormi-
ge machinehal vormt het 
steun- en scharnierpunt 
van de acht imposante 
balansarmen. 
Onmiskenbaar komt Bel
gië de eer toe van de eer
ste uitgifte over industriële 
archeologie (zoals het toen 
nog genoemd werd). Het 
gaat om de postzegel van 1 
de Grand Hornu uit 1979 
(Yvertnummer 1951) over 

een groot mijncomplex 
in de Borinage, gesticht 
tussen 1815 en 1830 door 
de vooruitstrevende in
dustrieel De Gorge. Voor 
die tijd uniek en groot 
met behalve het bedrijfs-
complex en 450 wonin
gen ook voorzieningen 
als een badhuis en een 
school - dit alles ter be
vordering van het ar
beidsethos. Na vijftig jaar 
leegstand werd in 1999 
besloten er een museum 
voor moderne kunst 
(MAC) in te vestigen. Dat 
is nu gereed en bij de res
tauratie zijn delen van het 
complex bewust vervallen 
gelaten. Als u op weg van 
Brussel naar Parijs over 
de E19 rijdt moet u er be
slist even voor afslaan. 
Op a_fbeelding 4 ziet u het 
complex op een oude 
prent; let op het speciale 
stempel met de mijnwer
kersattributen! 
Attributen staan ook in 

hetvlagstempel uit 1952 
(afbeelding 5) waarmee de 
maximumkaart van de 
mijnwerker uit 1952 {af
beelding 6) werd ont
waard. Met dit stempel 
werd het vijftigjarig be
staan van de Staatsmij-
nen in Limburg postaal 
gevierd. Met de zegel van 
de schachttoren van de 
Oranje Nassau I-mijn ge
denken we dan feitelijk 
hetjubileum 'honderd 
jaar Staatsmijnen (nu 
DSM) in Limburg'. Uit 
dezelfde serie briefkaar
ten van Hub. Leufkens 
over het mijnbedrijf twee 
maximumkaarten: ajteel-
dmg 7 biedt een totaal
overzicht over het mijn-
terrein met de toenmali
ge twee schachttorens 
tussen de schoorstenen, 
terwijl op afbeelding 8 de 
koeltorens uit de perma
nente landschapserie uit 
1963 figureren. Afbeelding 
g is een wat kleurigere 

kaart van het mijnterrein 
naar een originele wand
plaat van uitgever P. 
NoordhofFuit Gronin
gen. 
Op afbeelding 10 zien we 

' nogmaals de scheeps-
t werf in Spakenburg en nu 

ook op afbeelding 11 de 
oude VOC-werf in Am
sterdam (methetVOC-
stempel). Op afbeelding 12 
is de windmolen van 
Weidum te zien. 
Tot besluit een bericht 

, over een speciale ten-
i toonstelling over maxi-

mafilie in Luxemburg. De 
Cercle Philatelique de Mamer 
viert op 5 en 6 juli 2003 
de Veertiende Dag der 
Maximafilie. Voor deel
name of informatie kunt 
u zich wenden tot de 
voorzitter van de Cercle: 
Ralph Letsch, 2 rue 
Spierzelt, L-8063 Ber
trange (Luxemburg), 
telefoon 00-352-316237, 
e-mail rletsch@pt.Iu. 

mailto:rletsch@pt.Iu
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HOMMAGE AAN 
MARC SLEEN [80] 

Net voor eind van het jaar 
2002, op 30 december, 
verschenen twee nieuwe 
blokjes (blaadjes) in de 
voorverkoop. Het gaat 
om een blokje met twee
maal vijf zegels van €0.49 
met Prior-tabs en een 
blokje met een enkele ze
gel van €0.82. De blokjes 
zijn opgedragen aan 
striptekenaar Mare Sleen 
(Marcel Neels) die op de 
voorverkoopdatum tach
tig jaar werd. De Post 
spreekt dan ook van een 
'hommage' aan Mare 
Sleen. De zegels zijn 
voorzien van de zegel-
nummers 2002-2oa 
(blokje van tien) en 2002-
20b (blokje met één ze
gel). 

Het blokje van tien bevat 
zoals gezegd tweemaal 
vijf zegels van €0.49 met 
zowel als boven als onder 
een Pnor-Iabel. Deze 
blokken werden in ras
terdiepdruk uitgevoerd 
op een van de twee Goe-
bel-persen die de Zegel
drukkerij in Mechelen 
rijk is. De zegels hebben 
formaat 3 (27.66 bij 
40.20 mm) en zijn voor
zien van een perforatie 
met de maat ii'li (16 tan
den horizontaal, 22 tan
den verticaal). De korte 
zijde van de blokjes is de 
cilinderomtrekrichting. 
De onderrand van elk 
blok is doorlopend ge
perforeerd, de bovenrand 
is voorzien van één extra 
gat in de blokrand en de 
zijranden zijn weer ge
heel doorlopend gepefo-
reerd. Op de drukcilin-
ders is ruimte voor twee
maal twee blokken van 
tien zegels (in totaal vier 
blokken dus). 

De blokjes van €0.82 be
vatten één zegel en zijn 
net als de blokjes van tien 
in rasterdiepdruk ver
vaardigd; ook hier werd 
gebruik gemaakt van een 
Goebelpers. De zegel 
heeft formaat 4 (48.75 bij 
38.15 mm) en de perfora
tiemaat is ii'/i (28 tanden 
horizontaal, 22 tanden 
verticaal). Ook hier verte
genwoordigt de korte zij
de de cilinderomtrekrich
ting. Het complete blokje 
is precies drie zegels 

hoog, terwijl er negen uit 
de omtrek gaan. Anders 
gezegd: drie blokken bo
ven elkaar. Bij gewone lo-
ketvellen kunnen er vijf 
zegels naast elkaar wor

den geplaatst, maar bin
nen deze blokjes is net 
geen ruimte voor drie 
naast elkaar geplaatste 
zegels; dat betekent dat 
er ruimte is voor twee 

naast elkaar geplaatste 
blokken. Nog anders ge
zegd: driemaal twee of
wel zes blokken op een 
drukcilinder. Philaneivs, 
het filatelistische mede

delingenblad van de di
rectie Filatelie van De 
Post, bevestigt deze re
kensom. 

HECTOR BERLIOZ 
(1803-1869) 

Op 24 februari 2003 ver
schijnt een zegel van 
€0.59, gewijd aan de 
Franse componist Hector 
Berlioz (1803-1869). De 
zegel wordt uitgegeven in 
blokken van tweemaal 
vijf = tien zegels (zonder 
Pnor-labels). Op de rech-
terblokrand is een deel 
van de zegel, die werd 
ontworpen door Eddie 
van Hoef uitvergroot 
weergegeven. De naam 
van de ontwerper is op de 
zegels vermeld, met het 
zegelnummer (2003-3). 
De blokken zijn in raster
diepdruk vervaardigd op 
een van de twee Goebel-
persen van de Zegeldruk
kerij. Het zegelformaat is 
3 (40.2 bij 27.66 mm) en 
de perforatiemaat ii'/i 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde geeft de cilin
deromtrekrichting aan. 
In de zijranden van de ze
gels is één extra perfora
tiegat aangebracht; de 
boven- en onderrand zijn 
geheel doorgeperforeerd. 
Op de drukcilinders is 
ruimte voor tweemaal 
twee = vier blokken van 
tien zegels. 



VOLKSSPORTEN 
IN BELGIË 

Op 24 februari a.s. ver
schijnen twee blokken 
met tweemaal vijf zegels 
van €0-49 met Prior-tab, 
gewijd aan het bolspel en 
aan het boogschieten. 
Verder verschijnt er ook 
een blok met één enkele 
zegel van €0.82. De ze
gels zijn ontworpen door 
Michel Provost in samen
werking met het ont
werpteam MVTIV! (de af
korting staat voor My-
riam Voz en Thierry IVIar-
tin). De zegels zijn voor

zien van de zegelnum-
mers 2003-4a en 2003-
4b. 
Elk blokje van tien bevat 
tweemaal vijf zegels met 
zowel links als rechts een 
Prior-label. De zegels in 
deze blokken zijn in ras
terdiepdruk vervaardigd 
op een van de beide Goe-
bel-persen in Mechelen. 
De zegels hebben for
maat 2 (38.3 bij 
27.66 mm) en zijn geper
foreerd met tanding iVh 
(22 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde van de blokjes 

verwijst naar de cilinde-
romtrekrichting. De lin-
kerrand van elk blok is 
doorlopend geperfo
reerd, de rechterrand is 
voorzien van één extra 
perforatiegat. Boven- en 
onderrand zijn geheel 
doorlopend geperfo
reerd. 
Op de drukcilinders is 
ruimte voor tweemaal 
twee = 4 blokken van 
tien. Volgens informatie 
die door de directie Fila
telie van De Post werd ver
strekt zouden van elk 
blok slechts twee panelen 

bestaan. Dit betekent dat 
de twee blokken tegelijk 
gedrukt zijn. 

Ook het blokje met de ze
gel van €0.82 werd in ras
terdiepdruk gedrukt, op 
een Goebel-pers van de 
Zegeldrukkerij. Hetze-
gelformaat is in dit geval 
4 (38.15 bij 48.75 mm) en 
de perforatiemaat ii'li 
(22 tanden horizontaal, 
28 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digd de cilinderomtrek-
richting. Het blokje is 
precies drie zegels breed, 

terwijl er negen uit de 
omtrek gaan. Met andere 
woorden: drie blokken 
naast elkaar op de druk-
cilinder. Bij gewone lo-
ketvellen kunnen vijf ze
gels boven elkaar worden 
geplaatst, maar binnen 
het blok is net geen ruim
te voor drie zegels boven 
elkaar geplaatste zegels -
dus op de drukcilinder 
was plaats voor maar 
twee blokken. Dat levert 
een totaal op van zes 
blokken per cilinder; ook 
dit aantal wordt in Phila-
news genoemd. 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

15-16 maart 2003 
VAN 9:30-17:00 UUR 
GROTE VEEMARKTHAL 

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

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

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

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

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maandelijks verschijnt 
op nninstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2003 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,-! 
Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortrijksestraat 22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 
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NIEUWE KAARTEN IN 
SETJES VAN TIEN 

In de loop van december 
2002 zijn de aangekon
digde setjes van de brief
kaarten en de verhuis-
kaarten verschenen. De 
eerste melding ontvingen 
we van de heer Koops, 
wiens collega-verzame
laar W. van Veen de kaar
ten op 13 december wist 
te bemachtigen in 
Leeuwarden. 
Het blijkt te gaan om set
jes van tien losse kaarten 
met allemaal hetzelfde 
formaat van 100x150 mm 
en met gladde onder- en 
bovenzijden, dus zonder 
doorsteek. Van beide 
kaarttypen is het zegel
beeld ongewijzigd en is 
de jaartalvermelding 
'2002' gehandhaafd. De 
kaarten zijn op een op-
hangkaart gelegd, waar
na het geheel verpakt is 
in folie en de ophang-
kaart is voorzien van een 
ophangsleuf Het setje 
briefkaarten heeft arti
kelnummer 225103, het 
setje verhuiskaarten 
nummer 225206. 

Bij de '2002'-briefkaarten 
in setjes van vijf stuks 
hebben we lang gedacht 
dat er - net zoals bij de 
verhuiskaarten - een setje 
zou verschijnen met het 
TPG-logo. Die kans lijkt 
echter door de introduc
tie van de nieuwe ver-
koopvorm verkeken. Wat 
ik nog niet eerder gemeld 
heb, is dat bij de brief
kaarten met doorsteek 
zowel de fijne als de gro
ve doorsteek voorkomen. 

OPMAAKVERSCHILIEN 
A6-VERHUiSKAARTEN 

Op de internetsite van Po 
& Po (u;u)U).po-en-po.nl) 
meldde de heer H. Geurts 
in december dat bij de 
voorbedrukte verhuis
kaarten in A6-formaat 
een verschil in opmaak 
voorkomt. De rubriek-
aanduidingen e-mai! en 
internet zijn bij sommige 
kaarten namelijk omge
wisseld. Naar aanleiding 
van deze melding ben ik 
eens gaan zoeken of er 
een systeem te ontdekken 
viel. Daarbij bleek aller
eerst dat de omwisseling 
van e-mail en internet niet 

naam 

oud adres 

nieuw adres 

ingangsdatum 

telefoon 
telefax 

mobiele telefoon 

aanvullende 

e-mall 
internet 

ä informatie 

naam 

oud adres 

nieuw adres 

ingangsdatum 

mob 

aanvullend 

t e l e f o o n ! 
telefax 1 

ele t e l e f o o n ! 

e m a i l ! 
i n t e r n e t ! 

e i n f o r m a t i e ! 

naam 

oud adres 

nieuw adres 

ingangsdatum 

telefoon 
telefax 

mobiele telefoon 

internet 
e-mail 

aanvullende informatie 

naam 

oud adres 

nieuw adres 

ingangsdatum 

telefoon 
telefax 

mobiele telefoon 

internet 
e mail 

aanvullende informatie 

alleen bij de normale A6-
verhuiskaart voorkomt, 
maar ook bij de zakelijke 
verhuiskaart! Beide kaar
ten worden blijkbaar op 
dezelfde wijze met de 
printer van rubriekaan-
duidingen en afzender-
gegevens voorzien. 
De variant met e-mail bo
venaan heb ik aangetrof
fen op kaarten met ver-
huisdata van januari tot 
en met juni 2002, daarna 
niet meer. De variant met 
internet bovenaan heb ik 
gevonden met verhuisda-
ta vanaf het begin van dat 
jaar tot op heden. Mijn 
voorzichtige conclusie is 
dat aanvankelijk beide 
varianten naast elkaar 

voorkwamen (misschien 
door het gebruik van 
twee verschillende prin
ters of programma's) en 
dat uiteindelijk de voor
keur is gegeven aan de 
variant met internet bo
venaan. 

NET ECHT 

Uit Amsterdam kreeg ik 
prentbriefkaarten toege
stuurd ter promotie van 
de Sport & Funtour Amster
dam 2002. In de rechter
bovenhoek van deze 
kaarten staat een pseudo-
postzegel afgedrukt met 
een waardeaanduiding 
van 3g ct. Hoewel het niet 
om een echte postzegel 

Sport & Funtoer 
Amsterdam 2002 

Zeeburghal 
50 en 31 december 2002 

2 en 3 januari 2003 
12 00 tot 16 00 uur 
Insuhndeweg 1001 

Tram 14 

•el voor meet mformatie 020 S52Z4Ï0 
sf h ^ op WMW sport omstertfom nl 

iWt 

6 S o; 3D ^r-»^>.. 

'burg 

gaat en de kaarten ook 
geen port betaald-aandui
ding hebben, werden ze 
keurig verwerkt en zon
der verdere kosten be
zorgd. De kaarten zijn 
ongestempeld gebleven 
door het ontbreken van 
een fosforbalk, maar ge
lukkig zijn er wel ken
merken op te vinden van 
machinale verwerking. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Op 7 januari 2003 ver
schenen de twee traditio
nele voorgefrankeerde 
enveloppen ter gelegen

heid van het Chinese 
Nieuwjaar. De emissie 
'Jaar van de Geit' is de 
achtste op rij van ontwer
per Luis Chang, die hier
na nog vier jaar te gaan 
heeft voordat hij de hele 
Chinese dierenriem com
pleet heeft. De envelop 
voor het binnenland kost 
$ 0.60 en die voor het 
buitenland (met een an
der zegelbeeld en een op
gedrukt luchtpostetiket 
kost $ 1.80. Op de bestel-
lijst van Australia Post 
wordt ook een prent-
briefkaart 'Jaar van de 
Geit' vermeld. Gezien de 
prijs van $ 1.20 zal het 



wel om een postwaarde-
stuk gaan, maar over het 
eventuele zegelbeeld 
staat niets vermeld. 

Canada 
Vier verschillende in Ca
nada gekweekte rozen 
vormen het thema van 
een correspondentieset 
die eind 2002 uitgegeven 
werd. De set bevat 24 vel
len correspondentie
papier en driemaal vier 
verschillende voorgefran
keerde enveloppen. In 
het zegelbeeld zonder 
waardeaanduiding staan 
foto's van respectievelijk 
de rozen Agnes, Morden 
Centennia, Champlain en 
Canadian White Star. De 
set wordt verkocht voor 
$i7-95-

Speciale voorgefrankeer
de enveloppen voor Ex-
prespost kent men in Ca
nada ook. Ze zijn ver
krijgbaar in drie verschil
lende formaten: 152x260 
mm (Standard), 241x318 
mm (Letter) en 305x394 
mm (Pack), elk in twee 
uitvoeringen: Regional en 
National. De prijzen varië
ren van $ 4.99 tot $ 13.99. 

Duitsland 
Voor voetbalenthousias
ten IS er een PlusBnef die 
voorgefrankeerd is met 
een afdruk van de wereld
kampioenschapzegel van 
56 c. De envelop werd 
uitgebracht ter gelegen
heid van de Pfulatelia-
beurs in Leipzig (20 tot 
en met 22 september 
2002). Leipzig is de stad 
die bij het wereldkam
pioenschap in 2006 het 
toneel zal zijn van ver
schillende wedstrijden. 
Op het gebied van de 
PlusBnefe gaan de ontwik
kelingen bijzonder snel, 
mede door tariefwijzigin-

gen. Een grote B4-enve-
lop met zegelbeeld A.D. 
Thaer van €2.25 blijkt 
door de tariefwijzigingen 
maar drie maanden 
bruikbaar te zijn geweest, 
namelijk van oktober tot 
en met december 2002. 
Zie maar eens een ge
bruikt exemplaar te vin
den! 
Per I januari 2003 is een 
nieuwe standaardenvelop 

I verschenen met het ze
gelbeeld Freininger, 55 c. 

' Andere enveloppen zijn 
in voorbereiding. 

Groot-Brittannië 
Menige filatelistische 
vereniging zal er jaloers 
op zijn: de Postal Stationa
ry Society maakt voor het 
verzenden van haar 
nieuwsbrief gebruik van 
eigen voorgefrankeerde 
enveloppen. In december 
2002 ontving ik zo'n 
stamped to order-envelop 
die bedoeld is voor bin
nenlandse verzending 
van stukken tot 60 gram. 

j Door bijfrankering met 
een zegel van 33 p. in de-

' zelfde kleurstelling werd 
deze tweedeklas-envelop 
opgewaardeerd tot het ta
riefvoor Europa. 

- Airsure-zendingen wor
den verzonden per eerste 
luchtpostgelegenheid en 
worden bovendien gedu
rende het gehele traject 
elektronisch gevolgd via 
track-and-trace. In het bui
tenland worden ze be
handeld als pnority-post. 
Een voorgefrankeerde 
envelop in C4-formaat 
kost £6.-, dat is lucht
posttarief plus £ 4.-. 

van Hongkong met daar
naast een poststempel 
met een afdruk uit 1841. 
In het tweede zegelbeeld 
staan postzegels en een 
loep, terwijl het derde 
een apparaat toont voor 
de herkenning van water
merken. 

Italië 
Op 30 november 2002 
verscheen de jaarlijks te-

drie briefkaarten uit
gebracht: 
- een kaart voor binnen
landse verzending, zegel
beeld rennende jongen 
met hond, €0.41; 
- een pnonty-kaart voor 
verzending binnen Euro
pa en in het Middelland-
se-Zeegebied, zegelbeeld 
twee ruiters, €0.62; 
- een pnonty-kaart voor 
verzending naar alle ove
rige bestemmingen, ze
gelbeeld twee opvliegen
de eenden, €0.77. 

Spanje 
De heer Van Vorsten-
bosch vond bij een be
zoek aan Spanje een nieu
we voorgefrankeerde en
velop Don Quichote. De en
velop heeft waardeaan
duiding 'A' en is volgens 
de tekst onder het zegel
beeld bestemd voor bin-

- SiDiJtair is net zo snel als 
Airsure, maar kan verzon
den worden naar meer 
bestemmingen en de ge
adresseerde moet teke
nen voor ontvangst. Deze 
dienst kost£ 3.30 boven
op het normale lucht
posttarief Track-and-trace 
geldt hierbij alleen bin
nen het Verenigd Ko
ninkrijk; een C4-envelop 
kost£5.50. 
Behalve de genoemde 
diensten bestaat ook nog 
International Signed For, 
een dienst met dezelfde 
kenmerken als Swijtoir, 

^ N POSTAL STATIONERY S O C S Ï Y 

NETHtRI-ANIM 

Het traditionele kerst-
aerogram verscheen op 5 
november 2002 en is ver
sierd met een afbeelding 
van feestgangers die aan 
typisch Engelse party 
crackers trekken. Net zoals 
in 2001 zijn er van dit 
luchtpostblad twee ver
sies: een Engelstahge en 
een gecombineerd 
W^elsh/Engelstalige. 

Op 31 oktober 2002 wer
den nieuwe versies uitge
bracht van twee envelop
pen voor internationale 
verzending: 

maar minder snel. Het 
extra tarief voor deze 
dienst bedraagt£ 2.85. Er 
is nog geen nieuwe voor
gefrankeerde envelop 
voor bekend. 

Hongkong (China) 
Een set van drie port-be-
taaldbriefkaarten die uit
gebracht werd ter gele
genheid van Hongkong 
Stampex 2002 (22 februari 
2002) is voorzien van ze-
gelbeelden die betrek
king hebben op de filate
lie. Bij de eerste kaart is 
het een oude postzegel 

LJJ. .LL J 

rugkerende briefkaart ter 
gelegenheid van de Na
tionale Filatelistische 
Manifestatie. Het is een 
binnenlandkaart met in 
het zegelbeeld (€0.41) de 
S. Andrea-basiliek en het 
voormalige Benedictijner 
klooster in het centrum 
van Mantua (Italiaans: 
Mantoua). 

OnrotlH« POSTALR ) 

De afbeelding links toont 
het portret van Don Enri
co Tazolü, een priester 
die in 1852 geëxecuteerd 
werd naar aanleidingvan 
zijn rol in de opstand te
gen de Oostenrijkse over
heersers. 

San Marino 
Een nagekomen mel
ding uit een van de 
kleinste Europese sta
ten, San Marino. Op 
29 april 2002 werden 

nenlandse zendingen tot 
20 gram. Linksboven op 
de adreszijde staat de 
tekst 'voorgefrankeerde 
envelop', met daaronder 
een streepjescode. De 
zelfklevende sluitklep is 
voorzien van drie afzen-
derlijnen en op de achter
zijde staan verder nog het 
logo van de Spaanse PTT, 
een tekstblok dat door de 

I bezorger ingevuld dient 
I te worden als de envelop 
I onbestelbaar blijkt te zijn 

en een aanduiding dat de 
envelop vervaardigd is 
van milieuvriendelijk pa
pier. 

Verenigde Staten 
Ik kan nu afbeeldingen 
tonen van de eerder ge
melde teddyberen- en 
kerstbriefkaarten. Bij die 
laatste kaarten zijn er vier 
verschillende zegelbeel-
den, maar is er slechts 
één illustratie gebruikt 
voor de beeldzijde van alle 

i kaarten. In tegenstelling 
i tot wat eerder aangekon-
' digd werd zijn deze kerst

kaarten niet in een boekje 
uitgebracht maar in vellen 
van vier samenhangende 
kaarten, net als de teddy
beren. 



Zuid-Afrika 
Altijd lastig voor verzamelaars zijn de kaarten die alleen verkrijgbaar 
zijn als onderdeel van een postzegelboekje. In het Zuid-Afrikaanse 
postzegelboekje ter herdenking van de Boerenoorlog zijn twee brief
kaarten opgenomen, beide met zegelbeeld 'Captain Thomas Crean' 
(3 Rand). De eerste kaart toont op de beeldzijde een Franse karika
tuur waarop te zien is hoe president Kruger de Britse minister van 

Kolonien, Joseph Chamberlain, betrapt bij een pogmg de beurs van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek te rollen.Op de tweede kaart staan een 
foto van de onthulling van het Vrouwenmonument m Bloemfontem 
(1913) en een portret van Emily Hobhouse, die met haar Angels of Mer
cy trachtte de omstandigheden voor de Boeren in de Britse concentra
tiekampen te verbeteren. 

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) 



Holland Köln New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

ZATERD ART 2003 
de 163-ste postzegelveilmg 

ïn het Mercure Hotel te DEVENTER 

Kijkdage^j^^^m^^^^^^miP^enter van 
vrijdag 1 maar t t/m donderdag 6 maart . 

Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen. 

Wederom een extra GROTE VEILING. 
Veel top materiaal van Nederland en O.G. 

Heel veel collecties, partijen en dozen en afdeling Filatelistische Literatuur. 

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

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

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

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

^'^Laat onze wereldwijde contacten in uw voordeel zijn'^ 
Wilt IJ liever per omgaande verkopen tegen kontante betaling? 

Dit is altijd mogelijk. Neem snel contact op. 

MONDIAL 
OSTZEGELVEILINGE] 
Brinkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER ^ 

X Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 ^ 
mail info@mondialstamps.nl 

www.mondialstamps.nl 

INii M^^-m 

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


SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Andorra (Frans) 
Escaldes 
Het twaalfde boekje 
(sinds 1987) van Andorra 
bevat tien postzegels van 
46 c. met het gemeente
wapen van Escaldes en 
verscheen op 20 januari. 

Australië 
Woestijnen van Australië 
Om tegemoet te Icomen 
aan de grote vraag naar 
zegels van 50 cent heeft 
de Australische post de 
vorig jaar verschenen 
zelfklevende zegels van 
die waarde met de 
woestijnsterbloem her
drukt in boekjes van tien 
stuks. De uitgiftedatum 
was /januari. 

Beroemdheden 
Al een aantal jaren komt 
de post als bijdrage aan 
Australia Day met een 
postzegeluitgifte, gewijd 
aan één of meer personen 
die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de 
nationale identiteit. In 
het nabije verleden waren 
dat onder meer deelne
mers aan de Olympische 
Spelen en de schilder Ar
thur Boyd. De uitgifte be
staat uit vier zegels van 
50 c. en uit een boekje 
met tien van deze zegels. 
Wie de eer te beurt valt, 
wordt pas bekend op de 
dag van uitgifte; 24 janu
ari. Ik kom er daarom la
ter op terug. 

De portretten op de kaft zijn gehjic aan die op de zegelranden van de ze
gels mt het velletje 

de Arts Councilsboekjes 
van $ 2.00 (viermaal 45 c. 
en éénmaal 20 c.) uit 
1996. Als laatste dag van 
verkoop gold 10 januari. 
Ze verlaten wel eervol het 
filatelistisch toneel, want 
de post komt met een 
laatstedagstempel en een 
laatstedagenvelop! 

Canada 
IJshockeysterren 
IJshockey is in Canada 
sport nummer i. Ter ge
legenheid van de AllStar 
Games van 2003 in Florida 
(de spelen werden op i en 
2 februari jl. gehouden) 

Op deze wijze geeft de Australische post aan dat de naam van 
de uitverkorene(n) nog even geheim blijft. 

~ Automaten verdwijnen 
"" De postdienst besloot 
Zi onlangs alle Sterners
^ boekjesautomaten (net 
=: als de Framaautomaten 

voor stroken) buiten ge

Iflrt bruik te stellen. Ze wer
■ ■' ' den te weinig gebruikt en 

ze waren bovendien kost
baar in onderhoud. 
De boekjesautomaten 
verstrekten tot voor kort 

kwam de post op 18 janu
ari met een velletje van 
zes zegels van 48 c. met 
afbeeldingen van legen
darische hockeyers. Voor 
het eerst is er dit jaar ook 
een boekje met zegels 
van deze sporters in actie 
uitgegeven. 

Bisschoppelijke Universiteit 
De honderdvijftigste ver

jaardag van Bishop's Uni
versity in Lennoxville, 
Quebec was voor de post 
aanleiding om op 28 ja
nuari een boekje met acht 
zegels van 48 c. uit te ge
ven. De zegel is één van 
de zes uit de serie univer
siteitszegels. Op de ze
gels zien we onder meer 
de schoolkleuren, een ge
bouw van de campus of 
een ander markant punt 
en het wapen. 

Acht zegels vormen de inhoud van 
het vijfde Canadese universiteits
boekje. 

Vogels van Audubon 
De pionier van de 'leven
de natuur'kunst, de or
nitholoog John James 
Audubon (17851851), 
was een begenadigd 
schilder met een unieke 
stijl en een manier van 
werken die wetenschap
pelijke accuratesse met 
emotie wist te combine
ren. Zijn nalatenschap is 
te vinden in zijn collectie 
The Birds of America. Tot 
2005 wil de post met vijf 
zegels per jaar de aan
dacht vestigen op een 
aantal van die (435!) vo

gels. Bij de uitgifte van 
dit jaar hoort ook een 
boekje met zes zegels van 
65 c. met afbeeldingen 
van de giervalk. Het 
boekje verschijnt op 21 
februari. (Zie ook The
matisch panorama). 

geren is ook lid van een 
sportvereniging. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. De boekjes 
met bijzondere zegels 
zijn sinds de uitgifte van 
het eerste exemplaar in 

De inhoud van het Canadese vogelboekje. 

China 
Toch nummer 22! 
Tien zegels met een af
beelding van een felge
kleurde Chinese vogel 
vormen de inhoud van 
een al vorig jaar op i fe
bruari in China versche
nen postzegelboekje. De 
zegels hebben een waar
de van 80 fen. Mijn orni
thologische kennis en 
mijn naslagwerken schie 
ten helaas tekort om de 
naam van de bewuste vo
gel te melden. 

1968 genummerd. De 
twee nieuwe hebben 
nummer 127 en 128. Het 
ene boekje bevat tien ze
gels van 4.25 k. (voetbal) 
en het andere tienmaal 
5.50 k. (zwemmen). 

BSD 
•»yi'' 

Wie meldt de auteur van deze ru
briek de naam van deze Chinese 
vogePHetmag ookperemail: 
u)ülterderooi/(a)booklets.nl. 

Denemarken 
Jeugd en sport 
Meer dan 400.000 Deen
se jongeren tot 18 jaar be
oefenen één van de vier 
sporten die op de Deense 
postzegelserie van 15 ja
nuari staan afgebeeld. 
Het gaat daarbij om de 
vier populairste sporten: 
voetbal, zwemmen, tur
nen en handbal. Ruim de 
helft van alle Deense jon

De tu;ce Deense sportboek)es 

GrootBrittannië 
5 o jaar genetische injormatie 
Vijftig jaar geleden zorg
den Watson en Crick 
voor een doorbraak door 
met het ruimtelijk model 
van DNA voor de dag te 
komen. Dat feit is voor de 
Britse post voldoende re
den om op 25 februari 
met een grootformaat 
postzegelboekje alle aan
dacht te schenken aan 
het verschijnsel DNA. De 
postzegels in het boekje 
en ook de tekst met de il
lustraties vertellen het 
verhaal van de genetische 
code en de toepassingen. 



Kroatië 
Kerstmis 2002 
De kerstzegel die op 21 
november jl. in Kroatië 
verscheen bleek ook in 
een boekje verkrijgbaar te 
zijn. Het gaat om een ze
gel van 2.30 k. met een 
afbeelding van een detail 
van een polyptiek van de 
schilder Nikola Bozidare-
vic (Dubrovnik, ca. 1460-
1517/18). Het boekje be
vat tien van deze zegels. 
Oplage 50.000 boekjes. 

Noorwegen 
Locale boekjes 
Al bijna twaalf jaar wor
den er in Noorwegen lo
cale boekjes uitgegeven. 
Het gaat daarbij om 
boekjes die het resultaat 
zijn van een initiatief van 
of met goedvinden van 
het plaatselijke postkan
toor. Ze zijn niet altijd op 
het postkantoor verkrijg
baar, maar zijn op de om
slag - behalve tijdens de 
beginjaren - meestal wel 
voorzien van het logo van 
de Noorse posterijen. Er 
zijn overigens nogal wat 
gradaties ten aanzien van 
de verkrijgbaarheid, de 
prijs van het boekje en de 
aanleiding. 
Een aanleiding kan zijn 
het financieren van een 
tentoonstelling. Dit ge
beurde vorig jaar nog in 
Kristiansand, waar de 
plaatselijke postzegelver
eniging Nordia 2002 orga
niseerde. Sinds 2000 zijn 
zeven locale postzegel
boekjes verschenen. 
In het decembernummer 
van het blad van de Ne
derlandse Filatelistenver
eniging 'Skandinavië' 
staat een vertaald artikel 
over de lokale Noorse 
boekjes. Dit artikel is ook 
- in het Noors weliswaar -
te lezen op de website 
u;u;u;.l<fl<.no. Een overzicht 
van (alle ?) Noorse locale 

De kafi van het Spaanse muziekboekje. 

boekjes ontbreekt niet. 

Polen 
Tuiee boekjes in 2002 
Vorig jaar meldde ik 
slechts één 'nationaal' 
Pools boekje. Naar nu 
blijkt is er ook nog sprake 
van een tweede boekje. 
Het eerder gemelde bevat 
vijfmaal i.io z. uit de per
manente serie 'boerenbe
drijven', het tweede tien
maal dezelfde i.io z. Er 
verschenen vorig jaar wel 
tientallen locale boekjes, 
vooral in de stad Cie-
chanów. De laatste maan
den is het overigens op
vallend stil aan het locale 
front. 

Slowakije 
Kcrstbockje 
De op 31 oktober uitgege
ven kerstzegel met een 
engel als afbeelding was 
ook verkrijgbaar in een 
boekje met tienmaal 
5.50 k. 

Spanje 
JVluriek 
Na het Spaanse orchi-
deeënboekje met zelfkle
vende zegels (februari 
2002) volgde op 20 sep
tember opnieuw een zelf
klevend boekje met acht 
zegels van 25 c. Dit keer 
gaat het om oude mu
ziekinstrumenten die 
voorkomen op de schil
derijen van Goyo Domin-
guez uit zijn cyclus 'De 
Muziek'. 
De tarieven zoals ze op de 
voorzijde van het boekje 

zijn aangegeven houdt 
men in Spanje heel een
voudig: binnenland één 
zegel, Europese Unie twee 
en de restvan de wereld 
drie. 

Tsjechië 
Sinterklaasboekje 
In een oplage van 50.000 
boekjes gaf de Tsjechi
sche post op 6 november 
van het afgelopen jaar een 
boekje uit met acht post
zegels van 6.40 k. met een 
afbeelding van Sint Nico-
laas, vergezeld van een en
gel en een duivel ('hoop 
en vrees'). De goedheilig 
man rijdt ook in Tsjechië, 
al ziet men het daar meer 
als een tussenstop naar 
het echte cadeaufeest later 
die maand. 

In 2003: uijfboekjes 
Op 20 januari verscheen 
het eerste boekje van dit 
jaar. Het geeft voorbeel
den van de Tsjechische 
postzegeltraditie. 
Later dit jaar volgen nog 
twee boekjes met voor
beelden van volkskunst. 
Op postzegels van 6.40 en 
9.00 k. staan kanten 
kunstwerkjes afgebeeld. 
Verder komen er nog een 
boekje met kinderzegels 
(28 mei) en een tentoon
stellingsboekje (Brno,I 
oktober). 

Zweden 
Eeuivfeest sportfederatie 
IVIetzijn drie miljoen le
den is de sport onbetwist 
de grootste en meest vita-

AIO kC Ml-11 >n40K 

"Tl 
De Tsjechische Sinterklaas, met engel en duiucl. 

Ie van de Zweedse organi
saties. Dit jaar bestaat 
deze populaire beweging 
precies honderd jaar en 
dat wordt gevierd met een 
boekje dat tien zegels be
vat. Het gaat om vier mo
tieven: sportieiding, sport 
voor gehoorgestoorden, 
gehandicaptensport en 
jeugdsporten. De zegels 

ding van de drukkunst 
was het mogelijk aanplak
biljetten in grotere aantal
len te produceren en kon 
het grote publiek kennis
nemen van proclamaties 
en aankondigingen. Later 
werden ze ook gebruikt 
voor advertenties en sinds 
de negentiende eeuw die
nen ze ook om politiek en 

ffisch ons 
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Het Ziueedse Europazegelboekje van ditjaar. 

hebben de vermelding breu 
en kosten momenteel 
5.50 k. 

Europa 2003 
'Kunst op affiches' is het 
thema van de Europaze
gels ditjaar. Affiches zijn 
bedoeld om informatie te 
verspreiden. Na de uitvin

sociaal te ageren. 
Vier voorbeelden zijn te 
vinden in een op 20 janu
ari verschenen boekje. 
Het zijn zegels van 10 k., 
elk met motieven als 
luchttransport, chaos, het 
boerenleven en het na
tuurmuseum. 

1̂ 1 
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De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fHatelistische benodigdheden. 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 
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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, 
nllpql 

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



Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2003 
(verschijnt begin april) moe
ten uiterlijk op i maart 2003 
in het bezit zijn van de redac
tie van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

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

TENTOOHSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 22 en 23 februari: 
Castricum. Propagandaten-
toonstelling ter gelegenheid 
van het 55-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Cast
ricum. Jac. P. Thijsse College, 
De Bloemen 65. Ca. 100 ka
ders. Openingstijden: op 
22/2 van 13 tot 17 uur en op 
23/2 van 10 tot 16 uur. Infor
matie: D.C. van der Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, telefoon 0251-658235. 
• 23 februari: 
Nijmegen. Postzegel-Totaal, 
postzegelevenement georga
niseerd door filatelistenver-
eniging Noviopost. De Klok-
ketoren, SIotemakerdeBrui-
neweg. Bekertoernooi NBFV, 
collecties van Noviopostle-
den, taxaties, restanten-
markt, handel aanwezig, 
spellen voor de jeugd. Ope
ningstijd: van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: telefoon 0314-
661433. 
• 21 en 22 maart: 
Emmeloord. Dag van dejeugd-
jilatelie. Oude schoolgebouw. 
Smeden. Diverse activiteiten 
voor de jeugd. Verkoop spe
ciale envelop metTPG Post
stempel. Inlichtingen: 
G.J. Keukenkamp, Wielingen 
15, 8303 VN Emmeloord, Te
lefoon 0527-620580. 

S • II en 12 april: 
= Hazerswoude-Dorp. Boskojïla 
_ 6, propagandatentoonstel-
oe ling met juryadvies ter gele-
^ genheid van het 70-jarig be-
M staan van de afdeling Bo-
" skoop van de NVPV. Plantari-
"- umgebouw ITC, Italiëlaan 4 
Ï ; (nabij de watertoren van Bo-
Zl skoop). Alle klassen; handel 
< aanwezig. Openingstijden: 
£ op vrijdag i i / 4 v a n i o tot 22 

uur en op zaterdag 12/4 van 9 

1 AA tot 17 uur. Inlichtingen: 
i l P.C.C, de Koning, Mozart-

laan 55, 2742 BP Waddinx-
veen, telefoon 0182-615136. 
• 25, 26 en 27 april: 
Oosterhout. Ophilcx 2003, 
tentoonstelling (categorie 3 

en Eenkaderinzendingen) ge
organiseerd door de Ooster-
houtse Vereniging van Post
zegelverzamelaars ter gele
genheid van het 30-jarig be
staan van de vereniging. 
Sporthal Oosterheide, Lode-
wijk Napoleonlaan i i i . The
ma: 'Mooie Keetje'. O.a. 
jeugdcollecties, handel, 5-
centstafel, speciale envelop 
met bijzonder stempel. Ope
ningstijden: op vrijdag 25/4 
van 14 tot 18 uur, zaterdag 
26/4 van 10 tot 18 uur en zon
dag 27/4 van 10 tot 16 uur. In
lichtingen en inschrijvingen 
(tot 31 december 2002): A. 
Berkhoudt, Lodewijk Napole
onlaan 57,4904 LG Ooster
hout, telefoon 0162-429154. 
• 17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. Postcx 2003, post-
zegelshow in het kader van 
de Dag van de Postzegel 2003 
met inzendingen in de cate
gorieën 2 en 3, alsmede 
jeugdklasse, propagandak-
lasse en eenkaderklasse. 
Americahal, Laan van Erica. 
Verdere gegevens ontbreken 
nog. Informatie: L.L. Lou-
werse, Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 2811 TT Reeuw-
ijk, telefoon 0182-395103. 
•25 en 26 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenkade
rinzendingen en jeugd) in het 
kader van de Dag van de Postze
gel 2003. Ca. 250 kaders; han
del aanwezig. Openingstij
den: op zaterdag 25/10 van 10 
tot 17 uur en op zondag 26/10 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
mevr. A.C. Hoogerhuis-van 
Schellen, Van Baerlestraat 
i4bv, 1071AW Arasterdam, 
telefoon/fax 020-6734323. 
• I en 2 november: 
Venlo. Postzegeltentoonstel
ling in categorie 3, georgani
seerd door 'Phila Venlo' ter 
gelegenheid van het tachtig
jarig bestaan van de vereni
ging. De Maaspoort, Oude 
Markt 30. Openingstijden: 
onbekend. Informatie: W.J. 
Hendriks, Servaashof 39, 
5988 GD Helden, telefoon 
077-3075047-
• 7 en 8 november 2003: 
Leeuwarden. Fnphilex 6, ten
toonstelling (categorie 3, 
eenkaderklasse) ter gelegen
heid van het 85-jarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 
Friesland. Adelaarskerk, Jok-
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 en inschrijvingen: 
G.J. Dijkerman, Aertvan der 
Neerstraat 60, 8932 BN 
Leeuwarden, telefoon 058-
2133328. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilex 2003, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65-ja
rig bestaan van de vereniging 
van postzegelverzamelaars 
De Posthoorn. Trias, Popel
straat ia. Ca. 100 kaders. 
Openingstijden: op 20/12 van 
10 tot 17 uur en op 21/12 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
H.K. Smit, Rozeboom 5,1541 

RH Koog aan de Zaan, e-mail 
hksmit@chcllo,nl. 
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• 17 januari: 
Almere. Almere 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
ling 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, 
Sheung Wan, Hong Kong. 
• 27,28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. AchterKoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx-
perlo, Doetinchem en Win-
terwijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25-jarig bestaan van de 
afdeling Varsseveld. Sport
hal, Varsseveld. Ca. 300 ka
ders, handelaren en jeugdac-
tiviteiten. Inlichtingen: H.G. 
Breuker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, telefoon 
0315-242990. e-mail-adres 
hg.breuker@chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Bilthoven. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. 'tVogel-
nest (bij Zuiderkapel), Bos-
laan i, 10-16. Telefoon 0346-
572593 (na 19 uur). 
Geldermalsen. Filatclistische 
Contactgroep Al-Barid. De Gen
tel, Genteldijk34, 9.30-15. 
Telefoon 0348-481070. 
'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. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6,10-14. Telefoon 0297-
289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,10-16. Telefoon 
0184-421023. 
Sassenheim. De Blauwband, 
5 Meiweg 39,11-16. Telefoon 
0252-215972. 
• 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: 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 75,10-
16. Telefoon 036-5331981. 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,10-16. Telefoon 
0172-613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Castricum. Jac. P. Thijsse 
College, De Bloemen 65,13-
17. Telefoon 0251-658235. 
Ede. De Kei, Peppelersteeg 
12,10-17. Telefoon 0318-
416160. 
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. 
Ruurlo. Filajèstival. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
Zuidlaren, De Ludinge, 10-
16. Telefoon 050-4093722. 
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 036-5290962. 
Echt. Willy-bar, Houtstraat 7, 
10-13. Telefoon 0475-
481275. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.30-12.30. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
Maasbracht. De Spil, Suiker-
doossingel 19, 9.30-16. Tele
foon 0475-483630. 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg, 
10-17. Telefoon 0314-661433. 
Ruurlo. Filajestiual, De Luifel, 
Dorpsstraat II , 10-17. Tele
foon 0545-272543. 
Sint Maartensbrug. De Uit
kijk, Maarten Breestraati , 10-
16. Telefoon 0223-532525. 
• 25 februari: 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
• I maart: 
Groningen. Huize Patrimo
nium, 10-16. Telefoon 050-
5712929. 
Heeze. Café De Brug, Ginde-
rover 2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Holten. SG De Waerden-
borch, Haarstraat 14,10-16. 
Telefoon 0548-361062. 
Lisse. 't Poelhuys, 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. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a (ingang 
Croesestraat), 10-15. Tele
foon 030-2886832. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogedorp-
weg58a, 10-17. 
• 2 maart: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Hengelo. Kantine Akzo No
bel Chemicals, Boortorenweg 
18,10-17. Telefoon 074-
3762990 (na 18 uur). 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 3 maart: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schonfeld-
plein7,19-22. 
• 5 maart: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Was
senaarstraat, 13.30-17. Tele
foon 071-3614198. 
• 8 maart: 
Drachten, 't Fallaet, Dollard 
119,10-16. Telefoon 0512-
521562. 
Dronten. Open Hof Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. 
Hilversum. Nationale Postze
gel- en Poststukkenbeurs. De 
Koepel, Kapittelweg 399a, 
10-17. Telefoon 036-
5304354-
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Leiden. Kantine CL Dr. W.A. 
't Hooft, Kagerstraat 1,10-16. 
Telefoon 071-5762265. 
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Prinses Marijkelaan 4, 
10-16. Telefoon 071-5611719. 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 030-6916858. 
• 9 maart: 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijenmonde4,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
• 15 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad-
weg3,10-16. Telefoon 0596-
622496. 
's-Hertogenbosch. Helftheu
vel, Helftheuvelpassage 115, 
13-17. Telefoon 073-642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,10-16. 
Telefoon 071-4030659. 
Mijdrecht. Dr.) . v.d. Haar-
laan 6,10-14. Telefoon 0297-
289322. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal 
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(bij de A27), 9.30-17. Tele
foon 0317-614760. 
• 16 maart: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Utrecht. IntErnationale Verzo-
melmarkt. Grote Veemarkthal 
(bij de A27), 9.30-17. Tele
foon 0317-614760. 
• 22 maart 2003: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Dieren. NFVSkandinauie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 020-
6329018. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,10-16.30. 
Telefoon 078-6209088 (na ig 
uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Wierden. Het Anker, Wilhel
minastraat 28, tijden onbe
kend. 
• 23 maart: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74, io-i6. Tele
foon 0485-571842. 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22, tijden 
onbekend. Telefoon 0547-
272249. 
Den Helder. Het Midden
schip, Bernhardplein, 10-
15.30 Diemen. De Schakel, 
Burgemeester Bickerstraat 
46a, 10-16. Telefoon 036-
5290962. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 

58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. Tele
foon 023-5334252. 
• 24 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruine-
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 024-3974654. 
' 29 maart: 
Deventer. Zalencentrum, J. 
van Vlotenlaan 85,10-16. Te
lefoon 0570-652596. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Nieuw-Vennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Pijnacker. Contactdag NVTF. 
De Acker, Park Berkenoord 2, 
10-16. Telefoon 0299-
425078. 
Steenbergen. De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54,10-15. Tele
foon 0167-561988. 
Veenendaal. CSG, Boompjes
goed 14,10-16. Telefoon 
0318-520949. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 30 maart: 
Den Haag. Van der Valk Bij
horst, Zijdeweg 54,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
Echt. Willy-bar, Houtstraat 
7,10-13. Telefoon 0475-
481275. 

Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
Weert. SG Philips van Horne, 
Werthastraat i, 9.30-15.30. 
Telefoon 0495-533862. 

VEILINGEN 

•23 maart 2002: 
Roosendaal. Poststukken en 
post^eschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165 527194, e-
mail sp27mb®)filatelist.com. 
•23 maart 2002: 
Roosendaal. Filatehstische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165-527130, fax 0165 
527194, e-mail bl32mb@jilate-

list.com. 
•23 maart 2002: 
Roosendaal. Postzegels uit na
latenschappen. René Hillesum, 
Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165 527194, e-
mail rh2mb@filatehst.com. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

4 maart: 
Driehonderdjaarjoh. Enschede; 
twee verschillende postzegels 
van €0.39 (velletje van tien). 
8 april: 
Zomerpostzeflels2005 (thema: 
'Bloeiend verleden'); zes ver
schillende gegomde postze
gels van €0.39-1-0.19 in een 

velletje van tien. 
6 mei: 
Winnend ontwerp postzegel
ontwerpwedstrijd Amphilcx 
2002 ('Het Nederlandse 
wad'); viermaal €0.39 (vier 
verschillende postzegels). 
Idem, pnontypostzegel; vier
maal €0.59 (vier verschillen
de postzegels). 
3 juni: 
25 o jaar Douuje Egberts; twee 
verschillende postzegels van 
€0.39 in een velletje van tien. 
24 juni: 
Winnend ontwerp postzegel
ontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 ('Land-lucht-water'); 
postzegelvelletje van tien
maal €0.39 (twee versies). 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2 5 0 8 AC DEN HAAG 
E-MAIL:KEES.VEllHULST(5)WANADOO.NL 

Helaas heeft u de rubriek 
'Nederlandse s tempels ' vori
ge maand moeten missen. 
Deze maand kan ik u slechts 
berichten over twee stem
pels die vorige maand, tij
dens de Filateliebeurs in 
Loosdrecht, in gebruik wa
ren. Hopelijk kan ik u de rest 
van het jaar beter van dienst 
zijn. 

Filateliebeurs Loosdrecht 
Tijdens de vijftiende editie 
van de Filateliebeurs, die vo
rige maand in de Pandahal
len in Nieuw-Loosdrecht 

24-25-26 januari 
2003 

15^ f i la te l iebeurs 
L O O S D R E C H T 
werd gehouden, waren twee 
stempels in gebruik. Het 
eerste stempel werd ge
bruikt tijdens de gehele 

v,N*""^'-'>. 

% ——^o** 

beurs (van 24 tot en met 26 
januari jl.) en het tweede 
stempel op de negentigste 
Filatelistendag. 

"Compact" BESTE KOOP! 

MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
Incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 21,50 (Nr. 7894* PZM) tot € 23,80 (l\lr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €4,50 
Nr. 7873 (Ans.k.) 

per 10 stuks € 5,-
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks € 5,-

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g t f K g beschermcassettes informeer 
a i i r b bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77«Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel €45,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt € 11,50 incl. BTW 

D.O. 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 70% 
Kanaaleilanden 40% 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB KoUum 

http://list.com
mailto:rh2mb@filatehst.com


'ALS IK ZO'N PRACHTZEGEL ZIE JUICHT 
HEEL MIJN LUFIVOIV EN JOEHOF 

Gesprek met Frans van Humalda van Eysinga, ex-uitgever en filatelist 

124 

Den Haag. De winter heeft zijn 
komst tot nu toe slechts met 
nachtelijke speldenprikken aan
gekondigd. Net om de hoek van 
het onmiskenbare voormalige 
Esso-gebouw aan het einde van 
de Utrechtse Baan, waar nu pe
perdure advocaten huizen, ont
moeten wij de tweeënzestigjari-
ge jonkheer drs. Frans van Hu
malda van Eysinga. Een snoep
reisje naar deze in Zwitserland 
wonende gepassioneerde ver
zamelaar van 'alle voorkomen
de stempels op de eerste post
zegelemissie van Nederland' 
behoorde niet tot de mogelijk
heden. Gedreven door reali
teitszin maakten we een af
spraak voor een ontmoeting op 
zijn tijdelijke logeeradres in 
onze residentie. Als de albums 
met scans van zijn collectie op 
tafel komen blijkt al snel dat 
ook in dit geval de liefde voor 
de filatelie al op zeer jeugdige 
leeftijd ontstond... 

OOM FOCKE 
Van Humalda van Eysinga 
komt uit een oud Fries adellijk 
geslacht. In die kringen kwam 
het verzamelen van postzegels 
veelvuldig voor. Zijn grootvader 
verzamelde en ook zijn vader 
had zich in zijn jeugd met post
zegels beziggehouden. Laatst
genoemde pakte samen met 
zijn zoon Frans de draad weer 
op. Het staat Van Eysinga nog 
helder voor de geest: 'Ik ben 
vlak na het begin van de oorlog 
geboren en op mijn vijfde was 
de zeeheldenserie uit die jaren 
mijn kostbaarste bezit. Later te
kende ik samen met mijn vader 
op ruitjespapier albums voor 
Frankrijk en Zwitserland. Ik her
inner me een luchtpostzegel 
van Frankrijk, waar ik maanden 
voor heb moeten sparen, voor
dat ik deze bij postzegelhandel 
Irene in de Haagse Papestraat 
kon kopen.' Langzamerhand 
ontwikkelde de jonge verzame
laar zich tot filatelist en hij 
kreeg daarbij van meerdere kan
ten hulp: 'Ik heb veel geleerd 
van een vader van een vriendje. 
Dat was de in filatelistische 
kringen bekende Mr. C.W.A. de 
Veer, indertijd voorzitter van de 
Bondskeuringsdienst. Maar het 
echte verzamelvuur in mij is 
ontstoken door mijn oom Foc-
ke, die mij heeft ingewijd in de 

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 

Het kan raar lopen in het leven. Als Frans van Humalda 

van Eysinga niet een baan bij een wetenschappelijke 

uitgeverij aangeboden had gekregen, was hij misschien in 

de muziek gerold. En als zijn oom Pocke niet een 

prachtige collectie stempels van de eerste emissie had 

opgebouwd had Frons nu wellicht iets anders verzameld. 

Paul van Beek sprak met deze enthousiaste collectioneur. 

Frans van Humalda von Eysmga: '.. heerlijk om je met je collectie onledig te houden...' 

schoonheid van de eerste emis
sie. Vier, vijf keer per jaar ging ik 
bij hem op bezoek en moest ik 
in veilingcatalogi aanwijzen wel
ke exemplaren mooi genoeg 
waren voor zijn collectie. Hij 
kon streng zijn als ik te licht
vaardig oordeelde en dat heeft 
mij kwaliteitsbewust gemaakt. 
Mede dankzij hem heb ik op dit 
gebied nooit concessies ge
daan. Al is een stempel nog zo 
zeldzaam, als de afdruk of de 
zegel niet mooi is, dan heb ik 
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geen interesse. Het gaat mij om 
het totale aspect, schoonheid is 
voor mij een combinatie van 

zeldzaam én mooi. Een kleine 
tekortkoming kan dit broze 
evenwicht al verstoren. Denk 
maar eens aan dat liedje Vader 
gaat op stap van Toon Her
mans, waarin een vlekje, dat 
steeds groter lijkt te worden, 
een cruciale rol speelt. Ik heb 
geen behoefte aan onvolko
menheden in mijn collectie, 
want ik weet zeker, dat ik op het 
laatst alleen nog däär naar zou 
kijken, met alle ergernis van-
dien.' 

STUDIETIJD 
Na de middelbare school be
sloot Van Eysinga geologie te 
gaan studeren en hij kwam 
daardoor in Leiden terecht: 'Ge
neraties achtereen had men bij 
ons in de familie rechten gestu
deerd; ik voelde de behoefte om 
deze gewoonte te doorbreken. 
Tijdens mijn studie verzamelde 
ik gewoon door en als ik na een 
nachtje kaarten wat had gewon
nen, werd deze winst meteen 
omgezet in postzegels.' Na het 
succesvol afronden van zijn 
academische studie vervulde hij 
de dienstplicht bij de marine in 
Valkenburg. Na het afzwaaien 
gingen de eerste sollicitatiebrie
ven de deur uit, maar er bleek 
nauwelijks vraag naar geologen 
te zijn. Het viel niet mee om 
een passende baan te vinden en 
bijna belandde Van Eysinga bij 
een grammofoonplatenmaat
schappij. Gelukkig vroeg Else
vier net op tijd een geoloog 
voor de wetenschappelijke uit
geverij, zodat hij de tijdens zijn 
studie vergaarde kennis toch 
nog kon benutten: 'Het was een 
aparte ervaring om er achter te 
komen dat ik commerciële kwa
liteiten had. Ik was de eerste in 
de familie met een baan in het 
bedrijfsleven en mijn afkomst 
bood mij in die eerste jaren eer
der na- dan voordelen.' Gaan
deweg kwam Van Eysinga te
recht in leidinggevende func
ties, waarin hij zich met de gro
te lijnen van de organisatie 
moest bezighouden: 'Ik vond 
dat beslist niet erg, want ik had 
eigenlijk al na mijn studie beslo
ten dat ik nooit meer door een 
microscoop wilde kijken. Als 
ontspanning en om mijn alter 
ego aan bod te laten komen 
vond ik het daarentegen heerlijk 
om mii 's avonds met de futiele 



Voormalig uitgever Van Eysinga houdt met alleen van postzegels en poststukken, maar ook van boeken. 

details van mijn collectie bezig 
of, zoals je wilt, onledig te hou
den. Naarmate mijn positie bii 
de uitgeverij beter werd groeiae 
het aankoopbudget voor mijn 
collectie, maar er werden altijd 
meer mooie dingen aangebo
den dan ik financieel kon be
happen. Ik heb daar nooit moei
te mee gehad, je moet andere 
verzamelaars ook wat gunnen.' 

VOOR HET BLOK 
In 1973 kwam zijn grote fllatelis-
tische inspirator oom Fockete 
overlijden: 'Die had in de loop 
van de jaren een prachtige 
stempelverzameling van de eer
ste emissie opgebouwd, waarbij 
ik mij erg betrokken voelde. Zijn 
postzegels had hij aan mij ver
maakt, maar het testament was 
niet ondertekend. Omdat ik niet 
met een gouden lepel in mijn 
mond geboren ben, heb ik toen 
geld moeten lenen om de col
lectie, na taxatie door derden, te 
kunnen kopen. Dat was een 
hele stap, maar mijn vrouw 
stemde er gelukkig mee in. Ik 
heb er achteraf nooit spijt van 
gehad; als gepassioneerd verza
melaar moet je af en toe een 
beetje lijden. Dit prachtige ma
teriaal vormde de basis voor 
mijn huidige collectie: ik schat 
dat twintig procent hiervan uit 
de verzameling van oom Focke 
stamt. In 1976 vond mijn echt
genote het tijd om een eigen 
woning te kopen. Een flink deel 
van mijn collectie heb ik hieraan 
opgeofferd. Maar niet de stem
pels van de eerste emissie! Die 
kregen vanaf dat moment de 
onverdeelde aandacht. Ik kwam 
steeds meer te weten over wat 
andere verzamelaars in hun col
lectie hadden, omdat ik al jaren 
het aanbod op alle veilingen in 
de gaten hield. Soms kwam er 
weer eens een collectie op de 
markt, en als je pech had een 
paar achter elkaar. Dan was het 
extra moeilijk om een keuze uit 
het omvangrijke aanbod te ma
ken, want ook op veilingen 
geldt het recht van de sterkste, 
of beter gezegd van de meest 
kapitaalkrachtige. Ik vind het 
nooit erg om op een stuk te 
wachten. Onlangs heb ik een 
stempel Hilversum gekocht, 
dat al drieëntwintig jaar op mijn 
verlanglijstje stond. Als ik het 
dan eindelijk heb kunnen be
machtigen krijg ik daar gewoon 
een fysieke kick van en dan roep 
ik yes!.' Bovenaan dat lijstje 
staat nog altijd het halfrond-
stempel Kamp bij Zeist op een 
15 cent, dat vorig jaar onder de 
hamer kwam: 'Absoluut een ju
weel en uniek, maar op dat mo
ment voor mij onbetaalbaar en 
dus niette koop. Gelukkig kan 
ik iedere dag genieten van alle 
mooie dingen die ik wél heb. 
Helaas kun je zo'n collectie van
daag de dag niet meer mee op 
reis nemen, maar alles staat op 
scans. Die zijn weliswaar prach

tig, maar het blijft een noodop
lossing, er gaat niets boven fy
siek contact met het echte ma
teriaal.' 

DRIEKLEUR 
Na enig wikken en wegen 
noemt hij het mooiste stuk uit 
zijn collectie: 'Ik heb veel din
gen waar ik helemaal gek van 
ben, maar mijn tricolore, een 
brief gefrankeerd met zowel de 
vijf, tien als vijftien cent van de 
eerste emissie, is wel heel bij
zonder. Van de twaalf bekende 
tricolores is dit naar mijn me
ning de mooiste en de zegels 
zijn niet ontwaard met franco
maar met halfrondstempels. 
Over die brief zou ik voldoende 
kunnen vertellen om er een heel 
artikel mee te vullen.' In onder
ling overleg besluiten we hier
voor een ander en geschikter 
momentte kiezen. Omdat Van 
Eysinga, zoals hij zelf meerdere 
malen aangeeft, 'in bad, in bed 
en op de plee' met zijn collectie 
bezig is, heeft hij, geholpen 
door zijn fotografische geheu
gen op dit gebied, een enorme 
kennis van de materie opge
bouwd. In 2001 verscheen in de 
Speciale Catalogus van de 
NVPH een uitgebreide bijlage 
van de stempels op de eerste 
emissie van zijn hand, voorzien 
van prijsnoteringen en prachti
ge illustraties (zie daarvoor de 
pagina's 667 tot en met 708 in 
de catalogus). Regelmatig ver
werkt hij actuele gegevens in 
zijn bestand om, zodra het hem 
gevraagd wordt, een update 
voor hernieuwde publicatie te 
kunnen verstrekken. Na tien 
jaar Elsevier en vijfentwintig 
jaar Wolters Kluwer, waar hij 
onder andere directeur was van 
Academie Publishers hield Van 

Eysinga het wat zijn werkzame 
leven betreft onlangs voor ge
zien. Hij grinnikt en zegt: 'Op 
mijn vijftigste, een leeftijd waar
op men meestal weer naar Ne
derland terugkeert, werd fk nog 
ex-pat. Het is mooi geweest.' 

TOEKOMST 
'Denk nou niet dat ik de hele 
dag alleen maar met die postze
gels bezig ben! Ik heb vanmor
gen eerst een rondje gegolfd. 
En verder heb ik nog tal van an
dere liefhebberijen zoal scha
ken, kunstgeschiedenis en 
wijn.' Het edele druivensap be-
scnouwt Van Eysinga niet om te 
verzamelen, maar om te drin
ken. Van een goede wijn kan hij 
bijna net zo genieten als van 
zijn collectie stempels, maar 
maakt daarbij wel een kantteke
ning: 'De schoonheid van een 
fles wijn verdwijnt met zijn in
houd, terwijl ik aan een mooie 
postzegel iedere dag opnieuw 
vreugde kan beleven.' In de toe

komst ziet hij zijn collectie nog 
slechts langzaam groeien, maar 
iedere manco kan gegaran
deerd op een liefdevolle ont
vangst rekenen: 'Ik ben er wel 
een beetje bang voor, dat het 
verzamelen van postzegels de 
bezigheid van oude mannen 
wordt en dat je hiervoor in de 
toekomst alleen nog bij de anti
quair terecht kunt. Maar mis
schien komt die bezorgdheid 
een beetje door m'n leeftijd en 
krijg ik ongelijk. Ik denk dat 
TPCPost er met zijn uitgiftebe-
leid een rol in kan spelen. Ik 
vind dat velletjes van tien of 
twintig van dezelfde zegels 
puur bedoeld zijn om revenuen 
uit de hoek van verzamelaars te 
krijgen. Zodra het roer daar op 
dit gebied omgaat zal ik over
wegen om de vijf abonnemen
ten voor mijn kleinkinderen, die 
ik onlangs heb opgezegd, weer 
in ere te nerstellen, want laten 
we eerlijk zijn: de filatelie is en 
blijft de koning van de hobby's.' 

Onder vrijwel elke verzamelaar heeft wel een favoriet zegel of een poststuk dat hii koestert, zo 
heeft Frans van Humalda van Eysinga zijn hart verpand aan onderstaande 'tricolore' 
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Watersnoodramp var\ 1953 vijftig jaar geleden 
DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

De weersverwachting van het 
KNMI zoals die op zaterdag 31 
januari 1953 door de ether klonk 
maakte weliswaar melding van 
een westerstorm, maar dat was 
voor niemand aanleiding om 
zich ongerust te maken. Later 
die dag werd er een waarschu
wing aan toegevoegd voor ge
vaarlijk hoog water, maar ook 
dat was nog geen reden om 
alarm te slaan. 
Het zou die nacht volle maan 
zijn: springvloed dus en als ge
volg daarvan was ook bij eb 
geen sprake van laag water. Een 
gevaarlijke situatie, maar een 
oude volkswijsheid zegt: niet 
ebben, niet vloeien. 
Slechts hier en daar voelde men 
nattigheid: een enkele burge
meestervond het raadzaam om 
zijn plaatsgenoten te laten 
waarschuwen door het luiden 
van de noodklok. 
Op de meeste plaatsen bleef 

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat ons land 

door een natuurramp werd getroffen die zijn weerga niet 

kende: ruim achttienhonderd mensen verloren hun leven, 

72.000 moesten er worden geëvacueerd, 200.000 hectare 

land liep onder water en vijfhonderd kilometer dijk werd 

vernield. Jeffrey Groeneveld blikt in het nu volgende 

artikel nog eens terug op de catastrofale gebeurtenissen 

van de Watersnoodramp van 1953. 

het echter stil, voor zover het 
stil kan zijn bij een heftige wes
terstorm van windkracht 12 a 
13, een storm die de zee met 
schuimkoppen tegen de dijken 
deed beuken. 
Voor het slapen gaan ging me
nigeen toch nog even kijken om 
het natuurgeweld met eigen 

ogen te aanschouwen. Er waren 
enkele mensen die het niet ver
trouwden en opeigen initiatief 
de vloedplanken plaatsten, voor 
het geval het mis mocht gaan. 
Toch waanden de meesten zich 
ten onrechte veilig achter de dij
ken, die totaal verwaarloosd en 
verzwakt waren. 

MONDJESMAAT 
Overal stond het water vele ma
len hoger dan normaal, bijvoor
beeld in Vlissingen 4.55 meter 
boven NAP (terwijl de getijden-
tabel +^ .95 meter aangaf), 
Kruiningen -(-5.25 en Willemstad 
4-4.35 nieter. Het kon niet an
ders of het moest wel misgaan. 
Om 3 uur 's nachts begaven de 
eerste dijken het, twee uur later 
stonden grote delen van Zee
land, Zuid-Holland en West-
Brabant onder water. De bevol
king, die rustig was gaan sla
pen, werd overvallen door het 
geweld van de zee. Slecht ge
bouwde huizen werden door 
het water meegesleurd, de be
woners verdronken jammerlijk. 
Bij het ochtendgloren werd dui
delijk welke catastrofe had 
plaatsgevonden. Door de ge
brekkige communicatiemidde
len drong de ernst van de situ
atie maar mondjesmaat tot de 

Geheel boven- het KNMI voorspelde westerstorm in combinatie met gevaarlijk hoog 
water, maar slechts een enkeling maakte zich zorgen Daaronder de waterstanden 
bereikten hoogten die sinds het bestaan van het NAP nog niet gemeten waren 
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Het onderhoud aan de Radioamateurs zorgden 
Nederlandse dijken was voor levensreddend contact 
ai jaren verwaarloosd met de buitenwereld 
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Toen de dijken braken was in heel Nederland 
slechts één helikopter aanwezig. Later kwamen 
er meer uit het buitenland. 

Koningin Juliana begaf zich meteen richting 
Zeeland, maar kon pas later in de week de 
bevolking een hart onder de riem steken 

Prins Bernhard werd voorzitter van 
het Nationaal Rampenfonds. 



restvan Nederland door. Er wa

ren m die tijd nog geen mobiele 
telefoons, er was geen Internet 
en de televisie stond nog in zijn 
kinderschoenen: er werd maar 
een paar dagen per week uitge

zonden. Het rampgebied was 
geïsoleerd geraakt van de bui

tenwereld. Het eerste nieuws

bulletin van het AN P maakte 
om acht uur 's morgens mel

ding van ondergelopen polders 
en mensen die hun heil hadden 
gezocht op zolders, maar het 
klonk allemaal nog niet zo ern

stig. Pas in de loop van de dag 
werd de omvang van de ramp 
duidelijk. Radioamateurs speel

den daarbij een belangrijke rol. 
Een aantal van hen slaagde erin 
om allerlei noodoproepen de 
wereld in te sturen. 

HULP 
Dan komt er zondagmiddag i 
februari een tweede vloedgolf, 
die nog meer verwoesting met 
zich meebrengt. Door de geha

vende dijken heeft het water nu 
vrij spel. Met enorme kracht 
wordt alles meegesleurd dat het 
op zijn weg tegenkomt. Men

sen, dieren, boerderijen, arbei

derswoningen  niets is bestand 
tegen dit natuurgeweld. 
Wegen en spoorlijnen worden 
vernield. De telefoonverbindin

gen werken met meer, openba

re nutsvoorzieningen vallen uit, 
soms tijdelijk, maar op sommi

ge plaatsen voor langere t i jd. 
De hulpverlening komt moei

zaam op gang. De getroffen be

volking IS in de eerste plaats op 

KIET ALLEEN ZEELAND 
Hoewel in dit artikel voortdurend gesproken wordt over de ramp 
die Zeeland trof, beperkte de Watersnoodramp van 1953 zich niet 
tot die provincie. Ook delen van ZuidHolland en WestBrabant en 
ook NoordHolland (Texel) werden getroffen. 

DEU/ /ELEHLEK/TREEK 
• ' ^  . : _ ^ VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG . .rzr^ 

Springtij en orkaan veroorzaken nationale ramp 
Kederiand in grote watersnood 
Ook ome streek heeft 6 doden te betreuren 

Ooorliraken in Stormpoldei er, IJsseldijk 

'r—':\~r~::::,:. In Ouderkerk voerde men heldlieflije 
sirlid voor het behoud van de di|k 

zichzelf aangewezen. De bui

tenwereld beseft nauwelijks wat 
er gaande is en men beschikt 
bovendien met over de juiste 
middelen om adequaat actie te 
ondernemen. Zo is er in heel 
Nederland nog maar één heli

kopter beschikbaar en acht de 
marine het de eerste uren te ge

vaarlijk om het rampgebied in 
te varen. Wel weten manschap

pen van het Korps Mariniers 
dijkdoorbraken aan de Holland

se Ijssel te voorkomen door de 
dijken bij Nieuwerkerken Ca

pelle aan de IJssel te verstevi

gen. In de loop van de dag ko

men vissers uit het hele land in 
actie in een poging om een hel

pende hand te bieden, dit on

danks de dan nog algemeen ge

respecteerde zondagsrust. 
Naar schatting zijn er ruim vijf

honderd vissersboten bij de 
hulpverlening betrokken. Ko

ningin Juliana begeeft zich met 
prinses Beatrix onmiddellijk 
naar Zeeland om de bevolking 
een hart onder de riem te ste

ken, maar door de aanwezig

heid van grote hoeveelheden in 
veiligheicTgebracht vee op de 
wegen bereiken ze de provincie 
niet. Prins Bernhard, die op be

zoek IS m New York, onder

breekt zijn reis, keert huis

waarts en gaat in op het ver

zoek van het kabinet om voor

zitter te worden van het Natio

naal Rampenfonds. Het fonds 
is een samenwerkingsverband 
van het Nederlandse Rode 
Kruis, de Koninklijke Nationale 
Bond 'Het Oranje Kruis', het 
R.K. Huisvestingscomité en het 
Algemeen Watersnood Comité

Nederland. 

SAAMHORIGHEID 
Alle militairen worden van ver

lofteruggeroepen om ingezette 
worden bij de Hulpverlening. 
Zodra het weer rustiger is wor

den verkenningsvlucnten ge

maakt om de situatie in kaart te 
brengen. Op maandag wordt 
een begin gemaakt met het 
droppen van zandzakken, rub

berlaarzen, rubberboten en 
voedsel. Een groot deel daarvan 
komt echter in het water terecht 
en gaat verloren. 
Het kabinet doet een dringend 
beroep op het buitenland om 
militaire hulp te verlenen. Het 
reddingswerk wordt dankzij mi

litaire assistentie van België, 
GrootBrittannië, de Verenigde 
Staten, Canada, Denemarken 
en Frankrijk aanzienlijk verge

makkelijkt. Zeker de inzet van 
helikopters en amflbievoertui

gen zorgt ervoor dat vele men

senlevens worden gered. 
De ramp brengt een saamhorig

heidsgevoel onder de rest van 
Nederland teweeg, een gevoel 
zoals dat sinds de bevrijding in 
1945 niet meer was voorgeko

men. Er was weer sprake van 
een gezamenlijke vijand, die als 
een diefin de nacht was bin

■«HET ORANJE KRUIS>

voorkoming van ongevallen 
reddmgwezen 
eerste hulp bi| ongelukken 
tiulpverlening bii rampen 
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Een van de hulporganisaties die binnen 
het Nationaal Rampenfonds samen 
werken is het Oranje Kruis 
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mensen werden ge
ëvacueerd Familie
leden wisten niet al
tijd waar hun gelief
den werden onderge
bracht Via het Rode 
Kruis bestond de mo
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WATERSNOODZEGELS 
De watersnoodramp leidde ook tot spontane acties 
onder filatelisten. De Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen bood de Hoofddirectie van de 
PTT belangeloos een ontwerp aan voor een waters
noodpostzegel (rechtsonder). De PTT wees het 
ontwerp echter af, omdat er al een eigen waters
noodzegel met toeslag in de maak was. De Bond 
deed vervolgens nog pogingen om het ontwerp van 
de heer J.E. Cserno als brie&aart uit te laten geven, 
maar ook hierbij kreeg zij nul op het rekest. 
De speciale watersnoodpostzegel met een toeslag 
van 10 cent (bestemd voor het Nationaal Rampen
fonds) was vanaf 10 februari aan de loketten te 
koop. Met behulp van een drietal mobiele postkan
toren probeerde PTT de verkoop nog eens extra te 
stimuleren. Alle betrokkenen werkten belangeloos 
mee en verdienden er niets aan. Het Nederlandse 
publiek kocht de zegels massaal en ook vele bedrij
ven plakten de zegels op hun post (zie de envelop 

hieronder). De Bond firankeerde in die dagen al 
haar post met de watersnoodpostzegel en pleitte 
bij monde van zijn voorzitter bij de FIP om de post
zegel, ondanks de toeslag van loo procent, niet op 
de lijst met ongewenste uitgiften te zetten. 
De postzegel was een groot succes. Toen op 31 
maart 1953 de verkoop werd beëindigd bleek de 
opbrengst van de zegels en de eerstedagenvelop-
pen ruim 1.6 miljoen gulden te zijn. Het bedrag 
werd op de laatste verkoopdag met enig ceremo
nieel per cheque aan het Nationaal Rampenfonds 
overhandigd. 
Behalve Nederland gaven ook de drie overzeese ge
biedsdelen Suriname, de Nederlandse Antillen en 
Nederlands Nieuw-Guinea toeslagzegels uit ten 
bate van het Nationaal Rampenfond. Ook Dene
marken en IJsland lieten zich niet onbetuigd. 
Bronnen C Holstege enj Vellekoop, 'Handboek Postpaarden 
Nederland', C67-1 tot en met 4, Nederlandsch Maandblad mor 
Philatelie, jaargang 1^53. 

nengeslopen. Allerlei plaatselij
ke hulpcomltés worden opge
richt om kleding in te zamelen 
en voedselpakketten samen te 
stellen. Particulieren stellen 
spontaan slaapplaatsen ter be
schikking voor hen die uit het 
rampgebied geëvacueerd moe
ten worden. Via de radio volgt 
men de gebeurtenissen. Ver
slaggevers zoals Arie Kleywegt 
(namens de gezamenlijke om
roepen) en Siebe van der Zee 
(AVRO) houden met hun, bij 
tijd en wijle, emotionele versla
gen uit het rampgebied de luis
teraars aan het toestel gekluis
terd. De omroepen slagen er 
zelfs in de onderlinge concur
rentie voor de gelegenheid te la
ten voor wat ze is, zij het dat de 
AVRO aanvankelijk liever een ei
gen actie op touw zet. Onder de 
vlag van de Nederlandsche Ra
dio Unie wordt een nationale in
zamelingsactie gehouden. Het 
motto luidt: Beurzen open, dij
ken dicht. De oratorische gaven 
van Johan Bodegraven (NCRV) 
doen de portemonnees inder
daad openen en aan het eind 
van de actie blijkt er 5.3 miljoen 
gulden te zijn ingezameld. Dat 
geld gaat naar het Nationaal 
Rampenfonds, dat via andere 
kanalen ook al zo'n 135 miljoen 
gulden bijeen heeft gebracnt. 

TRIEST 
Als na enkele maanden de tries
te balans van de ramp wordt 
opgemaakt, blijkt pas hoe erg 
het is. 1.835 mensen verloren 
hun leven, ruim 72.000 men-

DELTAPLAN £BK{NTE BmWEASItAVEN Q R E I S C H O R 

Boven Het Deltaplan voorzag in 
de afiluiting van de diverse zeear
men, zodat in de toekomst de zee 
geen vrij spel meer zou krijgen In 
1972 kwam de Haringvlietdam ge 
reed, bij welke gelegenheid een 
postzegel werd uitgegeven Eerder 
was de Crevelmgen al afgesloten 
door middel van de Brouwersdam 
(frankeerstempel rechtsboven) 

NEDERLAND 

NEDERLANDS 
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mÖERIAHl 
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FR 10378 

,4c*4 
Links met de uitvoering van het Deltaplan waren 
tientallen jaren gemoeid, de Zomerzegeh van 7959 
geven een impressie van de vele werkzaamheden 
aie aan het plan waren verbonden 

Onder nieuwe milieuinzichten leidden tot wijziging 
van de oorspronkelijke plannen De Oosterschelae 

kreeg een pijlerdam met afiluitbare schuiven Op 4 
oktober ic)8s verklaarde koningin Beatrix 'Zeeland 

IS weer veilig ' 
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sen zijn geëvacueerd, zo'n 
200.000 hectare land bliiktte 
zijn overstroomd, 500 kilome
ter dijk IS vernield. Het aantal 
verdronken koeien en varkens 
loopt in de tienduizenden. 
165.000 stuks pluimvee, 1.750 
paarden en een kleine driedui
zend schapen zijn verdronken. 
Daarnaast zijn meer dan 
47.000 woningen en andere ge
bouwen beschadigd, waarvan 
naar schatting een vijfde onher
stelbaar. 
Met man en macht wordt be
gonnen aan het herstel van de 
dijken. In aanwezigheid van mi
nisterpresident Drees en de ko
ningin wordt in de nacht van 6 
op 7 november het laatste grote 
gat bij Ouwerkerk gedicht. 

MAATREGELEN 
Al eerder was een commissie 
ingesteld die moest onderzoe
ken hoe een nieuwe ramp kon 
worden voorkomen. Het uitein
delijke advies luidde kort sa
mengevat: geef de zee geen 
tweede kans, sluit het Haring
vliet, het Brouwershavense Gat, 
de Oosterschelde, het Veerse 
Gat, het Volkerak, de Grevelin
gen en de Zandkreek af De 
commissie schatte dat hiervoor 
een periode van vijfentwintig 
jaar nodig zou zijn. Op 5 no
vember 1957 ging de Tweede 
Kamer in grote lijnen akkoord 
met wat in de volksmond het 
Deltaplan is gaan heten. Men 
ging voortvarend van start, 
maar gaande het werk veran
derden de inzichten, wat tot 

vertraging leidde. Na verhitte 
discussies besloot de Tweede 
Kamer uiteindelijk in 1976 om 
de Oosterschelde niet geheel af 
te sluiten. Er kwam een pijler
dam met afsluitbare schuiven, 
zodat het getij vrij spel kon hou
den. Op 4 oktober 1985 stelde 
koningin Beatrix in aanwezig
heid van vele buitenlandse 
staatshoofden de Oosterschel
dedam in gebruik. Er waren 
destijds maar weinigen die toen 
al vermoedden dat het water 
ons langs andere wegen weer 
parten zou gaan spelen. In de 
eeuwige strijd tegen het water 
was dan weliswaar een belang
rijke slag gewonnen, maar de 
overwinning was zeker nog niet 
behaald. 

Geraadpleegde bronnen: 
Rjnus Antonisse, 5 o jaar geleden 
50jaar verder, Februanramp 1953; 
Abcoude 2002. 
'Watersnoodramp treft Zuidwest

Nederland' in Documentaire 20e 
eeuw, Kroniek en aanzien van onze 
tijd, pagina's 641646; Zwolle 
19931994

DE RAMP EN DE POST 
De watersnoodramp ontregelde het postverkeer danig. Waar mo
gelijk probeerde men de postbezorging en verwerking echter zo
veel mogelijk normaal te laten functioneren. Poststukken die niet 
konden worden besteld werden voorzien van rode of blauwe 
stempels met teksten als RETOUR AFZENDER/NIET BEREIKBAAR, GEËVA

CUEERD/NIET BEREIKBAAR of TERUG AFZENDER/GEËVACUEERD; deze Stukken 
werden vervolgens teruggestuurd naar de afzender. 
Als de gebruikelijke poststempels niet meer aanwezig waren, wer
den noodstempels gebruikt. Soms gebeurde dat zelfs nog vele 
maanden na de ramp. In sommige gevallen werden, als het post
kantoor geen postzegels meer had, poststukken portvrij verzon
den, mits ze voorzien waren van de aanduiding 'noodgebied'. 
Geëvacueerden die in de eerste dagen na de ramp werden opge
vangen in de Rotterdamse Ahoyhal konden daar tot en met 4 fe
bruari 16.00 uur hun post portvrij versturen. De poststukken wer
den voorzien van een rood dubbelringstempel Het Nederlondsche 
Roode Kruis/Afd. Rotterdam. Na 4 februari 16.00 uur moesten de 
poststukken normaal gefrankeerd worden. 
Bronnen M.Y Roos't Hart, 'De Februanramp' in Catalogus Fitacept '88, Den Haag 
ig88, Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, jaargang ig^^ 
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Portvrij vervoerde brief, verzonden van Oude Jonge op 22februari 7953 Vlak boven het 
poststempel is de aanduiding 'noodgebied' te lezen (bron Catalogus Filacept '88) 
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Boven op dit luchtpostblad is behalve de Oosterscheldedam ook het standbeeld van Ir Lely te 
zien, de man die verantwoordelijk was voor de afsluiting van de voormalige Zuiderzee na een 
stormramp in ic)i6 

Links en hieronder 'Luctor et Emergo' Zeeland worstelde en kwamer weer bovenop 
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De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Bij elke partijen-handelaar: 

FDC's van 
Nederland & overzee 

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

^^j^gtiif,. 

Alle onderstaande handelaren hebben iedere maand 
een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
PZH Garibaldi 
Oudegracht 215 

1811 CE Alkmaar 
Tel : 072-5152608 
Fax : 072-5722289 

Leidse 
Postzegelhandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Te l : 071-5123233 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Plet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel : 070-3625263 

Postz.-

Jan V. 

en Munthandel 
'Risca' 

Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

VANAF € 5 

VOOR IEDER 

WAT WILS 

Bredenhof 
Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BL Rotterdam 

Tel : 010-4826725 

Smits Philately 
Amsterdamse Straatweg 404 

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

Postzegelcentrale 
Emmen 

Matlssepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

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

Stamp Planet 
Beekstraat 2a 6001 GJ Weert 

Tel : 0495-451270 
Fax : 0495-526580 

E-mail: info@stampplanet.nl 

mailto:info@stampplanet.nl


AANKOOP NEDERLAND 
COMPLETE JAARGANGEN POSTFRIS 

INCL. BLOKKEN vlgs. ONDERSTAANDE PRIJZEN; 

1950-1956; 27 V2 % cat.w. 

1957-1959; 22 V2 % cat.w. 

1960-1963; 17 V2 % cat.w. 

1964-1976; 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 

fS www.filatelie.net 

http://www.filatelie.net


Het geheim van de Postzegel Partijen Centrale? 
Is het omdat P.P.C, zes hele dagen per week open is? 

Het hele jaar door (behalve officiële vrije dagen); ruim 305 dagen per jaar. 
Is het ons aanbod van partijen, te vergelijken met een redelijk grote veiling, 
met meer dan 2000 partijen, geprijsd vanaf € 5 tot vele duizenden euro's? 

Voor ieder wat wils, zowel voor de beginnende als voor de gevorderde verzamelaar. 
Is het omdat wij 40 zitplaatsen hebben en dat u rustig, onder het genot van een kopje koffie, 

warme chocola of iets fris, de partijen kunt bekijken waar u interesse in heeft? 
Wij hebben de meeste bekende catalogi waar u gratis gebruik van kunt maken. 
Mocht u vragen hebben dan helpen onze deskundige medewerkers u graag. 

Is het omdat wij iedere morgen een nieuwe computerlijst uitdraaien met onze partijen? 
Dus wat u op onze dagelijkse partijenlijst aantreft is er ook. (waarschijnlijk uniek in Nederland) 

Is het omdat onze koffie zo lekker is? 
Is het omdat het gewoon gezellig is? 

U zit vaak met tien of meer medeverzameiaars gezellig ouderwets te postzegelen. 

ZES DAGEN IN DE WEEK GEOPEND (behalve zondag) VAN 9 TOT 5. 

