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De Nederlandsche 
Postzegelveilin 

niEOBRtiMlDaCHinÉE 

^tmmvk^i 
UW VERZAMELING 
' TE VERKOPEN? 

bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 
Contante Betaling 

of realisatie via onze 
Internationale Veilingen 

1 maand voor de veiling 
CATALOGUS OP INTERNET 

www.npv.nl 
METALLE FOTO'S IN KLEUR 

'^^ ^•^^y ^ ' ^ V • ^ 

f^' 

mmm 
bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies 
tel. 029443 30 20 

Leeuwenveldseweg 14,1382 LX Weesp 
gediplomeerd veilinghouder en taxateur 

365 dagen per jaar veiling 
van postzegels en munten 
■ir»w 

.iffipauctron ^^sewAm^rnrei is i i i ï f i rwwiT^m^ 

www.ecosta.com 
ten Postzegels Collectables | www.ecosta.com | Stamps Coins Collectabi 

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


Telefonisch besteilen: 033 2982353 EDEL COLLECTIES PRESENTEER 

EEN DOCUMENTEN-TAS VOL POSTZEGELS! 
De komende avonden heeft u gezelHg werk: lekker de postze
gels uitzoeken, snuffelen in deze grote partij, zegels sor
teren en bij elkaar 
leggen en in uw 
eigen verzame
ling doen! 

De postzegels 
zitten in een 
mooie 
docu
menten 
tas. In 
elke 
tas vindt 
u honder
den en honder
den schitterende post
zegels! 

Motiefzegels, bijzondere uitgiften, gelegenheid suitgi f ten, oude 
historische zegels, toeslagzegels, gelegenheidsenveloppen. 

jubileumzegels, eerste dag enveloppen, insteekboekje, etc. etc. 
De partij bevat veel interessante zegels en series met daarbij 

o.a. veel goede thema's. In elke tas ook een insteek
boekje! 

Bij elkaar een schitterende partij 
waarvan u avonden lang zult 

genieten. En nu voor een extra 
lage prijs. 

D e n o r m a l e p r i j s is 
€ 8 5 , -

N u voo r s l ech t s 
€ 24,95! 

Levering geschiedt op 
volgorde van binnen
komst van uw bestel-

Img. Op - op. Reageer dus 
snel mogelijk. Stuur uw 

bestelbon op of bel 033-2982353 

Bestelnr "Documententas vol 
postzegels". ^ieuw 

COLLECTIE MEXICO 
NORMAAL € 90,- NU € 18,15 

Een nieuwe zéér aantrekkelijke collectie ï 
Éénmalig... een 

ote en vooral 
hitterende 

erzameling 
an het uiterst 
.teressante 
exico! Een 

racht collectie, 
éér dan 200 
ostzegelsd), 
;owel voor 

iginnende als 
(ver)gevorderde 

'gels, bijzon-
I dere uitgiften, herdenkingszegels... etc. etc. 
I Voor vele avonden plezier: uitzoeken, sorteren, 
jbekijken en genieten... Maak nu vrijblijvend 
kennis met Postzegels van de Wereld en bestel 
per omgaande. U zult er geen spijt van krijgen. 
Normale prijs € 90,-. Nu tijdelijk € 18,50. 
Bestelnr. "FvdW 200" 

VERZAMEUNG SAN MARINO & MONACO 
NU € 24,50 

" 7 7 1 [ ^ H | ^ B K J ^ g ^ N i e t alleen 
"e Euro-

unten 
an deze 

twee lan
den zijn 
populair. 
Ook de 

'ostzegels. 
staatjes Monaco en 

San Marino. Mooie verzameling van zo'n 200 oude 
postzegels. Bestelnr. 7030 

• • J 
HET COMPLETE WWFCOLLECTORS PACK 

"DE SAVANNE OUFANV 
W W F TER ERE VAN PRINS BERNHARD 
Éénmalige wondermooie WWF-uitgifte ter ere van Prins Bernhard! 
Het complete WWF-Collectors Pack "Prins Bernhard & De Savanne Olifant" 
bestaat uit: 
A. de postfrisse serie postzegels van "De Savanne Olifant" + de albumbladen 
B. het postzegelvel "Eerbetoon aan Prins Berrüiard" met het speciale "Extra Large 
WWF-Verzamelblad" C. set van de 4 WWF-Eerste Dag Enveloppen "De Savanne 
Olifant" + albumbladen D. GRATIS: de complete set van 4 exclusieve FDC's 
"Prins Bernhard" + albumbladen E. GRATIS: het officiële WWF-album 

N o r m a l e p r i j s € 40,50 N u ter k e n n i s m a k i n g voor €20,-
Bcstelnr. WWF 312 

Elvis Presley 25th Anniversary Postzegel Verzameling' 
De allernieuwste Elvis postzegelvellen (8 stuks!) + het officiële Elvis Verzamelalbum 
oor slechts € 75,- in plaats van € 80,75 + bovendien de beroemde Elvis-postzegel van 

e USA GRATIS!! U heeft dan in één keer het geheel compleet in uw 
ezit! Het unieke Official BIvis Album is helemaal nieuw Met • luxe 

ware albumbladen, • klemstroken • bescherm-cassette en biedt plaats 
an de Elvis postzegelvellen! Een indrukwekkend eerbetoon aan "The 
ing of Rock and Roll". Bestelnr: "ELVIS Special Offer" 

1 vel "Visions 
lof Holland" - 4 vellen "Klederdrachten 
Nederland" - 4 vellen"Vuurtorens van 
Nederland" Totaal 13 postzegelvellen voor 
slechts € 87,-! 
U ontvangt hierbij GRATIS het luxe Voor-
drakalbum "Amphilex 2002" ter waarde 
van f- 27,- ! 
Bestelnr. "Amphilex 2002 compleet" 

E-mailadres: 
+ € 1,93 als bijdrage in de porto- en verpakl<ingskosten 

I Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

1 ^ via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank-
of giro rekeningnummer invullen) 

Im binnen 14 dagen na ontvangst van de zending met een acceptgi
rokaart. 

I Bank/gironummer: 

u I I I I I I I I I I 

Voordeel bon a.u.b. uitknippen (of 
kopiëren) en als briefkaart versturen. 

Telefonisch bestellen: 033-2982353 
fax. 033-2995462 

e-mall: lnfo@edelcollectles.nl 
webwinkel: www.edelcollecties.nl 

Edel Collecties 
Antwoord nr 1616 

NL-3740 WC Bunschoten 

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

mailto:lnfo@edelcollectles.nl
http://www.edelcollecties.nl
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1^4. 

2 
3 

o\ 
15,
12,50 
74,

1/3 aave randen 
1/3 z fraai 
4 
5 
6 
6zfr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
14z.fr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z fr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43b 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
65C+Cert 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 z fr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

Alle zegels 
maar met 
Duurdere 

55,

8,
4,

48,
24,

1,50 
2,

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

2,50 
40,
20,
40,
20,
9,

36,
20,
10,

1,
1,50 
3,50 
3,50 

27,
2,75 
5,75 

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

28,
10,
42,

7,50 
10,
80,
95
85,

298,
150,

75,
20,

380,
50,

0,50 
1,50 
3,50 

475,
275,

9,
32,

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

17,
10,
22,50 
20,

550,
275,

4,50 
85,
68,

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

135
60!

120,
1,

9,
22,
20,
85,

100,
3,00 
6,

NEDERLAND 
Moo i gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% 
bov€ 

144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195108 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
535 

zijn pracht ex, netjes 
klem gebrek, (o) = 

soorten desgewenst 

korting bij afname 
ï n € 100,EURO 

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

31 . 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
4,50 

78,
13,50 
4,50 

22,
13.50 
44,

6
120 
8,

11,50 
7,50 
2,75 
6,

20,
15,
13,50 
28,
12,
12,
12
12.50 
2,25 

16,
14.

13
12,
4,50 
2,25 
1,50 

13,
12,
7,25 
6
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3.50 
1.
2,50 
3,
175 
2,25 
2,75 
3,50 
7

16,
16,
3,40 

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

1,75 
150 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

48,
60,

6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1,45 

10^50 
7,
2,

1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,
4,
1,25 

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

66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
Rolt series 
1/18 215,
19/31 75,

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

1950,
134,
48
75
3 1 
11,
11, 
13,50 
21. 
2 1 
17,50 

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

7,50 
10,
19.

175,
65,
20,
16

36,
22.50 
20.
85,
6,50 

77
27
45
78,

12
14,
60,

200,
4.50 
8

1,75 
0 75 
5,50 
1,25 

60,
70,

125,
28,
20,
20,

3
8,
6

7,50 

24,
25
5

100,
20,

7
775.

12.50 
12,50 
18
19,

225,
90,

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

Brandkast 
1/7(0) 

Nieuw francc 

33,
80,
42,

195
40,
45,

7
25,
33,
33,

540,

leverino vanaf 
€150 , 

gestempeld, tenzij z.fr=zeer fraai, mooie zegels 
gebruikt maar stempel met controleerbaar 
met fotoCert van erkende keurmeester, 

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

J.H. Ackermann 
EURO 

ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

DE H O L M<DSB 

■ < c , . 

\feiling nr. 80 
wordt gehouden op 

zaterdag 
10 MEI 2003 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Amsterdam  Den Haag en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 

Wereldnieuws 

i 
SBFE PERJrOtron/c 
De optischelektronische tandingmeter 
Meet zonder de zegel te beroeren  seconden
snel  tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

Ontdek de verborgen schat
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr. 45C of 45 B **: Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben. 
Tanding 11 of 11V?? 
€3150,of €90, ' ' 
Bezit u deze kostbare rariteit? 
De PERFO TRON/C laat het u 
zien. 

Bestel nr. 9850 Pertotronic 

(incl. adapter) € 1 9 9 
Verkrijgbaar bij de betere vak
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

 . « 5 ^ SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
N n r P Botersloot 62&64, 3011 HJ ROTTERDAM. 
J " ' M tel. 0104143077 fax 0104149499 
Voor handel portvrij boven € 45, excl. BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid ib, loe^ending aan particulieren, portvrij 
boven de €11,50. 

http://12z.fr
http://14z.fr
file:///feiling
http://www.de-hollandse.nl


VEILEN? 
Voor u slaan wij munt uit 

uw vertrouwen 

Gouden 10 gulden 1898 Zilveren V2 gulden 1904 Gouden 5 gulden 1912 
zgn. "Kroningstype" Schulman nr. 831 Schulman nr. 754 
Schulman nr. 744 

In veiling 591 van 13 -16 mei 2003 nu ook 
een speciale muntenafdeling! 

Daarnaast weer veel interessant 
filatelistisch materiaal, waaronder mooi Oostenrijk 



TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

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

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

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

€ 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 

11.-
11.50 
5.50 
4.50 
3.-
3.-
7.75 
7.75 
8.-
2.-
8.-
8.50 
9.-
1.50 
9.50 

37.-
9.50 

10.50 
9.50 
9.-
9.-

11.-
9.-

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

10.-
14.-
10.50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

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.-
Complete jaargang 1956 t/m 2002 €4600.-

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

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 - 55 36 88 38 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

Nederland 
België 

Luxemburg 
(Grote partijen, v^^inkelvoorraden, 

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

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen 

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

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

Postzegel- en Munthandel Tel: 0318 - 61 03 34 
"Dutchstamp" Fax: 0318 - 65 11 75 
Maandereind 61 e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
6711 AB Ede mobiel: 06 - 55 36 88 38 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMEUNGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 

"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 
1) NEDERLAND bijzondere vluchten, zowel voor- als naoorlogs materiaal 

Voor liefhebber bijzonder leuk objecti € 500,-
2) NEDERLAND frankeergeldigie postzegels engrospostje, alleen lagere 

waarden (tot ± € 0,54) plakwaarde nominaal € 663,-, toeslagen vanzelf
sprekend NIET geteld Nu €546,50 

3) NEDERLAND FDC's E48 t/m E463 incl alle a-nrs 100% complete luxe 
verzameling onbeschreven (cat w 2003 € 2 119,80, 486 FDC's) € 600,-

4) NEDERLAND 1852/ca 1976 verzameling in 3 Davo-albums nogal slordig 
verzameld, kwaliteit "rijp & groen" (dubbel verzameld zowel gestempeld 
als ongestempeld) waann veel goed materiaal o a nrs 1 t/m 11 0,13 t/m 
ISO, Legioenblokken Verder vele goede complete series, incl veel voor
oorlogs ongestempeld resp postfns Cat w ruim € 7 000,- € 900,-

5) NEDERLAND EN OVERZEE (incl Indonesië, Antillen Suriname etc) be
langrijke en prachtige snuffelpartij waarin talloze betere waarden, zowel 
top- als tussenwaarden, complete series etc , etc Ook veel klem en een
voudig, cat w , voorzichtig geschat € 20 000,-, 'n droom van een partij, 
welke zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden' Gunstig' € 2.000,-

6) NEDERLAND FDC's: partij/collectie waann o a sterk 50-er jaren ook ve
le bijzonderheden/ specialiteiten etc Zeer geschikt voor handel, spe
cialist, wederverkoper etc , etc Belangrijke prachtkoop, spotkoopje' 

€2.150,-
7) NEDERLAND penode 1945 tot en met 2000 (xx) 100% complete luxe 

postfns zonder plakker verzameling in 4 Lindner-Falzlosalbums vanzelf
sprekend incl 346/349 518/537 Lp12/13 en alle velletjes van 10 (zie 
NVPH-cat 2003 biz 400) manco autom boekjes combinaties en Cour de 
Justice (luxe belegginsobject) cat w € 6 788,80 Prachtkoop ' € 2.995,-

8) NEDERLAND penode 1852/ca 2000 (O/xx/x) grote, belangrijke zeer 
veelzijdige collectie/partij incl topmatenaal ook wat Overzee en buiten
land Over 't algemeen is de kwaliteit goed te noemen, gemiddelde afval 
met meer dan ca 5% (cat w ruim boven de € 50 000,-, zeer geschikt voor 
handel, wederverkoop, specialist (o a vele goede kl rondstempels') etc , 
etc Prachtkoop' €4.000,-

9) NEDERLAND penode 1939/ca 2000 grote engros/beleggingspost uit
sluitend in complete postfnsse series, vaak in vellen/veldelen incl top
matenaal o a kindersene 1950 (nrs 563/67) 50x, Julina en Face, 
Amphilex-blokken 1967 15x, Willibrordus (323/324) 50x (half vel) legioen-
blokken etc , etc Enorm hoge cat w ' Alhoewel dit zeer waardevolle top-
object op zich met echt leent voor 'n hele kleine prijs, is deze aanbieding -
zoals principieel AL onze aanbiedingen - toch zeer, zeer redelijk te noe
men € 20.000,-

10) ALBANIË ca 1913/1980 gigantisch grote partij/collectie, zeer veelzijdig 
waarin veel belangrijk materiaal, dozen, zakjes, collecties restanten, brie
ven, kaarten etc etc Fundgrube' € 3.000,-

11) ALGERIJE, Marokko, Tunesië (Mahgreb) grote, veelzijdige avonturen-
partij incl postgesch bneven, kaarten etc incl belangrijk klassiek 
Prachtkoop' € 500,-

12) ANDORRA (Frans en Spaans) geweldig leuke partij om uit te zoeken 
Prachtkoop' €150,-

13) ANGOLA penode 1870/ca 1980 avonturenpartij waann veel beter maten-
aal, zeer veelzijdig en zeer interessant mol veel prima materiaal € 435,-

14) BALTISCHE STATEN klassiek verzameling €6.000,-
15) BELGIË: leuke partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant 

Prachtkoop' € 250,-
16) BELGIË: belangrijke collectie/partij waann vele goede nummers, ook 

brieven en doubletten etc Interessante partij waaruit diverse mooie col
lecties te halen zijn Smikkelen en smullen voor grasduiner en specialist' 
Ware hoorn des overvloeds' € 10.000,-

17) BELGISCHE KOL.& Geb incl klassiek grote partij om uit te zoeken 
€220 , -

18) BOHEMEN &MORAVIË 1939/1943 grote partij om uit te zoeken Hoogst 
interessante, veelzijdige prachtkoop' € 180,-

19) CANADA: uitzoekpartij €275,-
20) CHURCHILL, Kennedy etc (thema) gigantische verzameling zeer veel

zijdig waann ook vele cunositeiten en zeldzaamheden Belangnjke 
prachtkoop' €210,-

21) CUBA: grote belangrijke verzameling incl prachtig klassiek €1.000,-
22) D.D.R ca 1949/1990 overw postfns gigantische partij/verzameling om 

uit te zoeken, onuitgezocht op ranteiten/bijzonderheden etc Zeer veelzij
dig en interessant, prachtkoop' € 250,-

23) DIEREN op postzegels (Fauna incl Vlinders, Vogels etc) dik insteekboek 
met vrijwel uitsluitend complete postfnsse senes incl ongebruikelijk top
matenaal vrijwel alleen penode ca 1950/1975 Zeer mooie koop'€ 200,-

24) OUD DUITSE STATEN en Duitse Kolomen prachtige, veelzijdige collec
tie klassiek om uit te zoeken waann veel prima matenaal, echter geen 
echte grote topstukken Prachtkoop' € 250,-

25) DUITSLAND periode ca 1949/2002 (West, West Berlijn, DDR etc ) on
voorstelbaar mooie collectie/partij uitsluitend in COMPLETE POSTFRIS-
SE SERIES incl topmatenaal Belangrijke prachtkoop' €500,-

26) WEST DUITSLAND (Bundespost) ca 1952/2002 postfns-verzameling 
incl doubletten en vele topsenes, uitsluitend geteld op postkantoorprijs 
(DM 2 355,70) Nu in de voordeelaanbieding €900,-

27) DUITSLAND en gebieden grote partij om uit te zoeken incl klassiek 
Koopje' € 2.500,-

28) DUITSLAND en gebieden koffer vol met verzamelingen, collecties, par
tijen, zakjes, dozen, FDC's w i prachtig West Berlijn, Duitse Rijk etc , goe
de kwaliteit Zeer interessante koop' Voordelig' € 5.000,-

29) ENGELAND ca 1930/2002 gigantische grote partij om uit te zoeken 
waarin naast veel algemeen massagoed ook vele complete postfnsse se
ries, autom boekjes etc , etc Zeer veelzijdige en interessante koop 

€ 155,-
30) ENGELAND penode ca 1845/2002 partij "rijp en groen" om uit te zoe

ken, diverse kwaliteiten €200,-
31) ENGELAND 1840/ca 1960 gigantische avonturenpartij met zwaartepunt 

op klassiek (19^ Eeuws) in grote aantallen, absoluut onuitgezocht incl tal
loze interessante stempels, plaatletters- en nummers etc , etc (uitpuilen
de koffer vol hoogwaardig en hoogst interessant filatelistisch materiaal) 

€ 6.800,-
32) ENG.KOL.& Gebieden: zowel klassiek als modern, geweldig leuke, veel

zijdige partij/collectie om uit te zoeken Koopje' € 300,-
33) FIUME 1919/1924: avonturenpartij/collectie incl ranteiten/specialiteiten 

"rijp en groen" Schatkamertje voor specialist' €1.250,-
34) FRANKRIJK ca 1880/2000 (O/xx/x/) gigantische partij/verzameling om 

uit te zoeken incl vele complete series, zeer veelzijdig en interessant 
Prachtkoop' € 200,-

35) FRANSE KOL.& Geb.: zowel klassiek als modern, fantastisch leuke col-
lectie/partij om uit te zoeken incl topmatenaal Koopje' € 250,-

36) GEHELE WERELD: gigantische partij/collectie waarin o a zeer belang
rijk "complete postfnsse senes" voornamelijk periode 1945/2002 o a 
Spanje, Oost Europa Zwitserland, Franse Kolomen, Duitsland etc , etc 
Niet te geloven " Ware hoorn des overvloeds, zeer geschikt voor hande
laar/wederverkoper Nu in de voordeelaanbieding € 4.550,-

37) GEHELE WERELD ca l 860/ca 1990 gigantische partij, vele landen, col
lecties incl met filatelistisch rijp en groen, stockboeken vol en leeg of bijna 
leeg, ook veel massagoed, anderzijds talloze goede verzamelingen o a 
West Europa met veel postfnsse series Hoogst interessante, veelzijdige 
koop ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur ook prima winstmoge
lijkheden' Betreft magazijnopruiming' Enorm hoge cat w' € 10.000,-

38) HONGARIJE penode ca 1945/2002 gigantische avonturenpartij mol ve
le complete senes, ook topmatenaal, postgeschiedems, cunositeiten 
Fantastisch leuke partij om uit te zoeken' Fundgrube' € 200,-

39) HONGARIJE: grote partij om uit te zoeken waann veel avontuur incl vele 
complete series en heel mooi en bijzonder klassiek € 300,-

40) ISRAEL 1948/ca2002 gigantische grote/veelzijdige collectie/partij om 
uit te zoeken, onuitgezocht op afwijkingen/foutdrukken etc waann o a 
vele complete postfnsse series met z g "full-tab" Zeer interessant 
prachtkoop, spotkoopje' € 200,-

41) LEVANT etc periode rond 1900 grote collectie/partij om uit te zoeken, 
zeer veelzijdig en interessant incl topmatenaal, ook mogelijk wat vals/en-
of dubieus materiaal € 2.300,-

42) NOORWEGEN: geweldig leuke avonturenpartij "rijp en groen" waann 
veel prima waardevol en interessant materiaal Vele avonden uitzoeken, 
sorteren, avonturen en genieten voor € 1.550,-

43) OOST EUROPA penode ca 1850/1980 3 grote uitpuilende koffers met 
albums, dozen, stockboeken etc , waann naast lagere waarden en een
voudig materiaal veel interessante schaarse, zeldzame en klassieke ze
gels en senes, vrijwel alle oostblok-landen goed vertegenwoordigd, zeer 
veelzijdig en gevaneerd Enorm hoge cat w hoogst interessante en be
langrijke koop' € 5.000,-

44) OOSTENRIJK overw periode ca 1945/2002 gigantische partij om uit te 
zoeken waarin vele complete postfnsse series etc , etc Prachtkoop' 

€ 250,-
45) OOSTENRIJK ca 1850/1940 gigantische collectie/partij waann veel 

topmatenaal € 6.000,-
46) OPPERVOLTA (Franse Kol) fantastisch mooie/veelzijdige collectie/par

tij om uit te zoeken incl veel zeldzaam topmatenaal Koopje, belangnjke 
prachtkoop' €210,-

47) PALESTINA (klassiek) grote partij om uit te zoeken incl postgeschiede
ms, brieven kaarten etc Belangnjke prachtkoop in topmatenaal fund-
grube' €1.000,-

48) PORTUGAL (O/xx/x) gigantisch grote, veelzijdige partij/collectie om uit 
te zoeken incl klassiek, postgesch , rariteiten en talloze complete post
fnsse series Belangrijke prachtkoop' € 2.300,-

49) ROEMENIE droomsnuffelpartij w i talloze complete senes gebruikt, on
gebruikt en postfns leuk klassiek en erg sterk de schaarse jaren '50 veel
al in postfnsse series, ook brieven, kaarten, blokken w i vele hooggeno-
teerde nummers Voordelig' €1.000,-

50) ROEMENIE 1858/1977 omvangrijke, verregaand complete verzameling 
overwegend in albums en insteekboeken w i o a uitzonderlijk mooi klas
siek Enorm hoge cat w, zeer en zeer interessant' € 8.000,-

51) RUSLAND klassiek (tot ± 1930) grote avonturenpartij, zeer veelzijdig en 
interessant smikkelen en smullen voor specialist, mede omdat qua franje 
en sjeuigheid er heel - heel veel aanzit Prachtkoop' € 350,-



52) RUSLAND: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze com
plete postfrisse series, brieven ranteiten, blokken etc Ook mooi klassiek 
w I veel tanding- en afstempelingsavontuur etc n droom van een partij 
die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en 
zeldzame vondsten € 740,-

53) ST.HELENA 1873/1965 mooie verz w/1 pnma en waardevolle senes 
o a Yvnrs 68/78, 96/109 etc, etc (138 verschillende zegels) 
Prachtkoopi € 600-

54) ST.KITTS-NEVIS 1870/ca 1960 mooie verzameling incl topstukken 
(131 stuks allen verschillend) €300,-

55) SKANDINAVIE penode ca 1850/1985 immense avonturenpartij zakjes, 
collecties, restanten etc waarin veel prima matenaal incl brieven, kaar
ten, postgeschiedenis, zeer veelzijdig en interessanti € 1.500,-

56) TSJECHOSLOWAKIJE penode 1918/1939 (xx/x) partij/verzameling 
z g "de krenten uit de pap' Uitsluitend zeldzame, bijzondere en schaar
se zegels/series en rariteiten "rijp en groen' m a w ook ietsje vals en/of 
dubieus materiaal Zeer geschikt voor de vergevorderde verzamelaar 
Belangrijk topobject voor 'n heel schappelijk vriendenprijsje € 600,-

57) TURKIJE: grote avonturenpartij mol klassiek waarin enerzijds talloze 
complete postfrisse series, brieven kaarten met en zonder postzegel en 
anderzijds veel rariteiten, foutdrukken etc Zeer geschikt voor tentoon-
stellings- collectie, hoogst interessant en veelzijdige prachtkoopi 

€ 2.000,-
58) TURKIJE: grote avonturenpartij incl klassiek waarin enerzijds talloze 

complete postfrisse series brieven kaarten met en zonder postzegel en 
anderzijds veel rariteiten, foutdrukken etc Zeer geschikt voor tentoon-
stellingscollectie, hoogst interessante en veelzijdige prachtkoopi 

€ 4.000,-
59) VERENIGD EUROPA ca 1956/2002 uitzoekpartij "rijp en groen" waarin 

vele betere zegels en series € 420,-
60) VER.EUROPA: zeer grote handelaren-stock overwegend postfris 

€ 6.500,-
61) VER.STATEN VAN AMERIKA en Am gebieden grote gezellige partij om 

uit te zoeken waarin heel mooi klassiek materiaal Belangrijke pracht-
koopi € 500,-

62) VER.STATEN: partij/collectie waarin veel klassiek, veelzijdige en hoogst 
interessante avonturenpartij waarin zeer veel ongebruikelijk matenaal 
Belangrijke prachtkoopi € 550,-

63) WEST EUROPA, alsmede wat andere landen gigantische nalatenschap 
in ruim 45 draagtassen, zeer gevaneerd, ook massagoed en div lege 
albums en insteekboeken, talloze complete postfrisse series en veel 
courant matenaal o a Duitsland, Zwitserland, Nederland, Engeland 
Luxemburg etc , etc Fundgrube & spotkoopje zeer geschikt voor 
wederverkoop, handel, rondzendverkeer etc etc Beslist uitstekende 
winstmogelijkhedeni 15.000,-

64) ZUID AFRIKA (Staten en Gebieden) grote, veelzijdige verzameling zeer 
gespecialiseerd o a op stempels etc , etc met zwaartepunt op KLAS
SIEK, diverse kwaliteiten Belangrijke prachtkoopi €1.200,-

65) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: grote avonturenpartij, zeer veelzijdig en 
interessant Koopje' € 200,-

66) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote verzameling/partij om uit te zoeken 
waarin talloze complete postfrisse en gestempelde series, ook heel fraai 
en veelzijdig klassiek Prachtkoop "Fundgrube" zeer voordeligi 
Nu € 250,-

67) ZWITSERLAND ca 1854/1990 interessante veelzijdige partij in albums, 
op albumbladen, insteekkaarten dozen zakjes brieven, kaarten 
postw stukken FDC's etc Enerzijds een z g "mer a boire' incl vele 
goede series, klassiek stempels, brieven etc Zeer veelzijdig' 
Fundgrube' € 2.950,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILMELISTISCH 

68) AANTEKENSTROOKJES (hoofdzakelijk Nederland) leuke partij om uit 
te zoeken waarin naast veel massagoed ook vele schaarse en interes
sante strookjes (ruim 5 500 strookjes) Koopje' € 100,-

69) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1900 collectie/partij, zeer 
gevaneerd mol talloze fraaie zwart-wit kaarten van vele dorpen en ste
den Ook fantasie en iets buitenland Zeer geschikt voor handel ruil. 

opzet collectie topografie etc Vele topstukken veel uitzoekplezier en 
geweldige winstmogelijkheden' Koopje' (ruim 10 000 kaarten incl dui
zenden stads- en dorpsgezichten zw/w) € 1.550,-

70) ANSICHTKAARTEN: grote partij om uit te zoeken, Nederland en bui
tenland waarin naast veel gewoon en eenvoudig materiaal (massagoed) 
ook vele interessante, oude en betere kaarten, kleine en kleinere plaat
sen etc Het uitzoekplezier van de partij "rijp en groen' is werkelijk 
ENORM WIJ hebben zelf geen tijd om deze partij te splitsen of uit te zoe
ken Vele vondsten ook van topkaarten gegarandeerd' (ruim 25 000 
kaarten incl vele duizenden zwart/wit) Spotkoopje' € 3.500,-

71) DIVERSEN: collection "pnnted ephemera' Hoogst- en hoogst interes
sante veelzijdige collectie waarin o a ex-libns, labels, litho's, poesie-
plaatjes bidprentjes jokers, kofferetiketten, cigar-labels, brief- en prent-
bnefkaarten, entertainment, papiergeld (ruim 20 000'" collectors-items, 
zeer gevarieerd incl vele motieven, maanden en maanden sorteren, uit
zoeken, avonturen en genieten, mede door de aanwezigheid in deze 
partij van zeer veel hoogwaardig klassiek zeldzaam romantisch en 
beeld- en beeldschoon matenaal') Nu in de voordeelaanbieding 

€ 900,-
72) JUDAICA: verzameling oude ansichtkaarten, cunosa etc incl Israel, 

joden Noord Afrika, synagogen etc etc Zeer veelzijdig, gevaneerd en 
interessant' € 680,-

73) KON.HUIS NEDERLAND (overw prentbrkrtn incl fantastisch klassiek) 
zeer mooie veelzijdige verzameling waarin vele spectaculaire schoonhe
den Belangrijke prachtkoop' € 300,-

74) LUCIFERSETIKETTEN penode ca 1900/1965 grote partij/collectie om 
uit te zoeken waarin veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal 
Prachtkoop' € 80,-

75) MUNTEN NEDERLAND: Juliana-album 100% compleet vanzelfspre
kend incl alle zilveren munten € 95,-

76) MUNTEN POLEN: grote collectie €150, -
77) MUNTEN NEDERLAND: grote belangrijke collectie/partij om uit te zoe

ken waarin ook mooi klassiek incl veel zilver, diverse kwaliteiten, ook 
incl mooi 19"* Eeuws materiaal (prachtkoop,'/2 centen centen, 2V2 cen
ten, stuivers rond en vierkant, oude dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, 
guldens en vooroorlogse rijksdaalders) ENORM hoge cat waarde' 

€ 500,-
78) MUNTEN NEDERLAND ca 1830/1945 belangrijke verzameling/partij in 

doos met accent op goede, betere en zeldzamere munten incl topstuk
ken '/2 cent t/m rijksdaalders, ook wat nieuwere munten Het uitzoekge-
not voor deze "supreme"-collectie is ENORM' € 5.000,-

79) MUNTEN NEDERLAND EN BUITENLAND uitsluitend goud prachtige 
verzameling incl doubletten oudere deel div kwaliteiten, geschikt voor 
geldbelegging, handel etc , mol vele zeldzame exemplaren' € 8.000,-

80) MUNTENVERZAMELING Nederland en ook wat buitenland penode 
ca 1820/1980 fantastisch mooie en grote partij, zeer gevaneerd veel zil-
vergeld, diverse gouden munten (tientjes) vol avontuur "rijp en groen" 
WIJ hebben er geen tijd voor om deze prachtige en romantische (veel oud 
matenaal') partij uit te zoeken, zeer geschikt voor handel geldbelegging 
en wederverkoop, vanzelfsprekend ook veel massagoed, van een 
V2 cent tot 50gld stukken €10.000,-

81) NAAKT, erotiek etc collectie prentbnefkaarten etc incl o a fotomate-
naal van het begin van deze Eeuw € 200,-

82) PAARDENSPORT/HOEFIJZERS etc belangrijke, veelzijdige pracht-
collectie incl topmatenaal overw oude prentbnefkaarten en curiosa 
Prachtkoop' € 2.500,-

83) PAPIERGELD/BANKBILJETTEN DUITSLAND: mooie verzameling incl 
zeldzaamheden, prachtkoop' € 550,-

84) PAPIERGELD/BANKBILJETTEN HONGARIJE: prachtige verzameling 
€ 700,-

85) PAPIERGELD/BANKBILJETTEN NED.INDIE/REPINDONESIE: grote, 
belangrijke prachtcollectie € 1.100,-

86) PAPIERGELD/BANKBILJETTEN POLEN periode ca 1920/1980 prach
tige, grote verzameling incl diverse zeldzaamheden € 700,-

87) PLAATJESALBUMS periode ca 1900/1960 type "Verkade" uitgegeven 
door Nederlandse bedrijven Belangrijke verzameling incl doubletten w 1 
vele zeldzaamheden (ruim 200 albums, zeer veelzijdig) detailprijs per 
album ca e 4 500,- Nu in de voordeelaanbieding €1.000,-

88) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% complete verzame
ling in mooie kwaliteit (17 stuks) Prachtkoop' €550,-

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 



POSTFRIS 

catnr 

50 55 
81 
82 83 
84 86 
87 89 
90 94 
95 
96 
97 
102 103 
104 105 
106 
107 109 
110 113 
114 120 
129 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 

166 168 
169 176 
177 198 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
224 
225 228 
229 231 
232 235 
236 237 

240 243 
244 247 
248 251 

256 
257 260 
261 264 
265 266 
267 268 
269 

274 277 
278 

283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 

323 324 
325 326 
327 331 
332 345 
346 349 
350 355 
356 373 
356a/d 
374 378 
379 391 
379a/d 
392 396 
397 401 
402 403 
402b 403b 
405 421 
500 503 
474 489 
490 494 
495 499 
500 503 
504 505 
506 507 
508 512 

pms 

45 00 
59 50 
19 00 

495 00 
32 50 
12 00 
26 00 
26 00 
65 00 

145 00 
495 00 

5 45 
170 00 

14 95 
59 50 
56 00 

143 00 
62 50 

165 00 
15 25 
19 75 

15 00 
13 00 

520 00 
22 75 
48 00 
22 80 

122 00 
33 00 
33 00 
52 00 
44 00 
4100 

380 00 

79 50 
152 00 
72 50 

2150 
93 00 
65 00 
39 50 
5100 
23 50 

7100 
44 50 
72 00 
52 00 
12 25 
39 75 
8 00 

30 50 
29 00 
27 00 
10 25 
34 20 

10 25 
16 50 
27 50 
1810 

345 00 
24 00 

104 00 
75 00 

8 25 
5 30 
6 40 
2 50 
135 

165 00 
120 
3 85 

110 00 
3 90 
2 80 
3 85 
120 
170 
3 60 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

catnr 

513 517 
518 533 
534 537 
538 541 
542 543 
544 548 
549 
550 555 
556 560 
561 562 
563 567 
568 572 
573 577 
578 581 
582 
583 587 
588 591 
592 595 
596 600 
601 
602 606 

612 616 
617 636 
637 640 
465/634b 
641 645 
646 
647 648 
649 653 
654 
655 659 
660 
661 665 
666 670 
671 675 
576 680 
681 682 
683 687 
688 692 
693 694 
695 699 
700 701 
702 706 
707 711 
715 719 

722 726 
727 728 
729 730 
731 735 
736 737 
738 742 
743 744 
745 746 
747 751 
752 756 
757 758 
759 763 

766 770 
771 773 
774 776 
777 778 
779 783 
784 785 
786 790 
791 
886 888 
set vellen 

pms 

8 25 
195 00 
715 00 

7 90 
5 60 

10 60 
120 

32 00 
44 50 

5 20 
15 90 
17 20 
1310 
14 25 
120 

1100 
5 90 

45 00 
9 30 
0 45 

13 20 

1100 
7 25 

18 25 
1100 
15 40 
145 
2 60 
8 75 
0 55 

10 40 
0 90 
7 00 
9 85 

24 00 
910 

47 00 
7 00 

2 80 
4 00 
5 40 
8 25 
9 20 
6 00 

9 10 
2 40 

4 60 
175 
7 00 
3 25 
145 
8 00 
4 25 
015 
2 80 

2 85 
135 
4 80 
0 45 
2 55 
0 55 
3 50 
0 60 
4 10 

58 00 

PROVINCIEVELLE 
DE COMPLETE SET P 

€ 1 1 

GESTEMPELD 

catnr 

1 
2 
3 
6 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 

47 
48 vanaf 
49 
56 76 
78 
79 
80 
82 83 
84 86 
87 89 
97 
98 
99 
100 
101 
102 103 
104 105 

130 
131 
132 133 
134 135 
136 138 
141 143 

163 165 
166 168 
177 198 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
225 228 
229 231 
232 235 
238 239 

244 247 
248 251 
257 260 
261 264 
265 266 
270 273 
279 282 
289 292 
300 304 
313 317 

pnia 

14 90 
10 20 
69 00 
55 00 
17 25 
10 40 
56 00 
82 00 
36 50 
38 75 

8 20 
36 50 
9 90 

22 50 
2100 
69 00 

3 40 
5 70 
9 50 

39 50 
6 00 

10 50 
86 50 

204 00 
69 00 
18 50 
195 
3 40 

poa 
7 95 

28 00 
2 95 

13 60 
9 90 

24 25 
20 00 
poa 

5 75 
157 50 

4 80 
148 00 
13100 

9 00 
17 95 
82 00 

5 70 

3 85 
2 85 

3100 
4 70 

12 10 
3 40 

22 50 
3 80 
6 50 

10 00 
5 40 

20 00 
13 50 
22 00 
10 60 
14 90 
10 30 
410 
9 45 
5 20 
2 90 
2 00 
160 

TJES-POSTFRIS 
lOVINCIEVEL 

9,00 
ETJES 

Nog redelijk aantal vel 
OP OP en priiswijzigin 
fresland 16 50 
drente 17 50 
nrdholand 17 50 
gelderland 1100 
nrdbrabant 10 75 
gromngen 17 50 

et|es los verknigbaar 
jen voorbehouden 

z holland 10 50 
utrecht 10 50 
limburg 10 50 
overi)Ssel 10 50 
zeeland 16 00 
flevoland 10 50 

1 Compl f d c set provin ciezegels 27 50 

GESTEMPELD 
cat nr pnjs 

327 331 2 50 
346 349 38 50 
356a d 38 00 
534 537 17 00 
568 572 9 10 
592 595 26 50 
641 645 8 00 
671 675 12 00 
854 13 00 
858 0 70 
875 125 
886 888 
Amp vellen 58 00 
899 3 00 
917 4 95 
937 4 95 
983 9 75 
1024 4 50 
1042 5 75 
1063 2 20 
1083 155 

Roltanding 1 

1 18 162 00 
19 31 56 00 
33 56 11100 
57 70 41 50 
71 73 72 00 
74 77 28 00 
78 81 10 00 
82 85 8 50 
86 89 1125 
90 93 17 50 
94 97 16 75 
98 101 14 75 1 

Luchtpost 1 

6 8 6 25 
12 13 128 00 

Port 

27 17 00 1 
28 84 00 
31 43 65 00 
42 23 00 
43 35 00 

Internennq 1 

1 11000 

Dienst 

1 8 130 00 1 
9 15 26 00 
15 19 20 70 
20 24 2 80 
25 26 7 35 
27 40 4 60 
41 43 0 55 
44 58 12 40 

Teleqram 

1 22 00 
2 2015 
3 5 25 
4 89 00 
5 2015 
6 6 25 
7 poa 
8 1170 
9 1170 
10 19 50 
11 2015 
12 21500 

Postpakket 

1 270 
2 35 00 

Postbem/s 1 

1 7 235 00 

Slaat de door U 
gewenste serene! n 
de^e advertent e'De 
rumte s helaas net 
toere kend om alles op 
te nemen 
GRATIS PmjSUJST 
Lier VOOR U KLAAR \ 

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

Tel 077 - 351 26 98 ook avond en weekend 
3 % k o r t i n g b i j v o o r u i t b e t a l i n g 

Gi ro 346 82 65 Bank 10 77 01 766 
FRANCO 

LEVERING 

Fax 077 354 72 42 
In te rne t w w w pos tzege lhoes nl 
E ma i l i n f o@pos t zege lhoes nl 

Nü verkrijgbaar: 

MICHEL MIDDEN- en OOST AZIÈ 2003 
(Overzee 9) met o a. China, Hongkong, 
Japan, Korea, Macau € 49,80 
Handboek Duitse 'Koloniaivorlaufer' 
3e editie € 98,00 
Munten catalogus Duitsland 2003 €15,80 
Telefoonkaarten Duitsland 2003 in kleur € 32,00 
Albumsupplement Duitsland 2002 € 18,80 

Voorlopige planning MICHEL productie in 2003: 
23 mei Duitsland-Speciaal 2003 band 1 € 33,80 

Duitsland-Speciaal 2003 band 2 € 38,80 
Skandinavie en Baltische Staten 2003 € 29,80 

13 juni Ganzsachen Duitsland 2003 €32,00 
Zuid- en Zuidoost Azie (Overzee 8) € 49,80 
Saar Speciaalcatalogus 2003 € 22,80 

11 juh Duitsland 2003/04 in kleur € 24,80 
West- en Midden Europa 2003/04 Europa 1 € 37,80 
Zuid Europa 2003/04 Europa 2 € 37,80 

12sept Noord-en Noordwest Europa 2003/04 Europa 3 €37,80 
Oost Europa 2003/04 Europa 4 € 37,80 
Ganzsachen West Europa 2003/04 € 54,00 

17 okt Oostenrijk Speciaal 2003/04 € 24,80 
Zwitserland-Liechtenstein Speciaal 2003/04 € 24,80 
Bildpostkarten Duitsland 2003/04 € 23,80 
IJsland Speciaal 2003/04 € 12,80 

5 dec Nabije Oosten 2004, Overzee 10 €49,80 
Junior Duitsland 2004 in kleur € 12,80 
CEPT catalogus 2004 € 21,80 
UNO Speciaal 2004 € 16,80 
Groot-Brittannie Speciaal 2004 € 49,80 
Brieven Duitsland 2004 € 39,80 

- onder voorbehoud van wijzigingen -

auf der heide 
e mai aufderheide@hetnet nl 

O u d e Woudenbe rgse Z a n d w e g 4 
3707 A N Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 4 en 5 april 2003 
haar 125® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar 

WIJ veilen ca 3500 kavels waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland O R buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497-512057 
Fax 0497-516605 
E-mail bpv@iae nl 

Vraag onze gratis catalogus aan " 



1956 
1957 
1958 
1959 
1960" 
1960'» 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972^' 
1972̂ > 
1973 

370,00 
115,00 

12,00 
i5,00 
15,00 
55 00 
24 00 
65,00 
70,00 
66,00 
69,00 
42,00 
53,00 
57 00 
80 00 
70 00 
74 00 

135 00 
70 00 
97,00 

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

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

120,00 
100,00 
99,00 
75,50 
82,50 
77,50 
36,00 
43,00 
80 00 

152,00 
105,00 
119 00 
140,00 
136,50 
131,50 
134,00 
123,50 
143,50 
146,50 

(49 zegelsj 
(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 ( 

1 blok) 
1 blok) 
1 blok) 

blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 

4 blokken) 
5 blokken) 
4 blokken) 
4 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
13 blokken) 

141,50 
121,50 
117,50 
128,50 
124,50 
101,50 
47,00 
67,00 

118,00 
230,50 
144,00 
167,50 
195,00 
182,50 
177,50 
200,00 
181,00 
191,50 
216,50 

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

Totaal inkoop CEPT 19561992 ** € 4450
Totaal inkoop CEPT 19562002 ** € 5000,

Inkoopprijzen losse series en 
blokken zie onze vorige adv. in 
Filatelie febr. blz. 135137 of 
natuurlijk onze website 

• * * • 

Leveringsvoorwaarden 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd d w z zonder plakker of roest en de betere 
series 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 voor 
raad vragen wij U bi| 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 voorbe 
houd van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

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

* * 

Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G G 0653 172 658 

tel 0736132157 CEPT infonummer: 0736841807 
fax 0736147589 www.europostdedieze.nl 
Openingstijden winkel dinsdag t/m vri|dag 10.00 17 45 uur, zaL 10.00 17.00 uur 

mailto:europost@euronet.nI
http://www.europost-dedieze.nl


Postzegelhandel !<■ D€n H€RTOG VIIAnCM 

GebruM blok 
van vier 

Curasao Nr 12 
€ ;75,~ 

\k' 1 \ ■ 
iic.. f.i biN 

co 

«DERlANp 

Rottanding 35F postfris 
paar plaatfout gent i p v cent 

€475.

Nr 101 
ongebruikt met 

certificaat €530.= 

Donderdag 
1 mei 

zijn wij de 
gehele dag 

gesloten 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series incl. blokjes 

Jaar Nummer Prijs € 

1940 356373 112,50 
1940 356Ad 85,— 
1945 443-448 1,— 
1946 449^73 10,— 
1947 474-489 99,— 
1947 490-499 6,— 
1948 500-512 11,— 
1949 513-17 en 

538-548 
1949 518-533 
1949 534-537 
1950 549-567 
1951 568-577 
1952 578-600 
1953 601-616 
1953 617-636 
1953 465b-634b 11,— 
1954 637-640 1 6 — ' 
1954 641-654 
1955 655-670 
1956 671-687 
1957 688-706 
1958 707-719 
1959 720-735 
1960 736-751 
1961 752-763 
1962 764-783 
1963 784-810 
1964 811-835 
1965 836855 
1966 856875 
1967 876-899 
1967 amphilex 
velleties van 10 
1968 900917 
1969 918-938 

940-958 
952b-958b 13,— 

1970 963-983 15,-

1971 984-1001 11,— 
1972 1002-1024 11,— 
1973 1025-1042 10,-
1974 1043-1063 10,— 
1975 1064-1083 6,— 
1976 1084-1107 10,— 
1976 1098-n02a 3,-
1976 1098-1102 

blok 9+i 6,-1 
1108-1118 5,50 

1976 1108a-1118a6,— 
1977 1128-1150 10,— 
1978 1151-1171 9,-

1979 1172-1190 7,— 
1980 1191-1214 10,— 
1981 1215-1236 9,-

1981 1237-1252 24,— 
1981 1238-1251A 12,-

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

35 , 
210,
795,
100,— 
33 , 
88 , 
36 , 

7,— 

30 , 
29 , 
75,— 
3 1 , 
15,
15,
23 , 
8,~ 

13,
11,— 
3 , 

19,

5 , 
11,— 

59,— 
8 , 

11,— 
15,— 

NEDERUND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 

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

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

89 , 
25 , 
25,— 
6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2 , 
3,50 
6,50 
6,50 

28 , 
6,50 

13,50 
32,50 

8,— 
99,— 
69 , 
54,— 
69,— 
2 0 , 
10, 
4,501 
39 , 
59 , 
99,— 
69 , 
18,

4,— 
5 , 
7 , 

11.— 
10,— 
12,— 
10,
11 ,  l 

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

Prijs e 
met 

Telblok 

4,— 
6 , 
4,— 
8 , 

130,

4,— 
4,50 
6,— 
9,— 

19,
45,
9,

170,

120,

16,1 
14,1 

6 , 
7 , 
9 

18, 
11,— 
13,50 
12, 
15,— 
6 , 
6 , 
3 , 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

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

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3 , — per boekje 

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

SURINAIVIE 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

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

Prijs e 

45,— 
I I , — 
9,— 
8 , 

15,
19 , 

2 0 , 
2 0 , 
22,— 
40,— 
39 , 

35 , 
39 , 
3 4 , 

3 2 , 
4 0 , 

40,— 
6 0 , 

7 6 
8 0 , 
8 0 , 
8 6 , 

100,
70,— 
90,— 

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

port 16 

p stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

I I I ; I 
Bij aankoop van 
€ 50, Suriname 
of meer, ontvangt u 
de Zonnebloem 
Catalogus van 
Suriname 
GEHEEL GRATIS 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar 

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

Prijs € 
posHris 

4,— 
3 , 

11.— 
5 , 

10, 
10.
11,— 
20 , 
16— 
23 , 
2 2 , 
18, 
2 1 , 
19, 
25,— 
25 , 
3 3 . 
3 1 . 
26 , 
35 , 
29 , 
42,— 
55,— 
76, 
6 6 , 
6 3 , 

Prijs € 
gestempeld 

3,50 
2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

10,
1 1 , 
16,
13,
19,— 
19,— 
14,— 
18,
1 6 
20 , 
22 , 
30 , 
29 , 
25,~ 
32 , 
26 , 
38,— 

POSTZEGELBOEKJES 
POSTFRIS 
NED. ANTILLEN 

1 
2 
3A 
38 
4A 
4B 
5 
6 
7 

€ 1,50 
2,50 
1,35 
1.75 
1.35 
1.75 
1,35 
6.25 
8,75 

POSTFRIS TETEBECHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556558 
573575 
576579 
591 
654655 
791793 
899902 
815816 
947948 
10711072 
12381239 
12451246 

Prijs € 

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

20 , 
20 , 
10, 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s^ 
Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 

Jaar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 •»■ A 
1974-1-A 
1975-I-A 
1976-f A 
1977-1-A 
1978-f A 
1979-1-A 
1980-f A 
1981 -I-A 
1982 -I- A 
1983 -I- A 
1984 + A 
1985 * A 
1986 -1- A 
1987-f A 
1988 -1- A 
1989-1-A 
1990-f A 
1991 -i-A 
1992 •̂  A 
1993-1-A 
1994-f A 
1995-^ A 
1996-f A 
1997-f A 
1998-1-A 
1999-I-A 
2000 -I- A 

NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 
NR(S) 
NRCS) 
NRCS) 
NRCS) 

Prijs € 
25 , 
9,~ 
5,— 

11,— 
8 , 

15,~ 
14,— 
1 1 , 
17, 
44,— 
34 , 
20 , 
18,
7,— 
6 , 
5,— 
5 , 
5,— 
5 , 
8 , 

10, 
10, 
10,

1 6 
15.
10.
13.
16,~ 
23,— 
25 , 
25,— 
30 , 
3 4 , 
4 0 , 
54,— 
5 0 , 
52,50 

Alle nummers zijn 
ook los verkrijgbaar 

II AANBIEDING 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

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

Compleet postfris 

voor € 1 2 5 , — ! ! 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen 

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

prijs€ 14,
10,
14,— 
13,
14,

13,
12 , 

13. 
1 6 
18.
17.— 
28 , 
20,50 
29,50 
26 , 

Complete 
verzameling 

Aruba 
1986 t/m 2000 
géén €JS«r

maar 
€ 229,— 

NEDERLAND Onbeschreven  Beschreven 
Eerste dag enveloppen 
Nr. onbeschreven beschreven 
39 
41 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

€ 9 , 
€ 45,— 
€ 2 6 , 
€ 10, 
€ 4 2 , 
€ 45 , 
€ 2,50 
€ 1675 
€ 11,25 
€ 19,50 
€ 15.75 
€ 3.~ 
€ 15,~ 
€ 10,50 
€ 22,50 
€ 4,50 
€ 12,50 
€ 4,50 
€ 1 1 , 
€ 9 , 

3,~ 
6,50 
4,50 
3,50 
8 , 

10,
0,75 
4,— 
2.50 
5.~ 
4,— 
0,75 
4,50 
2,50 
7 , 
1,25 
3,50 
1.25 
3.25 
3.~ 



Postzegelhandel K. DGh HGRTOG VJIAhCh 
Prijslijst met 
aanbiedingen van 
postfrisse rolzegels 
Nederland in 
strippen van 5 
met nr. en enkele 
zegels met nr. 
De gebuikte nrs 
zijn uit de NVPH 
Catalogus. Voor 
meer informatie 
over dit verzamel-
gebied zie de NVPH 
Catalogus van 
1997 biz. 609411 
of de Rolzegels-
Automaatstroken 
en Automaatzegels 
speciaal catalogus 
1996 
(F IS fosforescerend 
papier) 

Nr. 
Prijs € 

enkelzegel 5 strip 

461 
468 
617 
618 
618F 
619 
619F 
620 
621F 
623 
623F 
624 
624F 
627 
627F 
628 
628F 
630 
630F 
632 
632F 
633 
633F 
634F 
636 
794 
925 
941 
942 
943 
944 
945 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
971 
990 
1007 
1009 
1010 
1011 
1030 
1064A 
1067A 
1108 A 
1109A 
IIIOA 
llllA 
1112A 
1113A 
1114A 
1115A 
1116A 

1,— 
10,— 
1,25 
2,50 
0 50 
1,50 
1,50 

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

34,-
0 25 
1 0 -

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

2,-1 
62,50 
3,-
9.~ 

6,80 

66,50 
6,— 

2,-1 
22,50 
2,50 1 
11,25 
18,-1 
55,- I 
65,- I 
18,-

18,— 
6,80 
17,— 
7,95 
10,-1 

1,— 
113,50 
4,50 1 
4,50 1 
4,50 1 
5,-1 
1,65 
1,80 
2,-
2,~ 
2,25 
2,50 
4,50 
3,25 

113,50 
10,-
11.— 

22,50 
12,50 I 

0,90 
0,90 
0,25 
0,50 
1,-
1,75 
2,~ 
1,50 
1,75 
2,— 
4,— 

Nr. 
Prijs € 

enkelzegel 5 strip 

1117A 
1118A 
1128A 
1129A 
1238A 
1239A 
1240 
1241A 
1243 
1244A 
1245A 
1246A 
1250A 
1251A 
1307-8 
1312 
1322 
1323 
1346 
1354 
1355^5 
1359-0 
1361-2 
1386 
1411 
1433 
1474 
1477 
1480 
1488A 
1489A 
1519 
1520 

1,50 
1,75 
0,25 
0,25 
0,75 
0,60 
2 , -
0,80 
2,50 
1 , ~ 
1,40 
1,70 
4,— 
4,— 

1,— 
1,— 
1,— 
1,50 
0,60 
1,— 
1,— 

5 , -1 
7,50 1 
1,25 
1,25 
5,25 
2,25 
5 , - 1 
3,40 1 

10,-1 
4,50 
6,00 
8,— 

17,50 
17,50 
50,— 
5,— 

11,-1 
6,75 
3,50 

20,— I 
10,— 
11,— 
11,— 
3,50 
2,50 
3,— 
2,50 
2,50 
2,50 
5 , -1 
3,50 
2,50 
2,50 

NEDERLAND 
Beschreven 
Eerste dag 
enveloppen. 
MOOIE KWALITEIT 1 

Nr. 

2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Prijs € 

330,— 
195,— 

1 8 0 -
130,— 
75,— 
70 , -
62,50 
4 0 , -
6 , -

62,50 
37,50 
4 0 , -
45 , -
25 , -
20,— 
27,50 
15,— 
25,— 
12,50 
22,50 
20,— 
30,~ 
13,75 
25,— 
15,— 
17,50 
8,75 
7 , -
7,— 

12,50 
12,50 
1,50 

10, -
1,50 

10,— 
3,— 
4,50 
6,50 
2,— 
9,— 

Hierbij bieden wij u een gedeelte! van de 
voorraad Nederland Automaatboekjes 
"Speciaal" aan. 

prijs € 

3 yw Registerstreep bruin 4,— 
3 yw Registerstreep blauw breed 5,— 
3 yw Registerstreep blauw smal e 37 50 
3 yw Registerstreep paars 4,— 
3 yd Registerstreep paars-bruin-blauw 16,— 
3 A gedecentreerd geperforeerd 8,— 
3 A Plaatfout "Kroontje" 25,— 
4 z Telblok 25,— 
4 z Registerstreep onder 9,— 
4 yw Registerstreep onder 3,50 
5 gedecentreerd geperforeerd 9,— 
7A Snijlijn (Mooii) 50,— 
6A zegels niet ingeplakt 30,— 
6EF telblok naast vouw kaftrug 35,— 
9F Krassen in Andreaskruis 87,50 
9FF Idem 87,50 
lOA Rood stipje bij balk 8,— 
10AF Idem 11,25 
12A Plaatfout "Kei" 20,— 
14A Plaatfout Witte punt in N 8,— 
16A-B Streepje in I 4,50 
17A Wit vlekje in 3 4,50 
19A zegels niet ingeplakt 15,— 
20A Plaatfout witte punt bij R 4 50 
21A Zegelversctiuiving 10 o 35,— 
etc 

o%) 
» 

""ö, oC>-" 

Eerste dag enveloppe Nr 26 €13,75 

a 
g 

Versneden inhoud uit automaatboekje Nr3 
Postfris €300 — 

Nr 9 type I ongebruikt 
met Certificaat €585,— 

Nr 47 ongebruikt 
€300,— 

Port Nr 48 AF 
(ongebruikt) 3 ENT' ipv3 

cent met keur v d Loo 
€204,— Idem postfris 

€340,-

Suriname Nr 278 
ongebruikt met mooie 

tiarmonicavouwen 
€90,-

Luctitpost 12-13 
postfris met 
certificaat 
€450,— 

*«MÉaÉaa*M«M 

wnwivtnwviv^ 

^S^g; 
^3i 

55V ongebruikt linkerzijde ongeperfofeerd €380,-

Nr's 163-165 ongebruikt € 175,— 

"^ NHD'ÄNfliJiNED ANTI ffffiP ÄNmJpjfi 

lu GULDBLGUIDlEGniEaO] 

Nedelandse Antillen Nrs 230-233 postfris€275 — 

Port 42 F ongebruikt wit 
streepje door de D € 100,-
Port 43 F ongebruikt wit 
streepje door de D €265,-

Curagao Nr 91 V tussen 
de zegels ongefand 

ongebruikt luxe 
€565,-

Met certificaat 

Bestellingen zenden naar 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhordstraot 4 
4132XG Vianen 
Tel 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42 69 335 
BIJ een bestelling van € 35 - of minder rekenen wij 
€ 2,25 extra voor porto- en administratiekosten 
Verzending gesctiiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open op 
donderdag 9 00 -12 30 
en van 13 3 0 - 1 8 00 /S 
Op andere dogen regelmatig v ^ 
open, even bellen van tevoren 

Zetfouten voorbehouden 



1 
r ^ i i ^ 
l — ' p F I L A T E L I E D E B O E I E R -

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit 

^-Nederland & OR ^ - Indonesië 

r 
van: 

- ^ Rep. Suriname -j- Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.n 

SELECTIES UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) | 
NEDERLAN 
1 14,50 
2 13,00 
3 65,00 
6 51,00 
9 17,00 
12 86,00 
25 25,50 
29 68,00 
44 42,50 
56-76 20,00 
97 15,50 
98 11,20 
99 24,90 
104 81,00 
105 67,00 
136-8 82,50 
177-98 32,90 
212-9 21,80 
225-8 8,10 
229-31 11,20 
232-52 6,75 
238-9 20,50 
240-3 15,20 

D GESTEMPELD (nrs. vIgs. NVPH) | 
244-7 27,00 
257-60 15,00 
265-6 4,50 
270-3 11,70 
278 5,70 
289-92 3,50 
305-9 2,50 
318-22 3,00 
327-31 2,70 
346-9 43,00 
350-5 2,75 
356-73 79,00 
356a-d 46,00 
402-3 4,75 
428-42 6,20 
508-12 1,20 
513-7 2,30 
534-7 13,80 
550-5 17,00 
556-60 26,00 
563-7 8,60 
568-72 9,60 
573-7 7,20 

578-81 8,80 
583-7 7,90 
592-5 28,00 
596-00 4,80 
602-6 9,60 
607-11 5,20 
612-6 8,30 
641-5 9,40 
649-53 5,80 
655-9 8,00 
661-5 5,20 
666-70 6,00 
671-5 14,00 
676-80 5,60 
683-7 4,00 
688-92 5,40 
695-9 3,20 
702-6 6,50 
715-9 4,60 
722-6 5,60 
731-5 4,00 
738-42 5,20 
752-6 3,80 

ZWITSERLAND POSTFRIS (nrs. vigs. IV 
130-132 88,50 
133-35 45,00 
142 179,00 
143-44 30,60 
146-48 6,80 
149-51 14,70 
153-55 17,50 
172-74 10,00 
175-78 16,00 
185-88 12,00 
209-12 2,50 
214-17 2,25 
218-21 2,50 
222-25 2,25 
226 82,80 
229-32 2,25 
246-49 6,80 
250-55 52,00 
266-69 4,75 
281-84 4,90 
287-90 4,90 
294-96 4,20 

blok 2 42,50 
306-09 5,10 
321-24 11,10 
326z 17,50 
blok 4 34,00 
328-30V 125,00 
328-30W 106,00 
328-30X 19,20 
335-43 14,50 
359-62 2,50 
377-85 29,50 
387-94 44,00 
blok 6 66,90 
405-07 7,95 
blok 7 59,00 
blok 8 55,00 
blok 9 55,00 
blok 10 42,50 
431-34 3,40 
439-42 2,40 
blok 12 95,00 
460-63 8,00 

465-68 2,20 
471-74 5,10 
480-83 5,10 
508-11 3,60 
blok 13 47,50 
518 19,90 
525-28 4,10 
529-40 11,80 
541 -44 2,00 
545-49 9,80 
550-54 5,80 
555-59 9,50 
blok 14 145,00 
561-65 4,80 
566-69 2,50 
570-74 6,75 
575-79 4,70 
580-84 6,60 
585 2,75 
588-92 5,30 
593-96 2,75 
597-01 6,10 

759-63 
779-83 
786-90 
854 
917 
937 
983 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1305 
1427 
1557-9 

roltanding 
19-31 
57-70 
74-7 
78-81 
82-5 
86-9 
94-7 

2,60 
2,40 
2,90 

15,00 
5,00 
5,00 
8,50 
1,60 
6,00 
8,00 
2,00 
2,30 
2,25 
1,80 

67,50 
47,50 
31,30 
10,90 
11,30 
13,50 
21,50 

ichel) 1 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
681-82 
683-86 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 b 
blok 18 
764-67 
831-32 
862-65 
878-86 

5,75 
54,90 

6,80 
5,70 
5,10 
3,60 
4,50 
3,30 
4,00 
7,90 

17,50 
6,35 
5,20 

21,00 
3,40 
2,50 

21,80 
2,70 
6,25 
1,90 
5,20 
3,20 

INDONESIË POSTFRIS (nrs. vIgs. Zonnebloem) 
1-8 2,50 
9 30,00 
33-38 145,00 
101-06 10,80 
142-45 2,70 
707-09 10,20 
710-12 4,25 
760-85 37,50 
B20 6,80 
B22 2,70 

823 7,50 
826 2,15 
892-94 3,75 
901-03 2,90 
908-10 2,90 
921-23 3,35 
833 4,00 
942-44 1,20 
882-83 77,50 
B96 4,50 

8100 4,00 
B110 2,10 
8116 1,80 
8118 6,80 
8119 3,90 
MSI 5,50 
8127 2,25 
MS2 2,75 
1723-6V 2,00 
MS3 1,10 

MS3T 
MS4 
MS5 
1832-51V 
MS6 
8147 
8150 
8154 
RIAU23-5 
PORTI-3 

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

1,10 
2,75 
3,00 
1,30 
1,25 
1,00 
0,50 

11,00 
11,50 
3,95 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 
Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl geen winke 1 

FRANEKER POSTZEGEL
ENMUNTENVEILING 

71e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 25 april 2003 

VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 
CIRCA 8000 KAVELS 

MUNTEN 
PENNINGEN 

2E HANDS SIERADEN 
GRAVURES ETSEN ETC 

BOEKEN 
ANSICHTKAARTEN 

POSTZEGELS 
BRIEVEN 

COLLECTIES 
SUIKERZAKJES 

SIGARENBANDJES 

PROBEER HET VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517-390533 
FAX 0517-390534 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMAN-KLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT41 
8802 CR FRANEKER 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
posttrein@planet.nl 

KIENHORST 
"leigerstraat 9 
.811 XA Breda 

Tel. 076-5215912 
Fax 076-5200105 
E-mail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 
www.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BKOIdenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: l<ienhorst@planet.nl 

ienliorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.filateliedeboeier.n
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
http://www.kienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:ienhorst@planet.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Voor onze 53e veiling - 11 en 12 april a.s. -
zijn ons een groot aantal werkelijk fantastische 
verzamelingen toevertrouwd, waaronder 
buitengewoon goed Nederland en voormalige 
koloniën, en vele verregaand complete collecties 
van diverse Europese landen. 

53^ ve i l ing 

11/12 apr. 

Zeldzame oude postzegelboekjes Nederland, o.a. 2, 5 en 7, en 
Ned.lndie boekje nr. 6 II (allen in prachtkwaiiteit!) 

Het naslagwerk "Album de Fac-Similés" van Fournier (No.5), op een 
tweetal nummers na, compleet !! 

Een groot volume aan originele verzamelingen, partijen en 
nalatenschappen, waarvoor wij adviseren ruimschoots tijd voor 
bezichtiging te reserveren. 

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

«Ned. Indie 98f * Engeland S.G. 185 * 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Buitenhaven 5 j Fax: +31 (073) 613 67 39 
5211 TP 's-Her togenbosch | E-mai l ; admin@vanlokven.nl 
Tel . : +31 (073) 612 20 33 i In ternet : www.vanlokven.nl 

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

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


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 

Tel. 053-433.55.00(buiten kantooruren 053-433.33.98) 
Fax 053-434.10.94 

e-mail: o.postzegelveiling@tiscali.nl 

VEILING 172 
Vrijdag/zaterdag 4/5 april a.s. 

in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

192 

Indeling veiling: 

Ie zitting: 
Betere zegels, series en brieven van vrijwel alle Europese landen (belangrijk Duitse Staten, 
Duitsland, Frankrijk, Zweden en Zwitserland). 
Brieven en zegels STEMPELMATERIAAL van Curacao en Suriname. 
Oorlogspost met belangrijke afdeling INTERNERING Nederland Ie Wereldoorlog. 

2e zitting: 
Nederland, postgeschiedenis, vele honderden kavels EO brieven en gefrankeerde brieven met 
schaarse bestemmingen en moeilijke tarieven uit een grote brievenvoorraad van een bekend 
verzamelaar. 
Betere zegels en series vanaf emissie 1852 t /m automaatboekjes. 

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

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

De catalogus zal rond 15 maart verzonden worden. 

Totaal bevat de veiling ca. 6000 kavels. U vindt bij ons kavels van twintig tot duizenden Euro's. 
Een belangrijk deel van het aanbod is gericht op de VERZAMELAAR. 

Al onze kavels zijn uitvoerig en correct omschreven in onze catalogus. Het overgrote deel van 
onze omzet behalen wij uit de verkoop aan schriftelijke bieders, die, vrijwel altijd ongezien, vele 
biedingen uitbrengen. 

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

Voor onze veiling van medio juni kan ingezonden worden tot 20 april a.s. 
Uiteraard is bezoek bij U aan huis mogelijk. 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden. 

DE OPV, AL 33 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!!! 

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


www.philatelia.de 

Internationale beurs voor postzegels, munten, telefoonkaarten en toebehoren 

Phi la te l ia 
*T'card G MuntenExpo me 

Kijk nu reeds... 

... uit naar de Philatelia metT'card & MuntenExpo. 

Als verzamelaar en liefhebber van postzegels, munten en 

telefoonkaarten ontdekt u hier een uitgebreid internationaal 

aanbod van ruim 150 exposanten uit meer dan 40 landen. 

Kom naar Keulen om in een ruime en moderne ambience te 

snuffelen, te bew/onderen en natuurlijk ook te kopen. 

Als filatelist hebt u de beste kans hier ontdekkingen te doen 

en uw verzameling te completeren. Vervul hier uw wensen. 

Fascinerende rariteiten, begeerlijke unieke en actuele nieuwe 

uitgaven wachten hier op u. 

Keulen, 21 t/m 23 maart 2003 

Hier spreekt u met vakgenoten op het hoogste niveau. Laat 

u door experts adviseren. De Duitse post AC presenteert 

een uitstekend programma. Haal de speciale poststempel of 

de attractieve beursenvelop „Kolner-Dom Weltkulturerbe". 

De specials „Oldtimer" en „Spoorwegen" zullen u verrassen. 

Beursterrein Köln-Deutz: hal 6, 7 en 8 Vrijdagen zaterdag van 10 00 tot 18 00 uuren zondag van 10 00 tot 16 00 uur geopend 
Stuur voor meer informatie over de beurs, toegangsprijzen in de voorverkoop, uw firma-Zadresgegevens per fax of e-mail Faxnummer 070 - 363 22 18, 
e-mail. tickets(S>koe[nmesse nl 

Koelnmesse Ausstellungen GmbH 
Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel 
Nassauplein 30 
2585 EC Den Haag 
Tel 070-3114111 

'••* koelnmesse 
we energize your business 

http://www.philatelia.de


jaar 

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 
2002 

Indo
nesië 

17,-
9 9 -

140,-
80 , -
73 , -

134,-
6 1 , -

109,-
154,-

58,-
55,-

165,-
149,-
525,-
170,-
175,-

30,-
25,-
4 1 , -

273,-
230,-

83, -
53,-
62,-
62,-
54,-
61, -

130,-
66,-
82,-
56,-
75,-
58,-
nnb 

Oos
tenrijk 

16,-
13,-
12,-
13,-
15,-
17,-
23,-
21,-
23,-
22,-
23,-
25,-
24,-
23,-
25,-
26,-
27,-
28,-
30,-
32,-
32,-
29,-
32,-
34,-
34,-
34,-
34,-
35,-
46,-
48,-
51,-
72,-
42,-
73,-

Zwit-
serland 

14,-
17,-
16,-
16,-
22,-
31,-
82,-
16,-
45,-
26,-
26,-
23,-
25,-
30,-
29,-
35,-
28,-
37,-
41,-
35,-
38,-
38,-
35,-
44,-
52,-
42,-
50,-
46,-
45,-
50,-
47,-
57,-
50,-
61,-

Vati-
l<aan 

2,-
2 , -
4,-
5,-
2 , -
6,-
3 , -
7,-
5,-
9,-
6,-

13,-
10,-
12,-
23, -
23, -
19,-
3 1 , -
50, -
35,-
33,-
46,-
44,-
48,-
42,-
46,-
43,-
42,-
45,-
43,-
52,-
48,-
49,-
43, -

Guern-
sey 

115,-
32,-
24,-

9,-
8,-
6,-

10,-
5,-
5,-
5,-
9,-

18,-
36,-
12,-
15,-
28,-
35,-
29,-
24,-
31,-
35,-
30,-
35,-
45,-
43,-
42,-
43,-
49,-
49,-
57,-
52,-
55,-
69,-
66,-

Jer-
sey 

54,-
32,-
34,-
16,-
8,-
7,-
8,-

12,-
11,-

7,-
10,-
9,-

21,-
21,-
27,-
22,-
23,-
30,-
26,-
30,-
40,-
36,-
36,-
41,-
52,-
43,-
61,-
57,-
83,-
86,-
75,-
90,-
83,-
99,-

HOLUINDS 

Al 
HEEMSTEDE 
Isle of 
Man 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
www.stampdealer .n l phil@stampdealer.nl 

Postbank 4208936 
ING 683116983 

Bezoek de winkel 
in Heemstede 

Grote voorraad ! 

14,-
7,-
8,-
9,-
4,-

64,-
8,-

13,-
22,-
15,-
26,-
24,-
41,-
31,-
35,-
45,-
40,-
59,-
52,-
53,-
46,-
66,-
55,-
60,-
59,-
55,-
75,-
78,-
75,-
78,-

Tel. 023 -
5477444 

Fax 023 -
5291605 

Alle post f r isse 
jaargangen worden 
in principe volgens 

Michel geleverd 

afwijkingen en 
prijswijzigingen 
voorbehouden 

Alder-
ney 

5,-
28,-
45, -
15,-
25,-

8,-
6,-

20,-
14,-
11 , -
15,-
20,-
19,-
22,-
20,-
27,-
38,-
37,-
32,-

Aland 

8,-
9,-

15,-
20,-
18,-
15,-
11 , -
19,-
40,-
19,-
24,-
23, -
25,-
27,-
22,-
20,-
29,-
32,-
33, -

Groen-
land 

7,-
12,-
8,-

23,-
15,-
16,-
10,-
22,-
22,-
20,-
30,-
62,-
38,-
47,-
40,-
62,-
42,-
45,-
38,-
35,-
39,-
49,-
45,-

Faroer 

15,-
4,-

12,-
7,-

10,-
6,-
8,-
8,-

28,-
48,-
37,-
40,-
41 , -
41 , -
34,-
34,-
34,-
31 , -
34,-
33,-
33,-
36,-
36,-
37,-
36,-
43,-
53,-
52,-

BESTEL NU DE JAARGANGEN 2002 
(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 Postzegelboekjes € 23,-
Ned. Eerstedag enveloppen 2002(33) € 99,-
ARUBA 2002 zegels € 20,-
ARUBA 2002 Eerstedag-enveloppen € 25,-
NED.Antillen Zegels 2002 € 106,-
SURINAME REPUBLIEK 2002 € 93,-
BELGIE 2002 € 82,-
LUXEMBURG 2002 € 34,-
ZWITSERLAND 2002 € 6 1 , -
OOSTENRIJK 2002 € 73,-

DUITSLAND 2002 € 96,-

U kunt ook uw 
albumsupplementen, 

catalogi en andere 
benodigdheden bij 

ons bestellen !! 

Litou 
wen 

5,-
25,-

9,-
25,-
20,-
13,-
20,-
22,-
33, -
3 1 , -
4 1 , -
37,-
35,-

Let-
land 

33,-
26,-
59,-
4 1 , -
19,-
29,-
22,-
17,-
25, -
28,-
37,-
32,-

Est-
land 

15,-
19,-
30,-
17,-
11,-
10,-
22,-
20,-
28,-
22,-
23,-
19,-

ONZE PRIJSLIJSTEN 
NEDERLAND EN 

OVERZEE, INDONESIË 
EN SURINAME 

BLIJVEN VOORALSNOG 
GEWOON GELDIG. 

VRAAG AAN!! 

totaal 999,- 1219,- 875,- 1075,- 1250,- 1175,- 399,- 399,- 699,- 799,- 309,- 355 229,- Donderdagavond Itoopavond 

lil 

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-A'dam) 

http://www.stampdealer.nl
mailto:phil@stampdealer.nl
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D.0« Brouwer Philatelist 
Ten behoeve van onze internationale 
clientele dringend te koop gevraagd 
importante collecties, winkelvoorraden, 
investment lots, topnummers: 

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 70% 
Kanaaleilanden 40% 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

ANGUILLA POSTZEGEL UITGIFTEN 
Velen zullen zich het jaar 2002 herinneren als het jaar dat Hare 
Koninklijke Hoogheid. Koningin Elizabeth II haar 50 jarige troonsbestij
ging vierde (Gouden Jubileum). Als lid van 't Britse Gemene Best, heeft 
Anguilla. samen met vele andere landen het Gouden Jubileum herdacht 
met de uitgifte van een set van vier postzegels en een souvenir vel. 

t#ö 
De Pan American Health Organization (PAHO), 
een organisatie die de gezondheids- en levens
standaard helpt verbeteren van de wereldge
meenschappen, had in 2002 ook een mijlpaal te 
vieren, nl. het honderd jarig bestaan van de 
organisatie. Anquilla ontvangt steun door de 
programma's en de technische hulp van het 
regionale bureau van de PAHO m Barbados. 

In 2003 zal Anguilla de huidige collectie (Fruits of Anguilla) vervangen 
door een set van twaalf postzegels getiteld; Vroegere zeilschepen van 
Anguilla. Deze serie bestaat uit twaalf schepen, die de bewoners van 
Anguilla en naburige eilanden gebruikten gedurende de 20e eeuw. 

Het Anguilla Philatelic Bureau nodigt u uit om de website te bezoeken 
op www.gov.ai.angstamp of email naar: angstamp@gov.ai voor de uitge
breide informatie over Anguilla's filatelistische producten. 

Anguilla Philatelic Bureau, General Post Office. 
The Vallev, Anguilla - B.W.I. 
Tel: 001-264-497-2528, Fax: 001-264-497-5455 

Wij zoeken dringend 
te koop !i 

Luxe collecties 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-2001 voor €4400-
(ook deelcollecties) 
Frankeergeldige zegels Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635-06-29227782 

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

tweedehands boeken 
Algemene voorraad, met veel 

filatfilk. ornlthplpgle en Zyld Afrika. 
Ook regelmatig aanbod 

van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
1 Pastelstraat 77 
^ I339JGAlmere(NL) 

Tel 06 - 51386306 
Email: wllhoIf@cheIlo.nl 

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

Bezoek op afspraak 

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

Vraag onze gratis prijslijsten aan. 

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 

43e Speciale Brieven-Veiling voor Thematische 
Filatelie en Postgeschiedenis 
April 2003 
Grote Speciale Veiling met 12.000 kavels met meer dan 800 thema's 
en motieven. De rijk geïllustreerde catalogus is tegen betaling van 
€ 10.- legen het eind van het jaar te verkrijgen. De catalogus is 
uitzonderlijk goed geïllustreerd met talrijke document- en stempel-
afbeeldmgen 

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

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

CHRISTIAN WAPLER 
Postfach 30 37 69. D-10726 Berlin (Duitsland) 

f Mï J|1fr-I7 ^ 

http://www.gov.ai.angstamp
mailto:angstamp@gov.ai
mailto:wllhoIf@cheIlo.nl
http://www.flevolacus.nl
http://www.filateliehp2.nl
http://www.wapler-themaphil.de
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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 

li)kheid van de redactie de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten Verenigingen 
Filatelie verschijnt m de eerste helft 

van de maand (met in juli) 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
Email philatelie(3)tip nl 
Website www filatelie ws 

Advertentieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 270 3830 AG Leusden 
Jeanine deTroye 
Telefoon 03343 35 231 
Telefax 033 4335258 

Abonnementen en 
bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0251 31 39 39 
Telefax 0251 310405 
E mail aboservice@aboland nl 
Website www aboland nl 

Adreswijzigingen 
Adrebwi|zigingen 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 zi)n twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
diebij 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 
België aanmelden bij Abonnemen 
tenland m 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 een jaar (elf nummers) 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment zie Opzegging' 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon 
nement€22 50 te storten op 
rekening 000 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 emd van de lopende abonnements 
periode worden beëindigd U doet dit 
door uiterlijk vier weken voor het af 
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen) 

Losse n u m m e r s . 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen voor zover nog voorradig wor 
den besteld voor € 2 50 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 8591403 
van Abonnemenland te Uitgeest 
onder vermelding van de gewenste 
editienummers 

Bestuur: 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright ' 
© 2003 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
39 000 exemplaren 

ISSNnumrner. 0166 3437 
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Biĵ dĝ î gorgaĝ nâ  
Joh. Enschedé, onze nationale postzegel
en bankbiljettendrukker, bestaat 300 jaar. 
Wie anders dan Rein Bakhuizen van den 
Brink zouden we hebben kunnen vragen 
om aan dit jubileum aandacht te willen 
besteden' In dit nummer deel 1 van een 
tweeluik over het Haarlemse bedrijf 

Advertentieindex 

Filatelie 

m mt 
Ackermann i8o 
Anguilla Philatelic Bureau 196 
Apeldoornse Postz handel 225 
Auf der Heide 186 
Boeier De igo 
Booklets International 236 
Boomstamps 215 
Brabantse Postz  en Muntenveiling 186 
Bredenhof 259 
Brouwer D O 196 
Bijl Van der 258 
Christian Wapler ig6 
Dave 225 
Dieten Van 181 
Dutchstamp 182183 
Ecosta 260 
Edelcollecties 17g 
Edith van der Linden 236 
ESPA 236 
Europost De Dieze 187 

Puzzelen 222 

Als Does Steiner wil puzzelen grijpt ze 
naar het cryptogram van NRC/ 
Handelsblad. Maar dat was ooit anders. . . 

Hebben Amphilex 2002 en/of de 
economische recessie invloed gehad op 

het bezoekeraantal van De Filatehebeurs' 
Paul van Beek onderzocht dat voor u. 

Herstelpost 226 

Frans Hermse wees er al eerder op dat 
het de moeite loont moderne brieven 
eens goed te bekijken Ditmaal besteedt 
hl] aandacht aan poststukken met de 
aanduiding 'herstelpost'. 

Flevolacus 196 
Franeker Postz en Muntenveiling 190 
Helderse Postz  en Muntenhandel ig6 
Hertog K den i88i8g 
Hollands Glorie 194 
Hollandse Postz & Muntveiling 180 
Huls 231 
Kienhorst 190 
KoelnMesse 193 
Leopardi 215 
Lodder 231 
Lodewijk 236 
Lokven Van ig i 
Memhardt 237 
Nederlandsche Postz veiling 178 
NIPA 257 
Nijs Wim de 194 
Overijsselse Postz veiling ig2 
Partij en handelaren 216 
Post Greenland 195 

Postbeeld 225 
Postzegel Partijen Centrale 218219 
Postzegelhoes, Het 186 
Rietdijk 205 
Ron Herscheit 206 
Ruiter De 231 
Ruud Vergossen 237 
Safe Nederland 180 
Schoming 215 
Scriporama 8E First Dutch 244 
Smits Philately 217 
Spijkenisse, Postz handel 196 
Trefpunt Het 231 
Vliet Van 236 
VoorschotenseWass Postz handel 215 
Willem Tieman 184185 
Zeist, Postz handel 215 
Zutphense Postz en Muntenhandel , De 225 

Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegel tijd schriften) 
en IS via Brouwer Media in Leusden aangesloten bi) het Nederlands Uit^euersuerbond NUV 
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FiumuE 
GROETEN UIT 
DEMOLAND 

Frans van de Rivière uit 
Baarn had op 2 januari 
van dit jaar een bijzonde
re postale ervaring. Aan 
het eind van die dag bood 
hij een aangeteltende 
brief aan bij de zakeliji<e 
balie van het postkantoor 
in Baarn. Porto en aante-
kenrecht werden voldaan 
met een baliefrankeerze-
gelvan 5.75 euro. 
Tot zover heel normaal -
maar het formaat van de 
zegel (vierkant) en de in
scriptie - 'Demoland' -
vielen toch wel op. De ba
liemedewerkster vond 
het ook wel bijzonder, 'Ik 
weet niet of dat goed is,' 
aarzelde ze, 'Maar er is 
nu niemand meer aan wie 
ik dat kan vragen.' 
Het lijkt er op dat de ba
liefrankeermachine een 
soort 'proefzegel' heeft 
afgescheiden. Of er nog 
meer 'Demoland'-zegels 
zijn geplakt is niet be
kend, maar als er lezers 
zijn die daarover iets 
weten dan houden we 
ons aanbevolen... 

f«P» iH- * PS>M» 

H a m Krmat 3««kluck» 
5JQ59 oiauss; 

Een alledaags stuk, maar met 
een nogal curiezejrankenng: 

een zegel uit 'Dcmoland', 

TIENDE INTERNATIONALE BRIEVENBEURS 
OP 18 EN 19 APRIL IN 'DE MAMMOET' 

Voor uw agenda: de tien
de editie van de interna
tionale BneDenbeurs wordt 
op 18 en ig april a.s. in 
Gouda gehouden. Lief
hebbers van poststukken 
kennen het adres inmid
dels uit hun hoofd, maar 
we geven het toch: sport
hal De Mammoet, hoek 

Burg. Van Reenensin-
gel/Groen van Prinsterer-
singel, Gouda. In het vol
gende nummer van 'Fila
telie' hopen we meer in
formatie te kunnen bren
gen, maar als u geen ge
duld hebt kunt u natuur
lijk ook even op de site 
u)U)U)./ilatelie.org kijken. 

JUNIORCATALOGUS: GEWAARDEERD DOOR 
VERZAMELAARS, ZELDZAMER DAN SENIOR 

Begin januari verscheen 
de Junior Catalogus van 
de NVPH weer. Het is een 
boekje dat door velen 
enthousiast wordt ont
vangen omdat het 'Ne
derland m a nutshell' 
biedt: alle emissies, maar 
ontdaan van ballast. 
Ideaal dus voor jeugdige 
verzamelaars (vandaar de 
naam 'Junior'), maar ook 
voor mensen die Neder
land zonder poespas ver
zamelen, of verzamelaars 
die gewoon een makkelij
ke checklist willen hebben. 
Er is helemaal geen reden 
om op de Junior neer te 

kijken, zo blijkt. René 
Hillesum van de litera
tuurveiling Boekenland in 
Roosendaal schrijft ons: 
'Oude Juniors zijn heel 
gezocht en - in goede 
staat - veel zeldzamer dan 
'Senior'! In onze veiling 
worden ze betrekkelijk 
zelden aangeboden en ze 
brengen - zeker gezien 
hun snel verouderende 
inhoud- een goede prijs 
op. Met andere woorden: 
de Juniors worden verza
melt als 'boek', terwijl de 
inhoudelijke restwaarde 
niet meer is dan oud pa
pier!' Zo bezien is de aan-

2002. Bijplakzegels in euro. 

2 
NL" 

"1 

2034 0,02 euro, licht-en donkerrood 0.10 
2035 0,12 euro, licht-en donicergroen 0.20 

2034A 0.02 euro. zelfklevend, 
licht-en donkerrood 0.10 

2034B 0.02 euro, gegomd, 
licht- en donkerrood 0.10 

0.10 
0.10 

O Ml 

O KI 

Foutje in een ouerigensgewaarde catalogus: een uerdu;cnen bijplakker. 

schaf van een Junior dus 
eigenlijk een goede be
legging. 
Ook 'Filatelie'-lezeres 
mevrouw Toet uit Deven
ter, is een trouw en tevre
den gebruiker van de Ju
nior, maar nu heeft ze 
toch kritiek: in de jongste 
editie is een zegel wegge
laten! Het gaat om de 
blauwe bijplakker van 10 
cent, die op 26 november 
2002 aan de loketten 
kwam. En dat is vreemd, 
want de serie kortingze
gels die op diezelfde da
tum verscheen staat wèl 
in de Junior. 'En ook daar 
is een fout gemaakt,' 
weet mevrouw Toet. 
'Want bij de twintigste 
zegel uit het velletje heb
ben ze gewoon weer de 
eerste zegel afgebeeld...'. 

ENORME PARTIJ AANTEKENSTROOKJES 
IN NEGENENTWINTIGSTE A4-VEILING 

Postzeäelueiling A4 heeft 
voor haar volgende vei
ling wel iets heel bijzon
ders binnengekregen: 
een enorme partij aante-
kenstrookjes. In totaal 
gaat het om 300.000(1) 
verschillende strookjes 
uit alle delen van de we
reld. De strookjes zijn -
gerangschikt per land en 
kantoor - in multomapjes 
ondergebracht. 
De aantekenstrookjes ko
men geheel verkaveld on
der de hamer, maar het is 
ook mogelijk op de com
plete partij te bieden. 
Enig kapitaal is daarvoor 
wel nodig, want de inzet 
voor het complete pakket 
zal naar schatting zeven
duizend euro bedragen. 
De bewuste veiling - de 
negentwintigste alweer 
van A4 - vindt plaats op 
15 maart a.s. en wel in 

Hotel Schiphol A4, naast 
de snelweg bij Hoofd
dorp. De kijkdagen zijn 
op 14 en 15 maart. Een 
gratis catalogus wordt u 
toegezonden als u een 
emailtje stuurt aan 
stampland@hotmQil.com. 
Bellen (06-20284370) of 
schrijven (Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer) 
kan natuurlijk ook. 

P.V. PHILATRON ORGANISEERT 
PROPAGANDATENTOONSTELLING 

Helaas viel in de laatste 
editie van 'Filatelie' de 
vermelding van de propa-
gandatentoonstelling van 
P.V. Philatron buiten de 
boot. Dat maken we snel 
goed: op zaterdag 15 en 
zondag 16 maart kunt u 
een kijkje nemen bij deze 
expositie ter gelegenheid 
van het zilveren jubileum 
van de vereniging. U kunt 
terecht in Restaurant Re
mise, Grotestraat 267 te 
Drunen. De tentoonstel
ling is op zaterdag van 11 
tot 18 uur geopend en op 
zondag van 11 tot 17 uur. 
Er zijn ruim honderd ka
ders gevuld. Inlichtingen 
worden verstrekt door de 

Restaurant Remise m Drunen 

heer J. in 't Veld, Evert-
senstraat 14, 5151 MA 
Drunen, telefoon 0416-
374467. 

LID VAN DE VERENIGING OF NIET: VAN 
HARTE WELKOM IN 'S-HERTOGENBOSCH 

De 's-Hertogenbossche 
Filatelistenvereniging 
heeft een opmerkelijk 
initiatief genomen. Sinds 
11 januari van dit jaar or
ganiseert de club elke 
tweede zaterdag van de 
maand een zogenoemd 
Postze^eltrejfen. Verzame
laars kunnen tijdens zo'n 
treffen gezellig binnenlo
pen: de deuren van De 
Helftheuvel aan de Helft-
heuvelpassage 15 in 's-
Hertogenbosch staan 
daartoe uitnodigend 

open. Ze kunnen er rui
len, veilingkavels bekij
ken, gebruik maken van 
diverse postzegelcatalogi 
en nog veel meer. 
Het bijzondere is dat de 
'treffens' ook toeganke
lijk zijn voor mensen die 
geen lid zijn van de vereni
ging. In een persbericht 
schrijft de 's-Hertogen
bossche Filatelistenver
eniging dat ze hoopt dat 
dit 'een goede manier is 
[..] om wervend naar bui
ten te treden.' 

mailto:stampland@hotmQil.com


OPROEP HAD SUCCES: LINKSHANDIGE 
PERSONAGES OP NEDERLANDSE ZEGELS 

Een tijdje terug schreven 
we over een filatelist in 
Amerika die zich heeft 
toegelegd op het bijeen
brengen van zegels met 
afbeeldingen van links
händigen. We riepen de 
de lezers van 'Filatelie' 
op ook eens op zoek te 
gaan naar zulke zegels. 
Gerdien Kersloot uit 

Aalsmeer gaf aan die op
roep gehoor en vond 
maar liefst zeven zegels 
van Nederland waarop 
een linkshandige te zien 
is. De NVPH-nuramers 
zijn 870, 896,1364,1487, 
1609,1785 en 1850. 
Twee zegels beelden we 
hieronder voor u af, met 
dank aan Gerdien! 

Voorbeelden van 'Imkshandî enzê els', te donken aan Gerdien Kersloot. 

MUSEUM VOOR COMMUNICATIE VERLEGT 
KOERS: MENS KOMT CENTRAAL TE STAAN 

Het Museum voor Com
municatie heeft onlangs 
een beleidskoers voor de 
komende jaren vastge
legd. Een van de uit
gangspunten is daarbij 
dat de mens als commu
nicerend wezen meer 
centraal zal komen te 
staan. Een gevolg van het 
nieuwe beleid is dat de 
collecties anders gepre
senteerd zullen worden. 
Eind 2005 hoopt het mu
seum de veranderingen 
af te kunnen ronden. In 
verband hiermee zijn de 
zalen Postiuoarden Neder
land en Overzeese rijksdelen 
en Buitenlandse postpaar
den gesloten. 

De postwaardencollectie 
blijft wel beschikbaar 
voor studie, maar voor 
slechts vier projecten: het 
Handboek Postu;aarden Ne
derland, het Handboek 
Plaat- en Etsingnummers, 
de catalogus Postwaarde-
stukken en het maandblad 
Filatelie. Andere onder
zoekers van de collectie 
posthistorie en postwaar-
den zullen even geduld 
moeten hebben. De mu-
seumbibhotheek blijft 
voor onderzoek toegan
kelijk. Voor afspraken 
kunt u Saskia Spiekman 
benaderen (telefoon 070-
3307570; e-mailadres: 
sspiekman(5)muscom.nI). 

RESTITUTIEREGELING DUBBEL BETAALDE 
ABONNEMENTEN MAANDBLAD FILATELIE 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende het gehele 
jaar 2002 lid waren van 
twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitu
tie van het teveel betaalde 
abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
2001 ontvingen, krijgen 
het bedrag voor 2002 au
tomatisch op hun girore
kening gestort; zij hoe
ven hun restitutie dus 
niet apart aan te vragen! 
De overschrijvingen wor
den in de loop van de ko
mende maand bij de giro 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 

restitutie ontvingen, 
maar daar nu wel voor in 
aanmerking denken te 
komen kunnen Do'o'r 1 mei 
2003 een brieflcaart stu
ren aan de penningmees
ter van Filatelie: 
H.P.G. van der Lienden 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht 
Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de ver
enigingen waarvan u het 
gehele jaar 2002 lid bent 
geweest. Let op: alleen 
verenigingen die bij Fila
telie zijn aangesloten ko
men in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

VÏRICHT AERONAimCAt CORPORATION /lyü^ 

LINDBERGHBRIEF 
DEED HET GOED 

Omdat het toestel waar
mee Charles Lindbergh 
in 1927 de eerste transat
lantische vlucht maakte 
tot de nok toe was afge-
tankt, konden er nauwe
lijks andere zaken mee 
aan boord van de Spirit of 
St. Louis. Tot die weinige 
objecten behoorden vier 

brieven. Een ervan, een 
envelop die Lindbergh 
zond aan James F. Prince 
van de Wright Aeronautical 
Corporation, werd eind vo
rig jaar geveild bij Swann 
Galleries in New York. 
De geschatte opbrengst 
('50 tot 75 duizend dol
lar') werd gemakkelijk 
gehaald: de koper betaal
de er uiteindelijk 82.500 
dollar voor. 

STAMPSITES ZWICHT 
VOOR CONCURRENTIE 

Het was zo'n aardig idee: 
een zoekmachine, uit
sluitend voor filatelisti-
sche trefwoorden. JVlaar 
u)u)u;.stampsites.com is ter 
ziele. Wie naar de start
pagina van deze door 
Linn's Stamp NeuJS opge
zette site surft, ziet 
slechts een kale medede
ling waarin staat de de 
site met ingang van 8 ja
nuari jl. is 'gediscontinu-
eerd'. Linn's laat weten 
dat er te weinig op de 
zoekmachine werd ge
adverteerd en dat onder
zoek uitwijst veel mensen 
die op zoek zijn naar fila-
telistische informatie de 
voorkeur geven aan een 
'algemene' zoekmachi
ne, zoals Google. 

GELE VERRASSING: 
'BANANENETIKETJE' 

ERCÄNZUNCSMARKE 

0.45 € 
Ö S T E R R E I C H 

X§7Post.öt 
MiMHMHMIMMÉÉMi 

Fritz Kaiser uit Hilver
sum maakt ons er op at
tent dat de Oostenrijkse 
post volkomen onver
wacht een nieuwe zegel 
heeft uitgegeven. 
Het gaat om een getande 
bijplakzegel, die bedrukt 
is met de vaste waarde 
0.45 euro. Dat bedrag 
weerspiegelt het lage 
briefkaarttarief dat van 
kracht is in de zoge
noemde Zollausschluss-
gebiete zoals Jungholz en 
Kleinwalsertal. De twee 
gebiedjes zijn enclaves 
die door Duitsland wor
den omsloten. 
De nieuwe, knalgeel uit
gevoerde, zegel kreeg van 
de Oostenrijkers een toe
passelijke bijnaam: 
Chiquita Pickerl, hetgeen 
zoveel wil zeggen als 'ba-
nanenetiketje'. 
Het zegeltje wordt overi
gens automatisch aan de 
abonnees van de filateli-
tische dienst geleverd. De 
PTT van Oostenrijk deelt 
echter mee dat de zegel 
wèl normaal in Wenen 
kan worden besteld. Voor 
informatie hierover kunt 
u een mailtje sturen aan 
sammler-sen;ice(a)post.at. 

PO&PO MAAKT HET 
U GEMAKKELIJK 

Maart en april zouden 
nog voor een paar ijskou
de dagen kunnen zorgen. 
Het nadeel van zulk win
terweer: je komt nergens. 
Maar daar heeft de Neder
landse Vereniging uan Post
stukken- en Poststempelver
zamelaars (in de wande
ling: Po&Po) iets aan ge
daan! U kunt vanuit uw 
luie stoel (of bureaustoel) 
een kijkje nemen bij de 
minitentoonstelling 
(type-'Eenkaderinzen-
ding') die op de Po&Po-
site is ingericht. Het gaat 
om een inzending van Ad 

de Goede die de titel 
draagt Kicinrondstempels 
anders. U moet natuurlijk 
zelf gaan kijken, maar we 
geven u een voorproefje 
(zie hieronder): een En
gelse Postcard met daarop 
linksonder een afdruk 
van de kleinrondstempel 
Amsterdam zonder uur
karakters. In plaats van 
die karakters is in de 
stempel het treinkarakter 
'E' gemonteerd. 
De stempel werd ge
bruikt in de trein Amster-
dam-Vlissingen (die aan
sloot op Vlissingen-
Queenborough. De letter 
'E' staat dan ook voor 
'Engeland'. 

UNION POSTALE UNtvcaSELl-E 

POST CABB- GREAT URITiLS" l lEElASI) •-"' 

VERZENDING BELGISCHE PRIOR-POST: 
SJOEMELT 'DE POST' MET HET TARIEF? 

De Belgische post heeft 
de hoeveelheid post die 
met prior-zegels wordt 
gefrankeerd onderschat. 
Dat schrijft Marcel van 
der Muilen in de jongste 
editie van het blad van de 
Studiekring van de KVBP. 
Aan de hand van het door 
De Post zelf verstrekte per
centage voor te laat be
stelde stukken (11) rekent 
Van der Muilen voor dat 

er jaarlijks ruim dertien 
miljoen stukken niet op 
tijd in de bus glijden. 
'Deze brave 'Prior-gelovi
gen' hebben dan wel ze
ven eurocent per zending 
teveel betaald,' aldus de 
schrijver. Van der Muilen 
voegt er aan toe dat De 
Post dus een niet-verdien-
de bonus opstrijkt van 
ongeveer 38.7 miljoen 
'oude frankskes'. 

http://stampsites.com


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziew0n@xs4all.nl 
W^EBSITE: www.xs4atl.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

HECHTPUNTEM EN VELPOSITIEKENMERKEN 
KONINGIN BEATRIX (EUROWAARDEN) 

Na de vondst van Beatrix

blokjes met smalle hecht

punten bleken de 'duale' 
blokjes (waarden in gul

dens en euro's) dezelfde 
smalle hechtpunten te 
hebben. De vraag drong 
zich daarmee op of het 
bij eurowaarden met 
smalle hechtpunten wel

licht gaat om de aller

vroegste aanmaak. 
Foutjes in de Struycken

tekening wezen ook in 
die richting, vooral de 
eerder gemelde kras links 

Kras links van de nek van Beatrix 

van de nek van de konin

gin op positie 2 en de niet 
eerder gemelde horizon

tale kras boven de ogen 
van Beatrix op positie i. 
De kras op positie 2 is bij 
de versies met 'smalle' 
hechtpunten tot dusver 
slechts aangetroffen bij 
de waarde €0.25, de hori

zontale kras op positie i 
alleen maar bij enkele 
waarden met 'smalle' 
hechtpunten. Het lijkt er 
op dat bij de eurozegels 
vier verschillende cilin

ders voor het uit stippen 
opgebouwde portret zijn 
gebruikt (zie tabel i). 
De volgorde waarin de 
eerste drie cilinders wer

den gebruikt is niet duide

lijk. We moeten er reke

ning mee houden dat de 
zegels pas geruime tijd na 
het drukken van de zegel

banen verder werden ver

werkt (slitten, verwerking 
tothangblokjes). 

i 
Kras hoven de wenkbrauwen van koningin Beatrix. 

■ ^ ^ ^ ^ ■ L 
■■■■in ac 

Brede hechtpunten 

.JI^HI 
5B 

—  ^ ' ^ > 

Tabel I 

Cil. Kenmerken 
I Horizontale kras 
2 Verticale kras 

Verticale kras 
3 Geen 

Geen 
4 2 punten toegevoegd 

Positie(s) 
I 
2 
2 





Alle 

Hechtpunten 
0.6 mm 
0.6 mm 
i.omm 
0.6 mm 
i.omm 
i.omm 

Waarden 
0.39,0.78,1.00 
0.25 1 
0.25,0.39,0.40,0.50,1.00,3.00 j 
0.50,3.00 
0.65,0.78 
(0.39), 0.55,0.70 

De tekst 2T32 SS (dus in spiegelbeeld) normaal gescand (ajbeelding bonen) en elektronisch versterkt (afbeelding onder). 

Tabel 2

Nr. 

007a 
00732 
007b 
007b2 
007b3 

, 007b4 

008a 
oo8a2 
oo8b3 
oo8b4 
008b 
oo8bi 

009a 
00932 

0103 
01032 
oiob 
OIOb3 
OIob4 

oiia 
oiia7 

0123 
012b 
0I2bI 

0133 
01332 
013b 
oi3bi 
oi3b3 
oi3b4 

014a 
01432 
014b 

Overzicht hangblokjes koningin Beatrix 

Datum 
02012002 

02.01.2002 

02.01.2002 

02.01.2002 

02.01.2002 

02.01.2002 

02.01.2002 

02.01.2002 

Waarde 
5x0.25 
81.0 mm 
kras op zegel 2 
80.6 mm 
kras op zegel 2 
ROTOMET spiegelbeeldig 
25 SETS spiegelbeeldig 
5x0.39 
81.0 mm 
kras op zegel 2 
ROTOMET spiegelbeeldig 
25 SETS spiegelbeeldig 
80.6 mm 
horizont3le kr3S boven ogen op 
5x0.40 
8i.omm 
kras op zegel 2 
5x0.50 
8i.omm 
kr3S op zegel 2 
8o.6mm 
ROTOMET spiegelbeeldig 
25 SETS spiegelbeeldig 
5x0.65 
8i.omm 
druppel onder 'R' op zegel 2 
5x0.78 
8i.omm 
8o.6mm 
horizontsle kr3s boven ogen op 
5x1.00 
8i.omm 
kras op zegel 2 
8o.6mm 
horizont3le kr3s boven ogen op 
ROTOMET spiegelbeeldig 
25 SETS spiegelbeeldig 
5x3.00 
8i.omm 
kras op zegel 2 
8o.6mm 

Nieuwe cilinder ('verdwenen' twee stippen weer hersteld): 
016 
017 
018 

02.01.2003 
02.01.2003 
02.01.2003 

5x0.39 [TPG] 
5x0.55 
5x0.70 

Barcode 
+7353 

+7360 

zegel I 
+7377 

+7384 

+7391 

+7407 

zegel I 
+7414 

zegel I 

+7421 

+??? 
+8824 
+8831 

Artikelnr. 
223101 

223102 1 

223103 1 

223104 1 

223105 j 

223106 1 

223107 1 

223108 1 

•• i 
233101 1 
233102 1 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.xs4atl.nl/


Afgezien van de velposi-
tiekenmerken die op de 
portretcilinder zitten, zijn 
er ook nog enkele andere 
opvallende kenmerken 
per waarde bekend: 
- een paarse 'druppel' on
der de 'R' van 'NEDER
LAND' op positie 2 bij de 
waarde €0.65; 
- een groene stip naast de 
waardeaanduiding op po
sitie 5 bij de zegel van €3. 
De groene stip bij de zegel 
van €3 gaat altijd samen 
met de kras op zegel 2. 
Geen kenmerk van de 
drukcilinders, maar wel 
degelijk op een vaste plek 
terugkerend (om de drie 
blokjes) zijn heel fijne in
kepingen in de rode rech-
terbovenkant van het 
blokje, een tekst in spie-
gelschrift met de basis 
naar links. Het gaat hier 
vermoedelijk om een af
druk van dezelfde Rotomrt-
verpakkingsmachine die 
ook de perforatie-slit of 
de vouwlijn-slit aan
brengt. We komen het 
volgende tegen: 
- twee verticale lijntjes; 
-de tekst ROTOMET; 

- de tekst 25 SETS en meer 
naar onderen PREMIUM 
en een aantal cijfers. 
Zulke Rotomrt-afdrukken 
zijn tot dusver alleen aan
getroffen bij de blokjes 
met hechtpunten van 0.6 
mm en in de waarden 
€0.25, 0.50, 0.78 en i.oo, 
alsmede bij de blokjes met 
hechtpunten van i.o mm 
inde waarde €0.39. 
Al deze kenmerken ko
men afzonderlijk voor op 
één van de achttien posi
ties die de drukcilinders 
bieden. Omdat de blokjes 
per verticale kolom wor
den gebundeld, is er een 
kans van een op zes om 
op het postkantoor een 
bundeltje van 25, 50 of 
100 stuks aan te treffen 
waarin deze kenmerken 
voorkomen. Bundels van 
50 en IOC stuks die ik re
cent heb bekeken leveren 
niet altijd binnen zo'n 
bundel dezelfde kenmer
ken op voor alle 50 of 100 
stuks. Wellicht zijn deze 
bundels samengesteld uit 
diverse stapeltjes van 25. 
Zie ook tabel 2 op de hn-
kerpagina.. 

KINDERPOSTZEGELS 
2002 

De eind vorig jaar ver
schenen Kinderpostze
gels zijn gedrukt bij The 
House ofQuesta, in vijf-
kleuren rasterdiepdruk 
toegepast op een ATN-
pers (ATN = Application 
Techniques Nouveaux). De 
zegels zijn uitgevoerd in 
de magenta, geel, cyaan-
blauw, grijs en zwart. 
Er werden drukvellen ver
vaardigd die viermaal zes 
blokken bevatten. Op het 
modelvel is een sticker 
aangebracht met een Li-
tho/Grauure Check List; deze 
sticker werd op 17 juni 
2002 voor akkoord gete
kend; het vermelde or-
dernummer is 5247. 
Op de ondervelrand van 
het drulcvel zien we een 
lange, horizontale zwarte 
lijn. Paskruizen staan 
halverwege de velranden 
(boven en onder). Op de 
bovenvelrand - te begin
nen met een positie bo
ven blok I - staan drie 
magenta rechthoekjes, 
gevolgd door driehoekjes 

in de kleuren magenta, 
geel, magenta, cyaan-
blauw, magenta en grijs. 
Rechts daarvan, halver
wege de velrand, zijn vier 
gekleurde vierkantjes te 
zien met daarin uitge
spaard de letters die naar 
de kleuren verwijzen: Y 
(Yellou) ofwel geel), C 
(Cyan ofwel cyaanblauw), 
K (Key ofwel zwart) en G 
(Gray ofwel grijs); dit al
les in een magenta kader. 
De cilinders zijn als volgt 
gerasterd: 

Kleur Pnt/mm Raster
hor/ver hoek 

Geel 5.5/ 5.5 45 
Cyaanblw 7.5/ 5.5 60 
Magenta 5.5/ 7.5 30 
Zwart 7.0/10 30 
Grijs 7.5/ 5.5 60 

De drukrichting is 
R(echts). De blokken zijn 
voorzien van scheerper-
foraat i4:i3'/2 (25 tanden 
horizontaal, 17 tanden 
verticaal). Als een blokje 
om zijn horizontale as 
draaien zien we aan de 
gomzijde een restje pa
pier dat naar links is om

geslagen (tegen de druk
richting in). De decimale 
perforatiemaat is als 
volgt te berekenen: 
(20X25):36=i3.89; 
(20xi7):25=i3.6. 
Het gebruikte papier is 
fosforescent rasterdiep-
drukpapier van Tullis 
Russell, dat aan de beeld-
zijde onder ultraviolet 
licht geel oplicht en zeer 
lang - minutenlang - na-
licht (fosforesceert), aan 
de gomzijde niet oplicht. 
Papier en coating bevat
ten dus geen witmakers. 
Het papierdoorzicht is III 
en de papierrichting <-> 
(liggend), in de lengte
richtingvan de zegel. De 
gebruikte gom is C2. 
In 'Filatelie' is gewag ge
maakt van de mogelijk
heid dat er twee papier
soorten zijn gebruikt. 
Van lezers van dit blad 
kwamen diverse meldin
gen binnen van exempla
ren die op een 'grauwe' 
papiersoort zouden zijn 
gedrukt. TPGPostgaat 
nu na of er sprake is van 
het gebruik van een afwij
kende papiersoort. 

BLOKJE VAN TIEN JUBILEUMZEGELS 
'300 JAAR JOH. ENSCHEDE' 

Op 4 maart 2003 ver
scheen een blokje ter ge
legenheid van het 300-ja-
rig bestaan van Joh. En
schedé in Haarlem. Het 
gaat om een blokje van 
tien zegels van 0.39 euro 
in twee verschillende ver
sies; elke versie is onder
gebracht in een kolom 
die vijf zegels hoog is. 
De zegel in de linkerko
lom is gewijd aan de toe
komst en draagt de tekst 
Grenzeloze zekerheid, eeuu; m 
eeuw uit, die in de rechter
kolom verbeeldt het ver
leden en toont de tekst 
Dnehotiderdjaar onuerualst 
waardedrukker. Onder de 
zegel linksonder in het 
blokje treffen we de bar
code aan: +9210; onder 
de zegel die ernaast zit 
lezen we de teksten Arti
kelnummer 230361 en Aan-
uon^ verkoop: 4 maart 
2003. 

De zegels zijn in acht 
kleuren vervaardigd, die 
in twee drukgangen op 
een Mitsubishi-pers wer
den aangebracht. Het 
gaat om de kleuren 
blauw, rood, geel, zwart, 
oranje, donkerblauw, 
grijs en beige. De achter
zijde van de zegels is in 
rasterdiepdruk van een 
oranje drukgang voor
zien en wel zodanig dat 
de tekeningen op de 

voor- en achterzijde el
kaar 'aanvullen' als het 
blokje tegen het licht 
wordt gehouden. 
Er werd gedrukt in druk
vellen die vijfmaal twee 
blokken bevatten (twee 
rijen van vijf naast elkaar 
staande blokken). Het in 
het Museum voor Com
municatie aanwezige 
modelvel is niet voor ak
koord getekend; het is 
ongeperforeerd. Op alle 
velranden van het cirukvel 
staan tussen de blokken 
snijlijnen; in de vier hoe
ken zijn dat twee haaks 
op elkaar staande snij-
lijntjes. Op de zijranden, 
halverwege elke rij, tref
fen we een paskruis aan 
met nog een extra pas
kruis tussen de rijen in. 
In de vier hoeken zijn 
zwarte punten aange
bracht met daarachter, 
op de achterzijde, oranje 
rondjes. Op de achterzij
de vinden we horizontaal 
in het midden ook nog 
oranje rechthoekjes en 
vierkantjes, wiggen en 
Parallelogrammen; we 
kennen deze tekentjes 
van de druk op de Goe-
bel-rasterdiepdrukpers. 
Op de ondervelrand staat 
de tekst 1755 TPG Neder
land "300jaar Enschede'2 
raster 120 pms 137. 
Aan de voorzijde treffen 

we bovenaan nog drie 
Brunner-balken aan, de 
bovenste met geel, grijs 
en beige, de middelste 
gemengd en de onderste 
met donkerblauw, blauw, 
rood, oranje en zwart. De 
drukrichting is B(oven). 
In de linkeronderhoek 
van het blokje zien we 
een zwarte letter 'E' met 
daarachter de cijfercom
binatie ' i i i i i i i i ' ; deze 
enen hebben respectieve
lijk de kleuren blauw. 

rood, geel, zwart, oranje, 
donkerblauw, grijs en 
beige. 'E' en cijfers staan 
met de basis naar links. 
Bij de kleur blauw is ge
bruik gemaakt van raster
maat 120 onder een hoek 
van 15 graden; de overige 
kleuren zijn ongerasterd. 
Donkerblauw is gebruikt 
voor TPG enjaar, rood 
voor Post en eeuu;, geel 
voor 03 en oranje voor de 
afgebeelde muziektekens 
en onuerualst. 