Hiernaast is slechts een klein deel van onze februari-partijenlijst afgebeeld. 
Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 

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

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

Te bereilcen 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. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * « I N FORAAATIE BON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 03febr 

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

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


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

12345 Albanië 45 
In map Ongebr 
Landespost Duitse bezetting Michel nummers 
1-14 en 15-21 

12281 Amerika (U.S.A) 300 
In 3 Davo de luxe albums Pfns/ongebr /gebr 
Collectie tussen 1861 en 1980 waarbij aardig 
gebruikt materiaal voor 1945 Tevens blokken, 
luchtpost, special delivery en iets port 

12353 Amerika (U.S.A) 225 
In album Ongebr/gebr 
Collectie tussen 1861 -1970 met luchtpost, 
blokken, coils en port 

12263 België 135 
In album Pfns/ongebr/gebr 
Collectie tussen 1852 en 1962 waarbij 
aardig spooreveg port, luchtpost en iets 
Duitse bezetting 

12284 China 275 
In doos Pfris/gebr 
Lot met veel jaarsets, speciale uitgiften op 
maximumkaarlen alsmede speciale bladen 
Met een groot aanbod van motieven als 
Nieuwjaar, Folklore, Dieren etc 

12349 Danzig 
In map Pfns/ongebr /gebr 
Collectie 1920-1939 met veel beter mafenaal 
waarbij blokken postfns en gebruikt, lucht
post, dienst, en Port Gdansk van Polen 

12352 Duitsl.-Bohmen-IVIahren 
In map Gebr /pfns 
Collectie 1939-1945 verregaand compleet 
waaronder 1-19 postfns en gebruikt 

12318 Duitsland 
In 2 Davo albums Gebr /ongebr 
Goed gevulde collectie beginnend vanaf 
Amerikaanse Zone daarna Bund tot 1992 vnl 
gebruikt kpl en later Berlijn vanaf 1948 -
1990 waarbij Zwarte Opdruk 1948 ongebruikt 
Vanaf UPU 1949 kpl tot 1990 vnl gebruikt 
met blokken en boekjes Zeer hoge catalogus
waarde 

12312 Frankrijk 
In 2 Davo albums Gebr /ongebr 
Collectie tot 1992 met veel senes waarbij 
Rode Kruis 1918, Opdruk Orphelins 1921, 
Louvre 1937 allen gebruikt 
Ook het moderne gedeelte is goed gevuld en 
voornamelijk ongebruikt Tevens iets lucht
post, blokken en dienst 

12230 Israël 
In 2 Davo de Luxe albums Pfns 
Collectie tussen 1960-1993 met velletjes en 
blokken in mooie kwaliteit 

12301 Italië 
In album Gebr /ongebr 
Collectie 1862-1992 waarbij aardig gedeelte 
port, pacchi postali, propaganda alsmede 
diverse bezettingsgebieden 

1.000 

100 

750 

300 

350 

175 

12346 Laibach 1.950 
In map Pfns 
Landespost Duitse Betzetting 1944-1945 
Standaard complete collectie waarbij extra 
21-27 gebruikt op satzbnef en 33-44 eveneens 
op satzbnef Zeer schaars materiaal 

12331 IVIalta 
In ringbandje Pfns 
Collectie tussen 1966 en 1991 met blokken 

80 

12321 Monaco 850 
In album Gebr/ongebr 
Prachtige collectie vanaf 1885 waarbij veel 
beter matenaal als 5FR 1891 gebruikt en on
gebruikt, 5FR 1901 idem, div waarden 1901 
emissie met OL radarstempels, 20FR landschap 
1933 ongebruikt. Rode Kruis 1949 gebruikt, 
blokken, luchtpost en dienst 

12295 Motief: Bloemen 400 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
Enorme partij met een fleurig scala aan 
landen als Monaco, Noord Korea Griekenland, 
Sud Kasai Anguilla, Iran, Japan, Tangeren 
nog veel meer 

12275 Motief: Luchtvaart 400 
In doos Pfns/ongebr /gebr 
Collectie in 5 banden waarbij brieven, 
speciale vignetten,oud Reich, enz 

12262 Motief: Olymp. Spelen 
In 2 Ringbanden Pfns 
Collectie 1984 waarbij minivellen, blokken en 
speciale poststukken 

12319 Motief: Treinen 
In 3 insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Buiten het betere als de Spoon«egblokken 
van Joegoslavië getand en ongetand zagen 
WIJ nog E(Eisenbahn) perforaties en 
treinzegels 

200 

250 

600 12356 Nederland 
In Davo album Ongebr 
Collectie 1890-1975 waarbij Olympiade 1928, 
Goudse Glazen 1931, ANW 1932, Konijnenburg 
1940, Tralieserie met combinaties. En Face 
tot en met de 1 gulden en Amphilex velletjes 
Cataloguswaarde Euro 4360 -

12326 Nederlandse Antillen 250 
In album Ongebr /pfns 
Collectie vanaf 1949 waarbij een komplete 
Juliana en Face met plakker, blokken van 4 
postfns, boekjes en een verdwaalde fdc 

12304 Nieuw Zeeland 400 
In album Pfns/gebr 
Zeer gevaneerde partij van boekjes, 
velletjes en blokken waarbij het accent op 
het motief ligt zoals dieren en sport Een 
zeer speels geheel met hoge cataloguswaarde 

12359 Noorwegen 
In map Pfns 
Collectie 1939-1945 waarbij kleine Fjorden
series, Universiteit 1941, Noors Legioen 1941 
en diverse V opdrukken (met compleet) 

140 

12332 Oostenrijk 300 
In 2 insteekboeken Pfns/ongebr /gebr 
Partij met veel beter matenaal waarbij port 
en luchtpost Verder iets Bosnië Hongarije 
en Slovenië 

12351 Oostenrijk 500 
In map Pfns/ongebr /gebr 
Speciale collectie met zegels Duitse Rijk 
gebruikt in Oostenrijk waarbij de opdruk-
series van Oostenrijk 1945 ongebruikt zijn 
Tevens diverse bneven en kaarten 

12333 Roemenië 175 
In 2 insteekboeken Pfns/ongebr/gebr 
Partij tussen 1868 en 1981 met veel 
series en blokken waarbij motieven 
als vliegtuigen, padvinderij, koningshuizen 

12348 Schleswig-Oberschlesien 120 
In map Pfns/gebr 
Collectie met Schleswig 1-14 postfns, 
Oberschlesien 13-29 postfns en 30-40 
gebruikt 

12347 Servië 325 
In map Pfns/ongebr 
Landespost Duitse Bezetting Collectie met 
series en blokken alsmede vananten 

12337 St Vincent 175 
In album Ongebr 
Goed gevulde collectie tussen 1937 en 1989 
Tevens SPECIMEN van enkele moderne uit
giften 

12341 StKittS 150 
In album Ongebr 
Collectie tussen 1980 en 1997 

12154 Verenigd Europa 300 
In 2 klembanden Gebr 
Mooie CEPT collectie waarbij Luxemburg 56, 
Luxemburg 57 P/\X en Liechtenstein 1960 
Eveneens veel goede senes van Portugal, 
Cyprus etc etc 

12297 Wereld 700 
In 9 albums Pfns/ongebr /gebr 
Partij van A t/m Z met klassiek, modern, 
motief kortom te veel om op te noemen Wij 
zagen landen als, Thailand, Singapore, Hong 
Kong, Gabon, Gibraltar, Polen, Phillipijnen, 
Mozambique, Burundi, Argentinië, China,Midden 
Oosten, Japan enz enz Zeer geschikt voor 
wederverkopers 

12300 Wereld 300 
In insteekboek Pfns/ongebr /gebr 
Partij met werkelijk "APARTE DINGEN" 
O a specimen, fiscaal, lokaalpost en 
ongetande zegels van diverse landen 

12156 Zwitserland 125 
In 2 Luxe Lindner albums Gebr 
Collectie in blokken van vier tussen 1965 en 
1983 waarbij veel toeslag Hoge catalogus
waarde 

De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en E-mail te bestellen. 
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1956 
1957 
1958 
1959 
1960" 
19602) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19723) 
1972 )̂ 
1973 

365,00 
105,00 
11,00 
15,00 

105,00 
55,00 
24,00 
65,00 
70,00 
66,00 
69,00 
42,00 
53,00 
57,00 
80,00 
70,00 
74,00 

120,00 
69,00 
97,00 

(13 zegels 
(18 zegels 
(17 zegels' 
(15 zegels 
(36 zegels 
(35 zegelŝ  
(35 zegels' 
(39 zegels 
(36 zegels 
(36 zegels 
(36 zegels 
(37 zegelŝ  
(39 zegels' 
(35 zegels 
(52 zegels 
(41 zegels 
(44 zegels 
(46 zegels 
(45 zegels' 
(50 zegels 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
19925) 

114,00 
97,00 
91,00 
64,00 
70,00 
64,00 
31,00 
37,00 
66,00 

126,00 
89,00 
99,00 

117,00 
116,00 
111,00 
109,00 
104,00 
120,00 
126,00 

(49 zegels 
(50 zegels) 
(58 zegels 
(58 zegels) 
(65 zegels) 
(68 zegels 
(67 zegels) 
(69 zegels) 
(71 zegels 
(71 zegels 
(69 zegels) 
(74 zegels 
(77 zegels) 
(78 zegels) 
(81 zegels 
(85 zegels) 
(80 zegels) 
(87 zegels 
(94 zegels 

21,50 ( 
21,50 ( 
18,50 ( 
53,00 ( 
42,00 ( 
24,00 ( 
11,00 ( 
24,00 ( 
38,00 ( 
78,50 ( 
39,00 ( 
48,50 ( 
55,00 ( 
46,00 ( 
46,00 ( 
66,00 ( 
57,50 ( 
48,00 ( 
70,00 ( 

blok) 
1 blok) 

blok) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 

13 blokken) 

Totaal 

135,50 
118,50 
109,50 
117,00 
112,00 
88,00 
42,00 
61,00 

104,00 
204,50 
128,00 
147,50 
172,00 
162,00 
157,00 
175,00 
161,50 
168,00 
196,00 

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

Totaal inkoop CEPT 1956-1992 ** € 4100-
Totaal inkoop CEPT 1956-2002 ** € 4600 -

Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker of roest en de betere senes goed gecentreerd' Blokken mogen 
geen vouwtjes hebben e d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour' In verband met wisselende 
voorraad vragen wij U bij senes in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact 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 volgens afspraak Minimale levering 
€ 100,- Levenng per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij 
komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

* EUROPOST "DEDIEZE" E-Mail:europost@euronet.„l groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

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

http://www.europost-dedieze.nl


INKOOP LOSSE SERIES 1956 - 1978 
Jaar Land Inkoop Jaar Land Inkoop 
1956 Luxemburg 300,00 
1956 Nederland 30,00 
1957 Duitsland 2,00 
1957 Duitsland m.wm. 3,00 
1957 Italië 2,00 
1957 Luxemburg 80,00 
1957 Nederland 3,00 
1958 België 2,00 
1958 Duitsland 2,00 
1958 Italië 0,50 
1958 Nederland 1,00 
1958 Saarland 1,50 
1959 België 1,50 
1959 Duitsland 1,00 
1959 Luxemburg 1,50 
1959 Nederland 2,00 
1959 Zwitserland 2,00 
1959 Zwitserland PTT35,00 
1960 Engeland 4,00 
1960 Ierland 35,00 
1961 San Marino 17,50 
1962 Cyprus (grieks) 55,00 
1962 Monaco 1,50 
1963 België 1,00 
1963 Cyprus (grieks) 42,00 
1963 Ierland 2,00 
1963 Monaco 1,00 
1963 Portugal 11,00 
1964 Cyprus (grieks) 33,00 
1964 Griekenland 2,50 
1964 Ierland 6,00 
1964 Monaco 1,00 
1964 Noorwegen 1,25 
1964 Portugal 11,00 
1965 Cyprus (grieks) 22,50 
1965 Finland 0,50 
1965 Griekenland 1,00 
1965 Ierland 10,00 
1965 Monaco 1,00 
1965 Noorwegen 1,50 
1965 Portugal 25,00 
1965 San Marino 0,75 
1966 Griekenland 1,00 
1966 Ierland 2,50 
1966 Noorwegen 1,00 
1966 Portugal 25,00 
1967 Andorra (frans) 7,50 
1967 Cyprus (grieks) 2,50 
1967 Griekenland 0,50 
1967 Ierland 3,00 
1967 Monaco 0,75 
1967 Nederland 0,75 

1967 Nederland m. fosf.1,00 
1967 Noorwegen 1,00 
1967 Portugal 25,00 
1967 Turkije 1,00 
1968 Andorra (frans) 15,00 
1968 Cyprus (grieks) 1,50 
1968 Griekenland 1,00 
1968 Ierland 1,00 
1968 Monaco 2,00 
1968 Portugal 30,00 
1968 Turkije 0,50 
1969 Andorra (frans) 15,00 
1969 Cyprus (grieks) 1,25 
1969 Engeland 0,25 
1969 Finland 1,00 
1969 Griekenland 1,50 
1969 Ierland 1,50 
1969 IJsland 1,00 
1969 Monaco 5,00 
1969 Portugal 40,00 
1969 Turkije 1,00 
1969 Zweden 3,50 
1970 Andorra (frans) 12,50 
1970 Cyprus (grieks) 1,50 
1970 Griekenland 4,00 
1970 Ierland 3,50 
1970 IJsland 1,50 
1970 Monaco 2,00 
1970 Portugal 37,50 
1970 Turkije 1,50 
1971 Andorra (frans) 20,00 
1971 België 1,00 
1971 Cyprus (grieks) 1,50 
1971 Finland 1,50 
1971 Griekenland 1,75 
1971 Ierland 1,50 
1971 IJsland 1,50 
1971 Monaco 8,00 
1971 Portugal 30,00 
1971 Turkije 1,25 
1972 Andorra (frans) 22,00 
1972 Cyprus (grieks) 5,00 
1972 Finland 2,00 
1972 Griekenland 1,00 
1972 Ierland 7,00 
1972 IJsland 1,50 
1972 Monaco 1,50 
1972 Portugal 20,00 
1972 Turkije 1,50 
1973 Andorra (frans) 15,00 
1973 Cyprus (grieks) 1,50 
1973 Finland 0,75 

Jaar Land 
1973 Ierland 
1973 IJsland 
1973 Luxemburg 
1973 Monaco 
1973 Noorwegen 
1973 Portugal 
1973 Turkije 

Inkoop 
1,50 
1,50 
1,00 
4,50 
1,50 

55,00 
2,00 

1974 Andorra (frans) 17,00 
1974 Andorra (spaans) 2,50 
1974 België 0,50 
1974 Cyprus (grieks) 1,50 
1974 Finland 1,50 
1974 Ierland 4,00 
1974 Luxemburg 2,00 
1974 Portugal 65,00 
1975 Andorra (spaans) 1,50 
1975 Cyprus (turks) 1,00 
1975 Ierland 2,00 
1975 IJsland 0,75 
1975 Luxemburg 1,50 
1975 Portugal 60,00 
1976 Andorra (frans) 3,00 
1976 Cyprus (turks) 1,00 
1976 Grieks Cyprus 1,00 
1976 Ierland 1,00 
1976 IJsland 1,00 
1976 Luxemburg 1,00 
1976 Portugal 65,00 
1976 Turkije 5,50 
1977 Andorra (frans) 9,00 
1977 Cyprus (turks) 1,50 
1977 Griekenland 0,75 
1977 Grieks Cyprus 2,00 
1977 Guernsey 1,50 
1977 Ierland 4,50 
1977 IJsland 1,25 
1977 Luxemburg 1,50 
1977 Portugal 4,00 
1977 Turkije 10,00 
1978 Andorra (frans) 11,00 
1978 België 1,00 
1978 Cyprus (turks) 3,00 
1978 Denemarken 1,00 
1978 Finland 5,00 
1978 Griekenland 0,50 
1978 Grieks Cyprus 2,00 
1978 Ierland 4,00 
1978 IJsland 1,00 
1978 Luxemburg 1,25 
1978 Portugal 5,00 
1978 San Marino 0,75 
1978 Turkije 6,00 

OOK DE HOOGSTE PRIJS VOOR UW 
NEDERLAND POSTFRIS 

VRAAG NAAR ONZE INKOOPLIJST! 

. * * i Nu ook op: www.europost-dedieze.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" -̂̂ ""^ europost@euronet.nl 

Frans Andorra 

M V ! ^ 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1977 
1978 
1984 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1 

nu J 

E90"~f"l 

ÄJ 
7,50 

15,00 
15,00 
12,50 
20,00 
22,00 
15,00 
17,00 
3,00 
9,00 

11,00 
3,00 
4,00 
4,00 
2,50 
4,00 
5,00 
4,00 

Cyprus 

1^ 

1962 
1963 
1964 
1965 

55,00 
42,00 
33,00 
22,50 

Finland 

WBÊ 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

yjÉ 
5,00 
3,00 
6,00 
5,00 
7,50 
6,00 
4,00 
5,00 
6,50 
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INKOOP LOSSE SERIES 1979  1988 

Ie 

\:m 
jBSH 
| r i»F 28 

1960 
1964 
1965 
1972 
1974 
1977 
1978 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

rland 

jMV'MWOTwriRf^ 

35,00 
6,00 

10,00 
7,00 
4,00 
4,50 
4,00 
5,00 
5,00 
5,00 

23,00 
5,00 
4,00 

Luxemburg 

1956 
1957 
1979 
1985 
1988 

300,00 
80,00 
3,00 
3,00 
4,50 

Port 

■ Ugal 1 

■eai 
1963 11,00 
1964 11,00 
1965 25,00 
1966 25,00 
1967 25,00 
1968 30,00 
1969 40,00 
1970 37,50 
1971 30,00 
1972 20,00 
1973 55,00 
1974 65,00 
1975 60,00 
1976 65,00 

• * * • 

Jaar Land 
1979 Cyprus (turks) 
1979 Denemarken 
1979 Duitsland 
1979 Finland 
1979 Griekenland 
1979 Grieks Cyprus 
1979 Ierland 
1979 IJsland 
1979 Luxemburg 
1979 Monaco 
1979 Oostenrijk 
1979 Portugal 
1979 San Marino 
1979 Turkije 
1980 Cyprus (turks) 
1980 Denemarken 
1980 Duitsland 
1980 Engeland 
1980 Finland 
1980 Griekenland 
1980 Ierland 
1980 IJsland 
1980 Luxemburg 
1980 Oostenrijk 
1980 Portugal 
1980 San Marino 
1980 Turkije 
1981 Andorra (frans) 
1981 België 
1981 Cyprus (turks) 
1981 Denemarken 
1981 Engeland 
1981 Finland 
1981 Griekenland 
1981 Ierland 
1981 IJsland 
1981 Luxemburg 
1981 Oostenrijk 
1981 Portugal 
1981 San Marino 
1981 Turkije 
1981 Zweden 
1982 Andorra (frans) 
1982 Azoren 
1982 België 
1982 Denemarken 
1982 Duitsland 
1982 Engeland 
1982 Griekenland 
1982 Ierland 
1982 IJsland 

Inkoop 
1,50 
0,75 
0,75 
2,50 
0,25 
2,00 
3,00 
4,00 
3,00 
4,00 
0,50 
3,00 
1,00 
3,00 
1,00 
0,75 
0,75 
0,50 
1,25 
0,50 
2,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
1,00 
2,00 
0,75 
1,00 
1,50 
1,00 
0,50 
1,50 
0,50 
3,00 
2,00 
0,75 
0,50 
3,00 
1,00 
3,00 
1,00 
1,50 
0,75 
1,25 
1,00 
0,75 
1,75 
1,50 
4,00 
4,00 

Jaar Land 
1982 Luxemburg 
1982 Madeira 
1982 Oostenrijk 
1982 Portugal 
1982 San Marino 
1983 Azoren 
1983 België 
1983 Cyprus (turks) 
1983 Denemarken 
1983 Engeland 
1983 Finland 
1983 Griekenland 
1983 Ierland 
1983 IJsland 
1983 Italië 
1983 Luxemburg 
1983 Madeira 
1983 Oostenrijk 
1983 Portugal 
1983 San Marino 
1983 Turkije 
1984 Andorra (frans 
1984 Azoren 
1984 België 
1984 Denemarken 
1984 Engeland 
1984 Finland 
1984 Ierland 
1984 IJsland 
1984 Italië 
1984 Luxemburg 
1984 Madeira 
1984 Monaco 
1984 Oostenrijk 
1984 Portugal 
1984 San Marino 
1984 Turkije 
1985 Azoren 
1985 België 
1985 Denemarken 
1985 Duitsland 
1985 Engeland 
1985 Finland 
1985 Ierland 
1985 IJsland 
1985 Italië 
1985 Luxemburg 
1985 Madeira 
1985 Monaco 
1985 Oostenrijk 
1985 Portugal 

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

25,00 
1,00 
1,50 
5,00 
2,00 
5,00 

12,50 
5,00 
2,00 
1,00 
0,50 
1,50 
3,00 

13,50 
) 3,00 

1,00 
1,00 
1,50 
1,50 
3,00 
5,00 
1,50 
5,00 
2,50 
1,00 
1,50 
0,50 
1,25 
2,50 

20,00 
1,00 
2,00 
1,50 
1,25 
2,00 
6,00 
5,00 
2,50 
6,00 
3,00 
1,00 
1,50 
0,50 
1,00 

Jaar Land 
1985 San Marino 
1985 Turkije 
1986 Andorra (frans) 
1986 Azoren 
1986 België 
1986 Cyprus (turks) 
1986 Denemarken 
1986 Duitsland 
1986 Engeland 
1986 Finland 
1986 Griekenland 

Inkoop 
2,50 

25,00 
1,50 
1,00 
1,50 
6,00 
1,00 
1,25 
2,00 
5,00 
0,75 

1986 Griekenland uit b. 2,00 
1986 Ierland 
1986 IJsland 
1986 Italië samenh. 
1986 Madeira 
1986 Oostenrijk 
1986 Portugal 
1986 San Marino 
1986 Turkije 
1987 Andorra (frans) 
1987 Azoren 
1987 België 
1987 Cyprus (turks) 
1987 Cyprus (turks) u 
1987 Denemarken 
1987 Duitsland 
1987 Engeland 
1987 Finland 
1987 Griekenland 

23,00 
5,00 
6,00 
1,00 
0,50 
1,00 

11,00 
10,00 
4,00 
1,00 
1,50 
1,00 

b. 0,50 
1,00 
1,25 
2,00 
7,50 
0,75 

1987 Griekenland uitb. 0,75 
1987 Ierland 
1987 IJsland 
1987 Italië 
1987 Luxemburg 
1987 Madeira 
1987 Man 
1987 Nederland 
1987 Oostenrijk 
1987 Portugal 
1987 San Marino 
1987 Turkije 
1988 Andorra (frans) 
1988 Azoren 
1988 België 
1988 Cyprus (turks) 
1988 Denemarken 
1988 Duitsland 
1988 Engeland 
1988 Finland 
1988 Gibraltar 

5,00 
2,00 
2,00 
3,50 
1,00 
1,25 
0,75 
0,50 
1,00 
8,00 

11,00 
4,00 
7,50 
1,50 
2,50 
1,25 
1,00 
2,00 
6,00 
3,00 

OOK DE HOOGSTE PRIJS VOOR UW 
NEDERLAND POSTFRIS 

VRAAG NAAR ONZE INKOOPLIJST! 

Nu ook op: www.europostdedieze.nl 
* EUROPOST "DEDIEZE" E.MaiI:europost@euronet.nl groot en detailhandel 

in postzegels en munten 

**7^ Nieuwstraat 8 
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B.G.G. 0653 172 658 
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http://www.europost-dedieze.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://www.europost-dedieze.nl


INKOOP LOSSE SERIES 1988  1992 

San Marino 

H 
1961 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

17,50 
2,00 
3,00 
2,50 
2,50 

11,00 
8,00 
7,00 

Turkije 

tnt TTTT 
1 " 1 = r ^ « . | 

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

5,50 
10,00 
6,00 
3,00 
2,00 
3,00 

13,50 
20,00 
25,00 
10,00 
11,00 
5,00 

18,00 
4,00 

10,00 
3,00 

IJsland 

a 
1979 

jll^^ 

4,00 
1982 4,00 
1983 12,50 
1986 5,00 
1987 2,00 
1988 3,00 
1989 6,00 
1990 6,00 
1991 7,50 
1992 4,00 

• * * • 

Jaar Land 
1988 Griekenland 
1988 Griekenland 
1988 Grieks Cyprus 
1988 leriand 
1988 IJsland 
1988 Italië 
1988 Luxemburg 
1988 Madeira 
1988 Nederland 
1988 Oostenrijk 
1988 Portugal 
1988 San Marino 
1988 Turkije 
1989 Andorra (frans) 
1989 Azoren 
1989 België 
1989 Cyprus (turks) 
1989 Cyprus (turks) u 
1989 Denemarken 
1989 Duitsland 
1989 Engeland 
1989 Finland 
1989 Frankrijk 
1989 Griekenland 

Inkoop 
2,50 
2,50 
1,50 
4,00 
3,00 
2,00 
4,50 
5,00 
0,75 
0,50 
7,50 
7,00 
5,00 
2,50 
5,00 
1,50 
2,50 

b. 1,00 
1,25 
1,00 
2,00 
4,00 
1,50 
1,50 

1989 Griekenland uit b. 1,50 
1989 IJsland 
1989 Italië 
1989 Luxemburg 

6,00 
2,00 
2,50 

1989 Madeira Z.bl. 2644 5,00 
1989 Madeira 
1989 Nederland 
1989 Oostenrijk 
1989 Portugal 
1989 San Marino 
1989 Turkije 
1990 Andorra (frans) 

5,00 
0,75 
0,50 
5,00 

12,50 
18,00 
4,00 

1990 Andorra (spaans) 1,00 
1990 Azoren 
1990 België 
1990 Cyprus (turks) 
1990 Denemarken 
1990 Duitsland 
1990 Engeland 
1990 Finland 
1990 Frankrijk 
1990 Griekenland 

5,00 
1,50 
2,00 
1,50 
1,25 
1,50 
5,00 
1,50 
1,50 

1990 Griekenland uit b. 1,50 
1990 IJsland 
1990 Italië 
1990 Luxemburg 
1990 Madeira 

6,00 
1,50 
3,00 
5,00 

Jaar Land Inkoopp 
1990 Nederiand 
1990 Oostenrijk 
1990 Portugal 
1990 Turkije 
1991 Andorra (frans) 
1991 Andorra (spaans) 
1991 Azoren 
1991 België 
1991 Bulgarije 
1991 Cyprus (turks) 
1991 Denemarken 
1991 Duitsland 
1991 Engeland 
1991 Finland 
1991 Griekenland 
1991 Griekenland uit b 
1991 IJsland 
1991 Italië 
1991 Luxemburg 
1991 Madeira 
1991 Nederiand 
1991 Oostenrijk 
1991 Polen 
1991 Portugal 
1991 Roemenië 
1991 Tsjechoslowakije 
1991 Turkije 
1992 Andorra (frans) 
1992 Andorra (spaans) 
1992 Azoren 
1992 België 
1992 Cyprus (turks) 
1992 Denemarken 
1992 Duitsland 
1992 Engeland 
1992 Frankrijk 
1992 Gibraltar 
1992 Griekenland 
1992 Griekenland uit b 
1992 Grieks Cyprus 
1992 IJsland 
1992 Italië 
1992 Madeira 
1992 Monaco 
1992 Nederiand 
1992 Oostenrijk 
1992 Portugal 
1992 Roemenië 
1992 Spanje 
1992 Turkije 

0,75 
0,50 
5,00 
4,00 
5,00 
1,00 
5,00 
1,25 
0,25 
4,00 
1,50 
1,25 
2,00 
6,50 
1,50 

.1,50 
7,50 
1,50 
3,50 
5,00 
0,75 
0,50 
1,00 
5,00 
0,50 
1,00 

10,00 
4,00 
1,50 
2,00 
1,25 
3,50 
1,50 
1,25 
1,50 
1,50 
3,00 
1,75 

.1,75 
1,00 
4,00 
1,50 
2,00 
3,50 
1,00 
0,75 
2,00 

10,00 
1,25 
3,00 

Leverimgsvoorwaarden 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d.w.z. zonder plakker of 
roest en de betere series goed gecentreerd! Blokken mogen geen vouwtjes heb
ben e.d. Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder dis
cussie retour! In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series in 
grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact 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 volgens afspraak. 
Minimale levering € 100,. Levering per aangetekende post of volgens 
afspraak in de winkel. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. 
Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen. 

BLOKKEN POSTFRIS 

^' 

Jaar 

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

Cyprus 
1982 
1983 
1986 
1990 
1991 
1992 

Faroer 
1992 

19741992 

EUROPA CEPT 

^ i 
.44i 
EURDP/S 

nkoop 

21,50 
21,50 
18,50 
20,00 
20,00 
12,00 
6,00 
9,00 
9,00 

11,00 
11,00 
16,00 
16,00 
16,00 
16,00 
17,00 
15,00 
15,00 
15,00 

(turks) 
2,00 

37,50 
8,00 
8,00 
3,00 
4,00 

4,00 

Guernsey 
1992 

IJsland 
1992 

Joegosli 
1992 

4,00 

4,00 

ivië 
5,00 

SS. lOOul 

\ 
\no 

hé. mm 
CEPT 

Jaar 

. i 

~'i 

Inkoop 

Portugal 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

33,00 
22,00 
12,00 
5,00 
9,00 
9,00 

10,00 
10,00 
12,50 
11,00 
10,00 
10,00 
14,00 
11,50 
10,00 
24,00 

Azoren of 
Madeira 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

3,00 
8,00 

10,00 
9,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
11,50 
11,50 
10,00 

Roemenië 
1992 10,00 

Turkije 
1982 2,00 

San Marino 
1989 
1961 
(vel) 

12,00 

110,00 

* EÜROPOST "DE DIEZE" '̂ ■'̂ ^"= europost@euronet.nI 
groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

**7^ Nieuwstraat 8 
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Landelijke secretariaten: 
ĴVPV: C. Verlooij, J.W. Friso

laan 15, 2252 HC Voorschoten, 
©0715611719, fax: 071
5619264. 
Federatie I.V. Philütclica: J.M.G. 
van MuUekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132, 2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekom. 
Jcu^dFilatelie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174
63ioi5,su)illcl<e.tnb(3)u)xs.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische Filate
lie: I.e. van Duin, Berglusüaan 
84, 3054 BK Rotterdam, ©010
4610573. 

A 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg39, 2951GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546
861525,53bkarsch@pi.net. 
Almere: 
VPVAAlmcre; A.H. de Hoop
Meijer, Hilversumpad 29,1324 
SL Almere, ©0365331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 
i^p_m_udpoel(j)hetnet.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183
403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©0334752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad23,38i3KT 
Amersfoort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van So

veen, ©0206405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©0206142947 (na 
19.00 uur). 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©0204922810. 
ASVShell Filatelie; I.J.M. Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206303913. 
PVWAFilatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV'Statuut 8o';mw. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©0206734323, 
tevens faxnr. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 
1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, S3huandenbrinl<(g)hi.nl. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055
3558138. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 2,7311 CG Apeldoorn, 
©0555223655. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596629693. 
Arcen: 
PV Arcen; M. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; I.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, 
sj_huiskes@(hctn et.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©02632t8839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8,9331BL Norg, 
©0592612413. 

B 

Baam: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baam, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Verenî infl Philetelica Badhoeue
dorp; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1171LL Bad

Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Raadhuisplein 5534, 3771 ER 
Barneveld, ©0342412915, 
ap.broekema(3)Ji)defllobe
barncvcld.mi/uieb.nl. 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philatelica WestBrabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165
535489. 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
I.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.I.M. van de 
Louw, Burg. Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487
521618. 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk; Rv.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk'; l.H. te Brinke, 
Burg. Fabiuspark 109, 3721 CL 
Bilthoven, ©0302292047. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen ; A.I.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
WPhilatelica; mw. M.I. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37,7622 JG 
Borne, ©0742662682, 
smhuisscr(g)dds.nl. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zardaan 55, 2742 BP Waddinx
veen,©oi826i5i36. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere.o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; I.A.C. Scholier, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ®04ti

673775
Breda 
PVBreda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Pzu Philatelica WestBrabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165

1 

! 

Brielle: 
PV Philatelica BrielleWestuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straati4, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bassum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404GX Bussum, ©035
6933132. 

C 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsselfclckstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rot
terdam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o.; J. Bakker, Sin
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
IVPhilütelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen. 
Oeiden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©0743761719. 
Delft: 
WP Delft; J.C. van Muiswinkel, 
A. V. Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
^hansmuis(g)u)anadoo.nl. 
Delfzijl: 
PVDe Fiucl'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
spauliiacssen@)hotmail.com. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, n u 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinx
perio, ©0315655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; J.C. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981AX 
Doesburg, ©0313474392. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36,7009 MJ Doe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postjager'; M. Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E.Terpstra
Meijers, Slinge 35,9204 KK 

Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV'StichtsOuerkujartier'; dr. R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o,; mw. H.A. Klos

van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
3x0101, Mhaklos(5)dronten.net. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout, ©0416373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; mw. M.A. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

E 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; H. Vogels, Ruim
straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475468369, ^ henk_uo,gels 
(3)i|ahoo.com. 
PhVGelreGulick/Echt; P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8, 6101KX Echt, 
©0475486144. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, LM. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Eist, ©0481374116, 
sn.mol(5)u)ünadoo.nl. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514
561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRae
bel. Burg. Renkenlaan 4, 8162 
CW Epe, ©0578627090. 
EttenLeur: 
Pzu Philatelica WestBrabant; K. 
v.d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165
535489

G 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim

merenlaan 50,1187 RB Amstel hoevedorp, ©0206594481. 535489. 
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minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945. 
Goor: 
NVPV; H.G Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZR Goor, 
©0547-273033, Mhenla@) 
ujorldonlmc nl. 
Gorinchem: 
PVGonnchem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Bmee, 
Rossmistraat 20,2807 HK-
Gouda, ©0182-525327. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702. 
Philatelica Den Haag; Ir. P. Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098. 
PC Ve Knn^'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787. 
Shell Te Werue.qfd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12,2253 
WT Voorschoten. 
PV'Vredcstein'; P.W. van de Nes, 
Rjetvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965. 
PV 's-Gravenhage e o ; j . Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©050-5344229. 
PVGromnflen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050-
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijk-
straat 44,2024 EK Haarlem, 
®023-5263267(na 19.00 uur). 
IVPhilatelica, H.I. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. 
van Ditzhuyzen-Albarda, Dor-
sersstraat79, 2151 CG Nieuw-
Vennep, ©0252-673134. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA;J.C.vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderunjk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
PV 'De Philatelist'; D. Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhufloiuaard e o ; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaerüaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e o ; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411J] Heerlen, ©045-
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 

Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223-613670. 
Hellevoetsluis: 
P V Hellevoetsluis; J. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
PV 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492-
534793, a p2udchelm(5)planet nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 
't HofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. vanNassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
IWPV; B.E. Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertoflenbossche FV; P L.M. 
Teurlings, Havikskruidstraat 
3,5262DGVught,®073-
6567680, Memail(3)teurlinas-
onlme nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg27, 5256NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e o ; M.Th.M. Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423. 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkelds-
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoofleveen; H.J. Ruiter, Satel-
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19,9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282. 
Hoorn: 
NVPVofd West-Friesland; J.L.M. 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e o , W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322. 
Huizen: 
NVPV, a/d G001-& Eemland; 
H.M. van der Spoel, Handel-
laan 6,1272 EE Huizen,®035-
5262702. 

K 

Kampen: 
IV Philatelica; J.G. Fidder, Galle-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwij'k: 
PVKatUJijk/Rijnsburfl; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©071-4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764-
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, ^uersluis a(g> 
ujorldonlinc nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Fncsland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520. 
Leiden: 
IV Philatelica; R.K.J.Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265. 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©071-5214019. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41, i6o2LREnkhuizen, 
©0228-312871. 
AV 'De Philatelist'; W.L. Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CRLelystad, ©0320-221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; J.P.G. van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©033-4943379 
(werkdagen 19.00-23.00 uur), 
'«ijpgudmecr3g(5)hetnet nl. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
Zanten-Willemsen, P.C. 
Hooftstraat 7,7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu-
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545-272543, 
Htvissenbur^ g@)hetnet nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; A.C. Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144 BL 
Maassluis. 
Maastricht: 
PVZuid-Limburg; J.J. Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615. 
Meppel: 
Philatelica P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 10-87, 797i AK 
Havelte, ©0521-340070. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland', R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, Muj storm@hi.nl. 
Mij'drecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. Zwit-
serlood-den Duik, Burg. Van 
Trichtlaan 116,3648 VK Wilms 
, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwij'k: 
V P N ; B. Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6,2211 SE 

Noordwijkerhout, ©0252-
373632-
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica; J.M.G. van MuUe-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341-254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. Bruggen, Sop-
hiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©024-3233454, 
^info^nupvnijme^en nl. 
FV'Noviopost', W.J.M. Goos-
sens, Vendelierstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, ^w] m goossens(g) 
chcllo nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat35,7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243. 
Ommen: 
Verzamclaarsvcr Ommen en Om
streken; H Koningen, Tuinflui-
terstraat 10, 7731 ZN Ommen, 
©0529-450830. 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546. 
Oosterbeek: 
FV'DeGlobe', H.Wegh, 
B. Crumstraat 19, 6866 AA 
Heelsum, ©0317-316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162-423311. 
Oosterwolde(Frl): 
StclImäUierverFil Ver; P. Rau-
werda. Brink 3,8423 TE Mak-
kinga, ©0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E. Post, Bea-
trixstr. 26, 7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936. 

P 

Papendrecht: 
Postze^elver 'Ins'; D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©078-6151717. 
Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstr. 195,1442 CK 
Purmerend, ©0299-426576. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf 
Wittenburgi63, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484. 

R 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352-
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
NweKeijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filvero'; P.A.H. Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M.F. Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV'DeGlobe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344-601280. 
Roden-Leek: 
n'Philatelica; W. v.d. Velde, 

Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©050-5032608, 
Mu; vd vclde@hccnet nl. 
Roermond: 
PV Roermond; F. Weerts, Hel-
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©077-4661885. 
Roosendaal: 
Pzv Philatelica Wcst-Brabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat i io, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181-212967. 
Rjjssen: 
P V Rijssen ; D. Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rijssen, 
©0548-542669, s d grunujaldcg) 
ivxs nl. 
Rijswijk: 
WPVRijsunjk; D. van der Win
den, Wethouder Brederode-
laan 2 K, 2286 AL Rjjswijk, 
©070-3931315. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland';P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SWP; J. van Schijndel, Juliana-
straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©073-5474155-
Sittard: 
FVSittard e o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraatio, 6137 
RRSittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schaik, Ada-
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184-
412338. 
Soest: 
PV Eemland; J. van der Vos, Ju-
lianalaan 18,3871VJ Hoevela
ken, ©033-2534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; E.v.d. Graaf, Dal-
lelaan 14, 3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H.Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©0599-616693, 
^H Apperlo(3)hetnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsscIham; mw. D. Vrugt, Pr. 
Christinastraat 42,8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

T 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115-697125. 

>» 
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PVZccuuischVlaandcren; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistcndub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

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

Vaals: 
PV'Dnelandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.G. Breuker, Me
relstraat 16,7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 
Veendam: 
FVVecndam e.o.; mw. G.R. Bee
reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140, 9641 JA Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi

valdistraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV 'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoucn; J.J.). Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Philü Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96,3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissin^se FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mozart
laan45, 2253 HX Voorschoten, 
©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 

Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'DeGlobe'; M.G. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wageningen, ©0317417138. 
Wassenaar: 
PCWassmaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PVWeesp e.o.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hippo
lytushoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676, 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
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: 
FVWoerden; G.J. van der Waal, 

Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, «^jïlatelie. 
u)oerden(a)u)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©0332864251. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, 
®0343573979 of 06
40032186. 

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZccuioldc; J. Nollet, Pluutha
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
ZeisterZeflelZoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 

FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout 23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P V, Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33, 271g MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV'DeGlobe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o,; R. Reijn
ders, Regenboogstraat 3, 8061 
GL Hasselt, ©0384771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte.o.; mw.LC. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZuiolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

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

V o o r m a a r 5 e u r o k u n t u 
in ' F i l a te l i e ' e e n k le ine 
a d v e r t e n t i e p l a a t s e n . 
D a t wil z e g g e n : a l l een 
a ls u lid b e n t via e e n ver

e n i g i n g o f a ls u e e n i nd i 

v iduee l a b o n n e m e n t b e n t 
a a n g e g a a n . 
D u s als u ie t s wil t v e r k o 

p e n ; als u o p z o e k b e n t 

n a a r die e n e , b e p a a l d e 
zege l ; a l s u d e 4 1 . 5 0 0 l e 

z e r s van ' F i l a t e l i e ' o p d e 
h o o g t e wi l t s t e l l en v a n 
e e n v e r e n i g i n g s b e u r s o f 
als u a a n d a c h t wil v r a g e n 
v o o r u w e i g e n w e b s i t e , 
p l a a t s d a n e e n k l e i n e a n 

n o n c e . De ee r s t e dr ie r e 

ge ls k o s t e n u m a a r 5 e u r o 
en e lke v o l g e n d e r ege l 
2 ,50 e u r o . 
H e t f o r m u l i e r h i e r o n d e r 
m a a k t h e t o p g e v e n van 
een k le ine a n n o n c e hee l 
g e m a k k e l i j k . Vul d e b o n 

(o f e e n f o t o k o p i e d a a r 

van) vo l l ed ig in , ze t u w 
h a n d t e k e n i n g e n z e n d 
h e t f o r m u l i e r a a n h e t vol

g e n d e a d r e s : 
Brouwer Media 
P o s t b u s 2 7 0 
3 8 3 0 A G Leusden 

min 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kos t 5 
euro; v o o r e lke r ege l 
meer betaalt u 
€ 2 ,50 . Vermelding 
van naam e n a d r e s 
(o f naam e n tele

f o o n n u m m e r ) in de 
advertentie is ver

plicht. Plaats ing o n 

der n u m m e r kos t 4 
eoro extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de g e 

w e n s t e rubriek aan: 

Q A A N G E B O D E N 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 

€7,50 
€ 1 0 

€12 ,50 

€ 1 5 

€17 ,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie een uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PChPIaats: (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'. 



^93Uf01 SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Kerstoogst 
Met carnaval vlak voor 
ons ligt Kerstmis alweer 
lang achter ons. Dat is 
echter nog geen reden 
voor verzamelaars om 
niet na te willen gaan wat 
de afgelopen december
maand ons  als het om 
de kerst gaat  heeft op
geleverd. Het Oostenrijk
se bondsblad Die Brief
marke (december) brengt 
een dubbele pagina in 
kleur met afbeeldingen 
van kerstzegels uit vele 
landen, waaronder ook 
naties met een beschei
den christelijk volksdeel, 
zoals Dahomey en Mali. 

« ■ » « 16.11.2002 « 4 » 

Wiener Oirlstklndlmarkt 
Speciale kerststempcls... uituoeriä 
belicKt m de Deutsche Briefmar
kenZeitun^... 

De Deutsche Briefmar
kenZeitung concen
treert zich in de num
mers 23 en 24 op de spe
ciale kerststempels; dat 
zijn er in Duitsland alleen 
al meer dan twintig, plus 
een paar die reclame ma
ken voor kerstmarkten. 
Er is ook een pagina met 
afbeeldingen en beschrij
vingen van stempels van 
andere landen. De con
current Briefmarken
Spiegel toont er zelfs nog 
meer. 

Vals, valser, Fouré 
Veel aandacht in diverse 
bladen voor vervalsingen 
en vervalsers. Zo brengt 
de Deutsche Briefmar
kenZeitung nr. 24 een 
groot artikel over cie 
Fransman Georges 
Fouré, die een eeuw gele
den overleed en die voor
al berucht werd door zijn 
valse poststukken en 
stempels. De vroegere 
Duitse staten waren zijn 
specialiteit. Ook de Brief
markenSpiegel van no
vember besteedde al aan
dacht aan Fouré. Het 
laatstgenoemde blad 
waarschuwt in het janu
arinummer 2003 voor 

moderne vervalsingen, 
nu de geldigheid van veel 
Duitse zegels afloopt. Al
leen al in de periode 
19772000 zijn er zeven
entwintig verschillende 
vervalsingen ten nadele 
van de posterijen geregis
treerd. En het is bekend 
dat een grote partij voor
bedrukt papier voor auto
maatzegels is gestolen en 
vervolgens is gebruikt 
om er stroken, voorzien 
van automaatteksten en 
waardeaanduidingen, 
mee te fabriceren. 