Er is fosforescent offset
papier van De La Rue Secu
rity Printers (v/h Harrison 
and Sons) gebruikt: 
HS6 1630/7%. Dit papier 
fosforesceert: het licht 
aan de beeldzijde onder 
uv-licht wit op en na. Aan 
de gomzijde is geen reac
tie zichtbaar. Het papier 
bevat dus geen witmaker, 
die zit slechts in de 
cofltm .̂ De papierrichting 
is <-> (liggend). De gom 
is van het type D2C. 



EMISSIE INDUSTRIEEL ERFGOED: TEKSTEN 
'EERSTE DRUK' ZIJN NU BEKEND 

In het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag zijn inmiddels de 
modelvellen van de emis
sie 'Industrieel Erfgoed' 
gearriveerd. Dat wil zeg
gen: uitsluitend die van 
de eerste druk. Dat stelt 
ons in staat om de tek
sten van de tabs van de 
eerste druk te vergelijken 
met die van de latere, uit
eindelijk aan de loketten 

verkochte blokjes. Die 
teksten blijken vooral bij 
de zegels gewijd aan Wei-
dum en Breda flink te 
zijn gewijzigd. Zou de 
tekst over 'gretig bier 
drinken' misschien bij 
nader inzien verkeerd 
zijn gevallen? Voor uw 
gemak zet ik de teksten 
van de eerste en de latere 
druk netjes naast elkaar 
(zie tabel 3) . Zegels van 

de eerste druk (zonder 
tabs) zijn te vinden in de 
postzegelmapjes 269a en 
269b. In 'Filatelie' van ja
nuari 2003 worden de ver
schillen tussen de zegels 
van de eerste en de tweede 
druk uitvoerig beschre
ven. De mapjes 269a en 
269b waren medio febru
ari nog normaal verkrijg
baar op de website van de 
CollectClub (www.col-
lectclub.nl). 

De Erfgoedzegels zijn ge-

Teksten eerste druk 

Sinds 1696 ligt aan de / haven van Spaken
burg / een scheepstimmerwerf. / Deze bot-
terwerf raakte / in verval toen de Zuider- / zee 
in 1932 IJsselmeer / werd. Na een ingrijpen
de / restauratie glijden hou- ƒ ten schepen zo
als botters / en punters weer als van- / ouds 
van de helling. 

Spitsboogramen, kantelen op het / dak, veel 
gietijzer en iioo heipalen / maken het 
Stoomgemaal Cruquius / tot een uniek mo
nument. Dankzij / de inzet van vele vrijwilli
gers / draait, 150 jaar na de drooglegging / 
van de Haarlemmermeer, zelfs de / machine 
weer. 

Al in 1886 werd in Neder- ƒ landse bodem 
zout ge- ƒ vonden, maar pas in 1918 / ging 
men over tot de win- / ning ervan. De zout-
boor- / toren in Boekelo was de / eerste. Na 
de aanleg van ƒ het Twentekanaal werd / 
Hengelo de belangrijkste / zoutstad. 

Van i860 tot 1983 werden in de ƒ Panoven in 
Zevenaar ambach- / telijke wijze stenen ge
bakken. Het / authentieke steenbakkersbe-
drijf is / volledig intact gebleven. Zo is nu / 
het museum de Aberson vormbak- / pers uit 
1905 nog volop aan het / werk. 

In Nederland dragen de / waterschappen 
zorg voor / duurzaam beheer van de / regio
nale wateren. / In 2002 bestaat de Unie / van 
Waterschappen 75 / jaar. De rioolwaterzui- / 
vering in Tilburg dateert / uit 1927 en is in 
beheer / bij het Waterschap De ƒ Dommel. 

Turf als brandstof voor de kalk- / ovens was 
er voldoende in de veen- / kolonie Dedems-
vaart. Tot 196g is / hier kalk gebrand. Daarna 
raakten ƒ de ovens in verval tot de restauratie 
/ in 1985 ze herschiep totmonu-/ ment van 
een voorbije periode. 

Dag en nacht werden bij / het schamele licht 
van ƒ een mijnlamp met hamer / en houweel 
duizenden / tonnen steenkool per jaar / ge
dolven. Schacht II van / de Oranje Nassau I / 
in Heerlen herinnert aan / de vele decennia 
waarin ƒ mijnbouw in Nederland / van grote 
betekeniswas. 

In het begin van de twintigste eeuw / vervin
gen Amerikaanse windmoto- ƒ ren op grote 
schaal de traditionele ƒ windmolens in Fries
land. Deze mar- / kante herkenningspunten 
in het / open land kunnen per minuut zestig / 
kubieke meter water oppompen. 

De brouwerij De Drie Hoefijzers dateert uit ƒ 
1538 en werd genoemd / naar de tegenover 
lig- / gende herberg waar het ƒ bier gretig af
trek vond. / Hetart-deco interieur / van het 
kantoorgebouw / uit 1926 weerspiegelt de / 
grote sociaal-economi- / sehe betekenis van 
brou- / werijen in die tijd. 

Rond Schoonebeek werd in de Twee- / de 
Wereldoorlog de eerste Neder- ƒ landse olie 
gevonden. In 1947 begon / de ontginning 
met putpompen, de ƒ zogenoemde 'jaknik
kers'. De jaknik- ƒ ker werd het symbool van 
de indu- ƒ strialisatie van Drenthe ook nadat 
in /1996 de oliewinning werd gestaakt. 

Teksten tweede druk 

Sinds 1696 ligt aan de / haven van Spaken
burg / een scheepstimmerwerf / Deze bot-
terwerf raakte ƒ in verval toen de Zuider- / zee 
in 1932 Hsselmeer / werd. Na een ingrijpen
de ƒ restauratie glijden hou- / ten schepen zo
als botters / en punters weer als van- / ouds 
van de helling. 

Spitsboogramen, kantelen op het ƒ dak, veel 
gietijzer en iioo heipalen / maken het 
Stoomgemaal Cruquius ƒ tot een uniek mo
nument. Dankzij / de inzet van vele vrijwilli
gers / draait, 150 jaar na de drooglegging / 
van de Haarlemmermeer, zelfs de / machine 
weer. 

Al in 1886 werd in Neder- ƒ landse bodem 
zout ge- / vonden, maar pas in 1918 / ging 
men over tot de win- / ning ervan. De zout-
boor- ƒ toren in Boekelo was de / eerste . Na 
de aanleg van ƒ het Twentekanaal werd ƒ 
Hengelo de belangrijkste / zoutstad. 

Van i860 tot 1983 werden in de / Panoven in 
Zevenaar op ambach- / telijke wijze stenen 
gebakken, ƒ Het authentieke steenbakkers- / 
bedrijfis volledig intact gebleven. In het mu
seum is de Aberson / vormbakpers uit 1905 
nog in bedrijf 

In Nederland dragen de / waterschappen 
zorg voor ƒ duurzaam beheer van de / regio
nale wateren. / In 2002 bestaat de Unie / van 
Waterschappen 75 ƒ jaar. De rioolwaterzui- / 
vering in Tilburg dateert / uit 1927 en is sinds 
1995 Tin beheer bij het Water- /schap De 
Dommel. 

Turf als brandstof voor de / kalkovens was er 
voldoende in de / veenkolonie Dedemsvaart. 
Tot 1969 I is hier kalk gebrand. Daarna raak
ten ƒ de ovens in verval. Begin jaren '90 / zijn 
de kalkovens gerestaureerd. 

Dag en nacht werden / bij het schamele licht 
/ van een mijnlamp met / hamer en houweel ƒ 
duizenden tonnen steen- / kool per jaar ge
dolven. / Schacht II van de Oranje ƒ Nassau I 
in Heerlen / herinnert aan de vele / decennia 
waarin / mijnbouw in Nederland / van grote 
betekenis was. 

De Windmotor, ook wel 'Ameri- / kaan' ge
noemd, werd rond het jaar /1900 vanuit de 
VS en Canada voor / kleinere polderbemaling 
geintro- / duceerd in Nederland. De grootste 
/ Windmotor kan per minuut ƒ maximaal 65 
kubieke meter water / verplaatsen. 

In 1926 is de eerste steen / gelegd voor het 
nieuwe / kantoorgebouwvan / brouwerij De 
Drie Hoef- / ijzers in het brouwhuis ƒ uit 1930 
staan de koperen / ketels, die kenmerkend / 
zijn voor de industriële brouwwijze van bier 
uit / die tijd. 

Rond Schoonebeek werd in de Twee- / de 
Wereldoorlog de eerste Neder- ƒ landse olie 
gevonden. In 1947 begon / de ontginning 
met putpompen, de / zogenaamde 'jaknik
kers'. De jaknik- / ker werd het symbool van 
de indu- ƒ strialisatie van Drenthe ook nadat 
in /1996 de oliewinning werd gestaakt. 

drukt bij The House of 
Questa en wel in vierkleu
ren offset; er werd ge
bruik gemaakt van een 
Mitsubishi-pers. De vier 
gebruikte kleuren zijn cy-
aanblauw, geel, magenta 
en zwart. 
Het blokje is gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
vier blokken. Op het mo-
delvel is een sticker aan
gebracht (Litho/Grai;ure 
Check List), die op 17 juni 
2002 voor akkoord werd 
getekend; he to rdernum-
meris 5263. 
Op alle randen van het 
drukvel zijn tussen de 
blokjes snijlijnen ge
plaatst; in de vier hoeken 
van het drukvel zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijntjes. In 
alle hoeken en op drie
kwartvan de linker- en 
rechtervelrand zien we 
paskruisen. Op de onder-
velrand staan vier korte, 
tegen elkaar aangedrukte 
horizontale balken; die 
zijn (van links naar 
rechts) gedrukt in de 
kleuren cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
Daarna zien we achter
eenvolgens het woord: 
LAYEDGE; vier blokjes in 
de kleuren cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart; 
de tekst Q5 263 Dutch Post 
Industrial Heritage Form 2; 
de vermelding 1x5 /let (5) 
25.73x35.96mm, trims 
107,88x154.38mm. Purup 
305# 3969 DGB'; Paperp 
483x648mm; een pas-
kruis en een barcode met 
*$CHQoo5 2 63 020000*. 
Op de rechtervelrand, bo
ven het paskruis, staat 
een vierkleurige balk die 

van boven naar onderen 
in intensiteit toeneemt. 
Op de linkerhelft van de 
bovenvelrand zien we een 
vierkleurige balk waarvan 
de intensiteit van links 
naar rechts toeneemt. 
De drukrichting is 
R(echts). 
De gebruikte rastermaat 
is 120 (Hiline 300 ofwel 
300 lijnen per inch, het
geen overeenkomt met 
118,1 lijnen per centime
ter). De rasterhoeken van 
de afzonderlijke offset-
platen zijn: cyaanblauw 
75, geel o, magenta 45 en 
zwart 15 graden. 
Er is kamtanding toege
past; (decimale notering: 
14.77:14,46,19 tanden 
horizontaal, 26 tanden 
verticaal). Het zegelfor
maat is 35.96x25.73 (ge
lijk aan dat van de Provin
ciezegels van 2002. 
De barcode is +8190, het 
artikelnummer 220861. 
Er werd voor deze emis
sie niet-fosforescent ofF-
setpapier van Tullis Rus
sell gebruikt. Dit papier 
licht aan de beeldzijde en 
de gomzijde niet op of 
na. Het beeld onder een 
ultraviolette lamp is 
'paars', hetgeen betekent 
dat er van een complete 
reflectie van het licht 
sprake is. De fosforbal-
ken lichten geel op, 
waarna ze kort nalichten; 
ze zijn - waarschijnlijk -
als vijfde 'kleur' aange
bracht. Het papierdoor-
zicht is III, de papierrich
ting I (staand, dwars op 
de lengterichting van de 
zegel). 

De voor de zegels ge
bruikte gom is C2. 

10X Industrieel erfgoed 
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KORTINGZEGELS ('DECEMBERZE6ELS') VAN 2 0 0 2 : 
BLOKKEN, HANGBLOKKEN EN ROLZEGELS 

In aansluiting op eerdere 
berichtgeving over de 
Kortingzegels 2002 
(zie 'Filatelie' van januari 
2003) kan ik nu uitge
breidere druktechnische 
informatie over de blok
jes, hangblokjes en rol-
zegels verstrekken. 

Blokken uan 20 
De blokken van 20 zijn in 
drukvellen van viermaal 
drie blokjes (drie rijen 
van vier naast elkaar ge
plaatste blokjes) vervaar
digd. Er werd zeskleu-
ren-rasterdiepdruk toe
gepast en wel op de Goe-
bel-pers. De gebruikte 
kleuren zijn magenta. 

Communicatie aanwezi
ge, gestanste modelvel is 
niet voor akkoord gete
kend; het is wel helemaal 
schoongesneden. 
De zegels hebben een ge
stanst pseudoperforaat 
('slitvorm'). Dedrukrich-
tingisR(echts). 
Er is niet-fosforescent 
rasterdiepdrukpapier ge
bruikt dat onder ultravio
let licht aan de beeldzijde 
niet oplicht en evenmin 
nalicht, maar eerder een 
'violette glans' geeft. 
De papierrichting is <-> 
(liggend), het papier-
doorzicht valt niet vast te 
stellen. De gom is ver
moedelijk bovenop de 

Het beschikbare assortiment uan de Kortm^zc^cis uan 2002 een normaal blokje 
uan timnty, een dito hangblokje en een rolzegeldoosje uati honderd stuks 

geel, cyaanblauw, zwart, 
goud en - als 'zesde 
kleur' - de transparante 
fosforbalken. De cilin
ders zijn gegraveerd met 
de Heil Helio-Klischo^raph. 
De diagonalen van het 
raster maken een hoek 
van 60 graden bij zwarte 
en magenta, 30 graden 
bij cyaanblauw, 40 gra
den bij geel en goud en 
45 bij de fosforcilinder. 
Het aantal rasterpunten 
per mm is bij zwart 15 
horizontaal/12 verticaal, 
bij cyaanblauw 7/10, bij 
magenta 10/7, bij geel 
7/8, bij goud 6/7 en bij 
fosfor 4/4. 
De tekst op de achterzijde 
is in groen gedrukt, het 
TPG logo is zonder 
kleurd). 
Het in het Museum voor 

zelfklevende laag aange
bracht, zoals gebruikelijk 
is bij 'zelfklevers'. 
De fosforescentie ten be
hoeve van de mechani
sche verwerking van de 
post zit in de verticale 
balken aan de linkerkant, 
die bij enkele zegels - de 
zegels op de posities 2, 3, 
13,18 en 20 - de gouden 
druk ongemoeid laten. 
De balken fosforesceren 
geel. 
De eerder beschreven 
'overbites' in de stans zit
ten in de bovenste rij van 
het drukvel bij rij 4 van 
het blok en in de onder
ste rij van het drukvel bij 
rij I van het blok. Er zijn 
twee varianten. Tot dus
ver heb ik bij het materi
aal waarover ik zelf be
schik slechts de varianten 

in rij i aangetroffen. In 
het Museum zijn van elke 
variant aparte drukvellen 
aanwezig. De 'overbite' 
uit rij I van het blok loopt 
- van boven naar beneden 
langs de verticale 'slit' 
gemeten - van 12 tot en 
met 15 mm (de verticale 
'golf in rij i is 'dubbel 
uitgevoerd' ter hoogte 
van de zevende tot en met 
de negende 'tand') en van 
13 tot en met 16 mm (de 
verticale 'golf in rij i is 
'dubbel uitgevoerd' ter 
hoogte van de achtste tot 
en met de tiende 'tand'). 
Mijn eerdere veronder
stelling dat het drukvel 
vier blokken hoog was is 
onjuist: het was drie 
blokken hoog. 

Hangblokjes van 20 zegels 
Het drukvel van de hang
blokjes bestaat uit drie
maal drie blokjes met de 
slobgaten aan de boven
zijde. De 'zegelkant' van 
de blokjes is in raster
diepdruk vervaardigd, de 
achterzijde in offset. 
De drukrichting is 
B(oven). Rasterhoeken 
en papierrichting zijn -
net als bij de rolzegels -
over een hoek van 90 gra
den gedraaid ten opzich
te van de zegels uit de 
'gewone' blokjes van 20. 
Geheel bovenaan op de 
linkervelrand van het 
drukvel zitten drie 
magenta rechthoekige 
blokjes, gevolgd door 
gekleurde driehoekjes in 
de kleuren magenta, 
geel, magenta, cyaan
blauw, magenta, zwart, 
magenta, magenta, goud 
en magenta en daarna 
een schuin geplaatste 
magenta balk. Dit pa
troon wordt daaronder 
herhaald, maar dan in 
omgekeerde eerst een 
schuin geplaatste magen
ta balk, dan de drie
hoekjes en tot slot de drie 
magenta blokjes. 
De in offset gedrukte 
achterzijde toont de 
buitenzijde van het post
zegelboekje. Er staan 
paskruizen aan boven-
en onderkant en een 
Brunner-balk links. 
De offsetplaten zijn 

onder de volgende hoe
ken gerastd: zwart onder 
45 graden, magenta 75, 
geel 30 en cyaanblauw 
15; de rastermaat is 80. 
De drukrichting is 
L(inks). 
De zegels hebben een ge
stanst pseudoperforaat 
('slitvorm'). 
Er is niet-fosforescent 
rasterdiepdrukpapier ge
bruikt met een reactie die 
gelijk is aan die van de 
'gewone' blokjes. 
De papierrichting is | 
(staand), het papierdoor-
zicht valt (nog) niet vast 
te stellen. De gom en de 
fosforbalken zijn gelijk 
aan die van de 'gewone' 
blokjes. 

Rolzegels 
De rolzegels werden ver
kocht in doosjes van hon
derd, met per doosje 
achttien verschillende 
zegelafbeeldingen. 
De zegels werden op de 
zeskleuren Goebel-ras-
terdiepdrukpers vervaar
digd. Er werd gedrukt in 
twee banen van elk zeven 
zegels breed en met een 
cilinderomvangvan acht
tien zegels. De drukrich
ting is O(nder). Ook hier 
is een gestanst pseudo
perforaat ('slitvorm') toe
gepast. 
In de vier hoeken van het 
drukvel staan paskrui
zen. In de verticale mid-
denbaan zien we van bo
ven naar beneden eerst 
drie magenta rechthoek-
jes, dan een aantal met de 
punt naar rechts gerichte 
driehoekjes in magenta, 
zwart, magenta, geel, 
magenta, cyaanblauw, 
magenta, goud, magenta 
en magenta. Vervolgens 
twee schuin geplaatste 
magenta balken en dan 
weer driehoekjes (dit
maal met de punt naar 
links) in magenta, ma
genta, goud, magenta, 
cyaanblauw, magenta, 
geel, magenta, zwarten 
magenta. 
Op de linkervelrand staat 
(uiterst links, nauwelijks 
leesbaar gedrukt) de 
tekst 1593 TPG Nederland 
"decemberzegelrollen 2002", 
gevolgd door de kleur-
aanduidingen: cyan, ma
genta, yelloiü, blacken 
goud; deze teksten zijn de 

overeenkomstige kleuren 
gedrukt. 
De verdeling van de twin
tig verschillende zegelte
keningen over de cilinder 
is als volgt (de numme
ring komt overeen met de 
posities van de zegels in 
het blokje van twintig): 

in de bovenste, eerste ho
rizontale rij en linker
baan; v.l.n.r. 18,19, 20,1, 
2, 3 en 4; in de rechter
baan: v.l.n.r. 5, 6,7, 8,9, 
10 en II. Elke zegel in de 
rij eronder heeft een po-
sitienummer dat één la
ger is: dus 17, 18,19,20, 
I, 2 en 3, etc. Bij een ci-
linderomvang van acht
tien zegels is het onver
mijdelijk dat er van de 
twintig beschikbare ver
schillende zegeltekenin
gen op z'n minst twee 
zullen ontbreken. Die 
ontbrekende 'paartjes' 
zitten in de volgende ko
lommen: 

Kolom 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 
12 

13 
14 

Zegelpaartje 
I9-)-20 
20+ I 

1+ 2 
2+ 3 
3+ 4 
4+ 5 
5 + 6 
6 + 7 
7 + 8 
8+ 9 
9+10 

10-1-II 
11+12 
12+13 

Rollen met de ontbreken
de paren '13+14', '14+15', 
'15+16', '16+17', '17+18' 
en '18+19' kunnen dus 
nooit opduiken... 
Het voor de rolzegels ge
bruikte papier komt over
een met dat van de blok
jes en hangblokjes. 
De papierrichting is | 
(staand), het papierdoor-
zicht moet nog worden 
vastgesteld. Gom en fos
forescentie zijn gelijk aan 
die van de blokjes. 

Globaal onderscheid 
Het is mogelijk een glo
baal onderscheid te ma
ken tussen de Kortingze
gels van verschillende 
herkomst (blokjes, hang
blokjes, rolzegels); zie 
daarvoor het hieronder 
afgedrukte overzichtje. 

Overzicht herkomstkenmerken Kortingzegels 2002 

Herkomst 
van de zegels 

Blokjes 
Hangblokjes 
Rol 

Druk
richting 

R(echts) 
B(oven) 
O(nder) 

Papier
richting 

Liggend 
Staand 
Staand 

Cyaanblauwe 
'wybertjes' 

Liggend 
Staand 
Staand 

Magenta 
'wybertjes' 

Staand 
Liggend 
Liggend 



SHUffifi&k 
4 MAART 2003: 
300 JAAR ENSCHEDE 
Het is in 2003 driehon
derd jaar geleden dat 
drukkerij Joh. Enschedé 
in Haarlem werd opge
richt. Ter gelegheid van 
dit feit gaf TPGPost op 4 
maart jl. een blokje met 
tien zegels van 0.39 euro 
uit. Het gaat om twee ver
schillende zegeltypen die 
elk vijfmaal in het blokje 
voorkomen. 

Afbeeldingen 
De afbeeldingen van de 
twee verschillende zegels 
bevatten verwijzingen 
naar diverse technieken 
voor het vervaardigen van 
beveiligd drukwerk, zo
wel in het heden als in 
het verleden. 
Op de linkerzegel staat 
de toekomst van En
schedé centraal. Zo is er 
een formule uit de bio
metrie opgenomen en is 
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er ook een reeks binaire 
getallen ('enen en nul
len') zichtbaar. Verder is 
in de zegel ook een zoge
noemd doorzichtteken 
verwerkt, een techniek 
waarbij tekens aan de 
voor en achterzijde van 
een bankbiljet een com
pleet beeld opleveren als 
dat biljet tegen het licht 
wordt gehouden. Een af
beelding van de achterzij
de van het blokje is te vin
den in de rubriek 'Verza
melgebied Nederland' el
ders in dit nummer van 

'Filatelie'. 
Op de rechterzegel is het 
thema 'verleden van En
schedé'. Hier zien we on
der andere het muziek
schrift van Fleischman in 
combinatie met de met 
de hand geschreven fami
lienaam van Johannes 
Enschedé. Hetmuziek
schriftvan Fleischman 
werd vroeger wel ge
bruikt om onvervalsbare 
sierstructuren aan te 
brengen op waardedocu
ment; het is daarmee een 
soort voorloper van de 

<»TPCPOST 
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^uillochedruk. 
Op het velletje is ook een 
verwijzing naar de barco
de gedrukt; daarbij werd 
gebruik gemaakt van re
liëfdruk. 
Op de velrand staan twee 
teksten: Nieuwe media uer
eiscn innovatieve beueili^in
flen die thans digitaal een in
ternationale barrière vormen 
te^enfraude en Het Fleisch
man muziekschnjt is het eer
ste echtheidskenmerk dat 
waardedocumenten be
schermt te^en namaak en 
vervalsing. 

Ontwerper 
De Enschedézegels zijn 
ontworpen door Inge 
Madlé uit Alkmaar. Zij is 
de vaste vormgever en 
graveur van Joh. Enschede' 
Security Printers in Haar
lem. Ze ontwierp eerder 
postzegels voor Jersey, 

Namibië en Suriname. 
Inge Madlé maakte ook 
gravures voor vele post
zegels en bankbiljetten 
en ze stak het plaatdruk
gedeelte van Nederlandse 
zegel met de 'Blauwe 
Mauritius'. 

Overige bijzonderheden 
Voor de zegels zijn drie 
verschillende druktech
nieken gebruikt: reliëf
druk, rasterdiepdruk en 
offsetdruk. Ze zijn zo
lang de voorraad strekt 
verkrijgbaar bij de Collect
Club in Groningen en bij 
de bekende verkooppun
ten. De oplage is 560.000 
stuks en de blokjes wer
den bij Joh. Enschede'Securi
ty Printers in Haarlem. De 
zegels zijn voorzien van 
'ouderwetse' gom. De 
geldigheidsduur van deze 
emissie is onbepaald. 

9 APRIL 2003: 
ZOMERPOSTZEGELS 

De Zomerpostzegels van 
2003 hebben als titel 
'Bloeiend verleden'. De 
kleurige zegelontwerpen 
 zes verschillende, waar
van er vier tweemaal in 
het velletje met tien ze
gels van €0.3910.19 voor
komen  zijn gebaseerd 
op aquarellen die Abra
ham Jacobus Wendel en
zijn zoon Abraham Jaco
bus Johannes Wendel 
omstreek 1890 maakten. 
De aquarellen zijn in het 
bezit van het Nationaal 
Herbarium Nederland. 

Afbeeldingen 
Op het velletje zijn details 
van zes verschillende 
aquarellen te zien: 
 Incalelie (Alstroemeria)* 
 tuinviool (Viola tricolor)* 
 lychnis (Lychnis sieboldii) 
 brede lathyrus (Lathyrus 
latifolius)* 
 trompetklimmer (Camp
sisradicans)* 
 Spaanse iris (Irisxi
phium). 

De met een asterisk (*) 
gemerkte bloemen ko
men tweemaal in het vel
letje voor. 

Ontwerper 
De ontwerper van de Zo
merpostzegels van 2003 
is David Quay uit Amster
dam. Hij is werkzaam als 
grafisch ontwerper en 
doceert typografie en let
terontwerp aan diverse 
internationale universi
teiten en hogescholen. 

Overige bijzonderheden 
De Zomerpostzegels zijn 
in offsetdruk vervaar
digd, in een oplage van 
900.000 velletjes. De 
druk werd verzorgd door 
De la Rue in Byfleet (En
geland). 
De zegels zijn zolang de 
voorraad strekt verkrijg
baar bij de CollectClub in 
Groningen en bij de be
kende verkooppunten. 
De zegels zijn voorzien 
van 'ouderwetse' (synthe
tische) gom. De geldig
heidsduur van de emissie 
is onbepaald. 
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Honderden inzenders hebben weer voor 

onze Grote Voorjaarsveiling gekozen! 
Wij mochten o,a. reeds ontvangen: 

• Belangrijke winkelvoorraden in tientallen voorraadboeken met 
motiefpartijen en landenstocks; 

• Schitterende tentoonstellingscollectie ^«s/ra/zé''; 
• Honderden grote en kleine collecties Nederland en Buitenland; 
• Gespecialiseerde themacollectie's o.a. Europamotief; 
• Deel II collectie 1852 Halfrondstempels ''Eduard" met circa 500 kavels 

waaronder "Kamp bij Zeist" e.a. RRR stempels. 

Ruim 84 jaar ervaring in de filatelie; 
Een internationale klantenkring; 
Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
Deskundige verkaveling; 
Presentatie in een luxe veilingcatalogus met fotobij lage; 
Gratis verzekering; 
Extra publiciteit bij importante objecten; 
Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
Bezoek aan huis voor grotere objecten. 

Noteer alvast in uw 
agenda: 

* Kijkdagen: 
9 April t/m 27 April 2003 

* Grote voorjaarsveiling: 
Ma. 28 april 2003 
DL 29 april 2003 
Do. 1 mei 2003 

Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie 
^ 070  3647957 ^ 

Geef uw 

Ä 
postzegels de internationale etalage die ze verdienen! 

Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage R P I , ^ 

Telefoon 0703647957 (postzegelveiling) 1 1 1 % 
0703647831 (muntveiling) 1 fl \ 

Fax 0703632893 ■ ■ J 
Internet http://www.rietdijkveilingen.nl ^^B y 
Email info(a rietdijkveilingen.nl ^ ^ 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 Londen 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
http://rietdijk-veilingen.nl
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UNIVERSITEITEN 
UNIVERSITES 

Op 17 maart verschijnen 
twee blokken met twee
maal vijf zegels van €0.49 
(Pnortabs: zie afbeel
ding), gewijd aan de Asso
ciation des Ingenieurs de 
Mons (de AIM, het Inge
nieursverbond in Bergen, 
dat honderdvijftig jaar 
bestaat en samenwerkt 
met de Polytechnische 
Faculteit van Bergen), 
respectievelijk de Soluay 
Business School (École de 
Commerce) van de Vrije 
Universiteit van Brussel, 

opgericht door Ernest 
Solvay en dit jaar een 
eeuw oud. De zegels, die 
zijn ontworpen door Fi
liep Tacq uit Gent, zijn 
voorzien van de zegel
nummers 2003050 en 
200305b. 
Op de Solvayzegel staat 
het standbeeld van Ernest 
Solvay dat op de campus 
van de Uniuersite'Libre de 
Bruxelles is geplaatst. De 
AIMzegel toont ook een 
standbeeld: dat van de 
stichters Devillez en Gui
bal op de campus van de 
Universiteit van Mons. 
De blokken zijn in raster

diepdruk gedrukt, op een 
Goebelpers van de Zegel
werkplaats. Er is zegel
formaat 3 gebruikt 
(27.66 bij 40.20 mm); de 
perforatiemaat is ii'/i {16 
tanden horizontaal, 22 
tanden verticaal). De kor
te Zijde van de zegels is 
de zijde van de cilinder
omtrekrichting. De blok
zijranden en de onder
rand zijn doorlopend ge
perforeerd, de bovenrand 
is voorzien van één perfo
ratiegat. Op de drukcilin
ders is ruimte voor vier 
blokken van tien zegels 
(tweemaal twee). 

HOGE WAARDEN 
TYPE'VOGELTJES' 

Er is een enige commotie 
ontstaan over de Vogel
tjeszegels van André Bu
zin met hoge eurowaar
den: €i., 3.en 5.. Het 
rumoer komt uit kringen 
van datumstrokenverza
melaars; voor deze verza

melaarsgroep is de aan
schafvan stroken van elk 
vijf zegels een kostbare 
aangelegenheid. Een 
schrale troost voor de 
verzamelaars van het 
werk van Buzin: in Ne
derland worden de hoge 
Beatrixwaarden (€i. en 
3.) uitsluitend verkocht 
in blokjes van vijf] Boven

dien zijn de door de fïla
telistische dienst in Gro
ningen verkochte 'losse' 
zegels van dezelfde waar
den in feite een geheel 
apart verzamelobject 
zijn. De verzamelaars in 
België zijn per saldo in 
ieder geval veel voordeli
ger uit. 

BELSIQUEBaeiÈ 0 , 4 1 
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DE VEERTIENDAAGSE VAN HET RODE KRUIS 
[LA QUINZAINE DE LA CROIXROUGE] 

Op 31 maart verschijnen 
drie toeslagzegels van 
€0.41+0.09. Aanleiding 
IS de 'Veertiendaagse van 
het Rode Kruis'. Het gaat 
om een grote straatactie 
die meestal in de maand 
april wordt gehouden en 
waarbij vorig jaar stickers 
met afbeeldingen uit de 
strip 'Doku de leerling' 
(Ducobu l'eleue) van Godi 
en Zidrou werden ver
kocht. Dit jaar gaat het 
om drie strippostzegels 
uit in de reeks Stampilou, 
van boven naar beneden 
'Opa Fons als redder', 
'Pilou brengt licht' en 
'Help!'. 
De zegels worden uitge
geven in blokken van vijf
tien (5x3) zegels zonder 
Pnorlabels, maar met in 
de boven en ondervel
randen aansluitend aan 
de zegels een geperfo
reerde 'tab' in het for
maat van een halve zegel. 
De 'tab' is voorzien van 
het RodeKruisbeeld
merk plus een aanmoedi
gende tekst om met deze 
toeslagzegel de actie te 
ondersteunen.Op de ze
gelszelf staat de naam 
van het ontwerpbureau 
gedrukt (Studio Maxi). 
Ook de zegelnummers 
zijn erop te zien 
2003(6a) toten met 
2003(6c). 
De blokken zijn in raster
diepdruk gedrukt, op een 
van de twee Goebelper
sen van de Zegelwerk
plaats. Het formaat is i 
(27.66x48.0 mm) en de 
perforatiemaat 1VI4 (16 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal). De kor
te zijde van de zegels 
komt overeen met de ci
linderomtrekrichting. In 
boven en ondervelrand 
is één extra perforatiegat 
aangebracht, de andere 
randen zijn geheel door
getand. Op de drukcilin
ders is ruimte voor vier 
blokken naast elkaar ge
plaatste blokken. 
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CroixRoujfe 
Rode Kruis 
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ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFARÖER 
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POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313419041 

ren RON riERoCliulT Emad: pzhronh@bar1.nl 

FQatelie op Interna 
vmwjïlatelk.ws 

http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bar1.nl


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
Emailadres: e.braakensiek(3)worIdonline.nl 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C. Verlooij, J.W. Friso
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©0715611719, fax: 071
5619264. 
Federatie I.V. Philatelica: J.M.G. 
van Mullekom, p/a Zwaard
vegersgaarde 130132, 2542 
TH Den Haag, (S070
3663465. 
De Globe:). van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
JeuadFilatclie Nederland: mw. 
W. ten Noever Bakker, Valke
horst 5, 2675 WD Honselers
dijk, ©0174631015, email 
• u)illekc.tnb@u)xs.nl. 
Ned, Ver, Voor Thematische Fila
telie: J.C. van Duin, Berglust
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©0725157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546
861525, [ibl<arsch@)pi.net. 
Almere: 
VPVAAImere; A.H. de Hoop
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036
5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen 
aan den Rijn, ©0172421332, 
•■p_m_udpoel(a)hetn ft.nl. 

Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EE Almkerk, 
©0183403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©0334752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH 
Amstelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©0206405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor
burgstr. 204,1059 VD Amster
dam, ©0206142947 (na 19 u.). 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©0204922810. 
ASV Shell Filatelie; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemi
cals BV, Postbus 38000,1030 
BN Amsterdam, ©020
6303913. 
PVWAFilatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM Monnic
kendam, ©0299654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bv, 1071 
AW Amsterdam, ®020
6734323, tevens faxnr. 
PV Postaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 

1077 JX Amsterdam, ®020
6764098, 
>huandenbrinl<(3)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 CR Apeldoorn, 
©0555223655. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat4i , 6835 AS Arn
hem, ©0263231678, 
ïj_huiskes(a)hetnet,nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©0263218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP 
Baarn, ©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeue
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1171LL Bad
hoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Raadhuisplein 5534, 3771 
ER Barneveld, ©0342
412915, :ip,broekema(ä)Ji)de
fllobebarneueld.myuieb.nl. 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philatelica WestBrabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165535489. 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164
234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57, 4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van 
de Louw, Burg. Overmars
straat 6, 6644 CG Ewijk, 
©0487521618. 
Beverwijk: 
KPC Beuerujijk; R.v.d. Run
straatSteijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk'; J.H. teBrin
ke. Burg. Fabiuspark 109, 
3721 CL Bilthoven, ©030
2292047. 
Blitterswijck: 
PVDc Maasdorpen; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 

Alphen a/d Rijn, ©0172

475944
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Konin
ginneweg 158, 2411XW 
Bodegraven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 IG 
Borne, ©0742662682, 
[•'mhDisser@dds.nl. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zartlaan 55, 2742 BP Wad
dinxveen, ©0182615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.0.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411

673775
Breda 
PV Breda; B.H. Kielman, Pa
radijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Pzu Philatelica WestBrabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165535489. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle
Westuoorne; H.G.T.M. Over
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der 
Wekken, Mast 70, 8081 NE 
Elburg, ©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961 GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel&Lckstreek; I. 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, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, ® 0523260051. 

D 

Dalfsen: 

IV Philatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg38a, 7721 DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133,7491 AD 
Delden, ©0743761719. 
Delft: 
WP Delft; J.C. V. Muiswinkel, 
A. van Schendelpl. 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
5!3hansmuis(5)u)anadoo.nl. 
Delfzijl: 
PV'DeFiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
:äapaulvaessen@hotmail. com. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperlo: 
FV'DeGlobe';L.A. Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperlo, ©0315655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; I.C. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981 
AX Doesburg, ©0313
474392. 
Doetinchem: 
FV'DeGlobe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314

342773
Dord recht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078
6170884. 
DPV 'De Postjagcr'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E.Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujortier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen. 
Drenten: 
PVDronten e.o.; mw. H.A. 
Klosvan 't Kruijs, De Morgen 
46, 8252 JP Dronten, ©0321
310101, ihaklos^drontcn.net. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©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, ©026
3118740. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475468369, 
M henk_uogels@yahoo.com. 
PhVGelreGulick/Echt;P. 
Coonen,Iasmijnstraat8, 6101 
KX 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
terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Els t ,©048i374i i6 , 
■•'n.mol@u;anadoo,nl. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; LL Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514561903. 
Emmen: 
P.V, Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers, 7841 AH Sleen, 
©0591361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©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, ©0578
627090. 
EttenLeur: 
Pzu Philatelica WestBrabant; K. 
v.d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165535489. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelisf; W.I.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046
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4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Oueiflakkec; drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
'©0187-611542. 
Goes: 
FV'DEBeDclanden'; J.A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461 NH Goes, 'B0113-
227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR 
Goor, ©0547-273033, 
• henla(3)iuorldonline nl. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPVGouda;mw. E.J Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702. 
Phiiatehca Den Haag; Ir. P. Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098. 
PC 'De Krina'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787. 
SKell Te Werve, qfd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten. 
PV 'Vredestem'; P.W. van de 
Nes, Rietvoorndaal 160, 2553 
NN Den Haag, ©070-
3976965 
PVs-Graucnliagce o ; I. Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547-
Groningen: 
IVPhilatclica, D. Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Groningen, 
©050-5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV;P Huyg, Spaarnrijk-
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©023-5263267(na 19.00 
uur). 
IVPhilatclica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
PVHoariemmermeer; mw. M. 
van Ditzhuyzen-Albarda, 
Dorsersstraat79, 2151 CG 
Nieuw-Vennep, ©0252-
673134. 
Halfweg-Zwanenburg: 
P Z V S P A ; I C . vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk 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: 
PVHecrenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239. 

Heerhugowaard: 
PHVHeerhuijOUJaard e o ; mw. 
L.I. Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701 VH Heerhugowaard, 
©072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e o ; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JI Heerlen, ©045-
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; I. van der Lin
den, Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder; LI. Hordijk, 
Rozenstraat 11,1782 MS Den 
Helder, ©0223-613670. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; I. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.I. Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LI Helmond, 
©0492-534793, 
• pzudehelm@planet nl 
WPV Helmond; I. Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; I.S.P. van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 
3331 BK Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NWV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 CM 
Enschede, ©053-4763473. 
's-Hertogenbosch: 
's-HertogenbosscheFV; P.L.M. 
Teurlmgs, Havikskruidstraat 
3 ,5262DGVught , ©073-
6567680, • email@teurlinfls-
onlme nl. 
Heusden: 
PV'BlackPennij'; M.L.H. Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hiluersum e o ; M.Th.M. Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheujaard; Th.N.H. 
van Leeuwen, O. van Noort-
singel II, 3262 EK Oud-Beij-
erland, ©0186-617706. 
Holten: 
NVPV; T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen; H.I. Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; 
T.H. Nienhuis, Van Limburg 
Stirumlaan 19, 9602 GN 
Hoogezand, ©0598-321282. 
Hoorn: 
NVPVaJd West-Friesland; 
I.L.M. Le Blansch, Kaarder 
25,1625 TI 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; I.G. Fidder, Gal-
léstraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatiuijk/Rijnsburg, mw. 
W.P Blok van Duijvenvoor-
de, Romeinenstraat 3, 2225 

ZA Katwijk, ©071-4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.I.W. Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
IH Kerkrade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
"t Fakteurkc'; H.I. Raes, Scha-
lenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

L 

Langedijk: 
IVPhilotelica;S. Ligthart, 
Anna van Saksenstr. 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27, 4141IV Leerdam, 
©0345-616960, 
• uersluis a@u)orldonline nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatclica, R.K.I.Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265. 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019. 
Lekkerkerk: 
E N P V , I. de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871. 
AV'De Philatelist'; W.L.W0I-
schrijn, Karveel 56-80, 8242 
CRLelystad, ©0320-221803. 
Leusden: 
VPZV'De Loupe'; I .PG. van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©033-4943379 
(werkdagen 19.00-23 00 
uur), • jpgvdmecr59@hetnet nl. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
Zanten-Willemsen, P.C. 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543, 
•-UJissenburg g@hetnet nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPVMaassluis; A.C. Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144 BL 
Maassluis. 
Maastricht: 
PVZuid-Limburg; ].]. Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatelica P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 10-87, 797 ' 
AK Havelte, ©0521-340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, —i" storm(ä)hi nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserlood-den Duik, Burg. 
VanTrichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 

FV'De Globe', mw. G. lacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 

Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatclica;I.M.G vanMul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntze-
straat 150,8071 KP Nun
speet, ©0341-254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. Bruggen, So-
phiaweg 125,6564 AB Heilig 
Landstichting, ©024-3233454, 
• inJo@nvpunijme3en nl. 
FV'Nouiopost'; W.I.M. Goos-
sens, Vendelierstr. 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, u; j m goossens@ 
chcllo nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.I. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat 35, 7576 BI Ol
denzaal, ©0541-514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuin-
fluiterstraat 10, 7731 ZN Om
men, ©0529-450830. 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand ; I.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 Ooster
hout, ©0162-423311. 
Oosterwolde (FrI): 
Stellinguieruer Fil Ver; P. Rau-
werda. Brink 3, 8423 TE 
Makkinga, ©0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936. 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Iris'; D. Schot-
ting, Erasmusplem 13, 3351 
GG Papendrecht, ©078-
6151717 
Purmerend: 
IVPhilatclica; H. Zwertbroek, 
van Ilsendijkstr. 195,1442 CK 
Purmerend, ©0299-426576. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484. 

R 

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

FV'DeGlobe'; M.F. Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991 DH Rhe-
den, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Pau-
lus Potterhof 23,4033 AN 
Lienden, ©0344-601280. 
Roden-Leek: 
IVPhilatclica; W v.d Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©050-5032608, 
• w vd Dclde@hccnrt nl. 
Roermond: 
PV Roermond; F. Weerts, Hel-
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©077-4661885. 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica West-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 110, 2984 XI 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597. 
PC Rotterdam; I Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatclica; E. Tabak, lulia-
navan Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ®oi8 i -
212967. 
Rijssen: 
P V Rijsscn ; D. Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BI Rijs
sen, ©0548-542669, J-
d grunu;ald@u)xs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederode-
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©070-3931315. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107. 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim; E.G. Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SWP; I. van Schijndel, 
luhanastraat 3, 5482 AK 
Schijndel, ©073-5474155. 
Sittard: 
FVSittard e o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RRSittard, ©046-4518522. 
Slied recht: 
PV 'Philetica'; I van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TBSliedrecht, 
©0184-412338. 
Soest: 
PV Eemland;I. vanderVos, 
Julianalaan 18, 3871VI Hoeve
laken, ©033-2534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica; E.v.d. Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatclica; H.Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH 
Stadskanaal, ©0599-616693, 
• H Apperlo@hetnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham; mw. D. Vrugt, 
Pr. Christinastraat42, 8331 
GB Steenwijk, ©0521-511185. 



Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lmgestraat 5,4535 
EP Terneuzen, ©0115
697125. 
PVZeeuiuschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618. 
Tiel: 
PhilatelistendubTiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPT Tilburg; 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, El
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©0302613733. 
PV Utrecht; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G. Breuker, 
Merelstraat 16,7051XM 
Varsseveld, ©0315242990. 
Veendam: 

FVVeendam e o ; mw. G.R. 
BeereboomLubben, Ben. 
Oosterdiep 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 GrootVeldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever g, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
PV 'Phila Venlo'; M.J.M. Gie
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissinjjse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ Vlissin
gen, ©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatehst'; A. W. van Pa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo
zartlaan45, 2253 HX Voor
schoten, ©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Volkerstraat 
40, 5171JN Kaatsheuvel, 
©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; M.G. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wageningen, ©0317417138. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammin
ga, Spmozalaan i DI, 2273 
XA Voorburg, ©070
3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatelica Weerte o ; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp e o ; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
IVPhilatehcfl; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip
polytushoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWmsum e o ; W. Top, 
Schepperijlaan 8, 9951 BJ 
Winsum, ©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermo
le, Laan van Hilbelink44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543521960. 
FV'De Klomp'; G.J.A. Epping

broek, ICoekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543
515408. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woer
den, ©0348567157, tijllate
lie u)oerden@u)anadoo nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loef; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033
2864251. 
Wijchen: 
FV'De Globe'; J.H.G. Gosse
link. 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. Bakker
Bakker, Nobelstraat 7,1972 
RS IJmuiden, ©0255522310, 
ml. rondzending. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatehca Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZceuJoldc; J. Nollet, Pluut
haven36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 

Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 
PIC Driebergen. 
Zetten: 
FV'De Globe'; mw. E. van Kes
terenZwaan, lJsbout23, 
6671 HA Zetten, ©0488

452375
Zevenaar: 
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IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

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

e n i g i n g o f als u een i n d 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 a ls u ie ts wil t v e r k o 

p e n ; a ls 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 
z e g e l ; als u d e 41 .500 le

z e r s v a n ' F i l a t e h e ' o p d e 
h o o g t e wil t s te l l en van 
e e n v e r e n i g i n g s b e u r s o f 
a ls u a a n d a c h t wil v r a g e n 
v o o r u w e igen w e b s i t e , 
p l a a t s dan e e n k le ine a n 

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

ge l s 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 e g e 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 v a n 
e e n k le ine a n n o n c e h e e l 
g e m a k k e l i j k . Vul d e b o n 

( o f een 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 en 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 : 
B r o u w e r Media 
P o s t b u s 2 7 0 
3 8 3 0 AG Leusden 

VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost 5 
euro; voor elke regel 
meer betaalt u 
€ 2 ,50 . Vermelding 
van naam en adres 
(o f naam en tele

foonnummer) in de 
advertentie is ver

plicht. Plaatsing o n 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge 

w e n s t e rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

€ 5 

€7>50 

€ 1 2 , 5 0 

€ 1 5 

€17 ,50 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie één vakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PCiPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



DRIE EEUWEN ENSCHEDE, 
137 JAAR POSTZEGELPRODUCTIE 

7. Geschiedenis en internationalisatie 
DOOR R .C . B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , LEIDEN 

Joh. Enschedé drukte in i866 
voor het eerst postzegels. Het 
ging om een bestaande emis
sie: de Nederlandse zegels die 
vanaf 1864 in Utrecht, bij De 
Nederlandse Munt, waren ge
drukt. Enschedé maakte ge
bruik van bestaand drukmateri-
aal, maar de drukken waren 
desondanks van elkaar te on
derscheiden. Vrij snel daarna 
ging joh. Enschedé en Zonen 
(jEZ) over op eigen drukmateri-
aal. De catalogus spreekt nu 
van een 'Utrechtse druk' en een 
'Haarlemse druk'. 
De eerste buitenlandse op
dracht voor het drukken van ze
gels kwam van het groothertog
dom Luxemburg - en daar bleef 
het niet bij. Tegenwoordig zijn 
zo'n tachtig postadministraties 
over de gehele wereld min of 
meer geregelde afnemers van 
postzegels die door JEZ - tegen-
woordigjoh. Enschedé Securtity 
Stamp Printers (JESSP) - worden 
gedrukt. 

We zullen in dit artikel niet al
leen de ontwikkeling van En-

Dat de Haarlemse drukker van waardepapier Joh. 

Enschedé 300 jaar bestaat weten de verzamelaars wel, 

dankzij de uitgifte van een Nederlands blokje van tien 

zegels op 4 maart. Maar het kan geen kwaad het 

filatelistische deel van de geschiedenis van het bedrijf 

eens voor het voetlicht te brengen. Wie anders dan onze 

rubriekredacteur Nederland, Rein Bakhuizen van den 

Brink, zou dot voor 'Filatelie' kunnen doen? In dit 

nummer het eerste deel van een tweeluik. 

schedé's machinepark in de af 
gelopen anderhalve eeuw be
spreken, maar ook het groeien
de marktaandeel van het bedrijf 
in die periode. We laten de ge
schiedenis van de bankbiljetten-
drukkerij buiten beschouwing; 
ze is zeker een beschrijving 
waard, maar valt nu eenmaal 
buiten de filatelie. Natuurlijk 
werden machines en technie
ken die voor de productie van 

bankbiljetten werden benut, 
ook voor de vervaardiging van 
postzegels gebruikt en dat 
komt natuurlijk wèl aan de 
orde. 

VROEG-NEDERLANDSE 
PERIODE 
Medio i856 was het alle betrok
kenen wel duidelijk dat De Ne
derlandse Munt in Utrecht niet 
de geschiktste plaats was om er 

Nederlandse postzegels te 
drukken. Duidelijk was ook dat 
een particulier bedrijf goedko
per zou kunnen werfcen. De 
naam 'joh. Enschedé' als kandi
daat voor een drukopdracht zal 
niet uit de lucht zijn komen val
len, want in Haarlem werden 
eerder al bankbiljetten vervaar
digd voor De Nederlandchse 
Bank, een traditie die tot op he
den is voortgezet. 
Een Koninkijk Besluit van i sep
tember 1866 regelde de over
gang van 'Utrecht' naar 'Haar
lem': 

'i September 1866 - No. 75 
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Ko
ning der Nederlanden, Prins van 
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van 
Luxemburg, enz,, enz, enz. 
Gezien het Koninklijk Besluit van 30 
April 1851 no. 52, alsmede het kabi-
nets rescript van 26 Juni] 1851, no. 53, 
een en ander betrekkelijk den voet 
waarop de fabriek der postzegels zal 
worden ingerigt; 
Gelet op het rapport van Onzen Minis
ter van Financiën van 25 Augustus 

210 
Links titelblad van het 'Contract wegens het 
vervaardigen van Nederlandsche postzegels 
met de firma joh Enschedé en Zonen te 
Haarlem' Het contract opent met de passa
ge 'Tusschen den HeerJ A L Steffens, In
specteurder Posterijen te Utrecht, als daar

toe gemagtigd bij Resolutie van den Minister 
van Financien van den 10 December i866 
No i$i, bedingende ten behoeve van het 
Rijk, contractant ter eene zijde, en de Hee
ren joh Enschedé en Zonen, Haarlem, con
tractant ter andere zijde, is onder nadere 

goedkeuring van gemelden Minister overeen
gekomen het geen volgt,' 
Dan volgen de artikelen 1 tot en met 73 en 
daarna de ondertekening (zie de afbeelding 
in het midden) 'Aldus overeengekomen, 
dubbel opgemaakt en geteekend te Haarlem 

den 75 December i866 en te Utrecht den i6 
December i866 ' 
Rechts IS het titelblad afgebeeld van een ex
tract uit het Register der Resolutien van de 
toenmalige ministervan Financien, geda
teerd i8 december 1866 



Een greep uit de allereerste emissies die Enschedé voor buitenlandse 
postadmmistraties drukte 

1866 No. 67 Posterijen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art.i. 
De vervaardiging der postzegels, 
thans te Utrecht, onder het toezigt van 
het Munt-Collegie geschiedende, zal 
na ie October aanstande plaats vinden 
- te Haarlem, in de inrigtingvan de fir
ma Joh. Enschedé en Zonen aldaar, en 
zulks op voorwaarden als bij contract 
tusschen het Rijk ten eenre en de ge
melde firma ter andere zijde zal wor
den overeengekomen, met afwijking 
in zooverre van het bepaalde bij Ko
ninklijk Besluit van 11 November 1815 
No. 94.' 

Waarna dan nog de artikelen 2, 
3 en 4 volgen en de onderteke
ning op 1 september 1866. 

Op 7 november van datzelfde 
jaar begon men in Haarlem met 
het druKken van de zegels. Het 
contract volgde iets later (zie de 
afbeelding hiernaast). In het 
contract is onder meer sprake 
van de Controle. Artikel 3 van 
het contract luidt: 

Een ambtenaar met den titel van Con
troleur is van Rijkswege met het dage-
lijksch toezigt over de postzegelfabri-
cage belast. Aan den Controleur wordt 
door Contracten ter andere zijde in de 
onmiddellijke nabijheid der postze-
gelfabriek een geschikt vertrek tot zijn 
persoonlijk verblijf alsmede de noodi-
ge bergplaatsen met goede sluiting 
aangewezen. 

De Controle was gedurende lan
ge tijd aan de Korte Appelaar-
steeg in Haarlem gevestigd. 
Toen Enschedé naar het indus
trieterrein Waarderpolder ver
huisde - een operatie die in 
1993 werd afgerond - ging ook 
de controleafdeling mee; de af
deling is nu aangrenzend aan 
de drukkerij gehuisvest en is 
met een 'veiligheidssluis' daar
van gescheiden. Sinds 1996 ver
zorgt het bedrijf de controle ge
heel zelfstandig, zonder inmen
ging TPCPost. 

De eerste Nederlandse emissie 
die uitsluitend door Enschedé 
werd gedrukt was die van 1867. 
De kopergravure voor deze 
plaatdrukemissie werd gemaakt 
door H. Nüsser in Düsseldorf; 
de drukvormen kwamen van 
Van Kempen in Voorschoten. 
Eén van de manieren om zegels 

Enschedé zorgde vooreen 'Haarlemse' druk 
van Nederlands tweede emissie, maar de 
eerste vaderlandse serie die geheel in Haar
lem werd gedrukt was de hier afgebeelde 
emissie'i86y 

goedkoper te drukken was het 
overstappen van plaatdruk naar 
boekdruk, en dat deed men bij 
de volgende emissies - die van 
1869 en 1872 - dan ook. De Ne
derlandse posterijen waren met 
de enige die dit deden: in België 
had men het plaatdrukprocédé 
in 1865 al verlaten. En er waren 
nog vroegere voorbeelden, zo
als Croot-Brittannië (1855) en 
Pruisen (1856). Frankrijk sloeg 
de plaatdruk zelfs geheel over 
en was in 1849 meteen met 
boekdruk begonnen, net als 
sommige Duitse staten: Bei
eren (1849), Hannover, Slees-
wijk-Holstein (1850), Saksen 

Boekdruk was een goedkopere methode, ze 
werd onder meer toegepast bij de emissies 
van i86g ('Wapen') en i8j2 ('Willem lil') 

(idem), Baden-Württemberg 
(1851), Brunswijk (i852),Thurn 
&,Taxis (idem) en Mecklen
burg-Schwerin (1856). 
Maar plaatdruk keerde op een 
gegeven moment ook weer te
rug. In Nederland gebeurde dat 
bij het drukken van de hoge 
waarden van de emissie-'Bont-
kraag': de 'inhuldigingszegel' 
van 1 gulden uit 1898 werd in 
deze techniek uitgevoerd met 
gebruikmaking van een gravure 
van R. Stang. De andere hoge 

De zogenoemde Kroningsgulden van 1S9S 
huistere benaming 'inhuldigingszegel) werd 
bij Enschedé in plaatdruk vervaardigd 

waarden in diezelfde serie zou
den later nog volgen. 
Ook buitenlandse postadmini-
straties klopten bij Enschedé 
aan. Na Luxemburg (1880-
1980) waren dat de Zuid-Afri-
kaanse Republiek (1885-1897), 
Perzië (1894-1938) en België 
(1919-1926). 
Het is goed hier te verwijzen 
naar de monumentale artikelen
reeks onder de titel De Haar
lemse postwaardenproduktie in 
de negentiende eeuw die Jan 

Dekker in de periode 1963-1965 
in het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie publiceerde. 
Een hernieuwde publicatie van 
die serie zou de erin vervatte in
formatie toegankelijk kunnen 
maken voor een nieuw fllatelis-
tisch publiek! 

NIEUWE DRUKTECHNIEKEN 
Omstreeks 1910 werden nieuw 
ontwikkelde druktechnieken 
ook ingezet voor de vervaardi
ging van postzegels. Zo werd er 
in 1918 offsetdruk gebruikt voor 
zegels van de Verenigde Staten 
(Bureau of Engraving and Prin
ting. Rasterdiepdruk werd in 
1914 toegepast bij de vervaardi
ging van de Beierse zegels met 
het portret van koning Ludwig 
(F. Brückmann, München. Licht
druk {fototypie} werd in 1908 ge
bruikt door de Hongaarse 
Staatsdrukkerij om er Bulgaarse 
postzegels mee te drukken; 
deze methode sloeg - met uit
zondering van in de Sovjetunie 
- echter niet aan voor de fabrica
ge van postzegels 
Enschedé was in 1914 de eerste 
drukkerij in Nederland die over
ging op offsetdruk. Voordat de 

offsetdruk werd onder meer toegepast bij de 
zegels voor het Reddingwezen en bij de emis
sie in het type-Lebeau ('Vliegende duif) 

techniek voor het drukken van 
Nederlandse postzegels werd 
gebruikt ging er nog wel enige 

tijd voorbij. Van de emissies die 
in de tweede helft van 1924 ver
schenen werden er door En
schedé voor het eerst enkele in 
offset gedrukt; in beide gevallen 
(Reddingwezen, Vliegende duif) 
met vel in leg. 
De mogelijkheden van raster
diepdruk werden in eerste in
stantie voor de Nederlandse ze
gels maar matig benut, te we
ten bij enkele toeslagseries 
(Kind, Rode Kruis) en bij de 
langlopende emissie met het 
portret van koningin Wilhelmi
na (type-Veth). Bij de laatste se
rie kwam het bijzondere karak
ter van de techniek in het ge-

Voorbeeld van de toepassing van rasterdiep
druk een zegel uit de emissie-Veth 

heel niet tot zijn recht; het heeft 
eerder iets weg van boekdruk. 
Ook voor Suriname werden 
vanaf 1927 enkele toeslagzegels 
in rasterdiepdruk vervaardigd. 
Rasterdiepdruk werd vanaf ig io 
steeds vaker ingezet; de tech
niek leende zich goed voor het 
natuurgetrouw afbeelden van 
foto's en andere illustraties in 
weekbladen en andere tijd
schriften. Zo werd in Nederland 
het weekblad Panorama vanaf 
1913 in Leiden gedrukt, bij de 
Nederlandsche Rotogravure 
Maatschappij en de Katholieke 
Illustratie vanaf 1915 in raster
diepdruk bij de NV Spaarne-
stad. 
Liep het in Nederland met de 
toepassing van rasterdiepdruk 
voor postzegelemissies niet zo 
hard, landen die geen traditie 
op het gebied van 'klassieke' 
postzegelproductie hadden 
buitten de mogelijkheden al 
snel uit. Het resultaat - 'natuur
getrouwe' plaatjes - werd door 
vele traditionele filatelisten als 
een 'vloek' beschouwd. Luxem-



BIJ Enschedé in rasterdiepdruk vervaardigde 
zegels het buitenlands opdrachtgevers 

burg liet vanaf 1927 zijn Caritas
toeslagzegels in deze druktech
niek uitvoeren, Perzië deed het 
met de langlopende zegels 
sinds 1927 en Cuatamala vanaf 
1935. Later zouden enkele lan
den zelf over rasterdiepdrukfa
ciliteiten beschikken, maar in 
de tussentijd werd een beroep 
gedaan op Enschedé. Voorbeel
den zijn Zwitserland met de Pro 
Jwentutezegels van 1929 en 
België met de emissies 'Ru
bens' en 'Cramme' (1930). 
Na 1930 brak de rasterdiepdruk 
pas goed door bij de zegelpro
ductie voor Nederland, Neder
landslndië en Suriname. 
Offset werd duidelijk gezien als 
een alternatief voor boekdruk. 
Voorbeelden zijn bij Nederland 
de langlopende frankeerzegels 
in hettypeLebeau (1924), de 
luchtpostzegels van 1928 en de 
Kinderzegels van 1929. Bij de 
overzeese gebieden kunnen we 
de luchtpostzegels van 1928 
van NederlandsIndië noemen, 
de cijferzegels van Curagao 
(1936), de Scheepjeszegels van 
Suriname (1936) en van het 
laatstgenoemde gebied ook de 
Emancipatiezegel van 2Y2 cent 
uit 1938. 

Ook voor buitenlandse afne
mers werd de offsettechniek 
ook in dit geval heel beperkt 
toegepast, zoals enkele waar
den uit de langlopende serie 

flf 

Luxemburgse zegels van 1930 
aantonen. Pas met de verschij
ning van de Nederlandse Kin
derzegels van 1953 brak de oflF
settecnniek goed door. Dat was 
niet toevallig: in 1951 bracht ma
chinefabriek Faber &, Schleicher 
zijn eerste vierkleurenoflFset
pers, de Roland Ultra, uit; in 
1952 werd het eerste exemplaar 
in Nederland geplaatst. 
Aanvankelijk werden postzegels 
in tweekleurenoffset gedrukt en 
daarna geleidelijk aan in meer 
kleuren. Bij de zegels die En
schedé voor het buitenland 
drukte komen we offset pas 
weer in 1956 tegen, bij de lang
lopende zegels van Macao. 
Boekdruk was toen voor het 
maken van postzegels vrijwel 
verdwenen. Slechts de portze
gels van Nederland en de over
zeese gebieden werden nog tot 
in 1947 in boekdruk gedrukt. 
Plaatdruk werd hoofdzakelijk 
gereserveerd voor de productie 
van hoge waarden van langlo
pende zegels; de techniek Be
moeilijkt namaak en vervalsing. 
Voorbeelden vinden we bij Ne
derland en de overzeese gebie
den, maar ook bij de zegels van 
België, Luxemburg, Perzië en 
Guatemala die in die tijd wer
den uitgegeven. Plaatdruk leen
de zich ook heel goed voor de 
'fllatelistisch gerichte' uitgiften, 
zoals de Nederlandse toeslag

■'^'^^UMlÊêMMUtMMèi 

Boven een in plaatdruk vervaardigde 
Luxemburgse zegel Onder na de Tweede 
Wereldoorlog ging Enschedé steeds vaker 
voor het buitenland drukken 

Perzische zegels in een 'luxe uitvoenng' be

stoven met zilver, repectievelijk goudpoeder 

zegels (bijvoorbeeld de Zomer
zegels in de periode 19351951), 
diverse uitgiften van Luxem
burg uit 1935 ('Postzegelten
toonstelling') en 1939 ('St. Wil
lebrord'). De technische moge
lijkheden van Enschedé werden 
toen al behoorlijk uitgebuit. 
Voor Perzië werden zegels in 
plaatdruk nog eens extra be
drukt en bestoven met zilver of 
goudpoeder. 
Na 1954 was het met de plaat
druk als techniek voor de ver
vaardiging van Nederlandse 
postzegels wel afgelopen. 

JEZ 'ABROAD' 
Tussen 1926 en 1940 bleef de 
buitenlandse clientèle van En
schedé beperkt tot Luxemburg, 
Perzië en Guatemala. Ook voor 
België en Zwitserland werd ge
werkt, maar dat was slechts m 
de aanloop tot een productie in 
eigen land. Na de Tweede We
reldoorlog, vanaf 1947, kwam 
van de oude klanten Luxem
burg als enige terug, maar er 
kwamen ook nieuwe klanten: 
Portugal (19491954), Belgisch
Congoen RwandaÜrundi 
(19471957), de Verenigde Na
ties (1951,1967,1971 en later) 
en de Portugese gebieden Mo
zambique (1953), Macau (1956) 
en Portugees Timor (1956). 
Het inmiddels onafhankelijk ge
worden Indonesië liet de hoge 
waarden van de serie met het 
portret van president Soekarno 
in rasterdiepdruk drukken 
(1951). Enschedé richtte in 1953, 
samen met de Indonesische 
regering, een drukkerij op voor 
de vervaardiging van waarde
papieren: Pertjetakan Kebajoran. 

Deze jointventure kwam tot 
stancleven voordat er ernstige 
politieke strubbelingen ontston

den tussen Nederland en de 
jonge republiek. Latere oplagen 
van de Soekarnozegels werden 
in Djakarta gedrukt: bij Pertjeta

kan Kebajoran op een Cham

bonpers (druk aan de rol). En

schedézelf haalde pas in i960 

De eerste exemplaren van de Indonesische 
Soekarnozegels werden bij Enschedé in 
Haarlem gedrukt 

eenzelfde type pers in huis. 
Aan het eind van de jaren vijftig 
brak Enschedé wereldwijd goed 
door. Aanvankelijk was er spra
ke van een rustig tempo: Birma 
(1956); Ceylon (1957); Colombia 
(1958); de Maleise Federatie 
(inclusief Negri Sembilan en 
Perlis) en Peru (1959); Ecuador, 
Jordanië, Singapore en Costa 
Rica (i960), Nicaragua (1961) 
en de Filippijnen (1961). 
Het tempo versnelde en er volg
den steeds meer buitenlandse 
opdrachtgevers, waarvan som
mige heelintensiefen langdu
rig van de diensten van En
schedé gebruik zouden maken: 

1962; 
Ghana, Tunesië, Koeweit 
1963: 
Congo/Zaïre, Rwanda, Haïti, de 
Maldiven, Marokko 
1964: 
Liechtenstein 
ic)65: 
Libië, Nigeria 
1967: 
Honduras 
ig68: 
San Salvador. 
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Door een inventieve toepassing van offset
druk in twee kleuren kon de suggestie van 
vierkleurendruk worden gewekt 
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Van de oude klanten bleven 
Luxemburg (heel frequent tot 
1976, daarna nauwelijks meer), 
Portugal (1961) en de Verenig
de Naties (incidenteel tussen 
1967 en heden) Enschedé 
trouw. 
In de loop van de jaren zestig 
kwam Enschedé dankzij een 
contact met de Engelse Crown 
Agents ook aan opdrachten voor 
een aantal (voormalige) Engel
se koloniën. Het begon in 1961 
met Mauritius en de Solomon-
eilanden (1961V de Bahamas, 
Swaziland en ae Falklandeilan-
den (1962), Gilbert &.EIIice, Sa
moa en Kenya (1964). Een ech
te doorbraak volgde in 1965, 
toen Enschedé de omnibusuit
gifte mocht drukken die ter ge
legenheid van het eeuwfeest 
van de Internationale Telecom
municatie Unie ITU werd uitge
geven: 112 verschillende zegels 
en een blokje voor tweeëndertig 
(voormalige) Britse gebieden. 
Ghana, Haïti, Nigeria en Rwan
da haakten in op deze emissie 
en ook deze zegels werden door 
Enschedé gedrukt. Ook na 1965 
bleven de Crown Agents lange 
tijd een heel belangrijke op
drachtgever. 
Enkele jaren eerder, in 1959, 
had hetfilatelistisch agent
schap van Ernst Lehmann m 
New York de uitgifte van Suri
naamse zegels overgenomen, 
waarna Enschedé ook voor die 
groep postzegels mocht druk
ken: voor Ghana, Nigeria (tot 
1967), Jordanië, de Maldiven en 
Haïti. 
Een Brusselse groep waarvoor 
Enschedé werkte, de Agences 
Philatéliques Couvernmentales, 
verzorgde de zegeluitgiften van 
een aantal Afrikaanselanden: 
Congo/Zaïre, Rwanda, Tunesië 
en Nigeria. 
Aparte zegelopdrachten werden 
uitgevoerd in net Arabisch ge
bied: voor Koeweit, Bahrein 
(1974), Qatar (1976-1982), Alge
rije (1973-1976) en de Verenigde 
Arabische Emiraten (1976). Ver
volgens werd er ook voor Irak 
(1979-1981) en Oman (1983) ge
drukt. 
Toen ik in 1976 voor het eerst 
een bezoek bracht aan de druk
kerij van Enschedé zag ik dat er 
zegels waren gedrukt voor Ara
bische staten. Destijds gaf En
schedé me te kennen dat daar 
niet over geschreven moest 
worden, omdat het politiek ge
zien 'heel gevoelig' lag. 
Na 1975 zakte het aantal op
drachten van de Crown Agents 
fors in. Nieuwe Engelse drukke
rijen, zoals Walsall, Questa, 
Format en John Waddington 
hadden gerenommeerde druk
kerijen zoals Enschedé, Cour-
voisier en Harrison &. Sons we
ten te verdringen. Slechts een 
enkeling - de Ierse drukkerij 
BDT ofTiet Franse Cartor S.A. -
wisten er nog aardig tussen te 
komen. Enschedé moest het 

voortaan met jaarlijks vijf è zes 
drukorders van de Crown Agents 
doen. 
Van de grote voormalige Engel
se koloniën waren vooral Sri 
Lanka (1978-1979), Nieuw-Zee
land (1971-1982) en later Hong
kong (1969) van belang. Van 
het aandeel in de Latijns-Ameri-
kaanse hoek was in de jaren '70 
niet veel meer over, alleen Ve
nezuela nog (1976-1979) en 
voor het wereldkampioenschap 
voetballen van 2002 ook Brazi
lië. 
Van de orderportefeuille van 
Afrikaanse staten zoals Ghana 
en Nigeria was ook al niet veel 
meer over. Nigeria ging zelf ze
gels produceren of maakte ge
bruik van de hiervoor al ge
noemde concurrentie uit het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Frankrijk. Aan Franse zijde za
gen we dat ook de zegeldrukke
rij in Périgeux en drukkerij Delri-
eu actief waren. Opvallend te
midden van dit 'Franse 'geweld' 
was het feit dat Enschedé werd 
ingeschakeld door Senegal 
(1971-1978), Ivoorkust (1977), 
Óppervolta (1977) en Maureta-
nië (1982). 
In het Verre Oosten kwam En
schedé aanvankelijk maar enke
le keren aan bod. Zo werd er en
kele malen voor de Filippijnen 
gedrukt (1961-1962 en 1973-
1974) en voor Taiwan in 1975 en 
1977. Maar in Thailand wist En
schedé wel vaste voet aan de 
grond te krijgen en wel in 1973. 
Vervolgens verschenen in dat 
land met de regelmaat van een 
klok zegels die in Haarlem wa
ren gedrukt. Ook voor Sri Lanka 
werden sinds 1978 veel postze
gels gedrukt. Singapore kwam 
ook weer incidenteel terug. 
Nog verder weg, in Oceanië, 
waren het aanvankelijk Papua-
New Guinea (1968-1977), Niue 
(1969-1973) en vrij snel ook 
Nieuw-Zeeland (1971-1982) die 
met opdrachten kwamen. In 
1982 drukte men in Haarlem 
Australische postzegelboekjes, 
wat verbazend was omdat vrij
wel alle Australische zegels des
tijds nog werden gedrukt bij de 
Note Printing Branch van de Re
serve Bank of Australia. Enkele 
jaren later werd het restant van 
een voorraad Helecon-pap\er 
die speciaal voor Australië was 
ingeslagen (het bewuste papier 
licnt onder een ultraviolette 
lamp rozerood op) gebruikt 
voor een deel van de oplage van 
de Nederlandse Zomerzegel-
boekjes van 1985. We leven nu 
bijna twintig jaar later en nog is 
er van het bestaan van die deel-
oplage niets terug te vinden in 
de NVPH-catalogus... 
Als we de blik ricnten op Europa 
dan zien we dat Enschedé twee
maal voor Liechtenstein drukte 
(1964,1966) en door de Scandi
navische landen geleidelijk aan 
vaker werd ingeschakeld: IJs
land (1982), Faeröer (1980) en 

Zweden (1979-1983). Ook voor 
Joegoslavië werd gedrukt (1975-
1978). Daarna was het geruiime 
tijd stil. Van de nieuwe gebie
den die ontstonden door het 
uiteenvallen van de Sovjetunie 
maakt alleen Armenië (1992, 
2001) van de diensten van En
schedé gebruik. 
In 1969 verschenen er in België 
automaatboekjes in het type dat 
we ook van Nederland kenden; 
ze waren dan ook door En
schedé gedrukt. Hetzelfde 
boekjestype werd vervolgens 
ook door de posterijen van de 
Nederlandse Antillen en Surina
me uitgegeven als 'filatelisti-
sche exploitatie'. Algerije en 
Australië - en deze gevallen dan 
wel met duidelijk postale aanlei

ding - gebruikten hetzelfde mo
del ook. Alles werd bij Enschedé 
gedrukt, natuurlijk. 

DOORBRAAK IN HET 
VERENIGD KONINKRIJK 
De verlammende algemene sta
kingen in het Verenigd Konink
rijkvan begin 1979 dwongen 
Royal Mail om voor de zegel
productie uit te wijken naar het 
buitenland. Een zegel van 8 p. 
in hettype-Machin werd aan 
Enschedé uitbesteed; de leve
ring volgde nog datzelfde jaar. 
In 1980 mochten ook andere 
zegeldrukkerijen voor het Ver
enigd Koninkrijk drukken. Dit 
'spreidingsbeleid' zorgde er
voor dat Enschedé vanaf 1990 
steevast deelnam aan de pro
ductie van Engelse postwaar-
den. Een zegel van 15 p. (ook 
type-Machin) werd in 1990 bij 
Enschedé gedrukt, maar nooit 
in omloop gebracht. In 1991 
sloot het British Post Office met 
Enschedé een contract voor de 

duur van vijfjaar voor het leve
ren van langlopende zegels in 
rasterdiepdruk. Het ging om 
een zogenoemd back-up con
tract, op grond waarvan grote 
aantallen ist-Class- en 2nd Class-
zegels van hoge kwaliteit zou
den moeten worden geleverd -
en dat dan op korte termijn - als 
de normale leverancier proble
men zou ondervinden bij de le
vering van postzegels en pa
pier! 
In 1993 wist Enschedé in het ka
dervan Europese aanbestedin
gen een meerjarencontract in 
de wacht te slepen voor de pro
ductie van low value definitives 
ofwel lage waarden in net type-
Machin. 
Ook bij latere aanbestedingen 

bleef J EZ met wisselend succes 
een rol spelen bij de productie 
van postwaarden voor Royal 
Mail, later Consignia en nu weer 
Royal Mail. De eerste gelegen-
heidszesels die Enschedé voor 
de Engelsen mocht drukken 
was de serie 'Medische ontdek
kingen' {Europe 1994), die in 
rasterdiepdruk werd vervaar
digd en op 27 september 1994 
aan de loketten kwam. 
Bij de zegels voor het Vaticaan 
wisten eerst Courvoisier en la
ter de Franse nationale zegel
drukkerij het monopolie van de 
Italiaanse staatsdrukkerij te bre
ken (1989/1990); enkele jaren 

Werk voor Royal Mail links een Machinze-

f elvanSp, rechts een zegel gewijd aan het 
inderprogromma 'Stingray' 

Enschedé's postzegelproductie voor het buitenland is indrukwekkend, hier een kleine greep uit 
de emissies die vanuit Haarlem naar vrijwel alle uithoeken van de aarde uitzwermden 



later, in 1993, wist ook En
schedé tot de Heilige Stoel door 
te dringen. 
Een soortgelijk monopolie bij 
San Marino was overigens al 
veel eerder opengebroken, 
maar Enschedé zien we pas in 
de periode 1992-1994 in het mi
nistaatje verschijnen. 

GLOBALISATIE: HET EINDE 
VAN EEN MONOPOLIE 
In 2001 werd de fllatelistische 
wereld verrast met de bood
schap dat Enschedé met langer 
het monopolie had op de ver
vaardiging van de Nederlandse 
postzegels. Dat er al vanaf 1998 
Nederlandse postzegel boekjes 
bij het Engelse Walsall werden 
gedrukt had als een teken aan 
de wand kunnen worden be
schouwd. De wens van PTT 
Post (nu: TPCPost) om de risi
co's te spreiden en daarnaast 
op zoek te gaan naar goedkope 
alternatieven zorgde uiteindelijk 
voor een soort driedeling bij de 
Nederlandse postzegel produc
tie. In de nieuwe opzet bleef er 
voor Enschedé ongeveer de 
helft van het vroeger gebruikelij
ke volume over (zakelijke post
zegels, Decemberzegels), kreeg 
Walsall Security Printers de ove
rige Nederlandse zelfklevende 
zegels in zijn pakket en ging 
The House ofQuesta aan de 
haal met het restant: de 'ouder
wets' gegomde zegels. 
Voor Enschedé zat er eigenlijk 
niet veel anders op dan te pro
beren de omzetvermindering te 
compenseren door een groter 
aandeel op de internationale 
markt te krijgen - en dat lukte 
ook. 

Tot in de jaren '90 konden ze-
geluitgevende landen ruwweg 
in drie groepen worden onder
verdeeld: 

- landen met een eigen zegel-
producerende en exporterende 
industrie; onder andere Neder
land, België, Portugal, het Ver
enigd Koninkrijk, Zwitserland, 
Duitsland, Australië; 
- landen met een zegelproduc
tie die overwegend voor 'eigen 
gebruik' was bestemd, zoals In
donesië, de Verenigde Staten, 
Zuid-Afrika, Egypte en Argenti
nië; 
- landen die door een gebrek 
aan 'eigen' zegeldrukkers ge-

^ bruik maakten van drukkers uit 
= de landen van de eerste groep, 
^ zoals Courvo/'s/er S.A., Harrison 
~ (g. Sons, The House ofQuesta, 
«t Walsall Security Printers, Joh. En-
^ schede Security Stamp Printers, 
= Australian Sprintpak en nog een 
5 aantal. Het betrof hier landen 
i zoals Luxemburg, San Marino, 
"" Vaticaanstad, Venezuela, Ecu

ador en Nieuw-Zeeland. 

de eerste. Zo ging Colombia m 
het midden van de jaren '60 
over op 'eigen productie', dank
zij een dependance van De La 
Rue in Bogota; het land werd op 
een gegeven moment zelfs een 
postzegelexporterende natie. 
Nigeria ging m de jaren '70 over 
op eigen productie en ook in 
Thailand kwam een eigen pro
ductie op gang, in dit geval bij 
de Thai British Security Printing 
Publish Co, Ltd (^g%). 
In de jaren '90 werd net voor 
veel landen echter steeds moei
lijker de eigen postzegelindus
trie te laten overleven. In Noor
wegen gaf Emile Mostue uit 
Oslo er in 1996 de brui aan; de 
zegelproductie werd daarna ge
durende korte tijd door de 
Noorse Bank verzorgd. Het gat 
is nu gedicht door Enschedé in 
te schakelen. De Finse bankbil-
jettendrukkerij Setelipaino was 
jarenlang actief als exporteur 
van postzegels, maar verdween 
ook van het toneel; in dit geval 
werd het ontstane gat opgevuld 
door The House ofQuesta en 
Enschedé. Sinds net eind van 
de jaren '90 produceert de 
Zuid-Afrikaanse Staatsdrukkerij 
in Pretoria geen zegels meer; 

ook hier is Enschedé in de bres 
gesprongen. Israël vertoont het
zelfde beeld: sinds de Staats
drukkerij niet meer op tijd kon 
leveren wordt de postadminis-
tratie daar bediend door En
schedé en door The House of 
Questa. 
Nog recenter is de sluiting van 
de twee Zwitserse drukkerijen 
Courvoisier S.A. in La Chaux-
des-Fonds en de PTT Wertzei-
chendruckerei in Bern, die als 
schokkende voorbeelden kun
nen worden beschouwd van de 
shake out die heeft plaatsgehad 
binnen de waardepapierenin
dustrie. Met de bewuste sluitin
gen is Zwitserland is een post-
zegel-importland geworden, net 
als Luxemburg, dat vroeger de 
meeste zegels betrok uit Zwit
serland. Bij de namen van druk
kers van recente Zwitserse ze
gels komen we - en dat is niet 
onverwacht - ook die van En
schedé tegen! 
De posterijen van het Verenigd 
Koninkrijk zijn eind vorig jaar 
begonnen aan een reshuffe bij 
de productie van postzegels. De 
La Rue, het bedrijf dat in 1997 
Harrison al Sons overnam, ging 
opnieuw op het overnamepad 

en sleepte in het najaar van 
2002 The House ofQuesta in de 
wacht. Het bedrijf zal in de loop 
van dit jaar de oude drukkerij 
van Harrison a[Sons sluiten. Er 
blijven m het Verenigd Konink
rijk dus slechts twee spelers op 
deze markt over. 
Zegeldrukkerijen concurreren 
niet alleen met elkaar, ze wer
ken ook samen. Dat is bijvoor
beeld het geval met Enschedé 
en de Belgische Zegelwerk
plaats, waarbij de eerste er bij
voorbeeld voor zorgt dat de in 
België gedrukte rolzegels wor
den afgewerkt (aanbrengen slit-
perforatie, verpakken in doos
jes). Eerder al werden Belgische 
rolzegels in Haarlem genum
merd en tot rollen verwerkt. 
Voor Duitsland voorziet En
schedé de rolzegels die in offset 
bij de Bundesdruckerei in Berlijn 
zijn gedrukt van slitperforaat; 
de zegels worden in Haarlem 
ook in doosjes gestopt. En 
dankzij diezelfde markt voor 
rolzegels in dispensers komen 
we ook weer Portugese zegels 
die bij Enschedé zijn gedrukt te
gen. 

(slot volgt) 

214 
Bij de laatste twee groepen zat 
er in die zin beweging in dat 
landen uit de derde groep over
stapten naar de tweede of zelfs 

l É ^ MiK^ HrK^ tt^^^ 
mmmmmmmMmmmmmmÊmmmmtmm 

Ook op het front van de boekjesproductie was en is Enschedé actief hierboven een kleine 'bloemlezing' aan wat er zoal geproduceerd werd 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 123 
12 april 2003. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTH EATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 11 april van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 124 te houden op 28 juni 2003. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Naast Nederland (**/*/©/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn, Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl. Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica). 
ik verzorg van deze gebieden mancolijsten en breng af en toe prijslijsten uit. 
Zoekt U hier iets van, neem dan eens contact met mij op. 
Mijn winkel is 's maandags gesloten. 
Ook voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld. 

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

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend do-vrij-za van 10.00 -17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 071-5619264, E-mail vph-wph@zonnet.nl 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst. 

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

Postzegelhandel 
Zeist 

Het probleem. 
U wilt geen 2 maanden wachten met kopen 

dat wat u wilt kopen, bijna altijd voor te 
veel geld naar een ander gaat. 

Er altijd allerlei kosten bovenop komen 

De oplossing. 
Vraag mijn gratis prijslijst aan met een 

keur aan Collecties, verzamelingen, losse 
nummers, restanten, uitzoekdozen enz. 

Of kijk en koop nu al op internet. 

Uw postzegels verkopen zonder kosten. 
Bij ons kan dat, van verzamelaar voor 

verzamelaar 
zie hoe dat kan in de prijslijst, of kijk op internet. 

www.postzegelhandelzeist.nl 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 

3706bd Zeist 

Telefonisch: Sï 0306560277 (gelieve niet op zondag) 

Per E-mail: M lnfo@postzegelhandelzeist.nl 

mailto:vph-wph@zonnet.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
mailto:lnfo@postzegelhandelzeist.nl


De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Bij elke partijen-handelaar: 

FDC's van 
Nederland & overzee 

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

Alle onderstaande handelaren hebben iedere maand 
een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
PZH Garibaldi 
Oudegracht 215 

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

Leidse 
Postzegelhandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel : 071-5123233 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel : 070-3625263 

Postz.-

Jan V. 

en Munthandel 
'Risca' 

Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

Smits Philately 
Amsterdamse Straatweg 404 

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

VANAF € 5 

VOOR IEDER 

WAT WILS 

Bredenhof 
Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BL Rotterdam 

Tel : 010-4826725 

PZH H. Zondervan 
Mr. P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Tel 
Fax 

058-2122096 
: 058-2129180 

Postzegelcentrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

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

Stamp Planet 
Beekstraat 2a 6001 GJ Weert 

Tel : 0495-451270 
Fax : 0495-526580 

E-mail: info@stampplanet.nl 

mailto:info@stampplanet.nl


873 COLLECTIES EN PARTIJEN 
WACHTEN OP EEN NIEUWE EIGENAAR: 

HET GEHEIM VAN DE SMIT'S: 
• heel groot en mooi aanbod collecties/partijen Nederland, Overzee en Wereld 

• uitzoekpartijtjes hele wereld, al vanaf 5 euro 
• dagelijks nieuw aangekochte partijen, dus dagelijks nieuw aanbod 

• aankoop en inruil van iedere partij en collectie, ongeacht grootte en prijs 
• gratis aan te vragen prijslijst 
• gratis deskundige taxaties 

• verkoop accessoires, insteekboeken en catalogi 
• gratis parkeergelegenheid voor de deur 

• gratis kopje koffie, thee of iets fris 
• f.d.c.'s los uitzoeken, 50 eurocent per stuk 

• talloze speciale aanbiedingen 
• lekker onbezorgd urenlang postzegelen 

Kortom, genoeg redenen om eens bij ons langs te komen 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

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

WWW.FILATELIE.NET ^' ■ 
openingstijden woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 (donderdag tot 20.00) 

http://WWW.FILATELIE.NET


Postzegel Partijen Centrale M 

Een gedeelte van ons kantoor in de Piet Heinstraat te Den Haag. 

UITNODIGING 
U BENT 6 DAGEN IN DE WEEK 
VAN HARTE WELKOM BIJ DE 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE. 
KOM GEZELLIG EEN DAGJE POSTZEGELEN 

IN DEN HAAG. 
ONZE KLANTEN KOMEN UIT HET HELE LAND: 

VAN DEN HELDER TOT MAASTRICHT EN 
VAN GRONINGEN TOT VLISSINGEN. 

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE GRATIS 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 t /m za 09.00-17.00u. 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORJWATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OSmrt 

• • « * * * * « • « • • « • • * • * • * * « * « « * * * * * * * « « * * * « « « « * * * * « « « « « « « * * * * * * * « « « * * * * * « « * * * « * • * « * • * * « * * • • 
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


INKOOP-AKTIE 
De Postzegel Partijen Centrale en Smits Philately 

willen uw postzegels kopen. 
Als u besloten heeft om uw verzameling of doubletten te verkopen dan nodigen wij u 

uit om contact op te nemen met 
de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag of Smits Philately in Utrecht. 

Waarom zou u nu aan ons verkopen? 

Omdat wi j iedere maand meer dan 1000 verzamelingen van de wereld verkopen. 
(En niet alleen het bekende werk zoals Nederland postfris en Verenigd Europa CEPT). 

Omdat wi j alles kunnen gebruiken. 
Als u onze verkooplijst ontvangt dan weet u dat wij alles verkopen: 

kleine maar ook grotere partijen van duizenden euro's. 
Als u een paar albums of insteekboeken wilt verkopen dan bent u zonder afspraak van harte 

welkom op beide adressen. U kunt natuurlijk altijd bellen voor 'n afspraak. 
Heeft u een grote verzameling te verkopen dan kunt u bij P.P.C, of Smits Philately een afspraak maken. 

Eventueel komt een van onze ervaren inkopers bij u thuis om uw verzameling te taxeren. 

Wij zoeken o.a. mooie gebruikte/ongebruikte of postfr isse verzamelingen van: 

Nederland en Nederland overzee 
Europa-verzamelingen van Andorra tot Zwitserland 

Engelse koloniën 
Franse koloniën 

Portugese en Spaanse koloniën 
Amerika 

Zuid-Amerika 
Kortom: de hele wereld 

Onze vier inkopers hebben gemiddeld meer dan 25 jaar ervaring (samen meer dan 'n eeuw!) 
in de postzegels. Dat is een garantie voor u dat wij alle postzegels taxeren op hun juiste marktwaarde. 

Maak gebruik van onze kennis! 

'Wij kopen van verzamelaars voor verzamelaars" 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel 070 3625263 
Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t /m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 - , ^ 

www.filatelie.net 219 
Openingstijden wo t /m za 12-6 

http://www.filatelie.net
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NIEUW NEDERLANDS PRIORITYBLAD 
LEVERT PRIJSVERLAGING OP 

In tegenstelling tot de 
meeste buitenlandtarie
ven vertoont het tarief 
van het luchtpostblad de 
laatste jaren een voortdu
rende daling. Op 2 janu
ari 2003 werd het tarief 
voor pnonty-bladen ver
laagd van €0.54 naar 
€0.50; bij de introductie 
van het 'duale' priority-
blad op 2 juni 2001 was 
het tarief al verlaagd van 
130 cent naar €0.54/ 
f l .20 . 
Het nieuwe pnority-blad 
'Zaanse Schans' van 
€0.50 vertoont ten op
zichte van zijn voorgan
ger weinig veranderin
gen, alleen de waarde
aanduiding is aangepast. 
Nieuw is wel de verkoop-
vorm: net als briefkaar
ten en verhuiskaarten 
kan men ze alleen nog 
per tien stuks kopen, ge-
sealed op een kartonnen 
kaartje. In dit geval is 
daar geen ophangsleuf in 
aangebracht. Het artikel
nummer is 235501. 

'SCHRIJVEN 
ZEGT MEER' 

De campagne Schrijuen zegt 
meer heeft een aanzienlijk 
langere looptijd dan oor
spronkelijk aangekon
digd was. De machine
stempels met deze tekst 
(bedoeld voor het najaar 

van 2001) kunt u nog 
steeds op uw post aan
treffen, en de tekst is nu 
ook aangebracht op de 
nieuwe verpakkingen van 
de postwaardestukken. 

NIEUWE 
UITGIFTEN 

België 
De rijke beeldverhaalcul-
tuur in België leverde op 
6 december 2002 weer 
twee nieuwe briefkaarten 
op. Beide kaarten zijn 
voorzien van het Pnor-ze-
gelbeeld 'Koninklijke 
beeltenis Albert II' zon
der waardeaanduiding. 
De ene kaart vestigt de 

i helderrood op het beken
de lichtgele postzegel
karton en kosten €0.49 
per stuk. 

Op dezelfde datum ver
scheen in een soortgelij
ke uitvoering een brief
kaart die de aandacht 

I vestigt op het boek Een 
reis door de 20ste eeuu; in 80 
postzegels. Zowel de Ne
derlandstalige als de 
Franstalige versie van het 
boek zijn afgebeeld, met 
daaronder in beide talen 
de slagzin 80 goede redenen 
om dit boekte kopen' 

Duitsland 
Tegelijk met de tariefver
lagingen van januari 
2003 heeft men in Duits
land afscheid genomen 

1 ^ 

aandacht op de collie 
Bessy van Studio Vander-
steen, de andere toont 
Guy Lefranc, een creatie 
van Jacques Martin. De 
kaarten zijn gedrukt in 

van de normale brief
kaart. Voor het nieuwe 
tarief van €0.45 ver
schijnt namelijk géén 
nieuwe Standartpostkarte. 
In plaats daarvan zijn ge

bruikers nu aangewezen 
op de Pluskarte, die voort
aan slechts te koop is in 
setjes van tien stuks voor 
€5.20. Aangezien het 
oude tarief voor een ge
wone briefkaart €0.51 be
droeg, is de consument 
van de tariefverlaging 
voor briefkaarten niet 
echt beter geworden... 

Hongarije 
Twee meldingen van 
briefkaarten uit 2002: 
- Negentig jaar geleden 
werd in Buda(pest) het 
klooster van de Heilige 
Emmerich van Cisterce 
gesticht. Op de beeldzij-
de van de kaart een foto 
van het klooster en een 
wapenschild met een ooi
evaar; datzelfde wapen
schild is gebruikt voor 
het zegelbeeld van 30 f 
(uitgiftedatum 6 septem
ber 2002); 
- 'Hongaarse posterijen: 

posterijen wijdden daar 
een briefkaart aan. 

<ri 
ê 

In het zegelbeeld van deze 
kaart (€0.41) staat het 
portret van Johannes Pau-
lus II met op de achter
grond het Palazzo Monteci-
tono, de zetel van het Huis 
van Afgevaardigden. Op 
de illustratie linksonder 
ziet men de gevel van het
zelfde gebouw, met daar
naast het pauselijke wa
penschild en de beeld
merken van het Huis van 
Afgevaardigden en de Se
naat. Bij de briefkaart 
hoort een eerstedagstem-
pel met het motief uit het 
zegelbeeld. 

*••• S.W: 
. _ i i i j j j 
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135 jaar in dienst van de 
gemeenschap'. Hetze-
gelbeeld van 30 f toont 
een portret van de eerste 
hoofdpostmeester en op 
de beeldzijde van de kaart 
staat een collage waar
mee de ontwikkeling van 
de post wordt verbeeld (9 
oktober 2002). 

Italië 
Paus Johannes Paulus II 
heeft tijdens zijn pontifi
caat alle uithoeken van de 
wereld bezocht. Nu hij 
het noodgedwongen wat 
kalmer aan doet, zoekt de 
paus het dichter bij huis. 
Zo bracht hij op 14 no
vember 2002 voor het 
eerst een officieel bezoek 
aan het Italiaanse parle
ment en de Italiaanse 

Namibië 
In november 2002 werd 
een nieuw winkelcen
trum geopend in Vineta. 
Ter gelegenheid daarvan 
werd een voorgefrankeer
de envelop uitgegeven 
(leeuwenkop bruin, met 
'port betaald'-aandui-
ding binnenland). 

Rechts op de voorzijde 
staat een foto van het 
winkelcentrum; langs de 
bovenrand staat de aan
leiding voor deze uitgifte 
vermeld met de beeld
merken van Nompost (de 
postadministratie) en de 
firma Woermann, Broek 
& Co. Beide organisaties 
zijn in het winkelcen
trum gevestigd. 



Nieuw-Caledonië 
Uit het Franse overzeese 
gebiedsdeel Nieuw-Cale
donië kreeg ik een voor
gefrankeerde prentbrief-
kaart met kerstwensen 
toegestuurd. In hetze-
gelbeeld, dat vergroot is 
weergegeven op de 
beeldzijde van de kaart, 
ziet men een als kerst
man verklede vleermuis 
in een gehalveerde ko
kosnoot, die door de 
lucht voortgetrokken 
wordt door drie andere 
vleermuizen. Daaronder 
zijn primitieve hutten en 

een kampvuur te zien. 
Op de adreszijde van de 
briefkaart staat naast het 
zegelbeeld een pnonty-la-
bel gedrukt. De kaart da
teert mogelijk al uit 2001. 

Portugal 
In een postkantoor in 
Lissabon trof ik afgelo
pen januari een automaat 
aan waarin men onder 
meer postwaardestukken 
kon kopen. Behalvet ver
pakkingen van tien stuks 
van enveloppen voor bin
nenlandse en buitenland
se verzending waren er 
ook tien verschillende 
briefkaarten te koop. Het 
gaat om grootformaat 
prentbriefkaarten met 
aan de beeldzijde een 
kleurenfoto. Op de adres-
zijde staat naast het ze-

'TOOWBS 

gelbeeld 'geldig voor de 
gehele wereld'; in de lin
kerbovenhoek is het logo 
van de posterijen aange
bracht en in de linkerbe
nedenhoek een barcode. 
De beschrijving van de af
beelding is dwars naast 
de vijf adresregels ge
plaatst. Er waren ver
schillende zegelbeelden: 
behalve de eend uit de 
reeks 'Portugese vogels' 
zijn er verschillende toe
ristische foto's gebruikt, 
die niet identiek zijn aan 
de afbeeldingen op de 
kaarten zelf 

Slovenië 
Twee briefkaarten die 
nog uit vorig jaar stam
men; 
- Zesde Internationaal 
Symposium over Cultu
reel Erfgoed op het ge
bied van geologie, mijn
bouw en metallurgie. Af
beelding van de reusach
tige watermolen in Idrija 
(uitgiftedatum 17 juni 
2 0 0 2 ) ; 

- Internationale actie te
gen landmijnen. Afbeel
ding van een jongen die 
door twee vliegende dui
ven gedragen wordt over 

een mijnenveld (uitgifte
datum 15 november 
2 0 0 2 ) . 

Verenigde Staten 
Een envelop met als the
ma Nurturing Loue die op 
25 januari 2003 ver
scheen, is verkrijgbaar in 
de Amerikaans formaten 
#10 en #6'/4. Beide kos
ten ze 45 c. per stuk. 

Het zegelbeeld van 37 c. 
is gedrukt in twee kleu
ren en toont een tuinman 
die een hartvormig groei
ende plant begiet. 

Zwitserland 
Ook in Zwitserland lijkt 

Valentijnsdag steeds be
langrijker te worden, in 
elk geval voor de posterij
en. Dat blijkt uit de uit
gifte van twee voorge
frankeerde enveloppen 
(Port betaald) met bijbe
horende kaart die uitge
geven werden op i febru
ari 2003. De beide zegel-
beelden en de voorstel
lingen op de kaarten zijn 
ontwerpen van de 13-jari-
ge Eric Lecoultre, die 
winnaar is geworden van 
de wedstrijd 'Ontwerp de 
postzegel die je altijd al 
had willen versturen'. De 
enveloppen zijn bestemd 
voor priority-verzending 
over de gehele wereld en 
kosten 4.50 f. per stuk. 
Er is een eerstedagstem-
pel met hartmotief be
schikbaar en op Valen
tijnsdag (14 februari) was 
er een speciaal hand-
stempel, ook met een 
hart. 

Het Wereldkampioen
schap Skiën werd dit jaar 

van I tot 16 februari ge
houden in St. Moritz. De 
voorgefrankeerde prent-
briefkaart die daarvoor 
op I februari uitgebracht 
werd, is ook het resultaat 
van een ontwerpwed
strijd. Ditmaal waren stu
denten uit Zwitserland en 
Duitsland de deelnemers. 
Het motief van de kaart is 
ontworpen door de Duit
se Carolin Frick, terwijl 
haar landgenote Sascha 
Gessert voor het zegel
beeld tekende. De kaart 
met port-betaaldaandui-
ding kost 1.50 f en is zo
wel postfris als met eer-
stedagstempel verkrijg
baar. 

Op 6 maart verschenen 
twee nieuw kaarten in de 
serie 'Toerisme in Zwit
serland'. Ditmaal zijn ze 
gewijd aan het Meer van 
Thun en het Meer van Zü
rich. Een set van twee 
port-betaaldkaarten kost 
3 f (met of zonder eer-
stedagstempel). 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept Icandidaten op 
mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2002 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de nirt-Jilatelistische pers komen uitsluitend bijdragen in de 

Nederlandse taal in aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam maken op 

filatehstische artikelen die in het jaar 2002 in de niet-
filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen voor 

bekroning in aanmerking komen. 
Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de jury van de 

L.H. Tholentrofee: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31,2596 VK Den Haag. 
Voordrachten van kandidaten moeten vergezeld gaan van 

(een kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 
voordragen. De voordracht moet uiterlijk 15 april 2003 door de 

secretaris van de jury zijn ontvangen. 

FUatelie 
blad voorpostz^elvenamelaars 



'FILATELIE IS MEER DAN HET VERGAREN 
VAN GEKLEURDE PAPIERTJES' 

Gesprek met Does Steiner-Sporkj ex-zakenvrouw er) filatelist 

Den Haag is in nevelen gehuld. 
In een appartement aan de 
rand van de stad, dat onder nor
male weersomstandigheden 
een schitterend uitzicht biedt, 
spreken we met een vrouw, die 
het tot de eredivisie van de fila
telie heeft gebracht. Ze heeft 
een druk zakenleven weten te 
combineren met een impone
rende 'carrière' in de wereld van 
de postzegels. Naast het uitge
breid bestuderen van de eerste 
portzegels van Nederland en 
het publiceren daarover vervul
de ze vele bestuursfuncties bij 
diverse verenigingen en bij de 
Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen. Does Steiner 
werd ruim tachtig jaar geleden 
m Rotterdam geboren en het 
kost haar wat moeite om zich 
de eerste schreden in de filatelie 
weer voor de geest te halen. Be
grijpelijk als we bedenken dat 
die al jaren voor de oorlog zijn 
gezet... 

KINDERZEGELS 
'Wij woonden op het Noorder
eiland, daar was een postkan
toor aan de Prins Hendrikkade. 
Aan het einde van mijn middel
bare schooltijd, die ik op de 
MMS doorbracht, kocht ik er 
mijn eerste postzegels. De kin
derzegels uit 1936, met dat ba
zuinengeltje, waren toen aan 
het loket te verkrijgen. Ik moest 
mijn nichtje feliciteren en vroeg 
met een PS of ze de postzegel 
wilde bewaren. Tja, dat was nog 
in de tijd dat de mensen zuinig 
moesten zijn. In 1940 raakte ik 
alles kwijt. Op het Noorder
eiland gingen bij de Duitse inval 
vele huizenblokken in rook op. 
De vader van een schoolvriend
in, een ervaren filatelist, had 
met me te doen en gaf me een 

2 Avro-album en een aantal van 
° zijn doubletten. Mede dankzij 
^ deze vliegende herstart kreeg ik 
= de motivatie om met de filatelie 
«t door te gaan. Tijdens de oor-
^ logsjaren kocht ik vaak het een 
^ en ander bij een buurman, die 
^ zijn baan was kwijtgeraakt en 
i wat bijverdiende met het plak-

— ^ ^ ken van rondzendboekjes. Er 

Mfl werd druk verzameld in de oor-
• log, de mensen hadden erde 

tijd voor.' 

VERDIEPING 
'De man die mij het Avro-album 

TEKST EN F O T O ' S : PAUL V A N BEEK, W A D D I N X V E E N 

De verzameling begon met een 'bazuinengeltje' uit 1936, 

maar een paar jaar later was Does Steiner alles weer 

kwijt, toen de collectie in vlammen opging. Een AVRO-

album zorgde voor een nieuwe start, maar een inbraak 

gooide roet in het eten. Gelukkig was het de derde keer 

wèl raak en kon de basis worden gelegd voor een 

verzamelgebied dat uit slechts twee zegels bestaat. 

Does Sterner 'Contacten met medeverzamelaars stimuleerden me in diepte te verzamelen ' 

M E N 
«> «. *> 

E N F I L A T E L I E 

AFLEVERING 1 m 
gaf heeft mij in de jaren vijftig 
ook geïntroduceerd bij de Phila
telistenclub Rotterdam, een 
klein gezelschap van serieuze fi
latelisten. Ik werd het tweede 
vrouwelijke lid. Vanaf dat mo
ment had ik waardevolle con

tacten met medeverzamelaars 
en die hebben mij gestimuleerd 
om in de diepte te gaan verza
melen. Door je te beperken tot 
een scherp afgebakend gebied 
ga je het materiaal vanzelf beter 
bestuderen en dat geeft extra 
voldoening bij het opbouwen 
van een collectie. Als je con
stant kritisch blijft en beschikt 
over de nodige tijd en volhar
ding, dan kan het beoefenen 
van de filatelie een waardevolle 
vorm van zelfontplooiing zijn.' 
Ze besloot zich te verdiepen in 
de eerste emissie van Neder
land en legde zich voornamelijk 
toe op dekleurverschillen en 

plaatreconstructies. Nettoen ze 
zich een beetje in de materie 
thuis begon te voelen werd haar 
collectie bij een inbraak gesto
len. Voor de tweede keer stond 
ze met lege handen en werd 
haar doorzettingsvermogen op 
de proef gesteld: 'Een jaar lang 
was ik filatelistisch van slag en 
heb ik getwijfeld of ik weer op
nieuw zou beginnen. Ik verza
melde ook zilveren gebruiks
voorwerpen en overwoog om 
mii helemaal op die collectie te 
richten, totdat ik op een veiling 
een kleine verzameling Port 
1870 met diverse plaatfoutjes 
tegenkwam. Ik dacht, dat is 
toch ook een eerste emissie! 
Mijn bod hield en zo kwam ik 
aan een nieuw verzamelgebied. 
Slechts twee zegels, een uiter
mate geschikte emissie om de 
diepte in te gaan.' 

STUDEREN 
Ze dook er helemaal in: 'In het 
tweede deel van het Handboek 
Nederlands-Indië uit 1924 wer
den deze portzegels - ja, ook de 
Nederlandse - uitgebreid be
schreven. Ik ontdekte wat te
genstrijdigheden en ging op 
speurtocht. Ik klopte aan bij het 
Postmuseum en werd ontvan
gen door de toenmalige conser
vator Kamphuis. Hij wist dat er 
mogelijk iets niet klopte, maar 
zei geen tijd voor onderzoek be
schikbaar te hebben. Ik was van 
harte welkom als ik het zelf wil
de uitzoeken. Die uitnodiging 
heb ik met beide handen aange
grepen. Ik kreeg eveneens toe
gang tot het museum van joh. 
Enschedé en de archieven van 
de post, zowel in Den Haag als 
Groningen. Het was een ener
verende periode, die me een 
schat aan informatie opleverde. 
In de periode 1978 tot 1980 heb 
ik met een reeks artikelen in het 
maandblad Filatelie-toen nog 
het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie - verslag gedaan 
van mijn bevindingen, en ook m 
diverse standaardwerken kon er 
gebruik worden gemaakt van de 
uitkomsten van mijn studie.' 
Voor haar publicaties over de 
Portzegels van 1870 ontving ze 
in 1984 de Costerusmedaille. 

TENTOONSTELLEN 
'Regelmatig heb ik meegedaan 
aan tentoonstellingen. Daar zit 



veel werk aan vast en je krijgt te 
maken met zeer strikte regels. 
Het was een grote teleurstelling 
dat ik de porten niet op een on
dergrond naar eigen keuze 
mocht presenteren. De zegels 
kwamen prachtig tot hun recht 
op het lichtblauw papier, dat ik 
had gebruikt. Maar nee, groot 
boegeroep van de jury. Nu vind 
ik, en dat is typisch vrouwelijk, 
de esthetische uitstraling van 
een collectie zeer belangrijk. De 
tentoonstellingsreglementen 
boden me helaas niet die ruim
te en ik moest noodgedwongen 
overstag.' De collectie werd bij 
volgende gelegenheden met 
meer succes op neutraal papier 
getoond. 

BESTUURSFUNCTIES 
In de loop der decennia vervul
de zij vele bestuursfuncties in 
de wereld van de filatelie en 
offerde daaraan veel vrije tijd 
op: 'Ik was secretaris en later 
penningmeester bij de Club in 
Rotterdam. Ook bij de Neder
landse Vereniging van Post
stukken- en Poststempel verza
melaars was ik een aantal jaren 
secretaris en vanaf 1983 trad ik 
aan als bestuurslid bij de Bond. 
Vanaf 1985 heb ik mij ook met 
het maandblad Filatelie bezig
gehouden.' Daarnaast heeft zij 
veel werk verzet voor het 
Bondsdocumentatiecentrum en 
het Bondsinformatiebureau, 
waar klachten werden behan
deld en wanbetalers werden ge
administreerd. Na het invoeren 
van de wet op de pmacy werden 
de werkzaamheden van het 
Bondsinformatiebureau be
moeilijkt. Misschien kwam dat 
wel goed uit. Haar man George, 
die altijd volledig achter het ver
zamelen en de overige activitei
ten stond, vond het een beetje 
te veel van het goede worden en 
gaf een signaal: 'je bent haast 
nooit meer thuis, kan het niet 
wat minder?' Ze vond dat hij ei
genlijk wel gelijk had en vanaf 
dat moment begon zij met het 
terugbrengen van haar uithuizi-
ge bezigheden. 

'Ik vtr)d - en dat is typisch vrouweijk - de esthetische uitstraling van een tentoonstellingsverzameling bijzonder belangrijk ' 

EIGEN ZAAK 
De waslijst van activiteiten en 
functies is des te opmerkelijker 
als bedacht wordt dat zij gedu
rende tientallen jaren samen 
met haar man een drukke im
portgroothandel in technische 
rubberen artikelen bestierde. 
Na de oorlog hadden zij een 
sluimerend bedrijf nieuw leven 
ingeblazen en met hard werken 
weer van de grond gekregen. 
Steeds meer artikelen werden 
aan het assortiment toege
voegd. Does Steiner: 'Onze 
grootste rubberfabrikant wilde 
tennisschoenen naar Neder
land gaan exporteren en zei: 
"Als je dit jaar duizend paar ver
koopt krijg je de vertegenwoor
diging." En dat lukte. Het werd 
zelfs een topper! Het succes 
opende nieuwe deuren: naast 
de techniek verzeilden we in de 
sport. Andere canvas sport- en 
wandelschoenen volgden, ver
volgens luchtbedden en zelfs 
kampeerartikelen. Een hoofd-

Niet bij postzegels alleen de 'andere verzameling' 

Stuk apart vormden de opblaas
bare boten. Ik behandelde on
der andere de klachten en over 
die boten kwamen er nogal wat. 
Ze waren meteen na aanKoop al 
lek, zeiden de klanten. De fabri
kant bestreed dat in alle toon
aarden, het was uitgesloten. 
Totdat de proef op de som werd 
genomen, een nieuwe boot 
werd opgeblazen en er een paar 
emmers water in werden ge
gooid. Het begon aan alle kan
ten te borrelen. Hij was einde
lijk overtuigd. Gelukkig bleef dit 
een incident, de meeste artike
len voldeden uitstekend en de 
zaken bleven zich uitbreiden. 
Ondanks dat we hard werkten 
hebben we een prachtige tijd 
gehad.' 

HET HÉBBEN VAN DE ZAAK 
'De laatste jaren staat de be
langstelling voor mijn collectie 
op een wat lager pitje. Ik volg 
het aanbod op de veilingen nog 
wel, maar het valt niet mee om 

er nog iets bij te vin
den. Bovendien 
word ik een dagje 
ouder. Wat ik wél 
graag nog eens zou 
willen bestuderen is 
een veldeel van vier 
rijen van tien stuks 
van de tien cent, 
waar ik het bestaan 
van weet. Ruim twin
tig jaar geleden heb 
ik hier eens een ver
zoek toe ingediend, 
maar het werd ge
weigerd. Het stuk 
bevindt zich in parti
culiere handen en 
men wilde niet mee
werken. Ik vind dat 
vreselijk jammer, 
want het zou heel 
goed kunnen, dat 

dit veldeel de sleutel vormt voor 
het onvoltooide stuk van de 
plaatreconstructie. Twee velde-
ien van honderd, die elkaar ge
deeltelijk overlappen heb ik ge
lukkig uitgebreid kunnen bestu
deren. Vijftig posities staan er 
nu nog open, mede doordat er 
van de tien cent zo weinig strip
pen en blokken bekend zijn. 
Stel je voor dat het onbekeken 
veldeel van veertig geheel of ge
deeltelijk uit dat stuk is? Ik heb 
me er in de loop der jaren bij 
neergelegd. Als ik wil puzzelen 
dan beperk ik me tegenwoordig 
tot het zaterdagse cryptogram 
in de NRC, die trouwens pittig 
genoeg zijn!' 

TOEKOMST 
'De postzegel en de belangstel
ling hiervoor zal altijd blijven 
bestaan. Niet alleen omdat het 
een bron van inkomsten voor 
de postorganisaties is, maar 
ook omdat mensen nu eenmaal 
graag verzamelen. Zoals eerder 
gezegd beschouw ik mijn eigen 
collectie min of meer als afge
rond en in 2001 heb ik mijn 
laatste bestuursfunctie neerge
legd. Ik vind als je in een be
stuur van een vereniging zit dat 
je dan ook min of meer ver
plicht bent de bijeenkomsten te 
bezoeken. Nu zijn die vaak 
's avonds en dat geeft wat be
zwaren.' 
'Ik kijk met veel plezier terug en 
ik ben blij dat ik mijn ervaringen 
heb vastgelegd. Mensen die be
langstelling hebben voor de 
portzegels van 1870 kunnen 
deze informatie gebruiken bij 
het opzetten van een interes
sante collectie en als vertrek
punt om zelf nieuwe ontdekkin
gen te doen. Ik hoop dat ze 
daarbij net zoveel plezier bele
ven als ik altijd heb gehad.' 