Geldjacht 
Postzegels die zijn uitge
geven door nieuwe lan
den kunnen wel eens 
problemen opleveren. 
Zowel het Duitse bonds
blad Philatelie als het 
postzegelblad Briefmar
kenSpiegel zet grote 
vraagtekens bij twee ze
gels van OostTimor: een 
met een afbeelding van 
de kaart van het land en 
een met het portret van 
president Gusmao. Ge
zien hun oplage  hon
derdduizend stuks  zul
len ze zeker niet in de 
jonge republiek door de 
posterijen zijn verkocht, 
maar door handelsonder
nemingen die er geld aan 
willen verdienen. 

Mariniers in Saarland 
Het International Bulle
tin for Netherlands Phi
lately is het niet eens met 
de aanduidingen van 
kleuren zoals die in de re
cente NVPHcatalogus 
worden gebruikt. Het 
gaat dan met name om de 
kleuromschrijvingen bij 
een aantal emissies van 
de vroegere overzeese 
Rijksdelen. Het blad laat 
de kleurverschillen ook 
in kleur zien. 

Nederlandse militair m het Saar
gebied....interessant artikel uan 
dr. A. LOUIS, . 

Een bijzonder interes
sante studie handelt over 
de Nederlandse deelna

me aan de internationale 
troepenmacht die onder 
de vlag van de Volken
bond in de winter van 
1934 op 1935 de orde be
waarde tijdens de volks
raadpleging in het Saar
gebied. Voor het bewuste 
detachement van het 
Korps Mariniers moesten 
ook postale voorzienin
gen worden getroffen; de 
auteur van het artikel, dr. 
A. Louis, heeft daarover 
veel bijzonderheden we
ten te vergaren. De met 
de troepen meegezonden 
vlootpredikant moest 
niet alleen voor het heil 
van de mannen zorgen, 
maar kreeg ook de veld
post onder zijn hoede. 
De verzending van post 
tussen militairen in het 
Saargebied kon portvrij 
verlopen. Post van en 
naar Nederland kon te
gen binnenlands tarief 
worden verstuurd, maar 
postzegels kreeg de do
minee niet mee  daar 
moesten de Jannen zelf 
voor zorgen. En als ze 
geen zegels hadden dan 
konden ze hun brieven 
via de Saarlandse post te
gen het daar geldende 
buitenlandtarief verzen
den. 

Mariniers: ...tnomfantelijke te
rugkeer in Nederland... 

De mariniers dienden 
van 22 december 1934 tot 
28 februari 1935 in het 
Saarland. De schrijver 
van deze tekst kan zich 
nog levendig hun terug
keer op het DPstation te 
Rotterdam herinneren. 
Met tamboers en pijpers 
trokken ze, luid toege
juicht door de trotse Rot
terdammers, door de 
stad naar hun kazerne. 
Ook in filatelistische zin 
is hun optreden nu ge
boekstaafd. 

Nieuws van overzee 
Over het deel van Surina
me datJodcnsauanne heet 
brengt het Engelse blad 
The Netherlands Philate
list (november 2002) een 
aardig artikel. 

Surinaamse zegel, geujijd aan het 
Jodcnsauanncgebied. 

Tweemaal heeft de Suri
naamse PTT een zegel 
met een kaart van dit ge
bied uitgegeven; Alan 
Barlett verstrekt histori
sche achtergronden bij 
deze zegels. 

NieuwGuinea is een 
beetje uit het nieuws ver
dwenen, maar een artikel 
in het Franse postzegel
blad Echo de la Timbro
logie van november jl. 
haalt aan de hand van de 
beroemde UNTEAop
drukken van Nederlands 
NieuwGuinea de ge
schiedenis van het over
gangsbewind nog eens 
op. 
Voorbeelden van interes
sante brieven uit dit voor

malige Rijksdeel  het 
laatste in OostAzië 
waarover Nederland de 
scepter zwaaide  ver
luchten het geheel. 

Niet zo geheimzinnig 
Ook betrouwbare en 
goed geïnformeerde re
dacties van postzegelbla
den kunnen niet alles we
ten. In de Deutsche Brief
markenZeitung troffen 
we een artikel aan over 
geheimzinnige rode let
tertjes die werden aange
troffen op brieven uit 
1956 die van de Duitse 
Democratische Repu
bliek naar Nederland 
werden gezonden. Pas 
vorig jaar vond een lid 
van het Duitse Poststcm
pdgüde de oplossing: die 
lettertjes waren niet door 
de OostDuitse censuur 
aangebracht en nog min
der door de staatsveilig
heidsdienst (zoals men 
destijds wel veronderstel
de), maar door de Trans
ormasorteermachines 
die in Nederland sinds 
het begin van de jaren '30 
in gebruik zijn. In het 
boek Postkroniek uan de 
stad Rotterdam uit 1990 
heeft mevrouw M.J. Vrij
aldenhove daar al eens 
een uitvoerige beschrij
ving van gegeven. Inmid
dels zijn de bewuste ma
chines door geheel nieu
we sorteersystemen ver
vangen. 

Probeer eens iets anders 
De vergrijzing van de fila
telie heeft niet alleen be
trekking op leeftijden; 
veel trouwe verzamelaars 

Nederlands NieuuiGuinca: voormalig Rijksdeel beleefde bijno een holue 
eeuu) geleden roerige tijden. 



J^ /\J^\J\.!~''J SJ'l J J •'■ behoort is zonder twijfel 
Brepostvan de Postzegel
vereniging Breda. Ook 
het eerste nummer van de 
jaargang 2003 bevat weer 
tal van interessante bij
dragen. 

MmiMtiiiaiMiiiii 
Klem maar dapper postzcaelland: San Manno. 

raken uitgekeken op de 
gebieden die zij van 
oudsher verzamelden. De 
filatelistische pers pro
beert daar op in te haken 
door landenprofielen te 
publiceren die de belang
stelling moeten opwek
ken van diegenen die 
'aan iets anders' toe zijn. 
De BriefmarkenSpiegel 
van november 2002 
neemt bijvoorbeeld San 
Marino onder de loep 
met als aanleiding het 
feit dat het land van de 
heilige zeeman 125 jaar 
geleden zijn eerste post
zegels uitgaf 

Ook vraagt het blad de 
aandacht voor het verza
melland Egypte, dat in 
1866  toen nog onder 
Turks bestuur  zijn eer
stelingen liet verschij
nen. Vijftien jaar later na
men de Engelsen het heft 
in Egypte in handen en 
ook zij lieten hun filate
listische sporen na. 

""^/kÊÊMUÊMuuam 

Egypte:. machtsiDisselingen lie
ten jilatclistische sporen na .. 

Het moderne Egypte 
heeft nadien nog enkele 
staatkundige veranderin
gen doorgemaakt, maar 
de naam van het land is 
na een periode waarin het 
United Arabic Republic was 
weer als vanouds Egypte. 

HANS GABRIELS 

Opfriscursus 
Hoe heetten de zoons en 
dochters van de Griekse 
oppergod Zeus en zijn 
vrouw Hera ook al weer? 
Een artikel in Oosterhou
ter Post van de Ooster
houtse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
(nummer 10, december 
jl.) frist ons geheugen op 
dat punt op. 

oawiâ oWEa?, <msr 

! 
OosterhüUtse Vereniging ï 

van ^ 
Poitzegelverzamelaars 

De bijdrage. De Griekse 
mytholo^ie op postzegels, is 
geschreven door J.M.J. 
Engeringh. De auteur 
stelt de diverse goddelij
ke en halfgoddelijke we
zens niet alleen met tekst 
aan de lezer voor, maar 

toont ook een aantal ze
gels met afbeeldingen 
van mythologische figu

In de diepte 
De eerste aflevering van 
een gedegen en uitvoerig 
artikel over de rechten 
van de mens is te vinden 
in het winternummer van 
Grenzenloos, het blad 
van de vereniging voor 
Verenigde Naties en Ver
enigd Europa Filatelie. 

W " ©(MDganiaxDs 

We noemen hier de arti
kelen Johan Maunts (de 
Braziliaan) (over de gelijk
namige gouverneur van 
Nieuw Holland), Euen uer
der kijken (waarin het be
kende machinestempel 't 
Sal Waerachtig welgaan ter 
sprake komt) en een afle
vering van Het esta/ette
stokje, een rubriek waarin 
leden van de vereniging 
bij toerbeurt iets over 
zichzelf, over hun verza
melgebied(en) of over 
beide vertellen. 

Vrolijk en triest 
Je komt ze in vrijwel elk 
verenigingsblad tegen: 
de verslagen van be
stuursvergaderingen. 
Meestal zijn ze nogal 
droog, al zijn er uitzon
deringen. Zo doet de no
tulistvan de NVPV afde
ling Alkmaar vrijwel al
tijd zijn best om zijn ver
slagen, die in het blad De 
Kaaspost te vinden zijn, 
een humoristisch toontje 
te geven; ze worden er 
bijzonder leesbaar door. 

In dit eerste deel komen 
'scheidingen in de ge
meenschap' in de periode 
tussen 1300 en 1800 aan 
bod. Niet iedereen zal 
zich aangesproken voe
len door het artikel, dat 
nogal 'diep gaat', maar 
wie een collectie op het 
desbetreffende thema be
zit zal er van smullen. 

Brepost kijkt verder 
Tot de beste verenigings
bladen die Nederland rijk 

eruit gesneden.' Vereni
gingsvandalisme  we 
wisten niet dat het be
stond. 

Verroest! 
Zelfs gevorderde filatelis
ten zijn niet altijd op de 
hoogte van de vereiste 
basistechnieken (hoe 
hanteer je een pincet, hoe 
weekje zegels af, hoe 
werkt een tandingme
ter?). 

Perfinpost 63 

Daarom is het goed dat in 
Perfinpost (Perfln Club 
Nederland, december 
2002) duidelijk wordt ge
maakt hoe je 'roest' kunt 
verwijderen of liever nog 
vermijden. 

Waar liggen ze? 
Het is opmerkelijk hoe
veel filatelisten weten van 
de meest obscure landen 
en landjes: vlag, wapen, 
muntsoort, staatshoofd 
de verzamelaar van post
zegels IS vaak een ideale 
quizdeelnemer. Maar 
waar al die naties op de 
kaart te vinden zijn, dat is 
vaak wat moeilijker. Le
zers van De Stokvispost 
(NVPV Deventer, decem
ber 2002) weten in ieder 
geval waar de Marshall 
Eilanden liggen. 

In het decembernummer 
van het blad bevat het 
verslag echter een triest 
feit: 'Een nieuwe Yvert 
kwam terug: met een 
scheermesje waren de 
bladen GrootBrittannie 

Dat dan dankzij een arti
kel van Jan Toet, een bij
drage waarin tal van we
tenswaardigheden over 
ditverzamelgebied op 
een rijtje worden gezet. 



Bomvol bulletin 
Leden van de Studiegroep 
Britannia zijn de laatsten 
die mogen klagen over 
een tekort schietend ver
enigingsblad. Britannia 
News is doorgaans tot de 
nok gevuld met informa
tie; alleen al de omvang
rijke veilinglijsten (twee 
per nummer!) boezemen 
ontzag in. 
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Maar ook los daarvan valt 
er veel te genieten. Bij
zonder informatiefis de 
rubriek In de Grootte Wat-
reld, in feite een soort 
journaal waarin gerang
schikt naar datum een 
aantal feiten en feitjes uit 
de pers worden gepre
senteerd - althans, voor 
zover ze betrekking heb
ben op het desbetreffen
de verzamelgebied. Ook 
in het decembernummer 
2002 ontbreekt de ru

briek niet: maar liefst 
twee pagina's blijkt sa
mensteller Paul Gimberg 
te kunnen vullen met de 
oogst van zijn leeshon-
ger. 

De tijd gaat snel... 
Tijdens Amphilex 2002 
stonden Paul Portheine 
en Walter de Rooij in de 
stand van het maandblad 
'Filatelie'. Vijfentwintig 
jaar eerder, tijdens Amphi
lex 1977, bemanden ze 
ook een stand, toen voor 
de vereniging Postau-
maat. Zowel in 2002 als in 
1977 werd hun activiteit 
fotografisch vastgelegd. 

Het is heel leuk om in het 
Postaumaatblad Bulletin 
van november 2002 die 
foto's onder elkaar te 
zien. 'Het verschil in tijd 
is de beide heren nauwe
lijks aan te zien,' schrijft 
de redactie erbij... 

Fier 
Een uitvoerige recensie 
van de nieuwe Ojpcièle Bel
gische Postze^elcatalo^us is 
de 'opener' van het Belgi
sche blad De Postzegel. 
'Een naslagwerk om fier 
op te zijn,' constateert de 
redactie. 

Verder in het blad een In 
memoriam, gewijd aan 
de op 8 november jl. 
overleden filatelist en au
teur Raul Vanderstockt, die 
wij vooral kennen van het 
interessante Gentse ver
enigingsblad De Gazette 
van de Filatelie. 

Digitale jacht 
Het Internet is een mo
dern hulpmiddel waar
aan ook filatelisten veel 
plezier kunnen beleven. 
Dit wordt duidelijk uit de 
bijdrage Internet levert soms 
leuke verrassingen op in De 
Aero-Philatelistvan de
cember jl. 

IVIaarten Langelaar be
schrijft erin hoe hij 'elek
tronisch' de hand wist te 
leggen op twee 'verwante 
enveloppen', die hij al 
surfend -en dat ander
halfjaar na elkaar - wist 
te verwerven. 

In de prijzen 
De moeder van Maria, de 
Heilige Anna, is de 
hoofdrolspeelster in een 
bijdrage die Anneke(!) 
Meeuwenoord voor Ga
briel, het blad van de ge
lijknamige filatelisten

vereniging, schreef. 
Aanleiding was het feit 
dat de schrijfster met 
haar Heilige-Annacollec-
tie in Helmond in de prij
zen viel. We danken er 
een uitgebreid en interes
sant artikel aan, dat te 
vinden is in het decem
bernummer van het ge
noemde tijdschrift. 

Kindernamen 
Het resultaat van een 
prachtig staaltje research 
treffen we aan in Bulletin 
van de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie. De bijdrage 
heet Met naam bekende le
vende kinderen op een postze
gel en dat is een vlag die 
de lading perfect dekt. 
Van de Kinderzegels van 

Vereniging voor 
Kinderpostzegels en Maximafilie 

„_J 

1924 af tot en met de par
tijenpostzegel van 2001 
wordt onthuld welke kin
deren herkenbaar zijn af
gebeeld. Het artikel 
weerspreekt in ieder ge
val de veelgehoorde be
wering dat op Nederland
se zegels nooit levende 
personen van niet-ko-
ninklijke bloede worden 
geportretteerd. 
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NEDERLAND EN HET WATER 
DOOR DE JAREN HEEN 

Zegels brengen hechte relatie in beeld 
DOOR NOORTJE K R I K H A A R , H U I Z E N 

Hoewel Nederland al eeuwen lang een soms 
heftige strijd tegen het water voert, profiteert 
ons land ook van zijn ligging aan zee en aan 
de grote rivieren. , 
Legendarisch is de Gouden Eeuw, waarin de 
heerschappij over wateren en koloniën het 
land de nodige revenuen opleverde. Soms 
gaat het echter mis. Maar ook dan laat Ne
derland het hoofd niet hangen. Zo werden na 
de watersnoodramp van 1953 de Deltawer

ken - waarvoor de plannen overigens al klaar 
lagen - met veel daadkracht uitgevoerd. Het 
is dit jaar vijftig jaar geleden dat de Waters
noodramp ons land trof; mede daarom stelde 
TPC-Post daarom een bijzonder postzegel-
velletje samen: 'Nederland en het water', 
waarop foto's staan van vele opvallende ge
beurtenissen die te maken hebben met Ne
derland en zijn relatie met het water in de 
laatste anderhalve eeuw. 

MEER INFORMATIE IN 
SPECIAAL DAVO-BOEKJE 
De zegels in het velletje van tien dat 
sinds I februari te koop is brengen 
opvallende gebeurtenissen in beeld 
die onder één thema kunnen worden 
gerangschikt: 'Nederland en zijn 
relatie met het water'. In een boekje 
van Uitgeverij Davo uit Deventer, dat 
voor €22.50 in de postzegelhandel 
te koop is, worden de tien zegels veel 
uitvoeriger belicht dan in 'Filatelie' 
mogelijk is. 
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Noorderzeehoofd Ij muiden 
Pieter Oosterhuis 1869 
Gemeentearchief Amsterdam 
Op 8 maart 1865 begon men met de 
aanleg van het Noordzeekanaal, dat 
het bochtige Noordhollandsch Ka
naal van Amsterdam naar Den Hel
der moest vervangen. De kortere 
vaarweg moest ook het toenemend 
aantal stoomschepen kunnen ver
werken. Pieter Oosterhuis ( i8i6-
1885) fotografeerde de bouw van de 
havenhoofden voor de aanleg van 
het kanaal, dat op 1 november 1876 
door koning Willem III werd geo
pend. Het graven door 'Holland op 
zijn smalst' ging niet zonder slag of 
stoot. Vooralde stormen van de win
ter van 1871-1872 waren funest voor 
de bouwwerken. De zegel toont hoe 
het herstel van het Noorderzeehoofd 
na een hevige storm. Het kanaal eis
te een hoge tol: de Amsterdamsche 
Kanaal Maatschappij was financieel 
gedwongen de voltooide vaarweg 
aan de staat over te dragen. 

Afsluiting Wieringermeer 
K. Maaskant 1929 
Rijksarchief voor Flevoland/Rijp 
De Wieringermeer was de eerste pol
der die in het Zuiderzeeproject werd 
drooggelegd. Op 21 augustus 1930 
was het water vijf meter beneden het 
Normaal Amsterdams Peil (NAP) en 
lag de polder oflRcieel 'droog'. Om
dat Nederland nog maar weinig erva
ring had met het verbouwen op de 
bodem van de zee, waren de eerste 
bewoners echte pioniers. "Hier werd 
een toekomst geboren, bouwrt 
voort," staat op het gedenkteken 'De 
Maaier'. Dit vier en een halve meter 
meter hoge beeld stak nog maar net 
boven water uit, nadat de Duitse be
zetter op 17 april 1945 de dijken had 
doorgestoken. Het opschrift van 'De 
Maaier' indachtig, werd na de bevrij
ding hard gewerkt aan het herstel. 
Op 11 december! 945 viel de Wierin
germeer voor de tweede keer droog. 
K. Maaskant maakte de foto van de 
afsluiting van de Wieringermeer. 

Schutsluis Hansweert 
Pieter Oosterhuis 1865 
Zeeuws Archief/KZGW 
Het bijna negen kilometer lange Ka
naal door Zuid-Beveland wordt in het 
noorden afgesloten door de sluizen 
bij Wemeldinge en in het zuiden 
door die van Hansweert. Fotograaf 
Pieter Oosterhuis (1816-1885) legde 
maandelijks de voortgang van het 
werk aan deze sluizen vast. De bouw 
ervan werd in 1862 aanbesteed voor 
het toen kolossale bedrag van 
1.071.800 gulden. Het karakter van 
het dorpje Hansweert ('Answert') 
veranderde door de aanleg van het 
kanaal volkomen. Door de toeloop 
van de vele schippers die in de slui
zen moesten wachten, kwamen er 
nieuwe winkels en ook de kroegen 
namen fors in aantal toe. Het ooit zo 
rustige Answert op het 'stijve' eiland 
Zuid-Beveland werd zelfs geksche
rend 'Wild West' genoemd. Op de 
zegel staat de schutssluis van Hans
weert, gezien vanuit het zuidwesten. 

r.;::r^:r;jr^'=s.rj:,^In Ouderkerk werte men heldhattije 
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Afeluitdijk 
Cas Oorthuys, z.j. 
Nederlands Fotoarchief 
Op 28 mei 1932 werd het laatste stuk 
keileem in het sluitgat van de Afsluit
dijk neergelaten. De brakke Zuider
zee werd een meer met zoet water. 
De vissersdorpjes verloren hun ne
ring. De aanleg van de dijk was, ze
ker voor die tijd, een staaltje van 
technisch vernuft. Voor dit karwei 
was zwaarder materiaal dan het tot 
dan gebruikelijke zand nodig. De 
ontdekking van keileem maakte de 
bouw mogelijk. Na veel tegenslag 
werd na precies elf jaar, 232 dagen en 
57 minuten de Afsluitdijk gesloten. 
Maar ook toen was de klus nog niet 
geklaard. De dijk moest nog worden 
opgehoogd en was pas eind 1932 
over de volle lengte op hoogte (7,50 
tot 7,80 meter hoog boven Normaal 
Amsterdams Peil). Cas Oorthuys 
(1908-1975), onder andere ontwerper 
van de bevrijdingszegel 1945-1975, 
maakte de foto op de zegel. 



Dijkdoorbraak Willemstad 
Aerocamera 1953 
De 'storm tussen west en noord
west' werd in de waarschuwingen 
van het Koninklijk Nederlands Mete
orologisch Instituut (KNMI) al gauw 
'gevaarlijk hoogwater'. Het ANP 
meldde in de vroege ochtend van i 
februari 1953 dat in verschillende 
plaatsen de noodtoestand was afge
kondigd. Ook Willemstad liep onder. 
Andere burgemeesters sloegen de 
waarschuwingen in de wind, maar de 
burgemeester van Willemstad belde 
de Commissaris van de Koningin uit 
zijn bed. Die antwoordde, na raad
pleging van zijn staf, dat het 'wel 
mee zou vallen'. Dat viel tegen: de 
combinatie van windrichting en 
springtij bleek funest te zijn. Het tij 
was letterlijk niet te keren. Uit het ar
chiefvan Aerocamera bv in Rotter
dam komt de opname die op de ze
gel terechtkwam: de dijkdoorbraak 
bij Willemstad. 

Dijkherstel Stavenisse 
Eva Besnyö 1953 
Maria Austria instituut 
De inwoners van het dorp Stavenisse 
op het eiland Tholen hadden alle ver
trouwen in 'hun' stevige zeedijk, de 
Scheldsedijk. Omdat de zwakkere 
dijken het ook leken te redden, gin
gen velen in de nacht van 30 januari 
op 1 februari 1953 weer rustig naar 
bed. Om drie uur 's nachts werden 
ze ruw wakker geschud: de zeedijk 
had het begeven en het water stortte 
zich op de Kerkstraat, waar de huizen 
vrijwel volledig werden verwoest; 153 
dorpsbewoners verdronken. Men 
bleef niet bij de pakken neerzitten. 
Bijna duizend arbeiders hadden 
400.000 kleizakken nodig om de ga
ten in de dijk in vier weken tijd te 
dichten. Dankzij de lage waterstand 
tijdens het dichten van de dijk stond 
de Stavenissepolder vrijwel meteen 
droog. Eva Besnyö maakte de foto 
van het herstel van de dijk. 

Sluiting Zandkreek 
Carel Blazer i960 
Maria Austria instituut 
Drie weken na de Watersnoodramp 
werd de Deltacommissie geïnstal
leerd. Onderdeel van de plannen wa
ren dammen in de Zandkreek, de 
Krammer, de Grevelingen en het Vol
kerak; dit om de kwaliteit van het 
zoete en zoute water beter te beheer
sen. Op 1 oktober 1961 werd de dam 
over de Zandkreek geopend; Noord-
Beveland was met langer een eiland. 
Door de afdamming van de Zand
kreek en het Veerse Gat ontstond het 
Veerse Meer, een brakwatermeer, 
vooral in trek bij zwemmers, vissers, 
surfers en zeilers. Het Veerse Meer 
moest eigenlijk een zoetwatermeer 
worden, maar de doorlaatbare 
stormvloedkering in de Oosterschel-
de gooide roet in het eten. Water is 
een veelvoorkomend thema in het 
werk van Carel Blazer (1911-1980), 
die de foto van de sluiting van de 
Zandkreek op de zegel maakte. 

Oosterscheldekering 
Flying camera/Karel Tomeï 1995 
Ooit zou de Oosterschelde worden 
afgesloten, maar zover is het nooit 
gekomen. Om het ecologisch waar
devolle Oosterscheldegeoied te red
den, besloot de regering in 1979 tot 
de bouwvan een stormvloedkering 
met beweegbare schuiven. De Oos
terschelde bleef daardoor een zee
arm met zout water en getijde-
verschil. Het was een kostbare oplos
sing die meer dan acht miljard gul
den kostte. De stormvloedkering be
staat uit een aantal pijlers, waartus
sen grote stalen schuiven zijn aange
bracht die zonodig kunnen zakken. 
Onder normale omstandigheden 
staan de schuiven open en kunnen 
de getijden hun werk doen. Bij storm 
en gevaarlijk hoog water gaan de 
schuiven dicht. Karel Tomeï maakte 
de opname van de stroming bij de 
Oosterscheldekering uit een helicop
ter in augustus 1995 op een tijdstip 
dat de stroming goed te zien was. 

Sluiting Grevelingen 
Aart Klein 1964 
Nederlands fotoarchief 
De Grevelingen vormde vroeger met 
andere zeearmen de uitmonding van 
de Rijn, Maas en Waal in de Noord
zee. In het kader van het Deltaplan 
werd in 1965 eerst de Grevelingen-
dam aangelegd. Aan de westzijde 
werd de Grevelingen in 1971 van de 
Noordzee afgesloten door de Brou-
wersdam; zo werd de verbinding met 
de zee verbroken. De gevolgen voor 
de natuur waren nadelig, waarop 
men trachtte te redden wat er te red
den viel. Een sluis in de Brouwers-
dam met twee doorlaatkokers zorgde 
er vanaf 1978 voordat het zoutgehal
te van het water op het juiste peil kon 
worden gehouden. Tussen Zuid-Hol
land en Zeeland ligt nu het grootste 
zoutwatermeer van Noordwest Euro
pa. Aart Klein (1909) maakte in 1964, 
ongeveer één jaar voor de voltooiing 
van de Grevelingendam, de foto die 
op de zegel is gebruikt. 

Ho<^[water Roermond 
Flying camera/Karel Tomeï 1993 
Aan het einde van 1993 trad de rivier 
de Maas ver buiten zijn oevers. De 
bewoners van de drijvende vakantie
villa's van Olderhuuske op de Maas 
bij Roermond behoefden hun huizen 
echter niet te ontvluchten. De huizen 
'dobberen' aan grote meerpalen; ze 
vormen een van de vele voorbeelden 
van het Nederlandse 'bouwen op het 
water'. De holle betonnen bakken 
waarop de huizen staan, gaan met 
de stand van de rivier mee omhoog 
of omlaag. Bij laagwater ligt de wo
ning in een U-vormige haven in de 
tuin, bij hoogwater stroomt die tuin 
onderwateren gaat het huis drijven. 
De fotograaf Karel Tomeï (1941) 
maakte op 23 december 1993 de op
name van de drijvende villa's die nu I 
op een van de zegels uit het blokje ' 
'Nederland en het Water' te vinden 
is. Het rivier de Maas had op dat mo
ment de hoogste stand sinds men
senheugenis bereikt. 
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JURYLID WORDEN NA EEN SIMPEL 
CURSUSJE BIJ DE BOND - KAN DAT? 

In het nummer van no
vember 2002 van 'Filate
lie' is op de bladzijden 
850 en 851 een interview 
te vinden met prof. dr. 
Gert Holstege. Het gaat 
in die bijdrage vooral 
over het monnikenwerk 
dat Holstege samen met 
Jan Vellekoop verricht 
aan het Handboek Post-
waarden Nederland. Dit 
verdient terecht bewon
dering en lof. 
Een onderdeel in dit in
terview, namelijk de con
statering dat de drukbe
zochte kaderhal tijdens 
Amphilex 2002 een ver
heugende zaak was, 
maar ook een kritische 
kanttekening vereist, 
trok mijn bijzondere 
aandacht. Ik citeer: 'Het 
is natuurlijk een prima 
zaak dat de mogelijkhe
den om tentoon te stellen 
toegankelijker worden. 
JVlaar wat betreft de jure
ring houd ik mijn hart 
vast. Tegenwoordig kun 
je na een simpel cursusje 
bij de Bond al jurylid 
worden en dat vind ik 
een gevaarlijke ontwik
keling.' 

In de jaren '70 heb ik van 
de heer Holstege een bij
zonder wetenschappelijk 
gefundeerde Bekerlezing 
meegemaakt over de tan
ding iixii van de 35 cent 
Jubileumemissie 1923, 
een voordracht waarmee 
hij terecht de beker won. 
Ook zijn andere publica
ties zijn van een profes
sioneel en doordacht ge
halte. Helaas moet ik nu 
constateren dat dit niet 
het geval is met boven-
aangehaalde opmerking, 
die ik niet anders kan ka
rakteriseren dan als een 
'losse flodder'. 

Hoe wordt iemand jury
lid? 
Om een antwoord te ge
ven op de vraag 'Hoe 
wordt iemand jurylid' ba
seer ik mij op de laatste 
versie van het Juryregle
ment van de Bond van 
september 2000. 

1. Jurylid kan worden hij/zij die 
uoldoet aan de volgende uoor-
uiaarden; 
- beschikt over brede algeme
ne filatelistische kennis; 
- nationaal tenminste 75 pun
ten heeft behaald voor een of 

'OEPOSTGESCHIEDENIS VERDIENT 
MEEt AANDACHT EN WAJUtDERING' 

Filatelie uan november 2002, bladzijden 850 en f 

meer verzamelingen in de 
klasse waarvoor hij/zij jurylid 
wil worden; 
- internationale tentoonstel
lingen heeft bezocht (en de 
tentoongestelde collecties 
heeft bestudeerd, niet de 
stock van de handelaren!); 
- persoonlijkheid bezit; 
- zich goed kan uitdrukken in 
het Nederlands; 
- goede contactuele eigen
schappen heeft, zowel onder
ling met collega-juryleden als 
met inzenders; 
- bereid is filatelistische op
drachten uit te voeren; 
- een door de Bond georgani
seerde jurycursus heeft ge
volgd; 
- als aspirant-jurylid blijk 
heeft gegeven tot het jury
corps te kunnen worden toe
gelaten al dan niet via een 
door de juryadviescomraissie 
(verder aangeduid als JAC) op
gestelde toets; 
- lid is van een bij de Bond 
aangesloten vereniging. 

2. De opleiding bestaat uit: 
- een basiscursus betreffende 
de reglementen gecombi
neerd met proefjureringen; 
- herhalings- en vervolgcur
sussen (verplicht, ook als men 
al officieel jurylid is). 

5. De ontplooiing tot volwaardig 
jurylid verloopt als volgt: 
- aanstelling - na gebleken ge
schiktheid - tot aspirant-jury
lid op voordracht van de JAC 
na het met succes volgen van 
de opleidingscursus; 
- aanstelling - na gebleken ge
schiktheid - tot jurylid voor ca
tegorie 3 en 2 na tenminste 
drie keer als aspirant-jurylid te 
hebben gefungeerd op zulke 
tentoonstellingen; 
- vervolgens aanstelling - na 
gebleken geschiktheid - tot ju
rylid voor categorie i (natio
naal) na tenminste twee keer 
op dit niveau te hebben ge-
fimctioneerd. 

Het zoeken is dus steeds 
naar schapen met zoveel 
mogelijk poten, liefst 
vijf, maar helaas zit er 
een enkele keer ook wel 

eens een kreupel exem
plaar tussen. 
Cruciaal is steeds de zin
snede 'na gebleken ge
schiktheid'. Dit gaat zelfs 
zover dat na gebleken on
geschiktheid - ook na ja
ren - van een jurylid ver
langd kan worden zich 
terug te trekken. Dit is in 
2002 tweemaal gebeurd. 

Commissaris juryzaken 
van de Bond en de JAC 
Verantwoordelijk voor de 
juryleden en de inzet 
daarvan is de commissa
ris juryzaken van de 
Bond. De Bond wordt in 
deze materie onder
steund en van advies 
voorzien door de JAC, be
staande uit genoemde 
commissaris juryzaken 
en ervaren, meestal inter
nationaal gekwalificeer
de juryleden. Elke FIP-
klasse is zoveel mogelijk 
vertegenwoordigd. De 
JAC heeft een aantal jaren 
een sluimerend bestaan 
geleid, maar is rond 2000 
gereactiveerd om orde op 
zaken te stellen. Veel is er 
al gedaan, andere onder
werpen zijn onder behan
deling of wachten nog op 
aanpak. 
De JAC bekijkt jaarlijks 
hoe het jurycorps heeft 
gefunctioneerd; behan
delt klachten van inzen
ders over de jurering, die 
bij de commissaris jury
wezen zijn binnen geko
men; doet voorstellen 
voor promotie of ontslag; 
organiseert en geeft jury
cursussen voor nieuwe en 
bestaande juryleden; ver
werkt nieuwe reglemen
ten en bespreekt nieuwe 
ontwikkelingen en voor
stellen van FIP of FEPA; 

initieert nieuwe voorstel
len voor o.a. reglemente
ring en geeft deze door 
aan de FEPA/FIP (zoals 
het Nederlandse model 
voor de omschrijving en 
jurering van één-kader 
inzendingen waarmee op 
AMPHILEX 2002 proef is 
gedraaid en waarmee ver
der wordt geëxperimen
teerd op de PlP-tentoon-
stelling in Bangkok eind 
2 0 0 3 ) . 

Vanuit de JAC wordt ook 
gekeken of categorie i ju
ryleden geschikt zijn voor 
aanmelding bij FEPA en 
FIP als internationaal ju
rylid. (Vereist hiervoor is 
een bekroning met min
stens 80 punten op een 
FEPA/FIP-tentoonstelling 
voor een collectie in de 
betreffende klasse en mi
nimaal een keer functio
neren als aspirant (ap
prentice) op een FEPA-, 
c.q. FlP-tentoonstelling.) 
De JAC heeft daarnaast 
ook internationale con
tacten, o.a. door deelna
me aan de jaarlijkse ont
moetingen met juryleden 
uit de landen behorende 
tot het multilaterale lan-
denoverleg (Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, 
Liechtenstein en Neder
land). De laatste bijeen
komstwerd in november 
2002 in Oostenrijk ge
houden en ging o.a. over 
het jureren van één-kader 
inzendingen inclusief 
discussie over en evalu
atie van de verschillende 
voorstellen voor een re
glement en over het be
oordelen van moderne fi
latelie inzendingen. 
Los van exposities op 
FIP/FEPA-niveau worden 
Nederlandse juryleden 
geregeld ingezet bij bui
tenlandse tentoonstellin
gen en maken buiten
landse juryleden deel uit 
van de jury op Nederland
se tentoonstellingen. 
Doel van dit alles is het 
op hetzelfde niveau bren
gen van de jurering in de 
verschillende landen 
door met elkaar te wer
ken en ook door het uit
wisselen van ervaringen. 
Deze informatie wordt 
weer teruggekoppeld 
naar de Nederlandse situ
atie. 

Ik hoop hiermee duide
lijk gemaakt te hebben 
dat jurylid worden geen 
kwestie is van op een 
achternamiddag een sim-
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pel cursusje volgen bij de 
Bond, maar dat er alles 
aan gedaan wordt om ons 
jurycorps zo goed moge
lijk op te lelden en op peil 
te houden Jurylid voor 
tentoonstellingen in ca
tegorie 3 en 2 ben je zo 
pas na ongeveer twee a 
driejaar Voor de andere 
categorieën duurt het 
nog enkele jaren langer 
Wij - juryleden en JAC -
zijn ons er bovendien van 
bewust dat het ook tot 
onze taak behoort de in
zenders op tentoonstel
lingen zo goed mogelijk 
van advies te dienen De 
bereidheid van de inzen
ders hun kennis en ex

pertise met ons te delen 
kan daarbij een goede 
hulp zijn WIJ zijn im
mers allemaal verslin
gerd aan dezelfde hobby 
en WIJ zijn allemaal ama
teurs die zo professioneel 
mogelijk proberen op te 
treden Zonder elkaar 
hebben we op het gebied 
van competitieve ten
toonstellingen met eens 
een grond van bestaan' 

Erkenning van de 
postgeschiedenis 
Tenslotte nog een op
merking aangaande het 
in dit interview naar vo
ren gebrachte over de 
postgeschiedenis Meer 

aandacht en waardering 
hiervoor kan nooit 
kwaad, maar ik kan de 
heer Holstege geruststel
len betreffende zijn voor
genomen kruistocht voor 
de erkenning van de 
postgeschiedenis Dit 
heeft onze helaas te 
vroeg overleden pionier 
op dit gebied D W de 
Haan al een dertigtal ja
ren geleden met veel suc
ces bereikt met zijn plei
dooi en zijn met aflaten
de Ijver voor de instelling 
van een aparte FlP-klasse 
voor postgeschiedenis 
Dank zij zijn idee van een 
op wetenschappelijke ba
sis beoefende studie van 

verdragen, voorschriften 
en ander oorspronkelijk 
archiefmateriaal heeft 
deze klasse, zeker kwali
tatief maar ook kwantita
tief, een enorme ontwik
keling doorgemaakt en is 
op de meeste internatio
nale tentoonstellingen 
van de laatste jaren uitge
groeid tot meestal de 
grootste qua aantal in
zendingen/kaders Het 
kwalitatieve peil m deze 
klasse is zowel in de 
breedte als in de speciali
satie flink gestegen en 
neemt nog steeds toe 
Ik vind persoonlijk dat er 
een grotere inspanning 
geleverd zou moeten 

worden om de verdien
sten van De Haan beter 
tot uitdrukking te bren
gen In Nederland reali
seren WIJ ons nog te wei
nig wat voor een groot fi
latelist - ook internatio
naal gezien - hij eigenlijk 
was en hoe hij het aan
zien van de Nederlandse 
filatelie en in het bijzon
der van de postgeschie
denis internationaal 
heeft bevorderd 
Bert Goofers 
Voorzitter Juryaduiescom-
missie NBFV 
FlP-jurylid en teamleader 
Postgeschiedenis, bureauhd 
van de FlP-commissie uoor 
postgeschiedenis 

INSIGNES E.D. 
19 Speld 2 40 
32 Duif, sleutelhanger 3 50 
33 Duif, speld 3 40 
34 Duif, hanger/ketting 8 50 
35 Bondsstropdas 11 30 

EMISSIE 1852 
(auteurs van Balen-BIanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat III 1885 
5 cent Plaat IV 1885 
5 cent Plaat V (ringb ) 15 85 
5 cent Plaat VI '4 3° 
10 cent Plaat I 1885 
10 cent Plaat Ia Sup 2 18 10 
IQ cent Plaat II 1885 
10 cent Plaat III 1885 
10 cent Plaat IV 18 85 
10 cent Plaat V 1885 
10 cent Plaat VI 1885 
10 cent Plaat VII 1885 
10 cent Plaat VIII 1885 
10 cent Plaat IX 1885 
10 cent Plaat X 1885 
15 cent 27 95 
(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, o 13 mm dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten hoogte x breedte) 
ogia 310 X 275 mm 23 05 
091b 300x270 mm 2305 
091C 250 x270 mm 2305 
0910300x213 mm 2375 
091e 293 X 420 mm* 2375 
* verpakking van 20 stuks 

OUDE NUMMERS 
VAN FILATELIE 
De prijzen per jaargang 
1964-nu (ex porto) 2 25 
1950-1963 (ex porto) 4 50 
Jubileumnummers 1972 en 
1982 (ex porto) 2 75 per stuk 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen voor 1950 kos
ten I 40 per stuk, losse exem
plaren van 1950 tot en met 
1963 I - per stuk en losse 
nummers van 1964 en later 
o 50 per stuk 
Bestellingen uitsluitend tele
fonisch of schriftelijk bij 
L van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard, tel 072-
5711935 U wordt aangeraden 
een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen 

OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN 
VAN DE SERVICE-AFDELING 
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132 

042 
134 

082 

014 
074 

103 
051 

131 

073 
122 

Adema The First Postage Dues - Holland's '3S' 
Markings 1667-1811 (driestuiverstempels, veel 
afbeeldingen in kleur, gebonden uitgave) 
Aitink/Hovenkamp De Noord-Atianüsche 
luchtverbindingen 1939-1946 
Arts Het briefpostwezen te s-Hertogenbosch 
Beek, M L F v d De Poststempelfabriek bij 
's Rijks Munt 1865-1901 (inclusief CD/ROM, 
bewerkt door AP de Goede) 
Benders Postal History Curasao 
Blom Postinrichtingen 1850-1906 
Bondsreeks nr i Stempelrubriek NMP 
(deel 1,1922 -1939) 
Bondsreeks nr 2 Stempelrubriek 'De Philatehst' 
(deel II, 1927-1939) 
Bondsreeks nr 3 Franssen, Postgeschiedenis 
Weert 
Bondsreeks nr 4 Sleeuw, Nederlands-Indie, 
Emissies 1870- 83-'92 (verbeterde uitgave) 
Bondsreeks nr 5 Stemer-Spork, Nederland, 
de portzegel 5 cent type B van 1870 
Bondsreeks nr 6 Heuvel, van den. Binnenlandse 
posttarieven naar afstand, 1-9-1850 toti-i-1871 
Bondsreeks nr 7 Heuvel, van den. Emissie 
Juliana Regina 1969-1986 
Bondsreeks nr 8 Siem, Moderne thematische 
filatelie 
Bondsreeks nr 9 Heuvel, van den - AlfabeOsch 
register op de circulaire aanschrijvingen (enz ) 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870-1895 
Bondsreeks nr 11 Heuvel, van den, Alfabensch 
register op de verzameling van voorschriften 
betreffende de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 
Bondsreeks nr 12 Siem, Moderne thematische 
filatehe deel 2 10 00 
Bondsreeks nr 16 Thissen, H F J, De nooduitgiften 
van de kolonie Curasao in 1918, afb in kleur 14 75 
Braake, ter Korte Kroniek van de geposte brief 9 80 
Bulterman Catalogus Postwaardstukken Indonesia 
Japanese Occupation 1942-1945 en Republik 
Indonesia 1945-1949 (geheel in kleur, 2002) 
Bulterman Nederlands-Indie, langstempels 
1864 1913 der hulpkantoren/bestelhuizen, 
tevens herzien kantorenschema 
'Club Rotterdam' 12 Filatelistische essays 
Costa, Da Binnenlandse en internationale post
tarieven van Nederland 1850-1990 
Dai Nippon Weensedruk 
Dai Nippon Catalogus Republiek Indonesië 
i7-8-'45/27-i2-'49 
Dehe Veertig poststukken over de geschiedenis 
van de post m Waterland en Zaanstreek 
Delbeke Postvanuit de Nederlanden 1813-1853 
Delbeke Nederlandse Scheepspost Nederland-
Oost-Indie 1610-1900 (deel i, inclusief stempel-
catalogus) 52 55 
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25 00 
10 25 

3225 
25 00 
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2755 
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1355 

16 60 

16 60 

5 00 

13 20 

1405 
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1245 
4 5 0 

1355 
1355 

1585 

14 00 
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078 
096 

lOI 
123 
114 
092 
026 
108 
002 
003 
118 
004 

005 
102 
043 

011 
012 
069 
070 
048 
ogo 

126 

100 
098 
099 
020 
068 
III 

129 

021 
076 
030 
093 
121 

087 
058 
018 
047 

094 

119 

125 

Delbeke Nederlandse Scheepspost Nederland-
Oost-Indie 1610-1900 (deel 2, Nederland en het 
Westen) 65 00 
Flier, A van der Basisboek Filatelie 750 
Flier, A van der Filatelie van A tot Z, vernieuwde 
uitgave 2e editie 2002 8 00 
Goede, De Postkantoor in een BiltscheHerbergh 11 30 
Goldhoorn De onbestelbare brief 18 10 
Hager Nederlandseautopostkantoreni939-i9g4 1355 
Hammink Geschiedenis van de Pokomachine 1585 
Horn Postzegelboekjes Handboek 5 65 
Ickenroth RIJkspostm Limburg 1585 
Jeugd, JEN ABC deel i (7e druk 8 60 
Jeugd, JFN ABC deel 2 (2e druk) 14 10 
Jeugd, JEN ABC deel 3 (2e druk) 20 25 
Jeugd, JEN Ongewenste uitgiften en maakwerk 
in de filatehe 6 10 
Jeugd, JFN WoordenlijstF-N + D-N + E-N 7 30 
Kooij, Van de Rotterdamse plaatsnaamcode 13 55 
Korteweg 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 30 20 
Loo, Van de Vervalsingen deel i 14 30 
Loo, Van de Vervalsingen deel 2 14 30 
Maandblad Cumulaüeve index 1922-1950 9 50 
Maandblad Cumulatieve index 1922-1980 20 40 
Maandblad Cumulatieve index 1950-1980 1125 
Petersen, JOE Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 16 60 
Ramkema, H Fiscaalzegels, Japanse bezemng 
Nederlands-Indie 1942-1945 en Gezag 
Republiek Indonesië 1945-1949 3000 
Rijswijk Persbrieven 11 80 
Sandberg Enveloppen 10 65 
Sandberg PTT in bevrijd Zuid-Nederland 17 65 
Spoorwegmuseum Spoor en Post 11 75 
Stapel Spoorwegbriefkaarten 11 80 
Storm van Leeuwen Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indie 66,15 
Studiegroep Velrandbijzonderheden Hand
boek plaat- en etsingnummers, inclusief 
vier toekomstige aanvullingen p o a 
Tandingmeters 0,70 
TSchroots Luchtvaart-en luchtpostencyclopedie 3325 
Vellinga Poststempels van Nederland (herdruk) 18 00 
Verhoeven Catalogus Perfins N O G 21 80 
Vliegende Hollander, De Nieuwe Luchtvaart
catalogus (inclusief europrijshjst) 18 85 
Voorafstempehng Nederland, in twee ringbanden 80 00 
Vries, De Postale Etiketten 845 
Wart, V d Machinestempels (6e dr , totjuh '91) 7,25 
Wart, V d Reclame- en gelegenheids-
stempels Nederland (6e druk) 5 00 
Weeber-Kortekaas en Bakhuizen van den Brink 
Rondom Beatrix 3 45 
Weijer, De De aantekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 20 40 
Wicher & Zabel Niederlande ZifFern-
ausgabe 1876-1894 38,90 

Kijkt u ook eens op de website van de Bond (www.nbfv.nl) bij Service-afdeling; daar wordt bij een aantal titels 
van de hierboven afgedrukte lijst een korte beschrijving van de inhoud gegeven. 

Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusief verzendkosten Bestellingen worden uitgevoerd 
na betaling op Postbanknummer 20159601 n v Service-afdeling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met extra portokosten! 
Verdere inlichtingen L van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard, tel 072-5711935 
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NIEUW IN DE 
BIBLIOTHEEK 

Sinds deze maand assis
teert de heer A. Hulkenberg 
de Bondsbibliotheek bij 
een nieuw project. Door 
de bibliografische gege
vens van boeken op te ne
men in een daartoe ont
wikkelde databank en die 

te voorzien van trefwoor
den wil de bibliotheek de 
bezoekers nog beter van 
dienst zijn. Omdat hij se
cretaris is van de Filate
listenvereniging Duits
land lag het voor de hand 
dat boeken over Duits
land voor de heer Hul
kenberg de eerste uitda
ging vormden. 

/•V.V.V.V.V.V . 

De kennismakingen met 
de bibliotheek en met het 
bibliotheekteam verlie
pen zodanig dat de Bond 
de heer Hulkenberg heeft 
gevraagd officieel deel uit 
te willen gaan maken van 
het team. 
Het Bondsbestuur is blij 
te kunnen melden dat de 
heer Hulkenberg hierop 

positief heeft gereageerd. 
De vacature die door het 
overlijden van de heer 
Van Mansfeld ontstond is 
hiermee weer vervuld. 
De heer Hulkenberg 
(1942) is filatelist in hart 
en nieren en een uitge
sproken liefhebber van 
boeken. Zijn verzamelge-
bied is Danzig, van voor-

filatelie tot aan de ineen
storting m 1945. Hij ex
poseert met (delen van) 
deze verzameling en hij 
publiceert ook geregeld 
in binnen- en buitenland
se tijdschriften. 
Wij wensen de heer 
Hulkenberg veel plezier 
in zijn nieuwe functie. 
Secretaris NBFV 

NiEUUJindcBondsbibliotheekteBaarn de heer A Hulkenberg 

BEKERTOERNOOI 
NBFV IN NIJMEGEN 

Op 23 februari wordt in 
'De Klokketoren', Slote-
maker de Bruïneweg 272 
(hoek Muntweg) in Nij
megen, het Bekertoer
nooi van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen gehouden. 
NomoPost uit Nijmegen 
organiseert het toernooi. 
De volgende personen 
zullen aan het toernooi 
deelnemen: 

Al̂ emenejilatelie 
1. de heer Ŵ . Ahlers uit 
Oldenzaal; voordracht: 
Reconstructie; 
2. de heer F.J. de Bruin 
uit Beuningen; voor
dracht: Noorwegen per 
trein; 

3. de heer V. Coenen uit 
Willemstad; voordracht: 
Montenegro - fleo^rajische 
dujer̂ , Jilatehstische reus; 
4. de heer C.W Post uit 
Oosterhout; voordracht: 
De oorloflszeflels van Zuid-
AJTika; 
5. de heer A.H. Roozen-
daal uit Malden; voor
dracht: Vernietî ings- en 
censuurstempels m gebruik 
tijdens dejapanse bezetting 
van Nederlands-Indie 1942-
1945-

Thematischejiiatelie 
1. de heer J.E Hartog uit 
Eist; voordracht: De na
tuur van de Ooypolder en 
Millm^erujaard; 
2. deheerF.S.J.G. Herm-
se uit Sittard; voordracht: 
Het komt in de bus (onder
titel: 'De vele aspecten 

van het fenoneem brie
venbus'). 
3. de heer W. Hoogen-
doorn uit Leiderdorp; 
voordracht: Leiden, (het) 
hart van de Randstad; 
4. de heer H. Suiveer uit 
Hoogezand; voordracht: 
Het hiero^hefenschnjt; 
5. de heer R. de Vos uit 
Wijchen; voordracht: 
Waar zouden we zijn zonder 
de trein. 

Het toernooi begint om 
10 uur; de sluiting vindt 
plaats om ca. 17 uur (wij
zingen voorbehouden). 
De toegang tot de promo-
tiedag van Noviopost (zie 
ook de Bondspagina's in 
het maandblad Filatelie 
van januari jl.) en de aan
wezige parkeergelegen
heid is gratis. 

1"̂  

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 
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292 
293 
295 
296/97 
298 
299/00 
303 
304 
306 
307/08 
309 
310 
311 
312 
316/17 
318/19 
328 
329 
330/33 
334 
335 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
345/47 
348/51 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
363/71 
372f?S 
377/77A 

r TF 
Nummermo »olgens Yvert et Tellier 

e 
3 25 

55-
150 
4 50 

1950 
70-
80-
80-
52 50 
125 

32 50 
52 50 
16 75 
62 50 
75-

1 8 5 -
2 0 0 -

2 25 
19 25 

1 0 5 -
1 1 0 -

56 50 
192 50 
1 0 5 -

2 75 
15-
25-

5 25 
2 50 

85-
3 25 

70-
17 50 
3 50 
8 50 

50-
8 75 

16 25 
2 50 
3 25 

25-
14 50 
12 75 
2 25 

25-
6 25 
175 
5 50 
6 75 
6 50 
8 -
4 25 

1 4 5 -
2 75 
2 75 

1 3 5 -
2 25 
2 -
1 75 

1150 
10 
12 25 

379 
380/85 
386/87 
388/94 
394 
395 
396 
398 
399 
401 
402 
403 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
426 
427 
428 
429 
430 
436/39 
440/41 
444 
446 
447 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/60 
461 
462/64 
466/69 
470/73 
474/75 
476/93 
497/98 
499/01 
505/25 
526/37 
540 
553/64 
565/66 
Strip 
571A 
572/75 
576/80 
580A 
587/92 
593/98 
602/05 
606/08 
612/17 
620/29 
725/33 
763/64 
765/70 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

e 
16 75 
17 25 
6 75 

55-
35-

9 50 
12 50 
65-

7 25 
3 25 
8 75 
2 50 
7 25 
7 25 
1 75 
7 25 
3 50 
5 75 
5 -

15 75 
7 25 
6 50 
1 75 
6 25 

10-
20-

6 25 
1 75 
2 -

10 75 
3 25 
125 

16 50 
8 75 
8 75 
7 75 

1175 
6 75 
150 
1 50 

32 50 
5 50 
150 
4 50 

15-
1 25 

20-
10-
10 75 
6 75 
2 25 

36 50 
55-

5 75 
6 75 
125 
2 50 
4 75 

14 50 
18 50 
2 75 
4 75 

772/76 
777/78 
792 
795/02 
806/13 
822 
823/26 
833A 
841 
841 A/43 
844/47 
853/58 
859/62 
863 
867/72 
879 
883/87 
888 
891/96 
911/12 
913 
914/15 
916/17 
919 
922 
923 
925 
929 
930/35 
937/38 
939 
940 
945/50 
960/65 
966/67 
969 
970/74 
976/81 
984 
986 
988 
989/94 
995 
998 
1006/07 
1009A/11C 
1012/17 
1018 
1026 
1027/32 
1033 
1035 
1036/42 
1048/49 
1054 
1055/58 
1066/71 
1072/75 
1076/77 
1078/80 
1082/87 
1089/90 

€ 
5 -
2 75 
2 -
8 75 
4 25 
5 50 
2 -
7 75 

25-
8 50 
2 50 

1150 
4 50 
175 

32 50 
175 

1150 
2 25 

23 50 
150 
2 75 
3 25 
4 50 
2 -
125 
3 50 
150 
3 75 

2150 
4 25 
125 
150 

25-
32 50 

8 25 
2 -

15-
3 25 
1 25 
2 25 
3 75 

66 50 
2 -
2 25 

10-
3 25 
5 25 
2 25 
2 75 

55-
2 50 
2 25 
2 75 
5 50 
125 
3 50 

17 50 
9 25 
3 50 
7 75 
6 25 
2 50 

1095/98 
1100/04 
1108/13 
1118/19 
1132/38 
1140/41 
LP 
5/6 
7 
9 
11 
13 
16/19 
21/22 
24/27 
28 
29 
30/33 
34 
35/37 
38/41 
44 
47 
48 
55 
57 
58 
59 
BLOKKEN 
3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
26 

tEFPUNT 
€ 

2 -
2 75 
8 50 

10-
3 75 
4 25 

33 50 
1625 

8 50 
20-
47 50 

6 75 
3 50 

46 50 
3 75 

57 50 
1 4 0 -

3 25 
45-

8 75 
4 -
2 25 
3 25 
175 
2 25 
3 25 
4 75 

2 9 0 -
3 50 
5 50 
4 75 
2 -
7 25 
2 -
2 25 
6 50 
6 75 
6 75 
2 50 
2 50 
3 25 
4 50 

NED NW GUINEA 
COMPL POSTFRIS 
INCL PORT 
EN UNTEA Os
ALLEEN UNTEA 

GOUDEN 
MUNTEN 
NEDERL 
ƒ 
5 - 1912 
1 0 - 1875 
1 0 - 1876 
10-1879 
10 - 1897 
10 - 1911 
10- 1912 
10 - 1913 

lo 50 

€ 
88 50 
70-
70-
70 -
85-
70-
70-
75 

€ 
1 0 - 1917 7 5 -
1 0 - 1925 7 0 -
1 0 - 1926 7 0 -
1 0 - 1927 75 
1 0 - 1933 7 0 -
UNIDAALDER 
Goud 1979 

85 
Dukaat 1974 

55-
Dukaal 1985 

55-
DUKAAT t 
DUBBELE 
DUKAAT IN 
CASSEnE 
1996 1 5 0 -
' / ! Riider 1750 

65-
NED ANTILLEN 
ƒ 1 0 0 - G o u d 
1973 8 0 -
ZUID AFRICA 
Goud 
1 Rand 1964 

60-
1 Pond 1928 

85-
Krugerrand 1982 

3 9 5 -
AMERIKA Goud 
20 Dollar 1904 

4 2 5 -
20 Dollar 1907 

4 1 5 -
FRANKRIJK Goud 
F r i o - 1 8 5 9 

45-
Fr 1 0 - 1 8 6 8 

45-
Fr 2 0 - 1 8 5 4 

82 50 
Fr 2 0 - 1 8 5 6 

82 50 
Fr 2 0 - 1 8 6 3 

82 50 
Fr 2 0 - 1 8 6 5 

82 50 
Fr 2 0 - 1 8 6 9 

82 50 
Fr 2 0 - 1 9 0 6 

82 50 
Fr 2 0 - 1 9 0 9 

82 50 
ZWITSERLAND 
GouO 
Fr 2 0 - 1 9 4 7 

85 

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 1 

S.J.C, den Oudsten 
Tel./Fax 030-2618720 

Giro 2162775 
Bank 62.51.98.573 
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Gratis wereldcatalogus in kleur 
freestampca talogue. com 
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Een project van PostBeeld .com Haarlem 

-Gratis toegankelijk 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. 

J Z ! / . t ^ . x . / \ . 

Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 

WWW.espa-veiling.nl 
Iedere maand een schriftelijke veiling op internet, 
met veel gekeurde pracht- en luxe zegels/series. 

Zie agenda en voorwaarden van de veiling. 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 
(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 

Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: 
Aland, Australië, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens gebruikt), Berlijn, 
D.D.R., Duitsland, Faroer, Frankrijk, Groenland, Israel, Engeland en Kanaal
eilanden, Luxemburg, 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 van 10.00 u. tot 18.00 u. 
vrijdag van 10.00 u. tot 21.00 u. 
zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. 

SUPPLEMENTEN 2 0 0 2 
de onderstaande DAVO supplementen 2002 zijn nu bij uw 
handelaar verkrijgbaar: 

Geïllustreerd Verzamelen Nederland 
Geïllustreerd Verzamelen Nederland Velletjes 
Nederland Basis, Nederland Extra 
Nederland Velletjes, Velletjes Extra 
Nederland Postzegel boekjes. Postzegel boekjes Extra 
Nederland S (combinaties uit boekjes) 
Nederland Provincievelletjes (voor de 12 velletjes) 
Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname 
Postzegelmapjes 2e helft 2002 
indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Bezoek ook onze website: www.davo.nl 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel.' 0570-502700, e-nnail: info@davo.nl 
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'WATER, EEN 
NATUURLIJKERIJKDOM' 

Europazegels 2001: een overzicht per thema 
D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Het thema voor de Europazegels van 2001 was 'water, een 

natuurlijke rijkdom'. De talrijke emissies zullen vooral 

thematische verzamelaars aanspreken. Dat was voor onze 

thematische medewerker D. Veenstra een reden om ze nu 

eens niet per regio, maar naar thema te behandelen. 

Na de gelijkvormigheid van 
2000 konden we in 2001 weer 
genieten van Europazegels met 
één centraal thema Een heel 
actueel - en toch ook eeuwen
oud- thema water De Griekse 
filosoofThales van Milet (ca 

650-560 voor Christus) zei al 
dat water het principe is van all 
dingen uit water komt alles 
voort, tot water keert ook alles 
weer terug Een frankeerstem-
pel met de tekst Water is onze 
wereld vat dat mooi samen 

Alles wat in algemene zin over 
de Europazegels is gezegd bi) 
de behandeling van de editie 
1999 ('Nationale parken') geldt 
nog steeds Zou ik die opmer
kingen hier herhalen dan zou 
dat gelijk staan aan het dragen 
van water naar de zee - om een 
passende beeldspraak te ge
bruiken Wel treft u bij dit het 
artikel het gebruikelijke jaar
overzicht van Europazegels 
aan 

SYMBOLIEK 
Juist bij een thema als dat van 
2001 bestaat de kans dat ont-

SYMBOLIEK 



werpers het vooral zoeken in 
symbolische voorstellingen. Als 
ze dat al te uitbundig doen 
dreigt het gevaar van 'meer van 
hetzelfde'. Maar hoewel een 
flink aantal landen inderdaad de 
voorkeur aan symboliek gaf, zie 
je Juist het tegenovergestelde 
effect. Door een groot verschil 
in benadering is een aantrekke
lijke verscheidenheid ontstaan. 
Dat de waterdruppel daarbij 
niet ontbreekt spreekt haast 
vanzelf Het meest universele 
voorbeeld is de zegel van Frank
rijk, waarin een veelkleurige we
reldbol op een waterdruppel is 
geprojecteerd. Frankrijk ging 
daarmee op herhaling, want op 
de in 1969 uitgegeven zegel 
Charte Européenne de l'eau zijn 
vijf waterdruppels afgebeeld, 
samen met een diamant. In fei
te een prima ontwerp voor het 
thema 'Water, een natuurlijke 
rijkdom'. Polen deed hetzelfde 
als Frankrijk, zij het dat de we
reldbol hier hoofdzakelijk blauw 
is. Op de Oostenrijkse zegel 
groeit een blad uit een water
druppel; eenvoudig, maar wel 
duidelijk. Italië leverde een va
riant hierop door uit een amfora 
water op planten te laten stro

men; op de amfora is een we
reldbol afgebeeld. Roemenië 
paste een splitsing toe van bei
de symbolen: op de voorgrond 
groeit een boompje uit een we
reldbol, terwijl op de achter
grond een waterdruppel is afge
beeld. De globe ontbreekt ook 
niet bij het Vaticaan. Op de ze
gel van 8001. zien we bovenaan 
twee handen waaruit water over 
de wereldbol stroomt en op de 
zegel van 1200 I. vangt een 
hand regenwater op. Op de ze
gel van 80 k. van IJsland zien 
we iets soortgelijks, namelijk 
een met branding gevuld han-
denpaar. Op de zegel van 55 k. 
heelt het haar van een vrouw de 
vorm van een waterval. Honga
rije en San Marino zorgden 
voor verrassende ontwerpen. 
Hongarije beklemtoonde de 
kostbaarheid van water door op 
de zegel van 36 f een schatkist 
met water af te beelden; op de 
zegel van 90 f zien we een met 
water gevulde bonbonnière. 
San Marino deed ook zoiets 
door op de zegel van 800 I. een 
met water gevulde brandkast af 
te beelden en op de zegel van 
1200 I. is een berg te zien waar
in een stromende kraan is 'ge

monteerd', met op de voor
grond een meer met een vis
sersbootje. De zegel van Zwit
serland toont de puurheid van 
water in de vorm van een golf 
van waterdruppels. Het elTect 
dat een druppel in het waterop
pervlak teweeg brengt, is afge
beeld op de zegel van Frans 
Andorra en opTiet blokje van 
Roemenië. Heel apart is de 
voorstelling op de twee zegels 
in samenhang van Kroatië: die 
stelt de weerspiegeling van wa
ter voor. Helemaal bijzonder is 
de zegel van Madeira; door het 
ontbreken van nadere informa
tie weten we niet precies wat 
hier wordt afgebeeld; het Duitse 
blad Michel Rundschau houdt 
het op 'water in de atmosfeer'. 

WATER IN DE NATUUR 
Dat eenvijfde van alle Post-
Europlanden verschijningsvor
men van water in de natuur af
beeldt ligt voor de hand. Toch is 
dit niet het interessantste deel 
van de uitgiften. Het gaat voor
namelijk om stukjes natuur: 
bronnen, meren, rivieren en wa
tervallen. Zouden de zegels niet 
van het woord Europa zijn voor
zien dan zou de relatie met het 

centrale thema nauwelijks dui
delijk zijn. Oost-Europese lan
den voeren in deze groep de bo
ventoon en dat maaTct de her
kenning van de locaties vrij in
gewikkeld; het overzicht op pa
gina 154 kan u hierbij enigszins 
nelpen. 

Bronnen 
Op het blokje van Bosnië-Her-
zegowina KR overheersen de 
bomen. Ook zwemmen er twee 
zwanen in het water. Hetzelfde 
geldt voor de zegel van 1.1 o m. 
Verder zijn bronnen afgebeeld 
op de Europazegels van Liech
tenstein en Slovenië. 

Meren 
Meren treffen we aan op de ze
gel van Albanië (200 L), Ar
menië, Bulgarije (0.22 L., ade
laar boven het meer), Georgië 
(40 t.), Litouwen (1.70 I.), 
Luxemburg (21 f ) en Tsjechië. 
Wat de laatste zegel betreft: die 
toont de totstandkoming van 
een meer; we zien het modderi
ge oppervlak van een meer 
voordat het uitgebaggerd werd. 

Rivieren 
Een aantal landen toont rivieren 

JVÄTER IN DE NATUUR MENS EN WATER 
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op hun Europazegels: Albanië 
(401.), Bosnië-Herzegowina SR 
(2.00 m.), Turk Cyprus, Fin
land, Joegoslavië, Litouwen 
(1.70 I.) en Luxemburg ('A'-ze-
gel). 

Watervallen 
Ook watervallen sieren een aan
tal Europazegels; dat is het ge
val bij Albanië (no I.), Bosnië-
Herzegowina KR (i.8o m.), 
Bosnië-Herzegowina SR 
(i.oo m.), Letland, Moldavië, 
Slowakije en Turkije. 

MENS EN WATER 
Dat de mens een indirect be
lang heeft bij de beschikbaar
heid van voldoende schoon wa
ter zal duidelijk zijn. Dat belang 
komt dan ook bij veel zegels die 
in dit artikel worden besproken 
aan de orde. 
De sobere zegel van Duitsland 
('glas water') beeldt de recht
streekse behoefte aan water bij 
de mens uit. We kunnen weken
lang zonder vast voedsel leven, 
maar langer dan vijf tot zes da
gen zonder water houden we 
het niet uit. 
Ook Denemarken wijst op het 
belang van drinkwater en water 

voor de persoonlijke hygiëne. 
Beide zegels vermelden het 
Deense woord voor water -
Vand, samen met het Engelse 
Wateren het Latijns/A(7oo. Bei
de zegels laten verder een gesti
leerde douche zien, terwijl de 
golflijnen aan de onderkant de 
Deense drinkwaterwinning (het 
oppompen van ondergrondse 
'bronnen') symboliseren. 
'Persoonlijke hygiëne' is ook het 
thema van een van de twee Mo
negaskische zegels, die een 
oude wasplaats in Monaco-
Stad toont. De andere zegel 
toont het paleis, omgeven door 
een keten van waterdruppels 
met onderaan een rood-witte 
druppel. 
Bij de zegel van Estland, die een 
deel van de sluis in het Soodla-
meer toont, is er ook sprake van 
een relatie met de drinkwater
voorziening, namelijk die van 
de hoofdstad Tallinn. De Esten 
putten daarvoor uit het Ülemis-
te-meer, dat via kanalen wordt 
gevoed met het water uit ande
re meren, zoals het Soodla-
meer. 
Spaans Andorra gaf een nogal 
van het normale patroon afwij
kende zegel uit: we zien de ther

mische bronnen van Roe del 
Metge in Escaldes-Engordany. 

BENUTTING VAN HET WATER 
Eeuwenlang gebruikt de mens 
water voor uiteenlopende doel
einden, zoals het benutten van 
water om energie op te wekken. 
Een goed voorbeeld zijn de wa
termolens in Nederland. Faer-
öer bracht op twee zegels de 
modernste toepassing in beeld, 
namelijk het waterkrachtsta
tion. Het eerste station werd er 
gebouwd in 1921 en nu zijn er 
zes in bedrijf, waarvan er twee 
op de zegels zijn afgebeeld: Fos-
sóverkid in Vestmanaa (1953, ze
gel van 6 k.) en Eidisverkid op 
het eiland Eysturoy (1987, 8 k.). 
In verschillende landen is irriga
tie een belangrijk hulpmiddel 
bij de landbouw. De beide ze
gels van Turks Cyprus zijn er
aan gewijd. Op de zegel van 
200.000 TL is het grote water
reservoir tussen de luchthaven 
Ercan en Girne afgebeeld; het 
heeft een capaciteit van 
200.000 kubieke meter en 
wordt hoofdzakelijk voor irriga
tiedoeleinden gebruikt. De wa
terval Sinar (zegel van 
500.00 TL) voorziet diverse ge

bieden van het dorp Lapta van 
irrigatiewater. 

RIJKDOM IN HET WATER 
Voor veel landen betekent de 
aanwezigheid van water een na
tuurlijke rijkdom. Een treffend 
voorbeeld daarvan is Aland, 
waarvan de oppervlakte voor 
tachtig procent uit water be
staat. Voor de inwoners is de 
zee een natuurlijk deel van hun 
leven, met de visvangst als het 
belangrijkste bestaansmiddel. 
De zegel van Aland toont dan 
ook een gestileerde visser die 
een net vol vis uit zee ophaalt. 
Voor Groenland - eveneens om
ringd door water- ontwierp Ina 
Rosing een enigszins 'filosofi
sche' zegel. Ze nam de voedsel
keten in de oceaan als uitgangs
punt en vond het leuk een zegel 
te ontwerpen die de relatie legt 
tussen de kleinste wezens m de 
zee en de grootste zeedieren. 
Op de zegel is in de silhouet 
van een walvis kril afgebeeld: 
planktonkreeftjes uit de orde 
Euphauslacea. Dit kril is voedsel 
voor walvissen. 

Met zijn zegel die in zee zwem
mende vissen toont benadrukt 
ook Portugal het belang van de 
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visvangst. De twee zegels van 
Azerbeidzjan passen eerder in 
het onderdeel 'Natuur', maar 
om ze gezamenlijk te kunnen 
behandelen voer ik ze hier op. 
De zegel van looo m. toont een 
zeehond en een eend en die van 
3000 m. valt op door de afbeel
ding van een steur (Acipenser 
sturio). Op de bodem van het 
water ligt een krab, terwijl op de 
achtergrond de Kaspische zee 
met een booreiland is afge
beeld. 
Man bracht twee Europazegels 
onder in zijn serie Tastes of the 
Isle of Man. Op de zegel van 
26 p. zien we een gerecht waar
in Queenies fofflciële naam: 
Chorinemus lysan) zijn verwerkt. 
Ook de aanduiding Seafood op 
de zegel van 36 p. spreekt dui
delijke taal. 

RECREATIE 
Water vervult vaak een belang
rijke rol bij de vrijetijdsbestedin
gen van de mens; toch komt 
deze functie van water maar in 
bescheiden mate bij de Europa
zegels voor. België beeldde een 
aquarel van Rachid Sebti af met 
een in het water spelend jonge
tje. De Post wijst er op water 

hard op weg is het 'blauwe 
goud' van de eenentwintigste 
eeuw te worden. 
Op de Ierse zegel van 30 p. zien 
we een aan een meer recreë
rend gezin met kinderen; het is 
bijna een standaardbeeld voor 
veel landen. De zegel van 32 p. 
toont een sportvisser in actie. 
Vissenverzamelaars zullen de 
uit het water springende vis on
getwijfeld herkennen. Op de vel
letjes van tien zien we respectie
velijk een kaart van de rivier de 
Shannon en een waterval. 

SCHEEPVAART 
Zweden benaderde het Europa-
zegelthema van 2001 nogal op
merkelijk: door waterlopen af te 
beelden. De invulling van het 
onderwerp in een blokje van 
vier zegels is al even opmerke
lijk. Op de twee rechterzegels is 
hetTrollhättekanaal het onder
werp, één van de twee Zweedse 
kanalen die nog druk door 
vrachtschepen wordt bevaren. 
De zegels tonen de drie sluizen 
in het stadje Trollhättan en ver
der een vrachtschip en het 
schuttende kanaalschipjuno. 
Behalve vrachtvervoer weet het 
kanaal jaarlijks ook nog eens 

400.000 toeristen te trekken. 
De twee linkerzegels laten een 
kaart met waterlopen in Zuid
en Noord-Zweden zien. 

NATUUR 
Er zijn landen die het thema 
'Water - een natuurlijke rijk
dom' hebben aangegrepen om 
dieren af te beelden die in of bij 
het water leven. Gibraltar gaf 
een serie van vier zegels uit. Op 
de zegel van 30 p. is een lang-
snuitzeepaardje (Hippocampus 
ramulosus) te zien. Door de 
leeuwenbek [Antirrhinum 
majus, 40 p.) af te beelden 
wordt ook aan flora aandacht te 
schenken. Een zilvermeeuw 
{Larus argentatus) drijft op het 
water op de zegel van 42 p. Op 
de zegel van 54 p. zien we een 
goudvis [Carassius auratus) 
zwemmen. Dezegels zijn uitge
geven in velletjes van tien met 
rechts een 'herhaling' van de af 
beelding in een wat ruimere 
omgeving. 
Croot-Brittannië doet wel mee 
met de Europazegels, maar het 
lijkt er op dat Royal Mail dat lie
ver niet aan de grote klok wil 
hangen. Ook dit jaar zijn de 
twee zegels met de aanduiding 

'Europa' als het ware 'verstopt' 
in een gewone serie: Pondlife 
('Leven in de vijver'). Op de eer-
steklas-zegel zwemt een bruine 
kikker {Rana temporaria) in het 
water en op die met de letter 'E' 
(Europa) zien we Dytiscidae la-
tissimus (het Duitse postzegel
blad Michel Rundschau spreekt 
van Dytiscus marginatus). De 
Engelse naam is Great Diving 
Beatle, op z'n Duits Cel-
brandkäfer. De zegels van 45 en 
65 p. tonen respectievelijk een 
stekelbaars (Casterosteus acule-
atus) en een libellensoort [Sout
hern Hawker Dragonßy of in het 
Duits blaugrüne Mosaikjun^er). 
Guernsey gebruikte zijn Euro
paserie voor het afbeelden van 
vier vogels in hun natuurlijke 
omgeving; twee zegels (26 en 
36 p.) dragen het Europa-logo. 
Op de zegel van 21 p. zien we 
een ijsvogel [Alcedo atthis), een 
migrant die een duidelijke voor
keur heeft voor de voormalige, 
nu met water gevulde steen
groeven, een overblijfsel van de 
granietwinning in de negentien
de eeuw. Op de zegel van 26 p. 
zwemt een zomertaling [Anas 
querquedula) in La Claire Mare 
('het heldere moeras') en op die 
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van 36 p IS een kleine zilverrei 
ger {Egretta garzetta) te zien De 
kleine plevier (Charadrius 
dubius), die we aantreffen op de 
zegel van 65 p , zoekt in het 
zoutwatermoeras Vale Pond 
naar voedsel 
Jersey gaf ook ditmaal weer een 
serie van zes zegels uit waarvan 
er twee voorzien zijn van de 
aanduiding Europo die van 26 
en 37 p Hoewel Jersey door wa 
ter IS omgeven, ligt het accent 
in deze serie op de zoetwater 
flora en fauna Op de zegel van 
23 p zit een sprmgkikker (Rana 

dalmatina) op een blad van een 
waterlelie Een zeeforel [Salmo 
trutta, 26 p ) zwemt dicht bij de 
bodem en de zegel van 37 p is 
gevuld met witte waterlelies 
{Nymphaea alba) Twee water-
jufrers (Enallagma cyathigerbim) 
zijn afgebeeld op de zegel van 
41 p De zegel van 46 p toont 
twee zwemvoetsalamanders 
(Triturus heheticus) Op de ze
gel van 66 p tenslotte zwem 
men twee kuifeenden {Aythya 

fuligula) 

Malta koos voor zijn Europaze-
gelduo ook het thema Pondlife 

Je kunt goed zien dat de ont 
werper van de zegel ook kinder
boeken illustreert Op de zegel 
van iSc IS een schijftongkikker 
{Discoglossus ptctus) afgebeeld 
en die van 46 c toont een gla 
zenmaker [Sympetrum fonsco 
lombii) 
De zegel van Rusland verschaft 
ons een blik op het Baikalmeer 
m Siberië Op het kaartje rechts 
zijn met alleen een vogel en een 
VIS, maar ook een Baikalzee 
hond (Pusa sibenca) afgebeeld 
Oekraïne presenteerde op twee 
samenhangende zegels een 

soort zoekplaatje op de zeebo 
dem, het gaat om een uit een 
onderzeeër genomen foto Tus 
sen de stenen ontwaren we een 
zeegrondelsoort (Cobius cobitis) 
en een longkwal {Rhizostoma 
pulmo) 
Wit Rusland ging voor de ze 
gels van 2001 op 'herhaling' 
Net als m 1999 werden ook dit
maal twee nationale parken af 
geheeld Ter afsluiting een'bui 
tenbeentje' de Azoren hielden 
het op een gestileerde weergave 
van een bebost eiland 
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(Topprijzen! De Beste Prijs! Hoogste Prijs! Etc ???) 

ALS U DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER ZIET 

Inkoop van: Verzamelingen, winkelvoorraden, beleggingspartijen 

NEDERLAND - BUITENLAND 
DE RUITER BV - Tel. 0186-571366 

Industrieweg 13 - 3286 BW Klaaswaal 

De aanbieding Curomunten van: www.eurorage.iil 

Complete series lct-2 euro 
nieuw uit de rol! 

Finland mix 99/02 
Ierland 2002 
Portugal 2002 
Griekenland 2002 
Luxembui^ 2002 
Spanje mix 99/02 
Oostenrijk 2002 
Italië 2002 
Frankr i jk mix 99/02 
Duitsland 2002 mix 
België mix 99/02 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

19,50 
14,95 
14,95 
14,95 
14,95 
12,95 
9,95 
9,95 
9,95 
8,95 
8,95 

NIEUW- United-Kingdom 

Engeland proefontwerpen van de 8 
euromunten in BU-setI Oplage maar 

20.000 stuks! €79.-

Soeciale BU SETS 

Dit zijn speciaal verpakte setjes door de 
buitenlandse muntenbuizen met een 

beperkte oplage! 
België 99/00/01 
België 2002 
Duitsland 2002 (5 muntpi.) 
Finland 99/00/01 
Finland 2002 
Frankrijk 99/00/01 
Frankrijk 2002 
Ierland van Rijksmunt 
Luxemburg 2002 
Oostenrijk 2002 
Spanje 99/00/01 
Spanje 2002 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

325,00 
35,00 

125,00 
125,00 
39,75 

275,00 
55,00 
95,00 

175,00 
55,00 

135,00 
24,95 

Collect-Vision 
Postbus 7080,3286 ZH Klaaswaal 

Tel. 0186-572732 
malKfl'collect-vision.nl 

Vraag naar ons totaal overzicht! 

(prijswijzigingen voorbehouden) 

Speciale Euro's van de 
Staatjes! 

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

Losse munten UNC! 
Monaco 2001 compleet € 325,00 

Monaco 2002 - S munten nieuw 
10ct/20ct/50ct/€ï/€2 €99.-

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

Monaco 1+2 euro 2001 € 32.50 

http://www.eurorage.iil


VUFTIG JAAR DUiïSE TELEVISIE ■ IN 
ZESH0NDERDVUFENTWINT1G LÜNEN DAN 

Fernsehen-jubileum steeds weer opnieuw herdacht 

De in december j l . verschenen 
Duitse zegel 50 Jahre Deutsches 
Femsehen is door Andrea Acker 
ontworpen. Een oog en een de
tail van een klok, een beeld uit 
de leader van de Duitse actua
liteitenrubriek ARDNachrich
ten. Verder een plakje uit de tv
testplaat, een wit vlak met links
onder in een bescheiden korps 
Deutschland en rechtsboven 50 

Jahre Deutsches Fernsehen. 
Vijftig jaar Duitse televisie?! We 
keren onze bureaustoel naar de 
ouderwetse analoge boekenkast 
en vinden binnen een paar tel
len twee degelijke studiewerken 
van Duitse makelij: 50 Jahre 
Fernsehen van Hans R. Groll, m 
1979(0 uitgegeven door Bosch 
GmbH in München en lOOJah
re Fernsehen van Wilhelm Keiler, 
in 1983(1) verschenen bij het 
Presse und Informationsamt te 
Berlijn. Geen gemakkelijke, wel 
leerzame stof Veel jaartallen, 
namen, technische uitdrukkin
gen en ingewikkelde schema's. 
We leren dat televisie eigenlijk 
geen echte uitvinding is, geen 
medium dat er van het ene op 
het andere moment was. Televi
sie is een ontwikkeling die vanaf 
het begin stoelde op het werk 
van veel uitvinders, vanaf de 
universitaire enkeling tot aan 
complete teams. Televisie is 
ontstaan omdat elektriciteit, te
legrafie en film al bestonden. 
Die vormen de basis, zonder 
die drie zou tv er nu niet zijn ge
weest. Aldus dr Walter Bruch, 
de beroemde televisiepionier 
die er op 26 maart 1926 (dus 76 
jaar geleden!) in slaagde via de 
zender BerlinWitzleben herken
bare tvbeelden uit te zenden en 
te ontvangen. Eind augustus 
1928 waren er op de 5. Große 

T H O M A S L E E F I A N G 

Wanneer is de blikopener uitgevonden? Op een blik 

kalfsvlees uit 1824 stond nog: 'Rondom opensnijden met 

beitel en hamer.' De eerste brildrager dook op na 1290, 

maar er zijn bronnen die verder teruggaan. En een 

recenter probleem: welke zoon van welk land maakte een 

object in ruimte A zichtbaar in ruimte B? Eind 2002 

verscheen een Duitse zegel ter gelegenheid van vijftig 

jaar televisie. Is ook die bewering eigenlijk wel terecht? 

Deutsche Funkausstellung waar
achtig al betere tvbeeiden te 
bewonderen. Op 15 mei 1929, 
bijna vijf maanden eerder dan 
de BBC, bracht 
de Berliner Rund
funk enkele ma
len per week ka
beltelevisie'uit
zendingen'. Als 
we het goed uit
rekenen is dat 
veel langer gele
den dan de halve 
eeuw waarvan de 
Duitse tvzegel 
rept. Op het mo
ment dat de na
zi's in Duitsland 
aan de macht 
kwamen, waren er bij de Reichs
post en de firma Telefunken al 
aardige vorderingen gemaakt 
bij de pogingen televisie te ver
volmaken. Toen het Reichsmi
nisterium van chefpropagandist 
van het Derde Rijl< Joseph 
Goebbels (die na 1945 van de 
geschiedscnrijvers bijnamen 
kreeg als Herr des Rundfunks en 
der Filmminister) zieh ermee 
ging bemoeien, verliep de voor
uitgang weliswaar vlot maar in 

geen geval sneller. Goebbels en 
zijn broodheer Adolf Hitler za
gen m het begin van de jaren 
'30 in het nieuwe medium abso

Deutschland 56 
mÊm 
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-i 
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Een zogenoemde Fernsehstube in 1^36 geconcentreerd tvkitken in een soort televisiecafé 

Vijftigjaar Duitse televisie  klopt dat eigenlijk weP 

luut geen propagandamiddel ä 
la de radio. Goebbels vermoed
de  niet ten onrechte  dat er al
leen in het belang van 'de goede 
zaak' met televisie gewerkt kon 
worden als de beeldKwaliteit die 
van film zou benaderen en als 
bij iedere Rijksgenoot thuis een 
tvontvanger zou staan. Voor de 
goede orde: de televisie kwam 
in die dagen niet zoals we nu 
gewend zijn bij 'het grote pu
bliek' thuis. De mensen in de 

grote steden 
moesten naar 
de tv toe: naar 
Fernsehstuben 
(een soort tv
café's) of naar 
postkantoren 
waar televisie
o n t v a n g e r s 
stonden. In de 
huiselijke kring 
van de betere 
stand werd 
van heel dicht
bij getuurd 
naar een plaat
je ter grootte 
van de display 
van een eigen

tijds mobieltje. De mogelijkhe
den van /;Vetv waren in de aan
loopfase nog heel gering en de 
resultaten niet erg indrukwek
kend. Er werd gewerkt met film 
als intermediair, het kwetsbare 
Zwischenfilmverfahrenprocéóé. 
De tvcamera was een voor licht 
overgevoelig apparaat; alleen in 
een vrijwel duistere ruimte kon 
een van donkere makeup voor
zien gezicht enigszins redelijk 
worden gereproduceerd op een 
piepklein scherm. Een diep
donkerbruine neger zou als le
lieblanke krullenkop worden ge
reproduceerd. Goebbels en Hit
ler hadden het er niet voor over: 
zich geduldig zwart te laten 
schminken en plaats te nemen 
in de Dunkelzelle, om in de toen 
nog slechts 180 beeldlijntjes 
herkenbaar met hun hoofd op 
een minitelevisiescherm te 
kunnen verschijnen. Ze keken 
wel uit, megalomaan als ze wa
ren. Pas eind 1935 konden to
taalshots van personen worden 
gemaakt en werd de kleine don
kere opnamecel verlaten. Vanaf 
22 maart 1935, nu bijna 68 jaar 
geleden, waren er in Duitsland 
op maandag, woensdag en za
terdag van half negen tot tien 
uur 's avonds tvuitzendingen te 
zien. Hoofdstation Berlijn had 
kabelverbindingen met zenders 
in Hamburg, München, Neu
renberg en Wenen. Ook op zon
dagochtend bood de televisie 
verpozing. Omroepster Ursula 
Patzschke begon elke transmis
sie met de woorden Wir begrüs
sen alle Volksgenossen und Volks

f enossinnen in den Fernsehstu
en Croßberlins mit dem deut

schen grüss: Heil Hitler! De pro
grammering was niet erg hoog
dravend en leek qua opbouw 
veel op die van de bioscoop: 
nieuws, een voorfilm, variété en 
een hoofdfilm. Er werd gretig 
beroep gedaan op het oeuvre 
van de geliebter Kinotopp. 
'Onze' Johannes Heesters en 
z'n Duitse collega Otto ('Frede
rik de Grote') Gebühr behoor
den tot de eerste artiesten die, 
vastgelegd op f i lm, voor de 
Duitse televisie optraden. Niet 
Goebbels' Reichsministerium be
paalde (zoals je zou verwach
ten) welke films werden uitge
zonden, maar anoniem geble
ven technici, die louter keken 
naar de technische geschiktheid 
voor televisie van het materiaal. 
Naar de inhoud van de films 



keek m e n in de te levis iestudio 
aan de Chaussee Strasse 123 in 
Berli jn (waar de f i lmaf tasters 
stonden) niet o f nauwel i jks; ook 
Goebbels bekommerde zich er 
niet o m . Ook toen al bestond de 
afspraak tussen de Deutsclie 
FemsehRundfunk en de f i lm in 

dust r ie o m alleen f i lms uit te 
zenden die meer dan twee jaar 
geleden in theaterpremière wa

ren gegaan. Onder tussen ont

wikke lden Telefunken, AEG en 

INTERNATIONALE FUNKAUSSTELLUNG BERUN1985 

Deutscher Femsehrundfunk 
DEUTSCHE BUNDESPOST BERLIN 

i t l i i iMMlitl iMiii l i i iM^ 
Berlijnse postzegel mt 19S5 (ook toen al 'vijfiigjaar Duitse tv'') moet 
we! gebaseerd zijn op de foto van het 'televisiekanon' von dr. Walter 
Bruch, die werd genomen tijdens de Olympische Spelen van 7936 

DaimlerBenz in eendracht ige 
samenwerk ing  di t met het o o g 
op de komende Olymp ische 
Spelen  in opdracht van de 
Reichspost drie ' reportagetrei

nen ' , een uit vijf t ien auto 's be

staand tvwagenpark met het 
opschr i f t Fernsehaufnaiime

wagen der Deutsche Reichspost. 
Meer dan een mi l joen Reichs

mark kostte alleen al de techn i 

sche in r ich t ing, een f inanciële 
t ransact ie die werd begeleid 
d o o r de gewiekste oudburge

meester en saneerder van pers, 
f i lm en o m r o e p dr Max Winkler , 
adviseur van Goebbels en direc

t e u r v a n de ReichskreditBank. 
Een technische doorbraak be

leefde het m e d i u m televisie in 
Dui ts land t i jdens de elfde 
Olymp ische Zomerspe len van 
1936, die van ^ t o t e n met 16 au

gustus werden gehouden in het 
cul turele Mekka van Europa, 
Berl i jn. Voor radioreportages 
waren 350 cabines beschikbaar 
en de Deutscher FemsehRund

funk verzorgde intensief televi
siereportages. Het fenomeen 
'televisie' was in Duitsland zo
als gezegd niet nieuw, maar de 
aanwezigheid van tv op de 
Olympiade was toch heel bij
zonder. Walter Bruch, technicus 
van Telefunken (de man die la
ter het PALkleurentelevisiesys

teem zou uitvinden) kon tijdens 
de Spelen de door nem ontwik
kelde elektronische ikono
scoopcamera in de praktijk tes
ten. Bruch stond zelf, in wit jas
je, achter de extreem grote ca
mera, bijgenaamd 'het kanon'. 
Vijf technici waren nodig om 
van objectief te wisselen. In Ber
lijn waren dertig Fernsehnstuben 
ingericht, op twee plaatsen 
stonden grootbeeldschermen 
(zogenoemde Croßbiidsteilen) 

waar duizen
den de verrich
tingen van de 
sporters volg
den. Goebbels 
en Hitler wa
ren meer geïn
teresseerd in 
de Olympiade
film die de in
tussen welbe
kende cineaste 
Leni Riefen
stahl bezig was 
op te nemen 
dan in die di
recte tvrepor
tages. Ook 
Riefenstahl ne
geerde als be
langrijkste le
verancier van 
f i lmpropagan
da aan het Rijk 
de tvactivitei
ten, die ze  zie 
haar mémoires 
 destijds niet 
zo erg relevant 
vond. 