TEVREDENHEID, MAAR GEEN 
GEJUICH IN DE PANDAHALLEN 

Terugblik op de vijftiende Filateliebeurs 'm Loosdrecht 

De Stichting Filateliebeurs, die 
zich onder leiding van Hans 
Petersen met de organisatie 
van deze jaarlijkse happening 
bezighoudt, had de begroting 
voor de vijftiende editie van de 
beurs - ruim vijfendertigdui
zend euro - zonder problemen 
sluitend gekregen. En dat is een 

knappe prestatie, omdat de toe
gang tot deze beurs in de Pan
dahallen nog steeds gratis is, 
evenals het parkeren en de pen
delbus van en naar het station. 
Zelfs voor de 'gardarobbe' (zo 
stond het op de bordjes), die 
wel op eigen risico was, hoefde 
men niette betalen. 
Hoewel de bezoekersaantallen 
met de natte vinger worden ge
schat toonde de organisatie 
zich tevreden en hield men het 
op de gebruikelijke 6 ä 7000 fi
latelisten. Honderdvijfentwintig 
standhouders, waaronder zo'n 
honderd handelaren en enkele 
tientallen gespecialiseerde ver
enigingen, stonden ook dit jaar 
weer borg voor een groot en ge
varieerd aanbod van postze
gels, poststukken en fllatelisti-
sche informatie. 
Het was niet in Pamplona en 
het waren geen stieren, toch 
drong die vergelijking zich een 
beetje op toen vrijdagmiddag 

TEKST 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 

Ook dit jaar stond het laatste weekeinde van januari in 

liet teken von De Filateliebeurs, een jaarlijks evenement 

voor gespecialiseerde verzamelaars. Met het bereiken van 

dit derde lustrum is er langzamerhand sprake van een 

echte traditie. 

De familie Cruter heeft het erg naar de zin en rust even uit. De jeugd lijkt zich op steeds jonge
re leeftijd te specialiseren Michael fg, links op de foto) verzamelt hologramzegels en Jamara 
(7, rechts) heeft vooral belangstelling voor zegels met afbeeldingen van vogels. 

Drukte hij de stands van de gespecialiseerde verenigingen. 

24 januari, precies om een uur, 
de deuren van de beurshal voor 
het publiek werden geopend. 
Met honderden tegelijk schoten 
de meest fanatieke filatelisten 
de paden in om als eerste bij de 
standhouders te zijn. Vooral op 
het gebied van poststukken is 
het nieuwe aanbod vaak be
perkt en kun je er maar beter als 
de kippen bij zijn als je de col
lectie met interessante aanwin
sten wilt uitbreiden. Na deze 

hectische start keer
de de rust langzaam 
terug. De beurs zou 
immers drie dagen 
duren. Voorde iets 
minder bevlogen ver
zamelaars een zee 
van tijd om al het 
aangeboden moois 
op het gemakte be
kijken. 
In de loop van zon
dag kon na een aan
tal korte gesprekken 
met bezoekers en 
standhouders de ba
lans worden opge
maakt. De bezoekers 
toonden zich in het 
algemeen tevreden 

over het gebodene. Sommigen 
merkten op dat ze de Panda
hallen moeilijk hadden kunnen 
vinden. De verlichting zou op 
sommige plaatsen wat beter 
kunnen en de stands zouden 
gemakkelijker te vinden zijn als 
ze genummerd waren. Op de 
kwaliteit van de catering, die 
overigens niet onder de verant
woordelijkheid van de organisa
tie viel, werden de nodige aan
merkingen gemaakt. Kleine dis
sonanten in een positief geheel. 
Bovendien mag men een gege
ven paard eigenlijk niet in de 
bek kijken. 
De stands van de gespeciali
seerde verenigingen mochten 
zich in een goede belangstelling 
verheugen en er werden de no
dige nieuwe leden genoteerd. 
De grootste groep 'sponsors' 
van de beurs, de handelaren, 
hadden zoals gebruikelijk hun 
persoonlijke mening over wat er 
zoal leefde onder het publiek. 
Poststukkenspecialist Peter Ro-
zema, die alle vijftien edities als 
standhouder meemaakte en op 
grond hiervan zeker recht van 
spreken heeft, meldde: 'Ik heb 
de indruk, dat er toch iets min

der bezoekers zijn dan vorig 
jaar en dat het publiek minder 
gretig is, de hand wordt een 
beetje op de knip gehouden. 
Het gewone spul loopt minder 
hard.' Collega's Martijn Bulter-
man en Frans van den Heuvel 
mengden zich desgevraagd in 
het gesprek. Van den Heuvel 
had juist wat meer aarzeling be
merkt bij de kopers van het 
duurdere materiaal. Bulterman 
had zijn beoogde omzet wel ge
haald, maar minder nieuwe ge
zichten gezien. Zo'n beurs-
weekend blijft natuurlijk een 
momentopname en de ver
koopresultaten zijn mede af
hankelijk van de hoeveelheid 
nieuw materiaal binnen de 
voorraad. Toch waren de han
delaren het er in het algemeen 
over eens, dat het iets minder 
goed was gegaan dan het jaar 
daarvoor. Over de oorzaak hier
van bestond minder eensge
zindheid: De wat teruglopende 
economie, de oorlogsdreiging 
in Irak en het enorme succes 
van de Amphilex, waar verzame
laars heel veel geld hebben uit
gegeven, werden als 'boosdoe
ners' genoemd. De wachtlijst 
van aspirant-standhouders zal 
er echter niet korter op worden, 
want het heeft er alle schijn van 
dat iedereen volgend jaar, tij
dens de zestiende editie, ge
woon weer van de partij zal zijn. 
Hans Petersen sprak de wens 
uit dat alle verenigingen nog 
eens extra hun best doen om 
het evenement onder de aan
dacht van hun leden te bren
gen. 

De Filateliebeurs van Nieuw-
Loosdrecht is een niet meer 
weg te denken evenement, waar 
vele filatelisten jaarlijks weer 
naar uitzien. Wellicht zijn de be
stuursleden van de organise
rende stichting ondanKS hun 
drukke werkzaamheden in staat 
om nog enkele omlijstende at
tracties te bedenken of aan te 
trekken. Het reproduceren van 
een succesnummer is een 
prachtige prestatie, maar het 
moet een uitdaging blijven om 
het publiek van tijcTtot tijd met 
iets nieuws te verrassen. Mocht 
dit lukken, dan zal deze beurs 
tot in lengte van jaren zijn aan-
trekkingsKracht behouden en 
moeiteloos lustrum na lustrum 
kunnen vieren. 



Gratis wereldcatalogus in iiieur 
freestampcatalogue. com 
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Een project van PostBee ld .com Haarlem 

-Gratis toegankelijk op internet 
- Wordt wekelijks bijgewerkt met de 

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

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

verschillende motieven 
-Ook inkoop. 

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 (Verenigd), Engeland en Kanaaleilanden, Faroer, Frankrijk, 
Groenland, Israel, 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. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistische benodigdheden. 

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

^»ma-^ 

SUPPLEMENTEN 2002 
de onderstaande DAVO supplementen 2002 zijn vanaf vrijdag 28 maart a.s. 
bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Aland, Alderney, België, l ^ 
Denemarken, Duitsland, Falkland Islands, \ 
Faroër, Finland, Frankrijk, Groenland, \ 
Groot Brittannië, Guernsey, Jersey, Isle of Man, \ 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, \ 
Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland 
De supplementen van Nederland en OGD zijn reeds leverbaar, 
voor alle overige landen zullen de supplementen vrijdag 25 april a.s. verschijnen. 

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-mail. info@davo nl 
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POSTSTUKKEN MET DE TEKST 
'HERSTELPOST' 

Het herstellen i^an fouten door TPCPost in beeld gebracht 

In september 2002 is TPCPost 
begonnen een gedeelte van de 
zogenoemde herstelpost^ auto
matisch te verwerken Dat er 
'hersteld' moet worden bete
kent dat er iets is foutgegaan 
Nu maken we allemaal tijdens 
ons hele leven vele fouten, 
waarvan slechts een deel kan 
worden hersteld TPCPost ver
keert m de gelukkige omstan
digheid dat bijna alle fouten 
kunnen worden hersteld 

FOUTLOPERS 
'Foutlopers' zijn brieven die in 
het handbedrijf of door de ma

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

Zo nu en dan vragen ze de aandacht van de in moderne 

filatelie (of in geautomatiseerde postverwerking) 

geïnteresseerde verzamelaar: poststukken die zijn 

voorzien van de aanduiding 'Herstelpost'. Frans Hermse 

legt uit wat er met deze stukken aan de hand was en hoe 

fouten in het postsorteerproces worden hersteld. 

chine fout worden gesorteerd Soms is een verkeerde postco
In het laatste geval1;an het de de oorzaak van de fout 
adres fout zijn gelezen door de Deze fouten kunnen sinds kort 
automatische adresherkenner voor een deel automatisch wor

den hersteld, namelijk bij brie
ven voor de Sorteermachmes 
Klem (SMK)^ De SMK kunnen 
30 000 poststukken per uur 
verwerken, dus als er bij 0,1% 
van de stukken iets fout gaat, 
blijven er per machine dertig 
poststukken per uur over die 
opnieuw moeten worden gesor
teerd Tot medio september 
werd dit met de hand gedaan, 
maar sindsdien kan men op de 
SMK een speciaal programma 
voor herstelpost draaien 
Het poststuk in afbeelding i is 
waarschijnlijk oorspronkelijk in 
het handbedrijf verwerkt zonder 
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dat de zegels waren gestempeld 
en IS daarna in het Sorteercen
trum Rotterdam automatisch 
hersteld, waarna de zegels met 
meer zijn gestempeld. 
BIJ de briefin ajheeldingi heeft 
de printer in eerste instantie 
geen Sorteerindex (SIX) afge
drukt, waarna het poststuk via 
de herstelpost alsnog kon wor
den gesorteerd. 
In het Sorteercentrum Den 
Haag werd een brief met een 
foutieve postcode automatisch 
hersteld (o/beeW/'/ig3). Waar
schijnlijk was de fout het gevolg 
van de gemeentelijke herinde
ling rond Den Haag. 
De meeste 'foutlopers' worden 
vastgesteld in de bestelkanto
ren in het land. Het komt her
haaldelijk voor dat een besteller 
tijdens het zogenoemde straten 
en zetten (de voorbereiding van 
het bestellen) een brief aantreft 
die met voor zijn bestelkantoor 
is bestemd. Dit soort brieven 
werd vroeger verzameld en ge
splitst in het legendarische Reu
verkastje (genoemd naar Frank 
de Reuver uit Duiven) en naar 
het SC teruggezonden. 
Tegenwoordig worden deze 

stukken voorzien van een spe
ciale sticker met een bijzondere 
Klantindex (KIX) en terugge
stuurd naar het Sorteercen
trum. Deze KIX begint altijd 
met de letters XD, waardoor de 
sorteermachine 'ziet' dat de 
postcode op de sticker (en met 
die op de brief) van belang is 
[afbeelding 4). 
De bakken waarin de herstel
post wordt vervoerd zijn voor
zien van labels met de teksten 
'Herstelpost KLEIN', 'Herstel
post GROOT' en 'Herstelpost 
bundels en buspakjes' {ajbeel
dings). De laatste twee kunnen 
overigens nog niet automatisch 
worden verwerkt. 

DOORZENDINGEN 
Een andere vorm van herstel
post ontstaat door een vaste 
adreswijziging voor een, twee of 
drie maanden of een tijdelijke 
adreswijziging. Deze wordt met 
behulp van een attentiekaart op 
de bestellerskast aangegeven. 
Bij verhuizingen, overlijden of 
schuldsanering (in het laatste 
geval wordt de post doorgezon
den naar de curator) wordt een 
bijzondere sticker gebruikt. De 

KIX op deze sticker begint met 
de letters XB, waardoor de ma
chine erop wordt geattendeerd 
dat de postcode op de sticker 
van toepassing is (afbeelding 6). 

RETOUREN 
Sommige grote klanten hebben 
TPCPost opdracht gegeven on
de rgefran keerde stukken terug 
te zenden aan de afzender. 
Deze worden (door TPCPost) 
voorzien van een stempel met 
de tekst GEADRESSEERDE 
WEIGERT PORTSTUKKEN, en 
van een retoursticker (zie af
beelding 4) waarop de postcode 
van de afzender is ingevuld [af
beelding j). Op de brief worden 
een nieuwe SIX, een nieuwe 
Procesinformatiecode (PRIC) 
en de tekst HERSTELPOST af

gedrukt Een brief meteen on
volledig adres werd eveneens 
van een sticker voorzien [afbeel

ding 8) . Deze brief werd waar
schijnlijk met de hand 'her
steld'. 

TOT SLOT 
Er blijft nog altijd de mogelijk
heid dat een poststuk met een 
verkeerde postcode alsnog 

wordt bezorgd zonder dat er 
van echte herstelpost sprake is. 
I n de tekst op de sticker wordt 
verzocht aan de afzender het 
juiste adres mee te delen [af
beelding 9) . De op de sticker 
geschreven postcode is in dit 
geval overigens onjuist; die 
moet zijn 6737 GV. 
Dan blijven er jaarlijks nog dui
zenden stukken over die niet 
kunnen worden besteld. Die 
gaan naar de Afdeling Onbe
stelbare Stukken in Den Haag. 
Medewerkers van deze afdeling 
mogen de brieven openen om 
gegevens te zoeken die alsnog 
tot bestelling of retournering 
kunnen leiden. 
Een laatste opmerking: er zijn 
inmiddels ook stukken aange
troffen met de aanduiding 
FOUTIEVE POSTCO; hierop 
kom ik later nog terug. 

Verwijzingen: 
': Postveruoerkrant, september 
2002, nummer g. 
': Zie voor een nadere verklaring 
van begrippen en afkortingen 
Philatelic nummer 8/91999, pagi
na's 562566 en Filatelie 200003, 
pagina's 198199. 

w 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2003 (ver
schijnt 8 mei) moeten uiter
lijk op I april 2003 in het be
zit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

Nog tot en met 31 maart: 
Enkhuizen. Propagandaten-
toonstelling ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van 
de P.V. Philatelica Enkhui-
zen-West Friesland Oost. 
Stadhuis Enkhuizen, Blauwe 
zaal, Breedstraat53. Ca. 35 
kaders. Openingstijden: 
maandag tot en met donder
dag van 8.30 tot 16.30 uur 
(vrijdag van 8.30 tot 13 uur). 
Speciale envelop met bijzon
der stempel. Inlichtingen: 
S.M. Duys, Havenweg 27, 
1601 GA Enkhuizen, telefoon 
0228-322372, e-mail 
s.dui)S@tiscali.nl. 
• 15 en 16 maart: 
Drunen. Propagandaten-
toonstelling ter gelegenheid 
van het25-jarig bestaan van 
P.V. Philatron. Restaurant 
Remise, Grotestraat 267. Ca. 
100 kaders. Openingstijden: 
op zaterdag 15/3 van 11 tot 18 
uur en op zondag i6;3 van 11 
tot 17 uur. Inlichtingen: J. in 
't Veld, Evertsenstraat 14, 
5151 MA Drunen, telefoon 
0416-374467. 
• 21, 22 en 23 maart: 
Keulen (Duitsland). Philatelie 
metT'card & MunzExpo. Post
zegel- en muntenbeurs. 
Koelnmesse, hallen 6, 7 en 8. 
Info: www.koeinmesse.de. 
• II e n i 2 april: 
Hazerswoude-Dorp. Boskojïla 
6, propagandatentoonstel-
ling met juryadvies ter gele
genheid van het 70-jarig be
staan van de afdeling Bos
koop van de NVPV. Plantari-
umgebouw ITC, Italiélaan 4 
(nabij de watertoren van Bo
skoop). Alle klassen; handel 
aanwezig. Openingstijden: 
op vrijdag 11/4 van 10 tot 22 
uur en op zaterdag 12/4 van 9 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
P.C.C, de Koning, Mozart-
laan 55, 2742 BP Waddinx-
veen, telefoon 0182-615136. 
• 18 en 19 april: 
Gouda. Tiende Bnevenbeurs, in

ternationale poststukken-
beurs met de nadruk op post-
geschiedenis, poststukken, 
postwaardestukken en litera
tuur. Thema: 'Tweede We
reldoorlog'. Sporthal De 
Mammoet, hoek Burg. Van 
Reenensingel/ Groen van 
Prinsterersingel. Opening
stijden: op vrijdag 18/4 van 11 
tot 17 uur en op zaterdag 19 
april van 10 tot 17 uur. Inlich
tingen: De Brievenbeurs, 
Postbus 6044, 2702 AA Zoe-
termeer, fax 079-3311218 of 
via www.fi\ateUe.org. 
• 25,26 en 27 april: 
Oosterhout. Ophilex 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-
wijkNapoleonlaan 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 
26/4van 10 tot 18 uuren 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. 
•26 en 27 april: 
Wetteren (België). Achttiende 
Weekend van de Thematische Fi
latelie. Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128. Voorver
koop en afstempehng 'Luikse 
Florahën'-zegel (26/4), ten
toonstelling 'Bloemen', vei
ling, handel aanwezig. Ope
ningstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: Koenraad Bracke, Baer-
donckstraat83, 9230 Wette
ren (België), l<obra2 2@pando-
ra.be. 
•7, S e n g juni: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo, nationale themati
sche tentoonstelling georga
niseerd door de Association 
Luxembourcjeoise de ia Philatelie 
The'matique. Kurpark. Thema: 
'Vrachtwagens'. Inlichtin
gen: Roger Thill, 8a rue du 
Baerendall L-8212 Mamer. 
• 6 en 7 september: 
Kalmthout (België). Tiucede 
Brieuenbeurs, internationale 
poststukkenbeurs met de na
druk op postgeschiedenis, 
poststukken, postwaarde
stukken en literatuur. Eras
mus Atheneum, Ganzendries 
14. Openingstijden: op zater
dag 6/9 van II tot 17 uur en op 
zondag 7/9 van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: De Brieven
beurs, Postbus 21, 2920 
Kalmthout (België), fax 079-
33i i2i8ofvia 
www.fi\ateUe.org. 
• 17, iS en 19 oktober: 
Apeldoorn. Postex 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 Amsterdam, 
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, Servaashof39, 
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, lok-
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: W.A. van Delft, lan 
de Wittstraat 32, 9062 EX 
Oenkerk. 
• 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@)chello,nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Delfzijl. Het Aquariom, Zee-
badweg 3,10-16. Telefoon 
0596-622496. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,10-16. 
Telefoon 071-4030659. 
Mijdrecht. Dr. I. v.d. Haar-
laan 6,10-14. Telefoon 0297-
289322. 
Utrecht. Internationale Verza-
mclmarkt. Grote Veemarkthal 

(bij de A27), 9.30-17. Tele
foon 0317-614760. 
• 16 maart: 
Kaalheide-Kerkrade. De Ir-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Utrecht. Internationale Verza-
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. NFV Skandmauie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 020-
6329018. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,10-16.30. 
Telefoon 078-6209088 (na 19 
uur). 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,10-16. Telefoon 
0313-650802. 
Geldermalsen. Het Baltische 
Gebied. De Gentel, Genteldijk 
34,10-17. Telefoon 0525-
653124. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut Sint-Iansberg, 
Weertersteenweg, 13-16. Te
lefoon 089-564746. 
Wierden. Het Anker, Wilhel
minastraat 28, tijden onbe
kend. 
• 23 maart: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,10-16. 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, Burge
meester Bickerstraat 46a, 
10-16. Telefoon 036-5290962. 
Echt. St. loris, 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 Bruïne-
weg 272, aanvang 20 uur. 
Telefoon 024-3974654. 
• 29 maart: 
Deventer. Zalencentrum, 
). van Vlotenlaan 85,10-16. 
Telefoon 0570-652596. 
Gouda. Het Anker, Emma-
straat49,10-16. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 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. 
Telefoon 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. lubal, 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. 
• 2 april: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarstraat, 13.30-17. Tele
foon 071-3614198. 
• 5 april: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vingastate 7,10-16.30. Tele
foon 058-2662932. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Spijkenisse. De Zuidwester, 
P.I. Bliekstraat i, 10-16. Tele
foon 0181-643045. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 10-15. Tele
foon 023-5643024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a (ingang 
Croesestraat), 10-15. Tele
foon 030-2886832. 
• 6 april: 
Aarschot (België). Stadsfeest
zaal, Demervallei, 9-17. In
formatie: I. ladot. Spoorweg
straat 17, B-3200 Aarschot 
(België). 
Enschede: SPV, Heuwkamp-
straat 14,10-16. Telefoon 
0543-531372-
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
642636. 
• 12 april: 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. 
Ewijk. Heumeshof, Klaphek
straat 4, 10-16. Telefoon 
0487-521697. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
6567680. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
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Telefoon 0306916858. 
• 13 april: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
JanTooropstraatgg, 1016. 
Telefoon 0306063944. 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1015. 
Telefoon 0492525140. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 19 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297343885. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Neede. De 01de Mölle, 1016. 
Telefoon 0545272543. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat i, 1016. Telefoon 
0184421023. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29, 1016. Telefoon 
0402534633. 
• 20 april: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 21 april: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplem 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
• 26 april: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547272249
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Rotterdam. Sociëteit West
plein, Westplein 9, vanaf 
9.30. Telefoon 0104654941. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal 
(bij de A27), 9.3017. Tele
foon 0317614760. 
Veenendaal. De Lampegiet, 
Kerkewijk 10,1016. Telefoon 
0318517569. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 27 april: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
Echt. Willybar, Houtstraat 7, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal 
(bij de A27), 9.3017. Tele

foon 0317614760. 
• 28 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 

POSTZEGEl
VEILINGEN 

•23 maart 2002: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165 527194, e
mail sp27mb®)filatelist.com. 
•23 maart 2002: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 0165 
527194, email bi32mb(a)jïlate
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 rK2mb(a)jïlatelist,com. 

{ NIEUWE EMiSSliS 
I NEDERLAND 

8 april: 
Zomcrpostzcgels 2003 (thema: 
'Bloeiend verleden'); zes ver
schillende gegomde postze
gels van €0.3910.19 in een 

j velletje van tien. 
i 6 mei: 

Winnend ontwerp postzege
lontwerpwedstrijd Amphilcx 
2002 (thema: 'Het Neder
landse wad'); viermaal €0.39 
(vier verschillende postze
gels, gegomd). 
Idem, prioritypostzegel; vier
maal €0.59 (vier verschillen
de postzegels, gegomd). 
3 juni: 
250jaarDouu)e Egberts; twee 
verschillende postzegels van 
€0.39 in een velletje van tien 
(gegomd). 
24 juni: 
Winnend ontwerp postzege
lontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 (thema: 'Landlucht
water'); postzegelvelletje van 
tienmaal €0.39 (zelfklevend, 
twee verschillende zegels). 
Tweede halfjaar 2003: 
Verrassingspostzegels, Kin
derpostzegels en Kortingze
gels. 

NIEUWE EMISSIES 
ARUBA 

31 januari: 
Arubaanse lemen huizen. Waar
den: 40, 60 en 75 cent. 
31 maart: 
Vijftig jaar 'De Tropialen'. Waar
den: 30, 50 en 100 cent. 
30 mei: 
Orchideeën. Waarden: 75 en 
500 cent. 
31 ju l i : 
Vlinders. Waarden: 40, 75, 85 
en 175 cent. 
30 september: 
Bedreigde o/beschermde dieren. 

Waarden: 25, 60, 75 en 150 
cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels (Kind en Sport). 
Waarden: 4o^20, 60430 en 
100150 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 ""f; Wa
terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""f; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen € 6., 6^+ 14,50,412ja
rigen € 3., Rabo/NSkaart
houders 50% korting; kinde
ren t/m 3 jaar, MJK/CJP gra
tis. Groepen groter dan 10 
personen € 5. p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet 
mogelijk om gebruik te ma
ken van de studiezaal 
post/postwaarden van het 
Museum voor Communicatie. 
Zodra hier verandering in 
komt zullen wij dit in 'Filate
lie' meedelen. Wel kuntu 
nog gebruik maken van de bi
bliotheek van het museum: 
op afspraak met mevrouw 
Spiekman, telefoon 070
3307500. 

BONDS
BIBLiOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (uju;u).nbji),nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulpvan een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheekcjDnbjü.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTbLLlNG: KtES VERHULST 
POSTBUS 8 4 1 4 4 , 2 5 0 8 AC DEN HAAG 
EMAIL:KEES.VERHULSr@WANADOO.NL 

Stempels op internet 
Helaas is het niet altijd 
mogelijk om u op tijd de 
afbeeldingen te laten 
zien van de stempels die 
TPGPost binnenkort zal 
gebruiken. De informatie 
komt helaas vaak laat be

schikbaar. Om u toch van 
dienst te kunnen zijn 
hebben we op de website 
van Filatelie een rubriek 
gemaakt over de Neder

landse stempels. U kunt 
de website vinden www. 
pliilatelie.demon.nl/ 
Stempels/stempels.html. Dit 
is de rechtstreekse link. 
U kunt ook naar de 

hoofdpagina van de site 
gaan (u)U)U)._filatelie.u)s) en 
dan onder het kopje 'Ne

derlandse emissies en 
stempels ' op de onderste 
link ('Nederlandse stem

pels in 2003') klikken. 
De stempelrubriek op de 
Filateliesite wordt zo up

todate mogelijk gehou

den; u zult er de meest 
actuele informatie vinden 
over de Nederlandse 
stempels. 

Nieuwe stempels 
De komende maanden 
zijn de volgende stem

pels voorzien. Ilelaas 

hebben we nog geen af

beeldingen ter beschik

king. 

21 en 22 maart: 
Dag van dejeu^djilatelie 
2003, Emmeloord 
Gelegenheidsstempel 
25, 26 en 27 april; 
Ophiiex 2003, Oosterhout 
Gelegenheidsstempel 
17,18 en ig oktober: 
Postex 2003, Apeldoorn 
Gelegenheidsstempel 

Reacties van lezers 
De laatste tijd krijg ik 
veel reacties van lezers 
van deze rubriek. De 

meesten van u kregen al 
antwoord op de vragen 
die u stelde. Als u nog 
geen antwoord heeft 
gekregen, gebeurt dat 
binnenkort. 
Veel dezelfde vragen 
werden door meerdere 
personen aan mij ge

steld. Volgende maand 
besteed ik in deze rubriek 
daar aandacht aan in de 
vorm van FAQ (frequently 
asked questions), met enke

le afbeeldingen die u mij 
opstuurde. Ik wil u be

danken voor het toe

zenden van uw reacties. 
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'OP EN OM DE BOERDERIJ' THEMA 
DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 2003 
2003 is het Jaar van de Boerde
rij. De organisatoren van de 
Dag van de Jeugdfllatelie haken 
daar op in: ze hebben het the
ma overgenomen voor dit jaar
lijkse evenement voor jonge 
verzamelaars. De Dag wordt op 
21 en 22 maart in Emmeloord 
gehouden, in het oude school
gebouw aan de Smeden. 
Er is zoals altijd veel te beleven, 
daarvoor hebben de organisato
ren - ditmaal Philatelica Emmel
oord - wel gezorgd. 
Het hart van de Dag bestaat uit 
een postzegeltentoonstelling, 
die in het teken staat van boer
derijen en alles wat met het 
boerenbedrijf te maken heeft. 
Maar er is meer: er wordt een 
renbaan voor cavia's ingericht 
die zal worden gebruikt om de 
jonge verzamelaars in staat te 
stellen een (verantwoord) gokje 
te wagen: welke cavia komt in 
welk hokje terecht? Verder is er 
een zendamateur die demon
streert hoe je iets of iemand ra
diografisch kan volgen. Hij zal 
verbinding maken met collega-
zendamateurs over de gehele 
wereld. 

Of wat dacht je van de langste 
sjoelbak ter wereld? Die staat 
klaar voor alle jeugdleden die in 
groepsverband een wedstrijdje 
willen spelen. En op 22 maart, 
de eigenlijke Dag van de Jeugd
fllatelie, is er ook een veiling. 
Kopen kan alleen met de munt
jes die de jongeren bij binnen
komst (of via nun jeugdvereni
ging) hebben ontvangen. 
Ook dit jaar is er weer de Fila-
marathon, waaraan diverse in
zendingen meedoen. Inzet: de 
Sittard-wisselbokaal. 
Zodra de tentoonstelling open 

is starten de voorrondes van 
het Filagram; ook hier strijden 
weer vele jeugdleden om de eer. 
Computers zijn vandaag de dag 
niet meer weg te denken bij het 
beoefenen van de filatelie. De 
Hobby Computerclub HCC is 
dan ook weer present. 
Wie op zoek is naar een toepas
selijk aandenken aan de Dag 
van de Jeugdfllatelie hoeft niet 
lang na te denken: hij of zij 
koopt de speciale envelop met 
het al even speciale stempel ter 
gelegenheid van dit evenement. 
Niet in staat om naar Emmel-

Programma zaterdag 22 maart 

og.oo u 

10.00 u 

10.30 u 

13.00u 
14.00 u 
15,30 u 
16.00 u 

Zaal open 
Uitreiken veilingmunten 
en catalogus 
Uitreiken Polderpaspoort 
enveilingkavellijst 
Officiële opening 
Start stempels/stickers 
verzamelen 
Poldertoren 1 
Pels en pluim 
Zendamateurs 
Computergroep 
Start jurygesprekken 
Start Filagram 
Veiling 
Finale Filagram 
Prijsuitreiking 
Einde onvergetelijke dag 1 

Emmeloord met rechts de Poldertoren (wie er zin in heefi kan 'm nog beklimmen ook!). 

oord te komen? Maak dan twee 
euro over op giro 874638534 en 
je krijgt 'm na 22 maart thuis! 
Ook kan er een bezoekje wor
den gebracht aan de postzegel-
hoek; wie weet met welke aan
winsten je naar huis gaat! 
Het is bijna onmogelijk om je in 
Emmeloord te vervelen, maar 
mocht het toch gebeuren dan 
brengen de fllateliespellen van 
de Bond uitkomst. Of je loopt 
even langs bij de infostand van 
JFN, zodat je alles te weten 
komt over het grote jubileum in 
2004, dat in het Autotron in 
Rosmalen zal worden gevierd. 
Of je beklimt de Poldertoren 
(zie foto), om te genieten van 
een prachtig uitzicht over 
Emmeloord... 

DRIE DAGEN DRUKTE OP PHILATELIA MIT T'CARD; 
'DAGJE KEULEN' DE MOEITE WAARD 

,_ Koelnmesse... filatehstenmagneet... 

<t Het is de moeite waard om 
"̂  deze maand 'een dagje Keulen' 
S te doen. In de hallen 6, yen 8 
^ van de Koelnmesse wordt op 21, 
^ 22 en 23 maart weerde halfjaar 

- ^ ^ lijkse Philatelia mit T'card ge-
W f t houden. De ruim honderdze-
W V ventig stands van handelaren, 

postadministraties en andere 
deelnemers zullen weer goed 
bezocht worden. Zoals altijd 
hebben de organisatoren voor 

interessante thema's gezorgd; 
ditmaal gaat het om OWt/mers, 
Spoorwegen en de Keulse dom. 
Het zijn onderwerpen die voor 
een deel ook terugkomen in de 
bijzondere stempels die tijdens 
de beurs in gebruik zullen zijn. 
De verwachtingen zijn in Keu
len bijzonder hooggespannen, 
na het succes van de najaars
editie 2002 van de beurs, die in 
Leipzig werd gehouden. Toen 

waren er ruim tienduizend be
zoekers bij een veel kleiner aan
bod aan stands (ca. honderd). 
In Keulen zullen deelnemers uit 
meer dan veertig verschillende 
landen aanwezig zijn. Behalve 
postzegels worden ook tele
foonkaarten en munten aange
boden. 
Meer informatie is te vinden op 
de websites www.philatelia.de 
en www.koeinmesse.de. 

http://www.philatelia.de
http://www.koeinmesse.de


GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

KILOWAAR MET VEELAL 2001/2002 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen : grote variatie + hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veei grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht 

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

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

Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
8,70 

13,70 
8,20 

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

7,30 

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

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

i k g 
77,20 

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

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

PO STÏ CEGELHANDEL 1 
Duitse R l l k t € 
Bund in B erlijn 
+ Gouden munten 
10H10 
111/12 
Al 13/15 
119/38 
150/53 
154/57 
210/18 
219/23 
224/32 
233/34 
235/37 
238/45 
246/57 
258/60 
261/62 
263/67 
268/73 
277/96 
332A/37A 
313A/30* 
338/43 
344/50 
355/61 
362/63 
364/67 
368/69 
378/84 
385/97 
403/06 
407/09 
410/22 
423/24 + 

435/37 
444/45 
454 
463/64 
465/66 
467/73 
474/78 
479/81 
482/95 
499/07 
512/28 
540/43 
544/45 
546/47 
554/55 
556/64 
569/70 
573/75 
584/85 
586/87 
598/99 
600/02 
603 
604/05 
606/07 
608 

1,50 
0,50 
8,25 

45-
5.75 
1,75 
7,75 
1,50 
1,50 
0,75 
0,75 
2,-
3,25 
3,25 
0,75 
1 -
1,-
3,75 
1,75 
4,50 

37,50 
600, -
145,-

35 , -
145,-
31,50 

440, -
440 , -

38,50 
87.50 

440, -
455 

200,-
60 , -

7,50 
2-

21,50 
6,25 

65 , -
72,50 

1 2 5 -
4 4 0 -
880. -

31,50 
75 , -
33,50 
33,50 
43,50 

220, -
7 50 

11,50 
10 , -

7 50 
5.25 

22,50 
1750 
5,25 

16 50 
0 50 

609/16 
617/20 
622/23 
632/33 
634/42 
643/45 
650 
651/59 
660/61 
662/63 
664 
665/68 
669/70 
671 
672 
673/74 
675/83 
684/85 
686/88 
689/90 
691 
692/793 
694 
695/97 
698 
699 
701 
702/13 
714/15 
716/29 
730/38 
Z738/Z39 
739/42 
743 
744 
745 
746 
747 
748/49 
750 
751/59 
760/61 
762 
763 
764/67 
768/71 
772 
773/78 
779 
781/98 
799/02 
803 
804/05 
811 
812 
813 
814 
815 
816/17 
818/19 
820/22 

1E1 
Nummering volgens Michel 

€ 
45 , -

6,50 
5.75 
4.75 

27.50 
4.75 
4 50 

38,50 
6,25 
1,-
3,75 
5,50 

18,50 
52,50 

6,75 
8,75 

35 , -
12 50 
38,50 

8,75 
3.75 
4,75 
3,75 

97,50 
26,50 
26,50 

7,50 
28,50 

1,50 
76,50 
21,50 

1,75 
2,75 

12.25 
5.25 
0,50 
8,25 

28,50 
3,75 
9,50 

13,50 
5,25 
2,-
2,25 
3,75 
3,75 
3,-

20 , -
5,75 
2,50 
5,75 
5,-
3,75 
1.25 
0.75 
5,25 
6 25 
3,-
1,25 
1,-
2,50 

823/25 
828/30 
831/42 
844/49 
850/53 
854/65 
866/72 
873/85 
886/87 
888/93 
894/08 
809/10 
DIENST 
1/8 
9/14 
16/22 
23/33 
34/51 
57/64 
65 
66 
67/68 
69/74 
75/88 
89/98 
99/04 
132/43 
144/54 
155/65 
166/77 
BUND 
1/9 
10/15 
16/35 
491/A491 
101/02 
103/05 
106/07 
108/10 
111/12 
113/15 
116 
117/20 
121/22 
123/38 
139/40 
141/42 
143/46 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153/54 
155 
156/59 
160 
161 
162 
163 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

€ 
3,50 
1,25 
6,75 
3,75 
1,-
1,25 
1,50 
5.75 
0,75 
1,25 
4,-

32,50 

3,75 
440 , -

15 , -
8,25 

26,50 
26,50 

1,25 
0,50 
1,-
1,-

16,50 
1,25 

12,50 
16.50 
55 . -
16,50 
12 50 

1 -
1,-

20 , -
23,50 

5,75 
4,25 
8,75 

16,50 
45 , -
45 . -
28.50 
58.50 
58.50 

975, -
88,50 
4 0 , -
62,50 
32,50 

0,50 
6,50 

13,50 
6,75 
6,75 

18,50 
8,75 

51,50 
3,50 

21,50 
7,50 

11,50 

164 
165 
166 
167/70 
171/72 
173/76 
177/96 
197 
198 
199 
200/03 
204 
205/08 
209 
210 
211 
212/13 
214 
215 
216 
217/18 
219 
220 
221 
222/25 
227 
229 
230 
232/33 
235/36 
237 
238 
239 
240 
250/51 
259/65 
268/69 
270/73 
286/87 
294 
295/96 
297/00 
302/06 
ALLE NIET 

e 
8,75 
2,50 

2 0 , -
35 , -
2 0 , -
35 , -

120, -
4,50 
0,50 
3,25 

20-
2,25 

13,50 
2,25 
7,50 
4.50 
4.25 
4.50 
150 
3 75 
6,50 
3,75 
1,50 
1,50 

16,50 
2,75 
1,25 
3,25 
3,25 
3,25 
1,25 
1 -
1 -
1,25 
1,75 

16,50 
2,-
8,25 
1,75 
3,-
1,25 
3,25 
7,25 

GENOEMDE NRS 
INDIEN VOORRA
DIG 30% 
BERLIJN 
72/73 
74 
80/81 
82/86 
87 
88/90 
101/05 
106/09 
110/11 
115 
116 
117 
118 

Kwang 

66,50 
25 , -
25 , -
51,50 
20-
13,25 
36,50 
11.50 
15,-
3,75 
3,75 
1.25 
1 75 

odrec 

S.J.C, den Oudsten 

r TREI 
€ 

119 2,25 
120 6,75 
124 5,25 
125 3,25 
126/27 3,75 
128 9,75 
131 2 50 
135 3,75 
136/37 2 50 
138/39 2 75 
140/54 2 0 , -
155 1,25 
156 1,25 
157 2,75 
158 1,25 
163/72 3,75 
174/75 1,25 
DE REST INDIEN 
VOORRADIG 30% 
NED NW GUINEA 
COMPLPOSTFRIS 
INCL PORT 
EN ÜNTEA€65,-
ALLEEN UNTEA 

€16,50 
NL GEBRUIKT 
NO 4 8 - € 1 9 0 , -
INDONESIE 
NO ZONNE
BLOEM WAT IN 
VOORRAAD IS 
30% OOK DE 
BLOKKEN GOU
DEN MUNTEN 
NL 
ƒ € 
5 , - 1912 68,50 
10 , -1875 70 , -
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

- 1 8 7 6 70 , -
- 1 8 7 9 70 , -
- 1 8 9 7 85 , -
- 1 9 1 1 70 , -
- 1 9 1 2 7 0 -
- 1 9 1 3 70 , -
- 1 9 1 7 75 , -
- 1 9 2 5 7 0 , -
- 1 9 2 6 7 0 , -
- 1 9 2 7 75 , -
- 1 9 3 3 70 . -

UNIDAALDER 
Goud 1979 

85 , -
Dukaat Goud 
1985 

55-
DUKAAT t UN 
DUBBELE 
DUKAAT IN 
CASSETTE 
1996 1 5 0 -

!f 195, 3564 
Tel./Fax 0 

G 
Bank 6 

=PUNT 
€ 

' / 2R i |de r l750 
65 , -

NED ANTILLEN 
ƒ 100,-Goud 
1973 80 , -
ZUID AFRICA 
Goud 
1 Rand 1964 

60-
1 Pond 1928 

85 , -
Krugerrandl982 

395, -
AMERIKAGoud 
20 Dollar 1904 

425, -
20 Dollar 1907 

415, -
FRANKRIJK Goud 
Fr 1 0 - 1 8 5 9 

45 , -
Fr 10 , -1868 

45 , -
Fr 20 , - 1854 

82,50 
Fr 20 , -1856 

82,50 
Fr 20 , -1863 

82,50 
Fr 20 . -1865 

82.50 
Fr 20 , -1869 

82.50 
Fr 2 0 , - 1906 

82,50 
Fr 20 , - 1909 

82,50 
DUITSLAND 
GOUD PRUISEN 
10,- DM 1873 

7 0 , -
1 0 - D M 1903 

70-
ENGELAND 
GOUD 
1 POND 1931 

97,50 
MEXICO GOUD 
2 PESOS 1945 

35 , -
2 ' / j PESOS 1945 

37,50 
OOSTENRIJK 
GOUD 
10 CORONA 
1911 4 5 -
10 FR 1892 

55 , -
ZWITSERLAND 
20 FR G C J D 
1947 85 , -

3D Utrecht 
30-2618720 
ro 2162775 
2.51.98.573 

mailto:pzhaalodder@honne.nl
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Albanië 
Klederdrachten 2002 
Er zou in 2002, evenals in 
het jaar daarvoor, in Al
banië een boekje met 
twaalf verschillende kle
derdrachten verschenen 
zijn. Details ontbreken. 

Argentinië 
Poppenkast 
In een oplage van 25.000 
stuks verscheen op 7 de
cember 2002 in Argenti
nië een boekje met vier 
zegels van 75 c. waarop 
poppen staan afgebeeld. 
Te zien zijn een handpop 
uit de twintigste eeuw, 
een marionet en een pop 
op een stok. De vierde ze
gel geeft een beeld van 
het 'Theater der Schadu
wen'. 

De inhoud van het Argentijnse 
poppenbockje 

Duitsland 
Rosen̂ ruJ? 
Op 13 februari verscheen 
in Duitsland een boekje 
met tien postzegels van 
55c., het nieuwe postta
rief voor binnenlandse 
brieven. Het zijn zelfkle
vende zegels met een af
beelding van een roos en 
het woord Grujle, een ze
gel dus die je niet zo snel 
voor je zakenpost zult 
gebruiken. Hoewel de 
postdienst het een Mar
kenSet noemt en het niet 
in en boekjesabonne
ment uitlevert, is het 
voor de bekende catalogi 
gewoon boekje nummer 
51

Niet alleen uoorValcntijnsdofl. 

Finland 
Luchtvaart 
Hoewel ik op dit moment 
nog maar weinig details 
heb, meld ik dat op 3 
maart in Finland een 
boekje met luchtvaartze
gels is verschenen. Het 
bevat vier zegels van 65 c. 

Moomins 
Met cartoonzegels van de 
bekende Finse strip 
Moomins zal op 7 mei een 
boekje verschijnen met 
als inhoud zes eersteklas
zegels. Prijs van het 
boekje wordt € 3.90. 

Frankrijk 
Repertoire des carnets d'usa^e 
courant 
Er zijn sinds igöo al aar
dig wat boekjes met per
manente zegels versche
nen in Frankrijk. Met veel 
varianten wat betreft pa
piersoort, gom en kaft
teksten. Ik kan me voor
stellen dat een catalogus 
onvoldoende informatie 
en overzicht geeft. 
Kennelijk vond Francis 
Keledjian, lid van de 
Franse boekjesvereniging 
ACCP, datook. Hij 
schreef althans een boek
je waarin hij een over
zicht geeft van alle Fran
se boekjes met perma
nente zegels sinds i960: 
Repertoire des carnets d'usage 
courant. Elke kaftsoort is 
in kleur afgebeeld. 

Lucky Luke 
In het kader van het feest 
van de postzegel geeft 
Frankrijk op 15 maart een 
boekje uit met zegels 
waarop de stripfiguur 
Lucky Luke een heldenrol 
speelt. De 'arme eenzame 
cowboy', ontstaan uit de 
pen van de Belg Maurice 
de Bévère (beter bekend 
onder de naam Morris), 
beleefde sinds 1947 al 
meer dan tachtig gete
kende avonturen. 
Het boekje bevat vijf 
postzegels van € 0.46 en 
drie van € 0.461 0.09 (de 
toeslag is bestemd voor 
het Rode Kruis), zodat de 
verkoopprijs op € 3.95 
komt. 

maart, komen er twee 
boekjes uit met vier ze
gels voor post naar Euro
pa en voor post naar de 
restvan de wereld. 

Hongkong 
Zeeaquarium 
Al eerder (in november 

Kajt en inhoud van Franse boekje ter gelegenheid van het 'Feest uan de 
Postzegel'. 

GrootBrittannië 
Microkosmos  50 jaar 
genetische informatie 
Van het in het vorige 
nummer al aangekondig
de, op 25 februari in En
geland verschenen boek
je dat het verhaal vertelt 
van de genetische code 
en zijn toepassingen, kan 
ik hier nu ook de filatelis
tische details geven. 
Hetboekje kost £6.99 en 
bevat, behalve veel blaad
jes met tekst en illustra
ties, vier zegelvelletjes 
met een mix van perma

j nente zegels (ook regio
! nale) en zegels uit de se
' rie The Secret ojLiJe. 

2002) maakte ik melding 
van een grootformaat 
boekje dat op 10 mei in 
Hongkong zal verschij
nen. Er zijn nu wat meer 
details. HetWereldna
tuurfonds is de initiatief
nemer voor het Manne 
Life Center, waar aquaria 
de bezoeker in staat stel
len het leven in de zee te 
observeren. Er komt ook 
een boot met een glazen 
bodem voor de bezoekers 
van het park. 
Het boekje bevat twee vel
letjes met een dubbele per
foratie. Afgebeeld op de 
zegels zijn onder meer 
koralen in een gezamenlij

ipICPOCOSlTiOS • ' " " ' " 1 f i 

oen 
mm 

■ juBd 
Ml 

De uier zeaeluelletjes en de voorzijde van het Britse DNAboekje. 

Hello 
Op 4 maart verscheen een 
boekje met vier perma
nente eersteklaszegels en 
twee Hellozegels uit de 
wenszegelserie van vorig 
jaar. Prijs van het boekje is 
£1.62. 
Later deze maand, op 27 

ke uitgifte van Hongkong 
en Canada. De prijs van 
het boekje wordt $ 25.. 

Ierland 
Loueism theair... 
De Ierse Loueserie van dit 
jaar verscheen op 28 ja
nuari en beeldt jonge 

diertjes af Eén van de ze
gels, de waarde 41 c. 
(twee jonge hondjes), is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje van tien stuks. De 
velzegels zijn gegomd, de 
zegels in het boekje zelf
klevend. De oplage be
draagt 45.000 boekjes. 

De beide hondjes zitten ook op de 
uooRijde von de kajt. 

Ivoorkust 
WK Voetbol 2002 
Veel en veel te laat meld 
ik nu dat Ivoorkust op 6 
juni van het vorig jaar vier 
postzegelboekjes heeft 
uitgegeven ter gelegen
heid van het Wereldkam
pioenschap Voetbal. Ik 
heb dit bericht uit het 
Amerikaanse blad Linn's 
Stamp News van 30 de
cember. Het zou gaan om 
boekjes met ronde ze
gels, waarop een voetbal 
en diverse emblemen te 
zien zijn. De boekjes be
vatten tien zegels van 
400+20,180120, 300120 
en 60120 f 

Korea (Noord) 
Sprookje 
'De antilope verslaat de 
kale, armzalige arend' 
zo luidt de titel van een 
Koreaans sprookje, dat 
beschrijft hoe zelfs een 
zwak dier gemene, roof
zuchtige dieren kan ver
slaan. Het verhaal wordt 
uitgebeeld in een serie 
van vijf zegels die op i ja
nuari jl. is verschenen. 
De zegels zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar; prijs 
461 w. 
De oplage bedraagt 2.000 
boekjes. Bovendien wer
den 500 stuks met een 
ongeperforeerde inhoud 
vervaardigd. 

Schepen 
Het tweede boekje van dit 
jaar volgde op 18 febru
ari. Afgebeeld zijn sche
pen die in de tweede helft 
van de twintigste eeuw op 



Het kleurige kaftje van het sprookjesboekje van Noord-Koren. 

werven in Noord-Korea 
gebouwd zijn: een 
vrachtschip uit 1979 
(15 w.), een schip uit 
1958 dat ooit president 
Kim II Sung vervoerde 
(50 w.), een passagiers
schip ui 1988 (70 w.), een 
vrachtschip uit 1984 
(112 w.) en op een zegel 
van groter formaat een in 
Pyongyang functioneren
de rondvaartboot, ge
bouwd in 1985 (150 w.). 
De verkoopprijs van het 
boekje is 444 w., de opla
ge is gelijk aan die van 
het sprookjesboek. 

Kroatië 
Fauna 
Vorig jaar richtte Kroatië 
de aandacht op enkele 
voorbeelden van zijn 
flora. Nu is de fauna aan 
de beurt. Op 5 juni ver
schijnen drie boekjes met 
als inhoud tien marmot
ten, tien eekhoorntjes en 
tien bevers. Op de zegels 
wel te verstaan. 

Macao 
Filiale liefde 
Het Chinese Macao be
steedde op 9 oktober 
aandacht aan de liefde 
van kinderen tegenover 
hun ouders: de liefde 
tussen verwanten oftewel 
dejiliale liefde. In een 
grootformaat postzegel
boekje zitten vier velletjes 
met steeds één zegel van 
4.50 p. Elk velletje geeft 
een tekening bij een op 

de tussenblaadjes ver
melde vertelling. Het 
gaat daarbij om aandoen
lijke verhalen over loyale 
kinderen met ouders in 
de problemen. 

Sao Tomé e Principe 
Antonio Gaudi 
Van het in de Golf van 
Guinee gelegen eilanden-
paar Sao Tome' e Principe 
(St. Thomas en Principe) 
kennen we twee Green-
peace-boekjes, uitgegeven 
in 1996. Deze boekjes 
hebben een wat twijfel
achtig karakter, zodat het 
niet zeker is of de post
dienst van Sao Tomé 
ervan op de hoogte is. 
Dus zou het wel eens 
kunnen zijn dat het 
medio vorig jaar ver
schenen boekje ter ge
legenheid van de hon-
derdvijftigste geboorte
dag van de Catalaanse 
architect Antonio Gaudi 
(1852-1926) het eerste 
boekje van deze kleine 
republiek is. 
Niet verwonderlijk is dat 
de blikvanger op en in 
het boekje het onvol
tooide meesterwerk van 
de bouwmeester is: de 
kerk Sa^rada Familia in 
Barcelona, waarvan de 
bouw - na in 1930 gestopt 
te zijn - in 1952 werd 
voortgezet en vermoede
lijk in 2020 voltooid zal 
zijn. Maar ook een aantal 
andere onconventionele 
bouwwerken zijn op de 

zegels in de twee mini
velletjes te zien. 
Het boekje bevat drie post
zegels: tweemaal 7000 en 
éénmaal 20.000 db. 
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Voorzijde van het boekje van Sao 
Tome' e Principe 

Slowakije 
Pasen 
Ook dit jaar geeft Slowa
kije weer een boekje uit 
met paaszegels. Het 
boekje verscheen op 10 
maart en bevat postze
gels van 7 k. 
Er volgen dit jaar nog 
drie andere boekjes. The
ma's ervan zijn 'Het kind' 
(i juni), de Biënnale van 
illustraties in kinderboe
ken (15 augustus) en 
'Kerstmis' (30 oktober). 

IJsland 
Zomerbloemen 
Waarschijnlijk om de 
lange winter draaglijk te 
maken, kwam IJsland al 
op 16 januari met twee 
zegels die zomerbloemen 
laten zien. Eén daarvan, 
de zegel van 45 k. met 
een afbeelding van de 
vlambloem (Phlox drum-
mondu), is ook in een 

De paarse ulambloem op het IJs-
landse boelge Ze komen ook uoor 
in een rode en een loittc kleur 

boekje verkrijgbaar. Het 
boekje bevat tien van 
deze kleurrijke zomer
bloemen. 

Veerboten 
Ofschoon sommige veer
boten door de aanleg van 
bruggen overbodig zijn 
geworden, zijn er bij IJs
land nog steeds bewoon
de eilanden waarvan de 
bevolking van veerboten 
afhankelijk is. Ze worden 
daarnaast ook meer en 
meer gebruikt voor toe
ristische doeleinden: het 
observeren van vogels en 
walvissen. 
Op 23 april verschijnt er 
een serie postzegels met 
afbeeldingen van veerbo
ten. De zegel van 45 k. 

De uecrbotcnboekjes uan IJsland. 

iSxvar, 1999, onderhoudt 
lijndienst naar het eiland 
Hn'sey) en die van 60 k. 
(Baldur, 1990, vaart op de 
Breidafjordur-route) zijn 
ook in boekjes van elk 
vier stuks verkrijgbaar. 

Europaboelges 
Op 22 mei verschijnen de 
Europaboekjes. Meer in
formatie vindt u in het 
aprilnummer van 'Filate-
he'. 

Zuid-Afrika 
Pasop uoor Aids' 
De Zuid-Afrikaanse post 
gaf op 29 november op
nieuw een postzegel
boekje uit waarmee zij de 
bevolking tracht bewust 
te maken van het grote 
gevaar van de HIV- of 
Aids-besmetting. Het 
verscheen vlak voor We
reld Aids Dag en het is 
uitgevoerd in een hiphop
stijl om de jeugd aan te 
spreken. De tien zelfkle
vende zegels hebben de 
aanduiding Standard Rate, 
wat op dit moment 1.50 r. 
betekent. 

Het Aids-boekje uan Zuid-Afnka 

HEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN VIERDE 
JtfBiLEUM MET GESLAAGDE EXPOSITIE 

Op 15,16 en 17 november 
jl. organiseerde Filatelis
tenvereniging Heerhugo-
waard en Omstreken een 
postzegeltentoonstelling 
in categorie 3. Aanlei
ding was het dertigjarig 
bestaan van de vereni
ging. De vereniging orga
niseerde hiermee de zes
de tentoonstelling in 
haar bestaan. 
De leden van de Filatelis
tenvereniging Heerhugo-

waard en Omstreken vul
den ongeveer honderd 
kaders met verzamelin
gen die kwalitatief gezien 
als hoogstand mochten 
worden beschouwd. Dat 
bleek ook wel uit de be
kroningen: de jury kende 
driemaal goud, eenmaal 
groot verguld zilver, vijf
maal verguld zilver, een
maal groot zilver, een
maal verzilverd brons en 
tweemaal brons toe. 

Er waren in Heerhugo-
waard ook twee i-kade-
rinzendingen te zien 
(eenmaal diamant, een
maal) en er waren verder 
vier inzendingen in de 
open klasse te bewonde
ren. 
Op de openingsavond 
reikte de heer H. Buiten
kamp (NBFV) de zilveren 
Bondsspeld uit aan de 
heer F. Klijn, penning
meester van de organise
rende vereniging (foto). 
L.J. Folkers 
Heerhugowaard 
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BUITENLANDSE 
BLADEN 

Tariefwijzigingen [i] 
De tariefwijzigingen die 
per I januari in sommige 
West-Europese landen 
zijn ingevoerd hebben in 
de filatelistische tijd-
scliriften in die landen 
nogal wat publiciteit ge
kregen. Anders dan in 
Nederland, waar de kran
ten er de nadruk op leg
den 'dat de postzegel niet 
duurder zou worden' 
maar vergaten te vermel
den dat dit alleen voor 
binnenlandse brieven 
geldt (andere tarieven 
zijn wel beduidend duur
der geworden), komt in 
Duitsland wel het gehele 
pakket van wijzigingen 
aan de orde. 
Met de in begin decem
ber 2002 uitgegeven wel-
dadigheidszegels was het 
na Nieuwjaar niet meer 
mogelijk conform het 
nieuwe tarief een binnen
landse briefte frankeren. 
Er zullen dus veel ge
mengde frankeringen op 
de briefpost verschijnen. 
Een ander probleem was 
dat op 27 december en
kele aanvullingswaarden 
verschenen die pas i ja
nuari geldig zijn gewor
den, iets waarover verza
melaars van eerstedagaf-
stempelingen zich het 
hoofd mochten breken. 
De Deutsche Bnefmarken-
Reuue van november en 
het Duitse bondsblad 
Philatelie van januari 
schrijven er over. 

Tariefwijzigingen [2] 
Ook in België zijn er wij
zigingen bij de post. Net 
als in Engeland is er nu 
een tarief voor snelle en 
minder snelle binnen
landse bezorging, res
pectievelijk prior en non-
prior genoemd. Pnor-brie-

^ ven kosten 49 eurocent, 
= acht eurocent meer dan 
^ stukken die met non-prior 
== worden verzonden. Het 
<c maximumgewichtvoor 
^ een enkelvoudige briefis 
Zi echter verhoogd naar 50 
^ gram. Gecompliceerd is 
^ ook het tarief voor aange

tekende brieven gewor-

2 %i den. Tot 50 gram (zonder 
w" ontvangstbevestiging) 

moet daarvoor 170 frank 
aan 'oude' zegels worden 
geplakt, maar dan moet 
er wel op z'n minst één 

prior-zegel bij zijn. Wie 
uitsluitend 'nieuw' plakt 
is 4.21 euro kwijt. Het 
Vlaamse blad De Postze
gel van december 2002 
maakt daar melding van. 

Wat kost een zegel? 
In de Verenigde Staten 
hebben ze de hierboven 
geschetste tariefproble
men (nog) niet. Linn's 
Stamp News meldde op 
25 november dat het ta
riefvoor een First C\ass 
verzonden binnenlandse 
brief tot 20o6(!) op 37 c. 
blijft staan. 

Tariffberhoginijcn USPS iaat 
F:rst Class (binnenland) tot het 
jaar 2006 ongemoeid... 

Interessant is het om in 
de editie van 2 december 
van datzelfde blad te le
zen hoe de productiekos
ten van postzegels kun
nen verschillen. Zegels 
die in offset worden ge
drukt kosten gemiddeld 
$ 3.50 per duizend. In 
rasterdiepdruk vervaar
digde zegels (dat zijn er 
overigens niet meer zo
veel) komen tussen de 
$ 4.50 en $ 9 per duizend 
bij een veel geringere op
lage. Zegels in een com
binatie van offset en 
hoogdruk (plaatdruk) 
zijn dubbel zo duur. De 
oplagen varieerden de 
laatste jaren van 55 tot 
275 miljoen zegels per 
emissie. 

wDesrgn^ngmiJly prepaïëB" 
_but not used for U S- - -

esenesöf 186^.^ , 

Hoogdruk (plaatdruk)- ..urij 
kostbare druktechniek .. 

Van kleur verschoten 
Niet alleen het gekozen 
drukprocédé, ook de be

schikbaarheid van druk
inkten kan een rol spe
len. In 1939 verschenen 
er in Engeland nieuwe 
grootformaatzegels voor 
de hoge waarden met het 
portret van koning Geor
ge VI in de kleuren bruin 
(2/6), rood (5/-) en don
kerblauw (10/-). Tot ie
ders verbazing werden in 
1942 nieuwe kleuren voor 
de zegels van 2/6 en 10/-
gebruikt: respectievelijk 
geelgroen en ultramarijn. 

Hofle moorden George VI: ..kleur
nuances door oorlogstoestand 

Linn's Stamp News van 
II november legt uit dat 
de drukkerij in 1939, toen 
de oorlog uitbrak, vol
doende inkten in voor
raad had, maar dat de 
pigmenten voor de laag
ste en hoogste waarde in 
1941 op waren. Omdat 
die uit Duitsland moes
ten komen was nieuwe 
aanvoer onmogelijk. Er 
zijn toen uitgebreide 
proeven genomen met 
vervangende inkten, 
maar de goede kleuren 
werden niet bereikt. 
Daarom ging men nood
gedwongen maar op an
dere kleuren over. 

Hulp uit Oostenrijk 
Er zijn maar weinig ver
zamelaars die niet weten 
dat Joh. Enschedé in 
Haarlem voor veel landen 
postwaarden drukt; die 
groep moet het artikel 
over Enschedé maar eens 
lezen dat elders in dit 
nummer van 'Filatelie' te 
vinden is. Zelf is mij eens 
- toen ik in de jaren '70 

van de vorige eeuw voor 
een dienstreis naar Iran 
moest - een collectie ge
toond van zegels van dat 
land die in Haarlem wa
ren gedrukt. 

Minder bekend is dat sjah 
Nasser ed Din bij een be
zoek aan Oostenrijk zo 
onder de indruk raakte 
van de werkwijze van de 
Oostenrijks-Hongaarse 
post, dat hij die als voor
beeld voor de posterijen 
in zijn eigen land stelde. 
Hij vroeg de Kaiserlich-kö
nigliche Post (K.U.K.) hem 
daarbij te willen helpen. 
Daardoor kreeg de Ween-
se staatsdrukkerij de op
dracht om de benodigde 
postwaarden te vervaar
digen en dat hebben ze 
van 1867 tot 1891 dan ook 
gedaan. Het Oostenrijkse 
bondsblad Die Bnejtnarke 
(januari 2003) doet daar 
verslag van. 

Singapore en bruggen 
Het Engelse Stamp Ma
gazine van september vo
rig jaar bracht twee arti
kelen die het waard zijn 
om vermeld te worden. 

Singopore: ...uon Britse kolonie 
tot zel̂ andige staat... 

Het eerste gaat over de 
complexe postale ge
schiedenis van wat eens 

de kroonkolonie Singa
pore was. Die geschiede
nis begon in 1867 onder 
de naam Sttaits Settle
ments. De kolonie werd 
vervolgens deel van de fe
deratieve staat Malakka, 
om in 1963 als het onaf
hankelijke Singapore ver
der te gaan. Daartussen
in, in de jaren 1942-1945, 
was het gebied bezet 
door Japan. 

Het tweede artikel dat 
aandacht verdient is van 
geheel andere aard. Het 
is een uitvoerig gedocu
menteerde en geïllus
treerde beschouwing 
over de bruggen die op 
Britse postzegels zijn af
gebeeld en dat zijn er 
nogal wat. 
De auteur, Bill Gold
smith, vindt dat er te wei
nig aandacht voor het 
thema 'Britse bruggen op 
postzegels' is, maar in 
vergelijking met ons 
bruggenrijke land mag 
hij echt niet klagen. 

De schilder Da Vinci 
Vorig jaar was het 450 
jaar geleden dat een uni
verseel genie genaamd 
Leonardo da Vinci het le
venslicht zag. Hij hield 
zich niet alleen met vrij
wel alle disciplines in de 
exacte wetenschap bezig, 
maar was al even multi
disciplinair actiefin de 
beeldende kunsten. 
Het artikel dat het Franse 

Staatsdruckerei Wien- uecl ujerk dankzij sjah Nasser ed Dm. 

Do Vinci- ...op talloze terreinen 
bijzonder begaafd... 

blad Timbres (december 
2002) over hem publi
ceerde gaat in hoofdzaak 
over de schilder Da Vinci 
en zijn werken, die ook 
op postzegels te vinden 
zijn. 



Thema 'bruggen'. .Engeland doet het beter dan Nederland 

Op koloniënjacht 
Oostenrijk staat niet be
paald bekend als een zee
varende natie en de 
scheepvaart van het land 
blijft tegenwoordig be
perkt tot die op de rivier 
de Donau. 
Maar voor de Eerste We

c^p^gj^^i^^gastH^ 
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Oostenrijk: ...nu nog alleen op de 
Donau als 'ujatcrnatie' actief. 

reldoorlog had de dub
belmonarchie met Triest 
toch een haven van bete
kenis. Hongarije heeft er 
in de jaren twintig van de 
vorige eeuw een echte ad
miraal, iVliklós Horthy de 
Nagybänya (kortweg 
Horthy), als plaatsver
vangend staatshoofd van 
het koninkrijk aan over
gehouden. Tegen het ein
de van de negentiende 
eeuw, toen de Europese 

landen de nietwesterse 
wereld al als koloniaal 
bezit verdeeld hadden, 
wilden de Oostenrijkers 
proberen toch nog er
gens een plekje te vinden 
om hun vlag te plaatsen. 
Daarom maakten enkele 
Oostenrijkse oorlogsbo
dems reizen naar eilan
den in de Stille Oceaan. 
Zo voer in 1896 de Alba
tros tijdens een geolo
gischbiologische expe
ditie naar de Salomonei
landen ten oosten van het 
eiland NieuwGuinea. De 
Collectors Club Philate
list brengt in de num
mers 80 en 81 van 2002 
een beschrijving van die 
tocht. 

Liever niet scheuren 
Om de 'buitenlandse af
deling' van deze 'Wij la
zen voor u' af te sluiten 
nog een goede raad van 
American Philatelist: be
kijk voordatje postzegels 
van een envelop knipt om 
ze af te weken eerst het 
complete poststuk eens 
grondig. 

. Ji 

V' 

■■1 
Captain Wo. V. Ulllar , 
1309 Uurrall Avanua* 
Coluoibus, Ohio. 

Zo'n mooi poststuk uernietig je toch niet vanwege een losse zegel.' 

Beeldzijde van een kaart met een Joto uan een grote groep kleine mensen. 
'Filatelie'beschreven .. 

zowel in 'Nouioposta' als m 

Het is namelijk ver
schrikkelijk wat er nog 
steeds aan interessante 
stempels en andere pos
tale merktekens verloren 
kan gaan. Zoals bijna met 
de hier afgebeelde brief 
was gebeurd! 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTAUGE 
BLADEN 

VanderSteng 
Met nummer 195 (de
cember 2002) van De 
Postzak heeft de Neder
landse Vereniging van 
Poststukken en Post
stempelverzamelaars 
zijn leden weer eens 
doen watertanden. Het 
blad brengt een uitvoerig 
artikel over Postament Van
derSteng. Het artikel kon 
worden geschreven na 
een uitvoerige studie die 
in iggo begon toen de 
schrijver een brief ont
ving met een vraag over 
het aangebrachte stem
pel Postament Vander
Sten /̂Onze Marine. De 
naam VanderSteng vond 
zijn oorsprong in het 
boek 100.000 Zeemijlen 
per Onderzeeboot, waarin 
de imaginaire matroos 
eerste klas Vandersteng 
(ja, zonder hoofdletter S) 
een rol speelt. Deze 
naam zou voortaan hét 
handelsmerk worden 
voor latere publicaties 
van het Comité 'Onze 
Marine'. Al tijdens de 
oorlogsjaren '40'45 ont
stond in de kringen van 
de toen illegale 'Onze 
Marine' het idee om na 
de oorlog voor 'Onze 
Marine' een eigen con
tactvaartuig te bouwen 
dat van meet af aan de 
naam kreeg van 'Vander
Steng'. 

Sprookjesstad 
Stempels uit een sprookjes
land is de titel van een ar
tikel in Novioposta (Fila
telistenvereniging Novio
post, nummer 78). Een 
prentbriefkaart waarop 
een grote groep kleine 
mensen staat afgebeeld 
en die aan de adreszijde 
is voorzien van een 
vreemd gevormd stempel 
vormde de aanleiding 
voor een nader onder
zoek naar het fenomeen 
Sprookjesstad. 

De studie bracht aan het 
licht dat uw eigen 
maandblad 'Filatelie' er 
uitgebreid over berichtte 
in het aprilnummer van 
1933! 

Taalstrijd 
In tegenstelling tot bij
voorbeeld de Balkan, 
maakt het Scandinavi
sche schiereiland op ons 
een vredige indruk. De 
landen Noorwegen, Zwe
den, Finland en Dene
marken leven in grote 
harmonie op het noorde
lijk halfrond. In het be
gin van de zeventiende 
eeuw was dat beslist niet 
het geval, want in 1624 
waren er uitgebreide 
schermutselingen tussen 
Zweden en het koninkrijk 
DenemarkenNoorwe
gen. 

Landsnaam Noorujegen. 
'Norge' ojis het 'Noreg'' 

.IS het 

strijd, onder andere over 
aardrijkskundige namen. 
Over dit onderwerp kunt 
u uitvoerig lezen in num
mer 154 van Het Noor
derlicht, het kwartaal
blad van de Nederlandse 
Filatelistenvereniging 
'Skandinavië'. 

Javaans spoor 
Een mooi stukje geschie
denis over het ontstaan 
van het postale treinver
keer op Java is opgete
kend in het december
nummer 2002 van Waal
zegel, het orgaan van de 
Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverza
melaars (NVPV), afdeling 
Nijmegen. 

Die zorgden er voor dat 
er in Noorwegen ook nu 
sprake is van een taal

Spoorujegueruoeropjaua: ...in 
'Waalzegel' beschreven... 

Talrijke interessante de
tails, zoals een aardrijks
kundig kaartje, voorbeel
den van stempels en 
poststukken completeren 
het geheel. En ook in dit 
artikel wordt weer gere
fereerd aan het maand
blad 'Filatelie' (oktober 
1936), waarin over dit 

I fenomeen wordt geschre
ven! 

Dubbel interessant 
Voor verzamelaars van 
postwaardestukken, met 
name die van Nederland, 
staat er een leuk artikel in 
het januari/februarinum
mer 2003 van Alphapost, 



het orgaan van de NVPV 
afdeling Alphen aan den 
Rijn. Het artikel gaat over 
de dubbele briefkaarten 
van Nederland. Aan de 
hand van'slechts'(sic) 
acht afbeeldingen licht 
de schrijver de onderlin
ge verschillen toe. Ook 
deze schrijver betreurt 
het kleine aantal afbeel
dingen, maar het artikel 
zou anders teveel ruimte 
vergen. 

Poëzie op postzegel 
In Uscapost (nummer 
127) staat weer een zeer 
smakelijk verhaal. Dit
maal gaat het over 

Poczie uan Lonäffllciu): ..̂ oed 
Door een smakelijk verhaal.. 

Euan^elitje. Evangeline is 
de naam van een gedicht 
van Henry Longfellow, 
die werd geëerd in een 
Amerikaanse postzegel
serie (Scott-nummers 
859/93). 

In tal van minuscuul klei
ne details weet de schrij
ver de geschiedenis van 
Evangeline te verhalen. 
Zo vertelt hij onder meer 
hoe zij aanwezig is op de 
postzegel met Scott-
nummer 176, in de vorm 
van een standbeeld in een 
panorama, slechts luttele 
millimeters groot! 

Mooie studie 
Postroutes naar Walche
ren tot de Franse tijd vor
men het onderwerp van 
bespreking in het 
maandblad van januari 
2003 van de KVBP-Stu-
diekring Antwerpen. Al
leen al het eerste deel be
vat meer dan vijftien 
schitterende afbeeldin
gen die het verhaal ver
duidelijken. Een interes
sant detail (één van de 
vele): Amsterdam had al 
in 1579 een koopmans
bode op Middelburg aan
gesteld! Prachtige afbeel
dingen van brieven uit de 

zestiende, zeventiende en 
achttiende eeuw maken 
het artikel tot een groot 
genoegen voor de geïnte
resseerde lezer. 

Het duurde wat langer 
Spreek de naam Albert 
Plesman uit en het hart van 
menig Nederlander zwelt 
van trots! Goudapost (ja
nuari 2003) speelt daarop 
in en plaatst een artikel 
met details en afbeeldin
gen die niet aan Jan en Al-

AlbcrtPlesman: ...bekendeNedcr-
lander om trots op te zijn .. 

leman bekend zijn. 
Intrigerend detail: de 
vluchttijden tussen Enge
land en Nederland va
rieerden in 1924 tussen i 
uur en 56 minuten en 3 
uuren 55 minuten. 

Knĵ säcuangenenkamp Tjikudapoteuh in Bandoeng; de tekening uierd 
gemookt door kampbeuioner Cornells uan Steeniuijk. 

Kampgeld 
Een bijzonder uitvoerig 
artikel getiteld Het kamp-
^eld in Nederiands-Indie 
staat te lezen in Dai Nip
pon (februari 2003). De 
mooie fotobijlage in 
kleur op tweemaal A4 
maakt het geheel tot een 
belangrijk document. 
Het verhaal, dat voor en 
tijdens de Japanse bezet
ting speelt, begint met 
het onder Nederlands ge
zag uitgegeven kampgeld 
van de verschillende 
kampen. Na de Duitse in
val in Nederland werden 

in de koloniën niet alleen 
notoire nationaal-socia
listen, maar ook onge
vaarlijke Duitse onderda
nen geïnterneerd. Na be
spreking van het kamp
geld uit deze periode 
komt vervolgens het tij
dens de Japanse bezet
ting uitgegeven kamp
geld aan de orde. Pikant 
detail: in een aantal kam
pen werd door de geïn
terneerden zelf kampgeld 
vervaardigd! 
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1956 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 

Luxemburg 
Luxemburg 
België 
Duitsland 
Saarland 
Zwitserland 
Zwitserland-ptt 
Ierland 
San-Marino 
Cyprus 
Cyprus 
Portuga 
Cyprus 
Ierland 
Portugal 
Cyprus 
Ierland 
Portugal 
Portugal 
Andorra-frans 
Ierland 
Portugal 
Andorra-frans 
Portugal 
Andorra-frans 
Monaco 
Portugal 

450,00 
100,00 

3,25 
2,50 
2,00 
2,50 

45,00 
45,00 
27,50 
75,00 
60,00 
113,00 
32,00 

6,00 
15,00 
30,00 
12,50 
32,50 
32,00 
10,00 
4,00 

35,00 
20,00 
40,00 
20,00 

6,50 
50,00 

C 

De 

1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1980 
1981 

)verige 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verenigd Europa 

hoogste prijs voor losse nummers postfris 

Andorra-frans 20,00 
Portugal 50,00 
Andorra-frans 25,00 
Monaco 10,00 
Portugal 35,00 
Andorra-frans 30,00 
Ierland 9,00 
Portugal 25,00 
Turkije 4,00 
Portugal 70,00 
Turkije 3,00 
Andorra-frans 20,00 
Portugal 75,00 
Portugal 75,00 
Portugal 75,00 
Andorra-frans 11,00 
Ierland 7,50 
Turkije 12,00 
Andorra-frans 11,00 
Finland 7,50 
Ierland 5,00 
Portugal 7,00 
Turkije 5,00 
IJsland 3,50 
Monaco 7,50 
Finland 1,50 
Ierland 2,00 

1981 Portugal 
1981 Turkije 
1982 België 
1982 Griekenland 
1982 Ierland 
1982 IJsland 
1983 België 
1983 Cyprus-turks 
1983 Finland 
1983 Ierland 
1983 IJsland 
1983 Italië 
1983 Turkije 
1984 België 
1984 Finland 
1984 Italië 
1984 Luxemburg 
1984 Turkije 
1985 België 
1985 Finland 
1985 Luxemburg 
1985 Turkije 
1986 Cyprus-turks 
1986 Finland 
1986 Ierland 
1986 Italië 
1986 San-Marino 

3,50 
3,50 
2,00 
2,50 
9,00 
6,00 
1,50 

50,00 
8,00 
9,00 

15,00 
7,50 

17,50 
1,50 
5,00 
5,00 
3,50 

17,50 
2,00 
7,50 
4,00 

30,00 
10,00 
5,00 

22,50 
7,50 

20,00 

losse nummers, blokken en complete jaren op aanvraag 
1956 - 1992 Compleet 4500 euro 

Ruud Vergossen Filatelie 
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1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

Turkije 
België 
Finland 
Ierland 
Italië 
San-Marino 
Turkije 
Acores-wit 
België 
Finland 
San-Marino 
San-Marino 
IJsland 
Italië 
Turkije 
Andorra-frans 
Finland 
IJsland 
Luxemburg 
Finland 
IJsland 
Turkije 
Andorra-frans 
Denemarken 
Monaco 
Roemenië 
Cyprus-turks 

10,00 
2,00 
7,50 
7,00 
4,50 

10,00 
12,00 
9,00 
2,00 
6,00 
7,50 

15,00 
6,00 
4,00 

17,50 
4,00 
4,50 
6,00 
4,00 
5,00 
7,50 

10,00 
4,50 
3,00 
6,00 

11,00 
4,00 
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AFLEVERING 29  MISDRUKKEN, DRUKUITSCHOT, DUBBELDRUKKEN 
EN WAT DAAR VOOR DOOR MOET GAAN [DEEL 1] 

Zoals u als lezer van 'Fila
telie' waarschijnlijk hebt 
gemerkt komt er de laat
ste jaren steeds meer fila
telistisch materiaal op de 
markt waarvan je je kunt 
afvragen of dit wel op re
guliere wijze in de han
den van de verzamelaars 
of de handelaren is geko
men. In deze bijdrage (en 
ook in een komend arti
kel) zal ik een aantal 
voorbeelden tonen. Het 
gaat zowel om echte mis
drukken als om drukuit
schot, materiaal dat soms 
gewoon aan het postze
gelloket werd gekocht, 
maar soms ook speciaal 
werd vervaardigd om ver
zamelaars de indruk te 
geven dat ze met echt 
drukmateriaal te maken 
hebben. Het is bekend 

dat zulk materiaal in 
sommige landen speciaal 
in de drukkerij werd ver
vaardigd, om het voor 
veel geld aan handelaren 
en verzamelaars te kun
nen verkopen. 

Dubbeldruicken en 
dubbelbeelddrukken 
Dubbeldrukken ontstaan 
doordat tweemaal op het
zelfde papier een afdruk 
in de drukpers is ge
maakt. Dubbelbeelddrukken 
ontstaan tijdens het 
drukken via het ofifset
procédé, in die gevallen 
waarin er geen vel werd 
doorgevoerd, zodat de af
druk op de rubberdoekci
linder terechtkwam. Bij 
de doorvoer van het vol
gende vel papier bevat de 
rubberdoekcilinder dan 

twee afdrukken; door het 
spanningsverschil tussen 
deze cilinder en de tegen
drukcilinder zullen de af
drukken ten opzichte van 
elkaar licht verschoven 
zijn (zie de afbeeldingen i 
en 2). Zulke dubbelbeeld
drukken kunnen alleen 
ontstaan als er op losse 
vellen papier wordt ge
drukt en niet als er rota
tief ('van de rol') wordt 
gedrukt. 
Al dit materiaal is druk
uitschot, dat niet op de 
markt behoort te komen 
als de verificatie (de con
trole op de zegelvellen) 
zowel achter de pers als 
bij de postadministraties 
optimaal is. Als we nu 
weten dat sommige Ne
derlandse bijzondere 
emissies al vele kubieke 

meters aan drukvellen 
papier beslaan, dan is het 
duidelijk dat er af en toe 
iets kan doorslippen. Of 
de postzegels nu in Ne
derland danwei m Enge
land worden gedrukt 
maakt daarbij niets uit. U 
zult zelf ook wel eens een 

1 folder of een prijscourant 
in de bus krijgen waarvan 
u zegt: hé, de kleuren 
kloppen niet, of waarvan 
de drukbeelden niet pre
cies passen. 
Kwalijker wordt het als 
drukmateriaal, zoals 
misdrukken van gedrukte 
vellen zegelpapier, op de 
markt komt waarvan 
vaststaat dat dit met op
zet buiten de postzegel
drukkerij is gebracht. 

Opdrukken Geallieerde 
Amerikaans/Britse 
Bezettingszone 
In juni 1948 ontstond in 

Duitsland de noodzaak 
om zegels uit de 'arbei
ders' en 'cijfer'series te 
voorzien van zogenaam
de 'band en tapijt'op
drukken (Band und Netz
Au/drucke). De oorzaak 
was dat de Amerikaanse 
en Britse geallieerden in 
Duitsland een geldsane
ring hadden doorge
voerd, de zogenoemde 
Währungsreform. De op
drukken werden in boek
druk ofhoogdruk aange
bracht. 
Omdat er maar weinig 
tijd was om deze opdruk
ken te realiseren, kregen 
verschillende drukkerijen 
(ook bedrijven die niet 
gewend waren om post
zegels te drukken) op
dracht om al bedrukte 
vellen met 'arbeiders'ze
gels van een opdruk te 
voorzien. 

Veruolfl op bladzijde 240 
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Bouen. afbeelding i  Een 
'Doppelbiiddruck' (dubbel
beelddruk) van het Duitse 
WilhelmPieckuelletje. 

Links, afbeelding 2  Een 
vergroting uan de linkerbo
venhoek uan ajbeelding i, 
het dubbele beeld is duidelijk 
lichter 

Rechts afbeelding 3  Spie
gelbeeldige afdruk, afkom
stig van de 'legger' van de 

drukcilmder 
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Afbeelding 4  Een deel met en een deel uer

keerd bedrukt door het omuouujcn/omkrul

len uan het papier 

Afbeelding 5  Achterkant van ajbeelding 
4, duidelijk IS de papieruouu) en de daar

door ontstane ucruuilmg te zien 

Afbeelding 6  Schuine kopstaand gedrukte 
tekst door omgcuouwen papier 

Afbeelding 7  Achterkant uan ajbeelding 
6, kcurstempels keurmeester + DD 

I 

Links ajbeelding 8Alleendebouenste 
zegel is aan de ochterkant bedrulrt, geen 
sprake uan bedrukking aon uoorkant 

Hieronder ajbeeldmgen 9/10  Voorzijde met bij

na rechte en schuine druk, achterzijde met een bij

na rechte spiegelbeeldige druk uan de uoorzijde 
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Bouen ajbceldmg 11  Normale bedrukking aan 
de uoorzijde Hieronder ajbeeldmgiz Achter

kant uan ajbeelding 11 gedeeltelijke spiegelbeel

dige druk vermoedelijk door een papierrest tussen 
drukcilinder en het te bedrukken papier 

Bouen ajbeeldingcn 13  Dubbeldruk aan 
de uoorzijde 
Onder ajbeelding 14  achterzijde met en

kele spiegelbeeldige druk 

Bouen ajbeeldmg 15  Geen bedrukking aan de 
voorzijde 
Onder ajbeeldmg 16  Achterkant met dubbele 
bedrukking met spiegelbeeldig, een kopstaand 
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Afbeelding 17  Schuine be

drukking uan de tekst 

laOBOIa 

:R^ 

AJbeelding 18  Schuine bedrukking uan de tekst met ucruuiling 

Links ajbeeldmg 19Hoge normale bedrukking en schuine van het vel aj

lopende (dubbele) bedrukking Rechts ajbeeldmg 20  Achterkant uan aj

beeldmg ig, spiegelbeeldige hoge, normale bedrukking 



Handicaps zoals onvol
doende zwarte inkt, ver
ouderde drukpersen, pa
pier dat snel krulde om
dat het al bedrukt en ge
gomd was en de grote 
haast verhoogden de 
kans op onjuist bedrukte 
zegelvellen. Er moest ge
controleerd worden: alle 
onjuist bedrukte vellen 
papier moesten worden 
geregistreerd en behoor
den achteraf vernietigd te 
worden. Gecontroleerd 
werd er, vernietigd niet 
altijd. Bekend is dat een 
grote partij drukuitschot 
- want dat was het - bui
ten de vernietiging werd 
gehouden en vervolgens 
op de filatelistische 
markt verscheen. De af
beeldingen 3 tot en met zg 
brengen een deel van dat 
materiaal in beeld. 

Ontstaan drukuitschot, 
misdrukken e.d. 
Omdat men niet over vol

doende geschikt materi
aal kon beschikken, werd 
er van alles gebruikt om 
de zegelopdrukken tot 
stand te kunnen laten ko
men. Als een vel papier 
tijdens het drukken niet 
op de juiste plaats in de 
drukaanleg lag, kon de 
afdruk op het spanvel van 
de drukcilinder komen. 
Zo'n spanvel wordt om 
de drukcilinder gespan
nen en daaronder zit een 
aantal vellen, waaronder 
een 'toestelvel'. Dit is een 
afdrukvel met daarop 
laagjes papier geplakt om 
de verschillen in hoogte 
van de drukvorm ten op
zichte van de oppervlakte 
van de drukcilinder te 
compenseren. Het span
vel zorgt er voor dat alle 
tussengevoegde vellen op 
hun plaats blijven en de 
drukspanning steeds ge
lijk is; daardoor is de af
druk van de drukvorm op 
het vel overal gelijkmatig. 

Zoals gezegd: het kwam 
wel voor dat het spanvel 
van een afdruk werd 
voorzien. Het volgende af 
te drukken vel kreeg dan, 
behalve een afdruk aan 
de voorkant ook een af
druk aan de achterkant, 
op de gomzijde dus. Deze 
afdruk was dan gelijk aan 
het spiegelbeeld van de 
voorkant. Soms werd een 
vel meerdere malen door 
de pers gevoerd om de 
juiste stand of de juiste 
drukspanning te contro
leren. Een vel dat meer
dere malen was bedrukt 
(normaal, kopstaand, ho
rizontaal en soms zelfs 
schuin, omdat het ge
gomde vel tijdens het 
drukken verschoof of 
omkrulde) behoorde 
apart te worden gehou
den voor vernietiging. 
Dergelijke vellen, velde-
len, paren of losse zegels 
worden nu geregeld aan
geboden en zijn niets 

anders dan drukuitschot. 
Omdat er veel vervalsin
gen bestaan - zowel van 
de originele opdrukken 
als van de zogenaamde 
dubbeldrukken en spie
gelbeeldige afdrukken -
zagen verschillende Duit
se keurmeesters zich ge
noodzaakt dit drukuit
schot van keurstempels 
te voorzien. Een keur
meester die vindt dat het 
keurstempel van een an
der te gedateerd is of van 
mening is dat het om een 
vervalsing gaat, zal als
nog zijn eigen keurstem
pel aanbrengen. Hier
door kan het helaas voor
komen dat er twee of 
meer keurstempels op de 
achterkant van zegels te 
zien zijn, naast de zoge
naamde spiegeldruk-
(ken). Dat dit eigenlijk 
neerkomt op het vernieti
gen van het materiaal 
blijkt wel uit enige hier 
getoonde voorbeelden 

(afbeeldingen 30 en 31). Of 
de verzamelaar daar blij 
mee zal zijn is de vraag. 
Alle afgebeelde zegels 
zijn drukuitschot dat ei
genlijk niet in de handen 
van verzamelaars thuis
hoort. 
Dr. Werner M. Bohne 
vermeldt in zijn Rejerence 
Manual ofFor̂ eries zestien 
verschillende vervalsin
gen van de Band- en vijf 
van de Netz-opdrukken, 
waarbij zowel normale 
opdrukken, kopstaande 
opdrukken als ook dub
beldrukken èn dubbel-
drukken met normale en 
vervalste opdrukken 
voorkomen. 
In de volgende aflevering 
van deze rubriek wordt 
onder meer misdrukken, 
drukuitschot e.d. van op
drukken van de Russi
sche geallieerde bezet
tingszone behandeld en 
afgebeeld. 
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Afbeelding 21 - Dubbeldruk, normale en schuine bedrukking 

Afbeelding 25-Dubbeldruk op Afbeelding 24 - Kopstaande druk, 
een cijferzegcl gomzijde 'arbeiders'-zegel 10 p j 

DEUTSCHEPOST 

DEUTSCHEPOST 
MAÉM 

Links ajbeeldmg 22 -
Dubbele horizontaal 
uerschouen bedrukking 
cijferzegel). 

Links- ajbeeldmg 25 - Zoujel horizontale als verticale bedrukking 
Rechts, afbeelding 2 6 - Achterkant van de zegel van ajbeeldmg 2 5, 
horizontale spiegelbeeldige druk. 

Afbeelding 27 - Dubbeldruk van 
band- en tapijtopdruk. 

Afbeelding 28 -Dubbeldruk van 
band- ols tapijtopdruk. 

Afbeelding zg - Tête-bcche, 
normale- en kopstaande opdruk. 

Ajbeeldmg 30 - Keurstempcis 
'Ing Becker' en 'Schlegel BPP' 

Ajbeeldmg 51 - Keurstempels 
'Dr Dub' en 'Schlegel BPP' en 
eigendomsmerk 'SB' 
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DE MOOISTE 
VAN 2002 
Het jaar 2002 ligt al weer 
enige tijd achter ons en 
het is goed eens terug te 
kijken naar de filatelisti-
sche oogst van dat jaar. 
Wat waren de mooiste 
zegels en maximumkaar-
ten van 2002? 
De meest besproken ze
gels zijn in ieder geval de 
provinciezegels, maar die 
zijn stellig niet de mooi
ste en daar gaat deze ru
briek dan ook niet over. 
Wel over maximafilie, 
waarbij een aantal van de 
beste maximumkaarten 
uit 2002 al in de afgelo
pen periode zijn ge
toond. 
De start in 2002 was me
teen al veelbelovend, met 
de zegels van het konink
lijk huwelijk van prins 
Willem-Alexander en 
prinses Maxima. De 

maximumkaart met de 
balkonscène (ajbeeldmg 1) 
is ongetwijfeld de meest 
romantische. 
De zomerzegels (Flormde-
zegels) waren kleurrijk, 
net als de zegels in het 
'Efteling'-boekje. Op de 
maximumkaart met een 
zegel die afkomstig is uit 
het laatstgenoemde 
boekje (ajbeeldmg 2) kijkt 
Langnek reikhalzend uit 
naar het filatelistisch 
hoogtepunt van het jaar, 
Amphilex 2002. Met Lang
nek zeggen we: ' Daar 
raak ik nóóit en nóóit uit
gekeken'. De combinatie 
van de Amphilex-zegels 
met de bijpassende stem
pels leverde in 2002 toch 
echt de mooiste maxi
mumkaarten op. Een 
goed voorbeeld daarvan 
vond u al in de vorige af
levering van deze ru
briek: hetVOC-stempel, 

gebruikt op de al lang be
staande VOC-zegel uit 
1990 op de kaart met de 
VOC-werf in Amsterdam. 
Op ajbeeldmg 3 zien we 
datzelfde VOC-stempel 
nog eens terug. Een an
dere mooie maximum
kaart kon worden ge
maakt met behulp van 
het stempel van het schip 
Duiifken (in gebruik ter 
gelegenheid van de We
reldhavendagen, a_fbeel-
dmg 4). De bewuste maxi
mumkaart is hier niet af
gebeeld, maar we kunnen 
meedelen dat hij werd ge
maakt met een originele 
Australische briefkaart 
als voorbeeld. De kaart 
van ajbcelding 5 is ook 
voorzien van een Amphi-
lex-zegel uit het blokje 
van 2002, maar nu is het 
thema het secundaire 
kenmerk van de geplakte 
zegel: op een originele 

Amphilex-kaart uit 1967 
werd het tentoonstel-
lingsstempel met de 
posthoorn geplaatst. 
Deze posthoorn is ook 
het watermerk van de 
eerste serie Nederlandse 
zegels; de op de kaart af
gebeelde zegel is uit deze 
serie afl<omstig. Tot slot 
nog een heel geslaagde 
combinatie van een spe
ciaal stempel (oktober, 
Postex 2002 Apeldoorn) 
meteen decemberzegel 
uit 1998 (NVPH-nummer 
1797) met een damhert 
(ajljeelding 6). 

Velen waren blij dat TPG-
Post voor het eerst sinds 
1994 weer meedeed met 
de gemeenschappelijke 
Europazegels. De vrolijke 
zegel van ajbeelding 7 
(thema: circus) bevat vele 
elementen, elk geschikt 
voor het maken van een 

maximumkaart. Zoals de 
groot afgebeelde olifant 
met daarboven een groe
tende spreekstalmeester 
(ajbeeldmg 8), of de jong
lerende zeehond met bal 
(ajbeelding g) en ook de 
jongleur met de ballen 
(ajbeelding 10). Op de ze
gel hebben de trapeze-
werkers hun natuurlijke 
plaats links bovenin ge
kregen, net als op de 
maximumkaart van aj
beelding 11. Rechtsboven 
op de zegel staan drie 
paarden uit de paarden-
dressuur, zoals op ojtecl-
dmg 12 met de zwarte 
paarden en twee witte 
pony's. 
En tot slot zien we op aj
beelding 13 weer een 
spreekstalmeester met 
een olifant, die desge
vraagd als commentaar 
gaf: '2002 was een goed 
jaar voor de maximafilie'. 
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VOORZITTERSVERGADERING NBFV IN 
NIEUWEGEIN WERD DRUK BEZOCHT 

Op zaterdag i8 januari kwamen de voorzitters van de bij de Bond aangesloten ver
enigingen voor de jaarlijkse vergadering met liet Bondsbestuur bijeen in het wel
bekende Veerhuis te Nieuwegein. De voorzitter van de NBFV, Ties Koek, wist de 
vergadering in een strak tijdschema om te vormen tot een aangenaam samenzijn 
van clubbestuurders met een genoeglijke glimlach en een positieve uitstraling. 

Met volle aandacht werd 
de promotiefilm van de 
Bond op Amphilex 2002 
bekelcen en werd het gro
te succes van deze inter
nationale tentoonstelling 
(na acht jaar) in Neder
land geëvalueerd. De 
film is op DVD en video 
beschikbaar voor verto
ning op bijeenkomsten 
en evenementen. 
Met applaus werd de be
noeming van Luc van 
Dijk, directeur van de 
Service-afdeling van de 
Bond, tot 'lid van ver
dienste' onderstreept. De 
officiële bekrachtiging 
komt op de Algemene 
Ledenvergadering in 
april. 
De duimen werden opge
stoken voor Koos 
Bloemsma die als kandi-
daat-bestuurslid voor 
pers en publiciteit zijn 
plannen voor de toe
komst ontvouwde. Plan
nen die hij met harde 
vuist (lees hand in het 
gips) op I februari met 
een workshop Publiciteit 
zal starten. 
Op zijn bekende enthou

siaste wijze riep Kees van 
Kempen, voorzitter van 
JFN op aandacht te beste
den aan het jubileum 
'Vijftig jaar Jeugdfilatelie 
in Nederland'. Een grote 
jeugdmanifestatie in het 
Autotron in Rosmalen 
van 6 tot en met g mei 
2004 zal hier het hoogte
punt zijn. Een nieuwe 
jeugdclub met een lande
lijk bereik, opgericht on
der de naam Stampkids, is 
te vinden op de nieuwe 
site u)U)U).stampkids.or̂ , 
waar de jeugd zich kan 
aanmelden. 

Clemens Kienhorst, 
voorzitter van de hande-
larenorganisatie NVPH, 
hield een inleiding over 
het nieuwe registratiesys
teem van officiële postze
gels (het World Numbering 
System van de WADP) dat 
sinds I januari 2002 in 
werking is getreden. Het 
systeem is in opbouw en 
is op het Internet te vin
den op het webadres 
u)U)iv.u)nsstamps.ch. Aan 
het vervolledigen en het 
verhogen van de be

trouwbaarheid van het 
systeem wordt gewerkt. 
Een belangrijke noot is 
dat TPGPost het mono
polie op de uitgiften van 
postzegels over drie jaar 
zal kwijtraken; dan zul
len er ook voor goedlo
pende stadspostdiensten 
interessante opties mo
gelijk zijn. 
De vergadering besliste, 
na het horen van de huis
vestingscommissie, dat 
de huidige vestiging van 
het Bondsbureau - dit ge
zien het kostenaspect -
de voorkeur verdient en 
moet worden gehand
haafd. 
Landelijk zijn de regio's 
nu geactiveerd en func
tioneert de Regioraad, als 
overlegorgaan van de re
gio's met de Bond, naar 
behoren. Belangrijke za
ken van de toekomstige 
filatelie komen hier aan 
de orde en worden uitge
zet naar de regio's (lees: 
naar de verenigingen) 
voor verdere uitwerking. 
De Bond bestaat in het 
jaar 2008 honderd jaar. 
Reden om nu al aan on

der leiding van Ben Mol, 
commissaris Vereni
gingszaken, een com
missie samen te stellen, 
die gaat brainstormen over 
de invulling van deze 
mijlpaal met festiviteiten. 

Groot nieuws was er van 
de bondsbibliothecaris, 
Marijke van der Meer, die 
het beheer heeft over het 
geautomariseerde boe
kenbestand (2.500 boe
ken) van de Bond. 
De Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie brengt haar bi
bliotheek over naar Baarn 
en stelt die ter beschik
king aan de bezoekers/le
ners van de Bondsbiblio
theek. Meer verenigingen 
zullen volgen. 
De Commissie Filatelisti
sche Vorming onder lei
ding van Sjoerd Bangma 
heeft het nieuwe cursus
materiaal voor de cursus 
BBF en de workshop BBE 
gereed en zal dit vanaf i 
maart tijdens de Docen-
tendag ter beschikking 
stellen aan docenten en 
belangstellenden. 
Het loopt tegen 16.00 uur 
als de voorzitter de aan
wezigen bedankt voor 
hun medewerking en po
sitieve inbreng in een 
goede vergadering. Met 
een 'tot ziens op de Alge
mene Ledenvergadering 
in Boskoop', op zaterdag 
12 april 2 0 0 3 . 
Seceretaris NBVF 

BEKNOPTE INFORMATIE OVER 
TENTOONSTELLINGSVERZEKERING 

Voor particuliere deelne
mers, leden van de aan
gesloten verenigingen bij 
de Bond, heeft de bond 
een paraplupolis afgeslo
ten voor diegenen, die in
zender zijn op een ten
toonstelling, zowel in 
binnen- als in buiten
land. 
Ook de aangesloten ver
enigingen kunnen van 
deze polis gebruik ma
ken, indien zij frames en 
kaders lenen van de 
bond, respectievelijk 
sfichdng. 

De dekking begint bij de 
aanvang van de reis naar 
de tentoonstelling, loopt 
door gedurende de ten
toonstelling en eindigt 
bij binnenkomst thuis 
van de deelnemer. De 
dekking kan omvatten 

zegels, postwaardestuk-
ken en tentoonstellings
materiaal; een en ander 
in de ruimste zin van het 
woord. Dus geen zes we
ken voor en na de ten
toonstelling. 

De premie varieert per 
land en per transportmo-
gelijkheid. Dus een reis 
per vliegtuig naar Frank
rijk is duurder dan een 
per personenauto. Een 
reis naar Finland per 
trein is goedkoper dan 
per vliegtuig. Overigens 
verschillen de premies 
niet zo heel veel; de ran^e 
loopt van 1.6 tot 2.6 pro
mille. Wel komen er nog 
7 procent assurantiebe
lasting bij en €4.- kosten. 
De maximumdekking be
draagt €500.000,- per 
keer per transport. De 

dekking geldt voor de ge
hele wereld. Uitkering 
geschiedt op basis van 
marktwaarde; dat is dus 
de opgegeven waarde. 

Transporten dienen of
wel persoonlijk, ofwel 
door een gevolmachtigd 
commissaris te geschie
den. Transporten van ze
gels door derden (bij
voorbeeld met behulp 
van een koeriersdienst of 
iets dergelijks) moeten 
van tevoren worden aan
gevraagd. 
Diefstal uit een gepar
keerd motorrijtuig is uit
gesloten, tenzij het een 
transportbedrijf betreft; 
in dat geval is er wel dek
king. Diefstal tijdens ten
toonstellingen is uitslui
tend gedekt als er sprake 
is van (in)braak; er moe
ten dus braaksporen aan
wezig zijn. 
Bij de Directeur Verzeke-

rmgen is een aanvraag
formulier te verkrijgen, 
dat (nadat het is ingevuld 
en ondertekend) uiterlijk 
drie weken vóór de da
tum van de tentoonstel
ling door hem ontvangen 
moet zijn. Door de inzen
ding van het formulier 
verklaart de inzender de 
verzekering te accepteren 
en de verschuldigde pre
mie te zullen voldoen. 
De dekking geldt alleen 
als de genoemde kosten 
vóór aanvang van het risi
co zijn ontvangen. 
Tot slot: aan deze infor
matie kunnen geen rech
ten worden ontleend. Het 
is slechts een korte 'vert
aling' van de polis. 
J.F. den Hertog 
Directeur Verzekeringen 
Hermelijnstraat 46 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
Telefoon 024-6841200 
Het e-maiadres isl 
j./.den.hert05@bccnet.nl 

http://www.nbfV.nl
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:den.hert05@bccnet.nl


EVEN VOORSTELLEN: 
BEN MOL 
Al enige tijd treft u op deze plek een bijdrage aan 
waarin mensen die voor de Bond werken zich voor
stellen. Ze vertellen wat over zichzelf, hun functie 
binnen de bond, de plannen voor de toekomst en ook 
iets over filatelie. De beurt is nu aan de commissaris 
Verengingszaken. 

Net als mijn collega-be
stuurders wil ook ik mij 
graag voorstellen en wel 
als de persoon Ben Mol 
en als de verzamelaar Ben 
Mol. Ik adviseer u om de 
NVPH catalogus ernaast 
te leggen om het een en 
ander in beeld terug te 
kunnen vinden. 
Op 31 augustus 1944 (de 
verjaardag van de toen re
gerende koningin Wil
helmina, nrs. 474-489) 
zag ik het levenslicht in 
Brunssum (Limburg). 
Mijn vader was onder
gronds mijnwerker (582) 
op de mijn Hendrik. Dit 
is nu het hoofdkwartier 
van de AFCENT (onder
deel van de NAVO, 
720/721,1056 en 1423). 
Na mijn schoolopleiding 
ben ik gaan werken bij de 
Nederlandse Spoorwe
gen in Heerlen (o.a. 

325/326)-
Toen het tijd werd om de 
verdediging van het land 
te versterken heb ik dat 
gedaan bij het Korps Ma
riniers (855). Na terug
keer bij de Spoorwegen 
werd Maastricht (901) 
mijn standplaats en heb 
ik als opzichter (met de 
rode pet) treindienstlei
der en verkeersleider een 
aantal jaren echt treintje 
mogen spelen. Mijn 
loopbaan bij de NS veran
derde, want ik ging in 
Utrecht lesgeven aan 
nieuwe collega's. Wij 
zochten dus een woon
plaats in de buurt en dat 
werd Leerdam. Het stadje 
Leerdam aan de Linge, 
bekend om zijn glas en 
kaas is de poort van de 
provincie Zuid-Holland 
(2071) en heeft zo'n 

jaar begonnen met post
zegels. Nieuwsgierig
heid, verwondering, be
wondering en fascinatie, 
het hoort er allemaal bij 
op je ontdekkingsreis 
door postzegelland. Je 
eerste catalogus en daar
na het moeten, de dwang 
om die catalogus te vol-

20.000 mwoners. 
Na bijna twintig jaar 
spoorwegen ben ik over
gestapt naar Volkhuis
vesting en ben ik bij een 
koepel voor woningcor
poraties gaan werken 
(574). Vanuit De Bilt wer
den woningcorporaties 
in het gehele land be
diend; ik bleef trouw aan 
mijn opleidingsfunctie. 
Met 56 jaar ben ik met 
vervroegd pensioen ge
gaan. 
En toen kwam er tijd. 
Want al die tijd waren er 
de postzegels. 

Hier wijkt mijn verhaal 
nauwelijks af van andere 
verzamelaars en filatelis
ten. Als jongen van acht 

Naam: ßm Mol 
Functie: Commissaris Vert-
niflin̂ szaken 
Leeftijd: 58 
Beroep: Werlaaam geweest 
als spoorman en opleider/ 
trainer 
Woonplaots: Leerdam 

gen. Je eerste mooie al
bum met plakkertjes en je 
gevoel van moedeloos
heid bij het zien van de 
voorgedrukte pagina's 
met zegels waarvan je 
denkt 'die krijg ik nooit' 
en vervolgens deze pagi
na's er dan ook maar uit 
halen. Roltanding, 
Brandkastzegels, Inter
nering, e.d. Als ik nu wel 
eens mensen help bij het 
opruimen van een nala

tenschap ontdek ik dat 
anderen dit ook hebben 
gedaan. 
Hiermee geef ik al aan 
dat ik jarenlang een lan-
denverzamelaar ben ge
weest, beginnend vanuit 
de NVPH-catalogus. 
Doorgaan met Indonesië, 
niet doorgaan met Suri
name, wel weer met Aru
ba. Vervolgens starten 
met Australië en daarna 
Japan. Schitterende ze
gels en een de catalogus 
die totaal anders is. Daar
na volgden Engeland en 
Duitsland vanaf 1948. En 
uiteindelijk gezwicht 
voor een thema, namelijk 
'bruggen'. 
Gek ben ik op boekjes en 
op velletjes en aangezien 
met name binnen de 
Stadspost schitterende 
velletjes uitgegeven wor
den, werd ik dus ook 
maar een verzamelaar 
van Stadspost. 
Al vanaf mijn vijfentwin
tigste was ik lid van de 
Spoorweg Postzegelver
eniging en deze landelij
ke club organiseerde met 
regelmaat een bijeen
komst in Utrecht. Altijd 
weer een belevenis als je 
naar Utrecht kwam om 
'zaken' te doen. 
Na mijn vertrek bij de NS 
ben ik lid geworden van 
de afdeling Leerdam en 
Omstreken van de Neder-
landsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars. 
Een club met zo'n zestig 
leden. Van deze afdeling 
ben ik sinds een jaar of 
vijftien voorzitter en ik 
bezoek geregeld de ver
gaderingen van de NVPV. 
Toen vijfjaar geleden de 
Postex in Apeldoorn geor
ganiseerd moest worden 
en de organisatie in han
den gegeven werd van de 
NVPV vond ik dat het tijd 
werd dat ook Leerdam 
zich landelijk actief 
moest opstellen en dat is 
zo gebleven - dit jaar voor 
de vijfde keer. 
Drie jaar geleden ben ik 
toegetreden tot het be

stuur van de NBFV en heb 
ik aanvankelijk de post 
van Commissaris Filate-
listische Vorming be
kleed. Snel echter werd 
duidelijk dat de post van 
Commissaris Vereni
gingszaken ook ingevuld 
moest worden. Een 
vraagbaak voor de vereni
gingen. Er is beweging in 
de verenigingen die aan
gesloten zijn bij de Bond. 
Na de jaren van (vaak ge
weldige) groei in leden
aantal is er nu een zekere 
teruggang. Er wordt op 
een aantal plaatsen dan 
ook gepraat over samen
werken en/of samengaan 
en daar willen wij als 
Bondsbestuur zo moge
lijk een hand bij helpen. 
Deelnemen aan de dis
cussie over de toekomst 
van de filatelie in Neder
land is voor mij zeer be
langrijk en ik hoop dat 
ook u meedoet aan de 
discussie. We kunnen 
met zijn allen gerust vast
stellen dat we graag een 
hoog serviceniveau wil
len, veel kwaliteit in de 
rondzendingen en veilin
gen, goede beurzen en 
mooie tentoonstellingen, 
kwalitatieve ondersteu
ningen zoals Opleidin
gen, Bondsbibliotheek, 
AVC etc. en dat alles ui
teraard voor weinig geld 
want we blijven Neder
landers. 

Daarom is het meedoen 
aan de Regiovergaderin
gen en de Regioraad ook 
een goede zaak. Het in 
contact blijven met de 
vertegenwoordigers van 
alle soorten verenigingen 
en het snel kunnen door
geven van signalen om er 
adequaat op te reageren 
is wat wij als Bondsbe
stuur willen. 
In april ga ik aan mijn 
tweede periode als 
Bondsbestuurder begin
nen en ik zie de toe
komst, met deze groep 
bestuurders, vol vertrou
wen tegemoet. 

Ben Mol 

LANDSCOMMISSARIS 
ST. PETERSBURG 300 

Als onderdeel van de fes
tiviteiten ter gelegenheid 
van de viering van de 
driehonderdste verjaar
dag van de stichting van 
de stad St. Petersburg 
(Rusland), wordt van 7 
tot en met 14 november 
2003 onder het patronaat 
van de Federation ofEurope-
an Philatelic Associations 
(FEPA) in het 'Lenexpo 
Tentoonstellingscen

trum' te St. Petersburg de 
Europeese filatelistische 
tentoonstelling St. Peters
burg 300 gehouden. In
zendingen voor alle klas
sen kunnen worden aan
gemeld. 
Het Bondsbestuur heeft 
als Landscommissaris de 

j heer P. Alderliesten be-
, noemd. Deelnemers kun-
' nen zich bij hem aanmel-
' den; zijn adres is; 

Van Kijfhoekstraat 63 
! 334iSKHI.Ambacht 
I Telefoon 078-6812576 

VEERTIENDE DAG VAN DE MAXIMAFILIE 
IN MAMER (LUXEMBURG) 

In het kader van de Veer
tiende Dag van de 
Maximafilie wordt op 5 
en 6 juli 2003 in het ge
meentehuis van Mamer 
(Luxemburg) een ten
toonstelling gehouden. 
De expositie in Mamerr 
omvat de volgende klas
sen: 
Maximajilie (zowel in de 
wedstrijdklasse als bui
ten mededinging) en 

Filatelistische Inzendingen 
(buiten mededinging). 

^ M ^ . 

Aanmeldingsformulieren 
en het tentoonstellings
reglement kunnen wor
den aangevraagd op het 
volgende adres: 
Ralph Letsch 
2 Rue Spierzelt 
L-8063 Bertrange, 
Luxemburg 
Telefoon 316237 of 
4783216 
E-mailadres rletsch(a)pt.lu. 
Voor de tentoonstelling 
in Mamer kunt kunt zich 
tot uiterlijk 31 maart 

I 2003 aanmelden. 