Tijdens de Spe
len werd met 

drie tvcamera's vanaf tien loca
ties rechtstreeks uitgezonden 
vanuit het Olympisch stadion in 
Berlijn. Elke dag, van 10 tot 12 
en van 15 tot 19 uur, kon men er 
naar kijken, terwijl 's avonds 
van 20 tot 22 uur nog eens 
(gefilmde) hoogte 
punten te zien wa 
ren. Van de tvre
portages van de 
O l y m p i s c h e 
Spelen van 1936 
is geen beeld be
waard gebleven. 
Wat we tegen
woordig van die 
naziSpelen te 
zien krijgen in retrospectieve te
levisieuitzendingen zijn frag
menten uit de documentaire 
film van Riefenstahl. In politiek 

opzicht zouden de tvbeelden 
van de Olympiade van 1936 
misschien overbodig zijn ge
weest (we weten het nu alle
maal wel), maar uit het oogpunt 
van techniekgeschiedenis zou
den ze toch fascinerend zijn ge
weest. Onder druk van het 
Reichsministerium en de Reichs

post kwam in oktober 1938 de 
EinheitsFernsehempfänger Ei o p 
de markt . In tegenste l l ing t o t 
vroegere me

reisde. Tot aan de capi tulat ie op 
8 en 9 mei 1945 hebben de Dui t 

se t v med e werkers in het kader 
van de totalen Kriegseinsatzes 
onder barre omstand igheden 
du izenden ki lometers afgelegd 
o m de soldaten te amuseren . 
Nadat de Sovjets Berli jn bin

nenvie len, werd de Berli jnse tv

s tud io leeggeplunderd. Ruim 
t i e n d u i z e n d glasdia's met t i tels 
van prog ramma 's , mededel in 

chanische ty

pen met Nip

Kovschijf g ing 
het bij de Ei 
o m een 'ge

heel elektro

n isch ' tvtoe

stel met een 
b e e l d s c h e r m 
van 20 bij 23 
c e n t i m e t e r , 
waarop met 
441 beeldl i jnen 
een vol led ig 
beeld werd op

gebouwd . Het 
was Goebbels ' 
plan dat elke 
v o l k s g e n o o t 
u i t e i n d e l i j k 
zo 'n apparaat 
zou moeten 
hebben, zodat 
hij zi jn indoc

t r inerende re

devoer ingen in 
Bild una Ton 
dagelijks de 
huiskamers in 
zou kunnen 
sturen. 
Zover is het niet gekomen. Na 
1939, het jaar van de Duitse in
val in Polen, was er eigenlijk 
geen propaganda meer nodig: 
de 'partij' behoefde geen leden 
meer te werven, heefDuitsland 
stond al achter de Führer. Welis

waar kwamen de Hitlerju
gend en de Bund Deut

scher Mädel o m de 
haverklap op de 
beeldbuis, maar 
verder was het 
toch allemaal 
luchtig amuse
menten veel film 
dat het medium 
te bieden had. 
Op 19 oktober 

1944 maakt das Propagandami

nisterium bekannt dat in het be

lang van de oorlog verdere tele
visieuitzendingen voorlopig zul

len worden op
g e s c h o r t . 
Technici en ar
tiesten van de 
tvzender Paul 
Nipkov werden 
g e d w o n g e n 
een Wan

derbühne te 
vormen, een 
soort divisie 
W e l z i j n s z o r g 
voor de troe
pen die langs 

Al in 7935 maakt Goebbels (eerste pet van rechts) kennis met de tv legereenheden 

unser Garil . Fcrnsch 30 di«ni lum Cmpicng wen Diwegten 5i«n«n «klw

cHen Ereignissen. Bildern, Ktnodimen euch unter gleicKieiliger Kuppe

lung der üblichen RundfuntiToniniedergebe 0er iipperel liomml Serien. 
mISig lu dem Zeitpunkt euf den Merkt, tu dem die Relcnspost mit regel

mlBigen Fernseftübertregungen beginnt was verawssiehtlich nocl« In diesem 
Jel»re der Fell sein wird Das Modell,,Fernseh 30" kann an Jaden Rundfunk, 
empianger mit ausreichender Laulsprecherrtthre angeschlossen warden 
Oer P r e i s wird demjenigen der heute handelsüblichen Rwndlunklern. 

emptenger entsprechen 

FERNSfH A .  G . BLN..ZEHLENDORF O O E R Z ' A U E E 

■OB.BOSCH «.G. ILOIWB KaOlO OiWH.i lUSS WON «.'O. t «AWD LTD. 

De dochter van Paul Nipkow schonk haar 
vader dit veelzeggende stempeltje 

Fernseh A C uit BerlinZehlendorf adverteerde al in 7929 met haar 
'Fernseh 30'toestel, 'zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt die 
Reichspost mit regelmassigen Fernsehubertragungen beginnt' 

gen en art ist ieke o p n a m e n van 
steden en dorpen die als pauze

beelden waren u i tgezonden, 
schudden de Russen uit hun 
dozen ; daarna t rapten ze het 
mater iaal in de natte gangen to t 
scherven. In 1950 werd in Dui ts

land begonnen met proefui t 

zend ingen en op 25 december 
1952 g ing voor v ierdu izend tv

ontvangers in Berl i jn, H a m b u r g 
en Keulen en directe o m g e v i n g 
de N W D R def in i t ie f de lucht in 
m e t reguliere te lev is ieprogram

ma 's in 625 l i jnen. Voorafge

gaan door toespraken en geluk

wensen uit alle delen van de we

reld kon van acht to t t ien uur 's 
avonds worden gekeken naar 
het tvspel Stille Nacht en het 
vrol i jke ballet Max und Moritz. 
Een paar dagen eerder, o p 2 i 
december 1952 (de verjaardag 
van Stalin) begon m e n in de 
DDR demons t ra t ie f met de eer

ste te lev is ieui tzending na de ca

pi tu lat ie van Dui ts land. Soms 
was daar op de paar honderd tv

ontvangers maar eenmaal in de 
week iets te zien. 
Pas op 3 januar i 1956 kwam 
vanu i t OostBer l i jn de Deutsche 
Fersnsehfunk (DFF) in de ether 
m e t dagel i jkse t v p rog ram

m a ' s . In 2 0 0 6 kunnen we dus 
missch ien weer een Dui tse 50 

Jahre Fernsehenzegel t egemoe t 
z ien . 

IS7 
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27 . OORLOGS- OF SPIONAGEVERVALSINGEN 
EN PROPAGANDAZEGELS (AFLEVERING 6) 

Frankrijk - Propaganda-
zegel generaal De GauUe 
In aansluiting op de vori
ge aflevering van deze ru
briek besteed ik nog even 
aandacht aan de Franse 
propagandazegels met de 
beeltenis van generaal De 
Gaulle, een onderwerp 
dat door ruimtegebrek 
helaas niet kon worden 
behandeld. 

Begin 1943 werden door 
de ondergrondse clan
destiene 'zegels' gedrukt 
met een waarde van 1F50 
die het portret van gene
raal De Gaulle vertoon
den, in plaats van dat van 
maarschalk Pétain. Men 
gebruikte de blanco tus-
senstrook tussen twee 
veldelen om het beeld 
van De Gaulle in plaats 
van Pétain in het zegel
beeld van de 1F50 zegels 
(bruin) aan te brengen. 
In plaats van de tekst 
POSTES FRANgAlSES 
plaatste men bewust de 
foutieve inscriptie REPU-
BLIQUE FRANCAISE. 
Begin mei 1943 drukte de 

ondergrondse een klein 
velletje van negen zegels, 
waarbij zowel van grijs-
achtig als van geelachtig 
papier gebruik werd ge
maakt (zie qfbeeldinfl 12). 
De ontwerper was Robert 
Thirin, gestorven na mar
teling door de Gestapo 
op 3 februari 1943. De 
velletjes werden gedrukt 
door Fonat en van lijn-
perforatie voorzien door 
mej. Houde. Het beeld 
van de zegels kwam over
een met dat van de zegels 
van 1F50 in het type-Pé-
tain, bruin, maar nu ech
ter voorzien van de kop 
van De Gaulle in plaats 
van die van Pétain. Links
onder werd in het me
daillon het logo RF aan
gebracht. 
Men trof deze op post
stukken aan in onder an
dere Parijs, Marseille, 
Nice, Cannes, Montpel
lier en Lyon. De envelop
pen, die propagandama
teriaal bevatten, werden 
door met de ondergrond
se samenwerkende post-
beambten rondgebracht. 

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

28 . POSTWAARDESTUKKENVERVALSINGEN 
TEN NADELE VAN DE VERZAMELAAR (1) 

Omdat er de laatste tijd 
steeds meer vervalste 
postwaardestukken van 
Duitsland in omloop ko
men - de 'verzamelaars' 
willen kennelijk van deze 
rommel en bieden dit 
hun collega-verzame
laars aan of brengen het 
als restant bij een veiling 
onder - werd me van ver
schillende zijden ge
vraagd hiervan melding 
te maken. Ook blijkt dat 
sommige Duitse hande
laren in het bezit zijn van 
dit soort materiaal. 

Achtergrond van het 
materiaal 
De vraag is natuurlijk; 
waar komt dit materiaal 
vandaan en wie heeft het 
geproduceerd? Indertijd 
waren in het zuiden van 
Duitsland een paar grote 
postzegelhandelaren die 

vele - en omvangrijke -
pakketten met filatelis-
tisch materiaal ter ver
koop aanboden voor 'uit
zonderlijk lage prijzen'. 
Met opzet zeg ik hier 'fi-
latelistisch materiaal'. 
Het is nog steeds zo dat 
men niet moet verwach
ten dat men bijzondere 
filatelistische zaken kan 
kopen voor een koopje. 
Deze handelaren, waar
van de bekende postze
gelgroothandel Blüm er 
één van is/was, adverteer
den in de Duitse filatelis
tische bladen met zoge
naamde superaanbiedin
gen. Men kon vele tien
duizenden Michel-Mar-
ken aan postzegels ko
pen voor de prijs van bij
voorbeeld 499 DM. Er 
werd dan geadverteerd 
met de slogan 'koopjes 
voor onder de 3 procent 

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. 

Michel-Mark'. Fraai uit
gevoerde folders, die ver
spreid werden tijdens 
postzegelbeurzen, bege
leidden de aanbiedingen 
van deze reuzenpakket-
ten. De afgebeelde ze
gels, speciale vellen of 
velletjes, brieven met bij
zondere frankeringen, 
stockboeken en dergelij
ke waren 'uitgezochte 
waren'. Sommige van 
deze handelaren hadden 
zelfs een etalage waarin 
zo'n wonderpakket uit
gestald lag. Alles wat in 
de folders afgebeeld 
stond of in de etalages 
uitgestald lag was inder
daad mooi en echt. Som
mige aanbiedingen wer
den aangeprijsd onder 
het motto dat er 'alleen 
maar Duits materiaal van 
eerste kwaliteit' in was 
verwerkt en geen afval, 
dat de inhoud op zijn 
minst de vermelde cata
loguswaarde bevatte, 
maar daarnaast ook nog 
eens veel niet meegere
kend materiaal. Bij aan
schafhad men het recht 
om, als men niet tevre
den was, de aanschaf 
binnen tien dagen te re-

= Boucn: ajbcelding 12 - Propagandazegel van 1F5 o met het portret uan 
_ generaal De Gaulle, Nice, gedrukt in boekdruk (hoogdruk). 

Links: ajbcelding 
12a - Detail uan het 
speciaal aangebracht 
logo RF. 

po|)hoc{« T 

Boucn: afbeelding 1 - Michelnummer P262; Deutsches Reich, 1956. Deze uerualsing - een Blümproduct - uierd 
in qjset ueruaardigd met een aangepaste papicrklcur; de echte exemparen ujcrden in rasterdiepdruk 

ueruaardigd. 



tourneren, waarna dan 
restitutie van het betaalde 
bedrag zou volgen. 
Wie zo'n pakket kocht 
(ze waren soms met 
pseudo-lakzegels geslo
ten), dit thuis opende en 
controleerde wat er in 
was verpakt, moest vaak 
tot de conclusie komen 
dat de beloofde en in de 
folders afgebeelde waar 
zich niet in het pakket 
bevond. Betere zegels 
bleken beschadigd te zijn 
of van vervalste stempels 
te zijn voorzien. Zegels 
met opdrukken, zoals de 
bekende Band- en Netz-
opdrukken, Saar-opdruk-
ken, Duitse bezettings
uitgiften uit de Tweede 
Wereldoorlog of andere 
bijzondere opdrukken 
bleken na keuring vrijwel 
altijd vals te zijn - soms 
zelfs ook de zegels met 
de laagste catalogus
waarde. Met andere 
woorden, de gehele serie 
had men voorzien van 
valse opdrukken. 
Bijzondere postwaarde-
stukken bleken eveneens 
vervalst te zijn. Zoge
naamde Muster-opdruk-
ken bleken vervalsingen 
te zijn. Men trof er zelfs 
zogenoemde zwartdruk-
ken van de Duitse Bun-
desdruckerei in vervalste 
vorm in aan. 
Zat er eigenlijk nog wel 

iets in dat overeenkwam 
met de beloofde Michel-
waarde? Inderdaad, dat 
zat er wel in, alleen niet 
in de vorm van goed of 
beter materiaal. Het 
bleek veelal de massa te 
zijn die deze waarde ver
tegenwoordigde. 
U zult zich wellicht afvra
gen of hierover werd ge
publiceerd in de Duitse 
filatelische pers. Dat ge
beurde, veel zelfs. Be
paalde bladen, zoals het 
Duitse Bondsblad Philate
lie en het postzegelblad 
Deutsche Bneftnarken-Reuue 
lieten zelfs verzamelaars 
eenmaal per jaar één of 
meer pakketten kopen 
om de inhoud te contro
leren. Het te keuren ma
teriaal werd in overleg 
met bekende keurmees
ters gecontroleerd en ge
keurd. Vervolgens werd 
er in een publicatie aan
gegeven wat men had 
aangetroffen: het materi
aal werd beschreven en 
becommentarieerd. 
Volgens de Duitse wet 
mag men in dergelijke 
gevallen met naam en 
toenaam hierover publi
ceren. Het gevolg was 
ook dat de firma Blüm 
geen advertentieruimte 
meer ter beschikking 
werd gesteld in de hier
voor genoemde bladen; 
men wilde (en wil nog 

steeds) voorkomen dat de 
lezers van de betrokken 
bladen dit soort rommel 
zouden kopen. Men vond 
het aanbieden, respectie
velijk het verkopen van 
dit soort pakketten be
drog. 

Vervalste postwaarde-
stukken 
De vervalste postwaarde-
stukken uit de hier be
doelde pakketten werden 

alle gedrukt in offset; de 
meeste echte postwaar-
destukken zijn vervaar
digd in rasterdiepdruk of 
in boekdruk (hoogdruk). 
Natuurlijk komt het voor 
de vervalsingen gebruikte 
karton niet overeen met 
dat van de originele post-
waardestukken. De af
druk is ook veel minder 
scherp omdat men een 
kopie heeft moeten ma
ken van een origineel. 

1936,1. Aug. Sonderpostkarten für die olympischen Segelwett-
kimpfe in Kiel. WSt (bm) Auf der Vorderseite links Bikl: Segel
jolle vor dem Manne-Ehrenmal m Laboe RaTdr.; rahmtarben 

In Michcls 'Ganzsachen-Katalog Deutschland' u)ordt op verschillende 
plaatsen gcu;aarschuu;d uoor uerualsingcn zoals de hieronder ajgebceldc 

Ook de drukkleur komt 
niet overeen met de origi
nele gebruikte kleuren. 
De zogenaamde gebruik
te of afgestempelde kaar
ten zijn voorzien van ver
valste, soms gedrukte 
stempels. 
Veel van deze vervalste 
postwaardestukken wor
den als vervalsing aange
geven in de Michel Ganz
sachen-Katalog. De kaart 
van ajbeeldinfl 4 wordt 
echter in de catalogus 
niet als vervalsing ver
meld. Het stempel is ook 
niet van de eerste dag van 
ingebruikname, maar 
van de tweede dag. Na
tuurlijk zijn er veel meer 
van deze postwaarde
stukken nagedrukt. Mis
schien vindt u wel een 
exemplaar in uw eigen 
verzameling. 

Wie drukte er? 
De hiervoor genoemde 
firma bleek ook eigenaar 
van een drukkerij. In dat 
bedrijf werd behalve het 
propagandamateriaal dat 
nodig was om de pakket
ten aan te prijzen (beur
zen, tentoonstellingen) 
ook een deel van het na
gemaakte filatelistisch 
materiaal gedrukt. Het 
'nadrukken' van post-
waarden blijkt nog steeds 
geld op te leveren! 

PofitrarU 

Rechts: afbeelding 4 - Michel-
nummcrP22, Berlijn, 'Sonder-

uiertstempel', 195 o, gebruikt 
ten bate van de Westberliner 

Wflhrungs-geschadigter (verval
sing, Blumproduct), de echte 
kaarten uierden in boekdruk 

(hoogdruk) vervaardigd, dae 
vervalsing is in ojfsetgedrukt 

met een aangepaste papierkleur 

Links ajbeelding 2 - Michelnummer P264/06, Deutsches 
Reich, 1957 Ook dit is een vervalsing (Blumproduct), teruJijl de 
originele kaarten ujerden vervaardigd m rasterdiepdruk, is deze 
vervalsing gedrukt in ojset, met een aangepaste papierkleur. 

Onder ajbceldmg 5 - Michelnummer P 290, Deutsches Reich 
(vervalsing, Blumproduct), de originele kaarten werden gedrukt m 
rasterdiepdruk, terujijl deze vervalsing m oJset ujerd vervaardigd, 

op grauuiachtig papier zonder druk op de achterzijde. 

PofttacU 
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7. Martinsyde Attempt 
Een aan een Londens adres gerichte bnefvan de zogenoemde 'Martinsyde'poging, op ig 
april igig verzonden van 5t John's (Newfoundland) en gefrankeerd met twee zegels van 
2 cent in het typeCaribou, waarvan er een is voorzien van de met de hand aangebrachte 
inscriptie 'Aerial/Atlantic/Mail' Aantekening linksboven 'Par Aeroplane Raymor Nßd 
to Britain Kindnessof Major Morgan B[ F P Raynham' Op de achterzijde van deze en 
velop staat een aankomststempel 'London 7/1/1920', het couvert bereikte zijn bestem
ming per schip Een uniek poststuk, geschatte opbrengst £ 75 000  (ca 775 000 euro) 

^m^^ "ujfMiiPuwü îy^ im^jnin^ vm mwi'm. 

/ ^ x 
^^^^^.^ ei 

yfVfc^^^Xt^O.'^l*i«.^< 

4. Hawker Attempt 
Een bnefvan de ' Hawker'pogmg met daarop dezelfde Canbouzegel als bij afbeelding 2 
Het adres is dat van mevrouw MackenzieCrieve, de moeder van de navigator van de Haw
ker, die de bridlinkender van zijn handtekening voorzag Gepost in St John op 12 april 
1979 De brief IS aan de achterzijde officieel verzegeld en draagt een Londens aankomst
stempel met de datum ^o mei i gig Geschatte opbrengst £6000 (ca g 200 euro) 

2. Hawker Attempt 
Postfns paartje van de Ga 
ribouzegel van 3 cent met 
de opdruk 'First/ Trans/ 
Atlantic/Air Post/ April, 
7979' Er zijn slechts drie 
van zulke ongebruikte 
paartjes bekend, een strip 
van drie zegels is in het be 
zit van de British Library 
Geschatte opbrengst 
£22 000 (ca 34 000 
euro) 

FiR,ST 

3. Souvenir [1] 
Aandenken aan de 'Hawker' poging van 7979, afge
beeld zijn het vliegtuig, de geplande route en foto's 
van de bemanning, voorzien van de handtekenin
gen van Hawker en gezagvoerder MackenzieGrie
ve Geschatte opbrengst £ 250 ■ (ca ;j8oeuro) 

4. Martinsyde Attempt 
Een op 79 april 7979 m St John's (Newfoundland) geposte brief met dezelfde handgeschreven 
aantekening als die van afbeelding 7 De brief is behalve met een Ganbouzegel van 3 cent ook 
gefrankeerd met een Engelse zegel van i ' / ; p Aankomststempel Londen jjanuari 1^20, naar 
een nieuw adres doorgezonden Geschatte opbrengst £33000 (ca $4 000 euro) 

AANBIEDER PRACHTIGE COLLECTIE 
LABRADOR BLIJFT ANONIEM 

Topstukken luchtpostgeschiedenis bij Marmers onder de hamer 
DOOR OTTO H 0 R N U N 6 , LONDEN 

160 

Labrador? Het woord heeft voor 
mij op z'n minst drie betekenis
sen. Allereerst het gebied: La
brador is het noordoostelijke 
deel van Newfoundland. Dan 
heb je de viervoeters die zo he
ten, dieren die bij uitstek ge
schikt zijn als blindengeleide
hond. 'Labrador' is ook de aan
genomen naam van de eige
naar van een verzameling die in 
de loop van deze maand  om 
precies te zijn op 19 februari  in 
Engeland onder de hamer 
komt. Dat gebeurt bij het vei
linghuis Marmers of London. 'La
brador' is een toepasselijk 
pseudoniem, want het gaat om 

Tientallen jaren heb je je verzameling opgezet, 
beheerd, verbeterd en uitgebreid. En dan komt 

het moment waarop je  door leeftijdsbezwaren 
of financiële problemen geplaagd  er afscheid 

van moet nemen. Een moeilijk moment, zeker als 
dat, met de hete adem van de fiscus in je nek, 

noodgedwongen anoniem moet gebeuren... 
een collectie luchtpoststukken ling: die van de collectieHar
van Newfoundland. Eigenlijk is mer in februari 2002, die een 
er sprake van het 'vervolg' op recordbedrag van 800.000 
een eerdere opzienbarende vei pond (1.23 miljoen euro) op

bracht. 
Nieuwsgierig als ik ben heb ik 
geprobeerd te achterhalen wie 
zich achter dat pseudoniem 'La
brador' verschuilt, maar ik stuit
te op een muur van zwijgzaam
heid. De veilingmeester glim
lachte alleen maar en vertelde 
me mets, zelfs niet in welke 
plaats de inzender woont, of in 
welk land. Helemaal niets. Niet 
alleen voor iemand zoals ik ont
zettend frustrerend, maar ook 
voor de lezers van dit blad en 
voor potentiële kopers van het 
aangeboden materiaal: die wil
len immers iets weten over de 
achtergrond en geschiedenis 



(links) 6. Proef luchtpostzegel 
Met de hand geschilderde proef van 
de luchtpostzegel van io cent van 
Newfoundland uit 1979 

7. Columbia Flight 
Paartje zegels van 36 cent van New
foundland (tvpeCanbou), voorzien 
van de opdruk 'AIR MAIL/By B M / 

Columbla/September/^g3o/ 
Fifty Cents'. 

S. Balbo Flight 
Newfoundland, 75 cent, voorzien van 

de kopstaande opdruk 'ig^j/CEN 
BALBO/FLICHT/$4 so' Zeld

zaam, geschatte opbrengst 
£ 60.000  (ca 92 000 euro). 

(links) 10. Halifax Flight 
Blokje van vier zegels van 
35 cent van Newfoundland 
met de kopstaande opdruk 
'AIR MAIL/to Halifax, 
N S/1921' 

(onder) 77. DO-Xzegels 
Blokje van vier zegels van ̂  
dollar van Newfoundland 
met de kopstaande opdruk 
■TRANSATLANTIC/ 
WEST TO EAST/Per Dor
mer DO X/May, iQp/One 
Dollar and Fifty Cents' Ge
schatte opbrengst 
£ 25 000  (ca euro) 

9. Balbo Flight 
Newfoundland, locent, voorzien 

van de opdruk 'igjs/CEN BALBO/ 
FLIGHT/$4 so' Zeer zeldzaam, ge

schatte opbrengst £yo 000  (ca 
707 200 euro) 

(rechtsonder) 72. Souvenir p] 
Aandenken aan de 'First Memorial 
Flight' met de handtekeningen van 

de deelnemers, februan ig22 

1933 
GEN. BALBO 

FLIGHT. 
$4.50 

.Mii 

^MBPI 

*t'1 Souvenir f 
•' I OF 

[First Memorial Flight 
I OVER 
I St. John's and Vicinity 

! i In con^ction with 

I NfiwIoBflfHaBd !ll(8rMeffi0fiat Campaign 

van zo'n verzameling en over 
de man of vrouw die 'm bij el
kaar bracht  zeg maar om een 
soort 'stamboom' van de col
lectie te kunnen opstellen. 
Nu IS dat soort geheimzinnig
heid echt iets van deze t i jd. An
dere verzamelaars van New
foundland zullen waarschijnlijk 
heel goed weten om welke in
zender het gaat, maar kennelijk 
wil de betrokken verzamelaar 
voorkomen dat de belasting
dienst lucht krijgt van de voor
genomen verkoop van zijn col
lectie. Vervelend, dat we nu de 
eigenaar met kennen, maar we 
zullen het moeten accepteren. 
Om toch iets aan die knagende 
vraag 'Wie is het?' te doen heb 
ik besloten de man zelf te creë
ren. Ik zeg er meteen bij dat het 
hier om pure verbeelding gaat 
en dat meneer of mevrouw'La
brador' het misschien helemaal 
met met me eens zal zijn. 
Ik gok er op dat de man  want 
ik ga er van uit dat hij van het 
mannelijk geslacht is  in Duits
land geboren is, in het begin 
van de jaren twintig van de vori
ge eeuw. Na de middelbare 
school zal hij voor de Wehr
macht zijn opgeroepen, maar 

omdat hij intelligent, enthou
siast en gezond was hebben ze 
hem bij de Luftwaffe onderge
bracht. Hij was gek op vliegen 
en als hij in z'n Messerschmitt 
zat voelde hij zich onverslaan
baar. Dat wil zeggen: tot hij tij
dens de Battle of Britain boven 
Engeland werd neergehaald; die 
Spitfire aan z'n staart zag hij net 
iets te laat. Hij had het geluk 
dat hij z'n kist nog tijdig kon 
verlaten, al was het pech dat hij 
op de valreep in zijn been wera 
geschoten. Zijn parachute 
bracht hem veilig en wel op de 
grond, waar hij gevangen werd 
genomen en nadat zijn wond 
was verzorgd naar een krijgsge
vangenenkamp werd getrans
porteerd. Zo omstreeks 1943 of 
1944 werd hij overgebracht naar 
een soortgelijk kamp in Cana
da. Z'n Engels was tegen die 
tijd al heel aardig en toen de 
oorlog eenmaal achter de rug 
was had hij nog eens vreseliJK 
veel geluk: hij mocht in Canada 
blijven. HIJ wist een goede baan 
te vinden, trouwde met een leu
ke vrouw en besloot  toen zijn 
leven op deze manier in heel 
rustig vaarwater was terechtge
komen  zijn oude hobby weer 

op te pakken: postzegels verza
melen. In zijn jeugd had hij 
Duitsland verzameld, een ver
zameling van niks die in het 
oorlogsgeweld moet zijn ge
sneuveld. Maar nu, in zijn nieu
we vaderland, liet de voormali
ge piloot zich boeien door post
stukken die de eerste pogingen 
documenteerden om over de 
Atlantische Oceaan te vliegen. 
Dat de piloten van destijds zich 
zo inspanden om van de nieu
we naar de oude wereld (of om
gekeerd) te vliegen had vooral 
te maken met de prijs van tien
duizend pond  een bedrag dat 
destijds zeker tienmaal zoveel 
waard was als nu  die Lord 
Northcliffe, eigenaar van de 
Do;7y Mail had uitgeloofd. Wie 
er het eerst in slaagde nonstop 
van Amerika naar Europa of van 
Europa naar Amerika te vliegen 
zou zich de eigenaar van die 
aanlokkelijke premie mogen 
noemen. Deze jacht op geld 
zorgde voor poststukken die 
uiteindelijk de basis legden 
voor de Labradorcollectie waar
over we hier spreken. 
Mijn geesteskind heb ik nu vol
doende aan de lezers van 'Fila
telie' voorgesteld, maar ik heb 

W P " 

hem nog geen naam gegeven. 
Zullen we hem Schmidt noe
men? Er moeten duizenden, zo 
niet tienduizenden Duitsers zijn 
die zo heten, en veel van hen 
zullen Kar/als voornaam heb
ben. Wie weet heeft er echt wel 
een Karl Schmidt bestaan die 
Lufiwaffe'pWooX was... 
Hoe het ook zij en hoe Karls le
vensgeschiedenis ook in het 
echt is verlopen, het moet voor 
hem toch een enigszins bitter 
pil zijn dat hij zijn naam niet 
kan verbinden aan deze verza
meling, die werkelijk schitte
rend is en duidelijk is samenge
steld door iemand met een 
enorme filatelistische kennis en 
een uitstekende smaak. Mis
schien dat zijn ware identiteit 
later, na zijn dood, zal worden 
onthuld  het zou niet de eerste 
keer zijn dat zoiets gebeurt. Te
gen die tijd zullen de belasting
ambtenaren wellicht geen be
langstelling hebben voor de op
brengst van de verzameling. 
Een paar hoogtepunten uit de 
collectie'Labrador' zijn hieron
der afgebeeld, waar mogelijk 
met een schatting het bedrag 
dat ze op 19 februari zouden 
kunnen opbrengen. 
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Als in deze rabriel« wordt ge
sproken van ofbeeldmjj 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 
2i'o3. Paddestoelen. 
€0.10, 0.50, 2.50. Resp. 
Cantharellus cibarius, Boletus 
edulis, Macrolepiota procera. 

ALA: 

ALBANIË 
ig'o2. Vijftig jaar Ifsda*. 
50,100 L. Resp. mens en Al
banese postzegel, vergroting 
rasterpunten postzegel. 
ii9'02. Herdenking terreur
aanslag II september. 
100,150 L.; blok 350 L. Resp. 
Vrijheidsbeeld in New York, 
brandende torens Wereld
handelscentrum in New 
York; vrijheidsbeeld en We
reldhandelscentrum in New 
York. 
i2g'o2. Dieren uit Middel
landse Zee. 
Velletje met zesmaal 50 L. 
Caretta caretta, Delphinus 
delphi, Prionace glauca, Bala
enoptera physalus, Scyliorhi
nus stellaris en sidderrog. 
Octopus vulgaris. 

ALDERNEY 
„ joi'og. Kroning koningin 
=> Elizabeth II op 2 juni 1953. 
° Blok£2.. Kroon, op rand 
_ rijksappel en scepter. 

ANDORRA FRANS 
20i'o3. Gemeente Escaldes 
 Engordany. 
€4.60. Wapenschild met wa
tervalletje en brug. 

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

4^po«^ 
PRINaPATD'ANDORRA 
«>.iwwi<tiiii^<i^»^#jxi m m i>#fca « I 

ANDORRA SPAANS 
26ii'o2. Kerst. 
€0.25. Door poort: dorps
plein Pla^a Benlloch. 

28ii'o2. Artistiek erfgoed. 
€0.25, 0.50, 0.75. Driemaal 
muurschildering uit kerk 
Santa Coloma. 

AZERBEIDZJAN 
iii'02. Vrouwen voor vrede. 
3000 m. Vrouw met duif, vlag 
Azerbeidzjan, beeldmerken 
VN* en Unifem*. 

BELGIË 
30i2'o2. Tachtigste verjaar
dag Mare Sleen (Marcel Ho
noree Nestor Neels, 1922), 
striptekenaar. 
€0.49; blok€0.82. Resp. 
Nero en zijn geniale zoon Ad
hemar; 'wafelenbak': groep 
stripfiguren aan tafel. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
286'02. Campagne 'Schrijf 
eens een brief. 

Velletje met vijfmaal 0.40 
(M). Komische figuren uit 
film 'Jonge filatelisten'. 
286'o2. Romeinse schepen. 
Velletje met 1.20,1.80 (M). 
Resp. galei, galjoen. 
286'02. Toerisme, dertig 
jaar internationale Unare
gatta. 
1.30 (M). Metvlot op rivier 
Una. 
286'o2. Traditionele ge
rechten. 
i.io (M). Cevapcici (gekruide 
worstjes) op manier van Sara
jevo. 

BULGARIJE 
i8io'o2. Schepen. 
0.12, 0.36, 0.49, 0.65 L. Resp. 
stoomschip 'MarieLuise' 
(lijnvaart over oceaan), 
vrachtschip 'Percenk', oplei
dingszeilschip 'Kaliakra', 
containerschip 'Sofia'. 
20ii'02. Kerst. 
0.36 L. Getal '2002' met in de 
nullen: ster, kerstman. 
2iii'o2. Uitnodiging 
NAVO*, Praag. 
Blok 0.65 L. Beeldmerk 
NAVO*, Bulgaarse vlag en 
wereldbol. 
22ii'o2. Dertig jaar geleden 
begin gemaakt met CVSE 
(Conferentie over Veiligheid 
en Samenwerking in Euro
pa), tegenwoordig OVSE*. 
Blok 0.65 L. Gevouwen vogel. 

CYPRUS TURKS 
30g'02. Kindertekeningen. 
300.000, 600.000 TL. Resp. 
hulp bij overstroming, 
brandweer bij huis. 

DUITSLAND 
i6i'o3. Frankeerzegel, 
'vrouwen in Duitse geschie
denis'. 
€1.. Portret sociaaldemo
craat Marie Juchacz (1879
1956). 

i6i'03. Frankeerzegels, 'be
zienswaardigheden'. 
€1.44, 2.20. Resp. Beethoven
haus (geboortehuis Ludwig 
van Beethoven 17701827, nu 
museum) in Bonn, stand
beeld Theodor Fontane 
(18191898, dichteren schrij
ver) in Neuruppin. 

i6i'03. Serie 'Kulturstif
tung der Länder' (stichting 
voor behoud, steun en be

scherming kunst en cultuur 
van nationaal belang). 
€1.44. Schilderij 'Proun 30t' 
uit 1920 van El Lissitzky 
(18901941): weerstandloze 
constructie van geometrische 
vlakken en stereometrische 
lichamen. 
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löi'oj. Duizend jaar stad 
Kronach. 
€0.45. Historisch stadsge
zicht. 

i6i'03. Honderdste geboor
tedag Georg Eiser. 
€0.55. Portret, Eiser pleegde 
in 1939 een mislukte aanslag 
op Adolf Hiüer. 

i6i'o3. Verdrag over Duits
Franse samenwerking veertig 
jaar. 
€0.55. Karikatuur over sa
menwerking: zaag in stenen 
boogbrug. 

40 lahT Vertrag über die 
deutsch tranrosiKh« ZuMmmenarbeit 

SB 
' j X t ' Annn/efupre du Traite 

sur <a Cooperatron frtnat Adetnatde 

i6i'o3. 2003: Jaar van de 
bijbel. 
€0.55. Hand in opengeslagen 
bijbel. 

■ ■ ■ ■ ■ i m * 
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i32'03. Frankeerzegels, 
'bezienswaardigheden'. 
€i.8o, 2.. Resp. Staatsgalerie 
in Stuttgart (museum uit 
1984), standbeeld ruiter in 

Bamberg (middeleeuws, 
waarschijnlijk Hongaarse ko
ning Stefanus I). 
i32'03. Serie 'Duitse schil
derkunst 2oste eeuw'. 
€0.55,1.. Resp. 'Jonge Ar
gentijn' (1929, Max Beck
mann 18841950), 'Composi
tie' (rond 1930, Adolf Hölzel 
18531934). 
i32'03. Serie 'post', rozen
groet. 
€0.55. Rode roos en tekst 
'Grüsse'. 
i32'o3. Beroemde jongens
koren. 
Velletje met €0.45,0.55, i.. 
Resp. Thomanenkoor uit 
Leipzig, Dresdner Kreuz
koor. Regensburger Dom
spatzen. 

ESTLAND 
Afbeelding melding 1/78. 

FRANKRIJK 
23i2'o2. Leopold Sédar 
Senghor (19062001). 
€0.46. Portret Senegalees 
dichter, politicus en filosoof 

p.4«€ 

i3i'03. Valentijnsdag. 
€0.46,0.69 (met perforatie 
vorm hart). Resp. harten, ro
zen; ook velletje met vijfmaal 
€0.46. 

i3i'o3. Wenszegels, be
dankt en geboorte. 
Tweemaal €0.46. Gezicht 
met blad en 'Merci', kruipen
de baby. 

22i'03. Verdrag over Frans
Duitse samenwerking veertig 
jaar. 



€0.46. Gezicht met op wan
gen Duitse en Franse drie
kleur. 

4 0 M | 
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mRTNAC U8ER Dij 
ËlSCHf ZUSAMM il'« 
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io-2-'o3. Veertig jaar ruimte
lijke ordening. 
€0.46. Kaart Frankrijk met 
hoofdwegen. 

24-2-'03. Tweehonderd jaar 
Kamer van koophandel en in
dustrie in Parijs, 1803-2003. 
€0.46. BifFeltoren van gesti
leerde mensjes. 

, '5'" 0,46€ 

1803 J , 2003 \ 

CHMIBRE DE COMMERCE 
ETD'INDUSTRIEDEPARIS ; 

GEORGIË 
2002. Jaar van dialoog tussen 
culturen. 
40 (T). Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 
2002. Muurschilderingen in 
kerken. 
10, 30, 80 (T). Uitresp. 14de, 
löde-i/de, 13de eeuw. 
2002. Gevechtsvliegtuigen. 
30, 80 (T). Resp. SU-25 Scor
pio, iV1IG2iU. 
2002. Bloemen. 
20, 30, 50, 80 (T). Resp. klok
je. Kaukasische rododendron, 
anemoon, dotterbloem. 
2002. Traditionele kleding. 
20, 30, 50 (T). Resp. huis en 
man met geweer en vrouw 
met snaarinstrument, kasteel 
en man met dolk en vrouw, 
gebouwen en man met sabel 
en vrouw. 

\ LMJMIIIlCnq 
2002. Borstkruisen. 
10, 20, 50, 80 (T). Resp. met 
kruisiging {lode eeuw), uit 

Martvili (/-gde eeuw), uit 
Martvili (lode eeuw), van ko
ning Tamari (12de eeuw). 

2002. Tweehonderdste ge
boortedag Alexandre Dumas 
(1802-1870). 
Blok 120 (T). Portret; op rand 
jubileumdata, traditionele 
kleding Georgië en panora
ma Tbilisi (schilderij i8de 
eeuw). 

2002. Dinamo Tbilisi win
naar Europacup 2,1981. 
20 (T). Elftal en voetbal. 

bödöAiJi33c:rï-

2002. vijftig jaar Ifsda*. 
100 (T). Eerste zegel Georgië 
(Yvert nr. 4), beeldmerk Ifsda 
en tekst '50 jaar Ifsda'. 

GIBRALTAR 
3i-io-'o2. Datum melding 
12/972, verjaardag prins Harry. 

i3-ii-'o2. Kerst. 
5, 30, 40,42, 52, 54p. Zes
maal verschillende kerststal; 
vel met tweemaal de zes ze
gels en zes kerken op tussen-
velden. 

20-2-'o3. Vijftig jaar sinds kro
ning koningin Elizabeth II. 
30, 30,40 p. £ I.-. Resp. ko
ningin zittend in hermelijn 

met kroon, de kroning, met 
rijksappel, in koets. Velletje 
met de vier zegels, op rand 
kroon. 

GUERNSEY 
3O-i-'03. Herinneringen 
Tweede Wereldoorlog, 1943. 
22, 27, 36,40 p., £ 1.50. 
Resp. (viermaal 'Dambusters 
overval': in de nachtvan 16 op 
17 mei '43 op Ruhrgebied 
door speciaal gevormd 
squadron) bemanning loopt 
naar vliegtuig, drie bommen
werpers boven Engelse kust, 
Avro Lancaster bommenwer
per waarop zoeklichten zijn 
gericht, kaatsende bom, 
HMS Charybdis en HiVIS Lim
bourne (zonken door torpe-
doaanval in baai van Saint-
Malo, oktober'43). 

jo-i-'og. Tiende NatWest Ei
land Spelen (atleten van 15 ei
landen strijden in 15 sporten) 
op Guernsey. 
22, 27, 36,40,45, 65 p. Resp. 
hordeloop, mountainbike, 
gymnastiek, windsurfen, 
golf, triatlon. 