DE CURSUSSEN VAN DE COMMISSIE 
FILATELISTISCHE VORMING 

De Commissie Filatelisti-
sche Vorming van de 
Bond verzorgt twee cur
sussen, te weten Begelei
ding bij Filatelie (BBF) en 
Begeleiding Beginnende Ex
posanten (BBE) Hier volgt 
een korte kenschets van 
deze cursussen 

Begeleiding bij Filatelie 
Deze cursus voor (begin
nende) filatelisten is 
vooral gericht op het ver
groten van de kennis van 
filatelistisch materiaal, 
het stimuleren van de ei
gen creativiteit en het op
zetten van een verzame
ling anders dan in voor-
drukalbums en stockboe-
ken 
De cursus is gepland voor 
vier avonden (of midda
gen) van telkens onge
veer twee uren in een pe
riode van een tot ander
halfjaar Tussen de cur
susdagen dient een flinke 
periode te zitten voor het 
maken van een werkstuk 
en het vergaren van meer 
materiaal 
De cursus BBF wordt ge
geven voor en bij vereni
gingen De cursus is gra

tis, met dien verstande 
dat de organiserende ver
eniging zorgt voor een 
locatie en voor het beta
len van de reiskosten van 
de docent (tot 50 kilome
ter enkele reis) Een cur
sistenmap van ruim hon
derd pagina's kan wor
den besteld bij het 
Bondsbureau voor €10 -
Ook individuele belang
stellenden en kleine 
groepjes kunnen zich 
aanmelden Zij komen in 
eerste instantie op een 
'wachtlijst', waarbij ge
tracht wordt deze belang
stellenden onder te bren
gen bij een cursus in hun 
omgeving Wel wordt van 
deze 'ondergeschoven' 
deelnemers verwacht dat 
ZIJ aan de organiserende 
vereniging een passende 
bijdrage geven voor de 
kosten van de locatie 

Begeleiding Beginnende 
Exposanten 
Deze cursus, naar eigen
tijds gebruik meestal 
ivorkshop genoemd, is be
doeld voor degenen die 
(voor het eerst of na een 
minder geslaagde eerste 

poging) willen meedoen 
aan een wedstrijdten
toonstelling 
De workshop BBE wordt 
minimaal twee keer per 
jaar georganiseerd, ge
koppeld aan een tentoon
stelling De workshop 
duurt ruim twee uur en 
valt op een middag Een 
belangrijk onderdeel van 
de workshop is het prak
tijkgedeelte, waarbij aan 
de hand van aanwezige 

verzamelingen wordt ge
keken naar de belangrijk
ste aspecten die bij het 
tentoonstellen een rol 
spelen 
De workshops BBE wor
den steeds ruim van tevo
ren in het Maandblad 
Filatelie aangekondigd 
en zijn toegankelijk voor 
alle individuele leden van 
de bij de NBFV aangeslo
ten verenigingen 
De bij de workshop beho-

surf ook eens naar 
www.nbfv.nl 

rende brochure BBE is op 
het Bondsbureau te ver
krijgen voor €3 50 Het is 
de bedoeling dat de deel
nemers dit boekje (ruim 
40 pagina's) vooraf be
studeren 

Aanmelding 
Aanmelding voor beide 
cursussen dient te ge
schieden bij het Bonds
bureau van de NBFV, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht, telefoon 030-
2894290, e-mail 
nb_̂ (a)nbfu demon nl 

Sjoerd Bangma 
Coordinator 

Filatelistische Vorming 

WORKSHOP BBE 
OP 12 APRIL 

BIJ voldoende deelname 
geeft de Commissie Fila
telistische Vorming op 
zaterdag 12 april tijdens 
Boskojila 6weereen 
workshop Begeleiding Be
ginnende Exposanten 
Deze workshop is be
doeld voor verzamelaars 
die voor het eerst of na 
een teleurstellende erva
ring mee willen doen aan 

een wedstnjdtentoonstel-
hng Op de workshop 
wordt de praktijk van het 
opstellen van een verza
meling en het tentoon
stellen daarvan behan
deld aan de hand van de 
op Boskojïla aanwezige 
inzendingen 
U kunt zich opgeven bij 
het Bondsbureau (tele
foon 030-2894290), waar 
u ook het cursusboekje 
(voor wat de thematische 
filatelie betreft aangepast 

aan de nieuwe beoorde
lingscriteria) kunt bestel
len Het IS aan te bevelen 
dit boekje vooraf te be
studeren De workshop 
duurt ruim twee uur 
Tijd en plaats zaterdag 
12 april 2003, aanvang 
14 00 uur, tijdens Bosko
jila 6, Planetarium-
gebouw, Italielaan 4 m 
Hazerswoude 
Sjoerd Bangma 
Coordinator Filatelistische 
Vorming NBFV 

22e Veiling Oude Aandelen 

12 april 2003 
vd Valk Hotel Gilze-Rijen 

van circa 700 kavels oude aandelen, obligaties, 
lots - prenten - effectenboeken - varia 

Inzenden voor de 23e veiling 18 oktober 2003 
dagelijks mogelijk, provisie voor inzenders 
slechts 10% ! ( goedkoopste van Benelux) 

^M «M M« ^ « «X# 
n ^ n * nW ^S^ ^S^ 

Informatie en katalogus bestellen (€ 7,50) 

Scriporama & First Dutch 
Sedert 1979 - al 24 jaar uw vertrouwen waard 

Kees Monen 
Parelgras 144 - 3206 RG Spijkenisse 
Tel 0181-630662-Fax 0181-643597 

Email scnporama@chello nl 

De publicatie Duitse veldpost 
1870-1871 van Adrie Bouwense, 
waarin ook de bezettingsperiode 
tot september 1873 wordt beschre
ven, biedt een korte inleiding over 
en een toelichting op het behan
delde onderwerp en daarna een 
beschrijving van de route die veld-
postbrieven moesten afleggen van 
en naar de troepen Er wordt ook 
uitleg gegeven over de veldpost 
binnen de Noord-Duitse Bond, 
over de bezettingszegels voor de 
Elzas en over de gebruikte veld-
postkaarten en stempels Voorts is 
een lijst opgenomen van de Franse 
kantoren, die per kantoor veel be
langrijke informatie over het on
derwerp verschaft Het boek is ver
der gevuld met afbeeldingen van 
veldpoststukken die uitgebreid 
worden toegelicht De delen 2 en 3 
van het boek geven een overzicht 
van alle Duitse legeronderdelen 
Deze 'vergeten oorlog' vormde de 
aanleiding tot het ontstaan van het 
Duitse keizerrijk Bismarck zag 
kans na deze voor hem succesvolle 
oorlog de Noord-Duitse Bond en 
de drie zuidelijke Duitse staten op 
4 mei 1871 tot een sterke Duitse 
Staat samen te smeden, een ge
beurtenis die grote gevolgen voor 
de twintigste eeuw zou hebben 
In Nederland zullen er niet zoveel 
verzamelaars van dit stukje Duitse 
postgeschiedenis zijn Het is dan 
ook jammer dat het boek met in 
het Duits is uitgegeven - daar ligt 
immers de markt Dat neemt met 

weg dat dit boek een aanrader is 
voor ledere belangstellende m de 
Duitse geschiedenis 

1 G E PETERSEN 
Duitse ucidpost 1870-1871 inclusief de 
bezfttingspenodetot 1873 doorAdrie 
Bouwense ca loopp (ongenummerd), 
geill ,/ormaatA4 

Die Sudsee und die deutsche Seepost, zo 
luidt de ondertitel van de vierde at
las die H H Gerlach en A Birken 
samenstelden in de reeks Deut
sche Kolonien und deutsche 
kolonialpolitik In dit deel gaat 
het over de diverse Duitse buiten
landse steunpunten en kolomen, 
het boek vormt een mooie aanvul
ling op de literatuur die over dit 
verzamelgebied bestaat Verzame
laars van de stempels van deze ge
bieden kunnen dankzij deze atlas 
en de erin vervatte informatie in
zicht krijgen in de grootte van 
deze gebieden (de diverse eilanden 
waren vaak erg klein) en m de lig
ging van plaatsen waarvan wij de 
namen vaak alleen maar kennen 
dankzij hun poststempels 
Het is een mooi uitgevoerd boek 
als de serie eenmaal is afgerond 
heeft de bezitter ervan een com
plete arias in huis van alle Duitse 
buitenlandse steunpunten en ko
lomen De atlassen zouden dan 
ook niet mogen ontbreken in de 
bibliotheek van een verzamelaar 
van de stempels en postgeschiede
nis van deze gebieden 

J G E PETERSEN 

http://www.nbfv.nl
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KLM 
Eindelijk hiebben we dan 
de enveloppen terugont
vangen van de eerste 
KLMvlucht van Amster
dam naar Miami van 15 
september 2002 [i]. De 
achterzijde van de enve
loppen verdient de aan
dacht, want daarop is een 
heel bijzonder aankomst
stempel geplaatst [3]. 
De retourvlucht was op 
16 september 2002 [2], 
maar de enveloppen kwa
men pas op 9 december 
2002 boven water; die 
werden dan ook maar van 
dit aankomststempel 
voorzien [4]. 

Nieuwe vluchtplannen 
van de KLM behelzen de 
verbinding met Trond
heim (al eerder in deze 
rubriek gemeld) en Casa

blanca; datum 30 maart 
a.s. Voor de vlucht naar 
Casablanca wordt een 
B737400 gebruikt. Met 
ingang van de winter
dienstregeling 2003/4 
vliegt de KLM nonstop 
op Kaapstad en Johan
nesburg (B747400). 

LELYSTAD 
Het gaat werkelijk gebeu
ren: Lelystad krijgt een 
echte lijndienst naar Lon
den. Op I september be
gint Citijwmgs met deze 
verbinding, die driemaal 
per dag tot stand zal ko
men. Wie weet lukt het 
ons om hier iets mee te 
doen. 

SCHIPHOL 
Nu we het toch over nieu
we verbindingen hebben: 
My Traue! Lite vliegt sinds 

6 februari van Schiphol 
naar Birmingham 
(A320), terwijl Jet2 met 
ingang van 12 februari 
het traject Schiphol
Leeds/Bradford aflegt 
(B737300). 

LUFTHANSA 
Alle Lujthansastukken 
van het afgelopen jaar 
zijn nu ook binnen; er 
zitten weer mooie exem
plaren bij. Het betreft de 
Olympische Spelen
vlucht naar Salt Lake City 
[5] en een aantal zogehe
ten 'nieuwe' bestemmin
gen (DCiiC, [6]). Ook 
zijn er diverse vluchten 
geweest met de B747F, 
ook naar 'nieuwe' be
stemmingen [7]. 
Verder was er een vlucht 
ter gelegenheid van het 
Wereldkampioenschap 

Voetbal in Japan en Zuid
Korea[8]. 
Lufthansa werkt veel met 
andere maatschappijen 
samen. We zien dat terug 
in combinaties met Siüiss 
PnuateAir (17 juni 2002, 
DüsseldorfNew York, 
[9]) en bij Team Lufthansa 
(28 oktober 2002, Leip
zig/HalleLondon/Stan
sted [10]). 
Net als de KLM nam ook 
Lufthansa het traject 
FrankfurtAbuja in zijn 
dienstregeling op. Kwa
men de enveloppen van 
de KLMvlucht nooit 
meer terug, Lufthansa 
kwam kennelijk niet ver
der dan Lagos (zie de 
adressering [11]). 

PRO JUVENTUTE 
Omdat 2002 het Interna
tionaal Jaar van de Berg 

was, organiseerde Pro Ju
uentute een ballonvaart op 
22 november van dat jaar. 
Het resultaat ziet u afge
beeld [12]. 

ZEPPELIN 
In 2002 werd voor de vijf
de keer de Weihnachts Zep
pelinpostfahrt gehouden 
en wel op27 november 
[13]

AIR ALPS 
De maatschappij Air Alps 
vliegt met ingang van 30 
maart op een nieuwe be
stemming: Bern. Een 
D0328110 vliegt op die 
datum van Amsterdam 
naar Bern en weer terug. 
Er wordt geprobeerd post 
mee te laten gaan, maar 
of dat lukt is op het mo
ment van schrijven nog 
onzeker. 



Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
5/3 5 2 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschri]-
ving) nog met door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
i4-3-'03. Fotowedstrijd 'Kat 
van Aland'. 
I, 2 klass. Resp. 'Randi' (win
naar), 'Tovis'. 

28-3-'o3. 'Landschap in de 
zomer', schilderij van Elin 
Danielson-Gambogi (1861-
1919). 
Viermaal i klass (in boekje 
met acht zegels). Viermaal 
deel schilderij. 

ALBANIË 
6-io-'o2. Kunstenaars. 
Viermaal 50 L. Tefta Tashko 
Koco (1919-1947, zangeres), 
Naim S. Frasheri (1923-1975, 
toneelspeler), Kristaq Anto-
niu (1909-1979, zanger), Pa-
najot Kanaci (1923-1996, 
choreograaf). 
28-ii-'02. Negentig jaar on
afhankelijkheid. 
20, 90 L. Resp. Albanese vlag 
tussen andere vlaggen, af
kondiging Albanese staat op 
28-11-1912 in Vlore. 

ANDORRA FRANS 
io-2-'o3. Legende van de den 
van de Margineda. 
€0.69. Berglandschap met 
slapende jongen en dennen
boom. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

ARMENIË 
20-i2-'o2. Unifem*, vrouwen 
voor vrede. 
220 d. Grafische afbeelding 
duif op schouder vrouw, 
beeldmerk Verenigde Naties. 
2i-i2-'o2. Honderd jaar 
spoorlijn Alexandrapol-Yerevan. 
350 d. Trein en station Yerevan. 

23-i2-'o2. Bloemen. 
150, 200 d. Resp. Galanthus 
artjuschenkoae, Merendera 
Mirzoevae. 

I ;/ f r\ W . 

24-i2-'o2. Ruimteonderzoek. 
120, 220 d. Resp. stralings-
onderzoek, observatiesatel-
lieten Orion i en Orion 2. 

AZERBEIDZJAN 
27-i2-'o2. Aquariumvissen. 
Velletje met zesmaal 1000 m. 
Betta splendens, Symphyso-
don aequifasciatus, Pterop-
hyllum scalare, Carassius au-
ratus, Melanotaenia boese-
mani, Cichlasoma meeki, op 
rand poes. 

8-i-'o3. Frankeerzegel, to
rens. 
250 m. Fort Askeran (i8de 
eeuw). 

BELGIË 
Zegels van Belgié worden 
vanaf januari 2003 behandeld 
in de nieuwe rubriek 'Verza-
melgebied België'. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
i4-9-'02. Kroatische Culture
le Associatie Napredak hon
derd jaar. 
I.- (M). Vrouw met toorts. 
i4-9-'02. Honderd jaar Ash-
kenazi-synagoge in Sarajevo. 
2.- (M). Kerkgebouw. 

i4-g-'02. Honderd jaar geor
ganiseerd bergbeklimmen. 
I.- (M). Bergwandelaar bij 
berghut. 

äwM/jlfxninaislt'a 
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io-io-'o2. Oude ambachten. 
0.80, i.io, 1.20,1.30 (M). 
Resp. Smederij, leerbewer
king, filigraan zilverwerk, 
naaldkan t. 

20-ii-'02. Vlag. 
I.- (M). Vlag Bosnië-Herze-
govina. 
2o-ii-'o2. Munteenheid 
Euro. 
2.- (M). Eén euro en kaart 
eurogebied. 

BULGARIJE 
6-i2-'02. Grondleggers van 
de Bulgaarse staat. 
0.18, 0.36, 0.49, 0.65 L. Resp. 
tsaar Samuil (regeerperiode: 
997-1014), tsaar Peter II 
{1186-1190 en 1196-1197) en 
tsaar Asen (1186 en 1190-
1196), tsaar Kaloyan (1197-
1207), tsaar Ivan Asen II 
(1218-1241). 
lo-i-'oj. Èuropalia 2002, Euro
pees cultuurfestival in Belgié. 
0.65 L. Regenboog, stilis
tisch oog, Europese sterren. 
28-i-'03. Bulgaarse kunst, 
honderdste geboortedag van 
Stoyan Sotirov (1903-1984), 
lUya Petrov (1903-1975), Zla-
tyo Boyadjev (1903-1976). 
0.18, 0.36, 0.65 L. Resp. 'Ro-
zenpluksters' van Sotirov, 
'De blinde rebabspeler' van 
Petrov, 'Varkenshoeder' van 
Boyadjev. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 2/162, 
schilderkunst. 

ESTLAND 
7-i-'03. Frankeerzegel, wa
penschild. 
0.50 kr. Drie leeuwen. 

i5-i-'03. Vuurtoren van Keri. 
4.40 kr. Metalen toren op ste
nen onderstel en kaart met ei
land Keri (5g°4i,92'N 
25°oi,36'E). 

: EESTI 4.40 

30-i-'03. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Anton 
Hansen Tammsaare. 
4.40 kr. Tekst en beeld schrij
ver op bankje. 

FINLAND 
i5-i-'03. Vogels. 
Driemaal i klass. Cuculus 
canorus, Perisoreus infaus-
tus, Alauda aruensis. 

i j- i- 'oj . Vis. 
Driemaal 2 klass. Abramis 
brama, Esox lucius, Salmo 
trutta lacustris (brasem, 
snoek, meerforel). 

i5-i-'03 'Met vriendschap'. 
Zesmaal i klass. Tekeningen 
van menselijk figuurtje en 
varkentje, resp. hard lopend, 
lezend, knuffelend, dansend, 
in bed, lezend. 

1 LuUeK/ricTAS^ 
FRANKRIJK 
i2-2-'03. Genevieve de Gaulle 
Anthonioz (1920-2002). 
€0.46. Portrettekening strijd
ster voor mensenrechten. 

ih-CI.HlIh'.MlIlKMliO/ 

17-3-'03. Dag van de postze
gel. 
€0.46, 0.46-1-0.09; blok 
0.46+0.09. Lucky Luke van 
striptekenaar Morris (Mauri
ce de Bévère, 1923) resp. te 
paard op bal en koord, te 
paard met hond; te paard met 
hond (op rand de Daltons). 
Ook postzegelboekje. 

GRIEKENLAND 
Aanvulling melding 12/972. 
Waardes scouting: €0.45, 
0.60, 0.70, 2.15. Waardes 
Griekse taal: €0.45, 0.60, 
0.90, 2.15. Waardes Olympi
sche spelen: €0.45,0.60, 
2.15, 2.60; 6.-. Waardes 
aartsbisschoppen: €o.io, 
0.45, 2.15, 2.60. 

GROENLAND 
i2-3-'03. Sledehonden. 
4.50, 4.75, 6.- kr. Resp. spe
lende jonge sledehonden, 
Groenlandse sledehond, sle
dehond aan herwerk; postze
gelboekje. 

i2-3-'o3. Deense onderzoe-
kingstocht naar Groenland 
met doel samenleving en cul-
mur Groenland te beschrijven 
(1902-1904), gezamenlijke 
uitgifte met Denemarken. 
15.-, 21.- kr. Resp. expeditie-
kamp, Knud Johan Victor Ras
mussen. Velletje met beide ze
gels, foto Harald Moltke, 
Knud Rasmussen, Jörgen Bor-
lund, Ludwid Mylius-Erich-
sen, Gabriel Olsen, op rand 
Groenland en handschrift. 

KALAALLIT NUNAAT 
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GROOT-BRITTANNIË 
4-2-'o3. Wenszegels. 
Zesmaal ist (samenhan
gend). Zesmaal keuze uit drie 
boodschappen. 

1"f 1 
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Oops! 
Sorry 
Will try harder 

; 



252'o3. Het geheim van le
ven. 
2nd, ist. E, 47, 68 p. Car
toons van Williams Murray 
Hamm (WMH) over ontdek
king vijfiiig jaar geleden van 
Francis Crick en James Wat
son dat structuur DNA (deoxy
ribonucleinezuur) een dub
bele spiraal is en de ontdek
kingen die daar op volgden. 
Resp. twee mannen vinden 
puzzelstukje (eind van het 
begin), man en aap aan twee 
zijden tralies (vergelijking ge
netische codes), wetenschap
per loopt DNAspiraal op 
waar slang op de loer ligt 
(code kraken), wetenschap
pers met hoofden van dieren 
en staarten in gesprek (gene
tische manipulatie), man met 
dokterstas aan tafel waarop 
letters DNA kijkt in kristallen 
bol (toekomst medicijnen). 

253'o3. Fruit en groente. 
Vel met tienmaal ist. Aard
bei, aardappel, appel, papri
ka, peer, sinaasappel, to
maat, citroen, spruitje, au
bergine; op rand snorren, 
brillen, hoeden, monden om 
fruit en groente mee te versie
ren en zo 'eigen ontwerp' te 
maken. 

294'03. Buitengewone on
dernemingen. 
2nd, ist. E, 42, 47, 68 p. 
Resp. portret Amy Johnson 
(honderdste geboortedag) en 
vliegtuig (vloog als eerste 
vrouw solo naar Australië, 
1930), Edmund Hillary en 
Tenzing Norgay bereiken top 
Everest (vijftig jaar geleden: 
2951953) tijdens Britse ex
peditie geleid door sir John 
Hunt, dame Freya Stark (be
schreef haar reizen door Mid
denOosten), sir Ernest Shac
kleton (leidde Britse zuid
poolexpeditie, 1907), sir 
Francis Chichester (zeilde 
solo rond de wereld, 1967), 
Robert Falcon Scott en team
leden bij tent Roald Amund
sen (januari 1912, Amundsen 
bereikte een maand eerder 
dan Scott de zuidpool). 

HONGARIJE 
20ii'o2. Wereldkampioen
schap turnen in Debrecen. 
160 Ft. Turner op voltige
paard. 

v^^^v^^^^^ 
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IERLAND 
ói'oj. Frankeerzegels, vo
gels. 
€0.75,0.95. Resp. Charadri
us hiaticula, Accipiter nisus. 
28i'o3. Wenszegels, jonge 
dieren. 
Vijfmaal €0.41; velletje 
driemaal €0.41. Resp. hond
jes, poesjes, konijntjes, gei
tjes, kuikens; 'jaar van de 
ram'**: poesjes, geitjes, kui
kens (op rand geit). 
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ITALIË 
29ii'o2. Dag van de filate
lie. 
€0.62. Kinderen in school
banken, pincet, vergrootglas 
en zegels. 

i6i'o3. Postzegeltentoon
stelling 'Italiaanse republiek 
in postzegels'. 
€0.62. Afbeelding frankeer
zegel uit 1946 (Yvertnr. 503): 
gezin en weegschaal (gerech
tigheid). Ook postzegelboekje. 

INiMIIIMMIMIMillllMi 

i6i'o3. Winteruniversiade 
in FriuliVenezia Giulia. 
€0.52. Beeldmerk Universiade. 

€0.77 met aanhangsel. Twee 
mannen op tandem voor Palaz
zo Vecchio in Florence, op aan
hangsel 'F.lli Alinari' 'Firenze'. 

i2'03. St.Valentijnsdag. 
2.30 kn. Gekleurde puzzel
stukjes met uitsparing hart. 

i2'o3. Wereldkampioen
schap veldrijden. 
€0.41. Wielrenner met fiets 
op rug, beeldmerk kam
pioenschap. 

JERSEY 
ii3'03. Europa 2003, kunst 
op affiches, affiches over toe
risme en reizen. 
23, 29,38, 68 p. (alleen 29 en 
38 p. met 'Europa'). Resp. 
baai van Portelet (1935), 
strand en bord eten en ro
mantisch koppel (1952), 
'Chemins de Fer de l'Ouest' 
waarop geografische positie 
kanaaleilanden (1910), blik 
op Jersey (1947). 
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i2'o3. Honderdvijftigjarig 
bestaan studio FrateUi Alinari. 

i54'o3. Serie vuurtorens II. 
23, 29, 38,40, 47, 68 p. Vuur
torens en lichtbakens, resp. 
'St. Catherine's breakwater', 
'Violet Channel', 'MontUbé', 
'Frouguie Aubert', 'Gronez 
Point', 'Banc des Ormes'. 

KROATIË 
i5i'03. Sprookjes. 
2.30, 2.80 kn. (ook samen
hangend). Resp. 'Kosjenka', 
'Malik TinUlinic' uit verhalen 
Ivana Brlic Mazuranic (1874
1938). 

LETLAND 
25i'o3. Werk van Letse 
schilders. 
0.40 Lvl. Kamer met tafel 
(1927) van Niklaus Strünke. 

LIECHTENSTEIN 
3'3''°3' Europa, kunst op af
fiches. 
1.20 F. Advertentieposter 
postbedrijf Liechtenstein: 
'Post  we bewegen' van 
Karin Beek. 
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3'3''03 Wijnbouw in het 
voorjaar. 
1.30,1.80, 2.20 F. Resp. fe
bruari: knippen, maart: op
binden, april: schoffelen. 

FuRi.cNiumLitCHTENSTtUJi 

3'3"'°3' Bescherming oude 
gebouwen en stadsgezichten, 
Ruggell I. 
0.70, 2.50 F. Resp. parochie
kerk St. Fridolin, huis in Spi
dach. 
V ^ ^ ^ ^ W v w v 
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LITOUWEN 
25i'03. Serie 'beroemde 
personen'. 
I., 1.30 Lt. Portret van resp. 
architect Laurynas Stuoka
Gucevicius (17531798), we
tenschapper en schrijver Juo
zas Eretas (18961984). 

i52'o3. Serie 'wapenschil
den'. 
Vijfmaal i. Lt. Wapenschild 
van plaatsen Gargzdai, Kre
tinga, Palanga, Papile, Riet
avas. 
i5'3''°3 Serie 'technische 
monumenten', vuurtorens. 
I., 3.Lt. Vuurtoren resp. 
Pervalka in stad Neringa, 
Uostasvaris in district Silute. 

iVlALTA 
i8io'o2. Bekende perso
nen. 
3.7,15. 35. 50 c. Resp. 
Adrian Dingli, Oreste Kirkop, 
Athanasius Kircher, Sajerio 
Cassar, Emmanuele Vitale. 
20ii'o2. Kerst 2002. 
7,16, 22, 37, 75 c. Jozef en 
Maria met Kind in resp. wa
gen met paard, autobus, 
sloep met engelen, koets en 
herders met lammetjes, zeil
schip met koningen. 

MAN 
i42'o3. Ruimtevaart. 
23,23:27, 27; 37, 37; 42, 42 
p. (zelfde waarde: samenhan
gend, doorlopend beeld). 
Resp. (grondstation telecom
municatiesatelliet Tromode) 
satellietschotel en huis, satel
lietschotel; (pionieren in de 
ruimte) maanvoertuig en ten
tenkamp, astronauten in 
ruimtepakken; (lanceerplat
form op zee) drijvend lan
ceerplatform, commando
schip; (satelliemetwerk firma 
Loral Skynet (Isle of Man) Li
mited) Telstar i. Telstar 8. 

MONACO 
i2'o3. vijftiende 'Premiere 
Ramp' (optreden door jonge 
getalenteerde circusartie
sten). 
€2.82. Circusartiesten en 
tent. 

i2'03. Vijftig jaar jachtclub 
van Monaco. 
€0.46. Zeilschip en clubvlag
getjes. 

«««■«■ 

_ MONACO 
247 

32'o3. Tiende wereldkam
pioenschap bobsleeen 2003 
in Ilsenburg. 
€0.80. Vierpersoonsslede. *
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OEKRAÏNE 
lyi'oj. Serie sprookjes. 
Driemaal 45 k. (samenhan
gend). 'Kozadereza' (als 
mens gekleed dier op brug
getje), 'schijnstier' (man, 
vrouw, huisje en stier), 'de 
vos en de kraanvogel' {gekle
de vos met fles en kraanvogel 
met bord). 

24i'o3. Schaatsen. 
65 k. Wedstrijdschaatser. 

72'o3. Serie 'vijanden uit de 
geschiedenis van de Oekraï
ne'. 
Viermaal 45 k. Oorlog met de 
Goten (4de eeuw), verbond 
met de Hunnen (5de eeuw). 
Balkancampagne (6de eeuw), 
invasie van Avars (6de eeuw). 

RUSLAND 
2i2'o2. Datum melding 
2/164, nieuwjaar. 
i6i2'o2. Frankeerzegels, 
paleizen en parken. 
2., 2.50, 3., 4., 5. r. Resp. 
'Arkhangelskoe' en beeld 
'Artemis met hert', Chinees 
paleis 'Oranienbaum' van ar
chitect A. Rinaldi (17621768) 
en beeld 'Omphala', huize 

co 'Morfino'vanarchtectM.D. 
° Bykovsky (18371838) en 
0 beeld van griffioen, paleis 
1 'Pavlovsk'van architect C. 
" Kameron (17321736) en 
* beeld 'Erminia' van A. Rinal
^ di, paleis'Kuskovo'van ar
^ chitect P.S. Argunov (18de 
^ eeuw) en allegorisch beeld 
2 van Scamanderrivier bij Troje. 
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8i'03. Honderdste geboor
tedag Antoly P. Alexandrov 
(19031994) en Igor V. Kur
chatov (19031960). 
2.50, 2.50 r. Resp. portret 
atoomfysicus en 'Arktica' 
een ijsbreker op kernener
gie, portret atoomfysicus en 
kerncentrale. 

8i'o3. Onderzoek subgla
ciaal meer Antarctica. 
Velletje met tweemaal 5. r. 
Antarctica met contouren 
meer en ijscilinders van 
proefbormgen, boortoren 
van Russisch poolstation 
'Vostok'; op rand vlaggen 
van landen die deelnemen 
aan project, takeltractor, 
vliegtuig AN3T. 

ioi'o3. Russische regio. 
Zesmaal 3. r, Kemerovo 
(boslandschap, standbeeld), 
Magadan (zee met rotsen, 
rendieren, mineraal), Kur
gan (waterrijk landschap, 
standbeeld), Perm (klooster, 
berg, water), Astrakhan 
(vestingmuur, vogel, vis
sen), Uljanov (dam in water, 
auto, vliegtuig). 
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i6i'03. Tien jaar communi
catie door koeriers tussen 
gouvernementen. 
3. r. Beeldmerk met jaartal. 
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SAN MARINO 
24i'o3. Kampioenschap 
noordse skisporten 2003 in 
Val di Fiemme, Italië. 
Velletje met driemaal €0.77. 
Noordse combinatie, 
schansspringen, langlauf; 
toppen van Dolomieten in 
provincie Trento. 

24i'o3. Grote meesters in 
de kunst. 
€0.52, 0.62,1.55 (in vellen 
van twintig met op rand in
formatie en portretschilder). 
Resp. 'Vahine no te vi  vrouw 
met mango' van Paul Gau
guin (18481903), 'Tarweveld 
met vlucht kraaien' door Vm
centvan Gogh (18531890), 
'Portret van een jonge vrouw' 
van II Parmigianini {1503
1540). 

24i'o3. De keuken. 
Vel met zestienmaal €0.41. 
Elke zegel laat een kwart van 
een bord zien met voedsel uit 
gebied EmiliaRomagna. 

SLOVENIË 
2ii'o3. Vooraanstaande 
Slovenen: astronoom en di
plomaat Ferdinand Augustin 
Hallervon Hallerstein (1703
1774), botanist Alfonz Paulin 
(18531942). 
107, 221 Sit. Resp. sextanten 
boek 'Observationes Astro
nomicae', portret Paulin en 
omslag 'Flora exiccata car
niolica'. 
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2ii'03. Serie nationale kos
tuums, Sloveens Istrië. 
A (38 Sit.). Man met hak en 
vrouw in boerenkleding. 

2ii'03. Wenszegel. 
180 Sit. perforatie in hart

vorm. Jongen en meisje met 
roos op ballon, bij wrijven 
komt rozengeur vrij. 

SLOWAKIIE 
ii'o3. Tien jaar republiek 
Slowakije. 
20. Sk. Man, vrouw en kind 
en wapenschild Slowakije. 

; SlOVENSKO 
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TSJECHIË 
20i'o3. Traditie van Tsje
chische postzegels. 
6.40 Kc. Afbeelding zegel uit 
1937 (kathedraal van Praag, 
YvertTsjechoSlowakije nr. 
328) ontworpen door Jan C. 
Vondrous (18841970), ge
graveerd door Karel Seizin
ger. 
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i22'03. Bekende personen. 
6.40, 8. Kc. Resp. portret 
dichter). Vrchhckyen schrift 
met pennen, portret arts J. 
Thomayer en microscoop 
met kolven. 

i22'o3. Tekens uit de die
renriem. 
26. Kc. Ram. 
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WITRUSLAND 
24i'03. Wapenschilden ste
den. 
300, 300 r. Wapenschild van 
Minsk (heilige met engelen), 
DavidGorodok (boot, ge
bouwen). 

BE/iApycb 3 0 0 : 

IJSLAND 
i33'03. Vee uit IJsland. 
45., 85. kr, Resp. stier, 
roodgevlekte koe (op achter
grond beide zegels tekenin
gen Audhumla, de eerste koe 
volgens de Noordse mytholo
gie). 

i33'03. Postzegeltentoon
stelling Nordia 2003. 
Blok 300. kr. Kaart met IJs
land, vikingschip en raaf (Vi
king Floki Vilgeroarson ont
dekt IJsland met hulp van zijn 
raven). 

234'o3. Honderd jaar Vrije 
Kerk van Reykjavik. 
200. kr. Kerkgebouw, huidi
ge vorm uit 1940, beschermd 
sinds 1990. 

234'o3. Veerboten. 
45., 45., 60., 60. kr. Resp. 
'Saevar' (1999,149 ton), 'Sae
fari' (1978, 367 ton), 'Baldur' 
(1990, 647 ton), 'Herjolfur' 
(1992, 3364 ton); postzegel
boekjes. 

225'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
6o.,85.kr. 



22-5-'o3. IJslandse kippen. 
45.- kr. Kip en haan. 

ZWEDEN 
zo-i-'oj. Nationale Sport
bond Zweden honderd jaar. 
Viermaal brev. in velletje van 
tien zegels. Oudere wijst kind 
de weg (leiderschap), rol-
stoelsporter (sport voor ge
handicapten), dove snow-
boarder Richard Richardsson 
olympisch medaillewinnaar 
parallelslalom (hedendaagse 
sport en deaflympics), jong 
meisje (sport voor kinderen 
en jongeren). 

20-i-'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
Viermaal 10.- kr. Affiche 
resp. 'luchttransport' van An
ders Beekman uit 1935 (vlieg
tuig), 'levend boerenbedrijf 
van Owe Gustafson uit 1984 
(uiers koe), 'het nieuwe dans-
restaurant van Stockholm 
heet chaos' van Georg Mag
nussen uit 1930 (twee men
sen), 'biologisch museum' 
van Carina Länk uit 1993 
(specht). 

20-i-'o3. Knopen. 
Brev, ekonomibrev (partijen-
post), foreningsbrev (vereni
gingsdrukwerk). Resp. platte 
knoop, schootsteek, paal-
steek. 

20-i-'o3. Zevenhonderdste 
geboortedag Brigitta van 
Zweden, I. 
Brev. Brigitta (circa 1302-

1373, in 1391 heilig ver
klaard) lezend. 

ZWITSEREAND 
6-3-'o3. Frankeerzegels, me
dicinale planten. 
70, 90,110,120,130,180, 220 
c. Resp. Hypericum perfora
tum, Vinca minor, Valeriana 
officinalis. Arnica montana, 
Centaurium minus, Malva 
sylvestris, Matricaria chamo-
milla (Sint-Janskruid, kleine 
maagdenpalm, echte valeri
aan, wolverlei ofvalkruid, 
echt duizendguldenkruid, 
groot kaasjeskruid, echte ka
mille). 

6-3-'03. Internationaal jaar 
van het water. 
90 c. Stromend water langs 
steen. 

6-3-'o3. Honderd jaar Zwit
serse nationale organisatie 
van en voor blinden (SNAB) 
en honderd jaar bibliotheek 
voor blinden en visueel ge
handicapten. 
70 c. Rode zegel met in brail
le 'getal 70'. 

6-3-'o3. Wereldkampioen
schap oriëntatie. 
90 c. Hoogtelijnen en kompas. 

6-3-'03. HonderdsteMarché-
Concours (paardenmarkten -
show) in Saignelégier. 
90 c. Paardenhoofd. 

90 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
26-io-'02. Pottenbakkers
kunst. 
Viermaal 5.- Dh. Viermaal 
verschillende vaas. 

i8-ii-'02. Internationale dag 
van verdraagzaamheid. 
24.- Dh. Vredesduif en regen
boog. 
23-i2-'o2. Heilzame planten. 
5.-, 10.-, 24.- Dh. Resp. Euca
lyptus globulus, Malva sylve
stris, Laurus nobilis. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i-2-'03. chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met viermaal $ 1.65. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

BAHREIN 
i6-i2-'02. Nationale dag 
2002. 
100, 200, 250 fils. Driemaal 
verschillend, nationale vlag 
en sjeik Hamad bin Isa al-
Chalifa, koningvan Bahrein. 

BERMUDA 
4-2-'o3. Biologisch onder-
zoekstation honderd jaar. 
$ 0.35,0.70, 0.85,1.-. Resp. 
gebouwen schip, vis, hand 
met pincet bij begroeide 
steen, garnaal. 

BRAZILIË 
29-ii-'o2. Kerst. 
R$ 0.45. Reproductie schil
derij 'De stal' van Candido 
Portinari. 

Brasil 2002 
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3-i2-'o2. Tachtig jaar sociale 
zorg. 
R$ 0.45. Getal '80' op kaart 
Brazilië. 
3-i2-'o2. Braziliaanse vol
kenkunde, Albert Eckhout 
(ca. 1610-1665) keert terug 
naar Brazilië 1644-2002. 
(Eckhout, Nederlands schil
der, en andere artiesten bege
leidden Johan Maurits van 
Nassau naar Brazilië (1637-
1644) om leven mensen, dier
soorten en planten vast te 
leggen.) 
Achtmaal R$ 0.45. Achtmaal 
afbeelding van Braziliaanse 
mensen. 

BRUNEI 
5-io-'o2. Datum melding 
1/81, sultan Haji Bokiah. 

i9-ii-'o2. Twintig jaar Bu
reau tegen corruptie. 
Driemaal 20 s. (samenhan
gend). 

BURKING FASO 
4-4-'o2. Insecten. 
5,10, 20,100,170, 200, 260, 
300,1000,1200 F. Resp. Heli-
coverpa armigera, Poekiloce-
rus bufonius hieroglyphicus, 
Diopsis thoracica, Psalydolit-
ta sp., Ptinus fiir L., Bruchidi-
us atralineatus, Dysdercus 
spp., Lygus lineolaris, Doryp-
hora, Acantboscelides. 

; BURKINA FASO : 

CHILI 
5-6-'02. Met uitsterven be
dreigde diersoorten. 
$ 10, 20. Resp. Oreailurusja-
cobita, Oncifelis geoffrovi. 
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27-6-'02. Erfgoed. 
$ 230, 290. Kerken van resp. 
Achao, Dalcahue. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i4-2-'o3. Serie vruchten. 
NTS 9.-, 13.-, 15.-, 34.-. Resp. 
'roseapples', kumquats, ci
troenen, kokosnoten. 

CHINA VOLKSRJEPUBLIEK 
i2-io-'o2. Kameraad Peng 
Zhen. 
Tweemaal 0.80 y. Portret, 
staand. 
26-io-'02. Sprookje: 'Dong 
YongenLady'. 
Viermaal 0.80 y., 2.- y. (sa
menhangend). Resp. jeugd
liefde Dong Yong wordt on
sterfelijk. Dong Wong trouwt 
zevende onsterfelijke maagd, 
onsterfelijke maagd weeft 
brokaat. Dong Yong komt te
rug, ze leefden nog lang en 
gelukkig. 
g-ii-'o2. Museumgebouwen. 
Viermaal 0.80 y. Historisch 
museum Shanxi, museum 
Shanghai, museum Henan, 
museum Tibet, natuurmuse
um Tianjin. 

20-ii-'02.2002, Jaar van uit
wisseling mensen tussen 
Volksrepubliek China en 
Zuid-Korea. 
Tweemaal 80 y. Vechtspor
ten: taekwondo, wushu. 

7-i2-'o2. Vogel. 
0.80y. (in boekje). Tragopan 
caboti. 
7-i2-'o2. Gibbons. 
Driemaal 0.80, 2.- y. Resp. 
Hylobates lar, Hylobates leu-
cogenys, Hylobates concolor, 
Hylobates hoolock. 



COOKEILANDEN 
iiii'o2. Kerst 2002, over
druk kerstzegels 1990 en 
1991. 
$ 0.20, 0.20, 0.80, 0.85, 0.85, 
0.90, 0.95, !.• 'Christmas 
2002' en soms nieuwe waar
de over resp. Yvert nr. 1014 
(70 c.), 1020(700.), 1022 
($1.15), 1015,1021,1023 
($1.50), 1016,1017 ($1.50). 
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DOMINICA 
i2'03. chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Viermaal $ 1.65 (samenhan
gend). Verschillende symbo
lische afbeeldingen ram. 

ECUADOR 
28ii'oo. Vijftigste feestdag 
voor bloemen en vruchten. 
$ 0.32, 0.32, 0.84, 0.84, 0.84; 
blok $ I.. Resp. viermaal ge
tal '50' met in nul vulkaan 
Tungurahua, stad Ambato, 
bloem, appel, beeldmerk; 
Ambato. 

2i2'oo. Kerst, kinderteke
ningen. 
$0.68, 0.68, 0.84, 0.84; blok 
$ I.. Resp. engel boven stal, 
huis en kinderen met dieren, 
heilige nacht. Heilige Fami
lie; kinderen brengen Heilige 
Familie geschenken. 
8i2'oo. Achtenzeventigjaar 
sportbond van Guayas. 
$ 0.16. Wapenschild. 
iii2'oo. Opening historisch 
museum 'Capilla del Hom
bre'. 
$0.16. Museumgebouwvan 
Oswaldo Guayasamin. 
i2i2'oo. 2001: jaar van vrij
willigers. 
$ 0.16. Wereldkaarten beeld
merk. 
i5i2'oo. Negentig jaar Rode 
Kruis in provincie Guayas. 
$ 0.16. Rood kruis in getal 
'90'. 
i6i2'oo. Schelpdier. 
$ 0.84; blok $ I.. Tweemaal 
Spondylus princeps. 
20i2'oo. Renovatie theater 
Bolivar in Quito klaar. 
$ 0.16,0.32. Resp. restau
rant, theaterzaal. 

EGYPTE 
Zonder datum. Opening As
wanbrug. 
Tweemaal 30 P. (samenhan
gend). Hangbrug. 
23ii'o2. Artiesten. 
Viermaal 30 P. Acteurs, resp. 
Farid Shawki, Hassan Faek, 
Aziza Amir, Mary Mounib. 
3i2'o2. Feestelijke gelegen
heden. 
Viermaal 30 P. Viermaal an

dere vogel. 
gi2'o2. Egyptisch museum 
bestaat honderd jaar. 
30; blok 125 P. Resp. detail 
standbeeld; voorgevel muse
um en beeld Cheops. 
29i2'o2. Suezkanaaluniver
siteit vijfentwintig jaar. 
30 P. Beeldmerk universiteit. 
2i'o3. Dag van de postze
gel. 
30, 30,125 P. Muurschilde
ringen graftomben van 
farao's. 

EL SALVADOR 
i6i2'o2. Tachtig jaar scou
ting in El Salvador. 
2.70 C. ($ 0.31). Scouts, 
beeldmerk. 

GRENADA 
i2'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

GUYANA 
i2'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Viermaal $ 150 (samenhan
gend). Verschillende symbo
lische afbeeldingen ram. 

HONGKONG 
i33'03. Traditionele handel 
en handvaardigheden. 
Velletje met $ 1.40,1.80, 
2.40, 2.50, 3., 5. (doorlo
pend beeld). Winkeltjes 
waarin resp. brievenschrijver, 
maker vogelkooien, 'qipao' 
kleermaker, kapper, maker 
van figuurtjes van brooddeeg, 
olijvenverkoper. 

INDIA 
28io'o2. Kamer van Koop
handel Bihar. 
4. R. Computer, trein, hand
druk, gebouw, grafiek, geld. 
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30io'o2. Achtste bijeen
komst intergouvernementele 
klimaatcommissie Verenigde 
Naties. 
5., 5., 5., 15. R. Resp. Rhi
zophora mucronata (man
grove), Nypa fruticans (nipa
palm), Bruguiera gymnorrhi
za (mangrove), Sonneratia 
alba (mangrove). 

500 . ^ 

3ii'o2. Swani Pranavanan
da (18961941). 
5. R. Portret. 
iiii'02. Driehonderd jaar 
stad Nagpur (17022002). 
5. R. Tempel, gebouw, si
naasappel. 
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**" 
i4ii'o2. Dag van het kind. 
5. R. Tekening dansende 
mensen. 

: ï 
I ^ 
'• 2 

1 1 
t H 
1 % 

ii & 

; v\(A XNI>I^ 

i5ii'02. Handwerk uit India. 
Viermaal 5. R. Kannen van 
riet en bamboe, schaal van 
snijwerk, shawls, menselijke 
beelden en dromedaris. 
ii2'o2. Santidev Ghose. 
5. Portret. 
i7i2'02. Ajoy Kumar Mu
kherjee en Matangini Hazra. 
Tweemaal 5. R. Tweemaal 
portret. 
23i2'o2. 'Anglo Bengali In
ter College' in Allahabad. 
5. R. Schoolgebouw. 
24i2'o2. Gurukvlat Kangri 
Vishwavidyalaya in Hardwar. 
5. R. Tempel. 

ISRAËL 
ii2'03. Frankeerzegels, 
menora. 
NIS. 0.20, 0.40, 0.50,1.30. 
Met verschillende onder
grondkleuren: zevenarmige 
kandelaar. 
ii2'03. Honderd jaar gele
den eerste vlucht gebroeders 
Wright. 
NIS. 2.30, 3.30, 5.90. Resp. 
zweefvliegtuig 1902 in de 
lucht (op aanhangsel experi
ment met zweefvliegtuig in 
1901), foto gebroeders en 
motor en propeller en vleu
gelrib (op aanhangsel vlieg
tuig gebroeders Wright), eer
ste vlucht met Orville Wright 
bij bedieningspaneel (vlieg
tuig net van de grond en 
vluchtgegevens: hoogte 3 
meter, duur 12 seconden, af
stand 36 meter). 

ii2'03. Yeshivot Hahesder 
(combinatie van studie Thora 
en militaire dienst). 
NIS. 1.20. Twee jongens (een 
in uniform) bestuderen boek. 

ii2'o3. Monument voor ge
vallenen in vijandige acties. 
NIS. 4.70. Monument in Jeru
zalem 
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ii2'03. Kunst: 'September 
II 2001'. 
NIS. 2.30. Schilderij van Mi
chael Gross (1920). 

JAPAN 
iio'o2. Internationale 
vlootschouw2oo2. 
80 yen. Twee marineschepen 
en vlaggetjes. 

90,110,130 yen. Uit 'Drieën
vijftig haltes op de Tokaido
weg' van Ando Hiroshige 
(17971858), resp. 'Yui', 
'Shono', 'Tozuka'. 
ioio'o2. Internationale 
conferentie Aziatische en Pa
cifische 'tien jaren van ge
handicapten'. 
80 yen. Twee levende wezens 
steunen elkaar, bloemen; te
keningvan Chie Satonaka. 

5ii'o2. Mannen van cul
tuur. 
Driemaal 80 yen. Portret Ma
saoka Shiki (18671902), 
schilderij (drie vrouwen op 
pier) Torii Kiyonaga (1752
1815), portretTanakadate Ai
kitu (18561952) en schrijf
machine. 
i5ii'o2. Nieuwjaarszegels 
2003. 
5013, 8013 (beiden metlote
rijnummer), 50, 80yen. 
Resp. schaap met waaier 
(kleifiguur van Aoyagi Mori
hiko), schaap van papier
maché (Takehisa Mamoru), 
schaap als bel van klei (Has
himoto Norihiko), speel
goedschaapje (Nakamise Su
keroku). 

\ 000000 

20i2'o2. Werelderfgoed, X. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Stenen leeuw van koninklijk 
mausoleum, stenen poort 
heiligdom Sonohyan'utaki, 
ruïne kasteel Nakijinjou en 
kersenbloesem, stenen poort 
ruïne kasteel Zakimijou, ruï
ne kasteel Katsurenjou, ruïne 
kasteel Nakagusukujou, 
hoofdingang 'Kankaimon' 
van kasteel Shurijou, hoofd
gebouw kasteel Shurijou, ko
ninklijke tuin 'Shikina'en', 
heiligdom Seifautaki. 
i5i'o3. Vierhonderd jaar Ja
pans theater 'Kabuki'. 
Tweemaal 80 yen. Gedeelte 
geschilderd decor 'Okuni Ka
bukizu' en 'Tsuchigumo, 
'Shibaraku' en 'Tsuchigumo'. 

7io'o2. Internationale week 
brieven schrijven. I 



KAZACHSTAN 
i8i2'02. Honderdste ge
boortedag Gabiden Mustafin 
(19021985). 
10.1. Portret schrijver. 
30i2'o2. Honderdste ge
boortedag Gani Muratbaev 
(19021925). 
3.1. Portreten boelcen. 
3ii2'o2. Luchtvaart. 
20., 40.1. Verkeersvliegtui
gen, resp.IL86 en luchtha
vengebouw, TU144 en we
reldbol met route Moskou
AlmaAta (vijfentwintig jaar 
geleden eerste vlucht). 

KIRGIZIË 
7i2'o2. Frankeerzegels, re
gionale centra. 
0.20, 0.50, 0.60,1., 1.50, 2., 
3., 7., 10. s. Resp. Zhalal
Abad, Talas, Osh, Zhalal
Abad, Talas, Osh, Zhalal
Abad, Talas, Osh. 

28i2'o2. Overdruk op bloe
men. 
1.50, 3.60, 7. s. Over resp. 
Yvertnr. 32, 33, 34. 
i i  i  ' o j . Tachtigste geboor
tedag Olmoskhan Atabekova 
(19221987). 
7.20 s. Portret. 

^AT<i6eKoBa 
«A^kAA^ 

LESOTHO 
September 2002. Twintigste 
wereldjamboree scouting in 
Thailand (28i2'o2 tot 81
'03). 
Velletje metviermaal 9. M; 
blok 25. M. Resp. touw
knoop, tentjes, kano, zwem
men (op rand Robert Baden
Powell (18571941) stichter 
padvinderij); tent (op rand 
kookpot boven houtvuur). 
i2'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met viermaal 6. M. 
Verschillende symbolische 
afbeeldingen ram. 

MADAGASCAR 
9io'o2. Flora. 
100, 350, 400, 500, goo, 
4400, 6800 F. Resp. Chorsia 
ventricosa, Eichhornia crassi
pes, didieraceae, palm 'nosy 
iranja', 'ravinala', winter
aceae, 'ravinala'. 

AAA*4WiAA*«AAAJk«Ad 

9io'o2. Fauna. 
1000, 2500, 3000 F. Resp. 

Propithecus verreauxi co
quereli, Lemaur catta, Furci
fer pardalis. 

9io'02. Rkoto Frah. 
1500 F. Fluitist. 
9io'o2. President Albert 
Ratsimamanga. 
1500 F. Statieportret. 

■««VPWVWWVV* 

MALDIVEN 
i28'o2. Vijftig jaar World 
Customs Organization 
(WCO). 
Blok 50 Rf. Beeldmerk WCO, 
schip en vliegtuig; op rand 
tekst en beeldmerk douane 
Maldiven. 
4ii'o2. Flora en fauna. 
Driemaal velletje 7 Rf; 
driemaal blok 25 Rf. Resp. 
(vlinders:) Morpho menelus, 
Heliconius erato, Thecla co
ronata, Battus Philenoi, Orni
thoptera priamus, Danaus gi
lippus berenice; (bloemen:) 
Impomoca tricolor. Anemo
ne coronaria. Narcissus, Ni
gella, Osteopermum,Iris; (or
chideeën:) Laelia goiddiana, 
Cattleya, Laeliocattleya, Mil
toniopia, Lemboglossum pic
toniense, Derosara; Cymo
thoe lurida (vlinder); Angrae
cum veitchii (bloem); Peren
nial aster (orchidee). 
24i2'o2. Frankeerzegels, 
vissen van het rif 
o.io, 0.15, 0.20, 0.50, 2.50, 
4., 5., 10., 12. Rf Resp. 
Pseudanthias ignitis, Chaeto
don unimaculatus, Dascyllus 
aruanus, Acanthurus linea
tus, Anampses twistii, Oxy
monachanthus longisrostris, 
Naso lituratus, Pomacanthus 
imperator, Priacanthus ham
rur. 
251202. Dertig jaar toeris
me. 
Velletje met viermaal 12. Rf 
Luchtfoto atol, atol vanaf zee, 
surfer, scubaduiker; op rand 
beeldmerk Ministerie van 
toerisme 'Maldives  the sun
ny side of life'. 

MAYOTTE 
2i'03. Ecomuseum van va
nille en ylangylang (olie uit 
bloesems Cananga odorata 
voor parfumindustrie). 
€0.46. Museumgebouw. 

32'o3. Bananenplantage en 
bananen. 
€0.79. 

MICRONESIË 
i9'02. Elvis Presley. 
Velletje met zesmaal 37 c. Fo
to's uit'Hilbilly Cat'. 

30i2 'o2. Frankeerzegels, 
vogels uit Micronesië. 
$ 0.03, 0.05, 0.21, 0.22, 0.23, 
0.37, 0.60, 0.70, 0.80, 2., 
3.85, 5., 13,65. Resp. 
Chrysocolaptes lucidas, 
Phaethon rubricauda, 
Dicrurus forticatus, 
Zosterops citrinella, 
Lonchura striata, Monarcha 
godefFroyi, Eclectus roratus, 
Cacatua galerita, 
Magazosterops palauensis, 
Cissachinensis, Eurystomus 
Orientalis, Fregata minor, 
Ducula oceamca. 

MONTSERRAT 
29ii'o2. Wilde bloemen. 
$0.70,1.15,1.50, 5.; blok8.. 
Resp. Allamanda cathartica, 
Lantana camara, Leonotis 
nepetifolia, Plumeria rubra, 
rode gember. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i i  i2'o2. Vogels. 
5 , 2 0 , 3 0 , 3 5 , 7 0 , 8 5 , 9 0 , 9 5 , 
100,145, 240, 285 c. Resp. 
Buteogallus meridionalis, 
Capito niger. Ara macao, 
Jacamerops aurea, Florisuga 
mellivora, Heamatoderus 
militaris, Aratinga aurea, 
Psarocolius viridis, Stumella 
magna, Aratinga solstitalis, 
Trogon virdis, Ramphastos 
tucanus. 

NICARAGUA 
i29'o2. Nicaragua vijfhon
derd jaar geleden ontdekt. 
7.50,12. Cd. Resp. land aan 
zee met mensen en strooien 
tenten zien grote zeilschepen 
aankomen, mensen bij ten
ten wijzen naar schepen. 
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NIEUWCALEDONIÉ 
30i'o3. SintValentijn: lief
de  genegenheid. 
€0.84 (in velletje van tien). 
Getekende figuurtjes in hart
vorm, op rand meer tekenin
gen van figuren en harten. 

30i'03. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
IOC F. Ram. 
8a'03. Frankeerzegels, ca
gou 2003. 
10,15, 30, 70 F. In vier ver
schillende kleuren: vogel. 
82'o3. Honderd jaar gele
den eerste keer een 'cagou' 
op postzegel NieuwCaledo
nië. 
70 F. Afbeelding zegel uit 
1903 (Yvertnr. 77). 
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NIEUWZEELAND 
8i'o3. Verdediging zeilrace 
America's Cup (NieuwZee
land winnaar in 1995 en 
2000). 
40, 80, go c. Beelden Nieuw
Zeelandse team in de Hauraki 
Golf 

52'03. Chinees nieuwjaar: 
jaar van het schaap**. 
40, g o c , $1.30,1.50,2. . 
Resp. kudde in bergland, 
schapen komen uit schaaps
kooi, met schaapshond, 
scheerders aan het werk, ver
zamelen van de wol. 

^6 
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NIUE 
77/ , '01. Overdruk op fran
keerzegel i73'g9. 
$ 10. over 20 c. Risbecia tryo
ni' 

OEZBEKISTAN 
2io'o2. Zeventig jaar hoofd
stad Nukus. 
100. (S). Beeldmerk gelegen
heid. 
2io'o2. [rissen. 
15., 30., 45., 50., 60., 
90.,i25.; blok 160. (S). 
Irissen, resp. 'Qoraqum', 
'Solnechniyzaichik', 'Sim
foniya', 'Chimyon', 'Ikar', 
'Babyeleto', 'Toshkent'; 
'Askiya'. 

PAKISTAN 
9ii '02.2002, Jaar van Alla

ma Muhammad Iqbal (1877

ig38). 
Tweemaal 4 R. Portretten 
dichter, schrijver, filosoof; 
resp. als hoogleraar, met 
boekenkast. 

A * * * * * * * * * 

i4i i '02. 'EIDULFitr' (Ara
bisch: ied affitr = het Kleine 
Feest), islamitisch feest na 
eind ramadan, islamitische 
vastenmaand. 
4 R. Tekst 'Eid Mubarak'. 
20i2'o2. Hakim Muham
mad Hasan Qarshi (i8g6

1974)
4 R. Portret medicus, visio
nair, schrijver, filantroop, 
opvoeder. 

PITCAIRNEILANDEN 
8i'o3. Blue Star Line wordt 
overgenomen door P&O 
Nedlloyd. 
Blok $ 5.. Containerschip 
'America Star' en sloep; op 
rand sloep en containersche
pen 'Queensland Star', 'Syd
ney Star', 'Melbourne Star'. 

POLYNESIÉ 
5i2'o2. Polynesië viert 
feest. 
55,120 F. Mensen in en op 
bus en muziekanten met dan
sers, bandje. 

i2'03. Chinese zodiak, jaar 
van de ram**. 
120 F. 

QATAR 
299'o2. Aziatische spelen in 
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Busan, Zuid-Korea. 
Velletje met i, 3 R. Resp. 
beeldmerk spelen, beeld
merk. 
25-io-'o2. Een jaar GPC 
(General Post Corporation 
van Qatar). 
I, 3 R. Tweemaal beeldmerk. 

SEYCHELLEN 
Wetenschappelijke namen 
melding 2/167, kikkers. 
Resp. Sooglossus seychellen-
sis, Sooglossus gardineri, 
Nesomantis thomasseti, 
Sooglossus pipilodryas; Ta-
chycnemis seychellensis. 

SINGAPORE 
26-2-'03. Empress Palace. 
Zonder waardeaanduiding, 
60 c , $ I.-, 2.-. Empress Pa
lace als resp. gerechtsge
bouw (1864), regeringskan
toor (1959), Empress Palace 
museum (1989), Aziatisch 
museum van beschavingen 
(2003). 

20-3-'o3. Nachtdieren. 
Zonder waardeaanduiding, 
40 c , $ I.-, 2.-. Tekeningen 
van resp. Tarcius spectrum, 
Tylo alba, Babyrousa baby-
russa, Neofelis nebulosa. 
Ook velletje met de vier ze
gels: door speciale inkt lich
ten ogen en sterren in donker 
op. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
io-i-'o3. Zeehonden. 
€0.46, 0.87. Resp. zadelrob 
(Phoca groenlandica), klap-
muts (Cystophora cristata). 

i3-i-'03. Monseigneur 
Maurer. 
€0.46. Portret bisschop van 
St. Pierre et Miquelon (1971-
2000). 