ITALIË 
20-ii-'o2. Serie 'Italiaanse 
sport', de vrouw in de sport. 
€0.41. Atlete en standbeeld 
'Nikè van Samothrace' (Lou
vre, Parijs). 

L* DONNA NlllO «POni 

29-ii-'o2. Serie 'Italiaanse 
sport', wereldkampioenen 
voetbal in 20ste eeuw (inter
nationaal ontwerp). 
Tweemaal €0.52. Ronde ze
gel met voetbalveld en bal en 
vlaggen wereldkampioenen 
(Engeland, Argentinië, Duits
land, Italië, Brazilië, Uru
guay, Frankrijk), Italiaanse 
vlag en voetballer en jaartal
len (1934,1938,1982: Italië 
kampioen). 

4-i2-'02. Vijftigste sterfdag 
Vittorio Emanele Orlando 
(1860-1952). 
€0.41. Schilderij met portret 
Orlando (jurist en politicus) 
door Giovanni Boldini. 

JOEGOSLAVIË 
2-i2-'o2. Kerst 2002, kunst: 
geboorte Christus. 
12.-, 16.-, 26.20, 28.70 Ndin. 
Resp. ikoon (1546) uit kloos
ter Stavromkita, ikoon (ca. 
1618) klooster Hilandar (bei
den uit Atos, Griekenland), 
schilderij van Rublov (15de 
eeuw, Tretjakovgalenj, Mos
kou), schilderij Botichelli 
{1475, Palazzo degli Uffizi, 
Florence). 

KROATIË 
2i-ii-'o2. Kerst 2002. 
2.30 kn. Detail polyptychum 
'Onze-Lieve-Vrouw en de hei
ligen' van Nikola Bozidarevic 
(i6de eeuw) uit kerk in Dance. 

2-i2-'o2. Serie 'moderne 
schilderkunst'. 
2.50, 2.50, 5.- kn. Resp. 'Het 
meisje in de boot' (1928) van 
Milivoj Uzelac (1897-1977), 
'Bloemen in het raam' (1932) 
van Antun Motika (1902-
1992), 'Op deDrava' (i960, 
boeren en koeien op boot) 
van Krsto Hegedusic (1901-
1975)-
ii-i2-'o2. Zagreb honderd
vijftig jaar aartsbisdom. 
2.80 kn. Kerk en siervoor
werp. 
i3-i2-'02. Driehonderdvijf-
tigste geboortedag Pavao Rit
ter Vitezovic (1652-1713). 
2.30 kn. Portret schrijver en 
dichter, boektitel 'Croatia re-
diviva'. 
i4-i2-'o2. Pacta Conventa 
1102-2002 (geschrift waarin 
hoe en waarom Kroatië onder 
Hongaarse koning Koloman 
(Kalman, ca. 1068-1116) 
kwam). 

3.50 kn. Koloman's pilaren 
uit klokkentoren Mariakerk 
in Zadar. 

LETLAND 
i6-9-'o2. Frankeerzegels, 
stadswapen. 
0.05, 0.15 Lvl. Wapen van 
resp. Smiltene (drie vogels), 
Kuldiga (vrouw met wiel en 
zwaard). 
23-ii-'o2. Kerst. 
0.12, 0.15, 0.15 Lvl. Resp. ka
bouter en kerstboom, pakje 
met kabouters, engel. 

MACEDONIË 
i8-8-'o2. Personen. 
6,18 den. Resp. honderdste 
geboortedag Metodija An-
donov-Cento (1902-1957, 
portreten tekst), honderd-
vijfentwintigste geboortedag 
Nikola Karev (1877-1905, 
portret). 

5-ii-'o2. Frankeerzegel, ar
chitectuur. 
3, 9 den. Resp. huis in Mitra-
sinci, Ratevo. 

20-ii-'o2. Kerst. 
9 den. Madonna en Kind. 

---"-*-*** 

MAN 
i4-2-'o3. Transportwagens 
post. 
23.27.37.42,89 p. Resp. 



handkar, auto, busje, motor
fiets, bestelwagen. 

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■■' 
Isle of Man A 
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MONACO 
2i'o3. Zevenentwintigste 
internationale circusfestival. 
€0.59. Clown. 

OEKRAÏNE 
6i2'o2. Serie, nationale 
kostuums Oekraïne. 
Driemaal twee samenhan
gende zegels 45 k. Kleding 
uit resp. Vinnitsa (Pokrova), 
Spas, Tsjerkasy (vier meisjes 
zingen lenteliedjes), Mako
viy, Tsjernobyl, paaskleding; 
velletje met de zes zegels. 

i 1« 
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ROEMENIË 
iQn'02. Kerst. 

45" 
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3000,15500 L. Kerstmannen, 
resp. met pakjes, achter com

puter. 
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22ii 'o2. Uitnodiging tot 
NAVO* toe te treden. 
131000L. in velletje met twee 
gelijke zegels en tussenveld. 
Hologram van knoop (sym
bool tien landen genomi
neerd voor NAVO), beeld
merk NAVO*, adelaar, Roem
eens wapenschild; midden
veld: beeldmerk NAVO en 
symbolische knoop. 

^m^^ 

RUSLAND 
i2 i i  'o2. Datum melding 
1/80, geschiedenis Rusland. 
26ii 'o2. Kloosters Rus

sischorthodoxe kerk. 
Vijfmaal 5. r. Klooster van 
resp. Saint Daniel (Moskou, 
gesticht in 1282 door prins 
Daniel), Sergii Lavra van hei
lige Drieeenheid in Sergiev 
Posad (gesticht in 1337 door 
Sergii van Radonezh), Ver
heerlijkingvan Christus op 
eiland Valaam in Ladoga
meer (14de eeuw). Sawa van 
Storozha in Zvenigorod (ge
sticht door Sawa in 1398), 
Heilige Tenhemelopneming 
in Pechora (1470) met heilige 
Cornelius van Pskov. Ook vel
letje met de vijf zegels. 

Zonder datum. Nieuwjaar. 
3.50 r. Skiende sneeuwman 
met kerstboom. 

{nOBblM I 
\JPMOMI 

SLOWAKIJE 
6i2'o2. Vlucht Apollo 17 
dertig jaar geleden. 
20. Sk. Astronaut Eugene 
Andrew Cernan op de maan. 

i2i2'02. Schilderkunst, Ko

loman Sokol (1902). 
23. Sk. 'In het atelier' (iggi). 
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i8i2'02. Schilderkunst, 
Pavol z Levoce (14701542). 
20. Sk. Processie. 

i8i2'02. Dag van de postze
gel, postzegeltentoonstelling 
Nitrafila. 
10. Sk. Loep en postzegel 
waar vogel uitvliegt. 

SPANJE 
27ii'o2. Kerkramen kathe
draal Santa Maria in Vitoria. 
Blok €0.50. Fragment raam, 
rand kerkramen en interieur 
ka±edraal . 

27ii'o2. Smederij van Com
pludo in provincie Leon. 
€0.50. Middeleeuws werktuig 
uit smederij. 
2gii'o2. Kruisbeeld van 
Hio. 
€0.25. Kruisbeeld. 
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29ii'o2. Kerst 2002, schil
derijen. 
€0.25, 0.50. Resp. 'Aanbid
ding der koningen' gotisch 
altaarstuk waarschijnlijk van 
Antón de Madrid uit Calzadil
la de los Barros, 'Moeder
schap' van Goyo Domi'nguez. 
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TSJECHIË 
ii'og. Tsjechische repu
bliek tien jaar. 
Blok 25. Kc. Beeld Tsjechi
sche leeuw van Josef Max uit 
1852, op rand wapenschild. 

TURKIJE (uol̂ ende kolom bovenaan) 
ioio'o2. Muziekinstrumen
ten. 
450.000, 700.000 TL. Resp. 
viool, contrabas. 

10. VfROCl 
C E S K É R E P U B L I K Y 

WITRUSLAND 
28ii'o2. Datum melding 
1/80, schilderijen. 
5i2'o2. Datum melding 
1/80, kersten nieuwjaar. 

IJSLAND 
i6i'o3. Politiecorps IJsland 
tweehonderd jaar. 
45., 55. kr. Resp. twee he
dendaagse agenten, agent uit 
beginjaren corps. 
i6i'o3. Serie zomerplanten, 
IV. 
45., 60. kr. Resp. Phlox 
drummondii , Gazania ri
gens. 

BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
9io'o2. Nationale vrede en 
verzoening. 
35 KZr. Landkaart waarover 
regenboog en duif 

ANGUILLA 
i i n 'o2 . Honderd jaar Pan
Amerikaanse gezondheidsor
ganisatie (PHO*). 
30 c , $ 1.50. Resp. zieken
huis 'The Valley Health Cen
tre', beeldmerk gelegenheid. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i2i2'o2. Klassieke Science 
Fictionschrijvers. 
Driemaal blok $ 6.. Scène uit 
'A Space Odyssey' van Arthur 
C. Clarke, scène uit 'The Mo
numents of Mars' van Ri
chard C. Hoagland, profeet 
Michel de NostreDame 
(15031566, Nostradamus). 

ARGENTINIË 
7i2'o2. Beoefenaren en 
kenners van folklore. 
Viermaal 75 c. Armando Te
jada Gomez (19291992, 
dichter en verteller) en hand

geschreven tekst, Carlos 
Vega (18981966, oprichter 
nationaal instituut musicolo
gie) en notenschrift met man 
met trekharmonica, Andres 
Chazarreta (18761960, voor
kwam verdwijnen oude dan
sen) met gitaar, Gustavo Le
guizamon (19172000, zan
ger) en vleugel met bladmu
ziek. 

7i2'02. Poppen uit theater. 
Viermaal 75 c. in boekje. Ma

rionet, handpop, stokpop, 
schimmenspel. 
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ARUBA 
i57'02. Upaep*, analfabe
tisme. 
25,100 c. Beeldmerk Upaep* 
en resp. hand met ganzen
veer schrijft letters, jongen op 
trap kijkt over volgeschreven 
muur. 

99'02. Geschiedenis, Twee
de Wereldoorlog (1940

1945)
60, 75,150 c. Resp. Duitse U
156 onderzeeër valt Lago olie
raffinaderij aan, ontploffing 
schip 'Pedernales' en torpedo 
met soldaten op strand, 
borstbeeld Boy Ecury (ver
zetsman) en soldaat en ge
bouwen met vlag en molen. 
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3iio'o2. Toeslagzegels 
'Voor het kind'. 
40+20, 60+30,100+50 c. 
Resp. cactussen en geit en 
jongen kijkt naar leguaan 
(Iguana iguana) op steen, 
meisje onder zeedruif op 
strand met zeeschildpad 
(Eretmochelys imbricata) en 
rode krab (Grapsus grapsus), 
jongen met parkiet (Aratinga 
pertina arubensis) kijkt naar 
pelikanen (Pelecanus occi
dentahs) op rots in zee. 

ASCENSION 
i3i'03. Ascension Ariane 
volgstation. 
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£ 0.35, 040. o65> 090. Aria
ne 4, raket boven Atlantische 
oceaan, ATV, Ariane 5; velle
tje met de vier zegels, op rand 
station en Ariane 5. 

AUSTRALIË 
7i'03. Wenszegels met aan
hangsel waarop mogelijkheid 
persoonlijke boodschap. 
Negenmaal 50 c. (in strook 
met drie ontwerpen), $ i.. 
Resp. madeliefje, trouwrin
gen met gele rozen, rode ro
zen en hart, verjaardagstaart, 
beertje, balonnen, kangoeroe 
en vlag, wereldbol met Austr
alië, sportauto, trouwringen 
en roze roos. 

7i'o3. Natuur in Australië, 
woestijn. 
50 c. Zelfde ontwerp 46'o2 
maar zelfklevend, Calytrix ca
rinata (in boekjes en op rol), 
i i  i  'o j . Vissen. 
Vijfmaal 50 c. Pagrus auratus 
en strand met visser, Maccul
lochella peelii en rivier met 
dode bomen, Salmo trutta en 
vliegvisser bij meer, Thunnus 
albacares en kust met vuurto
ren en visboot, Lates calcarif
er en vissersboot op rivier in 
mangrovegebied. 

ii2'03. Natuur in Australië, 
regenwoud. 
$ 1.45. Orchidee: Dendrobi
um nindii. 

BANGLADESH 
ii4'o2. Dertig jaar betrek
kingen tussen Japan en Ban
gladesh. 
lO.T. 
274'o2. Armoedebestrij
ding door fokken geiten. 
2.T. 
284'o2. Speciale zitting 
Verenigde Naties over kinde
ren 8 tot 10 mei 2002. 
10.T. 
2i5'o2. Achtste sterfdag 
Mohammad Nasir Uddin 
(18881994), journalisten 
schrijver. 
4.T. 

3i5'o2. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
Driemaal 10.T. 

BARBADOS 
Aanvulling melding 1/81, 
PHO*. Afbeeldingen resp. 
rood lintje met 'Stay safe, 
love life', wandelaars met 
wedstrijdnummer, portret sir 
George Alleyne (algemeen di
recteur PHO*), vrouw (ge
zondheid vrouwen). 

BELIZE 
Wetenschappelijke namen 
melding 1/81, orchideeën. 
Resp. Dichaea neglecta, Epi
dendrum fluckesii, Encyclia 
belinzensis, Eriopsis biloba, 
Harbenaria monorrhiza, 
Mormodes buccinator. 

BERMUDA 
Namen melding 11/895 ^n 
12/975, schelpen II. Resp. 
'angular triton', 'atlantic 
trumpet triton', 'purple sea 
snail', 'flame helmet', 'Ber
muda's slit shell', 'reticulated 
cowriehelmet'. 
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BHUTAN 
i6i2'o2. Fauna en Flora 
Bhutan. 
Zes velletjes met zesmaal 
25 nu.; zesmaal blok 90 nu. 
Resp. (dieren:) Bos frontalis, 
Arctonyx collaris, Naja naja, 
Eublepharius macularius, 
Gavialis gangeticus, Caprola
gus hispidus; (vogels:) Larus 
cachinnans, Riparia riparia, 
Anastomus ospitans, Ciconia 
ciconia, Haematopus ostrale
gus, Pitta brachyura; (vlin
ders:) Kalima horsfieldi, 
Troides aeacus, Atropha
neura latreillei, Temopalpus 
imperialis, Zeuxidia aurelius, 
Euploea dufresne; (bloe
men:) Primula cawdoriana, 
Meconopsis aculeata, Primu
la vigramiana. Primula stuar
tii, Saxifraga andersonii, 
Rheum nobile; (paddestoe
len:) Russuia Integra, Hyg
rophorus marzuolus, Tricho
loma fulvum, Hypholoma 
fasciculate, Tricholoma pop
ulinum, Cortinarius orella
nus; (orchideeën:) Coelogyne 
rhodeana, Coelogyne vires
cens, Phalaenopsis schilleria
na, Angraecum eburneum, 
Dendrobium aureum, Dend
robium caesar; Crocodylus 
porosus, Ax gabericulata, 
Portia philota. Paris poly
phylla, Clathrus archeri, 
Dendrobium chrysotoxum. 

BOTSWANA 
ii2'o2. Aids. 
0.55, i.io, 2.75, 3.30 P. Resp. 
vrijwillige centra voor raad en 
testen, voorkomen over
dracht van moeder naar kind, 
stigma en discriminatie, zorg 
voor wezen. 

i8i2'o2. Serie watergebie
den III, Makgadikgadi zout
pannen. 
Velletje met 0.55, i.io, 2.50, 
2.75, 3.30 P. Resp. aardwolf 
(Proteles cristatus), 'blue wil
debeest', zebra, flamingo, 
pelikaan. 

CANADA 
i3i2'o2. Herdruk. 
2 c , $ I., 2.. Resp. decora
tief ijzerwerk, duikereend, 
witte beer. 
3i'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
48 c , blok $ 1.25 (zegels 
golfvormig). Beelden van Ch
ris Reid van resp. schaap, 
geit. 

i8i'03. Sterspelers NHL 
(National Hockey League). 
Velletje met zesmaal 48 c. Ac
tiefoto en op aanhangsel por
tret van resp. Bill Durnan, 
Raymond Bourque, Serge Sa
vard, Stan Mikita, Mike Bos
sy, Prank Mahovlich. Ook 
postzegelboekje. 
28i'o3. Honderdvijftig jaar 
Bishop's universiteit. 
48 c. in postzegelboekje. Uni
versiteitsgebouw in Lennox
ville, Quebec en wapenschild. 

[ Canada 
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2i2'o3. Vogels geschilderd 
door John James Audubon 
(17851851). 
Viermaal 48 c. in vel van zes
tien zegels; 65 c. in postze
gelboekje. Resp. Oceanodro
ma leucorhoa, Phalacrocorax 
carbo, Branta bernicla, Uria 
aalge; Falco rusticolus. 

3'3''03 'Canadian Rangers'. 
48 c. Ranger met rode pet 
kijkt door verrekijker waarbij 
berglandschap in lenzen re
flecteert. 
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i93'03. Honderdvijfentwin
tig jaar universiteit van West 
Ontario. 
48 c. in postzegelboekje. Uni
versiteitsgebouw in London, 
Ontario en wapenschild. 
253'o3. Vijfenzeventigjaar 
geleden werd Ahepa (Ameri
can Hellenic Educational 
Progressive Association) op
gericht om immigranten te 
helpen inburgeren zonder ei
gen identiteit en erfgoed te 
verliezen. 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 12/975, 
luchtvaart. 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
ii'03. Taiwan een jaar lid 
'World Trade Organization 
(WTO)'. 
NTS 17. Beeldmerk WTO, 
kaarsje voor eerste verjaar
dag, gebouw WTO en kaart 
Taiwan. 

ii'03. Postbedrijfwordt 
Naamloze Vennootschap. 
Overdruk op velletje Chinees 
nieuwjaar van 2i2'o2 met 
'Ter herinnering oprichting 
Chunghwa postbedrijf NV'. 
23i'o3. Serie 'bergen in Tai
wan', III, Nanhu. 
NT$ 5., 5., 12., 25.. Resp. 

voorjaar op top Wuyen van 
berg Nanhu, glaciaal ketel
dal, belangrijkste top, 
sneeuw op Chungyang 
Chien. 
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CHRISTMASEILAND 
7i'03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
$ 0.50,1.50; velletje met vier
maal 10, viermaal 15, vier
maal 25 c. geit, geit (ook vel
letje met beide zegels); rat, 
os, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, geit, aap, haan, 
hond, varken. 

CUBA 
loi'oo. chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak**. 
15 c. Draak. 
26i'oo. Folkloristische 
schilderijen. 
10,15, 65,75 c. Schilderijen 
van Concepcion Maria de la 
Asuncion Ferrant Gomez 
(18821968), resp. 'Hete rum
ba', 'Cachumba', 'In het huis 
van Babalao', 'Sprookje Cu
nengue'. 

252'oo. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bangkok 2000, vlinders. 
10,15,15, 65, 75 c. Resp. Hel
cyra superba, Pantaporia 
punctata, Neptis themis, Cu
retis acuta, Chrysozephyrus 
ataxus. 
74'oo. Top van G77groep, 
Havanna. 
75 c. Wereldkaart met deel
nemende landen. 
224'oo. Honderddertigste 
geboortedag Vladimir Iljitsj 
Lenin (18701924). 
75 c. Portret Russische revo
lutionair en politicus. 

244'oo. Dag van de postze
gel, honderdvijfenveertig jaar 
postzegels in Cuba, zeventig 
jaar luchtpost. 
65, 90 c. Resp. gebouwen en 
postzegel (Yvert Spaanse An



tillen nr. 2), luchtpostbrief en 
portret Jaime Gonzalez Gro
eier (18951920) luchtvaart
pionier met vliegtuig Mora
neSaulnier. 

244'oo. Vijfendertig jaar 
geleden verbleef Che Gueva
ra in Congo. 
65 c. Portret Ernesto Gueva
ra de la Serna (19281967), 
revolutionair en politicus, 
en landkaart CongoBrazza
ville. 
274'oo. Zestigste geboor
tedag Eliseo Reyes (1940
1967). 
65 c. Portret guerrillastrij
der. 
55'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling The 
stamp show 2000 in Lon
den, stoomlocomotieven. 
5,10,15, 65, 75 c ; blok I.
P. Resp. Baldwin 060 (1882), 
Baldwin 280 (1895), 
Baldwin 280 {1912), 
Alco 280 C1919), 
Alco 282 (1925); 
Henschel 260 (1920). 

i85'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling WIPA 
2000, Wenen, luchtschepen. 
10,15, 50, 65, 75 c.; blok 
I. P. Pionieren luchtscheeps
bouw met hun luchtschip, 
resp. Henri Giffard (1825
1882), Albert (18391906) en 
Gaston (18431899) Tissan
dier, Charles Renard (1847
1905) en Arthur Krebs (1850
1935), Pierre en Paul Lebau
dy, August von Parseval 
(18611942); Ferdinand graaf 
von Zeppelin (18381917). 
236'oo. Tweede wereldbij
eenkomst voor vriendschap 
en solidariteit met Cuba, 
Havanna. 
65 c. Beeldmerk gelegenheid. 

EL SALVADOR 
26ii'02. Upaep* America 
2002: onderwijs en analfabe
tisme. 
I., 1.50C. ($0.11,0.17). 
Beeldmerk Upaep* en resp. 
poppetje boven open boek en 
kubus met letters, leraar bij 
schoolbord voor klas (gesti
leerd). 

Resp. Maria met Kind, Jozef 
met Kind. 
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6i2'o2. De wereld van de 
Maya: kent u het?, ontdek 
het! (gebied met enorme bio
diversiteit, natuur, cultuur en 
historie). 
I., I., 4., 4. C. ($ o.ii, o.ii, 
0.46, 0.46). Resp. 'Bahia de 
Jiquilisco' (baai met bootjes), 
vulkaan 'El Picacho' (bomen), 
archeologische vindplaats 
'Joya de Ceren' (stoombad), 
bloemenroute 'Juayua' (land
schap met gebouw). 

ETHIOPIË 
24io'02. Graniet. 
45, 55 c , I., 2. B. graniet
stukken resp. 'Sidamo mele
ka rose', 'Harrar juparana', 
'Tigray semen pink', 'Welle
ga guten mahogany'. 
28ii'o2. Konso Waka (hou
ten beelden om gestorven 
helden te vertegenwoordi
gen, staan op begraafplaats 
en langs hoofdwegen naar 
het dorp van de emische 
groep Konso). 
40, 60 c , I., 2. B. Beelden. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 1/82, be
zoek hertog van York. 

29ii'o2. Kerst. 
1.50, 2.50 C. ($ 0.17, 0.29). 

jii'oj. Herdershuizen. 
10, 20, 37,43 p. Huizen. 

FIJI 
30io'o2. Datum melding 
1/82, hartoperatie. 
5ii'o2. Datum melding 
1/82, natuurlijk water. 
20ii'02. Datum melding 
1/82, kerst. 
Zonder datum. Nieuw post
centrum. 
$ 0.48, 0.96,1., 2.. Resp. 
hoofdkantoor post, postcen
trum, logistiek centrum, kan
toorruimte met computers 
('smart mail'). 

GAMBIA 
2io'oo. Belangrijke compo
nisten. 
Twee vel met zesmaal 7. D.; 
tweemaal blok 25. D. Resp. 
Antonio Vivaldi (16781741), 

Giacomo Puccini (1858
1924), Joseph Haydn (1732
1809), Leopold Stokowski 
(18821977), Felix Mendels
sohn Bartholdy (18091847), 
Gaetano Donizetti (1797
1848); Witold Lutoslawski, 
(19131994), sir William 
Sterndale Bennett (1816
1875), Wolfgang Amadeus 
Mozart (17561791), Ludwig 
van Beethoven (17701827), 
Sergej Vassiljevitsj Rachma
ninov(i873i943), Pjotrlljitsj 
Tsjaikovski (18401893); Ma
nuel de Falla (18761946), 
Frederic Frangois Chopin 
(18101849). 
2io'oo. Verkeersmiddelen 
van de toekomst. 
Twee vel met zesmaal 7. D.; 
twee vel met zesmaal 8. D.; 
viermaal blok 25. D. Resp. 
Mazda RXEVOLV, Isuzu Kai, 
Ford 021C, Pontiac GTO, 
Chevrolet Cerv III, Toyota 
Will VI, stratosfeervliegtuig 
met deltavleugels BWB i, 
Boeing 767400ERX, Lock
heed, Boeing X, ruimteveer, 
klein vliegtuig stijgt op van 
groter vliegtuig, sportboot, 
schip, draagvleugelboot, 
veer, zeilschip, sportjacht, 
Maglevmotorwagen MLU
002, magneettrein, monorail, 
alwegmonorail, zweefbaan, 
sneltrein op monorail; Hon
da vrachtwagen, watervlieg
tuig, patrouillekustvaartuig, 
magneetzweefbaan. 

GRENADA 
i8ii'02. Tweede ronde we
reldkampioenschap voetbal 
in Korea en Japan. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
vier vel met tweemaal $ 3.. 
Resp. (SenegalZweden: 21) 
Johan Mjallby, Magnus Hed
man, Fredrik Ljungberg, 
Khalilou Fadiga, El Hadji 
Diouf, Papa Bouba Diop; 
(BrazilièBelgië: 20) Roberto 
Carlos, Juninho Paulista, Ro
naldinho, Johan Walem, 
Mare Wilmots, Bart Goor; 
(coach en speler:) Henrik 
Larsson, Niclas Alexanders
son Zweden; Khalilou Fadi
ga, Bruno Metsu Senegal; 
Luiz Felipe Scolari, Ronaldo 
Brazilië; Wesley Sonck, Ro
bert Waseige België. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i8ii'02. Kwartfinales we
reldkampioenschap voetbal 
2002. 
Twee vel met zesmaal $1.50; 
vier vel met tweemaal $ 3.. 
Resp. DuitslandVerenigde 
Staten: io en Zuid Korea
Spanje: 00) Oliver Neuville 
en Eddie Pope, Claudio Rey
na en Miroslav Klose, Chris
tian Ziege en Frankie Hej
duk, Nadal en Jung Hwan 
Ahn, Luis Enrique en Chong 
Gug Song, Park Ji Sung en 
GaizkaMendieta; (Brazilie
Engeland: 21 en Turkije
Senegal: io) Danny Mills en 
Ronaldo, Roque Junior en 
Emile Heskey, Sol Campbell 
en Rivaldo, Lamine Diatta 
en Hakan Sukur, Umit Dava
la en Khalilou Fadiga, El 
Hadji Diouf en Tugay Keri
moglu; Oliver Kahn, Brian 
Friedel; Chun Soo Lee, Juan 
Carlos Valeron; David Beck
ham en Roberto Carlos, Ro
naldinho en Nicky Butt; Al
pay Ozalan, Khalilou Fadi
ga

HONGKONG 
i2i'03. Disneyland komt 
naar Hongkong. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Resp. 
trein voor station in Main 
Street, kasteel in Fantasy
land, huis en touwbrug in 
Adventureland, ruimtehaven 
in Tomorrowland; velletje 
met de vier zegels. 

wnvwvf««« 

igi'oj. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
$ 1.40,2.40,3., 5.. Viermaal 
verschillend ram/schaap; vel
letje met de vier zegels; blok 
met zegel $5.. 

igi'oj. Dieren uit Chinese 
zodiak**. 
Viermaal $ 10.; velletje met 
tweemaal $ 50.. Resp. draak, 
slang, paard, ram; paard. 

INDONESIË 
5ii'o2. Flora en fauna. 
1000,1000,1500,1500, 2000, 
2000 Rp.; blok 7000 Rp. 
Resp. Trimeresurus hageni, 
Rafflesia micropylora, Pan
thera pardus, Terminalia 
catappa, Varanus salvator, 
Papilionanthe hookeriana; 
Panthera pardus. 

Zonder datum. Postzegelten
toonstelling Espana 2002, 
Salamanca. 
Blok 7000 Rp. Banteng (Bos 
javanicus), op rand stieren
vechter. 

1000 Rp. Geschiedenis, he
den en toekomst: gebouwen, 
wereldbol. 

IRAN 
298'c2. Geboortedag Kho
meiny (19021989). 
400 Ris. Portret. 
26ii'o2. 'World q(u)ods day'. 
400 Ris. Jongetje en moskee. 

«00 Ih JUfJt^J,^.!^, t 

i|y^^|^ 

• 

i 
JAMAICA 
6i2'o2. Datum melding 
1/82, kerst. 
20ia'o2. Veertig jaar onaf
hankelijkheid. 
$ 15, 40, 60. Nationale vlag 
en resp. dansenden mensen, 
mensen, werkende mensen. 

3ii2'o2. Tweehonderdjarig 
bestaan stad Kingston. 
Driemaal $ 15 (samenhan
gend). Wapenschild en 
stadsbeelden door jaren heen. 

KAMEROEN 
206'o2. Wereldkampioen
schap voetbal in Korea en 
Japan. 
125 (rond te maken), 250, 
250 F. Resp. leeuw en voetbal 
en nationale vlag en landen 
met jaartal en vlag waarbij 
Kameroen aanwezig was 
(1982 Spanje, 1990 Italië, 
1994 Verenigde Staten, 1998 
Frankrijk, 2002 Korea en Ja
pan), tweemaal leeuw en be
ker en portret met tekst '20 
jaar succes ontembare leeu
wen, Afrikaans en olympisch 
kampioen'. 

!■■■■■■■ I l l IIIIIIT»fTT»^P^yT 

UI 
•."•^.»^ 2002 ^^■'y/ 

KENIA 
27ii'c2. Datum melding 
11/896, historische plaatsen. 

i3i2'02. Nationaal persbu 
reau 'LKBN Antara'. 



KIRIBATI 
2-i2-'o2. Kerst 2002. 
25,60,75 c, $ I.-, 2.50. Vijf
maal verschillend vlechtsel met 
touwtje en strik, alsof pakje. 

KOEWEIT 
6-i-'oi. Koeweit stad, Arabi
sche hoofdstad van cultuur 
2001. 
25, 50,150 f Affiche. 

KOREA NOORD 
5-7-'02. Vijftig jaar gratis me
dische hulp. 
10 ch. Man met kind, zieken
huis, helikopter, ziekenwa
gens. 
2g-7-'o2. Socialistische 
grondwet dertig jaar geleden 
afgekondigd. 
10 ch. Strijders. 
20-9-'02. Mondiale dag Rode 
Kruis en Rode Halve Maan. 
Velletje met 3.-, 12.-, 150.-w. 
(alle zegels tweemaal); blok 
80 w. Resp. landkaarten 
vliegtuig en omhelzende 
mensen, hulpverleners Rode 
Kruis, hulp met materialen 
tijdens overstroming; twee 
mensen binnen beschermen
de handen (op rand vlag, au
to's, boten, trein en vliegtuig 
met Rode Kruis). 
25-g-'02. Hong Chang Su 
kampioen vlieggewicht bok
sen. 
Blok 75.- w. Portret, op rand 
muziek en tekst lied. 

i5-io-'o2. Kim Jong II be
zoekt oostelijk deel Rusland. 
Blokken 70.-, 120.- w. V. Pu-
tin en Kim Jong II resp. in 
fauteuils, staande. 
20-io-'02. Honden en katten. 
3.-, 12.-, 100.-, 150.-w.; blok 
150.- w. Resp. Siamese kat, 
'phungsan'-hond, witte kat, 
wit met zwarte kat; king 
Charles spaniel. 

25-io-'o2. Mineralen. 
3.-, 12.-, 130.-, 150.- w. Resp. 
pyriet, magnetiet, calciet, ga-
leniet. 

20-ii-'o2. Frankeerzegels. 
I.-, 3.-, 5.-, 10.-, 12.-, 20.-, 
30.-, 40.-, 50.-, 70.-, 100.-, 
200.- w. Resp. Mangyongdae 
(geboorteplaats Kim II Sung), 
geboorteplaats Kim Jong II, 
Hoeryong (geboorteplaats 
Kim Jong Suk), bloem 'Kimil-
sungia', toorts op toren 
Juche Idea, nationale vlag, 
bloem 'Kmjongilia', magno
liabloesem, nationaal beeld
merk, standbeeld 'ChoUima', 
monument, monument. 

LAOS 
i8-7-'02. Vijfentwintigjaar 
vriendschap en samenwer
king met Vietnam. 
2500, 3500 k. Resp. muziek
instrument, man en vrouw. 
ii-8-'02. Postzegeltentoon
stelling PhilaKorea 2002, in
secten. 
Achtmaal 1000 k.; vel met 
acht zegels in doorlopend 
beeld. Beeldmerk PhilaKorea 
en resp. achtmaal andere ke
ver; tak met bloesem, vrucht 
en blad waarop achtmaal ke
ver. 
2-io-'o2. Goudvissen. 
Vel met twaalfmaal 1000 k. 
Twaalf verschillende afbeel
dingen goudvis. 

MACAU 
22-ii-'o2. Wetenschap en 
techniek, standaardmodel 
deeltjesfysica. 
Zesmaal 1.50 ptcs.; blok8.-
ptcs. Resp. unificatietheorie 
(onderlinge wisselwerking 
van elementaire deeltjes in 
één model, namen S. Wein
berg, L. Glashow en A. Salam: 
Nobelprijs natuurkunde 
1979), weegschaal symboli
seert gebroken symmetrie 
(Rubbia kreeg Nobelprijs in 
1984), diagram Higgs (al 
geintroduceert door R.P. 
Feynman in 1949, Nobelprijs 
in 1965), Z-verval-curvever
kregen in LEP (Large Electron 
Positron, CERN*, 1989), 
quarks om symmetrie ele
mentaire deeltjes te onder
zoeken (M. Gell-Mann No
belprijs 1969 en Zweig), cur
ves (wat bekend is over inter
acties en nog valt te ontdek
ken); deeltjesdetector. 

i3-i2-'02.1 Ching, Pa Kua, II. 
Achtmaal 2.- ptcs. (zeshoe
kig); blok 8.- ptcs. Patronen 
resp. Lü (beleefdheid: bui
gende mensen en tijger), Dui 
(handehtwee mensen), Kui 
(eenzaamheid maakt verla
ten: twee mensen op verschil
lend grasveld), Gui Mei (ver
standshuwelijk: zittende man 
en vrouw achter gordijn), 
Zhong Fu (vader en zoon: 
twee vogels en yin en yang-te-
ken), Jie (zelfdiscipline: man 
op boomstronk), Sun (zelf
opoffering: twee vrouwen ge
ven eten aan knielende 
vrouw), Lin (beheersing: 

heerser met twee vrouwen); 
Dui (zang, dans en voor
spoed). 

2-i-'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
5.50 ptcs.; blok 10.- ptcs. 
Kop geit; kop geit, op rand 
hals en schouders. 

MALDIVEN 
8-i2-'o2. Postzegeltentoon
stelling Amphilex, de Neder
landse koninklijke familie. 
Twee vel met zesmaal 7 Rf 
Resp. koningin Juliana en 
prins Bernhard: huwelijk in 
1937, met prinses Beatrix in 
1938, Juliana met Beatrix en 
Irene in Canada (1940-1945), 
inhuldiging in 1948, bezoek 
aan watersnood in Zeeland 
(1953), portret Juliana en 
Bernhard na 1980; schilderij
en koningin Beatrix door 
Pauline Hille, John Klinken
berg, Beatrice Filius, Will 
Kellermann, Graswinckel, 
Marjolijn Spreeuwenberg. 

JMALEISIË 
29-11-02. Tachtig jaar univer
siteit Pendidikan Sultan Idris 
(UPSI). 
30, tweemaal 50 (samenhan
gend) s. Universiteitsgebou
wen. 

MAURITIUS 
Januari '03. Tweede AGOA 
(African Growth & Opportu
nity Act) US-SSA (Sub Saha-
ran Africa) forum over handel 
en economische samenwer
king in Mauritius. 
I. 25 Rs. Tweemaal (in ver
schillende kleur) beeldmerk 
met wereldkaart Verenigde 
Staten en Afrika verbonden 
door spiraal. 

MICRONESIË 
23-9-'o2. Honderd jaar ted
dyberen. 
Velletje met viermaal $ 0.80. 
Vier verschillende Valentijn-
beren. 
i6-i2-'o2. Fauna en flora. 
Vel met zesmaal 37 c ; vel 
met zesmaal 55c.; twee vel 
met zesmaal 60 c ; vel met 
zesmaal 80 c ; vijfmaal blok 
$ 2.-. Resp. (motten:) Hyles 
lineata, Othreis fullonia, Dys-
phania cuprina, Agarista ag-
ricola, Actias selene, Rhodo-
gastria crokeri; (paddestoe
len:) Phellinus robustus, Col-
lybia iocephala, Leucocopri-
nus rachodes. Boletus edulis. 
Boletus Crocopodius, Lepiota 
acutesquamosa; (vlinders:) 
Junonia villida, Ornithoptera 
priamus, Danis danis, Liby-

thea geoffroyi, Elyminas 
agondas, Eurema brigitta; 
(orchideeën:) Eria javanica, 
Cymbidium finlaysonianum, 
Coelogyne asperata, Span-
thoglottis aflfinis, Vanda Tri
color, Calanthe rosea; (insec
ten:) Pseudolucanus capreo-
lus, Apis mellifera, Latrodec-
tus mactans, Anophetes sp., 
Monomorium minimum, Ti-
bicon septendeam; Loxura 
alymnus (vlinder), Anax Juni
us (insect), Alcides zodiaca 
(mot), Lepiota acutesquamo
sa (paddestoel), Dendrobium 
phalaenopsis (orchidee). 
i-2-'03. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Velletje met zesmaal $ 0.37. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

NAMIBIË 
2-i2-'o2. Gezondheidszorg, 
aids. 
Standard mail, $ 2.45, 2.85, 
11.50. Resp. grafzerken 
'once is enough', condoom 
en 'protectyourself- it's up 
to you!', mens en hand en 're
ach out - it could be you!', 
grafiek en 'ongoing research 
is vital'. 

NAURU 
Aanvulling melding 1/83, 
kerst. Schilderijen resp. de
tail 'Heilige Familie met 
dansende engelen' van A. van 
Dijck (ca 1630), 'Madonna 
met Kind' van Lucas Cangia-
sius (gravure van Cornells 
Bloemaert), detail 'Heilige 
Familie met kat' ets van Rem
brandt (1644), detail 'Heilige 
Familie met Johannes de Do
per' van Raphael (ets van Bre-
biette). 

kÉMÉMÉMÉÉMMÉÉÉÉ«) 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
24-io-'02. Voor het kind 
2002, toeslagzegels, wereld
dialoog. 
50+15, 90+35,145+55, 
240+110 c. Resp. Afrikaanse 
leeuw met duikbril en snor
kel ontmoet tropisch visje, 
Australische kangoeroe met 
karretje waarin leguaan, pin
guïn met muts bezoekt huis 
geit, Amerikaanse toekan in 
gesprek met hagedis bij nest 
eieren. 

NEVIS 
i7-6-'02. Ter herinnering ko
ningin-moeder (1900-2002). 
Velletje met achtmaal $ 1.50; 
blok $ 6.-. Portretten. 
Afbeelding melding 1/83, 
voetbal. 

NIEUW-CALEDONIË 
8-ii-'02. Verenigde Naties: 
jaar van de bergen. 
100 F. Bergketen op hoofdei
land. 

8-ii-'02. Vrolijk kerstfeest, 
gelukkig nieuwjaar. 
100 F. Tekening van zeeslan-
gen ('striped jersey snake'), 
symbool voor Nieuw-Caledo-
nië. 

29-ii-'o2. Schilderijen uit 
Oceanië. 
100 F. Schilderij 'Het leven, 
de dood' van Adrien Troh-
mae. 

PALAU 
i-2-'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met zesmaal $ 0.37. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

SALAMONSEILANDEN 
25-ii-'02. Kerst 2002, schil
derijen. 
$ I.-, 2.10, 2.30, 5.-. Details 
van resp. Kerstnacht van Lu
cas Cranach de oudere (1472-
1553), Madonna en Kind van 
Giovanni Bellini (1430-1516), 
Geboorte Christus van Perug-
ino (1448-1523), Madonna en 
Kind van Simone Martini 
(1284-1344). 

iwmmim>mwim<ivm»mmt*nn*m 

SEYCHELLEN 
3-2-'03. WWF*, kikkers. 
Viermaal i.- R,; blok20.- R, 
Pandabeeldmerk WWF* en 
kikkers. 

SIERRE LEONE 
2000. Vogels uit Afrika. 
Vel met negenmaal 600 Le.; 
blok 4000 Le. Resp. Circus 
pygargus, Hieraaëtus penna-
tus, Prionops alberti, Nectari-
nia johnstoni, Vidua macrou-
ra, Piranga rubriceps, An-
threptes longuemarei, Zoste-
rops senegalensis, Nilaus 
afer; Musophaga johnstoni. 



i -2- '03 . chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met zesmaal 900 Le. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

SINGAPORE 
lo- i - 'og . Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Local, $ 2.-. Resp. ram, die
ren. 

SOMALIË 
2i - i2 - 'o i . Ruitersport, polo. 
200,400, 3200 Sh.So.; blok 
3000 Sh.So. Spelscènes. 
2 i - i2 - 'o i . Naaldvissen. 
200,400, 3300 Sh.So. Resp. 
Phyllopteryx eques. Hippo
campus hippocampus, Phyl
lopteryx foliatus. 

SRI LANKA 
i8-io-'o2. Dr. M.C.M. Kaleel. 
4.50 Rs. Portret. 
ig- io- '02 . HonderdvijftJgjaar 
Uduppiddy college. 
4.50 Rs. Gebouw, wapen
schild, toegangspoort. 
22-i i- 'o2. Vierhonderd jaar 
betrekkingen met Nederland. 
16.50 Rs. Mensen met Neder
landse vlag worden ontvan
gen op strand, olifant, op 
achtergrond schip. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
i -2- '03 . Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met zesmaal $ 1 . - . 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

ST. LUCL\ 
4-i2-'02. Datum en afbeel
ding melding 1/84, Leger des 
Heils. 

io- i2- 'o2. Kerst 2002, schil
derijen. 
20, 50, 75 c , $ 5.-. Details 
van resp. 'Aanbidding der 
herders ' van Bernadino da 

Asola (i6de eeuw), 'Aanbid
ding der koningen' Girolamo 
da Carpi (1501-1556), 'Aan
bidding der koningen' Vin-
cenzo Foppa (ca. 1427-1516), 
'Aanbidding der herders ' ge
broeders Le Nain (17de 
eeuw). 

ST. VINCENT 
i-2-'03. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Velletje met zesmaal $1.-. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

ST. VINCENT/BEQUIA 
i9-8-'02. Vijfentwintigste 
sterfdag Elvis Presley (1935-
1977)-
$ I.- in velletje van negen ze
gels. Foto Presley. 
4- i i - '02. Ter herinnering ko
ningin-moeder. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Portretten. 
4-ii-'o2. II september 2001. 
$ 2.- in velletje met vier ze
gels. Vrijheidsbeeld en vlag 
St. Vincent en Grenadinen. 
i-2- '03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met zesmaal $1.-. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

ST. VINCENT/UNIONEI-
LAND 
4-i i - '02. Ter herinnering ko
ningin-moeder. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Portretten. 
4-ii-'02. II september 2001. 
$ 2.- in velletje met vier ze
gels. Vrijheidsbeeld en vlag 
St. Vincent en Grenadinen. 
i-2- '03. Chinees nieuvi^aar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met zesmaal $1.-. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

TOKELAU 
December '02. Marinesche
pen. 
$0 .40 ,1 . - , 2.-, 2.50. 

TONGA 
27-i i- '02. Tien jaar nationaal 
park 'Eua'. 
$ 0.45,1.- , 1.50,2.50. Pape
gaaien (Prosopeia tabuensis) 
in en bij nest. 

TONGA NIUAFO'OU 
27-i i - '02. Postvliegtuigen. 

Velletje met 80 s., $ 1.40, 
2.50. Vliegtuigen (resp. Casa 
C-212 Aviocar, Britten-Nor-
man Islander, DHC 6-300 
Twin Otter) boven eiland; op 
rand tinnen koker en brieven. 

TUNESIË 
3-i2- 'o2. Vijftig jaar sinds 
moord op Farhat Hached. 
390 m. Portret, '50' , vlag en 
handdruk. 

io- i2- 'o2 . Internationale dag 
voor mensenrechten. 
700 m. Wereldbol, weeg
schaal en beschermende han
den. 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
25- i i - '02 . Kerst 2002, Itah-
aanse renaissancekunst. 
$ 0.20, 0.25, 0.60, 0.80,1.- ; 
blok $ 2.-. Resp. 'Madonna 
en Kind' van Giovanni Bellini 
(1430-1516), detail 'Aanbid
ding der koningen' Corregio 
(1489-1534), 'Verheerlijking 
van Christus ' Giovanni Belli
ni, detail 'Veelluik van St. 
Vincent Ferrer' Giovanni Bel
lini, detail 'Wonderbaarlijke 
mis ' Simone Martini (1284-
1344); 'Christus in de hemel 
met vier engelen' Domenico 
Ghirlandaio (1449-1494). 

TUVALU 
i -2- '03 . Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met zesmaal $ 0.75. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

UGANDA 
i-2-'03. ch inees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met zesmaal 1000 Sh. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

VANUATU 
27-i i- '02. Orchideeën. 

35 ,40 ,60 , i iov t . Resp. 
Dendrobium gouldii, Dend-
robium polysema, Dendrobi
um spectabile, Flickingeria 
comata. 

VERENIGDE NATIES 
3i-i-'o3. Inheemse kunst. 
Velletje met zesmaal US$ 
0.37; velletje met zesmaal 
ZW.Fr. o.90; velletje met 
zesmaal €0.51. Resp. detail 
patroon Paravasweefsel 
(Peru, 600-200 v.C), hanger 
in vorm mens (Sinucultuur, 
Colombia, 150-900 n.C), 
borduurwerk Hicholi-india-
nen (Mexico), rugversiering 
(20ste eeuw, volk Rigpaktsa, 
Brazilië), weefkunst (kraam
pjes in stad, Santiago, Chi
li), geweven Huari-hoed met 
veren (Bolivia, 700-1000 
n.C); 
detail poncho met geome
trisch Incaontwerp (zuid
kust Peru, 1430-1532), 
beeldje van zittend figuur 
(Bahiacultuur, Brazilië, ca, 
500 v.C), kleed met geome
trisch gezicht (Ecuador, 
20ste eeuw), stenensculp
tuur van de Maya's (ruïnes 
Xunantunisch Belize), ge
borduurde stuf (Guatemala), 
keramische hond (Coliraa, 
Mexico, 500 v.C.-100 n.C); 

m 
stof met twee pelikanen (Pa
nama), vaas in vorm lama 
van Mochica-aardewerk 
(Peru), Tarabucoweefsel 
(Bolivia), maskers op markt
plein Havana (Cuba), veren 
hoofdtooi Azteekse priester 
(Mexico), handgreep stok in 
vorm vogel (Colombia, 
iioo-i6oon.C). 

VERENIGDE STATEN 
30-7- 'o2. Priority mail. 
$ 3.85. lefFerson memorial 
in Washington D.C. 
30-7-'o2. Express mail. 
$13.65. Koepel Capitool in 
Washington D.C. 
7-i- '03. Serie 'Black herita
ge', Thurgood Marshall 
1908-1993). 
37 c. Portret jurist (wist se
gregatie in blanke en zwarte 
scholen te beëindigen, werd 
eerste zwarte rechter bij het 
Hooggerechtshof). 
i3- i - 'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
37 c. Ram. 

WALLIS EN FUTUNA 
5-i2-'o2. Beste wensen. 
140 F. 

LflMMMMMMIIIMIIMMHl 

ZUID-AFRIKA 
9-io-'o2. vijfentwintigste 
sterfdag Steve Biko (1946-
1977)-
Blok4.75R. Portret. 
i - i i - 'o2. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Stervormig blok 7.- R. Ram. 

29-ii- 'o2. Aids. 
Tienmaal 'Standard Postage', 
doorlopend beeld (in boekje). 
Gezichten en kaarsen, han
den en rode lintjes. 

4-i2-'o2. Zoneclips. 
Blok 4.75 R. Bedekte zon. 

*: Gebruikte afkortingen: 

CERN Conseil Europeen 
pour la Recherche 
Nucléaire, European 
Organization for 
Nuclear Research 

Ifsda International Fede
ration of Stamp 
Dealers Associa
tions 

NAVO Noord-Adantische 
Verdragsorganisatie 

OVSE Organisatie voor 
Veiligheid en Sa
menwerking in Eu
ropa 

PHO Panamerican Health 
Organization 

Unifem United Nations De
velopment Fund for 
Women 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

VN Verenigde Naties 
WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 6-2-'00 tOt23-I-'OI 
Jaar van de draak, 24-i- 'oi tot 
i2-2-'o2 Jaar van de slang, 13-
2-'o2 tot 3i-i- 'o3 Jaar van het 
paard, vanaf i-2-'03 Jaar van 
de ram. 



P.W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -17.00, zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgi ro 125.34.14 Fort is Bank 80.70.90.077 
Orders + €3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werkelijke 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Vraag gratis onze prijslijst cdtäil>di aan ! 
f a n d 2 0 0 3 In k t e u r 

2 3 , 9 C 

N V P H N e d e r l a n d 2 0 0 3 
catalogus Nederland Junior 2003 in kleur 6,75 
speciale catalogus Nederland & Gebieden 2003 in kleur 18,80 
drs. Havelaar 'Port betaald - een cultuurgeschiedenis van de eerste 
Nederlandse postzegels 1852-2002', 173 biz., kleur 17,95 
aanbieding: van Dieten catalogus proeven Nederland 19,90 
Julsen/Benders handboek Postgeschiedenis Curacao 19,90 

OBP België 2003 in Icleur 24,00 

Ceres Frankrijk 2003 in kleur 23 ,90 

Aanbieding Philex 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 

H i b e r n i a n I e r l a n d 2 0 0 2 in k leur 2 3 , 0 0 

Nieuw: Zonnebloem Suriname 2 0 0 3 9,90 

USA & C a n a d a 2 0 0 3 
Harris catalogus USA & Canada 2003 \ 24,90 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2003Hn kleur 32,90 
Scott catalogus USA pocket 2003 in kleur 18,90 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2003 60,00 
US Postal Service catalogus USA 2003 in kleur 31,90, 

A C S N i e u w - Z e e l a n d 2 0 0 3 in k l e u r 9 , 9 0 

Y v e r t W e s t - E u r o p a 1 A-G 2 0 0 3 k l e u r 3 9 , 0 0 

[catalogus Disney op zegels 2001 in kleur 
catalogus Vlinders op zegels 2002 in kleur 
catalogus WWF op zegels 2002 in kleur 

[catalogus Vogels op zegels 2000 

37,56| 
40,00 
28,00 
28,90 J 
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D B Z - Deutsche Briefmarken-Zeitung, verschijnt Z-weiielijlts, jaarabonnement incl. porti 7 0 , 0 0 

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 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* vijf maal per jaar het ti jdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en nieuws uit de thematische wereld 

* rondzendverkeer, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen van thematisch materiaal 
* vijf contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundig advies bij het opzetten van verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op zegels, stempels e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en materiaal 

met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* catalogus Themanifestatie 2002 met belangrijke 

thematische Informatie voor € 5,00 excl. verzendkosten 
* Kortingen op 

• abonnement maandblad Filatelie 
• abonnement Mi jn Stokpaardje 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 20,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 - Email: struik.p@planet.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
mailto:pzmzeist@wanadoo.nl
http://www.nvtf.nl
mailto:struik.p@planet.nl


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

THEMATISCHE VERZAMELAARS KRI 
STEEDS MEER MULTIMEDIALE HULP 

Tientallen jaren was een 
wereldcatalogus de be
langrijkste informatie
bron voor thematische 
verzamelaars. Het door
worstelen daarvan op 
bruikbare zegels was een 
ware beproeving. Met de 
groei van de thematische 
filatelie ontstond er een 
nieuwe markt voor the
matische catalogi, die 
vooral de laatste jaren 
sterk in beweging is. He
laas verhinderen de eco
nomische wetten tot nu 
toe een breed aanbod van 
goede thematische cata
logi. Daaronder versta ik 
catalogi met voldoende 
thematische registers, 
bijvoorbeeld zoals die 
door Stanleij Gibbons op de 
markt zijn gebracht, zij 
het in een beperkt aantal 
titels. Het nog altijd 
groeiend aantal themati
sche kleurencatalogi van 
de Spaanse uitgever 
Domjil voor bekende ver
zamelgebieden moet die 
registers nog steeds ont
beren. 

Nu leven we in het com
putertijdperk en het viel 
dus te verwachten dat 
ook filatelisten daarvan 
zouden profiteren. De 
landenverzamelaars kwa
men het eerst aan bod. 
Postadministraties en fi
latelistische uitgevers 
presenteerden hun lan
dencatalogi op CD/ROM. 
Maar de wensen van the
matische verzamelaars 
reiken verder. Een we

reldcatalogus op 
CD/ROM met uitgebreide 
thematische zoekmoge
lijkheden is het ultieme 
doel! De CD/ROM is nu 
opgevolgd door de DVD, 
een medium dat nog veel 
meer gedigitaliseerde in
formatie kan bevatten. 

De CD/ROM Welt der Moti
ve (ISSN 16174348) is een 
uitgave van de actieve 
Duitse Forschun̂ sflemem
schajt Post und Absender
jreistempel. De inhoud er
van is gebaseerd op de 
oorspronkelijke Prasenta
tionsmappen van de vereni
ging. De CD/ROM biedt 
circa 180 thema's met on

geveer tienduizend afbeel
dingen van in hoofdzaak 
Duitse frankeerstempels. 
U krijgt ze (in zwartwit) 
duidelijk op het scherm. 
Het uitprinten van de pa
gina's behoort tot de mo
gelijkheden. Compleet
heid mag u niet verwach
ten, maar desondanks 

biedt deze selectie de the
matische verzamelaar een 
leuke oriëntatie op de ver
zamelmogelijkheden van 
Duitse frankeerstempels 
voor een reeks van the
ma's. Ook kan bestude
ring van de afbeeldingen 
aanvullende thema's ople
veren. Zo kwam ik bij de 
'bierstempels' een vuurto
ren en een Zeppelin tegen, 
terwijl bij de stempels met 
als thema 'boeken' een 
aantal uilen opdook. De 
CD/ROM kost exclusief 
portokosten €20.. Meer 
informatie: Alexander 
Ehrt, Am Eicherhof 11, 
81929 München. 
In de rubriek Boeken

plank van december 2002 
stond een recensie van de 
CD/ROMversie van de 
Scott Standard Postage 
Stamp Catalogue: de gehele 
wereld op eenentwintig 
CDROM's. Even denk je 
dat de ultieme zoekhulp 
voor thematische verza

melaars op de markt is 
gebracht, maar dan blijkt 
het gewoon een omzet
ting te zijn van de ge
drukte catalogus naar 
CD/ROM. De zoekmoge
lijkheid ontbreekt en 
daarmee is de prijspres
tatieverhouding voor the
matische verzamelaars te 
ongunstig. 
Nee, dan is de formule 

die CollectaRom® heeft 
gehanteerd voor de DVD 
WestEuropa, die op 30 au
gustus 2002 werd uitge
bracht, veel beter. Deze 
Nederlandstaliged) DVD 
heeft uitstekende zoek
mogelijkheden die ver
bluffende resultaten bie
den, resultaten die ook 
nog eens kunnen worden 
uitgeprint. 
In een advertentie in de 

Deutsche BriefmarkenZei
tung (DBZ) van 6 decem
ber 2002 (nr. 25/2002) 
stond dat Schujaneberger 
Verlag, uitgever van de be
kende Michelcatalogi, 
het plan heeft zijn catalo
gi via het Internet toe
gankelijk te maken. De

len van de Europacatalo
gus met aanvullend enige 
overzeese gebieden zijn 
daar al op te vinden 
(adres: UJUJU;.michel.de/da
tenbanic). Voorlopig kan 
men gratis van deze 
dienst gebruik maken, 
maar binnen niet al te 
lange tijd zal er moeten 
worden betaald (zo'n 
€25. per jaar voor Euro
pa). Het gaat hier om een 
proef; de kwaliteit die we 
van de 'papieren Michel' 
kennen wordt overigens 
bij lange na niet bena
derd. Hoewel Miche! be
looft dat de thematische 
mogelijkheden zullen 
worden uitgebreid, houd 
ik het voorlopig op 'eerst 
zien, dan geloven'. Aan 
de Micheldatabank ont
breekt eigenlijk alles wat 
de DVD WestEuropa van 
CollectAROM wel heeft. 
Die laatste heeft boven
dien het grote voordeel 
dat ze volledig in de Ne
derlandse taal is. Bij Col
lectAROM streeft men 
naar de gehele wereld op 
CD/ROM. Als deze filate
listische droom uitkomt, 
wordt het thematisch ver
zamelen nog leuker dan 
het nu al is! 

VOGELS IN 
DE VLUCHT 
Verzamelaars van het 
thema 'vogels' kampen 
veelal met een luxepro
bleem. Door het grote 
aantal uitgiften in de af
gelopen decennia is het 
zegelaanbod zo groot, 
dat een ruime keuze 
voorhanden is. Er zijn 
ook nog steeds 'eerste
lingen' te noteren, dat 
wil zeggen de eerste af
beelding van een vogel 
op een postzegel. Om 
sommige uitgiften met 
eerder (en vaak) afge
beelde vogels kunnen 
thematisch verzamelaars 
toch niet heen. 

Zo'n emissie is de tiende
lige Engelse serie 'roof
vogels', die op 14 januari 
werd uitgegeven in de 
vorm van twee strips van 
vijf zegels. Op de boven
ste strip strijkt een kerk
uil (Tyto alba) tegen een 
nachtelijk zwarte achter
grond op de grond neer, 
terwijl de torenvalk (Faico 
tinnunculus) op de onder
ste strip juist tegen een 
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witte achtergrond op
stijgt. Zegels metvlucht-
hewegingen van vogels 
zien we wel meer, maar 
deze reeks van de vlucht 
van twee roofvogels in 
vijf stadia is echt een aan
winst. 
In december 2002 ver
scheen de vijfde editie 
van de bekende themati
sche catalogus Collect 
Birds on Stomps van Stanley 
Gibbons. Aan deze editie 
zijn bijna vijfduizend 
nieuwe vogelzegels toe
gevoegd. De nieuwe druk 
bevat zo'n 17.000 zegels 
met bijna 2.900 verschil
lende vogelsoorten. 

PRIMA COMBINATIE: 
AUDUBON EN VOGELS 
Onder vogelverzame-
laars is John James Au
dubon (1785-1851) een 
begrip. Zijn levenswerk 
omvat 435 schilderijen 
op het thema Birds of 
America, doeken die alle 
vogels portretteren die in 
Audubons tijd in Canada 
en de Verenigde Staten 
bekend waren. De Ver
enigde Staten wijdden in 
het verleden al zegels 
aan het werk van de orni-
tholoog-schilder: de eer
ste verscheen in 1940, de 
meest recente op 27 juni 
2002 (tangresoorten, 
respectievelijk Luisiana-
tangare of Piranha ludoui-
ciana en de scharlakenro
de of zwartvleugeltanga-
re, Latijnse naam Piranha 
olivacea). 

Omdat op meer dan de 
helft van Audubons 
schilderijen typisch Ca
nadese vogels zijn afge

beeld, besloot Canada 
Post tot een drie jaar du
rend eerbetoon aan de 
ornitholoog: in 2003, 
2004 en 2005 worden 
vijftien van zijn op Cana
dese bodem geschilder
de werken afgebeeld op 
zegels (drie series van 
vijf). De serie van dit jaar 
verschijnt op 21 februari. 
Op de vier zegels van 
48 c. zien we het vaal 
stormvogeltje (Oceanodro-
ma leucorhoa), de aal
scholver (Phalacrocorax 
carbo), de rotgans (Branta 
bernida) en de zeekoet 
(Ulna aalge). Op de zegel 
van 65 c. is de giervalk 
(Falco rusticolus) te zien, 
een vogel die zeker al ze
venmaal eerder werd af
gebeeld. 

DIEREN UIT BOS 
EN VELD [2] 
Luxemburg gaf in de be
kende liefdadigheids-
reeks op 10 december 
2002 de tweede serie 
'Dieren uit bos en veld' 
uit. In deze series worden 
altijd bekende dieren af
gebeeld, wat ook wel past 
bij het doel van de uitgif
te. Toch kan zo'n serie 
thematisch best aantrek
kelijk zijn, bijvoorbeeld 
door de vormgeving. Ook 
hier is dat het geval: de 
zegels zijn ontworpen 
door niemand minder 
dan André Buzin, bekend 
van de kleurige en inmid
dels omvangrijke Belgi
sche reeks 'Vogeltjes' 
(zoals de Belgen zeggen), 
die nog onlangs (op 4 no
vember 2002) met zes 
mooie zegels werd uitge
breid. 

In de Luxemburgse serie 
zien we op de zegel 
€0.45+0.05 een vos (Vul-
pes uulpes) in een winterse 
omgeving. 
Leuk is de zegel van 
€0.52+0.08 waarop een 
egel (Erinaceus europaeus) 
staat die het kennelijk 
heeft voorzien op een 
huisjesslak die over een 
tak wandelt. 'Eten en ge
geten worden': het is 
heel normaal in de na
tuur. Buzin beeldde ook 
een paar paddestoelen 
af 
Ook op de Nederlandse 
velden is de fazant (Pha-
sianus colchius) een beken
de verschijning. De zegel 
van €0.59+0.11 toont een 
mannelijk exemplaar in 
een sfeervolle omgeving. 
De laatste zegel, die van 
€0.89+0.21, laat een hert 
(Dama dama) met een im
posant gewei zien. 

VISSEN EN VOGELS 
MET EEN REUTIE 
Finland vervolgde op 15 
januari zijn series 'vo
gels' en 'vissen'. Het gaat 
om vogels en vissen die 
gerelateerd zijn aan een 
bepaalde provincie. Elke 
serie bestaat uit drie rol-
zegels. 

In de nieuwe serie 'vo
gels' zien we op de eerste 
zegel een koekoek (Cucu-
lus canorus), de vogel van 
de provincie Noord-Ka-
relië. De vogel kreeg eer
der al een plaatsje op Fin
se postzegels. 
De veldleeuwerik (Alauda 
erucnsis) die we op de 
tweede zegel tegenko
men is nauw verbonden 
met Centraal-Ostroboth-
nia; het gaat om een vo
gel die we tot nu toe nog 
maar weinig op een zegel 
zijn tegengekomen. De 
vogel wordt in Finland 
als een voorbode van de 
lente beschouwd. De eer

ste veldleeuweriken ke
ren omstreeks begin 
maart terug naar Finland 
en soms worden er in fe
bruari al exemplaren 
waargenomen. 
De derde zegel is thema
tisch gezien het interes
santst. De Taigagaai (Pe-
nsoreus in/austus) was na
melijk tot nu slechts een
maal eerder, in 1989, 
door de Finse PTT op een 
zegel gezet. De Tagaigaai 
is de 'provinciale vogel' 
van Kainuu. 

Van de drie vissen is de 
brasem (Abramis brama, 
provincie Käme) gemak
kelijk te herkennen. De 
soort komt voor in Finse 
meren en rivieren, tot 
zelfs in Lapland toe. Stan
ley Gibbons meldt twee 
eerdere uitgiften met een 
afbeelding van deze vis. 
De meerforel (Salmo trut-
ta lacustns. Centraal Fin
land) die we op de twee
de zegel tegenkomen is 
voor het eerst op een ze
gel te zien. 
De snoek (Esox lucius) op 
de derde zegel is al eer
der en veelvuldig afge
beeld, ook door Finland. 
Deze vis hoort bij Aland. 

KINDERZEGELS 
ARUBA 2 0 0 2 
In een aantal kinderze-
gelseries van Aruba 
wordt de relatie tussen 
kinderen en de natuur 
belicht. Ook bij de serie 
van 2002 is dat weer zo. 
De zegels zijn daardoor 
niet alleen geschikt voor 
fauna- en floraverzame
lingen, maar ze passen 
ook heel goed bij het on
derwerp 'Natuureduca
tie'. 

De zegel van 40+20 c. 
heeft als thema 'Dieren 



De geelvintonijn (Thun
nus albacares) is gekop
peld aan een afbeelding 
van zeevissers die op een 
boot op tonijn vissen. De 
kakap (Lates calcarifer) 
moet een zegel delen met 
een foto van hengelaars 
die in het noorden van 
Australië op vissenjacht 
zijn op een rivier die om
zoomd wordt door man
grovebossen. 
De zeeforel en de geel

van Guernsey (verschij
ningsdatum 30 januari). 

VUURTORENS 
Vuurtorenverzamelaar R. 
Tak uit Nederhorst den 
Berg zond een aanvulling 
op het fdatelistische 
vuurtorenoverzicht in Fi
latelie, december 2002. 
Het gaat om een serie uit 
2000 met de vuurtorens 
van de vijf Waddeneilan
den, alsook het niet meer 

van het land'. We zien 
een leguaan (Ifluana igu
ana) die op een steen aan 
het 'zonnebaden' is. De 
jongen met de rugzak 
kennelijk een echte na
tuurliefhebber  benadert 
hem zo voorzichtig dat 
hij vlakbij kan komen. 
Daarbij verliest hij wel de 
geit (AtiflloNubians) uit 
het oog, een dier dat uit 
het Arubaanse landschap 
niet valt weg te denken. 
De geiten op Aruba met 
hun typische hangoren 
zoeken in het bos naar 
voedsel, maar keren 's 
avonds weer keurig terug 
naar hun eigenaars. Het 
geitenvlees is erg geliefd 
op het eiland. 
De zegel van óot^o c. 
staat in het teken van 
'Dieren van de zee': een 
zeeschildpad (Eremochelys 
imbricata) komt aan land 
om 's avonds eieren in 
het stuifzand te leggen. 
Een meisje kijkt vol ver
wondering vanonder een 
zeedruif toe. Over drie 
weken zal ze er waar
schijnlijk weer zijn, dit
maal om de eieren te zien 
uitkomen. In de schemer 
wordt ook de rode krab 
(Grapsus grapsus) actief; 
hij gaat dan op zoek naar 
voedsel. De krab leeft 

tussen de vloedlijn en het 
achterliggende kustge
bied. 
Hoewel dat niet meteen 
duidelijk wordt is het 
thema van de zegel van 
100150 c. 'Dieren in de 
lucht'. Twee pelikanen 
(Pelecaus occidentalis) staan 
zich op de rotsen in de 
zee te drogen; ze rusten 
uit van de jacht op vissen. 
De pelikanen leven langs 
de kust van Aruba. Een 
jongen is met zijn fel
groen gekleurde parkiet 
(Aratinga pcrtinax 
arubcnsis) naar de vogels 
komen kijken. Het is mo
gelijk dat de genoemde 
parkietensoort hier voor 
het eerst op een postze
gel te zien is. 

HENGELSPORT IN 
AUSTRALIË 
De hengelsport is ook in 
Australië populair. Voor 
de postadministratie van 
dat land is dat voldoende 
reden om een serie van 
vijf zegels op het thema 
Fishing in Australia uit te 
geven (emissiedatum 11 
februari). Elke zegel 
heeft een prominent af
gebeelde vis met daarbo
ven een foto van het ge
bied waar de hengelaars 
op deze vis vissen. 

Ondanks het kloeke for
maat van de zegels zijn 
de foto's aan de kleine 
kant. 
De gouden zeebrasem 
(Partus auratus) zien we 
samen met hengelaars 
die op een strand in 
zuidelijk Australië op 
deze soort vissen. De 
Mary Rivertandbaars 
(Maccullochella peeiii) gaat 
vergezeld van een pas
sende omgeving voor 
deze vis: een rivier met 
veel dode bomen. Bij de 
zeeforel (Salmo trutta) 
zien we een hengelaar 
die bij een meer op Tas
manië met een kunst
vlieg op forellen vist. 

vintonijn zijn al enkele 
tientallen malen op ze
gels voorgekomen, maar 
van zowel de gouden zee
brasem als van de kakap 
kennen we maar één eer
dere afbeelding. De Mary 
Rivertandbaars staat 
waarschijnlijk voor het 
allereerst op een zegel. 
Overigens is de zegel met 
de geelvintonijn een 
soort 'zoekplaatje' voor 
vuurtorenverzamelaars. 
Op de rotsen staat een 
vuurtoren  maar om wel
ke toren gaat het? Zo'n 
'terloops' afgebeelde 
vuurtoren is ook te vin
den op de zegel van 40 p. 
in de serie Island Games 

bestaande lichtschip 
Texel. De reeks werd uit
gegeven door de Russi
sche deelrepubliek Kal
mukken (Republic ofKal
myida). De heer Tak 
voegt er aan toe dat de 
website van de Wereld
postunie (UPU) meldt 
dat maar liefst vijfender
tig deelrepublieken van 
de Russische Federatie 
niet door deze organisa
tie worden erkend. Het 
gaat dus om 'illegale' ze
gels. Ze zijn best wel 
mooi, maar het zijn toch 
een soort plakplaatjes die 
niet thuishoren in een 
tentoonstellingsverza
meling. 

Wij zoeken dringend 
te koop !: 

Luxe collecties 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
19562001 voor €4400,
(ook deelcollecties) 
Frankeergeldige zegels Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181624635  0629227782 
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W i l t u adver te rend ♦ * 

Voor meer informatie: 

Jeanine de Troye 
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BALANS OPRUIMING BIJ BREDENHOF 
250gr. Australië grootformaat nt; 13,50 
250gr. België grootformaat nu 23,50 

250gr. Duitsland grootformaat nü 13,50 
250gr. Indonesië grootformaat nu 17,50 

500gr. Missie Japan nu 13,50 
Ikg. Missie Duitsland nc/18,50 

DEZE MAAND VERWACHT 
SPANJE GROOTFORMAAT EN CANADA GROOTFORMAAT 

Dringend te koop gevraagd moderne kilowaar en verzamelingen 
van heel de wereld kontante betaling. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN V\A/VW.BREDENHOF.NL 

[k iÄi i i ifflÉKÉMdGi m Éflijplasa 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L 4/8 16 BLZ WIT 

L4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9 00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

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 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 105,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NOR/VtAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 72,60 NU 64,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

lî lulüJsiLü^ë 
LMiNU 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

ir siïJiPi^ytiiiiuiifö)vma!i ®L 
l_/l¥l3\.nKIJVII'*VJ 
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 W/V\RDEN 
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 

imm 
lUO 91 

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 

mm 
^j\j y i 

16,50 
27,00 
39,00 
16,50 
16,50 

23,80 
16,50 

26,50 
36,50 

27,00 

33,50 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
16,50 
32,50 
31,00 
38,75 
29,50 
36,00 
27,50 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
17,00 
23,00 

miA 
■j\j\i y * 

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:emailBreclenhof@cs.com
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NURFURABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHTGESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging die 
sinds 1926 rondzendingen 
verzorgt van een groot aantal -
verzamelgebieden. Tevens 
post(waarde)stukken NOG. 
Tegemoetkoming portokosten 
Brochuren met inschrijvmgsfor
mulier op aanvraag: 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord, 0527-615129, 
berendokma@planet.nl U kunt 
ons ook vinden op www.csk.nu 

Nederland & Ver. Europa pfr + 
gest Stuur uw nummers en ont
vang mijn prijs. F. Ghyben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar. Tel./fax- 0316-529241, 
e-mail f.ghijben{^wanadoo.nl 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www.flevolacus nl, steeds 
wisselend aanbod: serieuze 
belangstellenden, zonder 
internet kunnen een gratis lijst 
aanvragen: Flohil: 06-51386306. 
Snelheid en kwaliteit' 

Gratis prijslijsten postfnsse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z O. 
Tel/fax: 020-6974978 en 
vvww.wien.nl 

Engeland machin. zegels, 
cyl Blocks, Wilding zegels pf 
gespecialiseerd. F. Stavast 
Tel.: 045-5251176. 
E-maiI- frenske(a)freeler.nl 

Rusland collecties v.a 10% 
C.J. V Beveren, Apollostr. 351, 
3054 TC Rotterdam. Gratis 
prijslijst. TeL 06-23587327 of 
010-8901659 

Duitsland, 200 versch. grf 
€ 12,-. Postr. 972073. G. 
Schonewille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286 LD Rjjswijk 

Israël ƒ Palestijns gezag Nieuwe 
uitgaven tegen nominale waarde, 
prijslijst gratis, ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk. 
Eilat Philatelic Club, 
Postbus 542/32 Eilat, Israel. 
Epci@netvision.net il 

Partijen, groot en klein Ook 
losse verkoop Centro Filatehco, 
tel: 0348-423885, 
www.centrofilatelico nl 

Postfi'isse oudere motieven: 
grote geïllustreerde lijst 2003 

„ graus. W&K Schaetzie AG., 
° PF 337, CH-8832 Wollerau. 
CN. Fax. 0041-1-7848059. E-maiI: 
_ w.k.schaetzle.ag(g)bluewin.ch 

=> D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
^ N.L. o CH. Fr. Eet. V.a. 35% J. 
"^ Romkens, tel.: 045-546 28 94 

^ Mijn prijs! Roemenië ^ ^ , post-
t- fris Michel, 1858 @ 2002 en 
^ euro's prijsl. gratis. Dan, OP48 d 
**~ CP27, Boekarest, Roemenie 

174 Te koop- PTT-mapjes i t/m 244 
in 3 albums. T e a.b. Bezemer: 
0104565058 

12 prov. V. + 13e vel in mapjes; 
gest. in Apeld.; € 100,- Nog 

postfr. velle^es in mapjes; 
tel: 055-5331798 

Te koop: 12 rondzendboekjes + 
couvert. Catw € 3300,- Pnjs 
€ 210,- o.a. 2 X W Europa, 
Afrika, 2 x flora fau 

T.k.: 2 toffe ongebr. Ital. kl Yv 
15,19 en 24 Samen kwYfr 
56.000,- = € 8.000,-Eén koop. 
+ 25% Ook gr. verzam. excl. pfr. 
WW vissen € 795,-. 
Tel - 0229-241579 

Diverse kavels met deelverzame-
hngen en motieven. Prijzen van 
7 tot 15% kavels vanaf € 40,-. 
Voor een gratis Iijst: 
bel 013-5717073 

Nog enkele vel prov. 4, 5, 7, 8. 9, 
10,12 + verhuisvel nr. 1986 te k. 
€ 10,50 p.st. incl. porto. 
Toel. 0455416158 

T.k. Noorwegen, Finl., DuitsL, 
Nederl. postfr./gest. a 25% 
Mich.H.Bons 0475482904 
hg.bons(5)hetnet.nl 

650 Verschillend Europa € 5,- in 
brief of giro 3330084. Boetzkes, 
Baroniehof 100, 5709 HB 
Helmond 

Stuur € 5,-naar P Bootsma, 
Postbus 8198,1802 KD Alkmaar 
en ontvang 10 pfr. series NL. + 
prijslijsten 

Provincievelletjes, alle 13 voor 
€125,- Per stuk vanaf €7,50. 
Duitsland 2002: postfris € 72,50, 
gestempeld: € 57,50 excl. porto. 
Duitsland; 85 versch. vanaf 2000 
tot heden voor € 10,-. Giro. 
5312882 Varseveld - Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. 
Tel.:0316-343537 Euromunten. 
12 landen UNC € 125,-Van de 
12 landen de i, 2 en 5 cent € 17,-. 
Finland Triple set BU 1999 - 2001 
€ 150,-. Ook euromunten per 
land. 

Indonesië blok i-ioo aanbied nu 
30% cat. grotere afname moge
lijk € 620,-. tel.: 036-5377020 

Zwitserland 1934-1991 p f. verz 
(incl alle blokken v a. nr. 2) in 
album 25% catw € 1390,-. tel.: 
036-5377020 (na 18 00 uur) 

Engeland (1936-1991) + Kanaal 
eil (tot 1986) p.f verz. incL g. 
pairs, sheets, extra's 25% catw. 
€ 990,-. tel.- 036-5377020 

Voor postzegels Duitsland kijkt u 
op www.gerooide.nl 

Te koop: album bedreigde 
dieren. Tel.. 0547-260736 

Polen, Joegeslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax- 046-451 27 51. Ook 
rariteiten' 

Nederland & Ver, Europa pfr. + 
gest. Stuur uw nummers en ont
vang mijn prijs. F. Ghijben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar. Tel /fax 0316-529241 
E-mail: f.ghijben(pwanadoo.nl 

Te koop: 1000 grf. wereld ä 
€ 10,-PCR 000-0598127-25 
Gelens, Pauwstraat 18, 
2170 Merksen @ België 

Tk: 100 GRf zegels vers ä € 5,-
per 100 Jap., NZL , Can., Scan , 
Did.; DDR; sport; flora; fauna; 
transport etc J Brouwer, B'veld 
Giro:327828i 

Nu te bestellen: de uitgave 2003 
v/d "MAST"plaatfouten catalo
gus van Nederl. Postzegels. 876 
aflDceldingen, full color Incl. 
orto € 23,90. Giro 1914033, 
W Mast, Balsa 165, 3315 NK 
Dordrecht 

Verschillende F.D.C.'s slechts 
22% Cat.waarde - m zeer goede 
staat. No. 4 t/m 327, 282 st. 
€ 1350,- ä 22% = € 297,- of no 
86 t/m 327, 213 St. € 626,- a 22% 
= € 138,-. Gratis bezorgd 
C. v.d. Does 0180-314720 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte kwaliteit, ®®/0, zeer 
voordehge prijzen. Grote lijst 
gratis R. Vollenweider, 
Sasso Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax: 0041 091 791 23 54 

Stuur € 50,- of giro 5745102 
naar P Bootsma, Postbus 8198, 
1802 KD Alkmaar en ontvang 
voor € 525,- catl.w. NVPH ^03 
®®/0, postfr o a jaren vijftig+ 
mijn goedkope prijslijsten. 
Tel.: 072-5617080 Fax. 5669040 

GEVRAAGD 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels van Nederland en andere 
West-Europese landen koopt 
J.F.P. Peerenboom. 
Tel 0499-475622 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
West-Europese landen zonder 
gom koopt P.J.M, van den 
Düngen. TeL 06-53204122 

Firmaperforaties Koop of ruil. 
M. Silkens, Korttenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
035-6234423 

Mooie collecties v d hele wereld. 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of tel. 
070-3272108 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. H.M. van 
Dijk, tel: 055-3660475 

Wie kan mij helpen aan een 
precancelled cat. van Amerika 
0294-410067 G StofFelen 

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 of06-14679827 
(Leusden) 

Postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries" Pasterkamp, 

P.bloemstr. 12, 8321 XE Urk 
0527-685138 

Gevraagd brieven met stempel 
Boxmeer uit 1939 en zegels met 
kleinrondstempel Boxmeer 
B. Lonk, Petuniastr 27, 7531 DT 
Enschede 

Olifanten (op pz) ruilen of 
kopen. Zoek Kuwait '23 Centr. 
Afrika. J. Dam, K. Wilhweg 5, 
Loenen 0294-233338 

Ruilen provincievelletjes gevr. 
nr I, 3,10 Aangeb nr 7, 8, 9,11, 
12. H.H. Besseling03i7-3i4474 

Thema carnaval alles op gebied 
hierover o.a stempels op envel , 
postzegels enz. wereldwijd. 
J.F. Koeslag, de Bongerd 48, 
3863 ZV Nijkerk. 
tel.. 033-2463955 

De heer Jozef Sówka ui. Targowa 
6/7/2 41-940 Piekary SI. Polen, 
zoekt ruilkontakt in Nederland 
Corresp. Duits 

Kinderbedankkaarten (S1950, 
B1959 t/m 1963, C1954,1956, 
1957). E-maiI: acazemier@free-
ler nl 

Set van 12 provincievelletjes met 
stempels van prov. hoofdsteden. 
Mw Blokland, Tel : 0182-517889 

€ 4400,- voor uw complete col
lectie Ver. Europa cept postfris 
ook incompleet. Gevr C 
Cruyssen, 0181624635 of 
0620227782 

Zoek Friesland, Drenthe , N.H., 
Zeeland, Groningen * *, postfr. 
Bied aan Limburg. Parren, Sav. 
Lohmanstr. 47, 6702 BN 
Wageningen. 
marc.parren@wul.nl 

Ik zoek sportcatalogus, totaal 
bijv. Domfil '95, met meer te 
koop A. Merks 040-2816078 

S.G. catalogus British 
Commonwealth A t/m Z m 
2 delen 2001 of 2002 in goede 
staat verkerend. E van Offeren, 
Kruizemuntstraat 178, 7322 MZ 
Apeldoorn Tel.: 055-3668072 

DIVERSEN 

Postzegelhuis "Michel" op 
http://ftp castel.nl/~egberoiveel 
landen en zegels 
tel.:038-8501882 

Israël: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl.: 
A. Bouwense, tel.: 0113-212762. 
E-mail. a.bouwense(3)wolmail.nl 

Postzegels enz koop, verkoop of 
ruilen. Stockmann, Zevenaar. 
0316-526265 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendingen. Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr 33, 2518 GV 
Den Haag, tel. 070-3460328 

Nat. postzegel en postst. beurs 
zat. 8 maart van 10-17 "ur in de 
Koepel, Kapittelw 399A, 
Hilversum. Fil.ver. Hilversum en 
omstreken. Inlichtingen 
tel.:036-5304354 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en gebieden. Blad, meetings, 
veilingen, rondzending, bieb 
Bel 070-3860232 zie 
wvvw sgbritanma.nl, Sec you!' 

www postzegelplaza.nl de 
veilingagenda, geef ook uw aan
komende veiling(en) op' 
Postzegelplaza, Oudstr 17, 
7425 EC Deventer 

Grote verzamelbeurs 
Sportcomplex De Brake 
Nunspeet Zaterdag 8 mei 
10-16.30 uur. Gratis toegang. 
Inl: tel 0341-256163 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
V A N DER BIJL 

(I 
' Postzegels V 

W. van der Bijl I) 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

mailto:berendokma@planet.nl
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http://vvww.wien.nl
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http://www.gerooide.nl
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http://castel.nl/~egberoiveel
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THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E B . V . 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 ' 1 0 1 2 RR Amsterdam 

Tel. (020) 622 25 30 • Fax (020) 622 24 54 

WINTERKOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 

Bestel per telefoon (020) 622 25 30 
fax (020) 622 24 54 
email info@tlieopeters.com 

. . ■ « 1'Dag envelop I960 

 ■ ■ ■ • E 43 
"  ^ "fi* luxe onbeschreven 

WK 19 
onze pri|8 

€ 5 1 , 5 0 

9 ^ « 4 l"̂  Dag Enveloppen 19701979 
3 $ | 4 k Luxe collectie nrs E 102 t/m 179a 

onbeschreven 10 complete jaren 
inclusief alle a nummers 
Cat vKaarde 458,

WK20 
onze prijst 199,

Nederland1996Vakant.e 

Vellet|e van i 
nr 1678 vel 
Luxe postfris 
catw. 55,

WK21 
oprijs € 2 9 , 5 0 

WK 22 
onze prijs €49,

WK 23 onze prijs «!'■''" 

i 
\ 

Kwaliteitsgarantie ' Wij garanderen zowel de juiste 
cataloguswaarde als de omschreven kwaliteit Mocht iets 

met aan uw wensen voldoen, wordt e e a omgeruild 

Bestelformulier sturen aan: 

ßi 
^^Hl 

I HhU PETERS 
NUMISMATIEK & r iLA T E L I E B V 

stuurt u mij de volgende aanbiedingen 

x W K 1 
X W K 2 
X W K 3 
x W K 4 
x W K 5 
X W K 6 
X WK 7 
X W K 8 
X W K 9 
X WK 10 
xWK n 
x W K 12 
X WK 13 

Naam _ 

Adres _ 

Postcode 

Plaats _ 

Handteke 

a € 149, = € 
a € 2 9 5  = € 
a € 99, = € 
ä € 475, = € 
ä € 54,50 = € 
ä € 1 3 9 ,  = € 
a € 1 6 9 ,  = € 
a € 49,50 = € 
a € 24,50 = € 
a € 82,50 = € 
a € 54,50 = € 
ä € 11,75 = € 
ä € 1 1 9 ,  = € 

l i ns 

X WK 14 ä € 27,50 
X W K 1 5 ä € 74,50 
X WK 16 ä € 59,50 
X WK 17 ä € 9,75 
X WK 18 ä € 2250,

X WK 19 a € 51,50 
X W K 2 0 ä € 199,

X W K 2 1 ä € 29,50 
X WK 22 ä € 49,

X W K 2 3 a € 179,

Subtotaal 
Kosten (onder e 100 1 
Totaal 

□ Ik ben reeds klant bi] Theo Peters en betaal binnen 14 
dagen 

□ Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 
ABN AMRO rekening 408812443 overgemaakt 

= € 
= € 
= € 
= € 
= € 
= € 
= € 
= € 

= ^ ä 
= € 1 
= € 
=£.2

= € 

mailto:info@tlieopeters.com


VEILEN? 
Waarom wordt uw kostbare bezit 

zorgvuldig beschreven? 

Omdat uw inzending niets minder verdient 

t 

/?:> ^^c ^ . ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ 

^£^:, 

Puntstempel 68 werd door het veldpostkantoor Atjeh No. 3 
gebruikt van 111874 tot 2141874. 

Wij kennen enkele bewaard gebleven briefkaarten, maar 
een dergelijke stempelcombinatie op brief was ons tot op heden onbekend 

A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ K 

^ ^^ 

Dit zeldzame poststuk wordt geveild in 
veiling 591 die plaatsvindt van 12  16 mei 2003 

/i 9 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

* 
.am 
I 

^ / 

Pr insessegracht 3  2 5 1 4 A N 's Gravenhage 
t e l : 0 7 0  3 6 5 3 8 1 7 , fax 0 7 0  3 6 1 7 4 3 6 , email: info@vanciieten.nl 

postbanicnr. 9106115, banltrek.nr. 421460814 

1/* 

"%/ / 
r 

'^■^«tw

mailto:info@vanciieten.nl