ST. VINCENT 
i6-i2-'02. Ifsda* vijftig jaar. 
$ 2.-. Wereldbol en vergroot
glas boven zeevogel uit St. 
Vincent. 

SWAZILAND 
23-i2-'o2. Toerisme. 
75 c , I.-, 2.05, 2.80 E. Por
tretje koning en resp. huizen 
in Boquca, koning Mswati III 
met leeuwen, krokodil in In-
gwenya, struisvogels in Inshi. 

TADZJIKISTAN 
December '02. Traditionele 
spelen. 
o.01, 0.20, 0.53, 0.65,1.-, 
1.24 Tr. Resp. boogschieten, 
paardenrace, polo, gewicht
heffen met stenen, wedstrijd 
met paarden, worstelen. 
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December '02. Oosterse ba
zaar. 
Viermaal 0.65 Tr. Handelaar 
resp. op voertuig met grote 
vaas getrokken door ezel, op 
ezel, met meloenen, met ke
babs. 

TANZANIA 
Zonder datum. Volkskunst. 
200,250,350, 600 Sh.; blok 
800 Sh. Resp. matten vlech
ten van rafFia, man maakt 
hoofddeksel van katoen, 
stoel met houtsnijwerk, be
schilderen van handen met 
henna; gedecoreerde deur, 
op rand afbeeldingen vier ze
gels. 

THAILAND 
i5-ii-'o2. Nieuwjaar, bloe
men. 
Viermaal 3.- B. Guaiacum of
ficinale, Nyctanthes arbort-
ristis, Barleria cristata, The-
vetia peruviana. 

28-i2-'02. Twintigste wereld
jamboree scouting. 
3.-, 12.- B. Beeldmerk gele
genheid en resp. scouts uit 
zes werelddelen, plaats jam
boree op strand in district 
Sattahip in provincie Chon 
Buri. 

TUNESIË 
28-i2-'o2. Grote Tunesische 
schilders. 
250, 250, 250, 900 m. Schil
derijen van resp. Ali Ben Sa
lem, Habib Bouabana, 
Ammar Farhat, Pierre 
Boucherle. 

TUVALU 
27-i2-'o2. Beroemde perso
nen. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ I.-; blok $ 4.-. Zes verschil
lende portretten prinses Dia
na (1961-1997); zesmaal zelf
de portret Elvis Presley (1935-
1977); portret prinses Diana. 

UGANDA 
i6-ii-'oi. Internationaal jaar 
vrijwilligers. 
300, 700, 2000 Sh. Resp. ver
zorging zieken, bloeddonor, 
waterbescherming. 

URUGUAY 
2o-9-'o2. Horacio Arredondo 
(1888-1967). 
12.- P. Portret schrijver op 
achtergrond fort San Miguel 
(nationaal erfgoed). 
2o-9-'o2. Vierentwintigste 
Latijns-Amerikaans congres 
voor psychoanalyse in Mon
tevideo, honderd jaar psycho
analyse. 
12.- P. Twee mannengezich-
ten. 
23-9-'o2. Legerplaats Paso 
del Rey in Sarandi (nationaal 
historisch monument). 
12.- P. Gebouw uit 1908 met 
man in uniform luitenant
kolonel van de cavalerie. 

24-g-'o2. Internationaal jaar 
ecotoerisme. 
12.- P. Kindertekening van 
mensen die zich vermaken bij 
het water. 
9-io-'o2. Honderdvijfenze
ventig jaar Uruguayaanse 
post. 
12.-; blok 12.- P. Resp. post
kantoor, postbode (op rand 

oude brieven met gestempel
de zegels). 
ii-io-'o2. Standbeeld bri-
gadegeneraal Juan Antonio 
Lavalleja honderd jaar. 
12.- P. Ruiterstandbeeld door 
Juan Manuel Ferrari (1874-1916). 
i6-io-'o2. Upaep*: analfabe
tisme en onderwijs. 
12.-, 24.- P. Beeldmerk 
Upaep* en resp. letters, bord 
soep. 
4-ii-'02. Kerst 2002. 
12.- P. Kerstkrans. 
ii-ii-'02. Vijfenzestig jaar 
Vereniging van apothekers in 
Uruguay. 
12.- P. Gebouw. 
i3-ii-'02. Dag van de marine. 
12.- P. Marineschip Rou Mal-
donado. 
i3-ii-'02. Wijn uit Uruguay, 
Tannat. 
12.-P. Fles wijn. 

i5-ii-'o2. Nationale bank 
voor organen en weefsel. 
12.- P. Puzzelstukje. 
25-ii-'o2. Honderd jaar taxi. 
12.- P. Taxistandplaats bij 
standbeeld. 
28-ii-'o2. Hondervijfenveer-
tigste sterfdag brigadegene-
raal Manuel Oribe. 
12.- P. Portret in uniform. 
2g-ii-'o2. Eerste sterfdag 
Beatle George Harrison 
(1943-2001). 
24.- P. Hals van gitaar. 
2-i2-'o2. Honderd jaar Pan-
Amerikaanse gezondheidsor
ganisatie (PHO*). 
12.- P. Beeldmerk gelegenheid 
en symbolische afbeelding. 

VANUATU 
29-i-'03. Jaar van 'Blong Bu-
luk', rundveerassen. 
35, 80, iio, 135 vt. Resp. Li
mousin, Charolais, Sim-
menthaler, rode brahmaan. 

: Vanuatu 4^; 155 
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VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2-i2-'o2. Eenendertigste na
tionale dag. 
Zevenmaal 50 fils.; blok 5.-
D. Bekende plaatsen in de ze
ven emiraten: 'Abu Dhabi', 

'Dubai', 'Sharjah', 'Ajman', 
'Umm Al Quwain', 'Ras Al 
Khaimah', 'Fujairah'; afbeel
dingen zeven zegels en portret. 
6-i-'03. Thuraya-telecommu-
nicatiesatelliet. 
250 fils. Aardoppervlak, 
beeldmerk Thuraya (bedrijf) 
en tekst 'We go further, we 
stay closer'. 

t»t»ÊaÊattÊé»taM 

VERENIGDE NATIES 
20-2-'o3. Interparlementaire 
Unie (IPU). 
Zw.Fr. 0.90. Nieuwe huisves
ting IPU in Geneve, beeldmerk 
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VERENIGDE STATEN 
24-i-'03. Serie literaire kunst, 
Zora Neale Hurston (1891-
1960). 
37 c. Portret novellist, folklo-
ristand antropoloog. 
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4-2-'o3. Frankeerzegels. 
37 c , zonder waardeaandui
ding (standaard voorgesor
teerd). Amerikaanse vlag, 
leeuw bij openbare biblio
theek New York 
25-2-'o3. Amerikaanse film
makers: achter de schermen. 
Velletje met tienmaal 37 c. In 
vorm filmbeelden resp. tekst 
en hand met pen, gezicht en 
twee beeldende handen, 
schets kleding, hand boven 
muziekschrift, make-up, ont
werp decor, filmapparaat, be
kijken en knippen filmbeel
den, maken speciale pop, ge
luidsknoppen; op rand rege
lende mensen. 
i-3-'o3. Tweehonderdjarig 
bestaan staat Ohio. 
37 c. Landschap. 

USA 37 



i43'03 Honderd jaar' Peli
can Island National Wildlife 
Refuge' aan oostkust midden 
Florida. 
37 c. Pelikaan. 

WALLIS EN FUTUNA 
27i'o3. Laatste vlucht 'Lan
caster WU 2i' op Wallis (26 
i'63). 
135 F. Kaart eilanden met 
vliegtuig en insigne 'Escadril
le 98'. 

i42'03. St.Valentijn. 
85 F. Zee met schaduw hart 
waarin zeilbootje. 

i72'o3. Verjaardag euro. 
225 F. (rond temaken). 
Muntstuk I euro. 

ZUIDPOOL BRITS 
5i2'o2. Datum melding 
12/978, William Bruce. 

HRinsir w i \RC 
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*: Gebruikte aflcortingen: 

Ifsda International Fede
ration of Stamp 
Dealers Associations 

PHO Panamerican Health 
Organization 

Unifem United Nations De
velopment Fund for 
Women 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i32'02 tot3ii'o3 
Jaar van het paard, vanaf12
'03 Jaar van de ram (geit of 
schaap). 

PLANK 
|  * ^  * | Stanley Gibbons 

COLLEQ 
BIRDS 
ON STAMPS 

Een nieuwe, totaal her

ziene druk van de beste 
catalogus voor het meest 
verzamelde filatelistische 
thema is een belangrijke 
gebeurtenis. Daar heb

ben de Vogelverzame

laars dan wel bijna zeven 
jaar op moeten wachten. 
Maar op 31 december 
2002 was het zover: toen 
verscheen de vijfde druk 

op zich al een record! 
druk van Collect Birds on 
Stamps van Stanley Gib

bons. De groei van 230 
naar 350 pagina's geeft 
wel aan dat een herdruk 
dringend noodzakelijk 
was. De revisie van deze 
populaire catalogus werd 
verzorgd door dr. Mal

com Ogilvie, die daarmee 
in de voetsporen trad van 
Hanne en Jens Eriksen, 
die de eerste vier drukken 
voor hun rekening na

men. Dat het Internet 
ook in de thematische fi

latelie een steeds grotere 
rol speelt, blijkt uit het 
feit dat de auteur inten

sief overleg heeft ge

pleegd met twee vogel

verzamelaars die een uit

gebreide website onder

houden: Kjell Scharning 
(www.birdtheme.org) en 
Chris Gibbons 
{www.hirdstamps.org). De 
catalogus bevat nu meer 
dan 17.200 zegels, waar

mee bijna 2.900 verschil

lende vogelsoorten wor

den afgebeeld. Ten op

zichte van de vierde druk 
werden meer dan 4.700 
zegels toegevoegd. 
Het grote voordeel van de 
thematische catalogi van 
Stanley Gibbons vormen 
de thematische registers, 
die maar liefst 85 pagi

na's in beslag nemen. 
Daardoor is de kwalifica

tie 'beste catalogus' ge

rechtvaardigd. De in

dexen van Engelse en 
zoologische namen ver

wijzen naar de uitgebrei

de systematische index, 

waardoor heel eenvoudig 
in de landenoverzichten 
de zegels met de afbeel

dingen van de gewenste 
vogel zijn op te sporen. 
De bewuste overzichten 
zijn gebaseerd op de bij 
thematische verzame

laars bekende wereldca

talogus Stamps of the 
World. De prijzen voor 
ongebruikt en gebruikt 
zijn een handige indicatie 
voor de aanschafprijs. 

D VEENSTRA 

'Collect Birds on Stamps', 5'druk, 
554 pp ,geü\. (z;u;),i'ormaatA4. 
U\tgegever\ door Stanleij Gibbons 
Publications, RincjuJood (UK) 
Verkrijgbaar bij de postzegelhan
dcl en bij P W Memhardt, Piet 
Heinstraat35, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703552227. 
Prijs €56 go 

P0DR5CZNIK SPECJALIZOWANY 
POLSKICH ZNACZKÓW 
POCZTOWYCH 
19441999 

In de jaren '60 verscheen 
in Polen een serie hand

boeken over de postwaar

den van Polen. Soortgelij

ke pogingen die daarna 
werden ondernomen 
kwamen niet van de 
grond. Met moeite ver

schenen in de j a ren 'go 
Poolse postzegelcatalogi 
bij steeds wisselende uit

geverijen. Tegenwoordig 
is in Polen de Fisher zo'n 
beetje wat de NVPHcata

logus bij ons is: qua spe

cialisatie ook niet onaar

dig  maar van een echt 
handboek is geen sprake. 
Onlangs verscheen een 
nieuw handboek: Pod

recznik specjalizowany 
znaczków polskich 1944

1999 ofwel 'Gespeciali

seerd handboek van de 
Poolse postzegels 1944

1999'. De auteurs, Adam 
KielbasaSchoeni (Bazel, 
Zwitserland) en Stanis

law Folta (Gliwice, Po

len), hebben ruim tien 
jaar in stilte gewerkt; met 
als uitgangspunt de sche

ma's in het handboek dat 
in de jaren '60 verscheen 
hebben ze alle gegevens 
herzien en tot en met 

1999 bijgewerkt. Zo'n 
, project kan alleen maar 
I slagen met de steun van 
! medeverzamelaars. Een 

van hen wordt met name 
genoemd: de vroegere 
hoofdredacteur van Fila

telista, Stefan Jakucewicz, 
in het dagelijks leven ex

pert bij een van de groot

ste Poolse papierleveran

ciers en ook de auteur 
van van talloze publica

ties op druktechnisch ge

bied. Van zijn hand is on

der meer het boek Eine 
Briefmarke entsteht, Darstel

lung und Erlouteruncj aller 
Produlrtionstechniicen uit 
1992, waarin hij bijzon

der gedetailleerd de pro

ductie van postzegels uit 
de doeken doet. 
In het nu verschenen 
handboek worden de 
postzegels uitvoerig be

schreven en afgebeeld, 
nadat ze zijn ingeleid 
door uitvoerige, theoreti

sche hoofdstukken. 
In handboeken wordt 
maar zelden diep inge

gaan op de vraag of er 
wel een juridische grond 
aanwezig was voor de 
uitgifte van een postze

gel. Wie nam de besliss

ingen? De Minister van 
Communicatie? In dit 
boek wordt systematisch 
uit de doeken gedaan hoe 
in de periode van de 
Poolse Volksrepubliek 
(maar ook daarna in de 
door de vrije markteco

nomie en partijpolitiek 
beheerste maatschappij) 
de posterijen en de des

betreffende ministeries 
georganiseerd waren. 
Grote verbazing wekt het 
feit dat een recente post

zegelemissie nooit offi

cieel blijkt te zijn uitge

geven en dus ook niet of

ficieel kan zijn ingetrok

ken, ook niet toen dit no

dig werd vanwege de 
geldhervorming (het 
wegstrepen van vier nul

len!). 

Veel verzamelaars zullen 
het nogal radicaal vinden 
dat de samenstellers heb

ben besloten het num

mersysteem uit de tijd 
van de Volksrepubliek 
(dat ook nog steeds door 
Poczta Polska wordt ge

hanteerd) overboord te 
zetten. Dit houdt in dat 
alles wat een lokaal ka

rakter had en niet voor 
geheel Polen was be

stemd in aparte onderde

len wordt geplaatst; op 
die manier kan er  ook 
op het gebied van de 
nummers  één grote lijn 
worden aangehouden. 
Ook bij de postzegel

boekjes is dit gebeurd: de 

uitgiften voor Warszawa, 
Krakow e.d. kregen hun 
eigen nummering. Het 
gaat hier om de directies 
van de postdistricten  er 
zijn er in Polen tien  die 
gerechtigd zijn zulke 
boekjes uit te geven. De 
boekjes van een postkan

toor uit de'provincie ' 
Ciechanów vinden de au

teurs zelfs geen vermel

ding waard. Waarom zou 
je ook de zak van een di

recteur van een postkan

toor spekken? Stefan Ja

kucewicz schreef de we

tenschappelijke inleiden

de hoofdstukken over 
druktechnieken, papier 
en gom, perforeermetho

des etc. Het is een eerste 
serieuze poging de rol 
van witmakers bij postze

gels in kaart te brengen. 
In andere publicaties 
wordt wel beweerd dat 
witmakers niets met de 
postautomatisering te 
maken hebben. Maar dat 
geldt voor gom en tan

ding ook en die worden 
wèl als een essentieel on

derdeel van filatelistische 
research geaccepteerd. 
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'Podrccznik specjalizoujani/ 
znaczkóu) po skich 19441999' 
door Adam KielbasaSchoeni en 
Stanislau) Folta (GliuJice, Polen) 
Te bestellen bij Adam Kielbasa
Schoeni, Bmenweg 6, CH4127 
Birsfelden, fox 0041613132607 
of per email {adamek(g)grr\x ch) 
Prijs €49 cxd port (het boek 
uieecjt ruim 2 kilo, zodat het port 
op ruim €25 komt) De auteurs 
raden u aan om bankkosten te 
uermijden; stuur lieuer bankbiljet
ten (aangetekend) 

Heel beknopt melden we 
hier de verschijning van 
de nieuwe Catalogus van 
Nederlandse Plaatfouten. 
Niet omdat de catalogus 
het bespreken niet waard 
is  er worden 417 nieuwe 
fouten gemeld  maar 
omdat we de nieuwe edi

tie graag in het kader van 
de rubriek 'Verzamelge

bied Nederland' willen 
behandelen. Daarom hier 
de voornaamste karakte

ristieken: een mooi uit

gevoerde catalogus in 
vierkleurendrukd) met 
duidelijke afbeeldingen 
van de erin beschreven 
'plaatfouten' en op het 
oog pittige prijzen. Zo'n 
boekwerkje is echt iets 
voor specialisten en kilo

waardoorzoekers: goed 
vooravonden speurwerk! 

'Catalogus uan Nederlandse 
Plaatfouten'doorWJ.N Mast, A 
152 pp ,geill. (kleur),formaat J 
165x24cm Uitgegeucn door de 
auteur. Verkrijgboar bij P.W 
Memhardt, PietHeinstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227 Prijs€23 90 
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HET LEVEN 
ONTSLUIERD 

Het benutten van DNA 
voor het oplossen van 
zware misdrijven (de af
Iforting DNA staat voor 
DesoxyribonucleicAnd of
wel desoxyribonucleïne
zuur, het hoofdbestand
deel van chromosomen) 
en het fenomeen 'klonen' 
staan al een tijdje volop 
in de belangstelling. 
Daarbij wordt soms ver
geten dat de ontdekking 
van het DNA  een van de 
belangrijkste gebeurte
nissen van de vorige 
eeuw  alweer vijftig jaar 
achter ons ligt. In 1953 
liep Francis Crick The 
Eagk (een pub in Cam
bridge) binnen en zei: We 
have discovered the secret of 
life ('We hebben het ge
heim van het leven ont
dekt'). Een mooie afbeel
ding van de dubbele spi
raal van het DNA is te 
zien op een zegel uit de 
Zweedse serie 'Nobel
prijswinnaars' uit 1989; 
de zegel vermeldt ook de 
namen van de drie onder
zoekers die in 1962 de 
Nobelprijs (geneeskun
de) voor deze belangrijke 
ontdekking kregen: 
F.H.C. Crick,J.D. Wat
son en M.H.F. Wilkins. 
De naam van de laatste 
ontbreekt vreemd genoeg 
in het persbericht waarin 
Royal Mail de verschij
ning van de de uit vijf ze
gels bestaande serie The 
Secret ofLife aankondigt. 
Dankzij een cartoonach
tige benadering mag de 

reeks een 'thematische 
voltreffer' worden ge
noemd: moeilijke onder
werpen worden begrijpe
lijk en op een humoristi
sche manier uitgebeeld. 
Engeland gaf al in 1994 
een mooie serie 'Medi
sche ontdekkingen' uit; 
de ontdekking van het 
DNA ontbrak trouwens 
ook niet op de Engelse 
Millenniumserie (1999, 
The Scientist's Tale). 

eind, de DNAweten
schappers naderden bij 
de ontrafeling van hun 
genetische puzzel steeds 
meer'herbegin'. 
Het is niet zo vreemd dat 
de witgejaste man en de 
besnorde aap op de zegel 
voor eersteklaspost (the
ma: Comparitive Genetics 
ofwel vergelijkende gene
tica) op elkaar lijken; 95 ä 
98 procent van de genen 
van de mens en de aap 
zijn namelijk gelijk. 
De zegel voor Europese 
post (37 p.) symboliseert 
de moeizame weg die de 

De zegel voor tweede
klaspost heeft als thema 
The End of the Beginning 
('Het einde van het be
gin'). Dat klinkt tegen
strijdig, maar het is wel 
de basis van deze ontdek
king. Twee wetenschap
pers  de ontwerpers heb
ben ongetwijfeld Crick en 
Watson voor ogen gehad 
 juichen als ze het laatste 
stukje van een grote leg
puzzel op zijn plek kun
nen leggen. Kom je bij 
een normale puzzel 
steeds dichter bij het 

wetenschappers moeten 
bewandelen voordat ze 
iets ontdekken. Cracking 
the Code is hier het thema. 
Een geleerde bestijgt een 
trap die de vorm heeft 
van de dubbele spiraal 
van het DNA en probeert 
daarbij een op de loer lig
gende slang te ontwijken. 
Ladder en slang symboli
seren de ups en downs van 
een wetenschappelijk 
project. 
De misschien wel het 
meest tot de verbeelding 
sprekende (en zeker ook 

«NOBELPRISTAGARE ^.^dUJ^ A G C T T d 
S FYSIOLOGI / ^ ^ ^    ^  ^ r r ^ ö t J l l 

254 

S V i . ̂ i G E 

[̂ ■■■■■■Itl 
^■u. ^ j 
ffifl^ 
& C T T 

3 SÄTHANS

aS.iS.iJ*.iIeJ 
[̂ jjÖOpp 
H^n*5 C 6 ASUS 

Wy\ 
«os«™ i »  ^ 
NOBELPRIS177^^ W O V 

de actueelste) zegel is die 
van 47 p. (thema Genetic 
Enflineering of genetische 
manipulatie). Meteen 
vergrootglas zijn allerlei 
subtiele details te ont
dekken, bijvoorbeeld dat 
de figuurtjes in de witte 
jassen op dieren lijken: 
een krokodil, een kikker, 
een giraffe en een varken. 
En vertoont de dame 
rechts niet een grote ge
lijkenis met het gekloon
de schaap Dolly? Herman 
de stier ontbreekt helaas. 
De zegel van 68 p. richt 
de blik op de medische 
toekomst: Medical Futures. 
De enorme mogelijkhe
den die het DNAonder
zoek biedt worden hier 
uitgebeeld door een 'we
tenschappelijke kristal
len bol'. 
Het'DNAjubileum' leid
de ook tot de uitgifte op 
25 februari van een Presti
ge Stamp Book getiteld Mi
crocosmos  A Guide to Inner 
Space. Zie daarvoor de 
rubriek 'Postzegelboek

■̂̂  *We have v 
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0) 
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VUURTORENS 
In 199g gaf Jersey zijn 
eerste vuurtorenserie uit; 
de reeks werd behandeld 
in 'Thematische panora
ma' van oktober 1999. 
Destijds was het jubileum 
van twee kustlichten de 
aanleiding. Het vervolg 
een tweede serie die op 
15 april uitkomt  is ook 
gekoppeld aan een jubi
leum: het feit dat de Brit
ten de St. Catherine's Break
u;atervuurtoren 125 jaar 

geleden aan Jersey over
droegen. Net als in 1999 
worden de vuurtorenver
zamelaars getrakteerd op 
een serie van zes zegels 
met daarop drie vuurto
rens en drie lichtboeien. 
Lichtboeien zijn wel va
ker afgebeeld (Engeland, 
1985, Safety at Sea), maar 
toch is ook deze serie 
aantrekkelijk. 

De twaalf zegels geven 
een heel aardig beeld van 
de kustbewaking van een 
eiland als Jersey. Overi
gens wijken de waarden 
van de straks uit te geven 
zegels af van de waarden 
op de zegels die ik hierbij 
aan u toon. 
De geschiedenis van de 
'jubileumvuurtoren' (eer
ste zegel van 29 p.) gaat 
terug tot 1847. De vuurto
ren die toen aan de oost
kant van het eiland werd 
gebouwd was in aanleg 
bedoeld voor de marine. 
De noordelijke golfbre
ker werd voltooid in 
1855. Hoewel er wel mee 
werd begonnen, is de 
zuidelijke golfbreker 
nooit voltooid, metals 
gevolg gevaarlijke situ
aties voor de schepen als 
het stormde. Het karak
ter van een marinehaven 
raakte op de achter
grond, maar de vissers 
bleven er wel hun vang
sten aan wal brengen en 
daarom werd in 1856 een 
vuurtoren gebouwd. Het 
bouwwerk hield het vol 
tot december 1976 en ver
huisde daarna naar het 
Maritiem Museum in St. 
Heiier. 
De tweede zegel van 29 p. 
toont de lichtboei van 
Violet Channel, die ten 
zuidoosten van de kust 
van Jersey als veiligwa
termarkering dient. Het 
signaal van de boei be
staat uit een lichtstraal 
die twee seconden duurt 
en die elke tien seconden 
wordt herhaald. 
De vuurtoren van Mont 
Ubc (eerste zegel van 
30 p.) staat op een verho
ging in zee, dicht bij de 
zuidoostelijke kust van 
het eiland. Het signaal is 
tot op twaalf zeemijlen 
zichtbaar. De lichtboei 
van Frouquie Aubert (twee
de zegel van 30 p.) is ook 
ten zuidoosten van Jersey 
in zee te vinden (zes snel 



de verbouw uit cultuur
historisch oogpunt ken
nelijk belangrijk genoeg 
om er postzegeluitgiften 
aan te wijden. De poste
rijen van Liechtenstein 
letten daarbij op de sei
zoenen. Zo verscheen in 
1994 een serie op het the
ma 'De wijnstok (Vitis vi-
nifera) in de vier jaargetij
den', ontworpen door 
Martha Griebler. 
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Daarom aandacht voor de 
WWF-serie 'Kikkers' van 
de Seychellen, uitgegeven 
op 3 februari en bestaan
de uit vier zegels van 
Rj plus een blokje van 
R20. Afgebeeld is een -
toepasselijke soort: 
de Seychellenkikkers 
(onderfamiUe Sooglossinae), 
die uit de geslachten 
(S003I0SSUS en Nesomantis) 
bestaan. De kikkers ko-

Dezelfde ontwerpster 
werd ingeschakeld bij 
een nieuwe reeks, 'Het 
jaar van de wijnbouw'. 
Werd er 1994 nog maar 
een zegel per seizoen uit
getrokken, nu zijn dat er 
per seizoen drie en dat 
maakt de reeks thema
tisch gezien alleen maar 
aantrekkelijker. 
Het eerste deel van de 
nieuwe reeks, bestaande 
uit drie zegels die gewijd 
zijn aan het werken met 
wijnstokken in het voor
jaar, verscheen op 3 mei. 

men uitsluitend voor op 
Mahé en Silhouette, twee 
Seychellen ten noordoos
ten van Madagascar. Op 
een van de bruine zegels 
kijkt een gevlekte kikker 
naar links (Seychellenkik-
ker of S03I0SSUS sechellen-
sis); de op de andere brui
ne zegel afgebeelde kik
ker is een Gardiner's 
Seychellenkikker (Sooglos-
susgardinen). Grzimek 
schrijft dat ze allebei wel 
wat weg hebben van de 
elegante vertegenwoordi
gers van het geslacht Arth-

palmkikker (Soo l̂ossus pi-
pilodryas) op de vierde ze
gel en de Seychellen-
boomkikker (Tachycnemis 
seycheliensis) op de zegel 
in het blokje. 

HET JAAR VAN 
DE RAM 
In de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' komt u in deze 
tijd veel uitgiften ter gele
genheid van het Chinees 
nieuwjaar ('Jaar van de 
Ram' of'Jaar van het 
Schaap') tegen. Vaak gaat 
het om symbolisch getin
te zegels, die thematisch 
gezien niet zo interessant 
zijn. Maar de serie die 
Nieuw-Zeeland op 5 fe
bruari uitgaf vormt hier
op een plezierige uitzon
dering. Dat New Zealand 
Post als thema The Year of 
the Sheep koos wekt geen 
verbazing: de schapen
houderij draagt flink bij 
aan de Nieuw-Zeelandse 
economie, eigenlijk al 
sinds kapitein Cook in 
1775 bij de Marlborough 
Sounds twee Merino-scha-
pen aan land bracht. Te
genwoordig lopen er ca. 
44 miljoen schapen in 
het eilandenrijk rond en 
is Nieuw-Zeeland de op 
een na grootste produ-

de verbouw uit cultuur
historisch oogpunt ken
nelijk belangrijk genoeg 
om er postzegeluitgiften 
aan te wijden. De poste
rijen van Liechtenstein 
letten daarbij op de sei
zoenen. Zo verscheen in 
1994 een serie op het the
ma 'De wijnstok (Vitis vi-
nifera) in de vier jaargetij
den', ontworpen door 
Martha Griebler. 
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Daarom aandacht voor de 
WWF-serie 'Kikkers' van 
de Seychellen, uitgegeven 
op 3 februari en bestaan
de uit vier zegels van 
Ri plus een blokje van 
R20. Afgebeeld is een -
toepasselijke soort: 
de Seychellenkikkers 
(onderfamiUe Sooglossinae), 
die uit de geslachten 
(Sooglossus en Nesomantis) 
bestaan. De kikkers ko-

Dezelfde ontwerpster 
werd ingeschakeld bij 
een nieuwe reeks, 'Het 
jaar van de wijnbouw'. 
Werd er 1994 nog maar 
een zegel per seizoen uit
getrokken, nu zijn dat er 
per seizoen drie en dat 
maakt de reeks thema
tisch gezien alleen maar 
aantrekkelijker. 
Het eerste deel van de 
nieuwe reeks, bestaande 
uit drie zegels die gewijd 
zijn aan het werken met 
wijnstokken in het voor
jaar, verscheen op 3 mei. 
De serie maakt duidelijk 
dat in de kleine wijngaar
den van Liechtenstein 
ondanks de mechanisatie 
toch nog veelal met de 
hand wordt gewerkt. De 
zegel van 1.30 f. toont het 
snoeien van de wijnstok
ken in februari, die van 
1.80 f. laat het opbinden 
van de nieuwe loten zien 
(maart) en de zegel van 
2.20 f. is gewijd aan de 
bewerking van de grond 
tussen de wijnstokken 
(april). Kleine 'inzetjes' 
op de zegels laten gede
tailleerd zien hoe de 
groei van de loten in de 
lentemaanden verloopt. 
De Liechtensteinse PTT 
stelt ons op de hoogte 
van het bestaan van een 
gezegde dat er op wijst 
hoe profijtelijk het drin
ken van een bepaald 
soort wijn kan zijn: Wer 
hundertjahr Vaduzer trinkt, 
uJirdiooJahr alt unbedingt 
('Wie honderd jaar wijn 
van Vaduz drinkt, wordt 
zeker honderd jaar oud'). 
Laten we hopen dat de 
genoemde 21 hectaren 
toereikend zijn om een 
groot aantal honderdjari
gen op te leveren! 

men uitsluitend voor op 
Mahé en Silhouette, twee 
Seychellen ten noordoos
ten van Madagascar. Op 
een van de bruine zegels 
kijkt een gevlekte kikker 
naar links (Seychellenkik
ker of Soglossus sechellen-
sis); de op de andere brui
ne zegel afgebeelde kik
ker is een Gardiner's 
Seychellenkikker (Sooglos-
susgardmeri). Grzimek 
schrijft dat ze allebei wel 
wat weg hebben van de 
elegante vertegenwoordi
gers van het geslacht Arth-
roleptis, dat op het Afri
kaanse vasteland wordt 
aangetroffen. 
De gestreepte kikker op 

palmkikker (Sooglossus pi-
pilodryas) op de vierde ze
gel en de Seychellen-
boomkikker (Tachycnemis 
seycheliensis) op de zegel 
in het blokje. 

HET JAAR VAN 
DE RAM 
In de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' komt u in deze 
tijd veel uitgiften ter gele
genheid van het Chinees 
nieuwjaar ('Jaar van de 
Ram' of'Jaar van het 
Schaap') tegen. Vaak gaat 
het om symbolisch getin
te zegels, die thematisch 
gezien niet zo interessant 
zijn. Maar de serie die 
Nieuw-Zeeland op 5 fe
bruari uitgaf vormt hier
op een plezierige uitzon
dering. Dat New Zealand 
Post als thema The Year oj 
the Sheep koos wekt geen 
verbazing: de schapen
houderij draagt flink bij 
aan de Nieuw-Zeelandse 
economie, eigenlijk al 
sinds kapitein Cook in 
1775 bij de Marlborough 
Sounds twee Merino-scha-
pen aan land bracht. Te
genwoordig lopen er ca. 
44 miljoen schapen in 
het eilandenrijk rond en 
is Nieuw-Zeeland de op 
een na grootste produ
cent en exporteur van 
wol. Er kwamen ook an
dere schapenrassen bij, 
zoals Romney-, Cooptuorth-, 
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opeenvolgende flitsen 
wit licht, gevolgd door 
een lang signaal en dat 
dan iedere 15 seconden). 
De door een helcwerk 
omgeven vuurtoren van 
Grosnez Point (eerste zegel 
van 48 p.) is aan de 
noordwestelijke kust van 
het eiland te vinden. Het 
signaal is zichtbaar tot 
op 19 zeemijlen. De ande
re zegel van 48 p. toont 
de geel-zwart geschilder
de Banc des Ormes-licht-
boei (elke 15 seconden 
negen snelle flitsen wit 
licht). 

Op 15 januari vervolgde 
Estland zijn aantrekkelij
ke serie 'Vuurtorens', dit
maal met Ken, een van de 
oudste vuurtorens van het 
land. Een afbeelding van 
de zegel vindt u in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften', 
elders in dit nummer van 
'Filatelie'. 
De toren staat op het ge
lijknamige eiland, onge
veer elf zeemijlen ten 
noorden van de Estse kust 
en ruwweg zes zeemijlen 
ten noorden van het ei
land Prangh in de Finse 
Golf De eerste vuurtoren 
op Keri (1724) was van 
hout en werd aan het be
gin van de negentiende 
eeuw verbouwd: hetvuur-
torenlicht werd toen in 
een houten toren op een 

smalle stenen basis ge
plaatst. Een nieuwe vuur
toren kwam in november 
1803 in gebruik. Vijfen
vijftig jaar later werd de 
houten toren ontmanteld 
en vervangen door een 
metalen constructie met 
een dioptrisch licht. Nu 
bestaat de vuurtoren uit 
een rode cilindrische me
talen toren op een cilin
drische sokkel met een 
karafvorm. De lichtruim-
te is omgeven door een 
balkon. Het computerge
stuurde vuurtorenlicht, 
dat wordt gevoed door 
zonnecellen, is tot op 11 
zeemijlen zichtbaar. De 
geografische coördinaten 
staan op de zegel. 
Een 'terloopse vuurtoren' 
(een vuurtoren die op een 
zegel een 'bijrol' heeft) 
komt voor op de zegel van 
40 p. (Windsurfing) uit de 
serie Islands Games van 
Guernsey (30 januari). 
Het bouwwerk is gesti
leerd weergegeven; vuur
torenkenners zullen wel 
weten welke toren het is. 

WIJNBOUW IN 
LIECHTENSTEIN 
De verbouwvan wijn 
vindt in Liechtenstein op 
heel bescheiden schaal 
plaats. Vergde de wijn
bouw in 1871 nog 320 ha 
grond, nu gaat het om 
nog slechts 21 ha. Toch is 

KIKKERS OP 
DE SEYCHELLEN 
World Wildh/e Fund-emis-
sies hebben thematisch 
gezien een streepje voor. 

het ovale groene blad is 
een Thomasset's Seychel
lenkikker (Nesomantis tho-
masseti). Helaas heb ik 
geen informatie over de 

Perendale- en Cornedale-
schapen. 
In 1991 l<wam New Zealand 
Post met zegels die zes 
verschillende, nader om-



schreven rassen toonden; 
ditmaal gaat het om ze
gels zonder nadere toe
lichting, een gewone 
'schapenserie' dus. Leuk 
IS weer wel dat de nieuwe 
reeks aspecten van de he
dendaagse schapenhou
derij laat zien. 
Zo toont de zegel van 

grond van de Audhumla 
geplaatst, volgens de 
Scandinavische mytholo
gie de stamvader van alle 
koeien. 
De IJslandse koeien heb
ben zich, zo neemt men 
aan, als rundersoort ca. 
i.ioo jaar geleden van de 
andere Scandinavische 

40 c. het voor Nieuw-Zee
landers vertrouwde beeld 
van schapen in het berg
land met een schapen-
boer die een quadruped 
(vierwielig motortje) be
rijdt. Op de zegel van 
90 c. zien we hoe vele 
honderden dieren bijeen 
worden gedreven, zodat 
ze kunnen worden ge
schoren. Het resultaat 
zien we op de zegel van 
$ 1.30. Dezegels van 
$ 1.50 en $ 2.00 tonen het 
oude handwerk van het 
schapenscheren. 

THEMATISCHE KOEIEN 
Het woordje 'themati
sche' in het kopje lijkt 
misschien wat overdre
ven, maar ik heb zo mijn 
redenen. Laat ik begin
nen met de reeks 'IJs
landse koeien' van 13 
maart. Het gaat waar
schijnlijk om de eerste 
zegels die IJslandse koei
en tonen en dat is natuur
lijk leuk voor de verzame
laars van het thema 'Run
deren/Koeien'. Op de ze
gel van 45 k. zien we een 
stier, op die van 85 k. 
gaat het om een rood-
bonte koe. 

De ontwerper heeft de 
beesten tegen de achter

rassen 'afgescheiden'. 
Vanaf dat moment werd 
er niet meer met andere 
rassen gekruist. Het gaat 
om zo'n 75.000 stuks 
vee. 

Hij is misschien niet zo 
snel als een thematisch 
bruikbare 'koeienzegel' 
te herkennen, maar de 
zegel van 5 k. uit de serie 
'Moderne Kroatische 
schilderkunst' (Kroatiè, 2 
december 2002) mogen 
we toch wel als zodanig 
beschouwen. 

Op de zegel zien we het 
schilderij 'Op de rivier de 
Drava' van de schilder 
Krsto Hegedusic (1901-
1975), dat het vervoer van 
boeren en koeien over de 
Drava weergeeft. Ook bij 
ons kenden we een der
gelijke transportvorm. 
Leuk dat het 'boeren- en 
koeienvervoer over het 
water' nu ook eens op 
een zegel te zien is. 

MEDICINALE 
PLANTEN 
In het veelomvattende 
thema 'Flora' nemen me
dicinale planten een bij
zondere plaats in: ze zijn 
immers ook van belang 
voor het thema 'Genees
kunde'. Van de meer dan 
300.000 plantensoorten 
zijn er zeker 10.000 ge
schikt voor medicinaal 
gebruik. Zwitserland gaf 
6 maart een serie uit die 
zeven redelijk bekende 

^ --.V%/\/V->.A.n.f\.'V\/\.f\y\y-^ 

(en ook wel vaker afge
beelde) medicinale plan
ten laat zien. Opvallend 
is de doorzichtige 'film
strook' die langs drie zij
den van de zegels loopt 
en die de landsnaam, de 
waardeaanduiding en de 
Latijnse naam herbergt. 
Zelf vind ik die balken 
nogal storend - maar u 
mag daar natuurlijk best 
anders over denken. 

Het St. Janskruid (Hyperi
cum perforatum) op de ze
gel van 70 r. is een heel 
oude medicinale plant, 
die al in de eerste eeuw 
voor Christus door de 
Griekse arts Dioscurides 
in zijn boek Materia medi-
ca werd genoemd. De 
plant werd aanbevolen 
als een uitstekend middel 
tegen traag helende won
den en tegen maagzwe
ren. De plant met de 
paarse bloemen op de ze
gel van 90 r., de maag-
denpalm (Vmca minor), 
kan de bloedsomloop sti
muleren. Heel bekend is 
de valeriaan (Valeriana oj-
jinnahs), die we op de ze
gel van van i.io f tegen
komen. De gele bloem op 
de zegel van 1.20 f is van 
de wolverlei of valkruid 
(Arnica montana), een 
middel dat wordt ge
bruikt voor het laten he
len van wonden en het 
genezen van infecties en 
kneuzingen. Op de zegel 
van 1.30 f. zien we het 
duizendguldenkruid 
(Centaurium minus); Cen-
taurium betekent letterlijk 
'honderd goudstukken', 
wat verband houdt met 
de hoge waarde die men 
vroeger aan dit medicina
le, koortswerende kruid 
toekende; ook de Neder
landse naam verwijst er
naar. Het groot kaasjes-
kruid (Malua sylvestris, ze
gel van 1.80 f) kennen 
we ook als Malva-tuin-
planten. Tot slot de echte 
kamille (Matricaria chamo-

nilla) op de zegel van 
2.20 f, die ook in onze 
tijd nog volop in gebruik 
is (bij hardnekkige ver
koudheid wordt er in 
Buitenpost flink mee ge
stoomd!). 

DE ARTISTIEKE STIJL 
VAN POSTZEGELS 
'Duidelijkheid' is een cri
terium waar veel themati
sche verzamelaars op 
zullen letten, als ze moe
ten beoordelen hoe ge
schikt een zegel voor hun 
collectie is. Een klein ne
venmotiefkan op een 
losse zegel heel herken
baar zijn, maar in het 
grote geheel van een ver
zameling levert dat soms 
problemen op. Ook de 
artistieke stijl van een af
beelding kan een rol spe
len. Neem de serie 'Sport 
en jeugd' die Denemar
ken op 15 januari uitgaf 
In de rubrieken 'Nieuwe 
uitgiften' en 'Postzegel
boekjes' kwam deze 
reeks ook al ter sprake en 
daarom beperk ik me 
hier tot de stijl van de af
beeldingen. 

een gevarieerd leven ach
ter zich heeft. Nadat hij 
in 1974 het atheneum 
verlaten had, richtte hij 
zijn aandacht op de lite
ratuurstudie. Maar al snel 
kwam de muziek in zijn 
leven. Hij en zijn vrien
den hadden belangstel
ling voor punk, vooral die 
van de Engelse groep Sex 
Pistols. Ze richtten in 1977 
de viermansband Sods op 
(later bekend als Sort Sol 
of 'Zwarte zon'). In 2001 
verliet Odde de groep om 
carrière te maken in de 
kunst, een discipline 
waarin hij sinds 1990 al 
aardig succesvol was. 
Odde maakt vooral affi
ches; wie belangstelling 
heeft voor zijn oeuvre 
moet maar eens een kijk
je nemen op de website 
UJiDu;.knudodde.dk. De 
Deense Post was dit ken
nelijk niet ontgaan en 
schakelde Knud Odde in 
voor het ontwerpen van 
de Deense sportserie. De 
zegels zijn duidelijk 'an
ders dan anders'. Er zul
len zeker verzamelaars 
zijn die ze minder ge-

Dat de zegels zo opval
lend zijn heeft ongetwij
feld te maken met het feit 
dat ze zijn ontworpen 
door Knud Odde, die al 

slaagd vinden, maar an
deren zullen de eigenzin
nige artistieke vormge
ving juist als een plus
punt beschouwen. 

http://knudodde.dk
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JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 
ORGANISATIE: NIPA TEL.: (0032) 3 644 37 37  FAX: (0032) 3 644 38 38 

OP ZATERDAG EN ZONDAG 

29 en 30 maart 2003 
Van 10 u. 18 u.  in zaal 2 en 3 

GRATIS EXPERTISESTAND VOOR UW BELGISCHE ZEGELS 

INKOM: € 3,  GELDIG VOOR ZATERDAG EN ZONDAG 
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ÜKES 
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 
SPIELRBGEL:NURFURABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Nu te bestellen de uitgave 2003 
v/d "MAST"plaatfouten catalo
gus van Nederl Postzegels 876 
afbeeldingen, full color Incl 
orto€ 23,90 Giro 1914033, W 
Mast, Balsa 165 3315 NK 
Dordrecht 

ProvincieveIlet|es alle 13 voor 
€ 1 2 5 - 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,-
Fmland Triple set BU 1999 - 2001 
€ 150,- Ook euromunten per 
land 

Polen, Joegeslavie, Roemenie 
Albanië, Hongarije Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor 
Hodgesstr 13 6135 CS Sittard 
Tel/fax 046-4512751 Ook ran 
teiten' 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema s Wien, Pb 
22517, iioo DA A'dam Z O 
Tel/fax 020-6974978 en 
www Wien nl 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
wviov flevolacus nl, steeds wisse
lend aanbod serieuze belangstel
lenden zonder internet kunnen 
een gratis lijst aanvragen Flohil 
06-51386306 Snelheid en kwali
teit' 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging die 
smds 1926 rondzendmgen ver
zorgt van een groot aantal verza 
melgebieden Tevens post(waar-
de)stukken NOG 
Tegemoetkoming portokosten 
Brochuren met inschrijvingsfor 
muller op aanvraag Zeeuws-
Vlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord, 0527-615129, beren-
dokma@planet nl U kunt ons 
ook vinden op www csk nu 

Israel/Palestijns gezag Nieuwe 
uitgaven tegen nominale waarde 
prijslijst gratis ongelofehjke aan
bieding, kostbaar geschenk Eilat 
Philatelic Club, Postbus 542/32 
Eilat, Israel 
Epci(5)netvision net il 

0- Rusland collecties v a 10% 
1— C J V Beveren, Apollostr 351, 
^ 3054 TC Rotterdam Gratis prijs-
-* lijst Tel 06-23587327 of 

OIO 8901659 

U i 

^ Duitsland, 200 versch. grf. € 
: i 12,- Postr 972073 G 

J ^ Schonewille, Pr Beatrixl 144, 
2286 LD Rijswijk 258 

I Mijn prijs' Roemenië '?*^, post
fris Michel, 1858 - 2002 en euro's 
prijsl gratis Dan, OP48 CP27, 
Boekarest, Roemenie 

Postfrisse oudere motieven 
grote geïllustreerde lijst 2003 
gratis W8tK Schaetzie AG , 
PF 337, CH-8832 WoIIerau 
Fax 0041-1-7848059 E mail 
w k schaetzie ag{ä)bluewin ch 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
NL OCH Fr Eet Va 35%) 
Romkens, tel 045-546 28 94 

1 Partij'en, groot en klein Ook 
j losse verkoop Centro Filatehco, 

tel 0348-423885, 
I www centrofilatehco nl 

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 ghijbeni^wanadoo nl 

I 
I Kilowaar, 59% herdenkingsze

gels 50 grams IJsland-€ 25,-, 
150 grams Finland - € 20,-, 
120 grams Noorwegen, 
Denemarken of Zweden - € 10 -
in een brief op op gironummer 
1624853 Franco thuis 
Correspond in English WantTist 
service Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norkoping, Zweden E-mail 

j lennart runfors{a)swipnet se 

' Euro cept De hoogste prijs voor 
uw verzameling, ook deelverza-
meling/series/blokken 
Eurocat inkoop/Verkoop tel 
oi8o-52oo6g/fax 0180-523342 
E-mail pluijmpies@hotmail com 

Missiedoos 500 gram wereld
zegels € 15,=, missiedoos 2 kg 

j € 50 -, kloosterpakket 1000 zegels 
j € 40,- J Pekel Ligtenbergstr 25, 

6433 BP Adensbroek Giro 
5338059 tel 045-5213901 

j Duitsland vanaf 1949 postfris 
25-30% Michel Stuur mancolijst 
Leliestr 12, 7541 VR Sieren 

j C0546-573379) 

Gratis lijst USA + Israel nalaten 
, schap, gunstig korte verkooptijd 

G V Toor, Lingedijk77A, 
! 4247 EG Kedichem Tel 

0183-567203 Fax 0183-567204 
E-mail gtoort@chello nl 

j 

Nederland FDC 2002 € 48,- 12 
prov.vellen € 139 - 100 gr Europa 
gebruikt € 5 - 100 postzegels 

I ruimtev gebr € 7,- H v d Pols 
0180-615887 

Componisten op postzegels circa 
800 stuks, wereld catalogus op 
aanvraag J B Sterken, 
oio 4502093/4423542 

700 Europa veel grf w o ^O 
€ 5,= in brief of giro 3330084 
Boetzkes, Baronihof 100 
570g HB Helmond 

Denemarken Finland, Zweden, 
Noorwegen en Zwitserland 
250 versch per land € 7,-
Giro 1324692 P Boers, 

Wagenmaker 6, 5683 MX Best 

500 verschillende zegels € 5,-
Geen gevouwen/gescheurde rom
mel Keuze Europa of wereld 
Giro 1213739 of geld in brief M 
Piest, Fazantenstr 61,1781 XK 
Den Helder 
Tel 0223-627690 

Postzegels België, Frankrij'k, 
Engeland, Duitsland Sc 
Zwitserland van begin tot 1985 
Verder treinen van de hele 
wereld Gaarne uw manco's en 
tel Alles voor 25% P Bijhouwer, 
Bakenstr 3 in Winkel 
Tel 0224-541551 

Mooie partij postz Nederland 
alles 10% cat waarde J de 
Bruijn Rietzoom 63, Gouda 
Tel 0182-538460 

PTT-mapjes i t/m 200 
Nieuwprijs € 400,- H Otten 
024-3778781 

Te koop postzegelalbum met die
ren van WNF + foto's + kaarten 
H Wissmk 
tel 0547-260736 

Nieuwtjes West Europese landen 
0 a Engeland, Frankrijk enz 
Alles nominaal + 10% Aruba, 
Ned Antillen redelijke prijs H O 
Landegent, Jupiter 107,1115 TL 
Duivendrecht Tel 020-6993179 

Nederland postfris v a 25% 
Nederland gebruikt v a 25% 
Tevens abonnementen België 
e a T van Wijck, 
teL 0115-622474 

Berlij'n i960 t/m 1990 O 
€ 195,-, DDR1965 t/m 1990 ^^ 
€265,- Prijslijst gratis Edith 
van der Linden, Waldstr 6 
82284 Grafrath Germany 
Fax 0049 8144939509 of 
evdIinden(a)t-onIine de 

Bund post 100 versch gr for
maat na 1995 Catw €70,-, 
pr € 9,= met toeslag + hoge w 
AG Luyben, 0172-539267 

Nederiand + overzee m Lindner en 
Davoalb Catw posrfhs € 3850,-, 
gesKmp €720,- Pnjs totaal € 750,-
1 H Brunmg, cel. 020-6360721 

GEVRAAGD 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig W J Manssen Laan 
derVN 31, 3844 AD Harderwijk 
Tel 0341-417980 E-mail 
jaapmanssen@)hotmail com 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop H M van 
Dijk, tel 055-3660475 

Mooie collecties v d hele wereld 
Gratis taxatie vlot afgehandeld 
W V d Berg, Valkhof 94 2261 
HV Leidschendam of tel 070-
3272108 

Firmaperforaties Koop of ruil 
M Silkens Korttenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum 035-
6234423 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels van Nederland en andere 
West-Europese landen koopt 
J F P Peerenboom 
Tel 0499-475622 

Frankeergeldige postzegels van 
I Nederland en diverse andere 

West-Europese landen zonder 
gom koopt P J M van den 
Düngen Tel 06-53204122 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P Rotgers, tel 
010-4205276, fax 010-4552991 

Postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries" Pasterkamp 
P bloemstr 12, 8321 XE Urk 
0527-685138 

Gevr Davo van/auto nr i t/m 4 
t e a b A Ros 2985 ER 
Ridderkerk 0180-426830 
rosjes@hetnet nl 

Roofvogelzegels Koop of ruil 
Veel ruilmateriaal voor handen 
J M Nusse, Dillenburgsmgel 98, 
Vlaardingen 

Stuur 100 gr Monaco, 
Liechtenstein Luxemburg, San 
Marino, Portugal Singapore, 
Can.Eil Nepal Ret 150 zegels 
R Schoenmaekers, 
Humcovenderveld 67, 6231 HX 
Meerssen 

Ik koop of ruil Nederlandse fran-
keerstempels Arie Molenaar 
tel 0546-868274 

Plaat/etsingnummers koop/ruil 
I H T Hospers, Binnenhorst 10, 
I 790g CM Hoogeveen Inl Tel 
i 0528-268642 
I 

Poststukken en pos twaard es tuk
ken van Cyprus waarop de Yv 

I nrs 411, 415, 458 of 612 voorko 
men J Bakker tel 038-4652720 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en gebieden Blad, meetings, 
veilingen rondzending, bieb 
Bel 070 3860232 
zie www sgbritannia nl, See you" 

Grote verzamelbeurs 
Sportcomplex De Brake Nunspeet 
Zaterdag 8 mei 10 16 30 uur 
Gratis toegang 
Inl tel 0341-256163 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte kwaliteit /O, zeer 
voordelige prijzen Grote lijst 
gratis R Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona 
Tel /Fax 0041 091 791 23 54 

Israel gratis prijslijst en verzor
gingvan abonnementen Inl 
A Bouwense, tel 0113-212762 
E-mail a bouwense@wolmail nl 

Postzegels enz koop verkoop of 
ruilen Stockmann Zevenaar 
0316-526265 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S Marino 
bijeenkomsten veilingen en 
rondzendmgen Inl L v d Brun 
V Kinsbergenstr 33, 2518 GV 
Den Haag, tel 070-3460328 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(I Pbstzegeis 

W.vanderBiji ; ) 

tztzi 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 



BRED EN HOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkost«i. 

ZOJUIST HEBBEN WIJ WEER EEN GROOT AANTAL 
VERZAMEUNGEN BINNEN GEKREGEN. 

HIERBIJ EEN OVERZICHT: 
102 Berlijn postfris tussen 1960 en 1990 hoge cat.waarde 
108 Duitse rijk postfris tussen 1935 en 1945 
112 Bundsrep. Duitsland postfris + gest. 1950/1968 
113 Duitse rijk 1933/1945 98% postfris met veel betere 
115 Bund en Beriijn gestempeld zeer hoge cat.waarde 
116 D.D.R. gest. 1976/1990 leuke verzameling 
122 Engelse gebieden gest. in div. insteekboeken met beter 
111 Indonesië in album 1950/1985 met voetbal blokken '82 
118 Nederiand ong. + gest. in album tot 1965 
119 Nederiand ong. + postfris met 121/131 ong. hoge cat. 
106 Ned.Antillen + Cur. Gestempeld leuke verzameling 
114 Oostenrijk Luxe gestempelde verzameling tot 1965 
117 UNO Wenen postfris hoog nominaal 
104 Zwitseriand gestempeld t/m 1975 hoge cat.waarde 
105 Zwitseriand + Engeland gestempeld hoge cat.waarde 

€ 149,00 
€ 170,00 
€ 275,00 
€1500,00 

245,00 
145,00 
495,00 
195,00 
145,00 

€1750,00 
€ 295,00 
€1300,00 
€ 85,00 
€ 175,00 
€ 235,00 

Voor onze steeds groter wordende klantenkring zijn wij dringend 
op zoek naar verzamelingen en nalatenschappen bel ons eens. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHORNL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,0S 4,7Ö 4,45 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,30 S 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 

yi[i;a§iB(2ißra WMÏI msmmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

[p[Ki[iog[LDiis'ïf g[i)[ps[^[i[L@wüffi m ^ m > m m ^ 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2001 
SUPERMIX VEEL LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
GOEDE MIX MET IETS NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

100 gr 
700 
11,50 
16,00 
700 
700 

10,20 
700 

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 

250 gr 
16,50 
2700 
39,00 
16,50 
16,50 

23,80 
16,50 

26,50 
36,50 

2700 

33,50 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
16,50 
32,50 
31,00 
38,75 
29,50 
36,00 
2750 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
17,00 
23,00 

500 gr 
31,50 

31,50 
31,50 

43,10 
31,50 

V 
50,00 
72,00 

4100 

31,00 

56,00 

40,00 
45,00 

155,00 
32,00 
44,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHORNL


KOPEN OP EEN VEILING 
VANUIT HUIS? 

WWW.E-C0STA.COM 
NU IS DE NIEUWSTE 

VEILING OP INTERNET ACTIEF 

MET TWEEWEKELIJKS EEN NIEUWE VEILING 
OP HET GEBIED VAN POSTZEGELS, 

MUNTEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN 
ZOWEL LOSSE KAVELS ALS COLLECTIES 

UIT DE HELE WERELD 

HET IS OOK MOGELIJK 
OM POSTZEGELS, MUNTEN EN 
ANDERE COLLECTABLES AAN 

ONS AAN TE BIEDEN VOOR 
DE KOMENDE VEILINGEN 

EEN TEAM VAN GEDIPLOMEERDE 
SPECIALISTEN EN BEËDIGDE 
TAXATEURS STAAT TOT UW 

BESCHIKKING 

LID:ASNP, BBK, IFSDA, NVMH, NVPH, PTS 
www.ecosta.com | www.ecosta.nl | Munten Postzegels Collectables Auction | www.e-costa.nl | www.e-costa.com 
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